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اعالم عجز سازمان ملل
درباره حل بحران لیبی

ســازمان ملل با اعتراف به این که از توان کافی برای 
نظــارت بر آتش بس در لیبی برخوردار نیســت، از همه 
طرف های درگیر در این کشور خواسته به آتش بس پایبند 

باشند.
شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی برلین درباره لیبی 
از سازمان ملل خواســته بودند، برای نظارت بر اجرای آتش بس 
شکننده ای که از ۱2 ژانویه جاری )22 دی( با پیشنهاد ترکیه و 

روسیه آغاز شده، کمیته هایی تشکیل دهد.

بــه گــزارش روزنامه عربــی 2۱، در این رابطه »اســتفان 
دوجاریک«، ســخنگوی دبیرکل ســازمان ملل اظهار داشــته: 
»ســازمان ملل از قدرت الزم برای گزارش موارد نقض آتش بس 
برخوردار اســت، اما قدرت کافی برای نظارت گســترده بر آن را 
نداریــم.« او همچنین گفته: »بار دیگر از شــرکت کنندگان در 
کنفرانــس برلین می خواهیم بر لزوم پایبندی به آتش بس تأکید 
کنند از همه اعضای ســازمان ملل می خواهیم دو طرف لیبیایی 

را با هدف خاموش کردن صدای سالح ها تحت فشار بگذارند.«

عقب نشینی دیوان کیفری بین المللی
از تعقیب قضایی مقامات صهیونیست!

یــک روز بعــد از تهدیــد نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی به تحریم اعضای دیوان کیفری بین المللی، 
هیئت دیوان، درخواست آغاز تحقیقات درباره جنایات 

جنگی رژیم صهیونیستی را به تعویق انداخت!
دیوان کیفــری بین المللــی بامداد دیروز درخواســت 
آغــاز تحقیقــات دربــاره جنایــات جنگی رهبــران رژیم 
صهیونیســتی را به بهانه مشــکالت فنی حول حجم اسناد! 
رد کرد. به نوشــته وبگاه »تایمز اســرائیل« سه قاضی دیوان 

کیفــری بین المللی صدور حکم برای آغــاز تحقیقات درباره 
جنایــات جنگی رژیم صهیونیســتی را بــه تعویق انداخته و 
 گفتنــد تعداد صفحات درخواســت نباید بیش از ۳۰ صفحه 

باشد!
این اقدام هیئت قضات دیوان در حالی است که »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی روز سه شنبه از 
آمریکا و دیگر کشــورها خواسته بود دادســتان ها و اعضای 

دیوان کیفری بین المللی را تحریم کنند. 
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چنگ اندازی رژیم صهیونیستی به »دره اردن«
و اعتراض تند فلسطینی ها

سرویس خارجی-
»بنیامین نتانیاهو« این بار هِوس کرده، »دره اردن« 
و »شمال بحر المیت« را به اراضی اشغالی بیفزاید! او این 
بار مثل کاری که درباره جوالن اشغالی کرد حتی، نیازی 
به دریافت حمایت ترامِپ هم ندیده است! تصمیمی که 
فعال صدای اعتراض تشکیالت خودگردان فلسطین را 

درآورده است.
منطقــه حاصلخیز و پر آب »غــور اردن« )یا دره اردن( از 
دریاچه »طبریا« در شــمال تا دریــای بحر المیت امتداد دارد 
و رژیم صهیونیستی بخشی از آن واقع در میان »بحر المیت« 
و کرانه باختری را اشــغال کرده است. اهمیت غور اردن در این 
است که یک منطقه طبیعی گرم و حاصل خیز است و می تواند 
در طول سال برای کشاورزی مورد بهره برداری قرار گیرد و در 

باالی مهم ترین حوضه آب فلسطین قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی )وفا(، این منطقه یک سوم 
مســاحت کرانه باختری را تشکیل می دهد و بیش از پنجاه و 
شش هزار نفر در آنجا از جمله در شهر »اریحا« ساکن هستند. 
مساحت زمین های کشاورزی غور اردن، 28۰ هزار هکتار یا ۳8.8 
درصد از کل مساحت کل غور اردن است. فلسطینی ها از پنجاه 
هزار هکتار آن بهره برداری می کنند در حالی که شهرک نشینان 
صهیونیست 27،۰۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی آنجا را در 

