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یکتیرودونشانبایدندریمن؟
علیرضا تقوی نیا  -آنتونی بلینکن وزیرخارجه
جدید آمریکا خبر از بازنگری سیاست های دولت
ترامپ در خصوص انــصــارا ...یمن داده اســت .از
شواهد و قراین این گونه بر می آید که دولت بایدن
ادامــه یافتن جنگ یمن را به ضــرر منافع خــود و
متحدانعربشمیداندکهموجباتگسترشنفوذ
ایران در آن کشور را فراهم ساخته است ،بنابراین
قصد دارد با یک تیر دو نشان بزند؛ هم با حمایت
نکردن از سعودی در جنگ ،موجبات تضعیف
موقعیت بن سلمان در مواجهه با افکار عمومی
داخلی و رقبایش و در نتیجه برکناری وی با گزینه
مدنظرش را مهیا سازد و هم با به رسمیت شناختن
انصارا ...و تالش ظاهری برای اتمام جنگ ،این
جنبش را تحت رژیم های حقوقی و سیاسی بین
المللی ببرد و بدین وسیله آن را مقید و محدود و
قدرت عملیاتی اش را کنترل کند .هنگام شروع
عملیات توفان قاطعیت برای تصرف یمن و خارج
کردن صنعا از کنترل انصارا ...و خلع سالح این
جنبش ،محمد بن نایف ولیعهد سعودی بود که
دولتمردان دموکرات ایاالت متحده رابطه بسیار
خوبی با وی برقرار و سرمایه گذاری زیادی روی او
کردهبودندامااکنونبننایفبرکنارشدهودرحبس
خانگیبهسرمیبردوبنسلماننیزبااقداماتخود
پل های پشت سر را خراب کرده و بی شک دولت
جدید آمریکا تخم مرغ هایش را در سبد شاهزاده
بدنام نخواهد گذاشت و شاید به همین علت از بدو
تصدی امور ،فروش تسلیحات تهاجمی به سعودی
و امارات را تعلیق کرده است .افزون بر این ،سران
جدیدکاخسفیدنیکمیدانندکهانصارا...باتوجه
به پشتیبانی عظیم مردمی و باال بودن توان نظامی
اش نابود شدنی نیست و استمرار تجاوز سعودی
علیه یمن ،زمینه را برای تجهیز بیشتر این جنبش
و اقدامات تهاجمی آن علیه متحدان آمریکا (به
خصوصرژیمصهیونیستی)فراهممیکندوسپری
شدنهرچهبیشترزمان،فرصتغرببرایکنترل،
تحدیدومقیدسازیآنراازبینخواهدبرد.

