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  گزارش  2

هجوم نیابتی رژیم صهیونیستی
 به مقاومت عراقی

بهترین توصیف برای اوض��اع حاکمیتی امریکا این اس��ت که در مرز 
آشوب و جنگ داخلی قرار دارد و دس��تگاه های نظامی پنتاگون فاقد 
صالحیت عملیاتی هستند. از سوی دیگر در هفته اخیر شاهد استمرار 
روزانه اقدامات مقاومت عراقی بر شبکه لجستیکی نظامیان تروریست 
امریکایی در استان های مختلف هس��تیم ولی فرماندهان امریکایی با 
نگرانی از گسترش کمی و کیفی عملیات های مقاومت عراقی، دست به 
واکنش نزده ولی روند فعلی را برای اخراج نظامیان امریکایی، پرشتاب 
ارزیابی می کنند که یادآور شرایط س��ال های 2006 تا 2010 آنها در 
عراق اس��ت. بدین س��بب مقامات امریکایی که اخیراً ناچار به تخلیه 
پادگان K1 و انتقال نیرو و جنگ افزار و تجهیزات آن به پایگاه الحریر در 
استان اربیل شدند، به دنبال روش های غیرمستقیم و نیابتی رفته اند تا 
از میزان شکنندگی اوضاع نظامیان خود و حضور اشغالگرانه بکاهند. 
نتانیاهو نیز در رژیم صهیونیس��تی تنها ب��ا ماجراجویی های امنیتی، 
قادر اس��ت در مقابل رقبای سیاس��ی خود، به ویژه بنی گانتس که هر 
لحظه برای ساقط کردن وی در تالش اس��ت، ابتکار عمل را در دست 
گیرد و از قدرت حذف نش��ود. به موازات حمالت بی سابقه هوایی که 
بنابه گزارش های میدانی، 40 نقطه در مس��یر رود فرات از دیرالزور تا 
البوکمال در بامداد چهار  ش��نبه هدف موشک های رژیم صهیونیستی 
قرار گرفته، اقدام��ات تحریک آمیز این رژیم به ش��کل غیرعادی  روی 
مناطق مختلف لبنان و توسط هواپیماهای آنان به عمل آمده، زمینه های 
افزایش تنش را در منطقه شدت بخش��یده است. در حمالت نظامی و 
موشکی به البوکمال تا دیرالزور، اگرچه برخی اهداف سوخته نیز دیده 
می شود ولی تعدادی از نیروهای مقاومت عراقی که در مرزهای عراق و 
سوریه حضور دارند، به شهادت رسیده اند. بدیهی است که این هجوم 
نیابتی صهیونیستی برای جبران خس��ارت و تلفات وارده به امکانات 
و نیروهای امریکایی در روزهای گذشته اس��ت که مقاومت عراقی بر 
ضرورت اخراج نیروهای اش��غالگر امریکایی تأکید کرده  است. اگرچه 
رژیم صهیونیستی و ش��خص نتانیاهو نیازمند گوش��مالی و تبدیل به 
کارت س��وخته در موازنه قدرت منطقه ای اس��ت ولی حمالت بامداد 
چهار  شنبه رژیم صهیونیستی با ماهیتی کاماًل امریکایی ولی به دست 
رژیم صهیونیستی اجرا شده اس��ت. لذا مقاومت عراقی را در شرایطی 
قرار داده تا ضمن استحکام و اس��تمرار به اقدامات اخراج کننده امریکا 
از عراق، آسیب فعلی را به فرصتی راهبردی برای مقاومت در دو سوی 
مرز عراق و سوریه و دیگر مناطق عراق تبدیل کند. این واکنش مقاومت 
از این جهت که امریکایی ها در یک ماه گذش��ته عده و ُعده خود را در 
پایگاه های خود در شرق فرات از طریق مرزهای عراق و احتماالً پایگاه 
عین االسد به شدت قوت بخشیده و زیرساخت های یک پروژه جدید و 
ترکیبی را با کمک نیروهای داعش و نیروهای قسد که عمدتاً وابسته 
به مسعود بارزانی هس��تند و حقوق 17هزار نفر آنها از بودجه عراق و 
اقلیم کردستان عراق پرداخت می شود، فراهم کرده اند نیز باید مدنظر 
قرار داده و سیستم های پدافند موشکی و مؤلفه های امنیتی خود را در 
سطح رخدادهای احتمالی و گسترده تر فراهم کنند. آنچه روشن است 
اینکه رژیم صهیونیستی و موجودیت و ضریب ماندگاری آن به حضور 
فعال و اشغالگرانه امریکایی و غربی و در کشورهای منطقه مرتبط است 
و صهیونیست   ها در اقدام نیابتی خود، در واقع برای باقی ماندن در چتر 
حمایتی غربی، ریسک حمالت نیابتی چهار  ش��نبه صبح به نیروهای 

