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کت قرمزهای مغرور که همیشــه خود را 
تافته جدابافته از قاره ســبز مي دانستند؛ حاال 
با اجرای برگزیت BRExit  عمال خود را از 
اروپایی ها جدا کرده اند. در لحظات آخر برخی 
نخبگان انگلیســی ازاجرای برگزیت پشیمان 

شدند اما دیگر کار از کار گذشته بود.
در نگاه اول لطمات اقتصادی برای انگلیس 
مورد توجه قرار گرفته اســت اما دلیل اصلی 
نگرانی لندن ، بازگشــت تب استقالل طلبی 
در ســایه اجرای برگزیت است. اسکاتلندی ها 
، ایرلندی ها و ولزی ها در عمل حامیان اصلی 
اتحادیه اروپایی هســتند تا جایی که نگاهی 

حیثیتی در مخالفت با برگزیت دارند.
پیــش از ایــن ، در ســپتامبر ۲۰۱۴ از 
رأی دهندگان پرسیده شــد که آیا استقالل 
اسکاتلند را می خواهند و ۵۵ درصد بر ضد آن 
رأی دادند؛ اما حــاال اوضاع تحت تاثیر کرونا 
و تبعات اقتصادی برگزیت تغییر کرده است. 
نکته مهم اینجاســت که دولت اسکاتلند در 
هولی  رود )پارلمان اســکاتلند( به تبلیغ برای 

همه پرسی دوم می پردازد.
»نیکوال اســتورجن«، وزیر اول اسکاتلند 
تــالش می کنــد در قامت شــجاع دل علیه 
بریتانیــا رفتار کنــد. حزب ملی اســکاتلند 
دســامبر سال گذشــته در انتخابات عمومی 
بریتانیا »پیروزی قاطعی« را در اســکاتلند به 
دست آورد و ۴۸ کرسی از ۵۹ کرسی موجود 
را از آن خــود کرد، در حالی که رأی گیری از 
ابتدای سال نشان داده اکثریت اسکاتلندی ها 
در حال حاضر طرفدار خارج شدن کشورشان 
از بریتانیا هســتند که از اتحادیه اروپا خارج 

شده است.
وزیر اول اســکاتلند مي گویــد که اجرای 

بریگزیت ، زمینه را برای اســتقالل اسکاتلند 
تقویت مي کنــد و از زمانبندی ترک اتحادیه 
اروپــا انتقــاد کــرد. واقعیت این اســت که 
برگزیت به معنی تــداوم تجارت بدون تعرفه 
میان انگلیس و اتحادیه اروپا اســت اما موانع 

جدیــدی برای تجــارت نظیر بازرســی ها از 
صادرات و واردات اعمال مي کند.

در تب و تاب نارضایتی اقتصادی از اجرای 
برگزیت ، حزب ملی اســکاتلند »نقشه راهی 
برای همه پرسی« منتشــر کرد و برنامه هایی 

برای رأی گیری دوباره استقالل اسکاتلند ارائه 
داد. به گزارش رویترز، »بوریس جانســون« 
نخســت وزیر بریتانیا که باید با همه پرســی 
جدید موافقت کند، این طور استدالل می کند 
که بعد از رد اســتقالل توسط رأی دهندگان 

اســکاتلندی در ۲۰۱۴، دیگــر نیــازی بــه 
رأی گیری تازه نیست. اما حزب ملی اسکاتلند 
گفته اســت اگــر در انتخاباتی که برای ۶ مه 
اکثریت  برنامه ریزی شده  اردیبهشــت(   ۱۶(
پارلمانی را به دســت بیــاورد، الیحه خود را 
تصویــب می کند تا پــس از پایان همه گیری 

کووید ۱۹، همه پرسی برگزار شود.
این حزب می گوید دولت بریتانیا یا مجبور 
خواهد شد با همه پرســی موافقت کند یا به 
منظور مخالفت با مبنای حقوقی همه پرسی، 
باید اقدام قانونــی انجام دهد. به گفته حزب 
در تاریخ ۲۴ ژانویه، این چالش قانونی شدیداً 
مــورد مخالفت حــزب ملی اســکاتلند قرار 

می گیرد.
نظرسنجی ها حاکی از آن است ملی گرایان 
اسکاتلند در صدد کسب اکثریت بی سابقه ای 

