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 اون به بهبود روابط با جهان 
متعهد شد

رهبر کره شمالی 
وعده داد قابلیت های 
دفاعی کشورش را به 
سطحی باالتر افزایش 
دهد؛ ایــن در حالی 
اســت که تابلویی از یک تصویر پرتره او با یونیفرم 
نظامی رسمی و یک مسلسل رونمایی شد. به گزارش 
پایگاه تایمز، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در 
دومین روز کنگره نادر حزب حاکم کارگران در این 
کشور به شکلی ضمنی از بازگشت کشورش به توسعه 
کالهکهای هسته ای و موشکهای بالستیک دوربرد 
اما به شــکلی کمتر تحریک آمیز و کمتر مستقیم 
صحبت کرده است. رونمایی از تصویر پرتره او همراه 
با یونیفرم نظامی و مسلسل ممکن است نشان دهنده 
رویگردانی این کشور از تعامل دیپلماتیک از نوعی 
که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیگیری 
کرد و رفتن به سمت استراتژی تقابل نظامی باشد. 
هر چند که کیفیت تصویر پایین است اما به نظر می 
رســد در این تصویر درجه جنرالیسیمو )درجه ای 
نظامی باالتر از فیلد مارشال و دیگر درجه های پنج 
ستاره( روی شانه رهبر کره شــمالی قرار دارد. این 
نشان پیشتر به کیم جونگ ایل، پدر او و رهبر قبلی 
کره شمالی بعد از مرگ اعطا شد و کیم ایل سونگ 
پدربزرگ رهبر فعلی و رهبر اسبق کره شمالی نیز این 
نشان را در اواخر عمرش دریافت کرده بود. رسانه های 
دولتی کره شمالی گزارش کردند، کیم جونگ اون 
روز گذشته )جمعه( وعده داده روابط کشورش را با 
بقیه جهان بهبود بخشد. او این صحبت را در سومین 
روز از کنگره حزب حاکم کارگران مطرح کرد. او بر 
لزوم تقویت روابط دو کره و تالشهای دیپلماتیک با 
کشورهای دیگر تاکید کرد. خبرگزاری رسمی کره 
شمالی گزارش کرد، کیم جونگ اون مسیر کلی و 
جایگاه سیاســت حزب ما برای توسعه و گسترش 
جامعه روابط خارجی را اعالم کرد. او مشخص نکرد 
چه اقداماتی برای ایــن کار اتخاذ خواهد کرد. کیم 
گفت، روابط با سئول بر اساس الزام وضعیت غالب و 

تغییرات زمان نیاز است که تغییر کند.
    

صنعا: امارات و عربستان پروژه 
مشترکی برای تجزیه یمن دارند

نخست وزیر دولت 
نجات ملی یمن تأکید 
کــرد، طرف هایــی 
که به عادی ســازی 
بــا  ن  بطشــا ا و ر
رژیم صهیونیستی می پردازند، بخشــی از پروژه 
صهیونیستی، غربی، آمریکایی هستند. به گزارش 
المســیره، عبدالعزیــز بن حبتور، نخســت وزیر 
دولت نجات ملی یمن وابســته به انصاراهلل گفت: 
کشــورهایی در منطقه که به عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیســتی می پردازند، بخشی از پروژه 
صهیونیستی غربی آمریکایی هستند و اکنون برای 
تشکیل پیمانی علیه ایران تالش می کنند؛ چراکه از 
فلسطین حمایت کرده است. وی گفت: طرحی برای 
تجزیه منطقه عربی از بیش از ۱۰۰ سال پیش برای 
خدمت به پروژه صهیونیسم و اشغال فلسطین وجود 
دارد. وی گفت: عربستان و امارات پروژه مشترکی 
برای تجزیه یمن دارند. همچنین پروژه هایی برای 
سلطه و گسترش نفوذ در یمن وجود دارد. امارات 
به سیطره بر تعدادی از شهرها، جزایر و پایگاه های 
یمن چشم دوخته است و عربستان خواهان سیطره 

بر بخش های دیگری است.
    

