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از ســال 1992تــا امــروز، 
143خبرنــگار در مکزیــک 
کشته شــده اند. 97درصد 
قتــل  بــه  خبرنــگاران  از 
رسیده در مکزیک، محلی 
بوده و بیشتر آنها در محل 

کار خود کشته شده اند

روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

تشدید بحران اقتصادی اوکراین 
انتظار می رود اندازه اقتصاد اوکراین در سال جاری بیش 
از یک ســوم کاهش یابد. بانک مرکزی اوکراین اخیرا 
اعالم کرد که تورم در حال افزایش اســت و احتماال به 
باالی 30درصد خواهد رسید. وزیر دارایی این کشور نیز 
به تازگی اعالم کرده که کشورش به توافقی برای توقف 
پرداخت بدهی برخی طلبکاران خارجی دســت یافته 
است، اما چشــم انداز و نتیجه نهایی آن هنوز مشخص 
نیست. در این شرایط، بسیاری از شهروندان اوکراینی 
در تالش برای نجات کسب وکارهای خود و مهاجرت از 
مناطق شرقی به غربی این کشور درگیر جنگ هستند. 

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور 
ســابق آمریکا، که داعیه بازگشت 
به کاخ ســفید را دارد در نخستین 
قدم موفق شــد تا لیز چنی، دشــمن شــماره یک 
خــود در حــزب جمهوریخــواه را کــه در دوران 
ریاست جمهوری اش به اســتیضاح او رأی داده بود، 
از دور خارج کند. حمایت ترامپ از نامزد رقیب لیز 
چنی در انتخابات میان دوره ای کنگره، به شکست 
چنی منجر شــد. عالوه بر چنی در چند ماه گذشته 
3تــن از جمهوریخواهانی که به اســتیضاح ترامپ 
رأی داده بودند هم رقابت را بــه کاندیداهای مورد 
حمایت رئیس جمهوری سابق واگذار کردند؛ اتفاقی 
که از شروع پرقدرت نامزدهای مورد حمایت ترامپ 
در انتخابات کنگره حکایــت دارد و همین، احتمال 
پیروزی او در انتخابات ریاســت جمهوری2024 و 

بازگشتش به عرصه قدرت را تقویت کرده است.
لیز چنی، نماینده وایومینگ در مجلس نمایندگان 
آمریکا و معــاون رئیس کمیته تحقیق و بررســی 
شــورش ششــم ژانویه202۱، که بارها از ســوی 
طرفداران ترامپ به مرگ تهدید شده، مجبور شده 
بود تا به دالیل امنیتی به حضور در جمع های کوچک 
انتخاباتی بسنده کند. او پس از شکست در انتخابات 
گفت: »2ســال پیش، من این رقابت را با کســب 
73درصد آرا به دســت آوردم. مســیر مشخص بود 
و امســال هم می توانســتم به راحتی در انتخابات 
پیروز شــوم اما الزمه این کار پذیــرش دروغ های 
ترامپ درباره انتخابات2020 بود و این راهی بود که 
نمی توانستم و نمی خواهم که بروم. ملت ما بار دیگر 
به سوی بحران، بی قانونی و خشــونت می رود. من 
قبال هم گفته ام که هــر کاری بتوانم انجام می دهم 
تا مطمئن شوم که ترامپ به دفتر ریاست جمهوری 
حتی نزدیک هم نمي شــود؛ من در این کار جدی 

هستم.« 
دونالد ترامپ اما با اعتماد به نفس همیشــگی ، در 
واکنش به اظهارات چنی در شــبکه اجتماعی اش 
نوشت: »لیز چنی باید از خودش، رفتارش و سخنان 
کینه توزانه اش شــرم کند. او در اعماق فراموشــی 
سیاسی، محو خواهد شد؛ جایی که مطمئنم بسیار 

خوشحال تر است. متشکرم وایومینگ!«
کمیته بررســی حمله به کنگره آمریکا متشــکل از 
7نماینده دمکرات و 2نماینــده جمهوریخواه بود و 
لیز چنــی معاونت آن را برعهده داشــت. این کمیته 
با جمع آوری ده ها هزار ســند به دنبــال آن بود که با 
ایجاد پرونده  علیه ترامپ، اثبــات کند که او با تهییج 
طرفدارانش برای حمله به ســاختمان کنگره، تالش 