در انتخابات پارلمان اسکاتلند هستند.
همه نظرسنجی ها نشان مي دهد که اوضاع 
با سپتامبر۲۰۱۴ به شدت متفاوت شده است 
و تب اســتقالل طلبی اسکاتلندی ها را گرفته 
است.  نظرسنجی که روز شنبه در وب سایت 
The Times منتشــر شــد، تهدید بالقوه 
دیگری را برای آینده بریتانیا نشــان داد؛ آن 
هم اینکــه ۵۱ درصد رأی دهنــدگان ایرلند 
شــمالی گفته اند خواهان یک همه پرسی در 
مورد آینده خود در ۵ ســال آتی هستند، در 
حالی که ۴۴ درصد با این همه پرسی مخالف 

بودند.
طبق ایــن نظرســنجی، ۴۲ درصد مردم 
ایرلند شمالی حامی ایرلند متحد هستند، در 
حالی که ۴۷ درصد با جدایی ایرلند شــمالی 
از بریتانیا مخالف هستند. بریتانیا متشکل از 
ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی و انگلیس است.

گسل های بریتانیا با اجرای برگزیت فعال شده است

تب استقالل طلبی بیخ گوش لندن
بحثهمهپرسیدراسکاتلندوایرلندشمالیداغمیشود

علی ودایع

منابع اســرائیلی از موافقت رژیم صهیونیســتی با اســتقرار سامانه های 
پدافندی »گنبد آهنین« در چند کشور عرب حوزه خلیج فارس خبر دادند.
به نوشته روزنامه عبری زبان هاآرتص نوشت که آمریکا به زودی استقرار 
ســامانه های گنبد آهنین را در پایگاه هایش در کشورهای عرب حوزه خلیج 
فارس و برخی کشــورهای خاورمیانــه و اروپا پس از اعــالم موافقت رژیم 
صهیونیســتی آغاز می کند. طبق این گزارش، موافقت رژیم صهیونیستی با 
اســتقرار سامانه های مذکور در کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس پس از 
عادی ســازی روابط با بحرین و امارات و معامله تسلیحاتی آمریکا با امارات 
و عربســتان صورت گرفته اســت. هاآرتص در ادامه گــزارش داد که وزارت 
جنگ رژیم صهیونیســتی دومین سکوی ســامانه گنبد آهنین را سه هفته 
پیش به وزارت دفاع آمریکا تحویل داده اســت. در همین حال، منابع وزارت 
جنگ رژیم صهیونیســتی گفتند که آمریکایی ها سامانه های گنبد آهنین را 
تحویل گرفته اند و موافقت مقامات این رژیم را برای استقرار این سامانه ها در 
پایگاه هایشان در شماری از کشــورها، به ویژه کشورهای منطقه خاورمیانه، 

اروپا و خاور نزدیک کسب کرده اند.

استقرار سامانه گنبدآهنین در کشورهای عربی 
منابع خبری از حمله موشــکی و توپخانه ای جبهه پولیســاریو به گذرگاه 
»الکرکرات« مراکش و پاســخ ارتش این کشور خبر دادند. این در حالی است 
که خبرگزاری رســمی مراکش حمله موشکی جبهه پولیساریو به این گذرگاه 
را تکذیب کرد. به گزارش روزنامه القدس العربی، جبهه پولیســاریو شــامگاه 
شنبه حمالت موشــکی و توپخانه ای را به گذرگاه مرزی میان صحرای غربی 
و موریتانــی انجام داد. دولت مراکش از این گذرگاه برای صادرات تولیداتش به 
آفریقا اســتفاده می کند. طبق گفته شاهدان عینی و مسافران در این گذرگاه، 
موشک ها و توپ های شلیک شده توسط پولیساریو گذرگاه مذکور را هدف قرار 
داده و برخی از آنها به اطراف این گذرگاه اصابت کردند.  تا بدین لحظه گزارشی 
درباره خسارت و یا تلفات این حمله منتشر نشده است. منابع مذکور در ادامه 
گزارش دادند که ارتش مراکش نیز به این حمالت پاســخ داده و جنگنده های 
آن به سمت محل حمله حرکت کردند و در نزدیکی شهرک »اینال« در مرز با 
صحرای غربی مشاهده شدند. اما خبرگزاری رسمی مراکش به نقل از منابع آگاه 
اعالم کرد که اوضاع گذرگاه الکرکات طبیعی است و رفت و  آمد در این گذرگاه 

میان مراکش و موریتانی و از آنجا به آفریقا بدون هیچ مشکلی برقرار است.