بازداشت سرکرده القاعده در تونس
وزارت کشــور 
تونس از بازداشــت 
یکی از رهبران ارشد 
القاعده خبــر داد. به 
گزارش روسیاالیوم، 
این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد، فرد بازداشتی 
تروریست بسیار خطرناکی است که طبق اطالعات 
به دســت آمده با هدف برنامه ریــزی برای اجرای 
عملیات تروریستی، با نیروهای گردان »عقبه بن 
نافع« که در کوهستان های تونس پنهان شده اند 
و نیز با فرماندهان بارز القاعــده در خارج از تونس 
ارتباط و هماهنگی داشــته اســت. در این بیانیه 
آمده اســت که طی یک عملیات برنامه ریزی شده  
و چند الیه، براساس اطالعات دقیقی که سرویس 
اطالعات تونس در اختیار گذاشته است، این عنصر 
القاعده بازداشت شده اســت. براساس این بیانیه، 
نیروهای امنیتی در جریــان این عملیات عالوه بر 
کشف سالح کالشنیکف و گلوله، گروهک حمایت 
مادی و لجستیک از فرد بازداشتی را نیز شناسایی و 
اعضایش را بازداشت کردند. تونس یکی از بزرگترین 
و اصلی ترین کشورهایی است که هب عنوان پناهگاه 

القاعده شناخته می شود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 هیچکس باور نمی کــرد که در 
شامگاه چهارشــنبه به وقت تهران 
در واشــنگتن دی .سی شاهد و ناظر 
یکــی از نادرتریــن اتفاق های قرن 
بیســت و یکــم در حوزه سیاســی 
باشــیم. چهارشــنبه ای که تاریخ 
بســیار مهِم ششــم ژانویــه را به 
خود اختصــاص داد و قــرار بر آن 
بود تا نشســت مشــترک مجالس 
کنگره ایالت متحده آمریکا )ســنا 
و نمایندگان( برای بررســی نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
و معرفــی رئیس جمهــوری بعدی 
این کشور، در ســاختمان کاپیتول 
هیل در شــهر واشنگتن شروع شود 
که یکبــاره اتفــاق غیرمنتظره ای 
افتاد. طبق برنامه قبلی، ساعت یک 
بعدازظهر روز چهارشــنبه به وقت 
شــرق آمریکا، این جلســه با اعالم 
۳۰۶ رای الکتــرال بــرای بایدن در 
برابر ۲۳۲ رای ترامپ آغاز شد. مایک 
پنس، معــاون ریاســت جمهوری 
آمریکا در حال باز کردن پاکت های 
مهر و مــوم شــده آرای الکترال هر 
ایالت که درون صندوق هایی خاص 

حمل می شد، بود که یکباره صدای 
هــواداران ترامپ از پشــت درهای 
مجلس سنا شنیده شد. هوادارانی که 
از روز سوم نوامبر تا آن لحظه،  نه تنها 
به سخنان ترامپ، بلکه به هیچکدام 
از ارکان دموکراسی احترام نگذاشته 
بودنــد. اینکه می گوییــم هیچدام 
از ارکان دموکراســی بــه این دلیل 
است که طرفداران ترامپ در اطراف 
کاخ ســفید با هجوم بــه مکان های 
استقرار خبرنگاران، بسیاری از آنها 
را کتک زدند و بخشی از خبرنگاران 
هم موفق به فرار شــدند. در همین 
راســتا، تجهیــزات اکیــپ ِ خبری 
آسوشــیتدپرس توســط هواداران 
ترامپ رسماً تخریب شد که خسارت 
آن حدود ۱۰ تا 7۰ هزار دالر برآورد 
شده است. حمله به رسانه ها به عنوان 
رکن چهارم دموکراسی و همچنین 
هجوم طرفداران ترامپ که از خشم 
لبریز بودند، به ســاختمان کنگره 
به صورت شــفاف ما را به یاد یکی از 
شاهکارهای سینمای آمریکا یعنی 
»دار و دسته های نیویورکی« ساخته 
مارتیــن اسکورســیزی می اندازد. 
فیلمی که اگر صحنه های درگیری 
در اواخر فیلم را بــا تصاویر ظهِر روز 
چهارشنبه )ششم ژانویه( در مقابل 
ســاختمان کنگره آمریکا مقایسه 

