
دست رد افغانستان به سینه طالبان
زندانیان تروریست دیگر آزاد نخواهند شد

مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان ضمن مخالفت 
با آزادی زندانیان طالبان، اعالم کرد،آزادی این زندانیان، 

خشونت  را در افغانستان گسترش می دهد.
»وحید عمر« با درخواست طالبان مبنی بر آزادی 7000 
زندانی، مخالفت کرد. طی یک سال اخیر بیش از 4000 زندانی 
طالبان آزاد شده اند. عمر خاطرنشان کرد که در قبال آزادی 
زندانیــان طالبان، مردم انتظار کاهش خشــونت و برقراری 
آتش بس را داشته اند، ولی چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. 

در ارتباط با تحوالت میدانی نیز خبر رســید که طی شب و 
روز سه شنبه، ۵7 عضو طالبان در افغانستان کشته و تعدادی 
نیز زخمی شده اند. خبر دیگر اینکه، سازمان ملل اعالم کرد، 
حدود ۱0 میلیون کودک افغان نیازمند کمک فوری هستند 
و برای چنین کمکی، به سه میلیارد دالر اعتبار نیاز است. به 
 گزارش ایســنا، سازمان ملل افزود که در سال آتی)۱400 (

حدود ۱۸ میلیون شــهروند افغان نیازمند کمک های فوری 
جامعه جهانی خواهند بود.

حمله به 2 کاروان نظامی آمریکا در عراق
ساعاتی قبل از شروع مراسم تحلیف بایدن

دو کاروان خودروهای حامل کمک های لجستیک 
برای نظامیان تروریست آمریکایی، به طور جداگانه در 
مرکز عراق، هدف انفجار بمب کنار جاده ای قرار گرفتند.
همزمان با اجرای مراسم تحلیف »جو بایدن« رئیس جمهور 
جدید آمریکا در واشــنگتن، دو کاروان نظامی این کشور در 
عراق ، هــدف انفجار بمب قرار گرفتند. بــه گزارش فارس، 
انفجار بمب کنار جاده ای در مســیر یک کاروان لجستیکی 
ائتــالف آمریکایی در مرکز عراق، موجــب از کار افتادگی و 

خراب شدن چند کامیون شد. این انفجار در جاده »یوسفیه« 
به »بغداد« رخ داد. همچنین، کاروان لجســتیکی دیگری در 
منطقه »ابوغریب« در اســتان بغداد هدف انفجار بمب کناره 
جاده ای قرار گرفت. مسئولیت هر دو حمله را گروه مقاومت 
»قاصم الجبارین« به عهده گرفت. کاروان هایی که تجهیزات 
لجستیکی برای نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه ها حمل 
می کنند، عمدتا از مرز سوریه در غرب، یا مرز کویت در جنوب، 

وارد عراق می شوند. 
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تحلیف بایدن در شهر متروکه
با زور اسلحه چرا تروریستی خواندن انصاراهلل یمن

 یک لطیفه سیاسی است؟

نامزد پیشنهادی »جو بایدن« برای ریاست اداره 
اطالعات ملی آمریکا، اعالم کرد که دولت جدید این 
کشور قصد دارد اسناد مربوط به قتل »جمال خاشقجی« 

را از حالت محرمانه خارج کند.
»محمد بن ســلمان« ولیعهد عربستان، پس از اینکه به 
دستور او، خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی، سالخی شد، 
از سوی جامعه جهانی تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته بود، 
اما به لطف دالرهای نفتی و باج های میلیاردی اش به »دونالد 
ترامپ«، توانست تا حدود زیادی از زیر این فشارها خارج شود. 
ولی دولت بایدن وعده داد، بار دیگر پرونده خاشــقجی را به 
 جریان بیندازد. مسئله ای که برخی کارشناسان آن را باج خواهی

دولت جدید آمریکا از ولیعهد سعودی ارزیابی می کنند. 
به گــزارش فارس، »آوریل هینس« نامزد پیشــنهادی 
رئیس جمهور جدید برای ریاست اداره اطالعات ملی آمریکا 
ســه شنبه در جلسه تأیید نامزدی اش در سنا اعالم کرد که 
دولت بایدن قصد دارد گزارش های مربوط به قتل خاشقجی 

را از حالت محرمانه خارج سازد.
روزنامه انگلیسی »گاردین« در این خصوص گزارش داد 
که تصمیم دولت بایدن برای خارج کردن گزارش های مربوط 
به قتل خاشقجی از طبقه اسناد محرمانه، به مفهوم آن است 
که ظاهراً آمریکا قصد دارد رسماً ولیعهد عربستان را به عنوان 

مقصر این قتل بی رحمانه معرفی کند.

منابع سودانی از تشدید درگیری ها در غرب این کشور 
برای چهارمین روز متوالی خبــر دادند و اعالم کردند که 
این نا آرامی ها جان 159 نفر را گرفته و 202 زخمی بر جای 

گذاشته است.
کمیته پزشکان سودان سه شنبه شب اعالم کرد که شمار قربانیان 
حوادث شهر »الجنینه« در ایالت دارفور غربی ، به ۱۵۹ کشته و ۲0۲ 
زخمی رسیده و حال برخی از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است. 
برای چهارمین روز متوالی بیمارستان های سودان پذیرای قربانیان و 
مجروحان حوادث خونین شهر الجنینه و مناطق مجاور آن بوده اند.
درگیری ها در شــهر الجنینه پس از نزاع بین دو فرد آغاز شده 
اســت. به گزارش فــارس، در همین ارتبــاط »عبداهلل حمدوک« 
نخست وزیر سودان، روز شنبه اعالم کرد که دستور داده است یک 
هیئت عالی شامل سرویس های امنیتی برای پیگیری وضعیت، به 

دارفور غربی اعزام شوند.