مقاومت را پذیرفته اند. 
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 انتقاد غنی از توافقنامه امریکا و طالبان 
همزم��ان ب��ا روی کار آمدن دولت جدی��د در امری��کا، رئیس جمهور 
افغانستان در سخنانی گفت بخش  زیادی از توافقنامه صلح میان امریکا 
و طالبان دارای ابهام اس��ت و واش��نگتن اصرار دارد این توافق مبنای 
حل بحران و اتمام جنگ ش��ود. به گزارش صدای افغان )آوا(، اش��رف 
غنی گفت: توافقنامه امریکا و طالبان دارای ابهام است و این موضوع با 
خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانس��تان در میان گذاشته 
شده و خواستار شفاف سازی در آن شده ایم. غنی ادامه داد: اما خلیل زاد 
تأکید دارد که تمام کش��ور    ها با این توافقنامه موافق هستند و در پی 

یافتن راه حل سیاسی بخش اصلی و کلیدی است. 
-----------------------------------------------------

  ناو شارل دوگل عازم خاورمیانه می شود
پاریس با بیان اینکه ناو فرانسوی شارل دوگل بار دیگر عازم خاورمیانه 
می ش��ود اعالم کرد که مأموریتی را در چارچ��وب ائتالف بین المللی 
مقابله با داعش در عراق و س��وریه اجرا خواهد کرد. به گزارش سایت 
میدل ایست نیوز، »فلورانس پارلی«، وزیر ارتش فرانسه، در سخنانی در 
برابر کمیسیون دفاع مجلس این کشور گفت مأموریت این ناو تقویت 
مشارکت فرانس��ه در عملیات بین المللی علیه تروریست های داعش 
در عراق و سوریه است. او گفت که این ناو در نیمه اول سال 2021 در 
دریای مدیترانه و اقیانوس هند مستقر خواهد شد و افزود که این اقدام 
نشان دهنده عزم فرانسه برای مبارزه دائمی و نامشروط با تروریسم است. 
پارلی در اظهاراتی تأکید کرد:» از نظر فرانسه داعش هنوز حضور دارد و 
حتی می توان از نوعی ظهور مجدد آن در سوریه و عراق سخن گفت.« او 
اضافه کرد که از زمان سقوط شهر باغوز که واپسین مرکز تروریست های 
داعش بود می توان دید که داعش قدرت خود را در س��وریه بازمی یابد 
و یک نمونه فعالیت آن حمله داعش در ۳0 دسامبر بود که در آن ۳۹ 

نیروی نظامی ارتش سوریه جان باختند. 
-----------------------------------------------------
  تعلیق خلبان تونس�ی به خاطر خودداری از پرواز به سمت 

