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۱۰ کشته و زخمی در حمله هوایی 
به مراسم عروسی در حدیده یمن

در پی حمله توپخانه 
ای ائتالف متجاوز عربی 
به نزدیکی یــک تاالر 
عروسی در حدیده یمن 
شــماری غیرنظامــی 
کشته و زخمی شدند. شاهدان عینی به خبرگزاری 
آلمان )DPA( گفتند، پــس از حمله توپخانه ای 
به نزدیکی یک تاالر عروســی در حدیده یمن سه 
غیرنظامی کشــته و هفت نفر دیگر زخمی شدند. 
شاهدان اظهار داشــتند که خمپاره ها کنار تاالر 
عروسی فرود آمدند. جنبش انصاراهلل یمن نیروهای 
وابسته به ائتالف متجاوز عربی را مسئول هدف قرار 
دادن این سالن دانست. سخنگوی وزارت بهداشت 
دولت صنعا گفــت: مزدوران متجاوز یک ســالن 
عروســی در حدیده را هدف قرار دادند که منجر به 
شهادت ۳ تن و زخمی شــدن ۷ تن دیگر شد. وی 
افزود: این هدف گیری و بمباران مناطق مسکونی و 
اهداف غیرنظامی نشانه بی اعتنایی ائتالف و مزدوران 
آن به زندگی غیرنظامیان است و تجلی میزان اصرار 
این تجاوزگران به کشــتار غیرنظامیان بی گناه و 
سکوت مداوم سازمان ملل است. در همین راستا، 
محمد علی الحوثی،  عضو شــورای عالی سیاسی 
انصار اهلل در توییتر خود نوشت: هدف قرار دادن تاالر 
عروسی در استان حدیده یک جرم از پیش تعیین 
شــده اســت. وی خواهان انجام تحقیقات فوری 

بین المللی در این باره شد.
    

ریاست دوره ای اتحادیه اروپا از 
آلمان به پرتغال واگذار شد

پرتغال از اول ژانویه 
رسما ریاســت دوره ای 
اتحادیه اروپا را بر عهده 
گرفت. نخست وزیر این 
کشور تأکید کرد که در 
این دوره بر واکسیناسیون سراسری کرونا در اروپا 
و بازسازی آسیب های اقتصادیـ  اجتماعی ناشی از 
آن تمرکز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
آلمان پس از شش ماه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا 
این پست را به پرتغال تحویل داد. از جمعه اول ژانویه 
پرتغال به طور رسمی ریاست دوره ای این نهاد را بر 
عهده گرفته است. یکی از مهم ترین وظایف ریاست 
دوره ای پرتغال هماهنگ سازی بسته های کمکی 
بزرگ اتحادیه اروپا در مقابله با شیوع کرونا به ارزش 
۷۵۰ میلیارد یورو خواهد بــود. آلمان با مذاکرات 
مقدماتی آماده ســازی های الزم را در مرحله اول 
پرداختن به این مسئله انجام داده است. اما آنتونیو 
کوشتا، نخست وزیر پرتغال در یادداشتی در ستون 
مهمان مجله هفتگی اکسپرســو گفته است که 
مرحله بعدی نیز اهمیت خود را داراست و از مرحله 
اول کم اهمیت تر نیست. به گفته او، در  این مرحله 
واکسیناسیون سراسری کرونا در اروپا و برنامه های 
ملی بازسازی اقتصاد آسیب دیده از کرونا باید به اجرا 
در بیاید. وظیفه مهم دیگری که در سرلوحه ریاست 
دوره ای پرتغــال قرار خواهد داشــت پرداختن به 

سیاست اجتماعی اروپاست. 
    