کارشناسان منطقه با اشاره به تحرکات مشکوک نظامیان 
اشغالگر آمریکایی در سوریه و عراق، از برنامه واشنگتن برای 

آغاز یک جنگ ویرانگر جدید دراین دو کشور خبر دادند. 
بر اساس خبرهایی که از واشنگتن و منطقه گزارش می شوند، 
انتقال قدرت در آمریکا، نه تنها سیاست خارجی این کشور را بهتر 
نمــی کند، بلکه آن را تهاجمی تــر هم می کند. چند روز قبل خبر 
رسید که آمریکایی ها 70 تروریست خطرناک داعش را از زندانی در 
استان »حسکه« سوریه خارج و به اردوگاه آموزشی »التنف« منتقل 
کردند. دیروز نیز خبر رسید که آمریکا قصد دارد عناصر داعشی را از 
سوریه وارد خاک عراق بکند. همزمان، کارشناسان از توطئه جدید و 

خطرناک آمریکا علیه سوریه و عراق خبر می دهند.  
بــه گزارش خبرگزاری فارس، »هادی قبیســی« نویســنده و 
تحلیل گر سیاسی لبنان، گفت: آمریکا به دنبال به راه انداختن یک 
جنگ خرابکارانه جدید در عراق و سوریه است و قصد دارد بار دیگر 
عوامــل خود مثل داعش و ]اغتشــاش گرانی[ که به جوکر معروف 

هستند، را فعال کند.
قبل از قبیسی نیز»علی الصطوف« نماینده مجلس سوریه، گفته 
بود که آمریکا جنگ اقتصادی کثیفی را برای گرســنه نگه داشتن 
مردم ســوریه و عراق راه انداخته است. وی همچنین درباره برنامه 
دولت آمریکا برای ترور شمار بیشتری از فرماندهان محور مقاومت 
هشــدار داد و گفت: آمریکا به دلیل شکست پروژه اش در منطقه، 

سر در گم است. 
در عراق نیز»امیر عبد المنعم الســاعدی« کارشــناس مسائل 
امنیتی، نســبت به انتقال عناصر تروریستی داعش توسط آمریکا، 
هشــدار داد و گفت که نیروهای آمریکایی بین کردســتان عراق و 
سوریه در شرق فرات تا پایگاه غیر قانونی »التنف« در تردد هستند. 
وی تأکیــد کرد، آمریکا عناصر و ســرکرده های داعش را در پایگاه 

»التنف« آموزش می دهد.
این کارشــناس عراقی خاطر نشان کرد، آمریکا پس از آموزش 
این عناصر، قصد دارد آنها  را به پایگاه »عین االســد« در اســتان 

االنبار منتقل کند.
بــه گفته این منابع، بمباران پراکنده مرزهای عراق و ســوریه 
 توسط آمریکا ، فقط با هدف ایجاد شکاف در کمربند امنیتی صورت 

می گیرد، تا عناصر داعش بتوانند وارد عراق شوند.
در پایگاه عین االســد اغلب اقدامات مشــکوکی علیه حاکمیت 
ملی عراق صورت می گیرد و اخیرا اخباری درباره نشست مشکوک 
نیروهای آمریکایی با برخی ســران و شیوخ عشائر و شخصیت های 

سیاسی استان االنبار در عین االسد منتشر شده است.
منابع آگاه عراقی تاکنون بارها هشدار داده اند که نیروهای اشغالگر 
در حال توطئه چینی علیه سازمان حشد الشعبی و هدف قرار دادن 
مکان های حضور نیروهای این سازمان در نقاط مرزی عراق و سوریه 
هستند. آمریکایی ها قصد دارند با سرباز گیری از ساکنان استان االنبار 
و تشکیل یک نیروی نظامی وابسته به خود، حشد الشعبی را هدف 

قرار دهند و فتنه بزرگی ایجاد کنند. 

کارشناسان منطقه هشدار دادند

آمریکا در صدد راه اندازی جنگی ویرانگر
در عراق و سوریه است

انصاراهلل یمن ضمن دعوت از مردم برای شرکت در تظاهرات 
ضدآمریکایی، اعالم کرد که واشــنگتن دشمن شماره یک مردم 

یمن است. 
ترورریستی اعالم کردن انصاراهلل یمن از سوی دولت آمریکا، موجی از 
محکومیت ها را در عرصه داخلی و   منطقه ای به راه انداخته است. در راستای 
این محکومیت ها، مردم یمن هفته آینده در تظاهراتی ضدآمریکایی شرکت 
خواهند کرد. در این راستا، انصاراهلل از حامیان خود خواست تا در مخالفت 
با تصمیم آمریکا، در هفته آینده تظاهراتی را برگزار کنند. به گزارش ایسنا، 
این فراخوان را »محمد علی الحوثی«، رئیس کمیته عالی انقالبی انصار اهلل، در 
توئیتی چند ساعت بعد از اجرایی شدن تصمیم واشنگتن برای »تروریستی« 

خواندن این جنبش، مطرح کرد.
الحوثی نوشت:» مردم یمن در تاریخ ۲۵ ژانویه )دوشنبه هفته آینده( 
به خیابان ها می آیند و کمیته برگزار کننده راهپیمایی ها، مکان های حضور را 
تعیین خواهد کرد«. وی از مردم یمن خواست تا در این راهپیمایی مشارکت 
سراســری داشته باشــند و صدا و موضع خود را نسبت به این تصمیم، به 
گوش جهان برسانند. تصمیم آمریکا برای »تروریستی« خواندن انصار اهلل، 
سه شنبه شب کمی قبل از پایان دوره ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« ، 

