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سقوط هواپیمای مسافربری 
اندونزیایی با 60 مسافر در اقیانوس 
الشه هواپیمای خط 
هوایی »سریویجایا«ی 
اندونــزی که دیــروز از 
کنترل رادار خارج و ناپدید 
شده بود، در اقیانوس پیدا شد.  شبکه »سی ان بی 
سی« اندونزی گزارش داد که این هواپیمای بوئینگ 
 »SJ۱۸۲«- ۷۴۷ پرواز ۱۲۸ خط هوایی سریویجایا
اندونزی که ۴ دقیقه بعد از برخاستن از فرودگاه این 
شهر از کنترل رادار برج مراقب پرواز خارج شده بود، 
در اقیانوس هند سقوط کرد و همه 60 سرنشین آن 
جان خود را از دست دادند. براساس این گزارش، این 
هواپیما عازم »پونتیاناک« در استان »کالیمانتان 
غربی« بود که به یکباره ارتباطش با مرکز قطع شد و 

دیگر پیامی از آن مخابره نشد.
    

آمریکا رئیس حشدالشعبی عراق را 
تحریم کرد

وزارت خزانــه داری 
آمریکا جمعه شب اعالم 
کرد رئیس حشد شعبی 
عــراق رادر فهرســت 
تحریم های این کشــور قرار داده اســت. به گزارش 
المیادین، وزارت خزانــه داری آمریکا ضمن اعمال 
تحریم هایی علیه فالــح الفیاض، رئیس ســازمان 
حشدالشعبی عراق مدعی شــد که الفیاض با نقض 
جدی حقوق بشر در ارتباط اســت. این وزارتخانه در 
ادامه ادعاهایش آورد: ما کسانی را که مانع از اعتراضات 
صلح آمیز عراقی ها، دســتیابی به عدالت و ریشه کن 
کردن فساد می شوند مجازات خواهیم کرد. در همین 
راستا هاشم الموسوی، از رهبران جنبش النجبا اظهار 
داشت: هدف قرار دادن الفیاض پس از ناتوانی آمریکا 
در انحالل حشدالشعبی و توطئه علیه آن، یک پروژه 
شکست خورده آمریکایی اســت. وی توضیح داد که 
قرار دادن رئیس حشد شعبی در فهرست تحریم های 
خزانه داری آمریکا پیام ناامیدکننده ای است که شایسته 
پاسخ نیست. قاسم االعرجی، مشاور امنیت ملی عراق 
نیز از واشنگتن خواست اشتباه اعمال تحریم ها علیه 
یک شخصیت دولتی عراق را تصحیح کند. االعرجی 
گفت: درست نیست که نام رئیس حشدالشعبی در 

لیست های تحریم ایاالت متحده باشد.
    

عملیات مشترک لیبی و ترکیه در 
غرب این کشور

وزیــر کشــور دولت 
وفاق ملی لیبی ضمن ابراز 
امیدواری نسبت به اینکه 
دولت جو بایدن رویکرد 
خود را بر برقراری صلح و ثبــات در لیبی قرار دهد، 
از یک عملیات بزرگ در غرب لیبــی خبر داد که 
نیروهای لیبیایی آن را با حمایت ترکیه آغاز خواهند 
کرد. فتحی باشاغا، وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی 
در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا با اشاره 
به اینکه امیدهایشان با پیروزی جو بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا بســیار بهبود یافت، ابراز 
امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا نقش محوری 
را در برقراری ثبات و آشتی در لیبی ایفا کند. باشاغا 
در ادامه این گفتگو آمادگی خــود را برای بر عهده 
گرفتن سمت نخست وزیری دولت وحدت لیبی 
که احتماال پیگیری مذاکرات صلح میان طرف های 
درگیر و نظارت بر آن را بر عهده می گیرد، اعالم کرد. 