کنیــم، بــه وضــوح  می بینیم که 
یک آنارشــِی به شــدت خطرناک 
و البتــه جالب بــه وقوع پیوســته 
اســت. خطرناک بــودن اقدام های 
طرفداران ترامپ به حدی آشــکار 
بود که تیم حفاظتــی مایک پنس 
او را به مــکان امن منتقــل کردند 
و ســایر ســناتورها هم یکی پس از 
دیگری توســط محافظــان خود از 
سنا و همچنین مجلس نمایندگان 
خارج شدند. در این میان کیف های 
حامل آرای الکترال هم با ســختی و 
مشقت از ساختمان کنگره به جای 
امن منتقل شــد و بــه همین دلیل 
است که یکباره هر دو مجلس )سنا 
و نماینــدگان( ظرف چنــد دقیقه 
خالی شد. اینکه می گویم این اتفاق 
قدری جالب است، صرفاً اقدام و رفتار 
طنزآمیز طرفــداران ترامپ پس از 
ورود به ســاختمان کنگره آمریکا یا 
عکس های یادگاری آنها در پشــت 
میز رئیس مجلس ســنا یا سناتورها 
نیست، بلکه ما شــاهد غارت اموال 
کنگره ظــرف مدت کمتــر از یک 
ساعت بودیم. شکستن در و پنجره ها 
و همچنیــن درگیری های انفرادی 
پلیِس کنگره آمریکا بــا طرفداران 
ترامپ که او آنها را تحریک و به خط 
کرده بود، فقط بخشی از این تراژدی 

سیاســی - اجتماعی بود، اما مساله 
اصلی در این میان اظهارات و رفتار 
این جماعت بود. یکسری از کسانی 
که وارد کنگره شــدند یا اطراف آن 
به زد و خــورد پرداختند، کســانی 
بودند که اساساً بی خانمان هستند. 
آنها یا کارشــان را از دست داده اند یا 
خانواده شــان به دالیل اقتصادی و 
اجتماعی از هم گسسته شده است 
و حاال خشــم و کینه خود از ساختار 
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی 
ایاالت متحده را زیــر پرچم ترامپ 
بر ســر قوه مقنن خالــی می کنند. 
دســته ای دیگر افــرادی بودند که 
اتفاقاً از وضعیت مالی و رفاه نســبی 
بهره مند هســتند، اما به این نتیجه 

رســیده اند که ســاختار سیاسی و 
همچنین سیاستمداران و بسیاری 
از کسانی که مورد اعتماد آنها بودند، 
حاال این طیــف از مــردم آمریکا را 
نادیده گرفته اند و به هیچ وجه برای 
آنها ارزشی قائل نیستند. این طیف 
هم با جمع شــدن زیر پرچم ترامپ 
از ســال ۲۰۱۶ میالدی تاکنون، در 
روزهای آخر حیات سیاســی او یک 
طغیان به یاد ماندنی را در پایتخت ابر 
قدرت دنیا به راه انداختند که موجب 

حیرت و شگفتی دنیا شد.
 وقت باقی مانده

 و احتمال بحران دیگر
توجه داشته باشید که صرفاً ۱۱ 
روز تا پایان دوره ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ و تحلیِف »جو بایدن« 
به عنــوان رئیس جمهــوری جدید 
این کشــور باقی  مانده اســت و در 
این مدت بســیاری از دموکرات ها و 
حتی هم حزبی های ترامپ به شدت 
نگران هستند. بر این اساس نانسی 
پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریــکا از مایک پنس خواســته تا 
با اجرای متمم ۲۵ قانون اساســی، 
ترامپ را از ریاست جمهوری برکنار 
کند. کمــی بعد از این درخواســت 
پلوســی و علیرغم اصرار سناتورها و 
نمایندگان مجلس نمایندگان، مایک 
پنس با برکناری ترامــپ مخالفت 
کرد. نکته مهمتر اینجاســت که به 
موازات همین تحوالت و با باال گرفتن 
انتقادها از ترامــپ، او در بیانیه ای به 
شکســتش مقابل »جو بایدن« در 
انتخابات ریاســت جمهوری اذعان 
و حمله خشــونت آمیز هــواداران 
خود به ســاختمان کنگــره آمریکا 
طی روز چهارشنبه را محکوم کرد. 
علیرغم این عقب نشــینی ترامپ، 
مایکل شروین، دادستان کل موقت 
آمریکا اعالم کرد هر کســی که در 
اغتشاشات ساختمان کنگره نقشی 
ایفا کرده باشــد مشمول طرح اتهام 
فدرال می شود. او در ادامه سخنانش 
گفت که ترامپ متهــم به تحریک 
معترضان به حمله به کنگره اســت 
و احتمــال دارد تحــت تعقیب قرار 
بگیــرد. فارغ از ایــن موضوع، واحد 
پلیس کنگره آمریکا پنجشنبه شب 
اعالم کــرد، یک افســر پلیس این 