حمله موشکی جبهه پولیساریو 
تظاهرات علیه سیاست های نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روز شنبه نیز 
برگزار شــد و تظاهرکنندگان کنار رفتن وی را خواستار شدند. روزنامه عبری 
زبان معاریو گزارش داد که هزاران اســرائیلی در مناطق مختلف اراضی اشغالی 
برای اعتراض به سیاست های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به خیابان ها آمده و پرچم های اســرائیل و ماکت هایی به شکل زیردریایی را در 
اعتراض به فســادهای مداوم نتانیاهو در دست گرفتند. این روزنامه نوشت، با 
وجود اینکه مسئوالن اسرائیلی محدودیت ها را به دلیل کرونا ادامه داده اند، اما 
این تظاهرات برای سی ویکمین هفته متوالی در اعتراض به سیاست های نتانیاهو 
برگزار شد. تظاهرکنندگان پرچم های اســرائیل، پرچم های سیاه )در اشاره به 
نابودی دموکراســی در اســرائیل( و ماکت زیردریایی را در دست گرفتند. آنها 
این ماکت های زیردریایی را در اشــاره به ادامه پرونده های فســاد نتانیاهو در 
دست داشتند. یکی از پرونده های فسادی که علیه نتانیاهو مطرح است، خرید 
زیردریایی های آلمانی برای نیروی دریایی این رژیم است، در حالی که نیازی به 
این زیردریایی ها وجود نداشته و مساله دیگر اینکه یکی از نزدیکان نتانیاهو در 

مناقصه خرید وارد شده بود.

تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو

دردسرکشنده کرونا برای رئیس جمهوری برزیل

نارضایتی هــا از عملکــرد رئیس جمهوری 
برزیــل با توجه آمار بــاالی مبتالیان به کرونا 
در این کشــور و ضعف مدیریت دولت، افزایش 
یافته و او این روزها با افزایش فشارهای داخلی 
روبرو شده که آینده سیاسی مبهمی را برایش 
رقم زده است. برزیل در میان کشورهای جهان، 

سومین کشــور در دنیا از نظر تعداد مبتالیان 
به ویروس کرونــا )بیماری کووید-۱۹( پس از 
ایاالت متحده آمریکا و  هند و نیز دومین کشور 
پس از آمریکا اســت که بیشترین تعداد فوت 

شدگان بر اثر این بیماری همه گیر را دارد.
براســاس نظرســنجی  رویترز  خبرگزاری 

»مرکــز دیتافولهــا« اعالم کــرده حمایت  از 
عملکــرد ژائیــر بولســونارو رییس جمهوری 
برزیل به شــدت کاهش یافته است اما به رغم 
افزایــش نارضایتی ها، بیشــتر برزیلی ها هنوز 
با استیضاح او موافق نیســتند. براساس یکی 
از ایــن نظرســنجی ها، حــدود ۴۰ درصد از 
شرکت کنندگان عملکرد دولت بولسونارو را بد 
و  بســیار بد توصیف کرده انــد که در این آمار 
در مقایسه با نظرســنجی اواخر سال گذشته 
حدود هشت درصد افزایش داشته است. کمتر 
از یک سوم از  شرکت کنندگان این نظرسنجی 
وضعیت دولت برزیل را خوب یا عالی توصیف 
کرده اند که در مقایسه با آمار نظرسنجی قبلی 

این آمار کمتر شده است.
نتایج این نظرسنجی جدید ضربه ای مهلک 
به رئیس جمهوری برزیل محســوب مي شود. 

روزنامه »فولها دسائوپائولو« اعالم کرد که این 
بزرگترین کاهش تاییــد عملکرد دولت وی از 
زمــان آغاز فعالیت وی اســت. برزیل با توجه 
به مواجهه جدی با آمــار باالی کرونا و ضعف 
مدیریت دولت این کشور، با چالش جدی روبرو 
است که این مساله خشم شهروندان برزیلی را 
به دنبال داشته است. به نظر مي رسد کشف و 
شناسایی گونه جدید ویروس کرونا در برزیل، 
شرایط کرونایی این کشور را بدتر خواهد کرد. 
مردم برزیل همچنین نسبت به کند بودن روند 

واکسیناسیون در این کشور اعتراض دارند.
بولسونارو که پیشتر به دلیل نحوه مدیریت 
اوضاع کرونایی برزیل تحت فشــار بوده اکنون 

شرایط سخت تری را  پیش رو دارد.
وزارت بهداشــت برزیل روز گذشــته اعالم 
کرد یک هــزار و ۲۰۲ نفر دیگر به دنبال ابتال 

