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جهاننما

پنس رویارو با مجلس نمایندگان
برای اعالم ناتوانی ترامپ

دموکراتهای مجلس نماینــدگان آمریکا
درنظر دارند روز گذشته (دوشنبه) مایک پنس،
معاون رئیس جمهور را به برداشــتن گامهایی
در جهت برکناری ترامپ از قــدرت وادار کنند.
به گزارش رویتــرز ،این طرح که ابتدا از ســوی
نانســی پلوســی ،رئیس مجلس نمایندگان در
نامهای به اعضا ارائه شــده در حالی روی میز قرار
گرفته که واشنگتن در چالشی بزرگ برای اینکه
با این رئیسجمهور جمهوریخــواه در  ۱۰روز
باقی مانــده از دوران حکومتش چه کند .مقامها
حداقل  ۲۵پرونده تحقیق اقدامات تروریســم
داخلی را در ارتباط با حمله چهارشنبه طرفداران
ترامپ به ســاختمان کنگره حین جلسه تایید
پیروزی رئیــس جمهور منتخب توســط اعضا
تنظیم کردهانــد ۵ .تن در این حمالت کشــته
شدند .پلوسی در نامه خود گفته است که مجلس
نمایندگان ســعی خواهد کــرد قطعنامهای با
درخواســت از پنس برای فعال سازی متمم ۲۵
قانون اساسی تصویب کند که طی آن ترامپ برای
ادامه وظایفش به عنوان رئیــس جمهور ناتوان
اعالم شــود .اگر پنس به این درخواســت پاسخ
ندهد دموکراتها طرح استیضاح رئیس جمهور
راپیشخواهندبردکهترامپدرتاریخآمریکاتنها
رئیس جمهوری خواهد شد که برای دوبار در برابر
طرح استیضاح قرار گرفته است .پلوسی در نامه
خود آورده است :برای حفاظت از قانون اساسی
و دموکراســی باید فوری عمل کنیم چرا که این
رئیسجمهور تهدیدی فوری برای دموکراسی
و قانون اساسی ما است .همانطور که در روزهای
گذشته شــاهد بودیم حمالت طراحی شده از
سوی رئیسجمهور به دموکراســی ما تشدید
شــده و این بر لزوم اقدام فوری ما تاکید میکند.
نانسی پلوسی همچنین در مصاحبه خود با شبکه
خبری سیبیاس آمریکا نقش ترامپ در آشوب
روز چهارشنبه ششم ژانویه را مجرمانه خوانده و
خواستارمحاکمهاوشد.پلوسی ۲۴ساعتفرصت
برای انجام این اقدام تعیین کرده اســت .هرگاه
پنس از همراهی با خواست دموکراتها اجتناب
ورزد ،آنگاه دموکراتها طرح اســتیضاح ترامپ
را رســما به جریان خواهند انداخت .در صورت
تصویب این طرح در هر دو مجلس نمایندگان و
سنایآمریکا،ترامپازنامزدیمجدددرانتخابات
آمریکا منع خواهد شد.

تصویب ایــن طرح حتــی میتواند پس از
 ۲۰ژانویه و آغاز کار دولــت جو بایدن صورت
گیرد .در طرح قطعنامه اســتیضاح از دونالد
ترامپ به عنوان تهدیدی بــرای امنیت ملی،
دموکراسی و قانون اساســی یاد شده است .با
این حال یکی از مشــاوران پنس گفته است
که او با فعال ســازی متمم  ۲۵مخالف است.
جیمز کالیبرن ،مقام ارشــد جنــاح اکثریت
دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا ،گفته
بود که این مجلس قصــد دارد در هفته جاری
اســتیضاح دونالد ترامپ رئیسجمهور را به
رای بگذارد ،هر چند احتمــاال چند ماه برای
ارسال طرح به ســنا صبر خواهد کرد .گروهی
از نمایندگان خواستار پاسخگو کردن دونالد
ترامپ برای حمله مرگبار به ساختمان کنگره
هستند ،در مقابل گروهی دیگر از نمایندگان
دموکرات میگویند بایــد بر برنامه جو بایدن،
که  ۲۰ژانویه مراسم تحلیفاش انجام خواهد
شــد ،تمرکز کرد .عضو ارشــد جناح اکثریت
مجلس نمایندگان در پاسخ به اینکه استیضاح
ترامپ چه زمانــی اعالم وصول خواهد شــد
گفت :من فکر میکنم خواهد رسید .احتماال
سهشنبه ،شاید هم چهارشــنبه ،اما این هفته
اتفاق خواهد افتاد .دموکراتها در حال ارزیابی
این هستند که آیا برای ارسال طرح استیضاح
به سنا باید تا پایان صد روز نخست دولت بایدن
و انتخاب وزرای کابینه صبر کنند یا همزمان
کار اســتیضاح را پیش ببرند .کالیبرن در این
باره گفت :بــه اســتیضاح رئیسجمهور رای
میدهیم و سپس بعدا تصمیم خواهیم گرفت
که چه کاری با این استیضاح انجام دهیم .دوره
ریاست جمهوری دونالد ترامپ ساعت  ۱۲ظهر
روز ۲۰ژانویه (اول بهمن) به پایان میرســد.
این در حالیســت که بســیاری از تحلیلگران
وضعیت کنونی را پایان حیاتی سیاسی ترامپ
در آمریکا میدانند.