واحــد در اثر جراحت هایــی که در 
جریان اعتراضات روز چهارشنبه در 
مقابل کنگره به وی وارد شــده بود، 
کشته شده است. بر این اساس عفو 
بین الملل در واکنش به این حمالت 
اعالم کرده که ترامپ عامل تحریک 
خشــونت و ارعاب بوده اســت. این 
اعتراض ها در حالــی ماندگارترین 
میراث »آبراهام لینکلن« و »جورج 
واشــنگتن« را در محاصره و هجوِم 
شورشی های طرفدار ترامپ درآورد 
که ما شــاهد پیروزی دموکرات ها 
در انتخابات دور دوم ســنا در ایالت 
جورجیــا بودیم و بــه همین دلیل 
اکثریت مجلس ســنا هم در دست 

دموکرات ها قرار گرفت. 
بســیاری معتقدند کــه حباب 
دموکراســی و به خصــوص لیبرال 
دموکراســی در ایــاالت متحــده 
شکسته شد و بســیاری از مقامات 
مانند جو بایدن و روســای جمهور 
بعــالوه نخســت وزیران در ســایر 
نقاط جهان، این اقدام را شــلیک به 
دموکراســی و آینده ایاالت متحده 
می داننــد امــا بحث مهمتــر چیز 
دیگری اســت. ترامپ با این اقدام ها 
و دامن زدن به آن، نه تنها باعث شد 
اشخاصی مانند مارکو روبیو، سناتور 
جمهوری خــواه ایالت فلوریدا چین 
و روســیه را برنده این مسائل بدانند 
بلکه میچ مک کانل، رئیس اکثریت 
ســنا هم صریحا از ترامــپ برائت 
جســت. این به معنای آن است که 
ترامپ به هیچ وجه دیگر نمی تواند 
در سال ۲۰۲4 وارد عرصه انتخابات 
شود؛ چراکه خراش جدی بر صورت 
دموکراســی ایاالت متحده انداخته 

است. 

شوک ترامپ و هوادارانش به جهان در روز تأیید آرای الکترال توسط کنگره   

شورش علیه میراث لینکلن
ترامپ با دعوت و دامن زدن 
به آشوب، نه تنها باعث شد 

اشخاصی مانند میچ مک 
کانل، رئیس اکثریت سنا 
صریحا از او اعالم برائت 

کنند، بلکه زمینه های ورود 
خود به عرصه انتخابات 

2024 را هم  به طور کامل از 
بین برد

پلیس کنگره آمریکا اعالم 
کرد، یک افسر پلیس این 
واحد در اثر جراحت های 

روز چهارشنبه  که در مقابل 
کنگره به وی وارد شده بود، 

کشته شده و چندی بعد عفو 
بین الملل در واکنش به این 

حمالت اعالم کرد ترامپ 
عامل تحریک خشونت و 

ارعاب بوده است

امارات، روز گذشته )جمعه(، اعالم کرد که تمام مرزهای خود را به روی قطر بازگشایی خواهد کرد. خبرگزاری 
رسمی امارات )وام( نوشت، این کشــور از امروز )شــنبه( تمام گذرگاه های زمینی، دریایی و هوایی خود را به روی 
قطر بازگشــایی خواهد کرد. طبق گزارش خبرگزاری رســمی قطر، وزارت خارجه این کشور اعالم کرده است که 
ابوظبی با همکاری دوحه تالش خواهد کرد تمام مسائل مورد اختالف را از طریق گفت و گوهای دو جانبه حل و فصل 
کند. این گزارش در حالی منتشر شده اســت که »احمد ناصر المحمد الصباح« 
وزیر خارجه کویت نیز شامگاه روز دوشنبه هفته گذشــته خبر داد که عربستان 
ســعودی و قطر بر ســر بازگشــایی مرزها به روی یکدیگر توافق کرده اند.  چهار 
کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از پنجم ژوئن سال ۲۰۱7 روابط 
 دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند و سیزده شــرط را برای از سرگیری روابط 

تعیین کرده بودند.