    
اون: آمریکا بزرگترین دشمن 

کره شمالی است
براساس گزارش روز 
گذشته )شــنبه( رسانه 
دولتی کره شمالی، کیم 
جونــگ اون خواســتار 
تسلیحات هســته ای پیشرفته تر شــده و ایاالت 
متحده را بزرگترین دشمن خودشان خطاب کرده 
است؛ اظهاراتی که چالشــی بزرگ را در روزهای 
ابتدایی دولت بایــدن مقابل راه او قــرار می دهد. 
براســاس گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی 
»کی سی ان ای«، سیاست های خصمانه واشنگتن 
با توجه به اینکه چه کسی کاخ سفید را اشغال کند، 
تغییری نخواهد کرد اما کنار گذاشتن آن سیاست ها 
در روابط پیونگ یانگ - واشنگتن کلیدی خواهد بود. 
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در جریان نشست 
کنگره حزبش در پیونگ یانگ گفت: فعالیت های 
سیاست خارجی ما باید روی تسلیم کردن آمریکا، 
بزرگترین دشــمن ما و اصلی ترین مانع در مسیر 
توســعه نوآورانه ما متمرکز و دوباره تدوین شوند. 
او با تعهد به گســترش روابط با نیروهای مستقل 
ضدامپریالیستی گفت: فرقی نمی کند چه کسی در 
آمریکا قدرت را به دست داشته باشد، چون ماهیت 
حقیقی آمریکا و سیاست های بنیادین آن در قبال 

کره شمالی هرگز تغییری نمی کند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

پس لرزه های شورش طرفداران 
دونالد ترامــپ مقابل کنگره آمریکا 
و هجوم آنها به ساختمان قوه مقنن 
این کشور همچنان ادامه دارد. هنوز 
واکنش های مقامات داخلی به این 
اقدام تمام نشــده که حاال نوبت به 
نهادهای بین المللی رسیده تا ترامپ 
را برای تحریک لشــگر راست های 
افراطی علیه قوه مقننه مورد انتقاد 

دهند. 
به عنوان مثال راوینا شمدسانی، 
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان 
ملل درباره رویدادهای اخیر و حمله 
به کنگره آمریکا اعالم کرد که »ما به 
شدت از اوضاع رخ داده و خشونت ها 
و انزجار از ســوی رهبران سیاسی 
نگران هستیم و از رئیس جمهوری 
ایــاالت متحــده و ســایر رهبران 
سیاســی می خواهیم تا لحن بسیار 
خطرناک و نادرســت خود را که در 
حال گسترش است، کنار بگذارند«. 
نکته ای که در اینجا باید مدنظر 
قرار گیرد، اشاره ســخنگوی دفتر 
حقوق بشر سازمان ملل به »رهبران 
سیاســی« اســت. او نه تنها ترامپ 

بلکه ســایر مقامات سیاسی ایاالت 
متحده را هم مورد اشــاره قرار داده 
اســت و دلیل آن را هم روز گذشته 
)شــنبه( روزنامــه نیویورک تایمز 
افشا کرد. این روزنامه گزارش داده 
است که دریک اوانز، نماینده مجلس 
نماینــدگان از ویرجینیای غربی، 
ویدئویی از دقایق ورودش به کنگره 
به اشتراک گذاشته بوده که بعداً آن 
را حذف کرد؛ چراکه در این ویدئو او 
در حال همراهی کسانی است که به 

کنگره یورش برده اند. 
تری لین ویِور، نماینــده ایالت 
تنســی، هم به نشــریه »تِِنسَین« 
گفته است که می خواسته در مرکز 
کارزار پیش از هجــوم مردم داخل 
کنگره باشد! از ســوی دیگر آماندا 
ِچیس، سناتور جمهوریخواه ایالت 
ویرجینیا، به رغم شواهد بسیار، بروز 
خشونت )در کنگره( را تکذیب و بعداً 
در صفحه خود در توئیتر، پلیس را به 
قتل یــک زن کالیفرنیایی در داخل 

ساختمان کنگره متهم کرد. 
در ادامه این گــزارش داده های 
دیگــری هــم وجــود دارد کــه 
نشان دهنده پشت پرده خشونت های 
روز چهارشنبه در کنگره آمریکا بوده 
است. در بخشی از این گزارش آمده 
است که جاســتین هیل، نماینده 

ایالت میسوری، از حضور در مراسم 
تحلیف خود در این ایالت خودداری 
کرد تا در اجتماع واشنگتن شرکت 
کنــد. همچنیــن ســناتور داگ 
ماستریانو از ایالت پنسیلوانیا، اعزام 
یک اتوبوس حامل مردم به واشنگتن 
دی سی را سازماندهی کرد اما بعداً 
در یک ویدئو خاطرنشــان کرده که 
در درگیری با پلیس شرکت نداشته 

