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جهاننما
به رغم مخالفت مایک پنس؛

مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه
برکناری ترامپ را تصویبکرد

مجلــس نماینــدگان آمریــکا بــا صدور
قطعنامهای از مایک پنس خواست با فعالسازی
متمم  ۲۵قانون اساســی برای برکناری ترامپ
از قدرت به دلیل نقشش در شورشهای هفته
گذشتهدرکنگرهموافقتکند.ایندرحالیاست
که معاون ترامپ پیش از این جلسه ،در نامهای
هشــدار داده بود که که این اقــدام پیامدهای
وحشتناکی دارد .به گزارش اسپوتنیک ،مجلس
نمایندگان با ۲۲۰رای در برابر ۲۰۵رای مخالف،
این قطعنامه را تایید کرد .قانونگذاران از مایک
پنس ،معــاون دونالد ترامــپ ،رئیس جمهور
آمریکا خواستند وظیفه رئیس جمهور موقت را
برعهده گرفته و ترامپ را به دلیل ناتوانی در انجام
کار برکنار کند .نانســی پلوسی ،رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا گفته بود که پس از تصویب
درخواســت از معاون رئیس جمهور برای فعال
کردن متمم  ۲۵قانون اساســی ،وی باید طی
 ۲۴ساعت به این درخواست پاسخ دهد .کمیته
قضائی مجلس نمایندگان آمریکا هم اعالم کرد،
سخنرانی دونالد ترامپ موجب شد طرفداران
او فکر کنند روند دموکراسی تهدیدی به شمار
میآید که بایــد دخالت کنند ،بــا وجود اینکه
ترامپ به طرفداران خود پیشنهاد کرد به صورت
مسالمت آمیز به طرف کنگره بروند ،اما محتوای
سخنرانیاوتهدیدآمیزبود.روندبرکناریترامپ
طبق متمم  ۲۵قانون اساسی آمریکا به این شرح
است:معاونرئیسجمهورواعضایکابینهبایداز
کنگرهبخواهندکهصالحیتهایرئیسجمهور
را لغو کنند .پس از آن رئیس جمهور آمریکا چهار
روز زمان دارد تا به آن اعتــراض کرده و رد کند.
پس از آن کنگره طی  ۲۱روز برای حل اختالف
تالش خواهد کرد و طی این مدت ،معاون رئیس
جمهوروظایفرئیسجمهوررادراختیارخواهد
داشــت .در صورتی که کنگره نتواند به توافقی
درباره لغو صالحیتهای رئیس جمهور برسد،
وی تمامی امتیــازات و صالحیتهای خود را
بدست خواهد آورد .چهارشنبه گذشته همزمان
با برگزاری نشســت کنگره بــرای تأیید آرای
الکترال انتخابات  ۲۰۲۰آمریکا ،ترامپ با ارسال
پیامهایی در توئیتر و فیســبوک حامیان خود
را به برگزاری تجمع اعتراضی در برابر کنگره و
اعتراضبهآنچهکهویتقلبدرانتخاباتریاست
جمهوری میخواند ،دعوت کرد.

دریورشناگهانیمعترضانبهنتایجانتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا به داخل کنگره این
کشور پنج تن کشته شــدند .همچنین تاکنون
پلیس آمریکا بیش از  ۸۰نفر را در این اعتراضات
بازداشت کرده است.
در شــرایطی که مجلس نمایندگان آمریکا
روز گذشته (چهارشنبه) برای رایگیری درباره
استیضاح دونالد ترامپ به اتهام تحریک آشوب
در کنگره آماده میشــود ،نانســی پلوسی ۹
دموکرات را به عنوان مسئوالن روند استیضاح
معرفی کرد .مســئوالن روند استیضاح ،پرونده
مجلس نماینــدگان را در کمیســیون قضایی
سنا مطرح میکنند .پلوسی مشخص نکرد که
مفاد استیضاح چه زمانی به سنا ارسال خواهد
شد .جمی راسکین ،اســتاد سابق حقوق قانون
اساســی به عنوان مدیر اصلی استیضاح تعیین
شــد .دیگر نمایندگان دموکرات شــامل دیانا
دیجت (کلورادو) ،دیوید سیسیلین (رودآیلند)،
خواکین کاســترو (تگزاس) ،اریک اســوالول
(کالیفرنیا) ،تد لیــو (کالیفرنیــا) ،جو نگوس
(کلورادو) ،مادلیــن دین (پنســیلوانیا) و دل
استیسی پالســکت (ویرجین آیلند) هستند.
نانسی پلوســی در بیانیهای گفت :این وظیفه
در چارچوب قانون اساســی و وظایف میهنی بر
دوش آنهاست تا پرونده استیضاح و برکناری این
رئیس جمهوری را ارائه دهنــد .آنها این کار را با
عشق فراوان به کشور ،عزم راسخ برای محافظت
از دموکراسی و وفاداری به سوگندمان به قانون
اساســی انجام میدهند .مجلــس نمایندگان
آمریکا دیــروز یک بنــد اســتیضاح را به رای
میگذارد که تصریح میکند ،ترامپ با تحریک
جمعیت هوادارانش به تالش برای کارشــکنی
در کار کنگره که در حــال تایید پیروزی بایدن
از طریق آرای آلکترال بود ،یک حمله به دولت
را به راه انداخت.