به کرونا در برزیل جان خود را دســت داده اند 
و شمار کلی مرگ و میر در این کشور به بیش 
از ۲۱۶ هزار نفــر افزایش یافت. تاکنون بیش 
از ۸.۸ میلیون نفر در سراســر برزیل به کرونا 
مبتال شده اند. مانع تراشی های دولت برزیل در 
تامین واکسن و آغاز برنامه های واکسیناسیون 
کووید-۱۹ در حالی ادامه دارد که بولسونارو به 
تازگی ابتال به کرونا را بهترین واکسن برای این 
ویروس خوانده است. به رغم تالش دولت های 
آمریکای التین برای تامین نیاز شهروندانشان 
به واکســن کووید-۱۹، در برزیــل به عنوان 
پهناورترین کشور آمریکای التین با شمار باالی 
موارد فوت و ابتال، موانع بسیاری برای مذاکره 
شــرکت های تولیدی واکسن با ژائیر بولسونارو 
رئیس جمهوری که منکر بیماری همه گیر است، 

وجود دارد. 

کاخ سفید به نقل از جو بایدن رئیس جمهوری جدید 
آمریکا گزارش داد وی قصد دارد رویکرد مهاجرتی رئیس 
جمهوری ســلف خود را که »سختگیرانه« توصیف کرده، 

تغییر دهد.
به گزارش یکشــنبه ایرنا، بایدن تنها چند ساعت بعد 
از ســوگند یاد کــردن چندین سیاســت مهاجرتی را با 
دســتورات اجرایی خود تغییر داد و با این اقدام تغییری 
چشمگیر در چهار ســال لفاظی و اقدامات ضد مهاجرتی 

در لحن آمریکا ایجاد کرد.
از جمله اقدامات برنامه ریزی بایدن برای نخستین روز 
آغاز به کارش شــامل رونمایی از یک طرح اصالحاتی در 
زمینــه مهاجرت بود که راه را برای شــهروندی مهاجران 

بدون مدرک باز مي کند. بایدن با استفاده از قدرت اجرایی 
خود اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی آمریکا 
را در محروم کردن مهاجران بدون مدرک از سرشــماری، 
ممنوعیت ســفر به آمریکا و استفاده از بودجه اضطراری 
برای ســاخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک به عقب 
بازگرداند. بایدن همچنین با انتشار یادداشتی بر حمایت 

دولتش از طرح داکا تاکید کرد.
داکا که در دولت ترامپ لغو شــد طرحی بود که طی 
آن نوجوانــان و کودکانی که بصورت غیرقانونی با والدین 
خود پا به آمریکا گذاشــته بودند اجازه کار و زندگی پیدا 
می کردنــدو از آنهــا در مقابل اخــراج از آمریکا حمایت 

مي کرد.

نخست وزیر انگلستان روز شنبه گفت به همکاری با جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا در اهداف مشــترک از جمله 

مقابله با تغییرات آب و هوایی امیدوار است.
به گزارش رویترز، »بوریس جانســون« از نخســتین 
تماس تلفنی خود با رئیس جمهور آمریکا برای اســتقبال 
از اعالمیه های بایدن مبنی بر پیوســتن مجدد آمریکا به 
توافق ۲۰۱۵ پاریس و ســازمان بهداشت جهانی استفاده 
کرد. آن ها همچنین درباره چشم اندازهای معامله تجارت 
آزاد صحبت کردند. جانســون در توییتر اظهار کرد: اینکه 
امشب با جو بایدن صحبت می کنم عالی است. به تعمیق 
اتحاد دیرینه بین کشورهایمان همزمان با هدایت بهبودی 

سبز و پایدار از کووید ۱۹، چشم امید دوخته ام.

یک ســخنگوی جانســون اظهار کرد ایــن دو رهبر 
»همچنیــن در مورد منافع یک معامله بالقوه تجارت آزاد 
بین دو کشــور« صحبت کرده اند. بریتانیا ســال گذشته 
اتحادیــه اروپا را ترک کــرد. تماس بایدن با جانســون، 
نخســتین تماس او با یــک رهبر اروپایــی از زمان آغاز 

ریاست جمهوری بود.
جو بایدن روز شــنبه به تقویت رابطه آمریکا با بریتانیا 

و دیگر متحدان ناتوی خود متعهد شد.
کاخ ســفید اعالم کرد بایــدن و جانســون در مورد 
همکاری، شامل همکاری از طریق سازمان های چندجانبه 
برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و مبارزه با کووید ۱۹ 

صحبت کردند.

