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دموکرات های سنا:
 عدم محکومیت ترامپ، 

مجدداً شورش به راه می اندازد
نمایندگان دموکراتی که در پرونده استیضاح 
ترامپ در سنا نقش دادستان را برعهده گرفته  و 
اتهام تحریک شورش و حمله به کنگره را مطرح 
کرده اند، هشدار دادند اگر سنا ترامپ را محکوم 
نکند، رئیس جمهوری سابق بار دیگر می تواند این 
کار را انجام دهد. به گزارش رویترز، سه روز نخست 
جلسه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
سابق آمریکا در ســنا بر روی صحبت های تند و 
آتشــینش برای حامیانش در هفته های منتهی 
به حمله ششم ژانویه به ساختمان کنگره متمرکز 
بود. البته به نظر می رسد که بعید است دموکرات ها 
بتوانند محکومیت ترامپ را به دست بیاورند و بار 
دیگر او را از کاندیدا شــدن در انتخابات ریاست 
جمهوری آتی آمریکا منع کنند چون تنها شش 
جمهوری خواه در ســنای ۱۰۰ کرسی آمریکا با 
دموکرات ها در استیضاح رئیس جمهوری سابق 
این کشــور همراه شــده اند. این در حالی است 
که رای آوردن اســتیضاح به حداقل ۶۷ رای نیاز 
دارد که با احتساب ۵۰ نماینده دموکرات و شش 
جمهوری خواه، عدد مورد نظر با تصویب نهایی 
فاصله دارد. جیمی راسکین، مدیر ارشد استیضاح 
در جلســه پایانی اســتیضاح در روز پنجشنبه 
گفت: اگر او بار دیگر به قدرت برســد و این روند 
یکبار دیگر تکرار شود، هیچکس را بجز خودمان 
نمی توانیــم مقصر بدانیم. تد لیــو، یکی دیگر از 
نمایندگان دموکرات ها نیز به سناتورها گفت که 
نگران این است که اگر ترامپ بار دیگر در ۲۰۲۴ 
کاندیدا شود و شکست بخورد، چه اتفاقی می افتد 
و گفت: نگران این نیستم که او بار دیگر کاندیدا 
شود بلکه می ترسم اگر یکبار دیگر شکست بخورد، 
می تواند شــورش به راه بیندازد. یک اکثریت دو 
سومی در ســنا برای محکوم کردن ترامپ نیاز 
است یعنی ۱۷ سناتور جمهوری خواه باید علیه 
ترامپ باشــند در حالیکه وی هنوز در میان اکثر 
رای دهندگان جمهوری خواه محبوبیت دارد و 
نشــان داده که تمایل دارد تا در انتخابات ۲۰۲۴ 
کاندیدا شود. دموکرات ها هم چنین در سومین روز 
ارائه ادله خود برای استیضاح دوم دونالد ترامپ به 
تبعات رفتار او در دو ماه پس از انتخابات نوامبر و 
بازتاب جهانی تصاویر مربوط به یورش به کنگره 

در روز ۶ ژانویه پرداختند. 

دموکرات ها روز پنجشنبه پس از ۱۳ ساعت 
به طرح شــکواییه خود خاتمه دادند و از دیروز 
)جمعه( نوبت به وکالی ترامپ می رسد، هر چند 
آنها گفته اند قصد ندارند بیــش از یک روز وقت 
سنا را بگیرند. به نظر می رســد آنها که همراهی 
۱۷ سناتور جمهوری خواه با ۵۰ دموکرات برای 
محکومیت ترامپ را تقریبا غیرممکن می دانند 
نیازی به اســتفاده از ۱۶ ســاعت فرصت خود 
نمی بینند. پس از اتمام دفاعیــه آنها، دو طرف 
فرصت خواهند داشت شــاهدان احتمالی را به 
صحن سنا دعوت کنند. در غیر این صورت، ۱۰۰ 
ســناتور مجلس ســنا به رای خواهند نشست و 
درباره محکومیت یا تبرئه ترامپ تصمیم گیری 