ترکیه: 
به عملیات خود علیه عناصر پ.ک.ک 

در عراق و سوریه ادامه می دهیم
وزیر دفــاع ترکیه 
تأکید کرد که کشورش 
به اقدامــات خود علیه 
عناصــر پ.ک.ک در 
عراق و ســوریه ادامه 
خواهد داد. به گزارش میدل ایست نیوز، خلوصی 
آکار، وزیر دفاع ترکیه تأکید کرد که کشــورش 
به اقدامات خود علیه حزب کارگران کردســتان 
ترکیه پ.ک.ک در عراق و ســوریه ادامه خواهد 
داد. آکار در بازدید از نیروهای ترکیه در مرزهای 
ســوریه گفت که آنکارا عزم خود را برای نابودی 
تروریســم جزم کرده اســت. وی افزود: تا وقتی 
تروریســت ها در شمال عراق و ســوریه حضور 
داشــته باشــند امنیت مرزها و ملت ترکیه در 
معرض خطر اســت. او گفت که نیروهای مسلح 
ترکیه در لیبی و سوریه و شمال عراق و آذربایجان 
و کوزوو و بوسنی و افغانســتان و قبرس و شرق 
دریای مدیترانه با قاطعیت به انجام مأموریت های 
خود مشغول اند. با وجود اعتراض های بسیاِر عراق 
و سوریه، ترکیه همچنان به حمالت هوایی گاه و 
بیگاه خود در خاک این دو کشور علیه نیروهای 
پ.ک.ک ادامه می دهد. اقلیم کردستان و دولت 
عراق بارها از گروه های مســلح کرد خواسته اند 
که از خاک عراق خارج شــوند. این در حالیست 
که چندی پیش طی ســفر نخست وزیر عراق به 
آنکارا، مصطفی الکاظمی متعهــد به همکاری 

امنیتی با ترکیه شد. 
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فرشاد گلزاری

 امروز سوم ژانویه 2۰21 میالدی 
اســت و تنها 1۷ روز دیگر تا خروج 
کامل »دونالد ترامپ« از کاخ سفید 
باقی مانده اســت. بســیاری بر این 
عقیده اند که رئیس جمهوری ایاالت 
متحده به راحتی از اتاق بیضی شکل 
خارج می شــود و »جو بایدن« جای 
او را خواهد گرفــت؛ به عبارتی دیگر 
طیف خوش بیِن آمریکا که عموماً از 
خبرنگاران، مفســران و کارشناسان 
مسائل سیاســت داخلی این کشور 
تشکیل شــده اند معتقدند که هیچ 
اتفــاق خاصی قبل و حین مراســم 
تحلیف بایدن رخ نخواهد داد و هیچ 

مانعی در این میان وجود ندارد. 
از سوی دیگر طیف دیگری وجود 
دارند که به نوعی نسبت به این ماجرا 
بدبین هســتند. آنهــا معتقدند که 
ترامپ در روزهای باقی  مانده ممکن 
است که دســت به اقدام های متعدِد 
ساختارشــکنانه بزند کــه می تواند 
اوضــاع را به ضــرر دموکرات ها رقم 
بزند. شــاید این تحلیل هم بســیار 
محافظه کارانــه و منفی بافی باشــد 
اما اگــر به اقدام اخیــر ترامپ توجه 

کنیم بــه خوبی می بینیــم که او نه 
تنها بــه دنبال باقی گذاشــتن یک 
خرابه از خــود برای بایدن اســت، 
بلکه می خواهد از ایــن وضعیت به 
نفع خود در عرصه مالی و تجاری هم 
اســتفاده کند. روزنامه ایندیپندنت 
روز گذشته )شنبه( اعالم کرد که به 
خاطر در نظرگرفتن احتمال پیروزی 
دونالد ترامــپ و برگزاری مراســم 
تحلیفش، ماه ها بود که رزرو اتاق در 
هتل بین المللی ترامپ در واشنگتن 
برای تاریخ 1۶ تــا 2۰ ژانویه 2۰21 
امکان پذیر نبود اما این هتل چند روز 
پیش امکان رزرو اتاق برای این بازه 

زمانی را فراهم کرده است.
 ایندیپندنــت در ادامــه گزارش 
خود نوشــته اســت که امکان رزرو 
اتاق ها ابتدا بــا هزینه ای باالتر از حد 
معمول فراهم شــد و هزینه اقامت 
در ســوئیت های هتل ترامپ تقریبا 
با یک افزایش ســه برابری از شــبی 
۸۸۶ دالر به 222۵ دالر افزایش یافته 
است. همین خبر که از منظر بسیاری 
از تحلیلگــران داخلی ارزش خبری 
ندارد، به خوبی بــه ما می فهماند که 
ترامپ حاال که ســقوط در انتخابات 
سوم نوامبر را پذیرفته، به دنبال آن 
است تا از این وضعیت )همانند چهار 
ســال گذشــته( به نفع وجهه خود 

