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خبر استعفای سشنز

جیپــی مــورگان ،یکــی از دو بانــک
بزرگ امریکا اعالم کرده اســت ،بهخاطر
حملــه هفتــه پیــش بــه کنگــره ،تصمیم
گرفته اســت ،تمامی کمکهــای خود به
هــر دو حزب جمهوریخــواه و دموکرات را
متوقف کند .پیشتر شماری از کمپانیهای
امریکایــی تنهــا کمــک بــه حــزب
جمهوریخواه را متوقف کرده بودند.
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کوریره دال سرا (ایتالیا)

پاکستان تودی (پاکستان)

امریــکا بهدالیل زیادی دچار آشــفتگی
شــده اســت .کاهــش چشــمگیر اعتمــاد
عمومیبهسیاستمداران،قطببندیهای
شــدید سیاســی ،افزایش قــدرت گروههای
افراطــی و دشــمن پنداشــته شــدن رقبای
سیاسی از دالیلعمده این آشفتگیهستند
کــه همگی محصــول چهار ســال ریاســت
جمهوریدونالدترامپاست.

پساز خاموشی سراسری که ساعتها
خانه های میلیونها شهروند پاکستانی را
در تاریکی فرو برد ،وزیر انرژی این کشــور
در رأس یــک گــروه تحقیــق و تفحــص،
اعالم کرد ،سیســتم فرســوده برقرسانی
دلیــل این خاموشــی بــوده و دولت برای
جلوگیری از تکرار آن باید بودجهای کالن
در نظر گیرد.

در شصت و پنجمین روز صلح در قفقاز ،پوتین با پاشینیان و علیاف نشست مشترک برگزار کرد

نمایش قدرت دیپلماسی روسیه
زهره صفاری
خبرنگار

«والدیمیر پوتین» در شــصت و پنجمین روز
از بازگشــت آرامش به قفقاز ،با برپایی نخســتین
نشســت دیپلماتیک مشــترک رئیس جمهوری
آذربایجــان و نخســت وزیــر ارمنســتان پــس از
آتشبــس جنــگ  44روزه قرهبــاغ ،دســت بــه
نمایــش قدرتــی کمنظیــر زد و با به رخ کشــیدن
توان دیپلماسی روسیه در بازگرداندن آرامش به
مناقشــهها ،تالش کرد ،بقایای اختالفات را نیز از
بین ببرد.
بــه گــزارش رســانههای روســی ،هــدف از
این نشســت ســهجانبه تکمیــل فرآینــد صلح و
شفافســازی ابعــاد مبهــم این معاهده شــامل
توافقات سیاســی ،اقتصادی ،مواصالتی ،انتقال
زندانیان ،ســاماندهی آوارگان و ســا زوکار احداث
کریدور ارتباطی آذربایجان  -نخجوان از مرزهای
ارمنستان بود که گمانهزنیها درباره آن از همان
روزهــای نخســت آتشبــس محــل مناقشــه در
محافل سیاسی شده است.
بنــا بــه اعــام ســایت «نیــوز ای ام»« ،الهــام
علیاف» ،رئیس جمهوری آذربایجان و «نیکول
پاشــینیان» ،نخســتوزیر ارمنســتان در حالــی
برای این نشســت وارد مســکو شــدند که سفارت
ارمنســتان در روســیه تحت تدابیر شدید امنیتی
قرار داشــت .چراکه نخســتوزیر ارمنستان پس
از امضــای توافــق مــاه نوامبــر ســال گذشــته بــا