اختیار دارند.
حاال خبر می رســد که رژیم صهیونیســتی قصد دارد بقیه 
این منطقه را هم در اختیار خود بگیرد. »بنی گانتس«، رقیب 
انتخاباتی»نتانیاهو« و رئیس حزب آبی-سفید، به تازگی مدعی 
شده بود، پس از انتخابات کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( 
در تاریخ دوم مارس آتی )۱2 اسفند(، برای الحاق غور اردن به 
اراضی اشغالی تالش خواهد کرد، در مقابل »بنیامین نتانیاهو«، 
نخست وزیر دولت موقت رژیم صهیونیستی، به او گفته بود، چه 
دلیلی برای انتظار تا بعد از انتخابات وجود دارد؟ از همین لحظه با 
توافق گسترده در کنست امکان حاکمیت بر غور اردن وجود دارد.
برخی مسئوالن حزب لیکود به ریاست »نتانیاهو« گفته  اند، 
نتانیاهو در حال بررســی ارائه این پیشنهاد به »گانتس« است 
که از درخواست خود برای مصونیت پارلمانی انصراف دهد در 
مقابل »گانتس« نیز از اعمال حاکمیت اســرائیل بر غور اردن 

واقع در شرق کرانه باختری حمایت کند.
»نتانیاهو« عصر سه شــنبه خطاب به گانتس توئیت کرد: 
»خوشحالم که به تازگی تصمیم گرفتی از طرحم برای اجرای 
قوانین اسرائیلی بر غور اردن و شمال بحر المیت حمایت کنی، 
انتظار حمایت کامل تو و آبی- سفید از این اقدام تاریخی را دارم، 
خیلی زود تو را در این زمینه محک می زنم.« که نشان می دهد 
 اگر اقدام جدی صــورت نگیرد، باید منتظر الحاق این منطقه 

بود. 
به گزارش »اســپوتنیک« روسیه، تشــکیالت خودگردان 
فلسطین نیز در واکنش به این مسئله با انتشار بیانیه ای ضمن 
محکوم کردن این اظهارات، به همه طرف های صهیونیست که 
چنین اظهارنظرهایی دارند، نسبت به پیامدهای این مسئله بر 
مجموع روابط فلسطین-اسرائیل از جمله توافقنامه های امضا شده 

و تعهدات متقابل دو طرف و نیز روند صلح هشدار داده است.

افراد مسلح با حمله به بازار بورکینافاسو
مردم را به خاک و خون کشیدند

دولت بورکینافاسو اعالم کرده، در حمله یک گروه تروریستی 
مسلح به بازاری در این کشور آفریقایی ، سی و شش نفر از شهروندان 

جان باخته اند و بازار هم سوخته است.
دولت بورکینافاسو در شمال غرب آفریقا شامگاه سه شنبه )اول بهمن( 
از حمله یک گروه تروریســتی مســلح به مردم خبر داد. به گزارش وبگاه 
خبری »صحراء میدیا« موریتانی، حمله مســلحانه به روســتاهای استان 
»ســانماتنگا« در شمال بورکینافاسو انجام شده و سی و شش نفر کشته و 

سه نفر نیز مجروح شده اند.
دولت بورکینافاسو در بیانیه ای که در این خصوص منتشر کرده گفته، 
»گروهی تروریستی و مسلح به بازار ناگراوگو حمله کرد و سی و دو نفر از 
هموطنانمان را در آنجا کشت و بازار را آتش زد و هنگام عقب نشینی گروه 

]مسلح[، چهار نفر نیز در روستای آالمو کشته و سه نفر زخمی شدند.«
تا زمان تنظیم این خبر کسی مسئولیت این حمله خشونت بار را برعهده 
نگرفته بود، اما بورکینافاسو که واقع در جنوب »مالی« و جنوب غربی »نیجر« 
است، محلی برای تحرکاِت گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش بوده 
است. گفته می شود حمالت تروریستی در این کشور از سال 2۰۱۵ سبب 
کشته شدن بیش از 7۵۰ نفر و آواره شدن بیش از ۵۶۰ هزار نفر شده است.

گروه  های تروریستی چنان این کشور را به هم ریخته اند که در همین 
ارتباط، پارلمان بورکینافاسو اخیراً قانونی را تصویب کرد که اجازه به کارگیری 
»افراد داوطلب محلی« از سالح برای مبارزه با گروه های مسلح تروریستی 

را می دهد. البته فقط »سالح سبک«.