جهان 5

نگاهی به ابعاد تشدید اقدامات نظامی  -امنیتی اسرائیل در سوریه

بهرهبرداری حداکثری ازآخرین روزهای ترامپ

فرشاد گلزاری

حدود دو هفته پیــش روزنامه
عبری زبان «یدیعوت آحارونوت»
در ســرمقاله خود تهدیــدات علیه
رژیم صهیونیستی در مرحله آینده
را مورد تحلیل قرار داد و اعالم کرد
تهدیدات بیشــماری در «مرحله
آینده» در مقابل اسرائیل قرار دارد
که مهمتریــن آن حمله غافلگیرانه
به جبهه داخلی ،حمالت ســایبری
و نبود اعتماد به رهبران سیاســی و
نظامی اسرائیلی است .این روزنامه
اعالم کرد کــه به رغــم تهدیدات
عدیدهای که در «دوره گذشــته»
مقابل اسرائیل قرار داشت؛ اتلآویو
موفق به رویارویی با آنها طی دو سال
گذشته شد ولی با این وجود به نظر
میرسد مرحله آینده شاهد خطرات
و تهدیدات بزرگتر خواهد بود.
در مقاله مذکور آمده اســت که
ایران در رأس تهدیداتی قرار دارد که
خطر واقعی علیه اسرائیل محسوب
میشــود یا حملــه غیرمنتظره به
جبهه داخلی به واسطه سالحهای
پیشــرفته ،موشــکهای کــروز،

پهپادها ،حمالت سایبری یا حمالت
موشکهای فراصوت همه تهدیدات
جدی هســتند و عالوه بــر اینها
نبود اعتماد شهروندان اسرائیلی به
رهبری نظامی و مدنی مزید بر علت
شده اســت .فارغ از اینکه اسرائیل
همیشــه تهران را طی  42ســال
گذشــته تهدید اصلی خود دانسته
است ،آنچه در این مقاله بیش از هر
چیز دیگر توجه ما را جلب میکند،
استفاده از دو عبارتِ «مرحله آینده»
و «دوره گذشــته» در مقاله مذکور
است .هیچ مشخص نیست که منظور
از مرحله آینده و گذشــته چیست،
اما اگر کمی به اقدامات و همچنین
کنشگریهای سیاســی ،امنیتی و
اقتصادی اســرائیل در چهار ســال
گذشــتهای که دونالــد ترامپ در
کاخسفید حضور داشت نگاه کنیم،
شــاید این مفهوم استنباط شود که
منظور از دوران آینده ،چهار ســال
آینده است.
چهار سالی که از یک هفته دیگر
بــا روی کار آمــدن دموکراتها به
رهبری «جو بایدن» آغاز میشــود
و از هماکنون تلآویــو نگرانیهای
خود را قالــب چنیــن مقاالتی به
گوش واشــنگتن میرســاند .در