اولین چانه زنی مفصل جانسون و بایدنبازبینی سیاست مهاجرتی ترامپ

نشریه ژورنال دودیمانش در گزارشی با اشاره 
به یورش هواداران ترامپ به کنگره و استیضاح 
وی نوشت: چشم انداز نقش آفرینی ترامپ در 
عرصه سیاسی آمریکا با وجود کاهش حمایت از 
وی در حزب جمهوریخواه روز به روز کم رنگ 
تر از گذشته مي شود. پس از شورش آشوبگران 
طرفدار ترامپ در یــورش به کاخ کنگره در ۶ 
ژانویه و به جریان افتادن روند اســتیضاح وی 
در مجلس نمایندگان، ابهاماتی پیرامون آینده 
حیات سیاسی ترامپ و ماندن یا نماندن او در 

عرصه قدرت ایاالت متحده مطرح مي شود.
براســاس آمار ارائه شــده از سوی موسسه 
نظرسنجی گالوپ، ترامپ در کل دوره ریاست 
جمهوری خــود، ۸۸ درصــد تایید جمهوری 
خواهــان را به دســت آورد و از زمان حمله به 
کنگره، نظرسنجی ها همچنین نشان مي دهد 
که اکثــر هــواداران جمهوری خــواه، وی را 
مسئول  این حوادث نمي دانند اما موج گسترده 
ای از خشــم و اعتراض عمومــی و همچنین 
اردوگاه  در  مخالفت هــای گســترده حتــی 

جمهوری خواهان بر علیه وی به پاخاست.
ژورنال دودیمانش افزود: بنابراین استیالی 
رئیس جمهور شکســت خورده ایاالت متحده 
بر حزب جمهوری خواه حداقل در کوتاه مدت 
همچنان بــه قوت خود باقی خواهــد ماند. با 
این حال، وی برای نامزد شــدن در انتخابات 
۲۰۲۴ ایــاالت متحده بــا چالش های فراوانی 
روبرو خواهد بود. بیش از یک قرن اســت که 
هیچ رئیس جمهــور مغلوبی در ایاالت متحده 

موفق نشده به عنوان نامزد منتخب یکی از دو 
حزب اصلی )دموکــرات و جمهوری خواه( در 
تاریخ ایاالت متحده باشــد؛ تنها استثنا در این 
مورد گروور کلیولند است که از سال ۱۸۸۵ تا 
۱۸۸۹ به عنوان بیست و دومین رئیس جمهور 
ایاالت متحده بوده و پس از ترک کاخ ســفید، 
دوباره از سال ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۷، به عنوان بیست 
و چهارمین رئیس جمهور کاخ سفید را تسخیر 
کرد. بنابراین شــانس ترامپ برای نمایندگی 
از ســوی حزب حامی خــود در انتخابات آتی 
ریاســت جمهوری ایاالت متحده به خصوص 
پس از حوادث حمله به کنگره و مطرح شــدن 

دو بار استیضاح وی، ضعیف به نظر مي رسد.
اما ســوالی که مطرح مي شود این است که 
اگرچه مسیر جوالن های سیاسی ترامپ مسدود 
شود، اما به زعم کارشناسان، اگرچه ترامپیسم 
در حزب جمهوری خــواه به حیات خود ادامه 
مي دهد، اما خود دیگر شانسی ب رای انتخابات 
آینده نخواهد داشت و شاید برخی از نزدیکان 
وی بتوانند شانس خود را برای حضور در فضای 

سیاسی ادامه دهند. 
خون ترامپ در رگ های نامزدهای 

انتخابات آتی آمریکا؟
نشریه فرانسی این پرسش را مطرح مي کند 
کــه آیا نزدیکان ترامپ به عرصه انتخابات آتی 

ریاست جمهوری ایاالت متحده خواهند آمد؟
دونالد ترامپ چندین فرزند دارد و آمریکا نیز 
گرایش زیادی به سلسله خاندان های سیاسی 
دارد. پســر بزرگ وی، طی چهار سال گذشته، 

یکی از بزرگترین ســرمایه گذاران بوده است. 
نیویورک تایمز در ســپتامبر گذشته نوشت: از 
میان تمام فرزندان دونالد ترامپ، پسر ارشد او 
کسی است که بیشترین ارتباط را با سیاست، 
رای دهندگان و جریاناتی دارد که پدرش را به 
قدرت رسانده بودند. طبق نظرسنجی موسسه 
یوگــو/YouGov که در پایان ماه آگوســت 
گذشته انجام شد، پسر ارشد ۴۳ ساله ترامپ با 
حمایت ۶۵ درصدی طرفداران جمهوری خواه، 
محبوب ترین فــرد خانواده بعد از پدرش بوده 
اســت. ایوانکا ترامپ، دختــر دونالد ترامپ، با 
جلب نظر ۵۴ درصــدی جمهوری خواهان در 
جایگاه بعدی قرار دارد. وی که ۳۹ ســال سن 
دارد، احتماالً بهترین گزینه به جای پدرش در 

انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا باشد.
به گفته پولیتیکو، وی ابتدا ممکن اســت 
تالش کند تا مارکو روبیو، ســناتور جمهوری 
خواه فلوریدا در سال ۲۰۲۲ را شکست داده و 
سپس، کارزار انتخابات ریاست جمهوری خود 
را کلید زند.افزون بر آن، گفته مي شود که الرا 
ترامپ، عروس خاندان دونالد ترامپ، در اندیشه 
تصاحب کرســی ایالت کارولینای شمالی در 

انتخابات میان دوره ای مجلس سنا است.
مایک پمپئــو، وزیر خارجــه ترامپ نیز از 
گزینه های احتمالی در نامزدی انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۴ ایاالت متحده مطرح اســت؛ 
وی در هفته های اخیر، با وفادار ماندن به دونالد 
ترامپ، در مبارزات انتخاباتی در ایالت جورجیا 
و از ســوی دیگر، مالقات بــا آنتونی بلینکن، 

جانشین خود برای اثبات این بار وفاداری خود 
به نهادهای دموکراسی در ایاالت متحده، بحث 
و گمانه زنی را در محافل و رسانه ها برانگیخته 

است.
راهبردهای جمهوری خواهان در برابر 

دونالد ترامپ چه خواهد بود؟
در هفته های اخیر، پس از حمله طرفداران 
ترامپ به کاخ کنگره و همچنین روال استیضاح 
ترامــپ، برخی جمهوری خواهــان به موضع 

گیری علیه او پرداختند.
نخســت جمهوری خواهانی کــه به دونالد 
ترامپ وفــادار مانده اند: تد کروز ۵۰ ســاله، 
سناتور تگزاس که نامزد انتخابات دور مقدماتی 
جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۶ بوده است، همچنان جاه طلبی های خود 
برای دوره آتی ریاست جمهوری ایاالت متحده 
را حفظ کرده اســت. وی به مدت چهار سال 
از دونالــد ترامپ حمایت کــرد و حتی در پی 
حوادث خشــونت بار واشنگتن از او دفاع کرد.  
کــروز همچنین تالش کرد مانــع تایید نتایج 

انتخابات در ایالت های پنسیلوانیا و آریزونا شود.
جاش هالی ۴۱ ساله، سناتور جوان میسوری 
همــان جاه طلبی و اســتراتژی تد کروز برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ را دارد. وی 
که به عنوان یکی از چهره های شــاخص آتی 
حزب جمهوری خواه قلمداد مي شود، به دلیل 
مواضع خــود در روزهای اخیر مورد انتقادهای 
زیادی قــرار گرفته اســت. به عنــوان مثال 
انتشارات سایمون اند شوستر تصمیم گرفته تا 

انتشار کتاب بعدی او را لغو کند.
دوم؛ جمهوری خواهانی که دونالد ترامپ را 
رها کردند: برخی دیگر از جمهوری خواهان به 
عملکرد ترامپ در دوره ریاست جمهوری اش، 
موضع منتقد و مخالفی را اتخاذ کردند؛ در این 
میان مي توان از نیکی هلی ۴۹ ساله، فرماندار 
سابق کارولینای جنوبی و سفیر پیشین ایاالت 
متحده در ســازمان ملل را نــام برد که اعالم 
کرده که تاریخ، اقدامات دونالد ترامپ را از روز 
نخســت انتخابات ۲۰۱۶ به شدت مورد انتقاد 

قرار خواهد داد. 

گمانه زنی درباره مرگ سیاسی ترامپ

پالس سفیر آمریکا در عراق برای تهران
ســفیر آمریــکا در بغداد امروز یکشــنبه گفت که کشــورش بدنبال حل 

دیپلماتیک اختالفات با ایران است.
به گزارش ایرنا به نقل از شــبکه تلویزیونی »الســومریه« عراق، در بیانیه 
دفتر »قاسم االعرجی« مشاور امنیت ملی عراق آمده است که االعرجی امروز 

»ماتیو تولر« سفیر آمریکا در بغداد را در دفترش به حضور پذیرفت.
براساس این بیانیه، سفیر آمریکا تصریح کرد که اختالفات کشورش با ایران 
همچنان وجود دارد و واشنگتن برای حل آنها به شیوه های دیپلماتیک تالش 

مي کند و راه حل دیپلماتیک نیازمند تالش های گسترده ای است.
ایــن بیانیه تصریح کرد که ســفیر آمریکا در این دیــدار همچنین بر تداوم 
همکاری با عراق در چارچوب ائتالف بین المللی موسوم به ضد داعش تاکید کرد. 
این بیانیه خاطرنشــان کرد: االعرجی نیز به نوبه خود در گفت که عراق چشــم 
انتظــار ادامه همکاری با ائتالف در زمینه مبارزه با تروریســم و تبادل اطالعات 

درباره تروریست ها تا از بین بردن هسته های تروریستی باقیمانده است.