جهان 5

درج نام انصاراهلل در فهرست گروههای تروریستی از سوی پمپئو یک نتیجه قهری دارد؛

وخیمترشدن بحران انسانی در یمن

فرشاد گلزاری

روز گذشته (دوشــنبه به وقت
تهران) وزارت خارجــه آمریکا طی
بیانیهای اعالم کرد که این کشــور
قرار است سه تن از رهبران جنبش
انصاراهلل یمن را در فهرست گروههای
تروریستی قرار دهد .در این بیانیه که
به نقل از مایک پامپئو ،وزیر خارجه
این کشور منتشر شد ،وی اعالم کرده
که «قصد دارم سه رهبر انصاراهلل از
جمله عبدالملک الحوثی ،عبدالخالق
بدرالدین الحوثــی و عبداهلل یحیی
الحکیم را به عنوان تروریســتهای
جهانــی اعالم کنم» .ســاعاتی بعد
محمد علی الحوثی ،عضو شــورای
عالی سیاسی یمن در صفحه کاربری
خود در توییتر اعــام کرد که اقدام
آمریکا در تروریستی خواندن جنبش
انصــاراهلل ،اقدامی محکوم شــدنی
است و آنچه واشنگتن انجام میدهد
بیانگر بحران تفکر اســت .او اعالم
کرد که آمریکا منبع تروریسم است
و سیاســت دولت دونالــد ترامپ و
اقدامات وی نیز تروریســتی است.
آنچه در اظهارات محمدعلی الحوثی
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بســیار مهم قلمداد میشود ،خط
و نشــان آشــکار این جریان برای
واشنگتن بود .او صریحا گفت که ما
حق پاســخگویی به تصمیم آمریکا
در قرار دادن نام انصاراهلل در لیست
سازمانهای تروریستی را برای خود
محفوظ میدانیم.
این اظهــارات او را باید به نوعی
یک تهدیــد ضمنی در قبــال درج
نام مقامــات انصاراهلل در فهرســت
ســمت ســخنِ او را
ِ
تروریســتی و
«ائتالف عربی» به رهبری عربستان
ســعودی دانســت .نکته مهمی که
در اینجا باید به آن اشــاره شــود،
«اعم» و «اخص» این مســاله است.
توجه داشــته باشــید که در عرف و
حقوق بینالملــل زمانی که نام یک
یا چنــد نفر از جریــان خاصی را در
فهرست تروریســتی قرار میدهند،
به دلیــل انتصاب این افــراد به یک
جریان خــاص ،آن جریــان هم به
صورت خودکار به عنوان یک محفل
تروریستی مورد نظر قرار میگیرد.
بر این اساس اســت که مقامات
انصاراهلل یمــن معتقدند که درج نام
مقاماتشــان در فهرست تروریستی
به منزله قرار گرفتن نام این جریان
در فهرســت مذکور اســت .فارغ از