رسوایی تازه برای آل سعود

بن سلمان اطالعات رئیس آمازون را 
به سرقت می برد

ولیعهد ســعودی که به عنوان قاتل جمال خاشقجی و عامل 
جنایت وحشیانه علیه مردم یمن شناخته می شود با رسوایی تازه، 
»هک تلفن همراه مالک شرکت تجارت الکترونیک آمازون در سال 

2018« مواجه شده است. 
بن ســلمان هنوز از حاشیه های قتل وحشیانه جمال خاشقجی منتقد 
سعودی خارج نشــده که یک رسوایی دیگر درمورد وی افشا شد. روزنامه 
انگلیسی گاردین سه شنبه به نقل از منابعی گزارش داده، تلفن همراه »جف 
بزوس«، میلیاردر و مالک شرکت آمازون، سال 2۰۱8 پس از دریافت پیامی 
در واتســاپ از سوی شماره شــخصی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، 
هک شده، اتفاقی که چند ماه پیش از قتل جمال خاشقجی صورت گرفته 
اســت! این پیام رمزگذاری شده از شــماره مورد استفاده ولیعهد سعودی 
حاوی یک فایل بدافزار بوده که پس از وارد شدن به گوشی مورد استفاده 
»بزوس«، ظرف چند ساعت حجم انبوهی از اطالعات آن را به سرقت برده 
است.شرکت آمازون هنوز واکنشی نداشته است. جف بزوس مالک روزنامه 

واشنگتن پست هم هست.
روابط مدیر اجرایی آمازون و دولت سعودی از اوایل سال گذشته پس از 
آنکه واشنگتن پست قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی و ستون نویس 
این روزنامه آمریکایی را پوشــش کامل داد، تیره شد. مدیر امنیتی بزوس 
در آن زمان گفته بود، ســعودی ها به تلفن او دسترســی یافته و اطالعاتی 
خصوصی از پیام های او و یک مجری سابق تلویزیونی را به دست آورده اند. 
به گزارش روزنامه »نشنال اینکوایرر«، بزوس با این مجری در ارتباط بوده 

است. عربستان اما هرگونه ارتباط با این گزارش را تکذیب می کند.
دو مقام ســازمان ملل متحد نیز به رویترز گفته اند شواهد کافی وجود 
دارد که نشان دهد عربســتان تلفن جف بزوس، بنیانگذار شرکت آمازون 
را هک کرده است و هم پادشاهی سعودی و هم آمریکا باید در این رابطه 
تحقیق کنند. با این حال سفارت عربستان در آمریکا این گزارش ها را »چرند 

و مضحک« خوانده است!

لبنان، یک گام به جلو
»حسان دیاب« دولت را تشکیل داد

ســربازان ارتش رژیم صهیونیستی سه فلسطینی دیگر را در 
نوار غزه هدف تیراندازی مستقیم قرار داده و به شهادت رساندند.

ســخنگوی ارتش رژیم صهیونیســتی در گفت وگو با روزنامه عبری 
زبان هاآرتص تایید کرده که سربازان این رژیم به سمت این سه فلسطینی 
شلیک کرده و هر سه آنها را به شهادت رسانده اند. وی مدعی شده آنها به 

یک منطقه ممنوعه در غزه نزدیک می شدند.
ارتش رژیم صهیونیســتی ورود فلســطینی های ساکن غزه به منطقه 
ممنوعه در نوار مرزی تا مسافت ۳۰۰ متری را منع کرده و از آن به عنوان 
»منطقه هائل« یاد می کند و فلســطینی هایی که وارد این منطقه شوند را 

بدون هشدار، هدف تیراندازی قرار می دهند.
از ســوی دیگر، رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی اعالم کرده اند 
که یک تانک رژیم صهیونیســتی اقدام به شلیک به سوی ۳ فلسطینی در 
نوار غزه کرده اســت! این رسانه ها مدعی شده اند این سه فلسطینی قصد 
داشــتند از غزه به داخل سرزمین های اشغالی نفوذ کنند که با گلوله تانک 
مورد اصابت قرار گرفتند. از چند روز پیش و در پی آغاز مجدد تبادل آتش 
بین نوار غزه و شهرک های صهیونیست نشین نزدیک به این منطقه، ارتش 
رژیم صهیونیستی چند سامانه پدافند موشکی هم به جنوب فلسطین اشغالی 
منتقل کرده است. تمام این جنایات مقابل چشمان مدعیان غربی دفاع از 

حقوق بشر صورت می گیرند.