تل آویو 
رسانه     ها گزارش دادند خطوط هوایی امارات یک خلبان تونسی را که 
حاضر به پرواز به سمت تل آویو نش��ده، از کار تعلیق کرده است. منعم 
صاحب الطابع یکی از خلبانان خطوط هوایی امارات در فیس بوک خود 
نوشت، پس از آنکه حاضر به پرواز به سمت تل آویو نشده از کار تعلیق 
شده است. وب سایت »الشارع المغربی« هم گزارش داد، در تماس با این 
خلبان، وی بر تعلیق از کارش تأکید کرده و گفته منتظر تشکیل کمیته 
انضباطی و حضور در این کمیته است. خلبان مذکور پس از انتشار این 

پست، صفحه فیس بوک خود را بست.
-----------------------------------------------------
 اذعان هیالری کلینتون به قتل خاش�قجی به دس�ت رژیم 

سعودی
هیالری کلینتون، وزیر خارجه اسبق امریکا در صفحه شخصی خود در 
توئیتر با قرار دادن وبگاه » اپل تی وی « که تبلیغ فیلم » معارض«، زندگی 
»جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد رژیم سعودی را تا لحظات قتل 
او روایت می کند، رژیم سعودی را مس��ئول قتل خاشقجی دانست. به 
گزارش خبرگزاری آناتولی، او نوشت: اگر این مستند را که » معارض « 
نام دارد، ندیده اید امیدوارم آن را تماش��ا کنید. این مستند قدرتمند 
درباره ترور خاشقجی به دست دولت سعودی، اکنون در دسترس است. 
در خالصه این مستند به کارگردانی برایان فوگل، فیلمساز برنده جایزه 
اسکار آمده که این مستند به هزارتوی فریب در این قتل می پردازد که 
در کنسولگری عربستان در اس��تانبول، ترکیه رخ داد. این مستند که 
روی اپل تی وی در دس��ترس است،  به بیان داس��تان ناگفته از جنایت 
و قتل خاش��قجی می پردازد که جهان را شوکه کرد و شامل فیلم های 
» هرگز دیده نشده « و دسترسی بی سابقه به انبوهی از اطالعات است 

که پیش تر در دسترس عموم نبوده است. 

حمله تل آویو به سوریه 
با دست فرمان پمپئو

صهیونیست   ها چهار   ش�نبه مناطقی از س�وریه را بمباران کردند. 
یک منبع مطل�ع، از رایزن�ی رئیس موس�اد با وزیر ام�ور خارجه 
امریکا در این مورد، آن هم درست یک روز پیش از حمله خبر داد. 
بامداد چهار   شنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی مناطقی در دیرالزور 
و البوکمال را هدف قرار دادند. درباره وقایع روز گذش��ته، یک منبع 
نظامی به خبرگزاری سانا گفت که حمله دشمن اسرائیلی در ساعت 
1:10 بامداد انجام شد و ابعاد و حواش��ی این تجاوز در دست بررسی 
است. ش��بکه خبری المیادین نیز از وقوع چند انفجار در مرز عراق و 
سوریه خبر داد و خاطرنشان کرد که به نظر می رسد این انفجار   ها در 
پی حمله هوایی به سوریه رخ داده  است.  در پی انتشار اخباری از تجاوز 
صهیونیست   ها به سوریه، خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس به نقل 
از یک مقام اطالعاتی ارشد این کشور اعالم کرد که این حمالت که در 
نوع خود کم سابقه هستند، با استفاده از اطالعاتی که ایاالت متحده 
در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده بود، عملیاتی شدند. این مقام 
امریکایی که نخواست نامش فاش ش��ود، گفت: »مایک پمپئو وزیر، 
امور خارجه امریکا روز دو   ش��نبه طی دیدار با یوس��ی کوهن، رئیس 
موساد )سازمان جاسوسی رژیم صهیونیس��تی( در کافه میالنو واقع 
در واشنگتن، درباره حمله به س��وریه صحبت کرده بود و فردای آن 
روز جنگنده های رژیم صهیونیستی انبارهای تسلیحات در البوکمال 