است. 
ایــن آمــار و اطالعــات بدون 
تردید برای بســیاری از خبرنگاران 
آمریکایــی، تحلیلگران سیاســت 
داخلی در ایاالت متحده و همچنین 
نهادهای امنیت داخلی این کشــور 
)به خصوص اف.بی.آی( مهم است؛ 
چراکه آنها با استناد به همین داده ها 
می توانند به تمــام دنیا بفهماند که 
ارشدترین مقامات سیاسی آمریکا 
که وظیفه آنها قانونگذاری و حفاظت 
از تمامیــت قانون اساســی ایاالت 
متحده است، خودشان در این هجوِم 
بی سابقه که بسیاری آن را »آنارشِی 
آمریکایی« خوانده اند، حضور داشته 
و حتی وقوع آن را تسهیل کرده اند، 
اما هیچ اقدامی علیــه آنها صورت 

نگرفته است. 
جالب اینجاســت که شورشیان 
هوادار دونالد ترامپ که به ساختمان 

کنگره این کشــور حملــه کردند، 
اکنون با واکنش های جدی در محل 

کار خود روبه رو شده اند. 
آسوشیتدپرس که خبرنگارانش 
در روز چهارشــنبه مقابــل کنگره 
توسط طرفداران ترامپ مورد ضرب 
و شــتم قرار گرفتند و تجهیزاتشان 
به کلی تخریب شد، در گزارش روز 
گذشته خود )شنبه( نوشته است که 
برخی از شرکت کنندگان در حمله به 
ساختمان کنگره، با خطر اخراج و از 
دست دادن کارشان مواجه هستند. 
همچنین برخی صاحبان مشــاغل 
از شــبکه های اجتماعــی حذف و 
موسســات آنها  تحریم و کارمندان 
مشــاغل دیگر نیز اخراج شده اند. 

بر این اســاس مردم در شبکه های 
اجتماعــی تالش کرده انــد چهره 
شورشــیان را شناســایی کنند و 
شــرکت های تجاری تحت فشارند 

تا این افراد را اخراج کنند. 
به زعم طیــف گســترده ای از 
شهروندان آمریکا، این بلوایی است 
که ترامــپ به وجــود آورده و حاال 
سوال این است که ساختار قانونی و 
سیاسی آمریکا می خواهند با ترامپ 

چه کنند؟ 
دور دوم استیضاح 

بر هیچ کس پوشــیده نیست که 
این آشوب را ترامپ به راه انداخته و 
بسیاری از چهره های دور و نزدیک 
به او هم تا حدی که در توانشان بوده 
او را در این مسیر حمایت کرده آند یا 
اساساً بخشی از این آشوب را مرتفع 
کرده اند. بر این اساس نانسی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از 
مطرح شدن الیحه استیضاح دونالد 
ترامپ در روز دوشــنبه )فردا( خبر 

داده است. 
گفته شــده کــه ســه نماینده 
دموکــرات کنگــره در تدوین متن 
الیحــه اســتیضاح ترامــپ نقش 
دارند که عبارتند از تــد لیو، دیوید 
سیســیلین و جیم راســکین. این 
ســه نماینده دموکرات متن الیحه 
اســتیضاح ترامپ را تهیه کرده اند و 
در همین راســتا پایگاه خبری هیل 
اعالم کرده که حداقل ۱60نماینده 
دیگــر از ایــن الیحه پشــتیبانی 

کرده اند. 
بر این اساس باید گفت که نانسی 
پلوسی و به طور کلی دموکرات های 
ســنا و مجلس نمایندگان تنها طی 
۱0 روز باقی مانده از حیات سیاسی 
ترامپ در کاخ ســفید به دنبال آن 
هستند تا رئیس جمهور یک دوره ای 
این کشور را بر اساس بند چهار متمم 
۲۵ قانون اساسی آمریکا استیضاح 
کنند. بر اســاس متمــم ۲۵ قانون 
اساســی آمریکا، اگر معاون رئیس 
جمهوری و اکثریت وزرای کابینه به 
این نتیجه برسند که رئیس جمهور 
قادر به انجام وظایف خود نیســت، 
می توانند این موضــوع را به صورت 
کتبی برای رهبــران کنگره آمریکا 

ارسال کنند. 