شهادت 3 فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست ها
در نوار غزه

سه شنبه خونین در کلمبیا
درگیری با پلیس ضدشورش با 4 کشته و 500 زخمی!

سرویس خارجی-
خیابانی  اعتراضــات خشــونت بار  در جریــان 
سه شنبه شــب در کلمبیا دست کم 4 معترض کشته، 
نزدیک به ۵00 تن زخمی و 200 نفر هم بازداشت شده اند.

کلمبیا با نام رســمی جمهوری کلمبیا، شمال غربی ترین 
کشــور آمریکای جنوبی است و بیش از 49 میلیون جمعیت 
دارد. این کشور که سال ها محل ظهور بزرگترین کارتل های 
مواد مخدر در سراســر جهان بوده و اندک زمانی اســت که 
توانسته خود را از شر خشونت آنان کمی رها کند، همچنان 
دچار وضع بد اقتصادی است که این بار به شدت صدای مردم 

این کشور را درآورده است. 
از آن زمــان تاکنون این اعتراضــات با کمی باال و پایین 
ادامه داشته تا روز سه شنبه که به نقل از خبرگزاری »کلمبیا 
ریپورتز«، در جریان اعتراضات آن شــب پلیس ضد شورش 
با معترضانی که چندین خیابــان بوگوتا، پایتخت کلمبیا را 
مســدود کرده بودند، به شدت درگیر شــد. البته بر اساس 
گزارش خبرگزاری »فرانســه«، سه شنبه شب اعتراضاتی نیز 
در دیگر شــهرهای کلمبیا از جمله کالی، مدلین و بارانکیال 

برگزار شده است.
بر اساس گزارش شهرداری بوگوتا، ۱8 تظاهرات صلح آمیز 
مختلــف در پایتخت کلمبیا برگزار شــده بود که با مداخله 
پلیس و متوسل شدن آنها به زور، این اعتراضات به خشونت 
کشیده شده اند. خبرگزاری »کلمبیا ریپورتز« این را هم نوشته 
که: »پس از آنکه برخی از معترضان نقاب دار در شهر مدلین 
به افســران پلیس حمله کردند، پلیــس به طرف معترضان 
گاز اشک آور شلیک کرد.« در مجموع این درگیری ها، 4معترض 
کشته شده و ۵۰۰ نفر نیز زخمی شده اند. پلیس و نیروهای 

امنیتی کلمبیا 2۰۰ نفر را هم دستگیر کرده اند.
گفتنی است، اعتراضات ضد دولتی کلمبیا 2۱ نوامبر سال 
2۰۱9 میــالدی )۳۰ آبان( پس از آن آغاز شــد که »ایوان 
دوکو«، رئیس جمهور این کشور در حالی که نیروهای امنیتی 
در خیابان های سراسر این کشور مستقر شده بودند، اصالحاتی 
را در سیاست هایش و همچنین درخصوص حقوق بازنشستگی 
اعالم کرد. معترضان خواستار افزایش حقوق، ایجاد فرصت های 
شغلی بیشتر و اختصاص بودجه بیشتر برای آموزش دولتی و 

همین طور توقف این اصالحات هستند.
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سرویس خارجی-
»حسان دیاب« پس از 33 روز باالخره موفق 
شــد کابینه دولت لبنان متشــکل از 20 وزیر را 
تشکیل دهد. تشکیل کابینه، یک گام بلند برای 
عبور لبنان از بحران سیاسی است که رژیم های 
سعودی و صهیونیستی برای آن خواب های زیادی 

دیده اند.
لبنــان از 2۵ مهرمــاه و به بهانه اعمــال مالیات بر 
مکالمات »واتس آپ«! شــاهد اعتراضاتی شــد که رفته 
رفته این مســئله به حاشیه رفت و با استعفای نابهنگام 
»ســعد حریری« این کشور دچار یک بحران سیاسی و 
امنیتی شــد. پس از استعفای مشکوک حریری، عوامل 
سعودی، آمریکایی و صهیونیستی وارد معرکه شده و تا 
توانستند از آب گل آلود ماهی گرفتند. حاال دیگر مشکل 
»مالیات بر واتس آپ« نبود و اعتراض ها بوی خشونت، 
براندازی و جنگ خیابانی می داد. گزینه های مختلفی برای 
نخست وزیری لبنان مطرح شد که هر یک به کلی به در 
بســته خورد اما در نهایت »حسان دیاب« 28 آذرماه به 
عنوان نخســت وزیر معرفی شد. وی وعده داده بود یک 
دولت تکنوکرات طی ۶ هفته تشکیل دهد. با آنکه »حسان 
دیاب« به صورت رسمی نزدیکی خود به حزب اهلل لبنان را 
اعالم نکرده، اما با توجه به اینکه گزینه جریان المستقبل 
و سعد حریری به شمار نمی رود می توان گفت او نزدیک 