کارتون روز

کــاریــکــاتــور روزنــامــه صهیونیستی یدیعوت
آحارونوت درباره پایان ترامپ

 1600بازداشتیدرتازهترینموجدستگیریهوادارانناوالنی،منتقد
سرسختپوتین

شهرهایروسیهدوبارهشلوغشد

بــرخــاف «ســوتــانــا تیخانوفسکایا» رهبر
مخالفان بالروس که به لیتوانی پناهنده شده و
از راه دور تنها بیانیههای پرشور صادر میکند،
«آلکسی ناوالنی» مخالف سرسخت کرملین
به کشورش بازگشته تا در کنار طرفدارانش
صدای اعتراضش را به پوتین برساند .همین
بازگشت و بازداشت شدنش ،باعث شده موج
اعتراضات گسترده در روسیه شکل بگیرد.
حامیان این رهبر اپوزیسیون به رغم غیرقانونی
اعالم شدن هرگونه تظاهرات و احتمال باالی
سرکوب مجدد و دستگیری گسترده معترضان
با درخواست آزادی وی به خیابا نها آمدند.
دیروز ،پلیس خیابانهای اطراف کاخ کرملین
و هفت ایستگاه متروی منتهی به آن جا را بست.
کافهها ،رستورانها و مغازههای آن جا نیز تا
قبل از ظهر دیــروز بسته شدند .درهــای موزه
تاریخی در میدان سرخ نیز بسته ماند .محل
تجمع هــواداران الکسی ناوالنی در مسکو،
در میدان لوبیانکا بــود ،جایی که ساختمان
سرویس امنیت فــدرال روسیه در نزدیکی
آن قــرار دارد .الکسی ناوالنی پیشتر ادعا
کــرده بود که سرویس امنیت فــدرال روسیه
او را با گازاعصاب نوو یچوک مسموم کرده
اســت .تــظــاهــرات ســراســری در بیش ۱۰۰
شهر روسیه برگزار شــده اســت .اقدامی که
با واکنش پلیس روسیه مواجه شد .پلیس و
نیروهای امنیت روسیه بیش از  ۱۶۰۰نفر از
با روی کار آمــدن جو بایدن و آغــاز کار دولت
جــدیــد آمریکا در بسیاری از سیاست هــا و
اقدامات دولت ترامپ تجدید نظر شده است.
از جمله این موارد سیاست واشنگتن در قبال
افغانستان و خروج نظامیان آمریکایی از این
کشور جنگزده است .جان کربی سخنگوی
پنتاگون حــاال مدعی شــده اســت که طالبان
تعهداتش در توافق با آمریکا را رعایت نکرده
و به همین دلیل واشنگتن به خــروج کامل
نیروهایش از افغانستان تا مه  2021متعهد
نخواهد بود .اظهارات این مقام پنتاگون پس
از آن مطرح میشود که «آنتونی بلینکن» وزیر
خارجه آمریکا در گفت وگوی تلفنی با «اشرف
غنی» رئیس جمهور افغانستان بر حمایت
دولت بایدن از مذاکرات صلح افغانستان تاکید
کرد .توافق آمریکا و طالبان در دوره ترامپ در
فوریه  2020در دوحه امضا شد .بر اساس این
توافق نامه ،قرار بود تمامی نیروهای آمریکایی
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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هواداران ناوالنی را که در تجمعات اعتراضی
در شهرهای مختلف شرکت کــرده بودند،
بــازداشــت کــردهانــد .ایــن تظاهرات دومین
حرکت اعتراضی جمعی مخالفان کرملین پس
از دستگیری و بازداشت الکسی ناوالنی است.
نخستین تجمع اعتراضی ،شنبه گذشته برای
درخواست آزادی ناوالنی در مسکو و چندین
شهر دیگر روسیه برپا شد که طی آن دست
کم  ۴۰۰۰معترض توسط ماموران امنیتی
دستگیر شدند .تجمعات اعتراضی در روسیه
در حالی برگزار میشود که در برخی شهرها
دمای هوا منفی  ۴۰درجه گزارش شده است.
فــراخــوان بــرای تظاهرات سراسری تــازه در
حالی از ســوی الکسی ناوالنی ،از رهبران
اصلی اپوزیسیون روسیه ،ارائــه شده که وی
روز هفدهم ژانویه بالفاصله پس از بازگشت
به روسیه دستگیر شد و هنوز در بازداشت
پلیس و مقامات امنیتی روسیه اســت .قرار
است روز سهشنبه دادگاهی در مسکو درباره
حکم قبلی ناوالنی تصمیمگیری کند و انتظار
میرود که او را به سالها زندان محکوم کند .به
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،تظاهرات
هفته گذشته در حمایت از الکسی ناوالنی
بزرگ ترین و گسترده ترین تظاهرات در روسیه
طی ســا لهــای اخیر بــود و مقامات امنیتی
روس در تــاش هستند تا مانع تکرار چنین
اعتراضاتی شوند.

کنارهگیری 5وکیلترامپیکهفتهمانده
تاآغازدادگاهاستیضاحدرسنا

ترامپتنهاماند

برای ترامپ که روزی به داشتن نزدیک به
 89میلیون دنبال کننده در توئیتر میبالید،
تنهایی این روزهایش بسیار غم انگیز است.
تنهایی از جنس ایــن که حتی هـــواداران و
دوستان نزدیکش هم نمیتوانند بــرای او
کاری بکنند .فروپاشی تیم حقوقی وی نماد
تنهاییروزهایاخیراوست.پنجنفرازوکالی
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور پیشین آمریکا،
قبل از شروع محاکمه مربوط به استیضاح
وی در سنای آمریکا ،از تیم حقوقی او جدا
شدند .به گــزارش رسانههای آمریکا بوچ
بــاورز و دبــورا بــاربــری ،دو وکیل ارشــد این
گــروه در تصمیمی با توافق طرف ها از تیم
وکــای استیضاح کنارهگیری کــردهانــد.
گفته میشود دلیل کنار رفتن ایــن وکال،
اختالفه ا درباره راهبرد و شیوه دفاع در سنا
بوده است .جاش هوارد ،جانی گسر و گرگ
هریس،سهوکیلدیگریهستندکهدرآستانه
برگزاری جلسه محاکمه سنا برای استیضاح
ترامپ از تیم حقوقی او جدا شدهاند .بنا بر
گزارشها دست کم دو نفر از این وکال به این
دلیل کنارهگیری کردهاند که مخالف دفاع
از رئیس جمهور پیشین آمریکا بر اساس
ادعاهایمربوطبه«تقلبدرانتخاباتریاست
جمهوری آمریکا» بودهاند .دونالد ترامپ از
زمان اعالم نتایج انتخابات سوم نوامبر بارها
بدون ارائه هیچ سند و مدرکی ادعای «تقلب

آمریکا در افغانستان ماندگار شد؟
در صورت اجرای تعهدات طالبان تا مه 2021
از افغانستان خارج شوند .همچنین قرار بود
گفت و گوهای صلح میان دولت افغانستان و
طالبان آغاز شود ،اما این بخش از توافق نامه
نیز به نتیجهای نرسیده است .با این حال دو
عامل در اجرایی شدن این توافق ابهام و تردید
افکنده است .نخست رویکرد دولت بایدن که
همانند بسیاری موارد دیگر با رویکرد دولت
ترامپ درباره خروج کامل نیروهای آمریکایی
از افغانستان موافق نیست .مقامات دولت
بایدن مانند جیک سالیوان مشاور امنیت ملی
و آنتونی بلینکن وزیر خارجه در روزهای اخیر بر
بازنگری در توافق دولت ترامپ با طالبان تاکید
کــرده انــد .دولــت افغانستان و طالبان پیشتر
گفته بودند که دو طرف برای پیشبرد توافق

