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تحلیل روز

ماموریتهایرئیسجدیدسیا
دکتر ابوذر گوهری مقدم -بایدن ،ویلیام برنز
دیپلمات باسابقه و حرفهای را بهعنوان نامزد
تصدیسازمانسیامعرفیکردهاست.ویازسال
 1982تا  2014مناصب مختلف دیپلماتیک را
در سمتهای مختلف از سفارت تا معاونت وزارت
خارجه تجربه کرده و در دولتهای دموکرات و
جمهوریخواه مشغول به کار بوده است .برنز به
زبانهای عربی و روسی مسلط است و تخصص
خاصی در حوزه مسائل غرب آسیا و روسیه دارد
وی در سالهای 2005تا 2008در مسکو سفیر
آمریکا بوده است و شناخت کاملی از پوتین دارد.
وی همچنین چین را در ابعاد مختلف سیاسی،
اقتصادی و نظامی تهدیدی برای آمریکا میداند.
برنز در شکلگیری مذاکرات برجام نقش جدی و
پشت پرده ایفا کرد .ویلیام برنز معتقد است آمریکا
در عصر جدید باید راهی میانه بین انزواگرایی و
ابرقدرتی متکبر را برگزیند و بر اساس توانمندی
خود به ایفای نقش جهانی بپردازد .تجربه اندک
کاراطالعاتیوعملیاتیازنقاطضعفویمحسوب
میشود .وی باید سازمان سیا را که در دوره ترامپ
عم ً
البااظهاراتواقداماتشتحقیروبهحاشیهرفته
بودمجدداحیاکند.چالشهایویدرهدایتاین
سازمانجاسوسیکمنیستاماانتخابویتوسط
بایدن نشان میدهد وی قصد دارد به شکل ویژه
تواناطالعاتیآمریکارادرخدمتتواندیپلماتیک
درآورد و متحدان آمریکا را در زمینه همکاریهای
امنیتی مجدد -پس از خأل ایجاد شده در دوره
ترامپ-جذبکند.

خبر آخر

اذعانآمریکابهمشارکتدرحمله
اسرائیلبهمواضعسوریه
پایگاه خبری اسرائیل نشنال نیوز اعالم کرد که
حملههواییبامداددیروزاسرائیلبهمواضعسوریه،
بااستفادهازاطالعاتدریافتیازجانبآمریکاانجام
شده و این اطالعات در جریان دیدار اخیر مایک
پمپئو با رئیس موساد در واشنگتن ،در اختیار تل
آویو قرار داده شده است .ساعت یک و  ۱۰دقیقه
بامدادچهارشنبه،دشمناسرائیلیاقدامبهتجاوز
هواییبهشهردیرالزورومنطقهالبوکمال[درشرق]
سوریه کرد.خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز با
تأیید این حمالت گزارش داد که مناطقی از شهر
دیرالزور و شهر البوکمال در شرق این کشور هدف
حمالتجنگندههایرژیمصهیونیستیقرارگرفته
است .این درحالی است که خبرگزاری المیادین
نیز از چندین انفجار در مرز عراق و سوریه خبر داد
وافزود،پیشبینیمیشودکهاینانفجاراتناشی
از حمالت هوایی به سوریه باشد .شبکه المیادین
اعالم کرد در این حمله یک نظامی سوری شهید
شدهو 14تندیگرنیززخمیشدند.

کارتون روز

حمله ترامپ به دموکراسی

کنگره پادگانشد
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همزمانباتشدیدتدابیرامنیتیدرواشنگتنجلسهاستیضاحترامپدرمجلسنمایندگانبرگزارشد
استیضاحیکهترامپآنرا باعثبهوجودآمدن«خشمیبزرگ»میداند