به جریان مقاومت است. 
سرانجام روز سه شنبه 8۵ روز پس از استعفای »سعد 
حریری« و ۳۳ روز بعد از مامور شدن »حسان دیاب« برای 
تشکیل کابینه جدید، وزیران این کابینه را معرفی و سهم 
طایفه های لبنان در آن مشخص شد. کابینه دولت لبنان 
با 2۰ وزیر که ۶ تن از آنها زن هستند، به نخست وزیری 
حسان دیاب رسماً تشکیل شد. »حسان دیاب« در مورد 
کابینــه خود گفته »اعضای کابینه به دور از گرایش های 
حزبی و سیاسی فعالیت خواهند کرد، کابینه متشکل از 

نیرو های متخصص  هستند و تنها به دانش، منطق ، تجربه و 
منافع میهن اهمیت می دهند و وابستگی سیاسی و حزبی 

ندارند و تحت تاثیر سیاست و منازعات آن نیستند«.
ترکیب کابینه

در کابینه حسان دیاب مسلمانان ۱۰ وزیر دارند که در 
این میان، اهل سنت چهار وزیر با احتساب نخست وزیر، 
شــیعه 4 وزیر و دروزیان 2 وزیر دارند. مســیحیان نیز 
۱۰ وزیــر دارند. طبــق گزارش رســانه های لبنانی به 
صورت کلی کابینه »حســان دیاب« از افراد متخصص 
تشکیل شده و برای اولین بار در تاریخ دولت های لبنان 
شــش زن در این کابینه حضور دارند. وزیران کار، دفاع، 
دادگســتری، اطالع رسانی، امور مهاجران و پناهندگان، 
ورزش و جوانان زن هســتند. شــش وزیــر نیز در این 
دولت وابســته به »التیار الوطنی الحر«، جبران باسیل 
و رئیس جمهور، دو وزیر وابســته بــه حزب اهلل، دو وزیر 
وابسته به حزب حرکة أمل، دو وزیر وابسته به »سلیمان 
فرنجیه« رئیس حزب »تیار المرده«، دو وزیر وابســته به 

»طالل ارســالن« رئیس »حزب الدیمقراطی اللبنانی«، 
چهار وزیر وابســته به حسان دیاب، یک وزیر وابسته به 
 »اللقاء التشاوری« و یک وزیر وابسته به حزب »طاشناق« 

است.
تشکیل دولت جدید لبنان از آنجا حائز اهمیت است 
که لبنان در سه ماه گذشته درگیر اعتراضات داخلی بود. 
بنابراین تشکیل کابینه اولین گام مهم برای برون رفت از 
این وضعیت است. در این راستا دبیرکل سازمان ملل نیز 
ضمن استقبال از اعالم دولت جدید لبنان، ابراز امیدواری 
کرد که در حمایت از برنامه اصالحات با نخست وزیر این 

کشور همکاری داشته باشد.
اولین وزیر دفاع زن در جهان عرب 

دولت جدید لبنان شــامل شــش وزیر زن از جمله 
»زینه عکر عدرا« است که اولین وزیر دفاع زن در جهان 
عرب محسوب می شود. »زینه عکر عدرا« از یک خانواده 
مسیحی ارتدوکس است که از سوی فراکسیون »لبنان 
قدرتمند« به ریاســت جبران باسیل، رئیس جریان آزاد 

ملی و میشــل عون، رئیس جمهــور لبنان برای تصدی 
پست وزارت دفاع نامزد شده بود.