پــس از ایــن اتفــاق، معــاون 
رئیس جمهور بالفاصله سرپرســت 
ریاســت جمهوری می شــود و اگر 
رئیس جمهور در این مورد اعتراض 
داشته باشــد، کنگره با دو سوم رأی 
مجلس نمایندگان و ســنا می تواند 
معاون رئیــس جمهــور را در این 
ســمت نگه دارد. بر اســاس اعالم 
تنظیم کنندگان الیحه اســتیضاح 
ترامــپ، از جمله اتهاماتــی که او 
به موجب آنها ســزاوار اســتیضاح 
شناخته شــده، »تشویق آگاهانه به 

شورش علیه حکومت« است. 
در جایــی دیگر از ایــن الیحه 
آمده که او همچنین بــه »خیانت 
علیه سوگند ریاســت جمهوری« 
متهم شــده اســت. این اتهام ها به 
خوبی نشان می دهد که اگر در مدت 
باقی مانده ترامپ اســتیضاح شود، 
برخالف اســتیضاح اخیر او، بخشی 
از جمهوریخواهــان هــم در کنار 
دموکرات ها و علیــه وی صف آرایی 

می کنند. 
این در حالیســت که ۱۲ شبکه 
اجتماعی اعم از توئیتــر، یوتیوب، 
اینســتاگرام، توئیتر، پینترســت، 
دیســکورد، تیک تاک، اسنپ چت، 
فیســبوک و حتی گــوگل تمامی 
حســاب های مربوط بــه ترامپ و 
حتی طرفداران وی را برای همیشه 

مسدود کرده اند. 
اقدامی که شــاید قدم اول برای 
خشکاندن ریشــه »ترامپیسم« و 
هرگونه حرکت افراطی دیگر در این 

مقیاس باشد.  

دموکرات ها براساس متمم 25 قانون اساسی برکناری ترامپ را کلید زدند

طغیان آبی ها علیه خودکامة واشنگتن 
بر اساس اعالم 

تنظیم کنندگان الیحه 
استیضاح ترامپ، از جمله 

اتهاماتی که او به موجب آنها 
سزاوار استیضاح شناخته 
شده، »تشویق آگاهانه به 

شورش علیه حکومت« 
است و در جایی دیگر از این 
الیحه آمده که او همچنین 

به »خیانت علیه سوگند 
ریاست جمهوری« متهم 

شده است

طبق متمم 25 قانون 
اساسی آمریکا، اگر معاون 
رئیس جمهوری و اکثریت 
وزرای کابینه به این نتیجه 

برسند که رئیس جمهور 
قادر به انجام وظایف خود 

نیست، می توانند این 
موضوع را به صورت کتبی 

برای رهبران کنگره آمریکا 
ارسال کنند

شهروندان اتحادیه اروپا از اکتبر ۲0۲۱ دیگر نمی توانند با استفاده از کارت های هویتی وارد انگلیس شوند چون 
این کارت ها به راحتی می توانند از سوی تروریست ها، جنایتکاران و مهاجران غیرقانونی برای ورود به انگلیس مورد 
جعل قرار گیرند. به نوشته روزنامه تلگراف، پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس از بریگزیت برای تغییر قوانینی استفاده 
می کند که در آن، کارت های هویتی اتحادیه اروپا دیگر نمی توانند به عنوان اوراق مسافرتی مورد استفاده قرار گیرند 
و به اتباع اتحادیه اروپا تاکید کرده تا پاسپورت هایشان را در مرزهای انگلیس نشان 
دهند. این تغییرات در بحبوحه افزایش نگرانی ها درباره اشاعه جعل اوراق هویتی 
اتحادیه اروپا ایجاد شده که از سوی شــبه نظامیان، متجاوزان جنسی، سارقان و 
کالهبرداران مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از منابع در وزارت کشور انگلیس 
گفت:  این اسناد بسیار ناامن هستند و ما می دانیم که آنها از سوی گروه های سازمان 

یافته مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.