خواهند کرد. 
در همین راســتا چهار منبــع آگاه اعالم 
کردند، ده ها مقام سابق جمهوری خواه که این 
حزب را مایل به ایستادن در برابر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا و تالش هایش 
برای متزلزل کردن دموکراســی این کشــور 
نمی دانند، در حــال مذاکره برای تشــکیل 
یک حزب جدا شده راســت میانه هستند. به 
گفته این منابــع، در مرحله اولیــه مذاکرات 
جمهوری خواهــان منتخب ســابق، مقامات 
ســابق در دولت های رونالد ریــگان، جورج 
بوش پدر، جورج بوش پســر و ترامپ، سفرای 
ســابق و استراتژیســت های جمهوری خواه 
حضور داشتند. بیش از ۱۲۰ تن از آنها جمعه 
گذشته در جریان یک ویدئو کنفرانس درباره 
این گروه جدا شــده که بر مبنای یک پلتفورم 
محافظه کاری اصولی هدایت می شود، از جمله 
پیروی از قانون اساسی و اجرای قانون مذاکره 
کردند؛ موضوعاتی که به گفتــه این مقامات 
در دوران ریاســت جمهوری ترامپ به شدت 
آسیب دیده اند. در بین شرکت کنندگان این 
کنفرانس ویدئویی مقامات دولت ترامپ مانند 
جان میتنیک بازرس کل وزارت امنیت داخلی 

آمریکا به چشم می خوردند. 

جهاننما

 شماره   733 / شنبه 25 بهمن   1399  /   1 رجب 1442  / 13 فوریه   2021

فرشاد گلزاری

همه به خوبــی می دانند یکی از 
کشورهایی که پس از روی کار آمدن 
دموکرات ها در کاخ سفید به شدت 
نگران اوضاع و احوال حاکم بر نظام  
بین الملل شــده، عربستان سعودی 
است. »جو بایدن« از همان هنگام که 
تبلیغاِت انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا را کلید زد، به صورت جسته 
گریخته حمالتی را علیــه ولیعهد 
ســعودی و سیاســت های ریاض 

طراحی و اجرایی کرد. 
بایدن بارهــا در همان هنگام که 
خیلی ها )عربستان، امارات، بحرین 
و اســرائیل( معتقد بودنــد دونالد 
ترامپ برنده انتخابــات خواهد بود، 
نه تنها پرونده قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی را مورد 
شدیدترین نقدها قرار داد، بلکه الزمه 
مقابله با چنین اقداماتی را به صورت 
مستقیم گوشزد کرد. بر این اساس 
حاال که دموکرات ها وارد کاخ سفید 
شده اند و ترامپ هم در حال تماشای 
دومیــن دور دوم اســتیضاح خود 
است، شواهد بســیاری وجود دارد 

که نشان می دهد ریاض تا حد زیادی 
عقب نشینی کرده اســت. به عنوان 
مثال سحرگاه پنجشنبه )۲۳ بهمن( 
شــاهد آن بودیم که لینا الهذلول، 
خواهر لجین الهذلول، فعال حقوق 
زنان ســعودی از آزادی او خبر داد و 
در حساب کاربری توییتر خود نوشت 
که »لجین در بین خانواده ام است«. 
او همچنین تصویــری ویدیویی از 
لجین و خودش منتشر کرد و در ادامه 
نوشــته که این فعال سعودی حوزه 
زنان پس از ۱۰۰۱ روز بازداشــت به 
خانه برگشته اســت. گرچه آزادی 
این بانوی ســعودی برای بسیاری 
از زنان عربســتان مهم بــود، ولی 
باید توجه کــرد که اگــر ترامپ در 
کاخ ســفید حضور داشــت، چنین 

اتفاقی نمی افتاد. 
در همین راســتا جــو بایدن نیز 
آزادی این فعال حقوقی عربســتان 
را تصمیمی درســت خواند و به او و 
خانواده اش تبریــک گفت. او آزادی 
الهذلول بعد از سپری کردن حدود 
سه سال در زندان را مورد تقدیر قرار 
داد و گفت: بودن مدافع قوی حقوق 
زنان و آزادی  او از زندان امری درست 
است که باید انجام می شد. همزمان با 
آزادی لجین الهذلول، منابع حقوقی 

اعالم کردند، مقامات ســعودی روز 
چهارشنبه نواف بن عبدالعزیز، فعال 
شــبکه های اجتماعی این کشــور 
را هــم بعد از بیش از دو ســال و نیم 
بازداشت یکطرفه، آزاد کردند که این 
 موضوع هم بسیار حائز اهمیت و مهم 