کرده تا مانع اعالم ریاست جمهوری جو بایدن و تأیید 
شکستش از سوی کنگره شود. ان بی سی نیوز نوشته: 
»چنی با روی گردانی از ترامپ از پا گذاشتن در مسیری 
خودداری کرد که می توانست او را احتماال به ریاست 
مجلس نماینــدگان با اکثریت حــزب جمهوریخواه 
برســاند. اما او ترجیح داد که میان خود و تالش های 
ترامپ برای باطل کردن انتخابات2020 به هر قیمتی 
که شده، خط بکشــد؛ اقدامی که جسورانه و پرخطر 
بود، نه به این دلیل که او سومین مقام عالی رتبه حزب 
جمهوریخواه به شمار می رفت بلکه به این دلیل که او 
نماینده منطقه ای بود کــه در انتخابات2020 به طور 
گسترده ای از ترامپ حمایت کرده بود.«  برخی ناظران 
با اشاره به اینکه چنی هیچ گاه احتمال نامزد شدن در 
انتخابات ریاست جمهوری2024 را رد نکرده، معتقدند 
این احتمال وجود دارد که او بخواهد به عنوان رقیب 
ترامپ وارد عرصه انتخابات شــود؛ گرچه با شکست 
اخیر نمی تواند به عنوان یکی از اعضای حزب این کار 

را انجام دهد.

حذف منتقدان ترامپ از بازی 
با شکست لیز چنی در انتخابات مقدماتی وایومینگ 
تاکنون 8نفر از ۱0نماینده جمهوریخواهی که پس 
از شورش ششم ژانویه به اســتیضاح دونالد ترامپ 
رأی داده بودند، از صحنه خارج شده اند؛ 4نفر از این 
نمایندگان بازنشسته شــده و 4نفر نیز در انتخابات 
مقدماتی درون حزبی شکست خورده اند. به نوشته 
نیویورک تایمز، در چند ماه آینده کوین مک کارتی 
رهبر اقلیت مجلــس نماینــدگان جمهوریخواه و 
نیکی هالی فرماندار ســابق کالیفرنیای جنوبی که 
در ابتدا گفته بود از حمله حامیان ترامپ به کنگره 
وحشــت زده شــده بود اما بعدها بــرای جلب نظر 

ترامپ از اظهارات خود عقب نشــینی کرد، ازجمله 
کسانی هســتند که کرسی هایشــان را به حامیان 
ترامپ واگذار می کننــد. جیمی هررا باتلر، نماینده 
جمهوریخواهی که نامش در فهرســت امضاکننده 
استیضاح ترامپ دیده می شد نیز رقابت انتخاباتی 
را به جو کنت کهنه سرباز مورد تأیید دونالد ترامپ 
واگذار کرده است. پیتر میجر و تام رایس نیز از دیگر 
جمهوریخواهانی هستند که پیش از چنی در رقابت 
با کاندیداهای مورد تأیید رئیس جمهوری ســابق 
شکســت خورده اند. دن نیوهاوس و دیوید واالدو 
جزو معدود منتقدان جمهوریخواه ترامپ هستند 

که موفق شده اند کرسی های خود را حفظ کنند.

هیگمن، متحدی که رقیب شد
هریت هیگمن، وکیل دعاوی، فردی بود که توانست 
لیز چنی را شکست دهد. او سابقه چند دهه مخالفت 
با فعاالن محیط زیســت و همچنیــن تالش برای 
تغییر قوانین فــدرال مربوط به حفاظــت از منابع 
طبیعی و گونه های جانوری در معرض خطر را دارد. 
جنجالی ترین اقدام او تالش برای تغییر قانونی بود 
که در دوران کلینتون تصویب شده بود و از میلیون ها 
هکتار جنگل های ملی در برابر جاده سازی و ساخت 
معادن جلوگیری می کرد؛ تالشــی کــه در نهایت 
نتیجه داد و قانون تغییر یافــت. هیگمن در یکی از 
ســخنرانی های انتخاباتی اش با حمایــت از دونالد 
ترامپ و انتقــاد از تقابل چنی بــا رئیس جمهوری 
سابق، گفته بود: »ما از کمیته 6ژانویه خسته شده ایم. 
ما از لیز چنی نیز خسته شده ایم.« اما شرایط همیشه 
اینطور نبوده است. هیگمن یکی از متحدان نزدیک 
لیز چنی بوده اســت. او در گردهمایی ایالتی حزب 
جمهوریخواه در ســال20۱6 میــالدی لیز چنی 