اســتفاده کند؛ حال این منافع مالی 
باشد یا سیاسی! مســاله دیگری که 
در میانة گمانه زنی ها در مورد رفتار 
روزهای آینده ترامپ باید مورد نظر 
قرار بگیرد، ادامــه ادعاهای مجدد او 
مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا است. او 
بارها و بارهــا در هفته های اخیر در 
حساب کاربری توئیتر خود همانند 
گذشــته اعالم کرده کــه انتخابات 
ریاست جمهوری سوم نوامبر توسط 
دموکرات ها مهندســی شده است و 
همین چند روز پیــش هم اخباری 
از کارشــکنی های پنتاگــون برای 
همکاری با تیم انتقال قدرت بایدن 

منتشر شد. 
حــاال و در همیــن راســتا یک 
قاضی فدرال آمریکایی شکایت یک 
جمهوریخواه مجلــس نمایندگان 
این کشور را با هدف دادن اختیار لغو 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری به 
معاون رئیس جمهور آمریکا )مایک 
پنس( در زمان شــمارش آرای کالج 
الکترال طــی چند روز آینــده را به 
طور رســمی رد کــرد. هرچند این 
خبر بــرای ترامپ خوشــایند نبود، 
اما مســاله و مشــکلی که ما باید به 
آن توجه کنیم این اســت کــه او و 
تیمش قصد دارند تــا دقایق نهایی 

 نتایج انتخابات را به چالش بکشــند.  
دلیل اینکه می گوییــم او قصد دارد 
آشوب جدیدی )ولو در ابعاد کوچک( 
طــی 1۷ روز باقیمانــده برپا کند، 
توئیت هــای او در حســاب کاربری 
ریاســت جمهوری آمریکا نیست، 
بلکه ترامپ فرمان بــه میدان آمدن 

طرفدارانش را صادر کرده است. 
قهر کنگره با ترامپ

رئیس جمهور آمریکا روز گذشته 
)شنبه( در توئیتی برای برگزاری یک 
تجمع اعتراضی بــا عنوان »دزدی را 
متوقف کنید« در روز ششــم ژانویه 
ســاعت 11 صبح به وقت محلی در 

واشنگتن دی.سی، فراخوان داد. 
توجه داشــته باشــید کــه این 

فراخــوان مصــادف با همــان روز 
برگزاری نشست مشترک در کنگره 
آمریکا برای تایید نتایــج انتخابات 
ریاســت جمهوری اخیر اســت و به 
همین دلیل باید گفت که ترامپ حتی 
قوای قانونگذار کشورش را هم قبول 
ندارد. چند هفته پیش نیز ترامپ به 
جلب توجه درباره این رخداد مربوط 
به ششــم ژانویه پرداختــه و در 1۹ 
دســامبر در توئیتی درباره برگزاری 
یک اعتــراض بزرگ طــی روزهای 
آینده در واشنگتن دی.سی صحبت 
کرده و از دنبال کنندگانش خواست 

آنجا باشند. 
او اضافــه کرد که ایــن اعتراض 
»وحشــی خواهد بود«! اقدامات او 
بدون تردید نوعی اعتراض از جنس 
»فرمانروایی کارفرمــا بر کارگران« 
اســت. ترامــپ خــود را کارفرمای 
طرفدارانش می داند و معتقد اســت 
که تمام کســانی که به نوعــی با او 
همذات پنداری می کنند در حقیقت 

کارگر او هستند. 
ترامــپ اوامــرش را بــه پایگاه 
اجتماعی خود که این روزها بســیار 
عصبانی هســتند مخابره می کند و 
در مقابل آنها هم که خــود را بازنده 
می دانند و آرمان های خودشان را بر 
باد رفته می بینند، خود را موظف به 
تمکین از دستورات ترامپ می دانند. 
این جماعــت معتقدند کــه ترامپ 
برای مقابله با شــر و شیطانی به اسم 
»دموکرات ها« وارد کاخ سفید شده 
بود و در ایــن مدت توانســت تماِم 

غیرآمریکایی ها را درو کند. 
نمونه این امر را می توان در دستور 
اخیر مهاجرتی ترامپ مشاهده کرد. او 
با وجود اینکه تنها چند روز دیگر قرار 
است از کاخ سفید خارج شود، دستور 
تعلیق صدور کارت سبز و همچنین 
انواع روادید بــرای ورود مهاجران به 
آمریکا را تا پایان مــاه مارس تمدید 
کــرد. کاماًل واضح اســت که ترامپ 
در حالی بار دیگر بر سیاســت های 
ضد مهاجرتی خــود تاکید کرد که 
جو بایدن بارها وعــده داده تمام این 
محدودیت هــا را لغو و فضــا را برای 
مهاجران هموارتر از دوران ریاســت 
جمهوری ترامپ خواهد کرد. از سوی 
دیگر اتفاق مهم دیگری در این میان 