قلمداد می شود.
 از همه مهمتر این است که طبق 
گزارش های خبری منتشــر شده از 
ســوی العربی الجدید، حکم اعدام 
صادره در حق جوان شیعه عربستانی 
به نام علی النمر لغو شد و به ۱۰ ساله 
حبس تغییر کرد. محمــد النمر از 
نزدیکان او در توییتر نوشــته است 
که در راســتای اجرای دستور ملک 
سلمان، پادشاه عربســتان دادگاه 
کیفری ویژه در ریــاض حکم اعدام 
جوان ســعودی به نــام علی محمد 
النمر را لغو کرد و قرار ۱۰ سال حبس 
را برای او صادر کرد. جالب اینجاست 
که علی النمر، برادرزاده شــیخ باقر 
نمر معروف است که در سال ۲۰۱۶ 
توسط حکومت سعودی اعدام شد. 
او در سال ۲۰۱۲ زمانی که ۱۷ ساله 
بود بازداشت شــد. جرم او شرکت 
در تظاهرات منطقه شیعه نشــین 
القطیــف در منطقه شــرقیه اعالم 
شــد و با اتهاماتی نظیر پیوستن به 

گروه های مجرم و حمله به نیروهای 
امنیتی روبه رو بود. 

بر این اساس آزادی این سه فعال 
سعودی به خوبی نشان می دهد که 
اوضاع آنچنان در عربستان سعودی 
به نفع طیــف تندروی عربســتان 
ســعودی نیســت؛ چراکه سازمان 
حقوق بشر عربســتان در ماه آوریل 
۲۰۲۰ میالدی رسماً صدور دستور 
ســلطنتی بــرای لغو حکــم اعدام 
افرادی که در ســنین پایین مرتکب 
جرم شــده اند را اعالم کــرد و از آن 
تاریخ قرار شــد مجازات ۱۰ ســال 
حبس و ســپری کــردن این مدت 
در کانون های اصالح و تربیت برای 
مجرمان به ســن تکلیف نرسیده را 

اجرایی کنند. 

اعمال فشار جواب داد؟!
شاید همه فکر کنند که ساختار 
سیاسی و عقیدتی عربستان سعودی 
در ســال ۲۰۲۱ میالدی بر سر عقل 
آمده و در حال اعمال تخفیف برای 
مبارزان و فعالین سیاسی و عقیدتی 
است، اما این تحلیل درست نیست. 

ســعودی ها حاال کــه زور باالی 
سرشــان اســت، دســت به چنین 
اقدامی زدند که آن هم برآیند حضور 
دموکرات ها در کاخ سفید است. اگر 
کمی بــه عقب برگردیــم به خوبی 
می بینیم که پــس از روی کار آمدن 
بایدن، ریاض به شدت احساس خطر 
کرده است. درســت یک هفته پس 
از آمدن وی در کاخ ســفید، گروهی 
از دموکرات های ارشــد در مجلس 
نمایندگان آمریکا از رئیس جمهوری 
جدید کشورشان خواســتند تا در 
روابط آمریکا-عربســتان بازنگری 
کند و پس از آن بود که رئیس جمهور 
آمریــکا فــروش میلیاردهــا دالر 
تســلیحات به عربســتان سعودی 
و امارات را متوقف کــرد. کمی بعد 
گرگوری میکس، رئیس کمیته امور 
خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، 
آدام اسمیت، رئیس کمیته خدمات 
مسلحانه مجلس نمایندگان آمریکا، 
آدام شــف، رئیس کمیته اطالعات 
مجلــس نماینــدگان آمریکا، جیم 
مک گاورن، رئیــس کمیته قوانین 
مجلس نماینــدگان آمریکا و دیگر 
قانون گذاران ارشد این نگرانی خود 
را با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
امریکا در میان گذاشتند و او صریحا 
اعالم کرد که واشــنگتن در روابط با 
عربســتان برای تضمین هماهنگی 
آن با منافع و اصول آمریکا بازنگری 
خواهد کرد. ایــن بازنگری تا حدود 

زیادی به مسائل یمن ربط دارد. 
همین روز گذشته بود که ساموئل 
وربرگ، سخنگوی منطقه ای وزارت 
خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه 
اســکای نیوز عربی اعــالم کرد که 
پرونده یمن و حل و فصل سیاســی 
بحران انسانی این کشــور از طریق 
مذاکره، در رأس اولویت های دولت 
جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا 
قرار دارد. بر این اســاس درمی یابیم 