وارد فاز اجرایی شد.
در همین ارتباط، دفتر سیاسی انصاراهلل یمن اعالم کرد، تصمیم آمریکا 
درباره تروریستی خواندن این جنبش نشان دهنده دشمنی این کشور علیه 
یمن اســت. به گزارش ایسنا، دفتر سیاسی انصاراهلل در بیانیه خود درباره 
تصمیم آمریکا ، اعالم کرد:»این اقدام آمریکا نشان دهنده خصومت و دشمنی 
این کشــور در قبال یمن و آزادگان جهان است. آمریکا هیچ روزی حامی 
مردم یمن نبوده، یا موضع بی طرفانه ای نداشــته است. برای همین، از این 
اقدام سخیف و احمقانه تعجب نمی کنیم. بعد از چند دهه پنهان شدن پشت 
عناوین دروغین، مشخص می شود که آمریکا دشمن اول مردم یمن است.«
دفتر سیاسی انصاراهلل یمن اعالم کرد: » آمریکا به صورت مستقیم یا 
از طریق مزدوران منطقه ای، مرتکب انواع جنایت ها شــده است. این اقدام 
خصمانه، پایداری ما را برای مقابله با پروژه آمریکا و صهیونیســم افزایش 

می دهد و هرگز باعث نمی شود ما از مواضع عادالنه خود دست بکشیم.«
خبر دیگر اینکه، »محمد عبدالسالم« سخنگوی انصاراهلل یمن، با اشاره 
به تصمیم آمریکا، گفت که این مسئله ماهیت جدیدی ندارد، بلکه اکنون 
تنها علنی شده است. وی تصریح کرد که این اقدام، هیچ  پیامد اقتصادی، 
انســانی یا سیاسی ندارد، چرا که انصاراهلل پیش از این، تمام این مراحل را 
پشــت سر گذاشته است. عبدالسالم همچنین تحریم های آمریکا را مدال 
افتخاری برای جنبش انصاراهلل دانســت. وی با اشاره به تحریم های آمریکا 
علیه ایران، گفت که این کشــور از شرایطی که تحت فشار و محدودیت ها 

قرار داشته ، برای ارتقای توانمندی های بومی خود استفاده کرده است.

فراخوان انصاراهلل برای تظاهرات ضدآمریکایی
با شعار »آمریکا دشمن اول مردم یمن است«

خبر بد برای بن سلمان؛ پرونده خاشقجی با رفتن ترامپ، به جریان می افتد

علی رغم آنکه گزارش رسانه ها حاکی از آن است که جامعه 
اطالعاتی آمریکا با درجه اطمینان متوسط رو به باال ، بر این 
باور است که بن سلمان دستور قتل خاشقجی را صادر کرده 
است، اما مقامات هرگز تاکنون چنین اظهارنظری نکرده اند. 
ولیعهد عربستان در مناسبات مختلف، هرگونه مداخله در قتل 

خاشقجی را انکار کرده است.
»خدیجه چنگیز« نامزد خاشــقجی، و شماری از فعاالن 
حقوق بشر بارها از بایدن خواسته اند که گزارش محرمانه درباره 
قتل خاشقجی را منتشر کند. آنها تأکید کرده اند که این اقدام، 

گام اول برای محاکمه عوامل قتل خاشقجی خواهد بود.
در جلســه تأیید نامزدی هینس، »ران ویدن« ســناتور 

ایالت »اورگن« اعالم کرد در صورتی 
که هینس به عنــوان مدیر اطالعات 
ملی آمریکا تأیید شود، فرصت خواهد 
داشت که »فوراً« »پنهانکاری بیش  از 
حد و بی قانونی« دولت ترامپ را تغییر 
داده و گزارش طبقه بندی نشده ای از 
افرادی که مســئول قتل خاشــقجی 
هستند را طبق قانون فوریه ۲0۲0 که 
دولت ترامپ عماًل آن را مسدود کرد، 
ارائه دهد. هینس در پاسخ به سؤال این 
سناتور آمریکایی درباره احتمال انتشار 
گزارش درباره قتل خاشقجی گفت: »بله سناتور، قطعاً، ما از 

قانون تبعیت می کنیم«.
بســیاری از تحلیلگران و مخالفین در تبعید می گویند با 
روی کار آمدن بایدن مواضع آمریکا در قبال سعودی ها تغییر 
خواهد کرد. اما سؤال اینجا است که بایدن تا کجا پیش خواهد 

رفت و به چه زمینه هایی ورود خواهد کرد.
طبق گــزارش گاردین، در حیــن رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۲0، بایدن ولیعهد عربستان را به شدت 
مــورد حمله لفظی قرار داد و گفت که عربســتان »مطرود و 
منفور« است و انتظار می رود که دولت بایدن به دنبال متوقف 
کردن فروش تسلیحات به عربستان باشد و همچنین، اقدامات 

هدفمند تری را علیه بن سلمان در پیش بگیرد و حتی احتمال 
می رود که تحریم های مالی علیه ولیعهد عربستان وضع کند.
خبر دیگر اینکه، منابعی در داخل خاندان سعودی گفتند که 
 بن سلمان می خواهد تمامی اموال و دارایی های »محمد بن نایف«

ولیعهد ســابق را باال بکشد. به نوشته وبسایت ویکی لیکس 
سعودی، این منابع گفتند که بن سلمان تحت پوشش مبارزه 
با فساد، سعی دارد اموال و ساختمان های ولیعهد سابق را که 
از ۱0 ماه گذشته در بازداشت به سر می برد، از آن خود کند 
و او را تهدید کرده است که در صورت عدم موافقت با واگذاری 
اموالش، او را همچنان در زندان انفرادی نگه خواهد داشــت. 
این در حالی است که بن نایف در وضعیت بد جسمانی  به سر 
می برد. کمیته تحقیقات پارلمانی انگلیس در اواخر ماه گذشته 
میالدی در گزارشــی، از وخامت حال بن نایف در زندان خبر 
داد و اعالم کرد که از ابتدای بازداشــت، او در سلول انفرادی 
نگهداری می شود و شرایط جسمانی وی وخیم است. بن نایف 
همچنین، بخش زیادی از وزن خود را از دست داده و بدون 
کمک دیگران توانایی راه رفتن ندارد. تصاحب اموال شاهزادگان 
پیش از این نیز بارها در عربستان سعودی به بهانه مبارزه با 
تروریســم اتفاق افتاده است که بارزترین آنها، ماجرای هتل 
ریتزکارلتون در آبان سال ۱۳۹۶ بود که ده ها شاهزاده سعودی 
بازداشت و به این هتل منتقل شده اند. البته، همه آنها در ازای 

پرداخت مبالغ بسیار سنگین رهایی یافتند.