را »محافظه کار شــجاع پایبند به قانون اساســی« 
خوانده بود. هیگمن اما پس از پیــروزی در رقابت 
برای عضویت در کمیته مرکزی حزب جمهوریخواه 
در سال2020 آشکارا از ترامپ حمایت کرد و گفت 
که دروغ های حزب دمکرات و دوســتان لیز چنی 
در رســانه ها، او را گمراه کرده بود. او با اوج گرفتن 
رقابت های انتخاباتی ســال جاری از این هم فراتر 
رفت و ضمــن تأیید ادعای ترامــپ مبنی بر تقلب 
در انتخابات ریاســت جمهوری گفــت: »آنچه در 

سال2020 اتفاق افتاد، حماقت بود.«

جنگ درون حزبی جمهوریخواهان 
از نظر بســیاری از حامیــان ترامــپ ازجمله در 
وایومیونگ، چنی ازجمله جمهوریخواهانی است که 
فقط نام حزب را یدک می کشند و باید از حزب کنار 
گذاشته شوند. لیز چنی در آستانه انتخابات سه شنبه 
در واکنش به نظرســنجی ها که از شکست او خبر 
می دادند، گفته بود: »اگر هزینه ایستادن پای قانون 
اساسی از دست دادن کرســی مجلس نمایندگان 
باشد حاضرم این هزینه را بپردازم.« نیویورک تایمز 
در تحلیلی درباره دالیل شکست چنی به تغییرات 
اجتماعی- سیاسی سال های اخیر در آمریکا پرداخته 
و از قدرت گرفتن طیف جدیدی از سیاســتمداران 
نوشته که برخاسته از طبقه متوسط و کارگر هستند. 
این روزنامه آمریکایی با فرصت طلب خواندن هریت 
هیگمن نوشته: شکست لیز چنی تنها نوک قله از کوه 
بزرگی از تحوالت است که این روزها فضای سیاسی 
آمریکا را فرا گرفته است. در این گزارش آمده: طیف 
جدید سیاستمداران، کســانی چون لورن بوبرت، 
نماینده پیروز کلرادو هستند که ترک تحصیل کرده 
بود و مدرک دیپلم خــود را بعدها به صورت آنالین 
دریافت کرد؛ یا راننده کامیونی که در نیوجرسی با 
بودجه اندک انتخاباتی توانســت به مجلس سنا راه 
پیدا کند؛ در آریزونا هم راستی باورز، نماینده ای که 
در برابر درخواست ترامپ برای باطل کردن نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری2020 مقاومت کرده بود، 
در انتخابات اخیر رقابت را به دیوید فارنسورث واگذار 
کرد؛ تاجر خرده پایی که پیش تر راننده جرثقیل بوده 
است. چند دهه بود که سیاستمداران پیشرو حزب 
امیدوار بودند که سفیدپوستان طبقه کارگر روزی 
علیه نخبگان بانکدار، پزشک و غول های نفتی که 
کنترل حزب جمهوریخواه را در دست داشتند به پا 
خیزند. این اتفــاق رخ داده و نزاع طبقاتی باالخره 
شــروع شــده اما این تقابل آن چیزی نیســت که 

سیاستمداران پیشرو انتظارش را داشتند.

صدای پای ترامپ در کنگره 
 با شروع توفانی نامزدهای مورد حمایت دونالد ترامپ در انتخابات میان دوره ای کنگره، گمانه زنی ها درباره

 احتمال پیروزی او در انتخابات سال2024 قوت گرفته است

مقتدی صدر 4روز قبل خواستار برگزاری تظاهرات بزرگ بغداد با عنوان »فرصت آخر« شده بود، اما ناگهان تصمیم خود را تغییر داد
عقبگرد صدر از »فرصت آخر«

