
فرانسه با تجهیز یونان به 18 جنگنده رافائل
بار دیگر به ترکیه چنگ و دندان نشان داد

رسانه های غربی گزارش دادند، وزیر دفاع فرانسه 
قرارداد فروش ۱۸ جت جنگنده »رافائل« به یونان را 
فردا و در ســفر به آتن امضا می کند، تا به تحرکات 

خود علیه آنکارا، ادامه دهد.
رسانه ها از قصد پاریس برای فروش جنگنده های رافائل 
به آتن خبر می دهند. رســانه های غربی از قبیل »گریک 
سیتی تایمز« یونان خبر دادند که »فلورنس پارلی«، وزیر 
دفاع فرانسه، برای انعقاد قرارداد فروش ۱۸ جت جنگنده  

رافائل به یونان ســفر می کند.به گزارش فارس، طبق این 
گزارش ها، سفر روز دوشنبه هفته جاری وزیر دفاع فرانسه 
به پایتخت یونــان به منظور »تقویــت روابط دوجانبه« 
پاریــس و آتن انجام می گیرد. تدارک آتن برای خرید این 
جنگنده های نظامی در حالی انجام می شود که طی ماه های 
اخیر، تنش های یونان و ترکیه بر سر منطقه شرق مدیترانه 
به شدت افزایش یافته است و فرانسه هم به شدت از مواضع 

یونان حمایت می کند.

  ترامپ در واپسین روز هم 
با قرارداد تسلیحاتی 23 میلیاردی، امارات را دوشید

ســفارت امارات در واشنگتن در بیانیه ای اعالم 
کرد که »دونالد ترامپ« در واپسین روز حضور خود 
در کاخ سفید، قرارداد تسلیحاتی 23 میلیارد دالری 

را با امارات امضاء کرد.
ســفارت امارات در واشنگتن فاش کرد که در واپسین 
روز حضــور رئیس جمهور ســابق آمریکا در کاخ ســفید، 
توافقنامه هایی بــه ارزش 23 میلیارد دالر برای خرید 50 
فرونــد جنگنده اف-35 و ۱۸ فروند پهپاد مســلح و دیگر 

تجهیزات نظامی، توسط او امضا شده است. سفارت  امارات 
افزود، مفاد توافقنامه روز سه شنبه )30 دی ماه( نهایی شد 
و طی آن ، مواردی از جمله هزینه ها، مشخصات فنی و برنامه 
زمان بندی تحویل تســلیحات، مشخص شده است.امارات 
مدت ها بود که می خواست به جنگنده های اف-35 دست 
یابد. امارات و عربستان از بزرگ ترین خریداران تسلیحات 
آمریکایی هستند و از این طریق، به اقتصاد جنگی آمریکا 

رونق می دهند.
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تداوم وحشت در پایتخت آمریکا
واشنگتن در قرق نظامیان باقی می ماند

اعتراض شدید دمشق علیه سکوت سازمان ملل
در قبال کشتار غیرنظامیان سوری به دست اسرائیل

رســانه های غربی گزارش دادند، پایتخت 
آمریکا از ترس حمله معترضان به نتایج انتخابات، 
همچنان در قرق هزاران نظامی مســلح گارد 
ملی باقی می ماند. این درحالی است که دست 
کم 200 تن از نظامیانی که تامین امنیت مراسم 
تحلیف »جو بایدن« را به عهده داشته اند، کرونا 

گرفته اند.
سایه وحشت همچنان باالی سر »واشنگتن دی 
سی« سنگینی می کند و قرار است این شهر همچنان 
در قرق نیروهای گارد ملی باقی بماند. از چهارشنبه 
6 ژانویه )۱7 دی( که هواداران »دونالد ترامپ« کنگره 
آمریکا را اشغال کرده اند، پنتاگون هزاران نظامی را به 
پایتخت گسیل کرد، تا آنها امنیت مراسم تحلیف را بر 
عهده بگیرند. چهارشنبه هفته گذشته 20 ژانویه )یک 
بهمن( و همزمان با مراسم تحلیف بایدن با حضور 26 
هزار نظامی، واشنگتن رسماً چهره یک پادگان نظامی 
را بــه خود گرفته بود. حاال خبر رســیده که از ترس 
راست گرایان افراطی حامی ترامپ و تروریسم داخلی، 
هزاران نیروی نظامی همچنان تا فروردین ۱400 در 