را هدف قرار دادند.«
دیده بان حقوق بشر س��وریه از کشته شدن دس��ت کم 40 نفر در این 
حمالت خب��ر داده اما نکته جالب توجه این اس��ت ک��ه جنگنده هاي 

اسرائیلي این حمله را با استفاده از فضاي عراق و اردن انجام داده اند.
صهیونیست   ها در غزه نیز تحرکاتی داشتند. بنابر اذعان آویخای ادرعی، 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، این رژیم پایگاه حماس در نوار غزه 
را به وسیله تانک هدف قرار داده است. وی مدعی شد که این حمله در 
پاس��خ به تیراندازی از نوار غزه به یک خودروی مهندسی اسرائیلی در 

طرف غربی حصار امنیتی جنوب نوار غزه صورت گرفت. 

پای اسرائیل روی گاز شهرک سازی 
تا آخرین روزهای ترامپ

530 واحد صهیونیست نشین دیگر 
در قدس ساخته مي شود

در واپس�ین روزه�ای ریاس�ت جمه�وری دونال�د ترام�پ، 
صهیونیس�ت    ها در تأیی�د خب�ری ک�ه ب�ه تازگ�ی درب�اره 
ت�داوم شهرک س�ازی در اراض�ی اش�غالی منتش�ر ش�ده ب�ود، 
روز چهار    ش�نبه س�اخت بی�ش از 500 ش�هرک را تأیی�د کردند. 
رسانه های رژیم صهیونیستی روز دو    شنبه خبر دادند که قرار است این 
رژیم، هفته آینده مجوز ساخت 850 واحد مسکونی دیگر را در کرانه 
باختری صادر کند. مرکز پخ��ش رادیویی-تلویزیون��ی این رژیم روز 
چهار    شنبه از موافقت با ساخت 5۳0 واحد  صهیونیست نشین در قدس 
اشغالی خبر داد. به این ترتیب، 400 واحد در شهرک گیلو در جنوب 
قدس اش��غالی و 1۳0 واحد دیگر در ش��هرک  رامات شلومو در شمال 
قدس اشغالی ساخته خواهد شد.  این اقدام پیش از به قدرت رسیدن جو 
بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا صورت گرفته است که پیش تر در 
تعلیق ساخت این  واحد    ها نقش داشت. جامعه جهانی، شهرک سازی در 
اراضی فلسطینی را غیرقانونی اعالم کرده است و از رژیم صهیونیستی 

می خواهد که به شهرک سازی خاتمه ببخشد. 
فرانسه، اروپا، مصر و عربس��تان به تصمیم اخیر مقامات صهیونیستی 
واکنش نشان دادند. دولت فرانسه، تصمیم مقامات رژیم صهیونیستی 
مبنی بر ساخت 800 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی را 
محکوم کرد و با صدور بیانیه ای از مقامات رژیم صهیونیستی خواست 
طرح ساخت واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری را کنار بگذارند. 
ضمن اینکه اس��رائیلی     ها و فلس��طینیان را به کنار گذاشتن هرگونه 
اقدامات یکجانبه ای که امکان دارد راهکار تشکیل دو کشوری مبتنی بر 

قوانین بین المللی را به خطر بیندازد، فراخوانده است. 
همچنین، وزارت خارجه مصر درب��اره هرگونه اقدامی که پیامد منفی 
بر امنیت منطقه و ثبات آن داشته باشد، هشدار داد و با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که این تصمیم مقامات رژیم اش��غالگر، نقض قطعنامه های 
بین المللی به شمار می آید. وزارت خارجه عربستان نیز تصمیم مقامات 
رژیم صهیونیستی برای ساخت 800 واحد مسکونی جدید را در کرانه 
باختری به شدت محکوم کرد.  آمار جنبش »صلح اکنون« حاکی از این 
است که رژیم صهیونیستی سال 2020، 12 هزار و 15۹ واحد مسکونی 

در شهرک     ها ساخت که بیشترین آمار از سال 2012 بوده است. 