میانجیگری روســیه با هجمه انتقادی شــدیدی
روبهرو اســت و بســیاری از ســران اپوزیسیون این
کشــور نگاه روشــنی به نتایج این نشست سهگانه
ندارنــد .در عین حــال دولت ارمنســتان اولویت
خــود بــرای هرگونــه توافــق در این نشســت را بر
روشــن شــدن وضعیت اســرای جنگ  44روزه و
صدور مجوز تفحص برای یافتن ســربازان کشته
شده در مرز آذربایجان اعالم کرده است.
بــه گــزارش «اوراســیا نــت» ایــن نشســت در
حالی برگزار شده است که ارمنستان و جمهوری
آذربایجان با وجود امضای توافق صلح ،هنوز در
مورد نامشــخص بودن مرز دقیق در قلمروهایی
کــه دو طــرف در کنترل خود دارنــد ،زندانیانی که
در زنــدان هــای هــر دو طــرف به ســر مــی برند و
درگیریهــای پراکنده چالشهایــی دارند .با این
حــال «مانه گئورگیان» ،ســخنگوی نخســتوزیر
ارمنســتان گفــت« :هیــچ ســند ارضــی درایــن
نشســت امضــا نخواهــد شــد و مذاکرات بیشــتر
جنبه اقتصادی دارد .در این نشستها قرار است
دربــاره بازگشــایی راههــای بینالمللــی از جمله
دسترسی ارمنستان به روسیه و مسیر ریلی ایران
به ارمنســتان از مســیر نخجوان صحبت شــود».
طــرف آذربایجانــی و برخی از محافــل ارمنی در
هفتههــای اخیــر از ایجاد «کریــدور مغری» برای
اتصال آذربایجان به نخجوان صحبت کردهاند،
در حالــی که در متن آتشبس هیچ اشــارهای به
ایــن موضوع نشــده اســت .گئورگیان با اشــاره به
توجو
این موضوع افزود« :بازگشــت اسرا و جس 