پایتخت باقی خواهند ماند.
به نوشته روزنامه »دیلی میل«، مقام های آمریکایی 
در نظر دارند حداقل 7000 نظامی گارد ملی این کشور 
را حداقل تا ماه مارس )فروردین ۱400( در پایتخت 
این کشور نگه دارند تا با تهدید ناشی از »افراط گرایی 
دست راســتی« مقابله کنند. این روزنامه در گزارش 
خود نوشت: »بیش از ۱5 هزار نظامی عضو گارد ملی 
آمریکا که واشــنگتن دی سی را اشغال کرده بودند، 
اکنون دارند به خانه های خودشان بازگردانده می شوند 
اما 7 هزار تن از این نظامیان به دلیل تهدید افراطگرایی 
دســت راســتی تا ماه مارس )فروردیــن ۱400( به 
ماموریت خود ادامه خواهند داد«.طبق گزارش دیلی 
میل، »تقریبا 26000 نظامی گارد ملی هفته گذشته 
از سراســر 50 ایالت )آمریکا( در پاســخ به تشدید 
تهدیدهای امنیتی و خطر شورش های بیشتر بعد از 
شورش مرگبار ششم ژانویه به کنگره ایاالت متحده 

به واشنگتن دی سی سرازیر شده بودند«
200 نظامی کرونایی

همزمان »وال استریت ژورنال« گزارش داده قریب 
به 200 عضو نیروی گارد ملی آمریکا که برای مراسم 
تحلیف جو بایدن در واشنگتن مستقر شده بودند به 
کووید-۱۹ مبتال شــده اند. این 200 سرباز بخشی از 

 مردم بحرین علیرغم سرکوب رژیم آل خلیفه، در خیابان های 
»منامه«، در حمایت از آرمان فلسطین تظاهرات کردند.

مردم بحرین در حمایت از مردم مظلوم فلســطین تظاهرات کردند و 
شعار می دادند: »با وجود زخمی که در دل داریم، آرمان اصلی ما فلسطین 
اســت.« به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بحرینی ها تصاویر این تظاهرات 
را از طریق شــبکه های مجازی پخش کردند. شبکه »اللؤلؤ« بحرین نیز در 
توئیتر، تصاویری از راهپیمایی مردم بحرین در حمایت از آرمان فلســطین 
را منتشر کرد.تظاهرکنندگان عادی  سازی روابط برخی کشورهای عربی ، از 

جمله بحرین، با رِژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
دولت منامه به همراه دولت های ریاض ، ابوظبی و خارطوم، طی ماه های 

گذشته، روابط خود با رژیم صهیونیستی را علنی کرده اند.

وزارت امور خارجه روســیه، به ســفارت آمریکا در مسکو 
درخصوص مداخله آشکار در امور داخلی این کشور هشدار داد.

دولت مسکو روز جمعه به سفارت آمریکا درخصوص مداخله در امور داخلی 
روسیه هشدار داد. وزارت خارجه روسیه طی بیانیه ای اعالم کرد: »هرگونه تالش 
برای پوشش تظاهرات  غیرقانونی، به عنوان مداخله آشکار در امور داخلی کشور 

ما محسوب شده و موجب واکنش متناسب با آن خواهد شد.« 
ســفارت آمریکا با اطالع رسانی درباره نقاطی که برای تظاهرات ضددولتی 
درنظر گرفته شده بود، از شهروندانش خواسته بود در این مکان ها تردد نکنند. 
وزارت خارجه روسیه با اشاره به این اقدام، تاکید کرد: »]انتشار[ چنین داده های 
جامعی، فراتر از نگرانی درباره شــهروندان آنها در روسیه است.« این وزارتخانه 
افزود: »تمام اینها با دســتورالعمل های تعلیمی تحریک آمیز برای برانگیختن 

اعتراضات در کشورهایی که با دولت آنها مخالف هستند، مطابقت دارد.«
مخالفان دولت روسیه قصد داشتند در اعتراض به بازداشت »الکسی ناوالنی«، 
یکی از رهبران مخالفان، تجمعات اعتراضی برگزار کنند. به گزارش فارس، ناوالنی 
که در پرونده ای موسوم به پرونده »روچر« با مجازات تعلیقی مواجه است، به 
علت از دســت دادن حضور در چندین جلسه بازپرسی، در لیست افراد تحت 

تعقیب دولت روسیه قرار گرفته بود.
گفتنی اســت، به نظر می رسد که این دو کشور همچنان در فضای جنگ 
سرد به سر می برند. گرچه تقابل با چین، بخشی از استراتژی ملی آمریکاست، 
اما به نظر می رســد که حساسیت های »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا، در 
مقایســه با دولت »دونالد ترامپ«، نسبت به روسیه بیشتر است. چندی پیش 
از روی کار آمدن بایدن،  اندیشــکده »کارنگی« آمریکا در گزارشی نوشته بود، 
بایدن روســیه را بزرگترین تهدید برای آمریکا می داند، زیرا سیاست تضعیف 
کشورها و نهادهای غربی مانند ناتو ، اتحادیه اروپا و واژگونی نظام لیبرال غربی 
را دنبال می کند. این  اندیشــکده همچنین پیش بینی کرده بود که چهار سال 

آینده برای روابط آمریکا و روسیه، پرتالطم خواهد بود.
حمایت آمریکا از معترضان

 ســفارت آمریکا در مســکو دیروز آشــکارا اعالم کرد کــه از اعتراضات 
ضددولتی در روسیه حمایت می کند.»ربکا راس« سخنگوی سفارت آمریکا ، در 
 این زمینه گفت: »گزارش تظاهرات در 3۸ شهر روسیه و دستگیری معترضان و 