دولت سودان اعالم کرد، برای ادامه مذاکرات پیرامون سد النهضه الزم است روش مذاکره اصالح شود و کارشناسان 
اتحادیه آفریقا نقش بیشتری داشته باشند. به گزارش آناتولی، یاسر عباس، وزیر آب سودان گفت، کشورش در صورت 
اصالح روش مذاکره نسبت به ادامه مذاکره سد تحت نظارت اتحادیه آفریقا متعهد است اما زیر بار مذاکرات بی پایان 
و بی نتیجه نمی رود. خارطوم این اظهارات را پــس از آن مطرح کرد که به دلیل عدم پاســخگویی مصر و اتیوپی به 
درخواستش درباره برگزاری نشست های دوجانبه با کارشناسان اتحادیه آفریقا، 
نشست های سه جانبه )مصر، سودان و اتیوپی( درباره سد النهضه را تحریم کرد. 
عباس گفت، به نشســت های دوجانبه با کارشناسان اتحادیه پایبند است و قبل 
از نشست سه جانبه میان کشورهای مربوطه، منتظر جدول زمانی نشست های 
دو جانبه میان کارشناسان و ناظران اتحادیه و هر یک از سه کشور مصر، سودان 

و اتیوپی است.

سودان ادامه مذاکرات درباره سد النهضه را مشروط کرداوراق هویتی اتحادیه اروپا برای ورود به انگلیس دیگر معتبر نیست 

رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند، بنیامین 
نتانیاهو و همسرش شنبه گذشته بعد از نزدیک شدن 
معترضان به منزلش به یک مکان امن منتقل شــدند. 
به گزارش خبرگزاری فلســطینی ســما، شبکه ۱۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد، شنبه گذشته 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر این رژیم و همسرش و 
افراد دیگری که در منزلش در قدس بودند برای ۳0 الی 
۴0 دقیقه به یک اتاق امن تحت نظارت دقیق دستگاه 
شاباک منتقل شدند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت 
که تعدادی از معترضان توانستند از ایست امنیتی که 
نیروهای اسرائیلی ایجاد کرده بودند، عبور کنند. بعد از 
اینکه هشت معترض بازداشت شده و اطمینان حاصل 
شد که منطقه امن اســت و تهدید امنیتی از بین رفته 
نتانیاهو و همســرش و بقیه افراد از محل مذکور خارج 
شدند. هزاران اسرائیلی هر هفته با برگزاری تظاهرات 

علیه نتانیاهو خواهان برکناری او هســتند. در همین 
حال ایهود باراک، نخســت وزیر پیشــین اسرائیل در 
واکنش به رخدادهای اخیر در کنگره آمریکا خواستار 
برکناری بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری شد. او در 
حساب رسمی خود در توییتر نوشت که نتانیاهو دقیقاً 
مانند ترامپ قانــون را مورد حمله قــرار می دهد و از 

خودشیفتگی شدید رنج می برد.

جدیدترین دور مذاکرات صلح بین طالبان و دولت 
کابل که در روزهای اخیر در قطــر کلید خورده بود، به 
خاطر بروز نگرانی ها از افزایش اخیر خشونت در سراسر 
افغانســتان روز گذشته )شنبه( از ســر گرفته شد. به 
گزارش آسوشــیتدپرس، یکی از دالیــل این تعویق، 
حضور مذاکره کننده ارشــد طالبان در پاکستان اعالم 
شده است. یکی از مقام های دفاعی ارشد آمریکا نیز در 
پاکستان بود و روز جمعه با رئیس ستاد مشترک ارتش 
این کشور دیدار داشت. بر اساس بیانیه سفارت آمریکا 
در پاکستان، در نشست بین دیوید هلوی، دستیار موقت 
وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت هند-پاسیفیک و رئیس 
ستاد مشترک ارتش پاکستان بر ضرورت فوری کاهش 
خشونت در افغانستان تاکید شد. در این بیانیه همچنین 
آمده است: هر دو طرف بر فوریت کاهش خشونت و از 
ســرگیری مذاکرات معنادار بین طالبان و دولت کابل 

تاکید کردند. هلوی همچنین به ژنرال ساحر شمشاد 
میرزا، رئیس ستاد مشــترک ارتش پاکستان گفت که 
واشــنگتن به همکاری امنیتی مشترک طوالنی مدت 
در زمینه مبارزه با تروریســم با اسالم آباد متعهد است. 
آسوشیتدپرس اعالم کرده که پاکستان بر طالبان نفوذ 
فوق العاده ای دارد و در حضور این گروه شبه نظامی در 

مذاکرات نقش کلیدی ایفا کرده است. 

نتانیاهو و همسرش از ترس معترضان به خانه امن منتقل شدندمذاکرات صلح طالبان و دولت کابل از سر گرفته شد

خبرخبر