این مســائل آنچه در این میان باید
مورد نظر قرار بگیرد این اســت که
اقدام دقیقه ن َــوَدی تیم ترامپ علیه
انصاراهلل در حالــی صورت میگیرد
که قاطبه محافــل تصمیمگیری و
تحلیلگــران معتقدند ایــن ائتالف
سعودی -اماراتی است که نزدیک به
شش سال زیرساختهای یمن را زیر
بمباران و موشکباران خود گرفته و
با محاصره همه جانبه گرســنگی و
کمبود منابــع درمانی به مردم یمن
تحمیل کــرده و به کشــتار زنان و
کودکان این کشور ادامه میدهد.
مساله دیگر این اســت که وزیر
خارجه آمریکا بدون اشاره به حجم
گسترده تسلیحات ریز و درشتی که
از کشورش و دیگر دولتهای متحد
واشــنگتن (مانند انگلیس ،فرانسه،
بلژیک و غیره) به دست سعودیها و
اماراتیها رسیده و بر سر مردم یمن
و زیرساختهای آن ریخته میشود،
ایران را به دخالت در این جنگ متهم
کرده اســت .فارغ از این مسائل باید
متوجه بود که دیپلماتها و گروههای
کمکرسان در یمن نگران هستند که
این اقدام واشــنگتن روند مذاکرات
صلح میان یمن و گروههای مخالف
را تهدید کنــد و همچنیــن باعث

انفجار مواد منفجره در هلمند با یککشته و ۱۳زخمی

یک منبع در والیت جنوبی هلمند میگوید انفجار
مواد منفجره جاســازی شــده در یک تونل در شهر
لشکرگاه دستکم یک کشته و ســیزده زخمی به جا
گذاشته است .این منبع به بیبیسی گفت این رویداد
شب یکشنبه در منطقه ســورگدار در حومه شهر رخ
داده است .گفته شده این تونل به یک پاسگاه نیروهای
امنیت ملی به نام سنگریان زده شده بود .هنوز مشخص
نیســت قربانیان این رویــداد چه کســانیاند .منابع
میگویند طالبان در این اواخر از شیوههای جدید چون
تونل زدن به پاسگاهها ،اســتفاده از خودروهای بمب
گذاری شــده و ماینهای مغناطیسی بیشتر استفاده
میکنند .همزمان بــا این رویــداد وزارت دفاع ملی
افغانستان از جلوگیری از یک انفجار بزرگ در والیت
میدان وردک خبر داده است .در خبرنامه این نهاد آمده
که طالبان قصد داشــتند یک خودروی بمبگذاری

شده را در منطقه بادام در ولسوالی نرخ منفجر سازند.
وزارت دفاع گفتــه نیروهای ارتش پیش از رســیدن
این خودرو به هدف آنرا از طریــق حمله هوایی از بین
بردند و از یک انفجار بزرگ جلوگیری کردند .به دنبال
رویدادهای امنیتی در نقاط مختلف افغانستان ،گفته
شده که روز گذشته (دوشنبه) یک کارمند امنیت ملی
در شهر جاللآباد نیز ترور شده است.

صدورگذرنامه جدید برای تایوانیها درراستای تقابل با چین

تایوان روز گذشته (دوشــنبه) یک گذرنامه تازه طراحی شــده ارائه داد که به نام روزمره این جزیره برجستگی
بیشتری میبخشد و هدف آن جلوگیری از اشتباه گرفته شــدن با نام چین در میان همهگیری کرونا و تالشهای
افزایش یافته پکن برای ادعای حاکمیت است .به گزارش رویترز ،نام رسمی تایوان جمهوری چین با فونت درشت
انگلیســی بر باالی گذرنامههای موجود تایوانی و کلمه تایوان در پایین آنها هک شده است که به گفته دولت این
جزیره ،در ســطح بینالمللی ســردرگمی ایجاد میکند .تایوان میگوید در روزهای نخســت همهگیری ،برخی
شهروندانش با تبعههای چینی اشتباه گرفته شده بودند و در برخی مواقع به شکل
ناعادالنه هدف ممنوعیتهای ورود مربوط به کووید  ۱۹واقع شــدهاند؛ در حالی
که این بیماری در تایوان به خوبی تحت کنترل بــوده ،اما در چین اینطور نبوده
است .در گذرنامه جدید ،کلمه تایوان با نوشتار انگلیسی نوشته شده و جمهوری
چین حذف شد.