روزنامه نگاران را نظاره گر هستیم.«
وی در ادامــه گفت که آمریکا از حقوق معترضان حمایت کرده و هرگونه 
اقــدام علیه آنها را محکوم می کند. هواداران »آلکســی ناوالنی«، منتقد دولت 
روسیه، بعد از ظهر دیروز به وقت تهران، در حمایت از وی به خیابان ها آمدند.
ناوالنــی روز 20 اوت 2020 )30 مرداد گذشــته( هنگام پرواز از شــهر 
»تومســک« در روسیه به سمت مســکو، عالئم بیماری از خودش نشان داد و 
بعد از فرود اضطراری هواپیما در شــهر »امسک«، به بیمارستانی در این شهر 
منتقل شد و سپس به آلمان انتقال یافت. ناوالنی هفتم سپتامبر، چند روز بعد 
از آنکه دولت آلمان ادعای مســمومیت وی را مطرح کرد، از کما خارج شــد. 
روسیه این ادعا را رد و اعالم کرد، آزمایش ناوالنی هیچ شواهدی از وجود سم 

را نشان نداده است.

وزارت خارجه سوریه ضمن محکوم کردن حمالت بامداد 
جمعه جنگنده های صهیونیســتی به اراضی این کشور، با 
لحنی انتقادی از جامعه جهانی، سازمان ملل و شورای امنیت 

خواست به وظایف و مسئولیت های خود عمل کنند.
گاهی دیدن تبعیض ها، طاقت سوز تر از دیدن خشونت ها است. 
سال هاست که خاک سوریه، بستر یک جنگ بین المللی شده است؛ 
میدانی که گروه های مختلف و خشــن تروریستی، که هر کدام سر 
در آخور کشوری بیگانه دارند، در مخالفت با دولت سوریه ، مردم را 
قربانی می کنند. اما آن چه تحمل این خشونت ها را برای مردم سوریه 
دشوارتر می کند، تبعیضی است که نسبت به آن ها می شود. سازمان 
ملل گویا تنها تماشــاگر بی عمل این جنایت ها و خشونت هاست، 
سازمانی که نسبت به اتفاقات کوچکتر اقدام می کند، اما ، نظاره گر 

صرف این خشونت ها در سوریه است.
وزارت خارجه سوریه طی نامه های جداگانه به دبیر کل سازمان 
ملل و رئیس شــورای امنیت ســازمان ملل، حمالت هوایی رژیم 
آپارتایِد صهیونیســتی به سوریه و کشته و زخمی شدن شماری از 
شهروندان این کشور بر اثر این حمالت را محکوم کرد. در این نامه 
ها تأکید شد که حمالت جنایتکارانه در حومه شهر »حماه« )مرکز 
اســتانی به همین نام در غرب سوریه(، نقض آشکار حریم هوایی و 
حاکمیت سوریه و همچنین زیرپا گذاشتن آشکار حقوق بشر و قوانین 
بین المللی است. سوریه در این دو نامه، از دو نهاد بین المللی خواست 

به مسئولیت های خود در قبال این حمالت، عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، در این نامه ها آمده است، 
رژیم آپارتاید صهیونیســتی جمعه 22 ژانویه )3 بهمن ۱3۹۹( در 
اطراف شــهر حماه دست به حمله جدیدی علیه اراضی سوریه زد، 
که بر اثر آن، اعضای یک خانواده، شــامل پدر، مادر و دو کودک به 
شــهادت رسیده اند و چهار شهروند سوری دیگر از همین خانواده، 
زخمی شده اند . همچنین، شماری از خانه های شهروندان غیرنظامی 
بی گناه تخریب شد. وزارت خارجه سوریه تعداد حمالت هوایی رژیم 
صهیونیستی به این کشور طی کمتر از یک سال را ده ها مورد دانست 
و اعالم کرد که در این حمالت شمار زیادی از شهروندان غیرنظامی 

جان خود را از دست داده و اموالشان تخریب شده است.
وزارت خارجه سوریه حمالت صهیونیست ها و همچنین سکوت 
معنادار در برابر این حمالت از ســوی بســیاری از کسانی را که در 
جامعه جهانی دم از حقوق بشر می زنند، را محکوم و اعالم کرد که 
این مســئله رژیم اشغالگر اسرائیل  را بر ادامه حمالتش به سوریه 

تشویق می کند.
گفتنی است، اگر تنها گوشه ای از جنایات رژیم صهیونیستی را 
کشــورهای مخالف آمریکا مرتکب شده بودند و یا تنها به آن متهم 
می شــده اند، واکنش مدعیان حقوق بشر به گونه ای دیگر بود. این 
مسئله به خوبی نشان می دهد که امروز معادالت در بحث حقوق بشر 

را »حق« تعیین نمی کند، بلکه »قدرت« تعیین می کند.