که فشار آمریکا علیه سعودی ها صرفاً 
از یک ناحیه )خارجی( نخواهد بود، 
بلکه این فشــار در مورد پرونده های 
داخلی هم صدق می کند. به عنوان 
مثال همین چنــد روز پیش بود که 
نیروهای امنیتی عربستان تعدادی 
از شــهروندان را که در شــهر بریده 
در منطقــه القصیــم در اعتراض به 
سیاســت های اقتصــادی ولیعهد 
عربستان دســت به تظاهرات زدند، 
بازداشــت کردند که ایــن موضوع 
مورد اعتــراض اروپــا و آمریکا قرار 
گرفت. از سوی دیگر پس از افزایش 
شکایات شــهروندان عربستانی از 
توقف پرداخــت حقوق ها و افزایش 
قیمت ها در این کشــور، هشــتگ 
»حقوق نیازها را کفایت نمی کند« 
بار دیگر در میان کاربران عربستانی 
توییتر در صدر قرار گرفت که باز هم 
نگرانی آل سعود را به دنبال داشت؛ 
چراکه براســاس بیانیه های دولت 
عربستان و موسســه پول سعودی 
)ســاما(، در دوره حکمرانی پادشاه 
عربســتان یعنی  »ملک سلمان بن 
عبدالعزیــز«، این کشــور ۲۳۸.۲ 
میلیارد دالر وام از خــارج گرفته و 
حدود ۲۷۸.۳ میلیارد دالر از ذخایر 
ارزی را خرج کرده و حاال این کشور 
با رفتن ترامپ در بحرانی قرار گرفته 
که ناگزیر به »عقب نشــینی« است. 
نوعی عقب نشینی که به خوبی نشان 
می دهد ســعودی ها حاضرند برای 
حفظ بقای خود بــه هر ترتیب آن را 

عملیاتی کنند. 

گزارش »توسعه ایرانی« از رویکرد های تعدیلی ریاض در پی روی کار آمدن بایدن

عقب نشینی برای حفظ بقا 
با آمدن بایدن بسیاری 
از قانونگذاران مجلس 

نمایندگان آمریکا از دولت 
جدید خواستار اعمال 
فشار بر ریاض شدند و 
درنهایت وزیر خارجه 

ایاالت متحده صریحا اعالم 
کرد که واشنگتن در روابط 

با عربستان برای تضمین 
هماهنگی آن با منافع و 
اصول آمریکا بازنگری 

خواهد کرد

آزاد کردن سه فعال مدنی 
و حقوق زنان آن هم در 

عرض یک هفته به خوبی 
نشان می دهد که برآیند 

حضور دموکرات ها در کاخ 
سفید سعودی ها را بر آن 
داشته که دست به چنین 

اقداماتی بزنند

وزیر خارجه روسیه گفت، درصورتی که اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی شدید علیه روسیه وضع کند، مسکو 
آماده قطع روابط با این اتحادیه است. به گزارش رویترز، وبسایت وزارت خارجه روسیه روز گذشته )جمعه( نوشت، 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه اعالم کرده اســت که اگر اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی شدیدی را علیه 
مسکو وضع کند، این کشور آماده است تا روابط جدی خود را با اتحادیه اروپا قطع 
کند. روابط بین دو غرب و روسیه بار دیگر بر سر دستگیری و حبس الکسی ناوالنی، 
منتقد سرسخت کرملین مخدوش شده و این مساله می تواند به وضع تحریم های 
جدیدی علیه مسکو منجر شــود. الوروف همچنین گفت: فرض بر این است که 
ما آماده هســتیم. اگر دوباره ببینیم تحریم هایی وجود دارد که ممکن اســت بر 
حساس ترین بخش های کشور ما خطرات اقتصادی داشــته باشد، ما روابط را با 

اتحادیه اروپا قطع می کنیم. 