فقط چند روز زمان برای »مقتدی صدر« کافی بود تا از 
تصمیم خود برای برگــزاری دور جدیدی از اعتراضات 
در بغداد عقب نشینی کند. ابتدای همین هفته بود که 
»صالح العراقی« از فرماندهان نزدیک به مقتدی صدر، با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که روز شنبه هفته آینده را برای برگزاری »تظاهرات میلیونی 
مسالمت آمیز« در نظر گرفته اســت. صالح العراقی در این بیانیه از همه 
استان های عراق خواست تا به سوی بغداد حرکت و در آنجا درخواست 
خود برای انحــالل پارلمان را اعــالم کنند. صالح العراقی 48ســاله از 
چهره های نزدیک به مقتدی صدر است که عمده بیانیه ها و اعالمیه های 
مربوط به این چهره پرنفوذ در عراق را در حساب توییتری خود منتشر 
می کند و از همین رو بیانیه های او به عنوان بیانیه های مقتدی صدر درنظر 
گرفته می شود. حساب کاربری صالح العراقی اما روز سه شنبه برخالف 
3روز قبل از آن به نقل از مقتدی صدر اعالم کرد که راهپیمایی هفته آینده 
تا مدت زمان نامعلومی به تعویق افتــاده و فعال برنامه ای برای برگزاری 
اعتراض ها در دست نیســت. در بیانیه منتشر شده، صدر تالش کرده تا 
همزمان با اعالم تعویق اعتراضات، همچنان خود را چهره ای پیشــرو و 
انقالبی معرفی کند و از همین رو با کلماتی انگیزشی در قالب مبارزه با 
فساد و خطاب به کسانی که هویت شان را اعالم نکرده، گفته است: »ای 
مفسدان! علیه فساد شما قیام می کنیم و سیاست شما در تقلید از اقدامات 
ما دلیل بر ورشکستگی شما و اصرار بر فســاد شماست.« صدر تعویق 
تظاهرات بزرگ مورد نظر خود در بغداد را به حفظ جان مردم پیوند زده 

و در اعالمیه خود گفته است: »اگر شما روی جنگ داخلی شرط بندی 
می کنید، پس من روی حفظ صلح داخلی شرط می بندم و خون عراقی ها 
از همه  چیز گرانبهاتر است. من عاشق عراق، مردم و مقدسات آن هستم. 
تعویق تظاهرات روز شنبه را تا اطالع ثانوی اعالم می کنم تا نقشه های 
شوم شما شکست بخورد و فساد شما را با خون عراقی ها که بسیاری از آنها 

قربانی فساد و امیال شما شده اند، تغذیه نکنم.«
این نخستین بار نیست که مقتدی صدر تصمیمات اصلی و محوری خود 
را به ناگهان تغییر می دهد. سال گذشته نیز جریان صدر تبلیغات زیادی 
را برای برگزاری انتخابات زودهنگام و شــرکت در آن به راه انداخت، اما 

2ماه پیش بدون اعالم قبلی و به صورت ناگهانی از همه 73نماینده ای که 
به پارلمان راه پیدا کردند، خواست تا اســتعفای خود را اعالم کرده و از 
پارلمان خارج شوند. صدر حتی با انتشار بیانیه دیگری کناره گیری اش 
از سیاست را اعالم کرد، اما هنوز 2ماه از بیانیه نگذشته بود که فراخوان 
اعتراضات گسترده در بغداد را برای انحالل کابینه و پارلمان منتشر کرد. 
او هدفش را مبارزه با فساد در دستگاه های سیاسی عراق و روی کارآمدن 

یک دولت غیروابسته اعالم کرد.
این فراخوان اعتراضی به شکل گیری دوری جدید از اعتراضات همراه با 
تحصن در مناطق سیاسی و دیپلماتیک عراق منجر شد و حتی هجوم 
صدری ها به پارلمان به تعطیلی دوهفتگی این نهاد حاکمیتی منجر شده 
است. اعتراضات در عراق اگرچه به صورت جسته و گریخته تا به امروز ادامه 
دارد، اما مشخص نیست که عقب نشینی صدر برای برگزاری تظاهرات 
بزرگ روز شنبه که آن را »آخرین فرصت« نامیده بود، با چه هدفی صورت 
گرفته است. آنچه معلوم اســت آنکه صدر همچنان با نامزدی »محمد 
شیاع السودانی« که از سوی »چارچوب هماهنگی شیعیان« برای پست 
نخست وزیری عراق معرفی شده، مخالف است و هنوز به چیزی کمتر از 
انحالل کامل پارلمان راضی نمی شود. دیگر گروه های سیاسی عراق هم 
برای انحالل پارلمان چراغ سبز نشان داده اند، اما صدر خواستار انحالل 
یکباره و قطعی آن است. دیگر گروه های رقیب صدر خواستار تشکیل یک 
دولت و تعیین نخست وزیر موقت برای انحالل پارلمان هستند؛ موضوعی 

مورد اختالف که صدر و رقبایش هنوز بر سر آن به توافقی نرسیده اند.