ســخنگوی جنبش »نَُجباء« به نمایندگی از مقاومت اسالمی 
عراق و در واکنش به انفجارهای اخیر بغداد، به حامیان منطقه ای و 

بین المللی گروه تروریستی داعش هشدار داد.
»نصر الشــمری« در گفت وگو با شــبکه »االتجاه« عراق، به حامیان 
منطقه ای و بین المللی گروه تروریستی داعش هشدار داد که اگر به حمایت 
از داعش پایان ندهند، دامنه جنگ علیه تروریسم ممکن است گسترده شود. 
و ی گفت: اطالعاتی در دست داریم که می دهد گروه تروریستی داعش در 
ری در این گفت وگو، ضمن عرض تسلیت به  حال بازیابی خود است.الَشَمّ
خانواده جان باختگان انفجارهای انتحاری اخیر در بغداد، گفت که از میان 
پنج تروریست انتحاری، تنها دو تن از آنها خود را منفجر کرده اند. به گفته 
وی، عناصر داعش هم اکنون در حال آماده  سازی دو خودروی بمب گذاری 

شده برای جنایات تروریستی دیگر هستند.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش توان امنیتی دولت عراق برای مقابله و 
نابودی تروریست های داعشی، بر آمادگی نیروهای مقاومت جهت همکاری 

با دستگاه های امنیتی عراق، با هدف مبارزه علیه تروریست ها تاکید کرد.
سخنگوی جنبش نَُجباء تاکید کرد: امنیت عراق و حفظ جان شهروندان 
عراقی، خط قرمز ماست و گروه های مقاومت اسالمی به تروریست ها و حامیان 
آنها اجازه نمی دهند که عراق را با آتش جنگ بسوزانند. میدان الطیران در 
مرکز شهر بغداد روز پنجشنبه شاهد دو حمله انتحاری با استفاده از کمربند 
انفجاری بوده، که به کشته شدن 32 عراقی و زخمی شدن ۱۱0 نفر دیگر 
منجر شــده است. این انفجارهای انتحاری با موج محکومیت های داخلی و 
بین المللی رو به رو شــد و گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را به عهده 
گرفت. از سوی دیگر، »نوری مالکی« نخست وزیر اسبق عراق و رئیس ائتالف 
»دولت قانون«، خواستار آغاز تحقیقات جامع در مورد انفجار میدان الطیران 
بغداد شد و گفت که باید معلوم شود که آیا این اقدام تروریستی، از خارج 

پشتیبانی یا برنامه ریزی شده است یا خیر.

یک نظریه پرداز معروف علوم سیاسی طی 
جدیدترین مقاله خود در نشریه آمریکایی 
»فارین افرز«، بار دیگر اذعان کرد که عوامل 
انحطاط آمریکا همچنان پابرجا بوده و این 

کشور از درون در حال پوسیدن است.
طی یک سال اخیر، بسیاری از پژوهشگران و 
نظریه پردازان آمریکایی نســبت تسریع فروپاشی 
آمریــکا هشــدار داده انــد. در جدیدترین مورد 
نیز »فرانســیس فوکویاما« نظریه پرداز برجسته 
آمریکایی و نویسنده کتاب معروف »پایان تاریخ و 
آخرین انسان«، در مقاله ای تحت عنوان »پوسیده 
از درون؟«در وبگاه نشــریه »فارین افرز«، به این 
پرســش پرداخته است که »چگونه روند انحطاط 
سیاسی آمریکا در دوران ترامپ شتاب گرفت؟«. 

فوکویاما در این مقاله نوشته است: من در سال 
20۱4 در فارن افرز مقاله ای نوشــتم و نسبت به 
روند اضمحالل و فروپاشی سیاسی که در ایاالت 
متحده ریشه دوانده بود، ابراز گالیه کردم؛ جایی 
کــه نهادهای حاکم به طــور فزاینده ای ناکارآمد 
می شدند. من نوشــتم: ترکیبی از تََسُلّب فکری 
و قدرت بازیگران سیاســی پرنفــوذ از اصالح آن 
نهادها جلوگیری می کند. و هیچ تضمینی وجود 

سازمان ملل در واکنش به دستگیری و حبس درازمدت مخالفان 
توسط دولت قاهره، از رئیس جمهور مصر خواست که به این روند 

پایان دهد. 
» ماری لولور«، گزارشــگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، طی 
بیانیه ای، به حبس و شکنجه مخالفان در مصر واکنش نشان داد و ترساندن 
و مجرم دانستن مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران و خانواده های آنها در 

این کشور را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، لولور تصریح کرد: من نسبت به اقدامات مقامات مصری 
برای ساکت کردن مخالفان و کاهش فضای مدنی در کشور، احساس نگرانی 

شدید می کنم. 
وی در این بیانیه افزود: علیرغم درخواست های مکرر بخش های مختلف 
ســازمان ملل و جامعه بین المللی، اقدامات )دولت مصر( ادامه دارد. لولور 
خواستار آزادی هرچه سریع تر تمامی روزنامه نگاران و اعضای خانواده آنها 
از زندان های مصر شد. اتحادیه اروپا نیز برای ترمیم چهره خود و القای این 
نکته که با اقدامات السیسی مخالف است، قصد دارد در باره وضعیت حقوق 

بشر در مصر، تشکیل جلسه بدهد.
آمریــکا، اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیســتی، حامیان اصلی دیکتاتور 

مصر هستند.