منابع امنیتی والیت هرات تائید می کنند که شب گذشته در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان 
در ولسوالی غوریان این والیت چهار نیروی امنیتی به شمول نقیب اهلل سلطان زی، سرپرست فرماندهی پلیس این 
ولسوالی کشته شده اند. عبداالحد ولی زاده، ســخنگوی فرماندهی امنیه هرات روز گذشته )جمعه( به بی. بی. سی 
گفت در این درگیری پنج عضو گروه طالبان به شمول دو عضو کلیدی این گروه نیز کشته و هفت طالب دیگر زخمی 
شدند. به گفته ولی زاده یک هیات برای بررســی این رویداد به محل اعزام شده 
اســت. گروه طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است. در این راستا 
کمیسیون حقوق بشر افغانســتان تایید می کند که در نتیجه یک حمله هوایی 
علیه طالبان در مرکز والیت هلمند، ۵ غیرنظامی از جمله ســه کودک کشــته 
و ۵ غیرنظامی دیگر زخمی شــدند. این نهاد با نشــر اعالمیه ای گفته این حمله 

چهارشنبه انجام شده است.

کشته شدن فرمانده پلیس غوریان در حمله  طالبان به هراتبازگشایی مرز های امارات به روی قطر از امروز

وزیر خارجه ترکیه، شامگاه پنجشنبه، در کنفرانس 
مطبوعاتی با »آگوســتو ســانتوس« همتای پرتغالی 
خود از گفت و گویی تلفنی با »ژان ایو لودریان« همتای 
فرانســوی خود خبر داد. به گــزارش آناتولی، مولود 
چاووش اوغلو در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در 
ارتباط با روابط ترکیه و فرانســه گفت که این کشور و 
فرانسه به شکل قاطعانه با یکدیگر مخالفت نمی کنند. 
وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: فرانســه از زمان عملیات 
چشمه صلح علیه سازمان تروریستی پ ک ک در شمال 
سوریه علیه ترکیه موضع گرفت. مولود چاووش اوغلو 
افزود: این عملیات در مرزهای ترکیه اجرا شــد نه در 
یکی از مناطق فرانســه یا جایی که این کشــور در آن 
حضور دارد. او در ادامه با اشاره به تماس تلفنی با همتای 
فرانسوی خود، گفت و گو با وزیرخارجه فرانسه را »بسیار 
ثمربخش« خواند و اعالم کرد که دو طرف بر دست یابی 

به یک نقشه راه برای عادی سازی روابط توافق کرده اند. 
وزیر خارجه ترکیه توضیح داد که تالش های مشترک 
صورت گرفته در ایــن خصوص تا این لحظه شــاهد 
»پیشرفت خوبی« بوده است و ترکیه ابدا نمی  خواهد 
که با کشوری رابطه بد داشته باشد. اگر فرانسه در این 
خصوص صادق باشد، ترکیه آماده عادی سازی روابط 

با این کشور است.

ائتالف البنا العراق از تصمیماتی برای تغییر نیمی از وزرای 
دولت مصطفی الکاظمی خبر داد. به گزارش شــفق نیوز، 
فاضل الفتالوی، نماینده فراکسیون الفتح در ائتالف البناء 
گفت: گروه های سیاسی چندین نشست و مذاکرات فشرده 
برگزار کرده و ارزیابی برنامه دولتی را بررسی کردند و به این 
نتیجه رسیدند که باید تغییرات وزارتی در دولت مصطفی 
الکاظمی صــورت گیرد. وی افزود: دولــت الکاظمی باید 
بحران ها را حل می کرد نه اینکه آنرا تشدید کند. عملکرد 
دولت براســاس ارزیابی صورت گرفته ناامیدکننده بوده و 
باید تغییرات وزارتی بزرگی برای بازسازی اعتماد به دولت و 
بهبود وضعیت اقتصادی صورت گیرد. الفتالوی گفت: تغییر 
در دولت شامل نیمی از کابینه خواهد بود. تغییر در دوره آتی 
شامل احضار وزرا و ســلب رأی اعتماد از وزرای پارلمان یا 
برکناری شان بنا به درخواست الکاظمی است. فراکسیون 
دولت قانون هم از اسامی وزرایی که شامل تغییرات خواهند 

شد، پرده برداشت. وی گفت: تغییرات شامل هشت وزیر از 
دولت الکاظمی به دلیل شکستشان در عملکرد وزارتخانه و 
عدم توانایی شان برای حل بحران مالی و اقتصادی و بهبود 
انرژی برق است. مهم ترین این وزرا عبارتند از: علی عالوی، 
وزیر دارایی، ماجد حنتوش، وزیر برق، ناصر الشبلی، وزیر 
حمل و نقل، منهل عزیز، وزیر صنعت و عالء الجبوری، وزیر 

تجارت.

توافق اولیه آنکارا و پاریس بر سر عادی سازی روابطاحتمال تغییر نیمی از  وزرای کابینه الکاظمی
خبرخبر