رخ داده که به نوعی نشــان می دهد 
هم حزبی های ترامپ هم از دست او 

به ستوه آمده اند. 
ترامپ اخیراً مصوبه کنگره برای 
تامین بودجــه ۷۴۰ میلیارد دالری 
وزارت دفــاع را وتــو کرده بــود اما 
مجلس ســنای ایاالت متحده با ۸1 
رای موافق در برابــر 1۳ رای مخالف 
به لغو وتــوی رئیس جمهوری علیه 
مصوبه تامین بودجه دفاعی رای داد. 
نکته اینجاست که رای گیری مجلس 
سنا به طور استثنایی در اولین روز از 
سال 2۰21 برگزار شــد و این نشان 
می دهــد کــه جمهوریخواهانی که 
روزی پشــت ترامپ همانند کوه )به 
خصــوص در قضیه اســتیضاحش( 
ایســتاده بودنــد، حاال به او پشــت 
کرده اند و حتی معتقدنــد که او در 
حال به خطر انداختن وجهه و امنیت 

ملی ایاالت متحده است. 
گسل های سیاسی - اجتماعی در 
داخل ایاالت متحده به حدی عمیق 
شده که جو بایدن شامگاه جمعه در 
پیامی توییتری نوشت »چالش هایی 
که ما به عنوان یک ملت با آنها مواجه 
هســتیم، در عرض یک شــب محو 
نمی شــود و پس از یک ســال درد و 
مرگ، بیایید در 2۰21 متحد شویم، 

التیام ببخشیم و بازسازی کنیم«. 
بر این اســاس و با توجه به فعل و 
انفعاالتی که در صحنه داخلی آمریکا 
با محوریت ترامــپ رخ داده، به نظر 
می رسد که همه منتظر پایان دوران 
وحشــت طی 1۷ روز آینده هستند؛ 
وحشــتی که ممکن است این روزها 

کار دست خاورمیانه بدهد. 

کنگره آمریکا حق وتوی رئیس جمهور را همزمان با فراخوان تجمع ششم ژانویه لغو کرد

17 روز تا پایان دوران وحشت 
لغو وتوی ترامپ توسط 

مجلس سنا نشان می دهد 
که جمهوریخواهانی که 

روزی پشت ترامپ همانند 
کوه )به خصوص در قضیه 

استیضاحش( ایستاده 
بودند، حاال به او پشت 

کرده اند و حتی معتقدند که 
او در حال به خطر انداختن 
وجهه و امنیت ملی ایاالت 

متحده است

اینکه می گوییم ترامپ 
قصد دارد آشوب جدیدی 
)ولو در ابعاد کوچک( طی 
17 روز باقیمانده برپا کند، 
استناد به توئیت های او در 

حساب کاربری ریاست  
جمهوری آمریکا نیست، 

بلکه او فرمان به میدان 
آمدن طرفدارانش را صادر 

کرده است

رئیس جمهوری فرانسه در پیام سال نوی میالدی خود تاکید کرد، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به بریگزیت 
حاصل  ناخوشی اروپا، دروغه ای بسیار و وعده های غلط بود. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه در سخنان خود خطاب به مردم کشورش، قدرت حاکمیت بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا را که 
رسما در شامگاه سال نو تکمیل شد، زیر سوال برد. ماکرون گفت: بریتانیا همچنان 
همسایه، دوست و متحد ما باقی خواهد ماند. این تصمیم برای خروج از اروپا، این 
بریگزیت، فرزند ناخوشی اروپا و دروغ های بسیار و وعده های غلط بود. این اظهارات 
رئیس جمهوری فرانســه پس از آن مطرح می شود که بریتانیا به تازگی ماکرون را 
به سنگ اندازی برای حصول یک توافق متهم کرد، چرا که او برای جذب مخاطبان 

داخلی پیش از انتخابات 1۸ ماه دیگر تالش می کند. 