ویژه

ماتادورها دنبال نجات صنعت گردشگری اسپانیا
با گذشت حدود یکسال از شیوع ویروس کرونا در اسپانیا و تعطیلی صنعت 
کلیدی گردشگری، امیدها به از سرگیری فعالیت این بخش حیاتی با تکیه به 

اهرم واکسیناسیون گسترده علیه بیماری همه گیر افزایش یافته است.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا، اگر وضعیت اقتصاد اسپانیا را در سال ۲۰۲۰ 
میالدی بحرانــی ارزیابی می کنیــم، تا حدود زیادی نتیجه ســقوط صنعت 
جهانگردی در این کشــور اروپایی اســت. اگر صنعت کلیدی گردشگری را به 
شدت آســیب دیده تلقی می کنیم، نتیجه ریزش چشمگیر شمار گردشگران 
بین المللی اســت، همچنین اگر اسپانیا امروز پذیرای گردشگران خارجی بود، 
زمان برگزاری نمایشــگاه بین المللی گردشــگری مادرید )FITUR( در ماه 

مي آینده )اردیبهشت/ خرداد( در هاله ای از تردید نبود.
اسپانیا نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان تحت تاثیر شیوع گسترده 
ویروس نوظهور کرونا در یکســال اخیر، شــاهد تجربهای بی سابقه بود که تا 
پیش از آن از تصور همگان خارج بود؛ قرنطینه اجباری شــهروندان، منع رفت 
و آمد درون شــهری، توقف کامل پروازها و مسافرت های بین شهری، تعطیلی 
سراســری فعالیت های اقتصادی، کاهش تدریجی محدودیت ها و اعالم روزانه 
آمــار مبتالیان و جانباختگان این بیماری همه گیر همه و همه از چالش هایی 
بود که در این مدت زندگی شــهروندان و مدیریت دولت اسپانیا را دستخوش 
تغییرات اجتنــاب ناپذیری کرد. براســاس داده های بانــک مرکزی اروپایی 
)BCE( در بازه زمانی ژانویه و ســپتامبر ۲۰۲۰ )دی ماه ۹۸ تا شهریور ۹۹( 
میزان زیاندهی اسپانیا از منبع گردشــگران خارجی حدود ۴۳.۰۰۰ میلیون 
یورو برآورد شده اســت. شوک اقتصادی شدیدی که تا پیش از این در تاریخ 
این کشور بی سابقه بوده و بیانگر عمق فاجعه ناشی از بحران بهداشتی حاضر 

است.
به این ترتیب شیوع ویروس کرونا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰، نزدیک 

به ۱۰۰ میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی اسپانیا آسیب زده است.

واکنش تایوان به پرواز جنگنده های چینی
به دنبال پرواز جنگنده ها و بمب افکن های چینی در آسمان تایوان، دولت 
آمریکا بر حمایت خود از این جزیره تاکید کرده و از چین خواســت فشارهای 

نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را از همسایگانش بردارد.
به گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، وزارت دفاع تایوان اعالم کرد، هشــت 
هواپیمای بمب افکن و چهار جنگنده چینی روز شــنبه وارد گوشــه جنوب 
غربی منطقه شناســایی دفاع هوایی این جزیره شدند و نیروی هوایی تایوان 

اقدام به استقرار موشکها به منظور »رصد« این تعدی کرده است.
در ماه های اخیر چین که مدعی تایوان به عنوان خاک خود اســت، تقریبا 
به طور روزانه دســت به اجرای پروازهایی بر فــراز آبهای میان بخش جنوبی 
تایوان و جزایر تحت کنترلش موسوم به جزایر پراتاس در دریای چین جنوبی 
کرده اســت. با این حال این پروازها عموما شــامل تنها یک یا دو هواپیمای 