تفســیری دیگر میتــوان دوران
گذشــته و آینده را به بــازه زمانی
قبل و بعــد از عادیســازی روابط
رژیم صهیونیســتی با کشــورهای
عربی به خصوص دولتهای مستقر
در حاشــیه خلیج فارس دانســت؛
دورانی که به زعم بنیامین نتانیاهو،
نخســتوزیر فعلی اســرائیل ،یک
دوران طالیــی و به شــدت مهم در
تاریخ معاصر منطقــه و تلآویو به
حساب میآید و همین مساله موجب
شده تا اقداماتی طی ماههای اخیر (از
تابستان سال جاری شمسی تاکنون)
رخ دهد که تا به امروز مشــابه آن را
به چشــم ندیده بودیم .یکی از این
اقدامات بســیار مهــم و رمزآلود،
حمالت هوایی اســرائیل به خاک
سوریه است.
این حمــات حدودا ً از اواســط
سال  1398به صورت بسیار محدود
و هر چند ماه یکبار انجام میشد که
عموماً توسط پدافند هوایی سوریه
دفع میشــد ،ولی در سال جاری ما
شاهد چند برابر شدن این حمالت
بوده و هســتیم .به عنوان مثال در
اواخر بهار و تابستان امسال ما شاهد
اجرای چند سری از حمالت نیروی
هوایی اســرائیل علیه مواضعی در

آسوشیتدپرسبهنقلاز
یک مقام ارشد اطالعاتی
ایاالت متحده گزارش داد
که آمریکا اطالعات الزم
درباره یک سری از انبارهای
نگهداری و ذخیره سالح
در سوریه را به اسرائیلیها
داده است
نزدیکی دمشق بودیم که اخبار آن
به سرعت در صدر اخبار رسانههای
عربی زبان قرار گرفت.
کمی بعــد تلآویو مدعی شــد
کــه جنگندههــای ایــن رژیم به
دنبال حذف فیزیکــی چندین تن
از فرماندهــان جهاد اســامی در
ســوریه بودهانــد و در اینجا بود که
فاز جدید ترورهــا در قالب حمالت
هوایی افشــاء شــد .این روند ادامه
داشــت تا اینکه چندیــن حمله بر
علیه مواضع ارتش سوریه در جنوب
سوریه صورت گرفت و چندین نفر
از افسران این کشــور کشته شدند.
همانگونــه که پیشتر گفته شــد،
پس از عادیســازی روابط اسرئیل
با کشــورهای عربی و در رأس آنها

امارات ،حمالت اسرائیل به سوریه
هدفمندتر شــد و این روند حاال به
جایی رسیده که بامداد روز گذشته
(چهارشــنبه) خبرگــزاری دولتی
ســوریه (ســانا) در خبری فوری از
تجــاوزات رژیم صهیونیســتی به
مناطق دیرالزور و البوکمال در مرز
سوریه با عراق خبر داد.
این حمله در حالــی رخ داده که
دقیقاً یک هفته پیش (ششم ژانویه)
هم حملهای از سوی جنگندههای
اسرائیل به خاک سوریه انجام شده
بود .کمی بعد از حمله روز گذشــته
اســرائیل به مرز مشــترک سوریه
و عراق ،آسوشــیتدپرس به نقل از
یک مقام ارشــد اطالعاتی ایاالت
متحده گزارش داد که آمریکاییها
به اسرائیلیها اطالعات الزم درباره
یک ســری از انبارها در سوریه که
برای نگهــداری و ذخیره ســاح
استفاده میشده را داده است.
در همین راستا یک گروه نظارتی
اعالم کرده که  18حمله به دیرالزور
و همچنین نقاطی در مــرز عراق و
ســوریه صورت گرفته است .مساله
مهمتر این است که حمالت مذکور
دقیقاً کمتر از  48ساعت پس از آن
صورت گرفت که مایک پامپئو ،وزیر
خارجه آمریکا روز دوشــنبه هفته
جاری با یوسی کوهن ،رئیس موساد
در واشنگتن در مورد مسائل منطقه
گفتوگو کرده است.
عملیات مرکب
اگــر از عملیاتهــای نظامی و
مشهود اسرائیل (اعم از حمله هوایی
به سوریه و همچنین گسیل نیروهای
زمینی و کماندوهای ارتش به سمت
مرزهــای لبنان) گذر کنیــم ،باید
به بخشــی دیگر از اقدامــات رژیم
صهیونیســتی نگاهی بیندازیم که
بطن آن ،فعالیتهــای اطالعاتی و
امنیتی آن است.
ا ســپو تنیک ر و ز گذ شــته
(چهارشنبه) به نقل از منابع عبری
اعالم کرد که یوسی کوهن ،رئیس
موســاد در دیدار روز دوشنبه خود
با پمپئو اعالم کــرده که دادههایی
در دست است که نشــان میدهد
انصــاراهلل یمن به دنبــال حمله به
اسرائیل است.