برای یافتن اجساد موارد اساسی و مهم ارمنستان
هستند و بدون شک هرگونه دستور کار اقتصادی
بــدون حل ایــن مســائل دور از دســترس خواهد
بود».
ëëابراز قدرت ترکیه ،بیتوجهی روسیه
روســیه در حالــی میزبان نخســتین نشســت
ســهجانبه ســران توافــق قرهبــاغ بــود کــه بنــا به
گزارش شبکه روسی «تاس»« ،والدیمیر پوتین»
در آســتانه نشســت در تماس تلفنی با «امانوئل
مکــرون» همتــای فرانســوی و یکــی از اعضــای
گــروه مینســک دربــاره ابعــاد ایــن نشســت بــه
بحــث و تبادل نظر پرداخــت .اما در عین حال با
وجود توافقات اخیــر با ترکیه برای همکاریهای
نظارتــی در کریدورهای حافظ صلــح قرهباغ ،به
رغم منافع مورد بحث این کشــور در این جلســه
سهجانبه ،از دعوت سران این کشور امتناع کرد.
به گــزارش «یورو نیــوز» ،اما ترکیه در آســتانه
ایــن نشســت با اعــام تســریع در رونــد برگزاری
مناقصه و ســاخت خط لوله گاز طبیعی از ترکیه
به نخجوان بر اهمیت نفــوذ خود در این منطقه
تأکید کــرد« .آناتولی» به نقــل از «فاتح دونمز»،
وزیر انــرژی و منابع طبیعی ترکیه نوشــت« :این
خط لوله که در  12ماه ســاخته میشــود ،اهمیت
راهبردی شــهر ایغدیر در منطقه مــرزی ترکیه-
ارمنستان را افزایش خواهد داد ».مقامات ترکیه
پیشتر نیز از آغاز انتقال گاز جمهوری آذربایجان
به ایتالیا از طریق خط لوله ترانس آدریاتیک خبر
داده بودند.
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حضــور طالبــان در افغانســتان ممکــن اســت ســقوط پاکســتان بــه دســت
تروریستها را تسریع کند .دانفورد گفت :اگر ما از افغانستان عقبنشینی کنیم،
خطــر یک حمله تروریســتی بــه امریــکا در آینده نزدیــک وجود خواهد داشــت.
ترامپ دوباره شــروع کرد« :ما  50میلیارد دالر در ســال» برای افغانســتان هزینه
میکنیم .رئیس جمهوری در پایان بدون اینکه به کس خاصی اشاره کند ،گفت:
«شــما تــا روز ولنتاین فرصــت دارید».اکثر حاضران در جلســه ،اتــاق بیضی را با
روحیهای خراب ترک کردند.
من و پمپئو که دیرتر دفتر رئیس جمهوری را ترک کردیم ،خبر استعفای جف
سشنز از سمت وزیر دادگستری و دادستان کل از زبان سارا سندرز دبیر مطبوعاتی
کاخ سفید و «بیل شاین» معاون ارتباطات ستاد کارکنان کاخ سفید را که با عجله
وارد اتاق شــدند ،شــنیدیم .استعفای سشنز اولین استعفا از سلسله استعفاهای
دولتی در ایام پایانی ســال محســوب میشد .یک ماه بعد ترامپ «بیل بار» را به
عنوان جایگزین سشنز منصوب کرد.
همچنین یک ماه بعــد و پس از دریافت گزارش دیگری در مورد ناکامیهای
ما در مقابل طالبان ،ترامپ دوباره از عصبانیت منفجر شد و گفت« :من باید به
جای گوش دادن به پیشــنهادات ژنرالهایم ،به غریزه خودم اعتماد میکردم».
وی دوبــاره بــه مــادر همه بمبهــا اشــاره و از اینکه اســتفاده نامناســب از آن در
افغانســتان باعث شد اثرات پیشبینی شــده را نداشته باشد ،انتقاد کرد .ترامپ
دیگر نمیخواســت منتظر خلیــلزاد و نتایج مذاکرات او بــا طالبان بماند ،بلکه
قصد داشت قبل از تکمیل سال دوم ریاست جمهوریاش یا حتی زودتر ،خروج
از افغانستان را اعالم کند .اگر او منتظر سال سوم ریاست جمهوری خود میشد،
در واقع جنگ افغانســتان جنگ او هم میشــد ،اما اگر ما در ســال دوم ریاســت
جمهــوری ترامپ از افغانســتان خارج میشــدیم ،او هنوز میتوانســت اســاف
خــود را در ایــن جنگهــا متهم کند .مــن به ترامــپ گفتم فقط باید بــه این فکر
باشــد که چگونه میخواهد از حمالت تروریســتی علیه امریکا پس از خروج ما از
افغانستان ،جلوگیری کند.
او پاســخ داد« :به آنها اعالم میکنیم اگر اجازه دهند حملهای از افغانســتان
صورت بگیرد ،کشورشــان را با خاک یکســان خواهیم کرد ».اشــاره کردم که قبالً
یک بار این کار را کردهایم ،ما به پاسخهای بهتری نیاز داریم .به ترامپ گفتم که
من شــاید تنها کسی باشم که درباره پاکستان نگران هســتم ،بویژه اگر طالبان در
همســایگی آن کشور دوباره کنترل امور را در دست بگیرند .ترامپ حرفم را قطع
کرد و گفت :من هم نگران هستم ،باید این موضوع در سخنرانیام گنجانده شود.
ما که در حال صحبت بودیم ،نکات مهم سخنرانی رئیس جمهوری آماده شده
بــود؛ «مــا کار بزرگی انجام دادیم و تعــداد زیادی از افراد بد و شــریر را به هالکت
رســاندیم .اکنون ما افغانستان را ترک میکنیم ،البته ما یک چارچوب (پلتفرم)
و بنیانــی را برای مقابله با تروریســم در آنجا به یادگار میگذاریم ».خوشــبختانه
مفهوم «پلتفرم ضدتروریســم» از قبل در تفکــرات و برنامههای پنتاگون جایگاه
خوبی داشت اما متأسفانه بهندرت گزینه نخست وزارت دفاع بود.