پس از پایان ریاست جمهوری »دونالد ترامپ«، وزیر 
خارجه سعودی با تغییر محسوس در مواضع قبلی خود، 
مدعی شد که کشورش به دنبال آتش بس فراگیر در یمن 

است، اما انصاراهلل نمی گذارد.
»جــو بایدن« رئیس جمهور آمریــکا، وعده داد که به جنگ 
یمن پایان دهد. اینکه وی به چه میزان در این وعده خود صادق 
خواهد بود را گذشــت زمان مشخص خواهد کرد. البته برخی از 
کارشناســان معتقدند که این وعده بایدن در راستای اخاذی از 
ریاض اســت. اما نکته مهم این است که عربستان با حمایت های 
ترامپ، توانســته بود که در طی سال جنایت های زیادی در یمن 
مرتکب شود و اکنون و با حذف ترامپ، ریاض هم لحن خود در 
مورد جنگ یمن را مالیم تر کرد، تا بلکه بتواند حمایت های بایدن 

را در این جنگ به دست بیاورد. 
به گزارش فارس، »فیصل بن فرحان آل سعود«، وزیر خارجه 
عربســتان، در گفت وگو با رســانه های این کشور مدعی شد که 
ریاض به دنبال توقف جنگی اســت که علیه یمن به راه انداخته 
است. وزیر خارجه سعودی در گفت وگوی ویژه ای با شبکه العربیه 
که جمعه شــب پخش شد، مدعی شد که ائتالف متجاور به یمن 
به ســرکردگی کشورش مانع آتش بس در این کشور نیست بلکه 
این انصاراهلل یمن اســت که مانع اصلی توافق آتش بس در این 

کشور جنگ زده است.
او که لحن مالیمی در مقایســه با زمان دولت دونالد ترامپ 
داشت، در مورد رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال جنگ یمن 
گفت: »ما معتقدیم که اگر دولت بایدن پرونده جنگ در یمن را 

ارزیابی کند، خواهد دید که اهداف پادشــاهی سعودی و ائتالف 
با اهداف دولت بایدن در این پرونده به کلی مطابق اســت.« بن 
فرحان از اقدام رئیس جمهور ســابق آمریکا در واپسین لحظات 
دولت چهارساله اش در تروریست خواندن انصاراهلل یمن تمجید و 
دفاع کرد و گفت که این جنبش مستحق چنین اقدامی بود. بن 
فرحــان ابراز امیدواری کرد که چنین تصمیم و اقدامی، انصاراهلل 
را مجبور به مشارکت در فرآیند سیاسی یمن بکند. وزیر خارجه 
سعودی بار دیگر از پیش شرط های ریاض برای تحقق آتش بس 
در یمن ســخن گفت و اظهار داشت که یمنی ها برای تحقق این 
امر باید با »شــروط معقول« با وساطت ســازمان ملل موافقت 
کنند. وزیر خارجه سعودی در حالی از آتش بس فراگیر در یمن 
سخن می گوید که ریاض به اذعان فرستاده ویژه سازمان ملل در 

26 هزار گارد ملی اعزامی به واشنگتن دی.سی برای 
تامین امنیت مراسم تحلیف جو بایدن، بودند که در پی 
شورش ششم ژانویه )۱7 دی( به کنگره، مستقر شدند. 
اخبار مربوط به ابتالی این سربازان به کووید-۱۹ در 
حالی منتشر شــد که آنها در جریان مراسم تحلیف 
به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله 
گذاری فیزیکی در تالش و فعالیت بودند.پنجشــنبه 
عصر، گزارش های مربوط به ابتالی این ســربازان به 
کرونا در حالی منتشر شد که از آنها خواسته شده بود 
تا در پارکینگ سنا بخوابند. اما به دلیل مطرح شدن 
یکسری انتقادها درباره نوع رفتار با گارد ملی، از آنها 
دعوت کردند تا به کنگره برگشته و در هتل ها اقامت 
کنند.قانونگذاران آمریکایی به ســرعت به دیدار این 
سربازان رفته و از آنان عذرخواهی کردند، شومر رهبر 
اکثریت سنا در این دیدار گفت: آنچه رخ داده بسیار 
نادرســت بوده و هرگز مجددا اتفاق نخواهد افتاد.بعد 
از ظهر جمعه هم »جیل بایدن«، بانوی اول آمریکا نیز 
دیداری غیرمنتظره با اعضای ارتش در کنگره داشت و 
برای آنها شکالت برد. او در این دیدار گفت: گارد ملی 
همواره جایگاه ویژه ای در قلب همه بایدن ها داشــته 
است و پسر درگذشته اش بو بایدن نیز یکی از اعضای 

گارد ملی دالور بوده است. 
بحران اقتصادی عمیق!