سعودیها طی سالهای
گذشتهتمامکشتیهای
حامل غذا و دارو که در
جنوبیمنپهلوگرفته
بودند را توقیف کردهاند و
هیچکدام از این اقالم به
دست مردم یمن نرسیده
است و حتی گزارش شده
که تاریخ این دارو و غذاها،
گذشتهاست
تشدید بحران انسانی در این کشور
جنگ زده شــود .بــدون تردید این
اقدا ِم آمریکا ،وضعیت بحران انسانی
در یمن را وخیمتر میکند و این در
حالی است که یمنیها نزدیک به ۶
سال است به دلیل محاصره زمینی،
دریایی و هوایی از سوی سعودیها
و اماراتیهــا ،از کمبــود تجهیزات
پزشکی و مواد غذایی رنج میبرند .در
این راستا باید متوجه بود که وضعیت
انسانی به شدت در یمن با بحرانهای
جدی و پیچیده روبرو اســت .حدود
ســه هفته پیش برنامه جهانی غذا
اعالم کرد ،پنج میلیــون یمنی در
معرض نبود امنیت غذایی شــدید
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هستند و باید برای ممانعت از فاجعه
و قحطی قریبالوقوع در یمن تالش
کرد .مجید یحیی ،مدیر دفتر برنامه
جهانی غــذا در امــارات و نماینده
این برنامه در کشــورهای شــورای
همکاری خلیــج فــارس در مورد
همین موضوع هشــدار داد که سال
 ۲۰۲۱بدترین ســال برای فعالیت
انسانی از آغاز فعالیتهای سازمان
ملل در  ۷۵سال پیش است؛ چراکه
برنامه جهانی غذا به  ۱۵میلیارد دالر
در سال آتی میالدی نیاز دارد!
هوشیارباش در ریاض
آنچه در این میــان و پس از قرار
گرفتن نــام انصاراهلل در فهرســت
تروریستی توسط آمریکا بسیار مهم
خواهد بــود ،واکنش این جنبش در
عرصه میدانی و سپس سیاسی است.
در حوزه دیپلماتیــک ،همین چند
روز پیش (پنجشنبه) بود که مارتین
گریفیتس ،فرســتاده ویژه سازمان
ملل در امــور یمن پس از ســفر به
ریاض ،وارد عدن شد .او در ریاض با
عبدربه منصور هادی ،رئیسجمهور
دولت مســتعفی یمن و برخی دیگر
از مقامات این دولت دیدار داشــت.
کمی بعــد محمــد عبدالســام،
سخنگوی انصاراهلل در این خصوص
در توییتر خود اعالم کرد که فرستاده
سازمان ملل برای پوشاندن جنایات
ائتالف سعودی و محاصره ،مشغول
دیدارهای بیفایده و تشریفات است
و رنج انسانی بزرگی را که مردم یمن
به خاطــر محاصره ،بســتن بندرها
و فرودگاههــا متحمــل شــدهاند،
نادیده میگیــرد .اگر این اظهارنظر
را در کنار اقدام روز گذشــته آمریکا
علیه انصاراهلل قــرار دهیم به خوبی
درمییابیم که ســعودیها علیرغم
آنکه از اقــدام ترامــپ و تیمش در
روزهای آخر دولت آمریکا خرسند
هســتند؛ در حالت هوشــیارباش و
شــاید هم آمادهباش به سر میبرند.
آنها طی ســالهای گذشــته تمام
کشتیهایی که حامل غذا و دارو بوده
و در جنوب یمن پهلو گرفته بودند را
توقیف کردهانــد و هیچکدام از این
اقالم به دســت مردم یمن نرسیده
است و حتی گزارش شده که تاریخ
این دارو و غذاها ،گذشته است.

ساعاتی پس از تروریستی
خواندن انصاراهلل از سوی
واشنگتن،آنتونیتاتا،
معاون وزیر دفاع آمریکا در
امور سیاستگذاریها با
شاهزاده خالد بن سلمان،
دیدار کرده و این دو ،طرحی
را در زمینه تقویت همکاری
نظامیجدیدامضاکردند
کهشایدنشانگردرگیری
جدیدباشد
این مولفههــا به خوبی نشــان
میدهد آمریکاییها بــا این کار به
دنبال آن هســتند تا بتوانند کانال
مذاکــرات سیاســی در یمــن را با
بنبســت روبرو کنند و این موضوع
بــدون تردید میتوانــد انصاراهلل را
برای حمله به ســعودیها تحریک
کند .هرچند کــه این جریان ممکن
نیســت با این موضوع بــه صورت
احساســی برخورد کنند ،اما به هر
ترتیب احتمال تحریک انصاراهلل از
سوی سعودیها با ادامه حمالت به
فرودگاه صنعاء وجود دارد.
این اقدام آمریکا در حالی صورت
میگیرد که هشــت روز دیگر «جو
بایــدن» رئیسجمهــور منتخب
آمریکا قــدرت را از دونالــد ترامپ
تحویل خواهد گرفت و بسیاری امید
دارند که او با اعمال فشار بر عربستان
بتوانــد محاصره یمن را بشــکند یا
حداقل باعث کاهش حمالت هوایی
به یمن شود.
خبر مهمتر آنکه ســاعاتی پس
از تروریســتی خواندن انصاراهلل از
ســوی واشــنگتن ،وزارت دفــاع
آمریــکا اعالم کــرده آنتونــی تاتا،
معاون وزیــر دفاع آمریــکا در امور
سیاســتگذاریها بــا شــاهزاده
خالد بن ســلمان ،معاون وزیر دفاع
عربستان و سایر مسئوالن برجسته
این کشــور دیدار کــرده و این دو
مسئول ،طرحی را در زمینه تقویت
همکاری نظامی جدید امضا کردند.
طرحی کــه میتواند نشــانگر یک
درگیری جدید باشد!