پاورقـی

اتاقی که در آنجا
اتفاقافتاد
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براســاس گزارش رســانهها ،ســران جمهوری
آذربایجــان و ترکیــه به دنبــال راهانــدازی کریدور
جــادهای میان آذربایجان و نخجوان هســتند اما
بــا توجه به اینکه این مســیر از جنوب ارمنســتان
خواهــد گذشــت همچنــان ســا زوکار آن در ابهام
است و تحلیلگران بخش مهمی از دستور جلسه
نشست مسکو را تمرکز بر این امر میدانند.
«توماس دی وال» ،کارشــناس مسائل قفقاز
در این باره گفت« :توافق بر سر این کریدور بسیار
دشوار خواهد بود چراکه ارمنستان باید با تسهیل
شــرایط ،مجوز احداث این کریدور را در قلمروی
خود بدهد».
ëëاحیای قدرت در قرهباغ
جنــگ  44روزه قرهبــاغ کــه بــا کشــتار بیش از

 5هــزار و 500نظامــی ارمنســتان و جمهــوری
آذربایجان و آوارگی شــمار زیادی از غیرنظامیان
همــراه شــد ،در حالی بــا میانجیگری روســیه به
آتشبس و خروج نظامیان ارمنستان و بازگشت
 7منطقــه مهم قرهباغ به جمهــوری آذربایجان
ختم شــد کــه رقابت میان روســیه و ترکیــه را نیز
افزایــش داد.بــه گــزارش «بیبیســی» ،ترکیــه
کــه مســئولیت پشــتیبانی و آمــوزش نظامیــان
جمهوری آذربایجان را برعهده داشــت با توافق
آتشبس نفوذ بیشتری در جنوب قفقاز به دست
آورد اما در عین حال روســیه با نقش محوری در
مذاکرات صلح توانســت یکــی از برندگان اصلی
ایــن کارزار باشــد و حــاال هــر دو کشــور بــه دنبال
اهداف قدرتطلبانه خود در این میدان هستند.

چالش جدید امریکا
با انصاراهلل

دو راهی سخت ترامپ
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بنفشه غالمی /امریکاییها امروز در حالی صبح سهشنبه خود
را آغاز میکنند که دیشــب مهلت «مایک پنس» برای اجرای
متمم  25قانون اساســی امریکا به پایان رســید و طبق شرط و
مهلتی که «نانسی پلوسی» ،رئیس مجلس نمایندگان برای او
گذاشته بود ،اگر این متمم را اجرا نکرده باشد ،روند استیضاح
«دونالد ترامپ» آغاز خواهد شد.
بــه گزارش ســایت مجلــه امریکایــی «تایم» ،رئیــس مجلس
نمایندگان امریکا یکشــنبه شب ،در نامهای برای همه اعضای
ایــن مجلس ،اعالم کرده بود ،مجلــس نمایندگان امریکا باید
بــرای حفاظــت از قانــون اساســی و دموکراســی هر چــه زودتر
عمــل کند .زیرا رئیــس جمهوری کنونی تهدیــدی جدی برای
دموکراســی و قانــون اساســی این کشــور اســت .وی ســپس به
«مایــک پنــس»  24ســاعت (که نیمه شــب دیشــب بــه وقت
تهــران بــه پایان میرســید) مهلت داد تــا یا متمــم  25قانون
اساســی را کــه تأکید میکند ،رئیس جمهــوری فاقد صالحیت
الزم برای انجام وظایف خود است  ،اجرا کرده و مطابق قانون
خــود به عنــوان معاون رئیس جمهــوری امریکا به جــای او بر
کرسی ریاست جمهوری بنشیند یا آنها در مجلس نمایندگان
روند اســتیضاح ترامپ را آغــاز خواهند کرد .رونــدی که اکنون
کلیــد میخورد اما میتواند در پایان  100روز نخســت ریاســت
جمهــوری «جو بایــدن» تکمیل شــود .این در حالی اســت که
 56درصــد مردم امریکا معتقدند «ترامــپ» باید در چند روز
باقیمانده ریاست جمهوری خود برکنار شود.
تا دیشب «دونالد ترامپ» دو راه پیش روی خود داشت که هر
دوی آنها میتوانســتند ،سرنوشــتی شــوم را برای او رقم زنند.
در ســناریوی نخســت او یــا بایــد مقاومت میکــرد و به همین
راهــی کــه در حال پیمــودن آن اســت یعنی ماندن در کرســی
ریاســت جمهــوری تــا روز  20ژانویــه (اول بهمــن مــاه) ،ادامه
مــیداد کــه در ایــن صــورت او باید منتظــر اســتیضاح خود در
ماههای آینده باشد .اگر این اتفاق روی دهد ،ترامپ نخستین
رئیــس جمهــوری امریــکا خواهــد بــود کــه دو بــار اســتیضاح
میشــود .دور نخست اســتیضاح ترامپ در سنا که اکثریت آن