رهبر کره شــمالی از عملکرد کابینه خود ابراز نارضایتی کرد و یکی از مقام های ارشد اقتصادی را که خودش ماه 
قبل منصوب کرده بود، بیرون انداخــت و گفت: آنها در به کار بردن ایده های نو به منظــور نجات اقتصاد رو به زوال، 
شکست خورده اند. به گزارش آسوشیتدپرس، گزارش این خبر دیروز )جمعه( در سخت ترین سال ۹ سال حکومت 
کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی منتشر شــده است. دیپلماسی ای که او 
امید داشت به لغو تحریم های آمریکایی علیه کره شمالی منجر شود به بن بست 
خورده و بسته شدن مرزها ناشی از شیوع ویروس کرونا و وقوع بالیای طبیعی 
سال گذشته نیز بر خسارات اقتصادی در کره شــمالی افزوده است. برخی از 
تحلیلگران می گویند که تغییرات کنونی ممکن اســت شرایطی را برای یک 
طوفان اقتصادی در کره شمالی به وجود بیاورد که بازارها را بی ثبات می کند و 

بزرگترین اعتراضات و ناآرامی های مردمی را در پی دارد.

کیم، مقام های کره شمالی را مسئول شکست های اقتصادی دانستالوروف: در صورت تحریم روسیه، روابط با اتحادیه اروپا را قطع می کنیم 

سازمان نظارت بر رسانه های صوتی تصویری چین 
روز پنجشــنبه تصمیم گرفت پخش بی بی ســی ورلد 
نیوز را در این کشــور ممنوع کند. چین از گزارش های 
بی بی ســی در مورد همه گیری کرونا و سرکوب اقلیت 
اویغور این کشــور انتقاد داشته اســت. بی بی سی در 
واکنش گفته که از این تصمیم مایوس شده است. پیشتر 
در ماه جاری ســازمان نظارت بر رســانه های بریتانیا، 
آفکام، مجوز پخش شبکه تلویزیون جهانی چین )سی 
جی تی ان( را در این کشور لغو کرد. آفکام گفت متوجه 
شده است که مجوز »سی جی تی ان« در اختیار »استار 
چاینا مدیا ال.تی.دی« است، درحالی که نباید چنین 
باشد. این سازمان همچنین گفت که »سی جی تی ان« 
سال پیش با پخش آنچه ادعا می شود اعترافات اجباری 
پیتر هامفری شهروند بریتانیا بود مقررات پخش در این 
کشور را نقض کرده بود. ســازمان اداره فیلم، تلویزیون 

و رادیــوی چین در تصمیــم خود گفــت دریافته که 
گزارش های بی بی ســی ورلد نیوز درباره چین به طور 
جدی اصول راهنمای پخش صوتــی تصویری در این 
کشور را نقض می کند، از جمله این شرط که خبر باید 
درست و منصفانه باشد و به منافع ملی چین ضربه نزند. 
این ســازمان گفت که تقاضای بی بی سی برای تمدید 

ساالنه مجوز پخش رد خواهد شد.

حمله افراد مسلح ناشــناس به کاروان خودروهای 
ســازمان ملل متحد در کابل ۵ کشته برجای گذاشت 
که همگی از نیروهای محافظ و افغان بودند. به گزارش 
دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد در کابل، در حمله 
بــه کاروان خودرو کارمندان ســازمان ملل متحد که 
از اســتان ننگرهار به طرف کابــل در حرکت بود، در 
شهرستان سروبی کابل رخ داد. در اطالعیه آمده است 
که به کارمندان ســازمان ملل  در این حمله آســیبی 
نرســیده اســت. منابع ملل متحد در اطالعلیه خود 
اعالم کردند که حمالت مســلحانه و انفجار بمب های 
مغناطیس  در کابل پایتخت افغانستان امنیت مردم را 
برهم زده است، زیرا دیگر همه مردم هدف این انفجارها 
قرار می گیرد و حتی تاکســی رانــان در کابل نیز در 
امان نیستند. همچنین روز پنجشنبه هم انفجار یک 
بمب در والیت ننگرهار جان یک غیرنظامی را گرفت 

و باعث زخمی شــدن چهار تن دیگر شــد. در همین 
راستا روز گذشــته )جمعه( ضیاالحق امرخیل، والی 
ننگرهار اعالم کرد که ۳۱ شبه نظامی طالبان در ناحیه 
خوگیانی و شــش تن دیگر در منطقه شیرزاد کشته 
شــدند. طالبان هنوز درباره این خبر بیانیه ای منتشر 
 نکرده است اما عملیات نیروهای مسلح افغانستان رو 

با افزایش است.

چین پخش کانال بی. بی. سی را ممنوع می کندحمله مسلحانه به کاروان سازمان ملل در کابل با 5 کشته 
خبرخبر