مراسم تحلیف »جو بایدن« دیروز در شهر واشنگتن 
در حالی برگزار شد که به دلیل گستردگی تدابیر امنیتی، 
پایتخت آمریکا به شــهری خالی از سکنه و متروکه 
تبدیل شده بود. این در حالی است که میراث»دونالد 
ترامپ« برای رئیس جمهور جدید نیز اقتصادی ویران و 
کشوری دچار تفرقه است و بایدن شرایط بسیار سختی 

را پیش رو دارد.
ظهر دیــروز به وقت آمریکا)۸.۳0 شــب به وقت ایران( 
مراســم تحلیف بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، 
تحت شــدیدترین تدابیر امنیتی و با حضور ۲۵ هزار نیروی 
نظامی تا دندان مســلح در »واشنگتن دی سی« برگزار شد. 
پایتخت آمریکا طی دیروز و روزهای گذشته از ترس آشوب های 
احتمالی ، کاماًل به یک شهر متروکه تبدیل شده بود. بر اساس 
گزارش ها، اکثر خیابان های منتهی به کاخ ســفید و کنگره، 
بسته شده و حصار های ســیمی، موانع بُِتنی، و مراکز ایست 
بازرسی متعددی در سراسر واشنگتن دی سی ایجاد شده است. 
به گــزارش رویترز، نیروهای امنیتی حتی بســیاری از 
افراد بی خانمان را که همیشه در مرکز شهر به دنبال سرپناه 
بوده اند، از منطقه ای که در حال حاضر منطقه ای امنیتی است، 
بیرون رانده اند. تا لحظه تنظیم این خبر، هنوز جزئیاتی از این 
مراســم انتقال قدرت و آشوب های احتمالی در واشنگتن، یا 
سایر ایالت ها، منتشر نشده است. ایندیپندنت درباره وضعیت 
روزهای گذشــته پایتخت نوشت:»ساکنان شهر واشنگتن در 
خداحافظی های شان، عبارت »امن باشید« را به کار می برند، 
اما اشاره آنها به ویروس کرونا نیست. کل منطقه »نشنال مال« 
)بخشــی از پارک ملی و پارک های موسوم به مموریال که در 
شرق آن، ســاختمان کنگره و در شمال آن، کاخ سفید قرار 
دارد( در قرنطینه قرار گرفته است.تاکنون دو نفر به دلیل تالش 
در متقاعد کردن مأموران برای عبور از پست های نگهبانی در 
»منطقه سبز«، بازداشت شده اند، این منطقه برای حفاظت از 
رئیس جمهور جدید در نظر گرفته شــده است.یکی از کسانی 
که بازداشــت شد، دو تفنگ و ۵00 گلوله در کامیونش حمل 
می کرد. از ســوی دیگر، چند ساعت مانده به مراسم تحلیف، 
»اف بــی آی« در چند ایالت به مراکز پلیس محلی اعالم کرد 
در مورد احتمال تعبیه مواد منفجره در صندلی های کنگره های 
ایالتی، در آماده باش باشــند. دست کم ۱۹ تن از فرمانداران از 
گارد ملی کمک خواســته اند. روز سه شنبه نیز بایدن تحت 
شــدیدترین تدابیر امنیتی، وارد واشــنگتن شد تا در مراسم 

تحلیف خود شرکت کند. 
اخراج 12 نیروی گارد ملی

خبرگزاری »آسوشیتدپرس« نیز دیروز گزارش داد، ۱۲ 
نفر از اعضای گارد ملی آمریکا از مأموریت مرتبط با برگزاری 
مراســم تحلیف بایدن، به دلیل ارتباط آنها با شــبه نظامیان 
راســتگرا، کنار گذاشته شــدند. این در حالی است که طبق 

اعالم آسوشیتدپرس، هنوز توطئه ای علیه بایدن کشف نشده 
است.رئیس گارد ملی آمریکا در ادامه اعالم کرد: »نمی توان به 
افراد تندرو و یا افرادی که دارای افکار افراطی هستند، اجازه 
داد داخل صفوف ارتش آمریکا حضور داشته باشند.سخنگوی 
پنتاگون نیز طی سخنانی گفت: ما هیچ ریسک نمی کنیم، و 
هر فردی که درخصوص او ســوء ظنی  وجود داشته باشد، را 
از مراسم تحلیف خارج می کنیم. افرادی که از مراسم تحلیف 
کنار گذاشــته شدند، سخنان ناشایستی را بر زبان آورده اند«.
سخنگوی پنتاگون گفت:» ما کامال مطمئن هستیم در مراسم 
تحلیف، هیچ تهدیدی وجود ندارد.طبق اعالم آسوشیتدپرس، 
پنتاگون اقدام به بازرســی ۲۵ هزار نیــروی گارد ملی کرده 
اســت. این نیروها به منظور ایجاد امنیت مراسم تحلیف، به 
واشــنگتن آورده شده اند. رسانه ها نیز سه شنبه شب به وقت 
محلی، تصاویر کاروانی متشکل از ۲00 وسیله نقلیه نظامی به 
مقصد واشــنگتن را منتشر کردند. با وجود شدیدترین تدابیر 
امنیتی، اما دختر بایدن سه شنبه طی مصاحبه ای اعالم کرد ، 