نبی شریفی -واشنگتن دی سی
شــاهــد اق ــدام ــات شــدیــد امنیتی به
مناسبت مراسم تحلیف جو بایدن،
رئیسجمهورمنتخبآمریکاستگفته
شده حداقل  ۱۰هزار گارد ملی مسلح
در شهر مستقر شدهاند و نردههایی که
فردی قادر به باال رفتن از آن ها نیست
اطراف ساختمان کنگره و کاخ سفید
گذاشتهشدهوبناهاییادبودملیبسته
شدهاند .اقدامات ویژه امنیتی زودتر
از موعد مقرر و به دنبال حمله حامیان
ترامپ به ساختمان کنگره در جریان
نشست تایید ریاستجمهوری بایدن
اعمال شدهاند .تصاویری از وضعیت
استقرارنیروهایگاردملیدرساختمان
کنگرهآمریکاهمزمانباجلسهرسیدگی
به استیضاح دونالد ترامپ نیز خبرساز
شده است ،نیروهای گارد ملی آمریکا
در اصل بــرای به عمل آوردن حمایت
عمدتا لجستیکی از پلیس واشنگتن
به کار گرفته شدهاند .گارد ملی مجوز
اعزام  ۱۵هزار نیرو به واشنگتن را دارد
اما تا روز شنبه حداقل  ۱۰هــزار نیرو
مستقر خواهند شد و  ۵هــزار نیروی
باقیماندهدرحالتآمادهباشهستند.
پیش بینی می شد که اکثریت مجلس
نمایندگانآمریکاالیحهبرکناریدونالد
ترامپ با استفاده از متمم  25قانون
اســاســی ایـنکــشــور را تصویب کند.
بنابرین دموکراتها اولین قدم را در
راه عزل دونالد ترامپ به عنوان عامل
«تحریک به خشونت» در ششم ژانویه
برداشتند .پیش از این ،پلوسی هشدار

داده بود در صورتی که «مایک پنس»
معاون رئیس جمهور از فعالکردن این
متممخودداریکند،گزینهبعدیکنگره
حرکتبهسویاستیضاحترامپخواهد
بود ،اما از آن جایی که مایک پنس قبل
از رایگیری به نانسی پلوسی رئیس
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا
نامهایارسالکردهواقدامبهمتمم25
مادهقانوناساسیبرایبرکناریترامپ
را رد کرده ،رایگیری در مجلس به غیر
ازسمبلیکبودن،معنیدیگریندارد.
درنامهای کهپنسنوشته،تصریحکرده
که برکناری ترامپ نه به نفع منافع ملی
آمریکاست و نه مطابق قانون اساسی و
نیزیک«سابقهوحشتناکقضایی»رابه
وجودمیآورد.اوگفتهاستتبصرهماده
 ۲۵قانوناساسیآمریکابایددرمواردی
بهکارگرفتهشودکهرئیسجمهوریبه
دالیل پزشکی یا به علت ناتوانی روحی
امکان انجام وظایفش را نداشته باشد
و از این مــاده نباید به عنوان مجازات

استفاده شــود .بر اســاس این تبصره،
معاونرئیسجمهوریبههمراهاکثریت
کابینه میتوانند رئیس جمهوری را
ناتواندرادامهوظایفشتشخیصدهند
واورابرکنارکنند.مهمترینبخشنامه
معاون دونالد ترامپ این است که تاکید
کرده که نمیخواهد وارد «بازیهای
سیاسی» شود .به نظر می رسد مایک
پنس که هفته گذشته آرای الکترال
جوبایدنراتاییدکردهبود،حاضرنیست
بیشترازاینخودراباترامپدرگیرکند.
نشریه تایمز از قول دو منبع آگاه که در
جریانگفتوگویدونالدترامپومایک
پنس قرار داشتند نوشته که ترامپ ،روز
چهارشنبه (  6ژانویه) و درســت پیش
از آن که مایک پنس برای تأیید نتیجه
انتخابات راهــی کنگره آمریکا شود،
بیشازپیشوالبتهب هاشتباه،قانعشده
بود که معاونش قــدرت آن را دارد که
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر
را مردود اعالم کند .از همین رو دونالد