گزارش 2

گزارش ۱

مکزیک، قتلگاه خبرنگاران
طی 8ماه گذشته ۱4خبرنگار در مکزیک به قتل رسیده اند

امســال یکــی از مرگبارترین ســال های مکزیــک برای 
خبرنگاران بوده است. جدیدترین مورد قتل یک خبرنگار 
62ساله در این کشور است که روز سه شنبه خبرساز شد. 
جسد این گزارشــگر جنایی در آپارتمانش در شمال غرب 
مکزیک کشف شد. براســاس گزارش دادستانی مکزیک، 
»خوان آرخون لوپز«« خبرنگار مستقلی که صفحه خبری 
خود را روی شبکه اجتماعی فیسبوک اداره می کرد، از چند 
روز قبل ناپدید شده بود و در نهایت جسدش روز سه شنبه 
کشف شد. جســد این خبرنگار به دلیل شلیک مستقیم به 
سر، قابل شناســایی نبوده و هویت او ابتدا از روی تتوهای 
بدن و سپس بااستفاده از اثر انگشت تأیید شد. آرخون در 
صفحه فیسبوک خود به گزارش هایی با سوژه های امنیتی 
می پرداخت و در شهر محل ســکونتش، سن لوئیز فردی 
شناخته شــده بود. آخرین گزارش او درباره کشف و ضبط 
مواد مخدر و چندین فقره کاالی مسروقه بوده است. آرخون 
لوپز چهاردهمین خبرنگار و فعال رســانه ای است که طی 

سال جاری در مکزیک به قتل می رسد.

خطرناک ترین کشور جهان برای خبرنگاران
مکزیک یکی از پرخطرترین کشــورهای جهان برای شغل 
خبرنگاری اســت. براســاس گزارش ســازمان بین المللی 
»ماده ۱9«، ســازمانی حقوق بشــری برای دفاع از آزادی 
بیان، از ابتدای روی کار آمدن »آندره مانوئل لوپز اوبرادور« 
رئیس جمهور کنونی مکزیک در ســال20۱8، دســت کم 
34خبرنگار یا فعال رســانه ای در مکزیک کشــته شده اند. 
هفته گذشته 4کارمند یک ایستگاه رادیویی در شهر مرزی 
»سیوداد خوارس« در حادثه ای که دادستانی آن را مرتبط 
با تبهکاران اعالم کرد کشته شــدند. یک هفته پیش از آن، 
خبرنــگاری دیگر به 
نام »ارنستو مندز« در 
شــهر »گواناخوآتو« 
کــه  کافــه ای  در 
متعلق بــه او بود، به 
قتل رســید. مقامات 
شهری اعالم کرده اند 
مندز از مدت ها پیش 
تهدید هــای جانــی 
متعــددی دریافــت 
کــرده اســت. گفته 
می شــود خبرنگاران 
رســانه های کوچک 
و محلــی بیشــتر از 
رســانه های بــزرگ 
رســمی در معرض تهدید قرار دارند و معمــوال مظنونین 
اصلی پرونده های قتل خبرنگاران، مقامات و سیاستمداران 
فاســد شــهرهای کوچک مکزیک و همچنین جنایتکاران 
ســازمان یافته و باند های تبهکار هستند. معموال عدالت در 
زمینه قتل خبرنگاران در این کشور به اجرا در نمی آید زیرا 
این قتل ها معموال از پی همکاری زنجیره ای از سیاستمداران 

فاسد با تبهکاران رخ می دهند.