شناسایی بوده اند.
تایــوان اعالم کرد که این بار در ایــن ماموریت پروازی هواپیماهای چینی 
هشت بمب افکن مدل ۶K-H با قابلیت حمل بمب هسته ای و چهار جنگنده 
J-۱۶ حضور داشــتند و حضور ایــن تعداد باال از هواپیماهــای رزمی چین 
غیرعادی بود. یک نقشــه ارائه شده از سوی وزارت دفاع تایوان نشان داد که 
هواپیماهای چینی شــامل یک هواپیمای ضــد زیردریایی Y-۸ روی همان 
آبهایی که جدیدترین ماموریت های چین نزدیک جزایر پراتاس اجرا شــده اند 

پرواز کردند هر چند که همچنان از خاک اصلی تایوان فاصله داشته اند.
وزارت دفاع تایوان گفت، نیــروی هوایی این جزیره به هواپیماهای چینی 
هشدار داده و موشکهایی برای رصد آنها مستقر کرد و از ادبیات استاندار برای 
چگونگی پاســخ به چنین فعالیتهایی اســتفاده کرد. این وزارتخانه در بیانیه 
کوتاهی گفت: ماموریت هشــدار هوابرد و هشــدارهای رادیویی صادر شــد و 

سیستم های موشکی دفاع هوایی برای رصد فعالیتها مستقر شدند.

اعزام رئیس موساد به واشنگتن
شبکه 12 اسرائیل: »بنیامین نتانیاهو«نخست وزیرصهیونیستی، »یوسی 
کوهن« رئیس موســاد را به واشنگتن خواهد فرستاد تا به طرح خواسته های 
رژیم صهیونیستی از جو بایدن برای پیوستن مجدد به توافق هسته ای با ایران 
بپردازد. انتظار می رود کوهن در ماه فوریه به درخواســت نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی به آمریکا سفر کند و تبدیل به اولین مقام این رژیم خواهد شد 
کــه با جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا دیدار می کند. همچنین گزارش 
شــده که انتظار می رود او با مدیر ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا سیا هم 

دیدار کند.

سفر فرمانده سنتکام به اراضی اشغالی با محوریت ایران
اورشلیم پست: »کنــت مک کنزی«، فرمانده نیروهای تروریست  سنتکام 
در پی افزایش آنچه که »ســتیزه جویی های ایران« خواند ســفری به تل آویو 
خواهد داشــت.رژیم صهیونیستی گفت وگوهایی را با دولت بایدن در خصوص 
ایران آغاز کرده و شــنبه شب میر بن شــبات، مشاور امنیت داخلی این رژیم 
گفت وگویی با همتای آمریکایی خود، جیک ســالیوان داشته است. در همین 
حال،مقام های اسرائیلی گفتند، مشاور امنیت ملی آمریکا برای نخستین بار با 

مشاور امنیت داخلی اسرائیل گفت وگو کرد.

انتخابات در پرتغال
رویترز: مردم پرتغال دیروز یکشــنبه با حفظ فاصله اجتماعی، استفاده از 
ماســک و خودکار شخصی برای جلوگیری از شــیوع ویروس به پای صندوق 
هــای رای رفتنــد تا همزمان با به اوج رســیدن موارد ابتال بــه کرونا رئیس 
جمهوری جدید خود را انتخاب کنند.نظرسنجی ها نشان می دهد که مارسلو 
ربلو ِد سوســا رئیس جمهوری فعلی پرتغال از حزب سوسیال دمکرات راست 

میانه به احتمال زیاد پیروز انتخابات خواهد بود.

گروه عراقی مسئول حمله به ریاض
پایگاه خبــری النجبا: گروه عراقــی جدیدی به اســم »الوعد الحق« 
مســئولیت حمله پهپادی روز شــنبه به ریاض، پایتخت عربستان را بر عهده 
گرفت .در بیانیه منســوب به این گروه تهدید شده که کاخ »الیمامه« و اهداف 
حیاتی دیگر در ریــاض و همچنین دوبی در انتقام عملیات تروریســتی روز 
پنجشنبه بغداد هدف خواهد گرفت.انفجارهای روز پنجشنبه در بغداد بیش از 

۱۰۰ کشته و زخمی بر جای گذاشت.

آرامش شکننده در سوریه
روسیاالیوم: فرستاده سازمان ملل به سوریه تأکید کرد که آرامش در این 

کشور »شکننده« است و هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد.

ممانعت از تکمیل مرمت مصالی قبه الصخره
المیادین: نیروهای رژیم صهیونیســتی اجــازه تکمیل مرمت های داخلی 

مصالی قبه الصخره در محوطه مسجد االقصی را ندادند.

پولیتیک

رویداد

کوتاه از جهان