واکنش معترضان 
اولین واکنش معترضان خیابانی به تشــکیل دولت 
جدید، آمدن به خیابان ها، بســتن مسیرهای اصلی در 
بیروت و آتش زدن الســتیک های خــودرو بود. آنها در 
برابر ورودی پارلمان در میدان »النجمه« تجمع و اعالم 
کردند، دولت جدید دولت تکنوکرات نیست بلکه دولتی 
سیاسی است که وزرای آن نقاب های افراد متخصص را به 
چهره زده اند. تظاهرات معترضان لبنانی در برابر پارلمان 
این کشور در شــرایطی صورت گرفت که حسن دیاب، 
نخست وزیر جدید لبنان تعهد داده با تصویب قانون جدید 
انتخابات  ، به اجرای برخی اصالحات گسترده اقتصادی در 

این کشور مبادرت کند.
»حسان دیاب« حتی متعهد شده که کابینه جدید 
لبنان با پس گرفتن اموال غارت شده  ، با فساد و بیکاری 
مبارزه کند و به اجرای اصالحاتی با هدف نجات اقتصاد 
این کشور بپردازد. دیاب گفته: »کابینه لبنان برای تحقق 
خواسته های مردم ، استقالل سیستم قضایی  ، باز پس گیری 
اموال غارت شــده و مبارزه با ثروت های نامشروع تالش 
خواهد کرد و به حمایت از اقشار فقیر جامعه که با ظلم 
مالیاتی مواجه هســتند خواهد پرداخت و ضمن مبارزه 
با بیکاری ، برای تصویب قانــون جدید انتخابات تالش 

خواهد کرد.«
در کل تشکیل کابینه جدید لبنان در مرحله اول یک 
موفقیت برای حسان دیاب و در مرحل دوم نیز موفقیت 
برای میشــل عون، رئیس جمهوری و جریان هایی نظیر 
ائتالف مقاومت است که با نخست وزیر جدید برای تشکیل 
کابینه همکاری کردند. سعد الحریری نیز بزرگترین بازنده 
این معادله خواهد بود و به همین دلیل تالش های خود 
را برای به شکســت کشاندن دولت حسان دیاب تشدید 

خواهد کرد. 

سرویس خارجی-
جلسه اول استیضاح ترامپ در سنای آمریکا با 
شکست دموکرات ها و پیروزی جمهوری خواهان به 
پایان رسید. مسئله ای که به گفته دادستان جلسه 
استیضاح »نشان داد که نتیجه استیضاح از پیش 

تعیین شده و قرار نیست اتفاقی بیفتد«.
جلسه استیضاح ترامپ که از روز سه شنبه در سنای 
آمریکا شروع شــده به صحنه کشمکش کامل دو حزب 
دموکرات و جمهوری خواه بر سر مقررات حاکم بر روند 
محاکمه تبدیل شد. اگر روندی که در روز اول استیضاح 
حاکم بود ادامه داشــته باشد نتیجه نیز از االن مشخص 
است و ترامپ از این محاکمه جان سالم به در خواهد بود. 
برکناری ترامپ از قدرت، نیازمند دوسوم آرای نمایندگان 
سناســت یعنی برای موفقیت استیضاح باید 2۰ سناتور 
جمهوریخواه برای رســیدن به حد نصاب دو سوم یعنی 
عدد ۶7 با آن موافقت و رای به محکومیت ترامپ بدهند  
و کارشناسان می گویند »بسیار بعید« است که دموکرات ها 

بتوانند این تعداد جمهوری خواه را مجاب کنند. 
چه اتفاقی افتاد؟

 روز ســه شــنبه »میچ مک کانــل«، رهبر اکثریت 
جمهوری خواه ســنا، خواســتار مقرراتی شد که احضار 
شــاهدان حساس یا درخواست اســناد را مسدود کند. 
در نقطه مقابــل دموکرات ها اعــالم کردند این چیزی 
جز ســرپوش گذاشــتن بر خطاهای ترامپ نیست چرا 
که ســناتورها سوگند خورده اند در این فرآیند به عنوان 
اعضای هیئت منصفه »مجری بی طرف« عدالت باشند. 
اما ظاهرا تنها چیزی که در ســنای آمریکا خبری از آن 

نیست همین عدالت است.
»آدام شف«، رئیس کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان 
از حــزب دموکــرات، که نقــش دادســتان را نیز بازی 

می کند در جلســه اول سنا با اشاره به این موضوع گفت: 
»آمریکایی ها بــاور ندارند که این یک محاکمه منصفانه 
خواهد بود. بــاور ندارند که ســنا بی طرفانه عمل کند. 
 آنهــا بر ایــن عقیده اند که نتیجه از پیش تعیین شــده 