سخنانکوهنمبنیبر
اینکهانصاراهللیمنبه
دنبالحملهبهاسرائیل
است؛ به نوعی اعتراف به
حضور موساد و اسرائیل در
یمناستوهمینمساله
به خوبی نشان میدهد که
تلآویو حاال دست به انجام
عملیاتهایمرکبدر
منطقه زده است
این خبر شاید در وهله اول برای
بســیاری از مخاطبــان تعجبآور
باشد؛ چراکه فاصله یمن تا اسرائیل
ال هرگونه اقدام
بسیار زیاد است و عم ً
نظامی علنی ممکن نیست.
در اینجــا باید متوجــه بود که
منظور کوهن ازاین حرف میتواند
هدف قــرار دادن ماموران موســاد
در یمن باشــد .توجه داشته باشید
که مقامات انصــاراهلل از چند هفته
پیش تاکنون بارهــا اعالم کردهاند
که اســنادی دراختیارشــان است
که نشــان میدهد ماموران امنیتی
و اطالعاتــی رژیم صهیونیســتی
با پوشــش امارات متحــده عربی و
پس از عادیســازی روابــط با این
کشــور ،وارد یمن شدهاند و در حال
جمعآوری اخبار ،تــرور و تحریک
و حمایــت عناصــر جریانهــای
تروریســتی ماننــد القاعــده
و داعش هستند.
ســخنان کوهن به نوعی اعتراف
به حضور موساد و اسرائیل در یمن
است و همین مساله به خوبی نشان
میدهد که تلآویو حاال دســت به
انجام عملیاتهای مرکب در منطقه
زده است .از سوی دیگر نیروی هوایی
اســرائیل اعالم کرده که به زودی
مانور مشترک نظامی با کشورهای
عربی منطقه برگزار میکند که خود
گویای آرایش جدید در منطقه است
و اگر آن را در کنار ورود زیردریایی
اسرائیل به خلیج فارس قرار دهیم،
به این نتیجه میرسیم که تلآویو در
واپســین روزهای حضور ترامپ در
کاخسفید به دنبال اعمال قدرت در
منطقه است.

خبر
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ترکیهخطاب به امارات :ابوظبیحق ندارد شروط احمقانه بگذارد!

ناو فرانسوی شارلدوگل بار دیگر عازم خاورمیانه میشود

مشاوررئیسجمهورترکیهدرواکنشبهاظهاراتاخیر
وزیر مشاور در امور خارجه امارات تأکید کرد ،این کشور
حق ندارد شروط ســخیفانهای را بر آنکارا تحمیل کند.
یاسین اوکتای ،مشــاور رجب طیب اردوغان در واکنش
به اظهارات انور قرقاش ،وزیر مشاور در امور خارجه امارات
درباره روابط میان دو کشــور در مقالهای برای روزنامه
ینیشفقگفت :مامخالفتیبا تحققصلحوحلنزاعمیان
کشورهای شــورای همکاری خلیج (فارس) نداریم و از
همان ابتدا گفتیم که مایل به چنین اختالفاتی نیستیم.
هدف روابط ما با قطر تنش در روابــط با دیگران نبود .ما
به لطف توافق همکاری دفاعی بــا دوحه درباره عملیات
علیه قطر ساکت ننشســتیم .وی افزود :ما برای عمیق
کردن نزاع بین قطر و کشــورهای دیگــر کاری نکردیم
بلکه برعکس زمانی که برای ممانعت از عملیات علیه قطر
مداخله کردیم هدفمان تحقق صلح بین برادران بود نه

ایجاد جبههای علیه دیگران .ما بیش از هر طرف دیگری از
تحقق صلح بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
خرســندیم .وی درباره موضع امارات در قبال ترکیه نیز
گفت :امارات همواره علیه ترکیه بوده اســت؛ از تالشها
برای کودتــا و حمایت مالی از فعالیتهای تروریســتی
در ترکیه گرفته تا به راه انداختــن کودتا و عملیاتها در
کشورهایی که روابط خوبی با ما دارند.