عوامل خشونت علیه خبرنگاران در مکزیک
فســاد دولتی یکی از شــناخته ترین معضالت در مکزیک 
است که زمینه را برای پر و بال گرفتن سازمان های تبهکار 
و کارتل های مواد مخدر فراهم کرده است. از این رو بعضی از 
مناطق مکزیک، به ویژه مناطق مرزی که به کانون فعالیت 
کارتل های مواد مخدر و دیگر جنایات سازمان یافته تبدیل 
شده اند، در ســایه حمایت سیاســتمداران فاسد، متحمل 
خشونت های شــدیدی می شوند. فســاد نهادی همچنین 
مانع از آن می شــود که تبهکاران با مجــازات اعمال خود 
مواجه شوند. براساس آمار دولتی، از سال 2000به بعد در 
مکزیک 42فرماندار ایالتی مظنون به فساد بوده اند که فقط 
۱7نفر از آنها مورد بازجویی قرار گرفته اند. براساس گزارش 
نیویورک تایمز، چندین دهــه انفعال و مصونیت از مجازات 
در مکزیک جســارتی باورنکردنی را در میان مقامات فاسد 
و تبهکاران ایجاد کرده است و خبرنگاران از قربانیان اصلی 
این وضعیت بوده اند. پژوهشــی در آمریکا نشــان می دهد 
94درصد از جنایت ها در کشور همسایه یعنی در مکزیک، 
گزارش نشده یا بدون پیگیری و رسیدگی پلیسی و مقامات 

قضایی رها می شوند.
 پژوهش های مختلف نشان می دهند یکی از عوامل محرک 
قتل خبرنگاران در مکزیک جنگ اطالعاتی و تاکتیک های 
تبلیغاتی سازمان های تبهکاری در این کشور است. به بیانی 
دیگر، کارتل هــای مواد مخدر و باندهــای تبهکاری از قتل 
خبرنگاران به عنوان ابزاری برای ســاکت کردن رسانه ها و 
ارسال پیام برای سیاســتمداران استفاده می کنند. محرک 
دیگر، جنگی اســت کــه از ســال 2006در مکزیک میان 
کارتل های مواد مخدر و تبهکاران سازمان یافته برسر قلمرو 
و اعمال قدرت آغاز شده است. تا پیش از این سال، 4 کارتل 
بزرگ مواد مخدر در مکزیک وجود داشت، اما درگیری های 
داخلی منجر به تجزیه کارتل ها و تشکیل گروه های تبهکاری 
خرد و محلی شــد و به این ترتیب جنگ میان این گروه ها 
در ترکیب با فساد دولتی و بی توجهی های نهادی ناامنی و 

خشونت را مکزیک افزایش داد.
براســاس پژوهشی که به تازگی توســط محققان دانشگاه 
دولتی »سم هیوستون« در آمریکا انجام گرفته، فساد ناشی 
از همکاری گروه های تبهکاری بــا مقامات محلی، معافیت 
از مجازات و خشونت های سازمان یافته دالیل بالقوه اصلی 
خشــونت علیه روزنامه نگاران در مکزیک اســت. آمارهای 
به دست آمده در این پژوهش که مبتنی بر آمارهای کمیته 
محافظت از روزنامه نگاران در مکزیک است، نشان می دهد 
از سال۱992تا سال جاری ۱43خبرنگار در مکزیک کشته 
شده اند. این پژوهش همچنین نشان می دهد خبرنگارانی 
که حوزه  سیاســی یا حوزه جنایی یا ترکیبــی از این دو را 
پوشش می دهند، بیش از خبرنگاران دیگر حوزه ها به قتل 
می رسند. همچنین شهر »وراکروز« به عنوان خطرناک ترین 
شــهر مکزیک برای خبرنگاران شناسایی شده است زیرا از 
سال ۱992تا به امروز 26خبرنگار در آن به قتل رسیده اند. 
97درصد از خبرنگاران به قتل رســیده در مکزیک محلی 

بوده و بیشتر آنها در محل کار خود کشته شده اند.

حمدهللا محب
مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان

در دوره حکومت جمهوری افغانستان 
جبهــه متحدی بــرای مبــارزه بــا طالبان 
وجود نداشت و حتی در قبال سیاستی 
که می خواستیم در منطقه دنبال کنیم 
هم یک رویکــرد واحد وجود نداشــت. 
به باور من جمهوری افغانســتان جایی 
شکست خورد که در ایجاد یک روایت 
مشــخص برای منافع ملی افغانستان 