رئیس جمهور تازه وارد آمریکا نیز در جدیدترین 
ســخنرانی خود تصویر بسیار تیره و تاری از اوضاعی 

اقتصادی این کشور ارائه کرد.بر این اساس، بایدن در 
سخنرانی روز جمعه خود گفت:» شیوع ویروس کرونا 
در کشور در حال گسترش است و براساس برآورد ها 
شمار تلفات از 600 هزار نفر نیز باالتر می رود«. بایدن 
افــزود ما در یک بحران ملی قرار داریم و باید با همه 
توان و نیرو اقدام کنیــم، چرا که به علت پیامد های 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا، با بزرگ ترین بحران 

اقتصادی مواجهیم. 
رئیس جمهــور آمریــکا گفــت: »۸ میلیون نفر 
آمریکایی منتظــر دریافت کمک هــای مالی فوری 
هســتند. اجاره خانه ۱4 میلیون مستاجر آمریکایی 
عقب افتاده است و بسیاری از آنان تهدید به اخراج از 
منازلشان شده اند«.بایدن با بیان اینکه بحران اقتصادی 
کشورش در حال بدتر شدن است، بر لزوم اتخاذ تدابیر 
»قاطع و شجاعانه«. تأکید کرد. وی گفت: »بحران بدتر 
می شود. اوضاع رو به بهبودی نیست، چراکه بدتر شدن 
اوضاع ادامه دارد«. بایدن اضافه کرد طی چند ماه آینده 
نمی توان اقدامی برای تغییر روند شیوع ویروس کرونا و 
تبعات اقتصادی آن انجام داد. اظهارات بایدن در حالی 
مطرح می شود که جدیدترین آمار وبگاه »ُورلداُمتر« 
نشان می دهد تعداد مبتالیان به کرونا در آمریکا از 25 
میلیون و 3۹0 هزار نفر فراتر رفته و شمار فوتی ها نیز 

به 424 هزار نفر رسیده است.
خطر تروریسم داخلی

 از ســوی دیگر، کاخ ســفید از یک تالش بین 

سازمانی گسترده با هدف ریشه کن کردن افراطگرایی 
داخلی به دنبال حمله اوایل همین ماه به ســاختمان 
کنگره آمریکا خبر داد. »جن ساکی«، دبیر مطبوعاتی 
کاخ سفید، رشد »افراط گرایی خشونت طلب داخلی« 
را یک »تهدید جدی و رو به رشد برای امنیت ملی« 
توصیــف کرده و گفت دولت جــو بایدن »با منابع و 
اراده کافی« با این تهدید مقابله خواهد کرد. به گفته 
وی بایدن، از دفتر مدیر اطالعات ملی خواسته تا یک 
ارزیابــی تهدید جامع با هماهنگی اف بی آی و وزارت 
امنیت داخلی این کشــور انجام دهد. شورای امنیت 
ملی بایدن هم موظف شده تا یک ارزیابی درباره اینکه 
دولت جدید چگونه می تواند به شکلی بهتر تهدیدهای 
تروریستی داخلی بالقوه را به اشتراک گذاشته، از افراط 
گرایی جلوگیری کرده و شبکه های افراطی را مختل 

کند، انجام دهد.
سخنگوی کاخ ســفید، این تدابیر را به حمله به 
ساختمان کنگره آمریکا از سوی افراط گرایان راستگرا 
مرتبط دانست.با این حال تازه ترین نظرسنجی ها نشان 
می دهد که 60 درصد آمریکایی ها نگرانند که حمله 
به کنگــره بهانه ای برای محدود شــدن آزادی های 

مدنی شود. 
20 بهمن محاکمه ترامپ

»چاک شــومر« رهبر اکثریت دموکرات مجلس 
سنای آمریکا نیز خبر داد که دادگاه محاکمه ترامپ، 
روز دوشنبه، ۸ فوریه )20 بهمن( آغاز خواهد شد.برخی 
از تحلیلگران می گویند استیضاح و محاکمه ترامپ در 
مجلس سنای آمریکا از آن جهت حائز اهمیت است 
که می تواند از بازگشــت او به قدرت جلوگیری کند.