استیضاح با وحشت شورش
 همزمان با آغاز استیضاح ترامپ 15هزار تفنگدار در واشنگتن مستقر شدند و هر 50 ایالت امریکا در حالت آماده باش نظامی قرار گرفتند

تصاویر پادگانی شدن کنگره امریکا و گزارش احتمالی شورش های سراسری طرفداران ترامپ، ایاالت متحده را به یک سیرک تماشایی برای ناظران جهانی تبدیل کرده است

هادیمحمدی

ت ه�ا  ا کر مو د   گزارش  یک
س�رانجام رون�د 
استیضاح ترامپ را به جریان انداختند تا طی 
همین سه، چهار روزه کار او را یکسره کنند. با 
نزدیک ش�دن به مراس�م تحلیف جو بایدن، 
دس�ت کم 15هزار نی�روی امنیت�ی تفنگ به 
دست، در واشنگتن دی سی مستقر شده اند تا 
تضمین کنند که از می�ان 75 میلیون طرفدار 
ترامپ، مجدداً ع�ده ای به نهاده�ای عمومی 
امری�کا حمله نکنند ی�ا فراتر از آن، کس�ی از 
مقام های امریکایی را ترور نکنند، به خصوص 
که اف ب�ی آی سه         ش�نبه ش�ب ی�ک مظنون 
س�وءقصد به ج�ان پلوس�ی، رئی�س مجلس 
نمایندگان را باز داش�ت کرد. ای�ن وضع فقط 
مربوط به واشنگتن دی س�ی نیست،چون که 
ظاهراً ه�ر 50 ایالت امری�کا در فاصله کوتاه تا 
تحلیف بایدن، به ح�ال آماده باش درآمده اند. 

مجلس نماین��دگان امریکا دیروز ب��ا صدور یک 
قطعنامه  از مایک پنس خواس��ت با فعال س��ازی 
متمم 25 قانون اساسی که شرایط کناره گیری یا 
برکناری رئیس جمهور را مشخص کرده، برکناری 
دونال��د ترامپ را از ق��درت، به دلی��ل نقش او در 
شورش های ششم ژانویه کلید بزند. این قطعنامه 
ب��ا 220 رأی نمایندگان که اکث��ر آنها دموکرات   
هس��تند تصویب ش��ده ول��ی رأی 205 نماینده 
مخالف، نش��ان می دهد که همچنان اقلیت قابل 
توجهی نمی خواهند ترام��پ از راهی غیر از پایان 
دوره ریاس��ت جمهوری اش کنار گذاش��ته شود. 
در حالی ک��ه از ام��روز، فقط چه��ار روز به پایان 
ریاس��ت جمهوری ترامپ مان��ده، برکناری وی 
طبق متمم 25 قانون اساس��ی دست کم 25 روز 
از زمان فعال سازی آن از طرف مایک پنس معاون 
ترامپ وقت می برد که به این ترتیب کفاف دوره 
ریاست جمهوری ترامپ را نخواهد داد ولی ظاهراً 
مخالف��ان ترامپ دنبال این هس��تند ک��ه از این 
طریق، مطمئن ش��وند حیات سیاس��ی ترامپ با 
حدود 75میلی��ون رأی در میان امریکاییان تمام 
شده است. قطعنامه ماده 2 را »جیمی راسکین« 
نماین��ده دموکرات ایال��ت مریلند ارائ��ه کرده و 
از »مایک پن��س « می خواهد هرچه س��ریعتر از 