دوحه ،منتظر ورود بایدن به کاخ سفید هستند
تا از مواضع او در قبال این توافق و اقدامات او
آگاه شوند .طالبان هشدار داده که اگر آمریکا
به تعهداتش در خصوص خروج نیروهای این
کشورازافغانستانپایبندنباشد،ناچاربهگرفتن
تصمیمهای سختی خواهد بود .پس از توافق
آمریکا و طالبان در فوریه 2020در دوحه قطر،
طبق دستور ترامپ شمار نظامیان آمریکایی در
افغانستان تا اواسط ژانویه  2021از  4500به
 2500نفر کاهش پیدا کرد .پنج هزار زندانی
گــروه طالبان نیز براساس همین توافق نامه
از زندانهای دولت افغانستان آزاد شدند که
اکنون دولت افغانستان اعالم کرده است شمار
زیادیازآنهابهمیدانجنگبرگشتهاند.عامل
دومــی که اکنون به دستاویز واشنگتن برای

در انتخابات» را تکرار کرده و شکست خود
در برابر جو بایدن را نپذیرفته است .ظاهرا
تیم مدافعان ترامپ قصد داشته دفاعیات
خود را حول این پرسش متمرکز کند که آیا
اصوال استیضاح رئیس جمهور پس از خاتمه
دوره کار او امکانپذیر و قانونی است یا خیر؟
جلسات سنا برای رسیدگی به اتهام «تشویق
به شــورش» علیه ترامپ در ارتباط با حمله
اخیر به ساختمان کنگره آمریکا ،ازهشت
فوریه ( ۲۰بهمن) آغــاز مـیشــود .رئیس
جمهوری پیشین آمریکا در  24ساعت آینده
وکالی جدید خود را معرفی خواهد کرد.
شماری از جمهور یخواهان معتقدند به
لحاظ قانونی نمیتوان رئیس جمهوری را که
دوره او به پایان رسیده است ،استیضاح کرد.
به همین دلیل روز دوشنبه هفته گذشته
در مجلس سنا در خصوص قانونی بودن
دادگاه استیضاح دونالد ترامپ رأی گیری
شد که  ۵۵سناتور این استیضاح را قانونی
دانستند .تنها پنج سناتور جمهوریخواه به
دموکراتها پیوستند .این در حالی است که
برای محکومیت دونالد ترامپ در سنا باید
 ۱۷سناتور جمهور یخواه به دموکرا تها
بپیوندند .به عبارت دیگر دو سوم اعضای
سنای آمریکا باید علیه رئیس جمهوری سابق
رای بدهند تا او در این مجلس محکوم شود.
تصمیمی که عملی به نظر نمی رسد.
باقی ماندن نظامیان آمریکایی در افغانستان
تبدیل شده ،تداوم حمالت مسلحانه و انتخاری
طالبانعلیهمواضعنیروهایامنیتیونظامیان
و نیز شهرهای افغانستان است .طالبان متعهد
شده بود که دست از خشونت بردارد و مذاکرات
با دولــت مرکزی افغانستان بــرای دستیابی
به صلح را آغــاز کند .در واقــع با کاهش شمار
نظامیانآمریکاییدرافغانستان،اکنونطالبان
فرصترامناسبدیدهوخشونتهابینطالبان
ونیروهایدولتیافغانستان تشدیدشدهاست.
حــاال کنگره آمریکا و پنتاگون موافق خروج
کامل نظامیان این کشور از افغانستان نیستند،
بنابراین انتظار می رفت با روی کار آمدن بایدن
تغییری اساسی در سیاست واشنگتن در قبال
افغانستان صــورت گیرد که با اعــام موضع
پنتاگون مبنی بر خارج نشدن کامل نظامیان
آمریکایی از افغانستان ظاهرا این امر محقق
شده است.

هفته نامه اشپیگل صفحه اول و پرونده اصلیاش
را به حیوانات خانگی اختصاص داده که به خاطر
پاندمی کرونا بازار داغی پیدا کردهاند.

توئیت روز

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اقدامات  10روز
نخست ریاست جمهوری خود را برشمرد و در پیام
توئیتری خود نوشت :طی  10روز گذشته ،برای
موارد زیر اقدام کرده ام:
 کووید 19- اقتصاد تغییرات اقلیمی عدالت نژادی مهاجرت مراقبت های بهداشتی حقوق دگرباشان جنسیمن تازه در نقطه شروع کار و اول راه هستم.

نمای روز

یکی از معترضان با لباس مــرد عنکبوتی در
تظاهرات دارندگان کافه ،رستوران و باشگاه
علیه تعطیلیهای کرونایی و شهربندان در
صوفیه ،پایتخت کشور بلغارستان