نگران جان پدرش در مراسم روز تحلیف است.
ترامپ رفت

دیروز ترامپ در حالی کاخ ســفید را ترک کرد که همه 
شــبکه های اجتماعی او را تحریم کرده اند، بانک های بزرگ 
گفته اند دیگر با شــرکت های او همکاری نمی کنند و قضات 
ایالتی نیز اعالم کرده اند به پرونده های فســاد وی رسیدگی 
خواهند کرد. »برنی ســندرز« سناتور ایالت ورمونت آمریکا ، 
دیــروز طی پیامی در توئیتر، با اشــاره بــه روز پایانی دوران 
ریاست جمهوری ترامپ، نوشت که او بدترین و خطرناکترین 
رئیس جمهور تاریخ آمریکا بوده اســت. ســندرز در این پیام 
توئیتری افزود: »امروز آخریــن روِز بدترین و خطرناک  ترین 
رئیس جمهور تاریخ آمریکاست. برای چهار سال ترامپ تالش 
کرد تا میان مردم ما شــکاف بینــدازد. هم اکنون وظیفه ما 

جمع کردن مردم گرد دستورالعملی است که برای همگان و 
نه فقط  اندک تعدادی کار کند«. سندرز همچنین طی پیامی 
در حساب توئیتری خود، دستاورد های ریاست جمهوری چهار 
ساله ترامپ در آمریکا را این گونه تشریح کرد: » بایدن این ها 
را از ترامــپ به ارث خواهد برد: بدترین اقتصاد از زمان رکود 
بزرگ)۱۹۳۹(، بدترین بحران بهداشت عمومی در ۱00 سال 
گذشته، نابرابری گسترده در ثروت، تهدید موجودیتی ناشی از 
تغییرات اقلیمی، نظام نژادپرستانه مهاجرت. این سناتور ایالت 
»ورمونت«، رفع چنین بحران بی سابقه ای را مستلزم اقدامات 

بی سابقه دانست«.
در آغاز راهیم!

 ترامــپ در آخرین روز حضور خود در کاخ ســفید، طی 
سخنرانی خداحافظی گفت ، مفتخر است که تنها رئیس جمهور 
چند دهه قبل آمریکاســت که جنگ جدیدی را آغاز نکرده 
است. ترامپ در بخش دیگری از این سخنرانی، بدون اشاره به 
سخنرانی تحریک آمیز خود در حوادث روز ششم ژانویه )۱7 
دی( در حمله طرفدارانش به کنگره گفت: »حمله به کنگره، 
اقدامی وحشتناک برای تمامی آمریکایی ها به شمار می آید.« 
وی اضافه کرد: »همزمان با آمادگی برای انتقال قدرت، می گویم 
حرکتی را که شــروع کردیم، تنها یک آغاز است.«ترامپ در 
بخشی از سخنرانی خود، ترور بی شرمانه سپهبد شهید »قاسم 
ســلیمانی« را یکی از دســتاوردهای دولتش توصیف کرد و 
مدعی مقابله با نظام ایران شــد. بر اســاس برخی گزارش ها، 
ترامــپ تصمیــم دارد بعد از اتمام دوره ریاســت جمهوری، 
حزب جدیدی را تشکیل دهد. جزئیاتی درباره نام این حزب 
سیاســی و زمان اعالم موجودیت آن، منتشر نشده است. اما 
نشــریه »وال استریت ژورنال« به نقل از منابع آگاه نوشت که 
ترامپ هفته گذشته با شماری از متحدان و همسنگران خود 
درباره تشکیل حزب سیاسی، گفت و گو و اعالم کرده است، در 

راستای شعار سیاسی اش، یعنی »نخست آمریکا«، مایل است 
حزب تازه را »حزب میهن پرست« بنامد. کاخ سفید همچنین 
روز سه شنبه با انتشــار بیانیه ای، خبر داد که ترامپ دستور 
عفو و تخفیف مجازات ۱4۳ نفر را صادر کرده است. در میان 
این افراد، عفو 7۳ نفر شــده و 70 نفر دیگر تخفیف مجازات 
گرفته اند. کاخ ســفید در این بیانیه، لیست کامل این افراد را 
آورده اســت که از میان آنان، نام »استیو بنن« استراتژیست 
سابق کاخ سفید و مشاور ترامپ، به چشم می خورد.این در حالی 
است که قبال هم برخی منابع خبر داده بودند که ترامپ، استیو 
بنن را که متهم به کالهبرداری اســت و ظاهراً با شورش های 

کنگره ارتباط داشته، عفو کرده است.
شرکت های بزرگ علیه طرفداران ترامپ

پایگاه اینترنتی روزنامه »واشنگتن پست« نیز گزارش داد، 
آن دسته از قانون گذارانی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا اعتراض کرده اند، از دریافت کمک مالی ۲0 شرکت از 
مجموع ۳0 حامی مالی متعلق به کمیته های اقدام سیاســی 
)PAC( محروم شده اند.۱47 قانونگذار جمهوری خواهی که اوایل 
ایــن ماه با تایید پیروزی انتخاباتی بایدن مخالفت می کردند، 
حمایت بسیاری از حامیان بزرگ خود را از دست داده اند، البته 
نه همه آنها را.واشنگتن پست با ۳0 شرکتی که بیشترین پول را 
در اختیار کمپین های انتخاباتی قانون گذاران معترض به نتیجه 
انتخابات ریاســت جمهوری قرار می دهند، تماس گرفت. این 
کمک ها از طریق کمیته های اقدام سیاسی )PAC( در اختیار 
نمایندگان قرار می گیرد. دو ســوم این شرکت ها یعنی حدود 
۲0 شــرکت اعالم کردند تصمیم گرفته اند همه یا بخشی از 
کمک هــای خود را به این کمیته ها به حال تعلیق درآورند. از 
سوی دیگر، ۱0 شرکت نیز اعالم کردند یا در کمک های مالی 
خود بازبینی خواهند کرد و یا اینکه اصال قصد ندارند به سبب 
رویداد های این ماه، دست به اقدام خاصی بزنند.شکاف در نوع 
پاسخ شــرکت ها نشان می دهد که مدیران اجرایی در آمریکا 
هنوز هم با تنش ها و خشــونت های سیاســی خونین اخیر و 
تبعات آن برای شرکت های بزرگ دست و پنجه نرم می کنند. 