اختیارات و ق��درت خود طبق بن��د 4 متمم 25 
برای تش��کیل و بس��یج کارکنان اصل��ی ادارات 
اجرایی در کابینه برای اع��الم آنچه که برای یک 
ملت وحشت زده آش��کار و واضح است، استفاده 
کند و آن این است؛»رئیس جمهور قادر به انجام 
موفقیت آمیز وظایف خود نیس��ت.«  پیش بینی 
دموکرات  ها این اس��ت که پنس زیر بار قطعنامه 
کنگره نرود، به خصوص که پنس سه         ش��نبه شب 
در نامه ای به »نانس��ی پلوس��ی « رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا درخواس��ت فعال سازی متمم 
25 قانون اساسی برای برکناری ترامپ را رد کرد و 
نوشت: »من اعتقاد ندارم که چنین اقدامی به نفع 
ملت ما و قانون اساسی باش��د. « به همین دلیل، 
دموکرات  ها همزمان، طرح استیضاح ترامپ را هم 
شروع کرده اند. دیروز نانسی پلوسی ۹ دموکرات 
را به عنوان مسئوالن روند استیضاح معرفی کرد 
که شامل جمی راس��کین، استاد س��ابق حقوق 
قانون اساس��ی به عنوان مدیر اصلی استیضاح و 
دیگر نماین��دگان دموکرات ش��امل دیانا دیجت 
)کلرادو(، دیوید سیسیلین )رودآیلند(، خواکین 
کاسترو )تگزاس(، اریک اسوالول )کالیفرنیا(، تد 
لیو )کالیفرنیا(، جو نگوس )کلرادو(، مادلین دین 
)پنسیلوانیا( و دل استیس��ی پالسکت )ویرجین 
آیلند( نیز او را همراهی می کنند. نانس��ی پلوسی 
که یک بار سابقه استیضاح ناکام ترامپ را هم در 
پرونده خودش دارد، دیروز گف��ت:» این وظیفه 
در چارچ��وب قانون اساس��ی و وظایف میهنی بر 
دوش آنهاس��ت تا پرونده اس��تیضاح و برکناری 
این رئیس جمهور را ارائه دهن��د. آنها این کار را با 
عشق فراوان به کشور، عزم راسخ برای محافظت 
از دموکراس��ی و وفاداری به سوگندمان به قانون 
اساس��ی انجام می دهند.«  بند استیضاحی که در 
مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شده، تصریح 
می کند، ترامپ با تحریک جمعیت هوادارانش به 
تالش برای کارش��کنی در کار کنگره که در حال 
تأیید پیروزی بایدن از طری��ق آرای آلکترال بود، 
یک حمله به دولت را به راه انداخت. این روند نیز 
بعید است طی سه، چهار روز آینده به نتیجه برسد 
ولی مخالف��ان ترامپ از یک ط��رف دنبال ایجاد 
وحشت در او و حامیانش برای ایجاد بازدارندگی 
مقابل حوادث غیرقابل پیش بینی در روز تحلیف 

هستند و از طرف دیگر، تالش می کنند با ادامه این 
روند حتی بعد از پایان دوره ترامپ، عماًل  او را به 

یک »مرد سیاسی متحرک « تبدیل کنند. 
 س�رعت ریزش سیاس�ی ،کندی ریزش 

اجتماعی 
اقدامات دموکرات ها، رقبای جمهوریخواه آنها را 
در وضعیتی دشوار قرار داده، طوری که بسیاری از 
حامیان ترامپ در داخل اردوگاه جمهوریخواهان 
نیز مجبور شده اند از گام های آنها حمایت کنند. 
نیویورک تایمز نوش��ته که می��چ مک کانل، رهبر 
جمهوریخواهان س��نا به اطرافیان خود گفته که 
اعتقاد دارد »دونالد ترام��پ« مرتکب خطا        هایی 
ش��ده که قابل استیضاح اس��ت. »جان کاتکو « از 
اعضای ارش��د مجمع جمهوریخواهان اولین فرد 
از این حزب بود که از اس��تیضاح ترامپ حمایت 
کرد.  همچنین »دام کیزینگر « دیگر عضو ارش��د 
جمهوریخواه مجلس نمایندگان نیز در بیانیه ای 
نوش��ت: »ترامپ از جایگاه خود در ق��وه مجریه 
برای حمله به قوه مقننه اس��تفاده کرد. بنابراین 
با ارزیابی لوایح مربوط به استیضاح که به مجلس 
نمایندگان ارائه شده اس��ت، باید بگویم: اگر این 
اقدام قابل استیضاح نباشد پس چه تخلفی سزاوار 