رویترز:علتلغوسفروزیرخارجهآمریکا؛امتناعمقاماتارشداروپاییازدیداربااوبود

تحقیر پمپئوازسوی اروپایی ها

گرچه سایت وزارت خارجه آمریکا برای پنها 
ن
کردن رسوایی مایک پمپئو ،دلیل لغو آخرین
سفر اروپایی او را انجام مقدمات الزم برای
انتقال قــدرت در آمریکا اعــا م کــردهاست،
اما منابع خبری خــودداری مقامات اروپایی
از مالقات با وی را دلیل لغو این سفر اعالم
کرده اند.به نوشته رویترز ،آشوب های اخیر
در واشنگتن و یورش طرفداران دولت دونالد
ترامپ به کنگره در روز  6ژانویه باعث شده تا
دیپلمات های اروپایی اعالم کنند که تمایلی
به مالقات با پمپئو ندارند .وزارت امور خارجه
لوکزامبورگ تایید کــرده اســت سفر پمپئو
به این کشور که قــرار بود اولین مقصد سفر
اروپایی امروز او باشد ،لغو شده است هرچند
از بیان دلیل آن خودداری کرد.دیپلمات های
اروپایی نیز به رویترز گفته اند دلیل اصلی لغو
این سفر ،بی میلی همتایان اروپایی وزیر امور
خارجه آمریکا از مالقات با او بوده است و آشوب
های اخیر در واشنگتن
نیز بهانه خوبی برای
اروپــایــی هــا شــد تا
دست رد به سینه
وزیـــر خــارجــه
آمــــریــــکــــا
بـــزنـــنـــد.

وزیر امور خارجه دولت ترامپ قرار بود امروز
و فردا برای دیدار با مقامات بلژیک و همچنین
دبیرکل ناتو به بروکسل ،پایتخت بلژیک سفر
کند اما وزارت امــور خارجه آمریکا با صدور
بیانیه ای مدعی شد که این وزارتخانه به دلیل
همراهی با دولت جدید در روند انتقال قدرت،
تمام سفرهای برنامهریز یشده در روزهای
باقی مانده از دولــت ترامپ را لغو می کند.
چندی پیش،روزنامه واشنگتن پست از مایک
پمپئو به عنوان بدترین وزیر امور خارجه آمریکا
در تاریخ این کشور یاد کرد.این روزنامه با اشاره
به سوء مدیریت پمپئو در اداره وزارت خارجه
آمریکا و همچنین شکست های اخیر وی علیه
ایران در شورای امنیت تصریح کرد که ضعف
عملکرد پمپئو واشنگتن را در انــزوای بین
المللی قــرار داده است.
البته ســوء مدیریت
پمپئو فقط مربوط
ب ــه اشــتــبــاهــات او
در ارتــبــاط بــا ایــران
نیست بلکه وی در
زمـــیـــنـــه هـــدایـــت
دستگاه دیپلماسی
آمریکا در شرق آسیا
نیز با شکست های

ترامپدرآخرینجمالتشپیشازآنکه
مایک پنس از دفتر او خارج شود خطاب
به وی میگوید« :تو در تاریخ یا ب ه عنوان
وطنپرستمیمانییابهعنوانب.»...
(واژهای که رئیس جمهوری ایــاالت
متحده بهکار برده در متن گزارشها
نیامده اما با توجه به بافت متن و حرف
ابتدایی ( )pذکــر شــده ،وی احتماال
جربزه»
واژهای نظیر «ب ــزدل» یا «بی ُ
را بهکار بــرده اســت ).در کنار موضع
محافظه کارانه مایک پنس ،این نکته
نیزمهماستکهترامپابداازنقشخود
درشورشاخیرپشیماننیست.ترامپ
سهشنبه شب (به وقت محلی) پیش از
سفربهتگزاسسکوتیکهفتهایخود
دربــاره سخنانش در چهارشنبه هفته
گذشته را شکست و پیش از سوار شدن
به هواپیما در واشنگتن به خبرنگاران
گفت« :اگر شما سخنرانی مرا بخوانید،
کــاری که خیلیها انجام دادنــد و من
خودمهمدرروزنامههاونیزدرتلویزیون
دیــدم ،این سخنان تحلیل شد و مردم
معتقدندآنچهمنگفتمکامالمناسب
بــوده اســت ».ترامپ همچنین تالش
دموکراتهابرایاستیضاحشرا«کامال
مضحک»وادامه«بزرگترینبازیموش
وگربهدرتاریخسیاسی»دانستوگفت