کار سخت بایدن 
از نظر کارشناسان غربی، بایدن در حوزه سیاست خارجی، 
با توجه به آسیب های وارد شده به وجهه آمریکا طی چهار سال 
اخیر و تفرقه شدید داخلی، کار دشواری در پیش دارد. رویترز 
طی گزارشی، با اشــاره به نظرات دیپلمات ها با سابقه غربی، 
نوشت: »دیپلمات های کهنه کار و کارشناسان مسائل سیاست 
خارجی می گویند ، یک آمریکای به شدت دچار تفرقه که در آن 
خطر بروز خشونت سیاسی وجود دارد، کار بایدن را سخت تر 
می کند«. این خبرگزاری افزود: »دیپلمات های آمریکایی )از این 
پس اگر( با صدای بلند از ناکامی دیگر کشورها برای برقراری 
هنجارهای دموکراتیک حرف بزنند، ممکن است که با صدای 

بلند به تزویر و دورویی متهم شوند«!

با تأکید وزیر خارجه پیشنهادی رئیس جمهور جدید 
آمریکا به ادامه سیاست های سختگیرانه علیه چین، 
باقی ماندن سفارت رژیِم آپارتایِد صهیونیستی در قدس 
اپوزوسیون معروف  به رسمیت شناختن  و همچنین، 
ونزوئالیی به عنوان رئیس جمهور ونزوئال، مشخص شد 
که رویکرِد کالِن سیاست خارجی دولت جدید نیز ادامه 

همان رویکرد»دونالد ترامپ« است.
قطعاً رفت و آمد رئیس جمهورهای آمریکا بر سیاســت 
داخلی و خارجی این کشــور تأثیرگذار اســت، اما این گونه 
نیســت که این سیاســت ها )بــه ویژه سیاســت خارجی( 
 یکســره تابعی محض از کنش های شــخص رئیس جمهور 

آمریکا باشد. 
چنان که »نوام چامسکی«، فیلسوف، زبان شناس و تحلیلگِر 
سیاسِی معروف آمریکایی، چند سال پیش تأکید کرده بود، 
جریاِن تصمیم  سازی و تصمیم گیری در آمریکا، مثل زنجیری 
اســت که تنها یکی از حلقه های آن، شــخص رئیس جمهور 
است، کارتل های نفتی، البی های اسرائیلی و... دیگر حلقه های 

آن بوده و همه آنها بر سیاســت های آمریکا تأثیر می گذارند 
و آنها را می سازند.

با توجه به نکات پیش  گفته، درک این مطلب که سیاست 
خارجی بایدن شباهت های خیلی زیادی با سیاست  خارجی 
ترامپ خواهد داشت، چندان دشــوار نخواهد بود. چنان که 
»آنتونی بلینکن« گزینه پیشنهادی بایدن برای پست ریاست 
وزارت خارجه آمریکا، گفته اســت که از رویکرد سختگیرانه 

دولت ترامپ در مقابل چین، حمایت می کند.
جلســه تأیید ژنرال »لوید آســتین«، گزینــه انتخابی 
رئیس جمهــور جدید آمریکا برای سرپرســتی پنتاگون، ۱۹ 
ژانویه )۲۹ دی( در کمیته نیروهای مســلح سنا برگزار شد. 
آستین در سخنان ابتدایی خود در جلسه سنا، اظهار داشت 
که حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را بررسی می کند 
تا چالش های روســیه و چین برطرف شود و تأکید کرد که 

چین جدی ترین رقیب)آمریکا( است.
بلینکن همچنین، در جلســه سنا تصریح کرد که دولت 
بایدن قصد انتقال سفارت آمریکا از قدس به تل آویو را ندارد 

تأیید برخی سیاست های خارجی ترامپ از سوی دولتمردان جدید 

و تأیید کرد که آمریکا قدس را به عنوان پایتخت اســرائیل 
به رســمیت می شناسد. در جلسه سنا، سناتور »تد کروز« از 
ایالت تگزاس پرسید: »آیا موافقید که قدس پایتخت اسرائیل 
باشــد و آیا آمریکا سفارت خود را در اورشلیم )قدس( حفظ 

می کند؟« بلینکن در پاسخ گفت: »بله ، بله«.
بلینکــن گفت، دولــت جدید آمریــکا همچنین قصد 
دارد»خــوان گوایدو« را به عنــوان رئیس جمهور ونزوئال به 

رســمیت بشناســد. او افزود، دولت بایدن از ابزار تحریم ها 
به عنوان وســیله ای بــرای کنار زدن »نیــکالس مادورو« 

رئیس جمهور قانونی ونزوئال، استفاده خواهد کرد.
در مجموع، خبرهایی که از آمریکا گزارش می شود، نشان 
می دهد که سیاســت خارجی بایدن ادامه سیاست خارجی 
ترامپ خواهد بــود و در این میان، فقط برخی از تاکتیک ها 

تغییر خواهد کرد.