تصویب استیضاح ترامپ در مجلس سنا نیازمند کسب 
رأی موافق دست کم دو سوم سناتورها )67 سناتور( 
اســت. از آنجا که این طرح مخالفان زیادی در میان 
سناتورهای جمهوری خواه دارد بعید است که محاکمه 

ترامپ در مجلس سنا به تصویب برسد.  
از سوی دیگر »دونالد ترامپ« برای اولین بار بعد 
از پایان ریاســت جمهوری و ترک واشنگتن سکوت 
خود را شکســت و از ویالی »مارا- الگو« در منطقه 
»پام بیچ« فلوریدا در مصاحبه با خبرنگار »واشنگتن 
اگزمینــر« گفت کاری انجام خواهــد داد.به گزارش 
خبرگزاری »اسپوتنیک«، ترامپ بدون ارائه جزئیاتی 
درباره برنامه های آتی خود، گفت: »ما کاری خواهیم 

کرد، اما هنوز وقتش نیست«.

فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز معروف آمریکایی:

آمریکا از درون پوسیده؛ عوامل انحطاط پابرجاست
ندارد که بدون شــوک بزرگی، وضعیت به 
حالت ســامان یافتگی سیاسی تغییر کند. 
وی می افزایــد: ســال 20۱6 در حقیقت، 
آمریکایی هــا آغوش خود را -دســت کم 
به اندازه کافی برای فرســتادن ترامپ به 
کاخ سفید گشــودند. و اوضاع واقعاً بدتر 
شــد و روند زوال با ســرعتی حیرت انگیز 
و در مقیاســی که پیش بینی اش آن زمان 
دشوار بود ادامه یافت  و در تحوالتی مانند 
حمله اوباش به کنگره  ایاالت متحده در 6 

ژانویه -شورشی که توسط رئیس جمهور ایاالت متحده 
تحریک و ترغیب شد- به اوج خود رسید.

فوکویاما می افزاید: در همین حال، بســترهای 
موجودی که زمینه ســاز این بحران بوده اند بی هیچ 
تغییری پابرجا هســتند. دولت آمریکا همچنان در 
سیطره نخبگان سیاسی قدرتمندی است که عرصه 
سیاســت را در راستای منافع گروهی خود تفسیر و 
تحریف کرده و مشــروعیت نظــام حاکم را تضعیف 
می کنند و بدین سان سیستم هنوز به سختی تن به 

اصالح خود می دهد.
در ایــن میــان دو پدیده نوظهور اوضــاع را به 
شــدت وخیم تر کرده است: نخســت، فناوری های 

جدیــد ارتباطــی به رونــد محو شــدن بنیان های 
مشــترک حقیقی برای سنجش دموکراتیک کمک 
کرده اند ، و دوم، آنچه پیش تر اختالف های سیاســی 
بیــن دو جناح آبی و قرمز بــود، به دوپارگی هویت 
فرهنگی رسیده است. فوکویاما می افزاید: بزرگترین 
رابطه واحد میان احساسات موافق و مخالف ترامپ، 
تراکم جمعیت است. این کشور دو شقه شده است؛ 
یک سو مناطق آبی رنگ شهری و حومه شهری، و یک 
ســو مناطق قرمز رنگ روستایی و دور از شهر. امری 
که منعکس کننده یک شکاف فرهنگی بزرگ بر سر 
ارزش های متمایز است، شــکافی که در بسیاری از 
کشورها غیر از آمریکا نیز تکرار شده است. قبیله گرایی 

در جناح چپ نیز وجود دارد و ریاست جمهوری 
بایدن شاهد اختالف های عمده ای خواهد بود که 
میان طیف هــای مختلف حزب دموکرات پدیدار 
می شود، اتفاقی که هرگز برای جمهوری خواهان 
در زمان ترامپ رخ نداد. در پایان این مقاله آمده 
است: ترامپ هدیه ای عظیم به اقتدارگرایانی مانند 
والدیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه و شی جین 
پینگ، رئیس جمهور چین تحویل داده است: یک 
آمریــکای دو پاره، که دچار گرفتــاری درونی و 
اختالف نظر داخلی بر سر ایده آل های دموکراتیک 
خود اســت. ورود بایدن به کاخ سفید و تصاحب 
اکثریت هر دو مجلس کنگره برای ایاالت متحده 
کافی نیســت تا بتواند جایگاه بین المللی خود را 
به دست آورد، ترامپیســم باید طرد، و ریشه ها و 
شاخ وبرگ های آن مشروعیت زدایی شود، همان طور 

که مک کارتیسم دهه ۱۹50 نامشروع شد. 
نخبگانــی کــه محافظ هنجــاری در اطراف 
نهادهــای ملی ایجاد می کنند باید قدرت خود را 
بازیابند و اقتدار اخالقی خود را دوباره برقرار کنند.
اینکه آنها چگونه با این چالش رو به رو می شوند، 
سرنوشــت نهادهای ایاالت متحده و مهم تر از آن 

مردم آمریکا را تعیین خواهد کرد.