استیضاح است؟«
در سطح اجتماعی اما روند ریزش جایگاه ترامپ 
به کندی و با کاهش 10 درصدی پایگاه اجتماعی 
ترامپ پیش م��ی رود. نتایج نظرس��نجی جدید 
هیل – هریس ایکس نشان می دهد، میزان رضایت 
از ریاست جمهوری دونالد ترامپ بعد از حمله 6 
ژانویه طرفداران او به ساختمان کنگره، در میان 
رأی دهن��دگان جمهوریخ��واه 10درصد ریزش 
داش��ته که هرچند ظرف یک هفته، درصد قابل 
توجهی اس��ت ولی برای مخالف��ان او چندان هم 
رضایتبخش نیس��ت. 44 درصد از رأی دهندگان 
ثبت نامی در نظرسنجی هش��تم تا یازدهم ژانویه 
گفتند، عملکرد ترامپ به عن��وان رئیس جمهور 
را تأیید می کنند که این از 50 درصد نظرسنجی 
قبل��ی کمت��ر اس��ت. در مقاب��ل، 56 درص��د از 
شرکت کنندگان گفتند که از عملکرد ترامپ در 
کاخ سفید رضایت ندارند. میانگین نظرسنجی های 
»ریل کلیر پالتیکز « نشان می دهد که میزان تأیید 
ریاست جمهوری ترامپ 41/6 درصد شده است. 

 پایتخت وحشت
هم��ه این    ها باعث ش��ده ک��ه رقب��ای ترامپ به 
سمت ایجاد رعب و وحشت فزاینده گام بردارند. 
واشنگتن دی سی پایتخت امریکا در فاصله کوتاه 
باقی مانده تا مراسم تحلیف ترامپ، شاهد اقدامات 
ش��دید امنیتی اس��ت به طوری که گفته ش��ده 
حداقل 10 هزار گارد ملی مسلح در شهر مستقر 
شده اند و نرده         هایی که فردی قادر به باال رفتن از 
آنها نیست اطراف ساختمان کنگره و کاخ سفید 
گذاشته شده و بناهای یادبود ملی بسته شده اند. 
یک ع��کاس خبرگزاری فرانس��ه گ��زارش کرده 
که س��ربازان گارد ملی امریکا که در خیابان های 
واشنگتن مستقر شده اند، در یک تغییر وضعیت 
عمده از اواخر سه         ش��نبه ش��روع به حمل سالح 
کرده اند. گارد ملی مجوز اع��زام 15 هزار نیرو به 
واش��نگتن را دارد اما تا روز          شنبه حداقل 10 هزار 
نیرو مستقر خواهند شد و 5 هزار نیروی باقیمانده 
در حالت آماده باش هستند. دو مقام امریکایی که 
به شرط ناشناخته ماندن صحبت کرده اند، گفته اند 
که نیروهای مستقر در واشنگتن دی سی مسلح 
خواهند بود. یکی از این مقامات گفته  اس��ت که 
نیرو های گارد ملی در اولویت دفاعی قرار نخواهند 
گرفت و تنها به ادارات پلیس کمک می کنند، اما 
با توجه به تهدید های موجود در منطقه »کاپیتال 
هیل « )کنگره( این نیرو         ها ملزم به حمل سالح به 
منظور دفاع از خود هس��تند. نیویورک تایمز هم 
گزارش کرد، مجوز حمل سالح روز سه         شنبه برای 
سربازان محافظت کننده از مجموعه کنگره داده 
شده است. وضعیت امنیتی در پایتخت امریکا به 
خصوص از این جهت جدی است که بعد از هشدار 
روز دو        شنبه مقام های امنیتی درباره امنیت جانی 
نمایندگان کنگره، دیروز هم اف بی آی اعالم کرد 
که یک مرد اهل ایالت جورجیا را که تهدید کرده 
بود نانسی پلوسی را به قتل می رساند در واشنگتن 
دی سی دستگیر کرده است. هشدارهای پی در پی 
اف بی آی باعث شده که عالوه بر واشنگتن دی سی، 
هم��ه 50 ایالت امری��کا در وضعی��ت آماد ه باش 
قرار بگیرن��د. نیروهای گارد ملی در مینه س��وتا ، 
ویسکانس��ین و اوهایو از دیروز به حال آماده باش 
درآمده اند و »سی بی اس« از تگزاس گزارش کرده 
که کنگره ایالتی چیزی ش��بیه به اردوگاه نظامی 
ش��ده و کارگران پنجره های طبق��ه اول کنگره 
ایالتی ویسکانس��ین را تخته کوب کرده اند. پیام 
کم سابقه ای که سه   شنبه شب ستاد ارتش امریکا 
منتشر کرد و ش��ورش های 6 ژانویه را »حمله به 
فرایند اجرای قانون اساسی«  خواند نشان می دهد 