با وجود آغاز واکسیناسیون سراسری در انگلیس ، 
این کشوربه قتلگاه کرونا تبدیل شده و روز سه شنبه بر 
اساس گزارش گاردین، شاهد مرگبارترین روز کرونایی 

خود از آغاز همه گیری تا کنون بود.
واکسیناسیون سراســری در انگلیس شروع شده است، 
اما کرونا همچنان یکه تازی می کند. هر روز بر شمار فوتی ها 
افزوده شده و رکورد جدیدی ثبت می شود. بر اساس داده های 
وبگاه »ورلد امترز«، تعداد مبتالیان به کرونا در انگلیس دیروز 
از مرز سه میلیون و 4۶7 هزار نفر فراتر رفته و شمار فوتی ها 
نیز به بیش از ۹۱ هزار و 470 تن رسیده است. روز سه شنبه 
گاردین طی گزارشی نوشت، انگلیس با ثبت مرگ ۱۶۱0 نفر 
 در این روز، شــاهد مرگبارترین روز کرونایی خود از آغاز این 
همه گیری تا کنون، بود. ســازمان بهداشت عمومی انگلیس 
اعالم کرد مرگ این تعداد افراد، بعد از آن رخ داد که آزمایش 

آنها ظرف ۲۸ روز گذشــته مثبــت از آب درآمده بود. این، 
باالترین رقم مرگ و میر است که ظرف یک روز از زمان آغاز 
همه گیری کرونا در انگلیس گزارش شده است.این افزایش 
شمار مرگ و میر های کرونایی در حالی رخ می دهد که برخی 
گزارش ها از کاهش شــمار موارد ابتال به کرونا در این کشور 
خبر داده و آن را نشانه ای از موفقیت اقدامات محدودیت آمیز 
اعالم کرده بودند.طبق داده های رســمی، از هر هشت نفر در 
انگلیــس، یک نفر – معادل تقریبــا ۵.4 میلیون نفر- تا ماه 
دسامبر )ماه گذشته میالدی( به کرونا مبتال شده اند. پس از 
آنکه آخرین آمار مرگ و میر کرونایی در انگلیس منتشر شد، 
»کر استارمر« رهبر حزب کارگر، در توئیتی اعالم کرد: انگلیس 
با عمیق ترین رکود )در مقایســه با( هر اقتصاد بزرگی مواجه 
است و ما بیشترین نرخ مرگ و میر را در جهان دارا هستیم. 
مردم انگلیس در حال پرداخت هزینه بی لیاقتی پیاپی دولت 

هستند. اظهارات وی از سوی »جاناتان اشوورث« وزیر بهداشت 
دولت در ســایه حزب کارگر نیز تکرار شد. او گفت: »افتضاح 
است، دلهره آور و ویرانگر است و نمی بایستی چنین می بود«.

مرگ 5 نفر در فرانسه با واکسن فایزر
در فرانسه »اولیویه وران« وزیر بهداشت این کشور، از فوت 
پنج نفر در فرانسه پس از تزریق واکسن آمریکایی فایزر خبر 
داد.اعالم فوت این پنج نفر در حالی صورت می گیرد که آژانس 
ملی امنیت دارویی فرانسه پیش از این درخصوص پیامد ها و 
عواقب حاد و خطرناک واکسن فایزر هشدار داده بود.بر اساس 
گزارش آژانس ملی امنیت دارویی فرانسه، اخالل در کارکرد 
قلب، درد و تورم های موضعی، خستگی و سردرد، درد مفاصل و 
تب و لرز از عواقب ثانویه واکسن فایزر و مدرنا است.همچنین، 
بر اساس یک گزارش تحقیقاتی که توسط پروفسور »پاتریک 
بِرش«، رئیس ســابق انستیتو تحقیقاتی فرانسه، منتشر شده 

است، با وجود شروع واکسیناسیون کرونا در فرانسه، بیش از ۶0 
درصد شهروندان این کشور مخالف واکسن زدن از نوع وارداتی 
به ویژه آمریکایی هستند.»لورین نوالن« رئیس سازمان تنظیم 
مقررات محصوالت بهداشتی ایرلند، نیز روز سه شنبه طی یک 
جلسه توجیهی در دوبلین، اعالم کرد که این سازمان تاکنون 
۸۱ گزارش از عوارض جانبی مرتبط با تزریق واکسن کرونای 

فایزر به شهروندان ایرلندی دریافت کرده است.
ایــن مقام ایرلندی اعالم کرد، برخی از شــهروندان که 
واکســن کرونای فایزر به آنها تزریق شــده است، از عوارض 
جانبــی خفیف تا متوســط ، از جمله درد شــکم و مفاصل، 
حالت تهوع، ســرگیجه، سردرد، خارش و خستگی، شکایت 
داشــته اند. طی روزهای اخیر گزارش های زیادی از افزایش 
 مرگ و میرها به دلیل تزریق فایرز در اروپا و آمریکا منتشــر 

شده است.

درگیری های خونین در دارفور
با 159 کشته و 202 زخمی!

»محمد حمــدان دقلو«، معاون اول رئیس شــورای حاکمیت 
انتقالی سودان، در سخنرانِی مراسم فارغ التحصیلی نیروهای نظامی 
کشورش گفت که رخدادها در غرب دارفور، یک فتنه داخلی است 
و ارتباطــی به طرف های خارجی ندارد و صحبت در مورد مداخله 

نیروهای چاد، درست نیست. 
به گزارش ایسنا، او افزود، مشکل در الجنینه این است که افراد 
اجیر شده به نزاع در رسانه های اجتماعی دامن می زنند، تا آشوب 
کل کشور را فرا بگیرد. او ادامه داد: ما اجازه آشوب را نخواهیم داد، 
دموکراسی به معنای آشوب نیست، بلکه به معنای مشورت، تمدن 

و تفاهم است.
بر اساس گزارش های سازمان ملل، بحران و نا آرامی در منطقه 
وســیع دارفور از سال ۲00۳ آغاز شده و تاکنون جان حدود ۳00 
هزار نفر را گرفته و دو میلیون و ۵00 هزار نفر را آواره کرده است. 

محمدرضا کلهر
مایک پمپئو وزیر خارجه دولت  ترامپ اخیرا جنبش انصاراهلل یمن 
را یک گروه  تروریستی نامید. این مسئله واکنش های مختلفی به دنبال 
داشته است. این اقدام دولت آمریکا اقدامی مضحک است چرا که خود 
بزرگ ترین حامی   تروریست ها در جهان به شمار می رود و جنبشی را که 
به دفاع از کشور خود در برابر متجاوزان سعودی مشغول بوده  تروریستی 
اعالم کرده است. عربســتان نیز به عنوان کشور مورد حمایت آمریکا و 
متجاوز به یمن از بزرگ ترین حامیان  تروریست ها در جهان است. نگاهی 
به سابقه سیاه آمریکا و عربستان این مسئله را به خوبی نشان می دهد.