معترضان عراقیخواستارتوقف موج بازداشتها شدند
تظاهرکنندگان اســتان ذی قار در جنوب عراق اعالم
کردند ،تا زمانی که مســئوالن به موج بازداشتها و هدف
قرار دادن فعاالن پایــان ندهند ،آنهــا اعتراضات خود را
متوقف نخواهند کرد .بــه گزارش اســکای نیوز ،بخش
هماهنگی تظاهــرات در اســتان ذی قار ،روز گذشــته
(دوشنبه) در بیانیهای این شرط را مطرح کرد که مسئوالن
به موج بازداشــتها و هدف قرار دادن شرکتکنندگان
در تظاهراتهــای مســالمتآمیز پایان دهنــد تا آنها
تشــدید اعتراضات خود در این اســتان را متوقف کنند.
بخش هماهنگی تظاهرکننــدگان اعالم کرد که اگر موج
بازداشــتها علیه تظاهرکنندگان ادامه یابد ،اعتراضات
خود را تشدید میکنند .این هشدار پس از آن مطرح شد
که تظاهرکنندگان اعالم کردند که دهها تن از آنها در حین
اعتراضاتزخمیشدند.همچنینیکنیرویپلیسکشته
شده و  ۳۳تن دیگر زخمی شدند .اعتراضات ،شنبه شب در

بغداد و اســتانهای جنوبی از جمله نجف و دیوانیه برای
همبستگی با تظاهرکنندگان ذی قار ازسرگرفته شدند.
همچنین طی ساعات گذشته ،درخواستهای متعددی
از مســئوالن عراقی برای جلوگیری از آشوب امنیتی در
تظاهرات شهر ناصریه ،مرکز اســتان ذی قار مطرح شده
است .کمیساریای حقوق بشر عراق از الکاظمی خواست تا
کنترل شرایط امنیتی در ذیقار را برعهده بگیرد.

دستور نتانیاهو برای احداث ۸۰۰واحدمسکونی در کرانه باختری

طبق آنچه انتظار میرفت شبکه هفت رژیم صهیونیستی گزارش داد ،نتانیاهو دستور احداث  ۸۰۰واحد مسکونی
جدید در کرانه باختری را صادر کرد .به گزارش روســیاالیوم ،بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز
گذشته (دوشنبه) دستوراتی را برای گســترش احداث بیش از  ۱۰۰واحد مسکونی در شهرک تل مناشیه و احداث
بیش از  ۲۰۰واحد مســکونی در شــهرکهای نفیه نحمیاه و ریحالیم صادر کرد .او همچنین با احداث  ۴۰۰واحد
مسکونی دیگر در ایتمار ،بیت ایل ،شافی شومرون ،کارنی شــومرون و جفعات زئیو موافقت کرد .پیش از این شبکه
کان رژیم صهیونیستی اعالم کرده بود ،رژیم صهیونیستی در تقال برای احداث
 ۸۵۰واحد مسکونی است .حدود  ۵۰۰واحد مســکونی در شهرک ایتمار ،بیت
ایل ،شافی شــومرون ،اورانیت و جفعات زئیو ساخته میشود .حدود  ۲۵۰واحد
مسکونی نیز در شــهرک نفیه نحمیاه در شرق استان ســلفیت در شمال کرانه
باختری ساخته خواهد شد.