هشدار مقتدی صدر درباره به تأخیرافتادن انتخابات عراق

رهبر جریان صدر عراق درباره به تأخیر افتادن انتخابات این کشور که قرار است ششم ژوئن برگزار شود ،هشدار
داد .به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم ،مسئول اطالعرســانی دفتر مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق اعالم
کرد :درخواستهایی برای به تأخیر افتادن یا لغو انتخابات از ســوی برخی احزاب و برخی فتنهگران وجود دارد .ما
نســبت به لغو انتخابات هشــدار میدهیم .وی گفت :مقتدی صدر کمپینی را که مصطفی الکاظمی ،نخستوزیر
عراق علیه فاســدان به راه انداخته تأییــد میکند .باید تمام احزاب مشــمول
این کمپین باشــند و پرونده فاسدان به دســتگاه قضایی ارجاع داده شود .شنبه
حســن ناظم ،ســخنگوی دولت عراق از تمایل دولت برای نظــارت بین المللی
بر انتخابات جهت تضمین شــفافیت آن خبر داد .پیش از این نیــز الکاظمی بر
پافشــاری دولتش برای موفقیت انتخابات زودهنگام که قرار اســت ششم ژوئن
برگزار شود ،تأکید کرد.

پاریس اعالم کرد که ناو فرانســوی شــارل دوگل
مأموریتی را در چارچوب ائتــاف بینالمللی مقابله با
داعش در عراق و ســوریه اجرا خواهد کرد .به گزارش
میدل ایســت نیوز ،پاریس اعالم کرد که ناو فرانسوی
شارل دوگل در نیمه اول سال جاری میالدی مأموریتی
را در چارچوب ائتالف بینالمللــی مبارزه با داعش در
عراق و ســوریه اجرا خواهد کرد« .فلورانس پارلی»،
وزیر ارتش فرانســه ،در ســخنانی در برابر کمیسیون
دفاع مجلس این کشــور گفت که مأموریــت این ناو
تقویت مشارکت فرانســه در عملیات بینالمللی علیه
تروریستهای داعش در عراق و سوریه است .او گفت
که این ناو در نیمه اول سال  ۲۰۲۱در دریای مدیترانه
و اقیانوس هند مســتقر خواهد شــد و افزود که این
اقدام نشان دهنده عزم فرانســه برای مبارزه دائمی و
نامشروط با تروریسم است .در اوایل سال  ۲۰۲۰حدود

یک سوم نیروهای مســتقر در این ناو به ویروس کرونا
مبتال شــدند و پس از آن این ناو به فرانســه برگشت.
پارلی تأکید کرد که حدود  ۹۰۰ســرباز فرانسوی در
چارچوب این عملیات فعالیت میکنند .روز دوشنبه
( ۱۳ژانویه) وزیر ارتش فرانســه ،نســبت به «ظهور
دوباره گروه تروریســتی داعش در عراق و ســوریه»
هشدار داد.

اولتیماتوم اتیوپی به سودان :صبرمان لبریزشده است

اتیوپی درباره فعالیتهای نظامی همسایه خود سودان در منطقه مرزی مورد مناقشه الفشقه هشدار داد و اعالم
کرد ،دیگر صبرش تمام شده است .به گزارش اسکای نیوز ،اواخر ســال  ۲۰۲۰به دلیل اختالف چندین ساله بر سر
منطقه مورد مناقشه الفشــقه که بخشی از مرزهای بینالمللی سودان است اما شــهروندان اتیوپیایی در آن ساکن
هستند ،درگیریهایی میان نیروهای دو کشور به مدت چند هفته رخ داد .دینا مفتی ،سخنگوی وزارت خارجه اتیوپی
در گفتگو با روزنامهنگاران بار دیگر بر پایبنــدی آدیسآبابا به گزینه گفتوگو و
راه حل های دیپلماتیک به منظور اختالفات مرزی با خارطوم تأکید کرد و گفت،
اتیوپی خواســتار حلوفصل دیپلماتیک این نزاع است اما به نظر میرسد طرف
سودانی دنبال جنگ و درگیری است ،تا یک حدی برای حل این مساله به طرق
دیپلماتیک ادامه خواهد داد .در همین رابطه سخنگوی دولت سودان اعالم کرد،
کشورش دنبال جنگ با اتیوپی نیست.