به اجماع نرسیدیم. )یورونیوز(

دونالد ترامپ
رئیس جمهور پیشین آمریکا

 وقتــی ۸ روز پیــش بــه خانــه ام در 
مار-آ-الگو حمله کردند، هر چیزی را که 
جلو چشمشان بود، توقیف کردند و با 
من مانند یــک جنایتکار رفتــار کردند، 
این اتفاق نباید در آمریکا بیفتد. وزارت 
دادگســتری و اف بــی آی گذرنامه هــای 
مــن را پــس دادنــد. متشــکرم! )تروث 

سوشال(

اوالف شولتس
صدراعظم آلمان

از ممنوع کردن ســفر شهروندان روس 
بــه اتحادیــه اروپــا حمایــت نمی کنــم. 
جنــگ فعلــی در اوکراین، جنــگ مردم 
روســیه نیســت، بلکــه جنــگ پوتیــن 
اســت. برای ما مهم اســت که بفهمیم 
افراد زیادی می خواهند از روســیه فرار 
کننــد، زیــرا آنهــا بــا حاکمیــت روســیه 

مخالف هستند. )پولیتیکو(

دور جدید تحرکات نظامی 
ترکیه در سوریه

آسمان سوریه در شامگاه سه شنبه، ساعاتی ناآرام را 
پشت سر گذاشت. تنها دقایقی پس از تاریکی شب، 
جنگنده های ترکیه اهدافی در خاک سوریه را هدف 
قرار دادند که در نتیجه آن تعدادی کشته و زخمی 
شدند. گروه »دیده بان حقوق بشر سوریه« که مقر 
آن در لندن است، حمالت ارتش ترکیه علیه سوریه 
را در 3نوبت اعــالم کرده و گفته کــه این حمالت 
از عصر سه شــنبه آغاز شــد و تا بامداد چهارشنبه 
ادامه داشــت. المیادین لبنان نیــز در این ارتباط 
گــزارش داده که ارتش ترکیه، بامداد چهارشــنبه 
مواضع گروه های کرد ســوریه موســوم به »قسد« 
را در تل رفعت، عین العرب و منبج واقع در شــمال 
سوریه هدف حمالت خود قرار داد. آمار تلفات این 
بمباران ها متفاوت اعالم شده است. برخی منابع آمار 
تلفات را تا ۱7نفر اعالم کرده اند. خبرگزاری سانا از 
کشته شدن 3سرباز ارتش سوریه در این بمباران خبر 
داده است. همزمان تلویزیون سوریه اعالم کرد که 
نیروهای ترکیه از طریق مساجد مناطق مرزی ترکیه 
مجاور شهر »جرابلس« استان حلب، به ساکنان این 
مناطق هشدار داده اند که برای دور جدید حمالت به 
خاک سوریه آماده می شوند، لذا در خانه های خود 
باقی بمانند. تحرکات نظامیــان ترکیه همزمان با 
هدف قرار دادن اهدافی در خاک سوریه نگرانی ها از 
احتمال آغاز حمله گسترده قریب الوقوع این کشور 

به شمال سوریه را افزایش داده است.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

لیز چنی و بهای مخالفت با ترامپ
الیزابت لین چنی 28جوالی1966 میالدی)ششم مرداد1345( در مدیسون در ایالت ویسکانسین 
متولد شد. او دختر بزرگ دیک چنی، معاون جورج بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکاست. او در 
سلســله مراتب رهبری حزب جمهوریخواه در جایگاه سوم بود و به نوشته بی بی سی، مسئولیت 

مهم ترســیم و ترویج نظرگاه و پیام حزبش را بر عهده داشــت. چنی پیش از 
شکســت در انتخابات 2روز پیش، به دلیل موضع گیری های تندش در برابر 
اقدامات و اظهارات ترامپ با خشم جمهوریخواهان روبه رو شده بود. حزب 

پیش تر در واکنش به حمایت چنی از اســتیضاح ترامپ با متهم کردن او 
به عدم وفاداری، برکناری اش از پســت رهبری را به رأی گذاشــت که 
چنی با 145رای در مقابــل 61رأی جان به در برد. بــا این حال، ادامه 
انتقادهای چنی از رئیس جمهوری ســابق که جدی ترین کاندیدای 
جمهوریخواهان برای شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری2024 
به شمار می رود، اعضای حزب را بر آن داشت تا در 12ماه می 2021 
میالدی)22اردیبهشت1400( در رای گیری پشت درهای بسته، او 

را از حضور در مثلث رهبری کنار بگذارند.

مکث