یمن، بعد از توافق اســتکهلم )یا الحدیده( در سال ۱3۹7 
با زیاده خواهی ها و تحمیل شــرط های خود مانع از توافق 
آتش بس فراگیر در یمن شــد. دولت نجات ملی یمن که 
انصاراهلل نیز عضوی از آن است، هر گونه آتش بس در این 
کشور را منوط به توقف حمالت روزانه ائتالف سعودی به 
یمن و لغو محاصره پنج ســاله این کشور دانسته است و 
در مقابل، ریاض بدون توقف حمالت خواهان خلع سالح 
انصاراهلل است. عربستان در دوره چهارساله دولت ترامپ، 
با حمایت های سیاسی، نظامی و حتی مستشاری آمریکا 
 دســت به حمالتی زد که بر اساس گزارش های نهادهای 
حقوق بشــری بین الملل مصادیق جنایت جنگی است و 
ریــاض از این بیم دارد که با تغییر در کاخ ســفید نه تنها 
حمایت های دوران چهار سال گذشته را نداشته باشد بلکه 
در دوران بایدن، به دلیل همین جنایت ها مورد بازخواست 

و تحت فشار دولت او قرار بگیرد.
از سوی دیگر، یک ائتالف انگلیسی خواهان تظاهرات 
در سرتاسر جهان در روز 25 ژانویه )6 بهمن( برای پایان 
دادن به جنگ یمن شد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه 
خبری المیادین، ائتالف »جنگ را متوقف کنید« انگلیس 
در بیانیه ای اعالم کرد:» ما خواهان برگزاری تظاهرات در 
سرتاسر جهان در روز 25 ژانویه برای پایان دادن به جنگ 
یمن هستیم. زمان تظاهرات برای بعد از چند روز از روی 
کارآمدن جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا تعیین 

منابع خبــری از آزاد شــدن یکی از 
خطرناک ترین سرکردگان داعش در شهر 
»عدن« بنا به دستور ائتالف متجاوز سعودی، 

خبر دادند.
طببق گــزارش پایگاه خبری "اخبار الیمن"، 
منابع خبری از آزاد شدن یکی از خطرناک ترین 
عناصر داعش در شهر عدن به نام »ابوبکر البریکی« 
توسط دادسرای جنایی این شهر خبر دادند. این 
منابع اعــالم کردند کــه آزادی البریکی، بنا به 

دستور مقامات مسئول در دولت خودخوانده یمن 
و دستورات صادره از سوی ائتالف متجاوز سعودی 

صورت گرفته است.
البریکی یکی از سرکرده های خطرناک داعش 
و مفتی این تشکیالت تروریستی به شمار می رود 
که در سال 20۱0، پس از برنامه ریزی برای انفجار 
ورزشــگاه »22 می« در جریان مسابقات ورزشی 
دســتگیر شده بود. این نخســتین بار نیست که 
عربستان و امارات حمایت خود را از عناصر القاعده 

و داعش از طریق چنین اقداماتی نشان می دهند.
ســال گذشــته، »صالــح الجبوانــی« وزیر 
حمل ونقل دولت دست نشانده سعودی در یمن، 
اعالم کرده بود: »ما مدارک و شواهدی در اختیار 
داریم که نشــان دهنده روابط امارات با القاعده و 
داعش در یمن است.« همچنین، »مهدی المشاط« 
رئیس شــورای عالی سیاسی یمن، تاکید کرد که 
جامعه بین المللی به وجــود القاعده و داعش در 

بدنه دولت مستعفی یمن واقف است.

یک سرکرده بسیار خطرناک داعش به دستور ریاض از زندان شهر عدن آزاد شد

در واکنش به انفجارهای اخیر بغداد

جنبش نجبا به حامیان منطقه ای و بین المللی داعش 
هشدار داد

سازمان ملل از عبدالفتاح السیسی خواست
به حبس و شکنجه مخالفان دولت پایان دهد

اعتراض مسکو به سفارت آمریکا
درباره ایجاد ناآرامی در روسیه

تظاهرات مردم بحرین
درحمایت از آرمان فلسطین

شده که وعده داده حمایت آمریکا از این جنگ را متوقف 
کند. این تنها هدف اصلی ماســت؛ ملزم کردن وی برای 
عمل کردن به وعده اش و مجبور کردن دولت ها برای اتخاذ 
اقدامات مشابه.« در این بیانیه آمده است:» بیش از 260 
ســازمان از ۱7 کشور تاکنون درخواست برای اقدام علیه 
جنگ در یمن را امضا کرده اند و همین مسئله باعث می شود 
این هماهنگی بزرگترین هماهنگی بین المللی برای پایان 
 دادن به این جنگ از زمان کمپین علیه جنگ عراق باشد. «

در این بیانیه تأکید شــده اســت: »نیمی از ساکنان یمن 
در آســتانه گرسنگی هستند و کشور شاهد بدترین وبا در 
تاریخ اســت و اکنون یمن بدترین میانگین مرگ و میر بر 
اثــر کرونا در جهان را دارد. از هر 4 کرونایی یک نفر جان 
خود را از دســت می دهد. کاهش و توقف کمک ها نیز به 

گرسنگی شدید ساکنان منجر شده است.«