چین به جدیدترین پیشنهاد مذاکره از سوی تایوان جواب رد داد و اعالم کرد، دولت تایوان در هر مرحله از یک حقه 
بی ارزش و تحریک آمیز برای مقابله با چین اســتفاده می کند. به گزارش رویترز، تسای اینگ ون،  رئیس جمهوری 
تایوان در سخنرانی خود به مناسبت سال نوی میالدی بار دیگر مساله گفتگو با چین را مطرح کرد و گفت: تایوان آماده 
گفتگوهای معنادار با چین است اگر که آنها تقابل را کنار بگذارند. چین این جزیره 
خودمختار و دموکراتیک را بخشی از قلمروی خود می داند و در سال 2۰1۶ و در 
پی روی کار آمدن تسای اینگ ون مکانیسم مذاکرات رسمی را با آن متوقف کرد 
چون این زن را یک طرفدار جدایی طلبی می داند. تایوان گفت که هیچ راهی برای 
تغییر این واقعیت که این جزیره جزئی از چین است،  وجود ندارد و این مساله باعث 

رد پیشنهاد دولت تایوان برای گفتگو است.

چین به پیشنهاد مذاکره تایوان جواب رد دادماکرون: برگزیت از دروغ های بسیار و وعده های غلط متولد شد

درحالی کــه توافق آتش بــس در لیبی در آســتانه 
فروپاشی است، ســازمان ملل ناظرانی را برای نظارت بر 
آتش بس به لیبی می فرســتد. روزنامه گاردین نوشت، 
سازمان ملل ناظران جدیدی را برای نظارت بر آتش بسی 
که طــی هفته های اخیر نقض شــده و مجبــور کردن 
رهبران سیاسی کشور به ایجاد مکانیزمی برای انتخاب 
نخست وزیر به لیبی اعزام می کند. مسئوالن سازمان ملل 
اعالم کردند، لیبی باید برای تحقق پیشرفت چشمگیر در 
تشکیل دولت وحدت ملی و ممانعت از فروپاشی احتمالی 
آتش بس تالش کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل در نامه ای به کشورهای عضو از گروه های منطقه ای 
خواست ناظرانی را برای نظارت بر آتش بس و ممنوعیت 
تسلیحاتی لیبی که توســط ترکیه و امارات نقض شده 
است، به این کشور اعزام کنند. این روزنامه نوشت، این 
اولین باری خواهد بود که ســازمان ملل گام های فعالی 

برای اجرای آتش بس اتخاذ می کند. این اقدام درحالی 
صورت می گیرد که توافق آتش بس که 2۳ اکتبر در ژنو 
امضا شد، در آستانه فروپاشی اســت. استفانی ویلیامز، 
فرستاده موقت ســازمان ملل اعالم کرد 2۰ هزار سرباز 
یا مزدور خارجی در لیبی هســتند. در این راستا خوزه 
ســابادیل، رئیس هیئت اروپایی در لیبی تأکید کرد که 

هفته های آتی برای لیبی سرنوشت ساز خواهد بود.

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در سخنانی 
از عملکرد بنیامین نتانیاهو به شــدت انتقاد کرد و او 
را نخست وزیری شکســت خورده و فریبکار خواند. به 
گزارش عربی21، ایهود اولمرت در سخنانی در انتقاد از 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی دولت این رژیم، 
اظهار کرد که نتانیاهو فردی فریبکار بوده و حاضر است 
که اســرائیل را فدای منافع شــخصی و حضورش در 
عرصه سیاســی بکند و به همین دلیل با ادامه کمپین 
انتخاباتی روند مخالفت علیه او بیشــتر می شود و در 
نهایت پایان کار او را رقم خواهد زد. وی افزود: نتانیاهو 
نخست وزیری شکست خورده، مخرب و حیله گر است 
و یک بانــد جنایتکار را اداره می کند و به شــخصیتی 
نفرت انگیز و غیرقابل قبول تبدیل شده است. اولمرت 
تصریح کرد: موفقیت نتانیاهو در سال های اخیر به دلیل 
ضعف یا عدم عزم راسخ از طرف شرکای او بود؛ اتفاقی 

که باعث ایجاد ترس در ائتالف شــد و همین مســئله 
منجر شد که او سرپا باقی بماند. وی خاطرنشان کرد، 
وضعیت فعلی قباًل اتفاق نیفتاده است، زیرا یک اجماع 
تقریباً کلی و گسترده وجود دارد که پیش از این به هیچ 
وجه وجود نداشته است و اغلب طرفداران نتانیاهو او را 
یک فریبکار می دانند، که برای وجود سیاسی و شخصی 

خود می جنگد.

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی: 

نتانیاهو شکست خورده و فریبکار است
نظارت ناظران جدید سازمان ملل هم کارساز نیست؛

توافق آتش بس لیبی در آستانه فروپاشی

خبرخبر