است.«
 بر اســاس گزارش ها جلســات رســمی استیضاح 
دونالد ترامپ در حالی آغاز شــده که جمهوری خواهان 
و دموکرات های ســنا بر سر آیین نامه اجرایی آن هم با 
یکدیگر اختالف های اساســی دارند. جمهوری خواهان 
می خواهند به سرعت این روند را پشت سر بگذارند تا با 
ســخنرانی ساالنه رئیس جمهوری در چهارم فوریه، )۱۵ 
بهمن( تداخل نکند. اما دموکرات ها جمهوری خواهان را 
متهم می کنند که رویه پیشــنهادی آنها برای برگزاری 
جلســات دادگاه به گونه ای طراحی شده تا با تعجیل در 
این روند، بر حقیقت سرپوش گذاشته شود. آنها همچنین 
بر حضور شاهدان جدید در سنا و دریافت اسناد محرمانه 

از کاخ سفید تاکید دارند ولی تعدادشان در این مجلس 
به اندازه ای نیست که بتوانند خواسته شان را به جمهوری 

خواهان بقبوالنند.
نبرد تک تک جمهوریخواهان 

با دموکرات ها
دموکرات هــا در همان راند نخســت و رای گیری بر 
سر متمم های پیشنهادی خود برای ادامه روند استیضاح 
شکست ســختی خوردند و تک تک ۵۳ جمهوری خواه 
ســنا رای منفی بــه این متمم ها دادند! بر اســاس این 
گزارش »چاک شومر« رهبر اقلیت نمایندگان دموکرات 
در مجلس ســنا سه طرح را به رأی گذاشت. این طرح ها 
خواســتار ارائه اســنادی در ارتباط با گفت وگوی تلفنی 
ترامپ بودنــد که کاخ ســفید، وزارت خارجه آمریکا و 
اداره مدیریت و بودجه این کشــور در جریان تحقیقات 
 استیضاح از ارائه آنها به مجلس نمایندگان خودداری کرده 

بود.

 نمایندگان مجلس ســنا هنگام رأی به هر سه این 
طرح ها تماماً وابســتگی های حزبی خودشــان را حفظ 
کــرده و با ۵۳ رأی مخالــف در برابر 47 رأی موافق آنها 
را رد کردند. مناقشــه بر ســر قواعد محاکمه بعد از آن 
آغاز شــد که »میچ مک کانل«، رهبر جمهوری خواهان 
مجلس ســنا تغییراتی را در قطعنامــه محاکمه اعمال 
کرد. بر اساس طرح جدید روند محاکمه در 4 روز برگزار 
می شود که در دو روز نخست، ۱2 ساعت به تیم رؤسای 
محاکمه و ۱2 ســاعت به وکالی ترامپ وقت اختصاص 
داده می شود. ســناتورها حق همراه داشتن تلفن همراه 
 را ندارند و شــهادت شهود هم پشــت درهای بسته ادا 

می شود. 
ورود خبرنگار ممنوع!

از ســوی دیگر »مارتین هاینریک« ســناتور ایالت 
نیومکزیکو از محدودیت های شــدید برای مطبوعات در 
جلسه محاکمه اســتیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا انتقاد کرد.این سناتور دموکرات اعالم کرد ممانعت 
از ورود آزادانه خبرنگاران معتبر به کنگره توانایی آنها را 
برای مصاحبه با قانونگذاران درباره روند استیضاح محدود 
می کند. این محدودیت ها با آزادی مطبوعات، حاکمیت 
خوب و قابلیت اطالع رســانی جامع به مردم درباره آنچه 
نمایندگان منتخب آنها انجام می دهند، در تعارض است.

واکنش ترامپ
با آغاز اولین روز از محاکمه استیضاح رئیس جمهوری 
آمریکا در ســنا، دونالد ترامپ بار دیگر از دنبال کنندگان 
خود خواســت تا متن های منتشر شده از تماس تلفنی 
جنجالی او با رهبر اوکراین را مطالعه کنند. دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه این پیام توئیتری را در 
راه بازگشت به اقامتگاهش در داووس سوئیس نوشت. او 

در پیامی نوشت: »متن ها را بخوانید!« 

سرویس خارجی-
در آســتانه تظاهــرات میلیونی روز جمعه 
مردم عراق برای اخــراج نظامیان آمریکایی از 
کشورشان پوسترهای »از کشور ما بروید« بین 
کاربران عراقی در شبکه های اجتماعی دست به 