پی در پی مواجه شده است .شکست پمپئو در
هدایت مذاکره با کره شمالی که هیچ نتیجه
ای در بر نداشت یا ایجاد تنشهای بیهوده با
چین در زمینه تایوان و مسائل هنگ کنگ که
واکنش شدید پکن را در پی داشته بیانگر این
نکته است که او در دیگر حوزه های بین المللی

این اقدام میتواند باعث به وجود آمدن
«خشمی بزرگ» شود .موضع ترامپ را
میتوانتحریکمجددهوادارانشبرای
ابراز نارضایتیشان راجع به استیضاح
او و البته تحلیف بایدن ارزیابی کرد.
همچنین ،در پی هشدار اف بی آی
دربــاره احتمال اعتراضات مسلحانه
در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن ،
تدابیر امنیتی در کنگره های ایالتی
سراسر آمریکا تشدید شده است .حاال
که پنس از فعال کردن متمم  25قانون
اساسی خــوددداری کــرده ،دموکرات
ها در دومین قدم خود را آماده کردهاند
که روند استیضاح ترامپ را آغاز کنند.
بر اســاس برنامه دموکراتها دونالد
ترامپ به دلیل «تحریک به شورش»
مــورد استیضاح قــرار میگیرد .روند
رسمیاستیضاحدیروزرسمادرمجلس
نمایندگان آغاز شد و در تصویب اولیه
اتهامنامه ترامپ  ۲۲۱نماینده رأی
موافق و  ۲۰۵نماینده رأی مخالف
دادند .از آن جا که اکثریت این مجلس
در دست دموکراتهاست ،استیضاح
در این مرحله احتماال بــدون مشکل
پیش میرود اما در مجلس سنا باید با
آرای دو سوم سناتورها برکناری ترامپ
تصویب شود.

هم نتوانسته توفیقی برای آمریکا به دست آورد.
هوا چون یینگ ،سخنگوی وزارت خارجه چین
در توئیتی نوشته بود ":از پمپئو تشکر می کنم
هر وقت دهانش را باز کرد ،باعث شد تا مردم
چین حــزب کمونیست را عمیق تر دوست
داشته باشند".

تیتر یک "لیبراسیون""ده سال پس از «بهار
عربی»،امید مصادره شــده"در ژانویه ۲۰۱۱
رئیس جمهور بن علی توسط مــردم تونس به
سمت خروجی کشیده شد ،در ادامــه حسنی
مبارک در مصر .یک دهه بعد ،این باد آزادی در
کشورهای عرب به دوش آب سرد تبدیل شد".

قاب بین الملل

با مرگ شلدن ادلسن ،دقیقا در روزهــای پیش
از انتخابات اسرائیل و در روزهای پایانی ریاست
ترامپ ،حاال سرنوشت یکی از مهم ترین منابع
مالیوسیاسیمحافظهکارانآمریکایی،دراختیار
همسراسرائیلیاوقرارگرفتهاست.همسرادلسن
کهرابطهپرفرازونشیبیبانتانیاهوداردودرگیری
هایقضاییودادگاهیجالبیباخانوادهاوداشته
است،مشخصنیستودرواقعبعیداستکهبتواند
"نفوذسیاسی"همسرشرادرمیانمحافظهکاران
وجمهوریخواهانداشتهباشد.ادلسندراینماه
ها ،همانند مورداک ،به سادگی فاصله گرفتن از
شخص ترامپ را آغاز کرده بود و روزنامه معروفش
در نوادا ،یکی از اولین نشریاتی بود که به سرعت
و در همان روزهای اول پس از انتخابات ،پیروزی
بایدنرااعالمکردودرادامهبهاودربارهاعتراضبه
انتخاباتوایجادناآرامی،هشداردادهبود.