آمریکا کشوری است که حدود ۲۵0 سال از تاریخ حیاتش می گذرد 
و نکتــه جالب اینکه حــدود ۹۳ درصد از عمر خود را در جنگ، تجاوز 
و درگیری در کشــور های مختلف سپری کرده است. تاریخ جنگ های 
آمریکا در جهان شــامل لیست بلند باالیی است که دربرگیرنده جنگ 
مستقیم یا دخالت مخفی نظامی می شــود، نبرد هایی که تاریخ نشان 
می دهــد همواره آمریکا آغازگر آنها بوده و البته در هیچ کدام به اهداف 
خود نرسیده است. مداخله آشکار از طریق پیاده کردن نظامیان، تهدید 
و یا توسل به کودتای نظامی و اقدام به منظور سرنگون کردن دولت های 
ملــی و مردمی که حاضر نبودند به برنامه ها و خواســته های یک جانبه 
آمریکا تن دهند و جایگزین کردن آنها توسط دولت های مجری منافع 
ســرمایه داری، از جمله روش هایی است که آمریکا، در یک قرن اخیر و 
به ویژه از اوایل دهه ۵0 میالدی در جهت اجرا و پیشبرد منافع خود در 
کشورهای جهان و خصوصاًً جهان سوم به  کار برده است. برای کشوری 
که تنها ۲40 ســال از تاریخ حیاتش می گذرد و ۹۳ درصد از این عمر 
خود یعنی ۲۲۲ سال آن را در جنگ و تجاوز به کشورهای مختلف در 
سرتاسر جهان سپری کرده، این آمار یک آمار پر از سیاهی است. عالوه 
 بــر این آمریکا به اعتراف مقامات این کشــور از حامیان و بانیان اصلی 
گروه  تروریستی داعش در منطقه به شمار می رود و عالوه  بر گروه های 
 تروریستی از دولت های  تروریستی مانند رژیم صهیونیستی و عربستان نیز 
حمایت می کند. این مسئله به معنای آن است که آمریکا صالحیت تعیین 
معیارهای  تروریسم و اظهارنظر درمورد دیگر کشورها و گروه ها را ندارد. 
آمریکا نه تنها خود از حامیان مستقیم  تروریست ها در جهان به شمار 
می رود که از کشــوری مانند عربستان که به پدرجد تکفیری ها معروف 
است نیز حمایت ویژه ای کرده است. ذکر چند سند برای اثبات  تروریستی 
بودن عربســتان کافی است. روزنامه »بوســتون  گلوب« در تحلیلی از 
دوگانگی های سیاست های دولت آمریکا در قبال ایران و سعودی انتقاد و 
خاطرنشان کرده هیچ کشوری مستمرتر از ریاض، حامی   تروریسم نبوده 
است. هیالری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲0۱۶ به صراحت اعالم کرد، 
عربســتان مهم ترین منبع کمک مالی به گروه های  تروریستی سنی در 
سراسر جهان است. روزنامه ایندیپندنت هم اسنادی را منتشر کرد که 
بر اســاس آن، سالح های بوسنیایی، صربی، آمریکایی و بلغاری، پس از 
فروش به عربستان، به دست نیروهای  تروریستي داعش در سوریه رسیده 

است تا علیه حکومت سوریه استفاده شود.
اسناد سفارت قطر در واشنگتن نیز نشان می دهد محمد بن سلمان، 
ولیعهد ســعودی و محمد بن زاید، ولیعهد امارات از برخی سرکردگان 
 تروریســت های القاعده و داعش در یمن حمایت می کنند. بنیاد خانه 
آزادی در گزارشی که چندی پیش منتشر کرده بود نوشت: »پشتیبانی 
مالی و لجستیک عربستان از افراد و مؤسسات و گروه های  تروریستی در 
دنیا، نقش تعیین کننده ای در  ترویج فرهنگ کینه توزی و نفرت پیروان 
سلفیه تکفیری و وهابیت علیه دیگران داشته است.« رادیو فرانسه هم 
ســال ۹۵ اعالم کرد که می توان گفت در ۱۵ سالی که از ۱۱ سپتامبر 
می گذرد، رابطه عربستان با پدیده  تروریست، رابطه پدر و فرزندی است.
با این سابقه سیاهی که در مورد عربستان و آمریکا گذشت  تروریستی 
اعالم کردن جنبش انصاراهلل یمن جز یک طنز تلخ نیست. انصاراهلل یمن 
از سال ۲0۱۵ به دفاع از یمن در برابر تجاوز ائتالف سعودی پرداخته و 
با کمترین امکانات توانسته از تحریم ها و محاصره همه جانبه عربستان 
بگذرد و اکنون به عنوان قدرت برتر در عرصه میدانی و سیاسی در یمن 
مطرح شــده است. عالوه  بر این عربستان با استفاده از سالح های غربی 
و سالح های ممنوعه اقدام به قتل عام مردم بیگناه یمن کرده و هزاران 
غیرنظامی شهید شده اند. در واقع جنایت های بی شمار عربستان مانند 
کشــتار کودکان و زنان در یمن به عنوان اقدامی  تروریستی اعالم نشده 
اما دفاع انصارهلل یمن از خاک یمن  تروریســتی اعالم شــده است. تنها 
دلیل برای این اقدام مضحک دولت آمریکا به پیروزی های چشــمگیر 
انصــاراهلل در عرصه میدانی بازمی گــردد و در حقیقت دولت  ترامپ که 
حاال عمر آن به پایان رسیده است سعی کرد در واپسین روزهای خود 
خدمت دیگری به آل سعود کند تا مقدمات فشار بر انصاراهلل را در عرصه 

سیاسی فراهم سازد. 