دست می شود.
مردم عراق خود را برای تظاهرات میلیونی روز جمعه 
علیه اشــغالگران آمریکایی آماده می کنند و بر اساس 
گزارش ها پوسترهایی با مضامین »از کشور ما بروید«؛ 
میان کاربران عراقی در شبکه های اجتماعی، در سطحی 
گسترده دست به دست می شود. رهبر جریان »صدر« 
عراق نیز روز سه شنبه از مردم این کشور خواست در 
»تظاهرات میلیونی« برای محکومیت حضور نظامیان 
آمریکایی شرکت کنند: »عراق شما را به فریاد می خواند، 
سستی و کوتاهی نکنید و به فریادش برسید«.به گزارش 
السومریه نیوز، »مقتدی صدر« در این بیانیه همچنین 

گفته: »کشورم جای غریبه ها نیست«.
دیدار سؤال برانگیز

اما در حالی که هنوز 2۰ روز از شــهادت سرداران 
رشید سپاه اسالم »سپهپد قاسم سلیمانی« سید شهدای 
جبهه مقاومت و مجاهد بزرگ »ابومهدی المهندس« 
فرمانده دالور نیروهای بســیج مردمی عراق به دست 
آمریکا نمی گذرد »برهم صالح« رئیس جمهور عراق و 
»نچیروان بارزانی« رئیس اقلیم کردستان در یک اقدام 

انتشار گسترده پوستر »از کشور ما بروید«
در آستانه تظاهرات میلیونی عراقی ها علیه آمریکا

ســؤال برانگیز با دونالد 
ترامــپ رئیس جمهوری 
آمریکا که دســتور این 
جنایت را داده بود دیدار 

کردند!
 این دیدار در حاشیه 
در  داووس  اجــالس 
گرفت.  صورت  سوئیس 
ترامپ در دیدار با برهم 
صالــح بر ادامــه حضور 
در  آمریکایی  نظامیــان 
عراق پافشــاری کرده و 
مدعی شده به همکاری 
نظامــی با عــراق ادامه 
خواهد داد و این در حالی 
اســت که پارلمان عراق 
بر  مصوبه ای  در  اخیــرا 
نظامیان  خروج  ضرورت 
متحدانشان  و  آمریکایی 

از عراق تاکید کرده است. دیدار برهم صالح با ترامپ با 
وجود مخالفت های گسترده مردمی و رسمی در داخل 

عراق صورت گرفته است.
بنا بر گزارش خبرنگاران آمریکایی حاضر در نشست 
دو جانبه رؤسای جمهور آمریکا و عراق، ترامپ به رغم 

تنش ها بین بغداد و واشنگتن و تصویب مصوبه خروج 
نظامیان خارجی از این کشــور گفتــه: »ما )آمریکا و 
عراق( یک رابطه بســیار خوبی داریم«. رئیس جمهور 
آمریکا در این دیدار همچنین اعالم کرده تعداد نظامیان 
آمریکایــی در عراق به حدود ۵۰۰۰ نفر کاهش یافته 

است.ترامپ درباره آینده حضور نظامیان آمریکایی در 
عراق و یا خروج آنها هم به گفتن این جمله بســنده 
کــرده که: »ما خواهیم دید که چه خواهد شــد«. به 
گزارش فارس رئیس جمهور آمریکا که بارها از مواضع 
»جرج بوش پســر« و »باراک اوبامــا« در بی  توجهی 
بــه نفت عراق صحبت کــرده و گفته بود که »ما باید 
نفــت )عراق( را بر می داشــتیم«، در دیــدار دیروز با 
رئیس جمهور عراق درباره نفت عراق هم صحبت کرد: 
 »ما حرف های زیادی داریم که باید درباره آنها صحبت 

کنیم«.
پیش از این ابوعلی العســکری مســئول امنیتی 
گردان های حزب اهلل عراق به برهم صالح درباره دیدار 
بــا دونالد ترامپ هشــدار داده بود. مســئول امنیتی 
گردان های حزب اهلل عراق در توئیتر نوشــته بود: »بر 
لــزوم پایبندی برهم صالــح، رئیس جمهوری بر عدم 
دیــدار با ترامپ احمق و گروه قاتالن همراهش تاکید 
می کنیم.در غیر این صورت عراقی ها به دلیل مخالفت 
رئیس جمهوری با اراده ملت و نادیده گرفتن خون های 
پاک ریخته شده در قبال او موضع گیری خواهند داشت. 
در آن زمان ما به او خوش آمد نخواهیم گفت و آزادگان 
عراقی اقدام به اخراج او )صالح( از بغداد باعزت خواهند 
کرد.« مقاومت اســالمی نَُجبــاء نیز با صدور بیانیه ای 
سرگشــاده، رئیس جمهور عراق را از مالقات با همتای 

آمریکایی خود بر حذر داشته بود.