بــا جمهوریخواهان بود ،به بنبســت خورد .امــا در این دور کار
او دشــوارتر اســت زیرا در این زمــان دموکراتها اکثریت هر دو
مجلس نمایندگان و سنا را در دست دارند و میتوانند براحتی
اســتیضاح را بــه ســرانجام برســانند .اگر ایــن اتفــاق رخ دهد،
«ترامپ» نه تنها از حقوق و مزایای پس از پایان دوران ریاست
جمهوری خود محروم خواهد شــد ،که برای همیشــه از کسب
پســتهای دولتی از جمله شــرکت در انتخابات آتی امریکا که
ترامپ از هماکنون نقشــههای زیادی برای آن کشــیده اســت،
محــروم میشــود .اما او یــک راهحل دیگر نیز پیــش روی خود
داشــت و آن مصالحه با «مایک پنس» بــود .به این ترتیب که
«پنــس» متمم  25قانون اساســی را فعــال و «دونالد ترامپ»
را از کار برکنار کند .در این صورت «ترامپ» از اســتیضاح جان
به در خواهد برد .اما ب ه خاطر برکنار شــدن و تأیید شــدن عدم
صالحیــت وی بــرای انجام وظایفش اعتبار خــود را مخدوش
شده خواهد دید .در این صورت او دست به قمار بزرگی خواهد
زد؛ زیرا با ثبت این ناشایستگی در کارنامهاش مشخص نیست
بتوانــد در آینــده امیال خود برای بازگشــت به قــدرت را دنبال
کند.
در ایــن صورت حزب جمهوری خواه نیــز می تواند تا حدودی
وجهه مخدو ش شده خود را بازیابی کند و به رقبای دموکرات
بگوید که آنها نیز دغدغه دموکراسی را دارند.

خبرگــزاری رویتــرز بــه نقــل
از  ۳منبــع آگاه گــزارش داد
امریــکا قصــد دارد انصــاراهلل
یمن را در فهرســت گروههای
تروریســتی خارجی قرار دهد.
ایــن خبر با واکنــش انصاراهلل
مواجه شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــن اقدام
بــا نگرانیهــای دیپلماتهــا
و گروههــای امدادرســان در
راه تالشهــا بــرای مبــارزه بــا
بحران انسانی در یمن همراه
شده است.
ضمــن آنکــه ایــن اقــدام
در آســتانه روی کار آمــدن
جــو بایــدن ،ممکــن اســت
گفتوگوهــای صلــح یمــن با
هدایــت ســازمان ملــل را از
مسیر خارج کند.
در پی انتشار این خبر «محمد
علــی الحوثــی» ،عضــو ارشــد
شــورای سیاســی جنبــش
انصــاراهلل یمــن در واکنش به
آن اعــام کرد کــه امریکا خود
منبــع تروریســم در جهــان
و دولــت ترامــپ تروریســتی
است .وی تأکید کرد که ما حق
پاسخگویی به تصمیم امریکا
در قــرار دادن نــام انصــاراهلل
در «لیســت ســازمانهای
تروریســتی خارجــی» را برای
خود محفوظ میداریم.