که اوضاع واقعاً جدی و بحرانی است. 
 100 هزار عکس برای شناسایی فتنه گران

در روندی م��وازی با ارع��اب حامی��ان ترامپ، 
دادس��تان فدرال دیروز اعالم ک��رد، تحقیقات 
کیفری را علی��ه بیش از 170 تن که در شش��م 
ژانویه به کنگره حمله ور شدند، آغاز کرده و قصد 
دارد تعدادی از اصلی         ترین مجرمان را بابت ایفای 
نقش در این خش��ونت به تهاج��م و فتنه افکنی 
متهم کند. مایکل ش��روین گفته که 70 پرونده 
کیفری تا به امروز تشکیل شده است ولی انتظار 
دارد در نهای��ت صد        ها تن متهم ش��وند، چرا که 
اف ب��ی آی در حال بررس��ی بی��ش از 100 هزار 
عکس و ویدئ��و از ناآرامی اوایل ژانویه اس��ت که 
برخی از آنها به دست مشارکت کنندگانی گرفته 
شده که شیشه         ها را شکسته و اموال را به سرقت 
بردند. دادستان واشنگتن دی سی در کنفرانس 
مطبوعاتی خ��ود گفته که حج��م و مقیاس این 
تحقیقات و این پرونده         ها واقعاً بی س��ابقه است، 
نه فقط در تاریخ اف بی آی بلکه احتماالً در تاریخ 
وزارت دادگس��تری. محوطه بیرون��ی و داخلی 

کنگره صحنه جرم است. 

وزارت خارج�ه کره جنوبی ضم�ن تأکید بر 
شکس�ت مأموریت دیپلماتی�ک قائم مقام 
وزارت خارجه این کش�ور برای رفع توقیف 
نفتکش کره جنوب�ی در آب های ایران اعالم 
کرد رایزنی    ه�ا بین دو کش�ور ادام�ه دارد. 

به گزارش ف��ارس، روزنامه »ُکریا جونگ آنگ« 
کره جنوبی در گزارش��ی درباره سفر اخیر مقام 
ارشد این کش��ور به ایران و دیدارهایش اعالم 
کرده که مأموری��ت او برای ح��ل دیپلماتیک 
موضوع رفع توقی��ف نفتک��ش کره جنوبی در 
ایران شکس��ت خورد.  »چوی��ی جونگ کان « 
روز یک   ش��نبه 21 دی ماه در سفری سه روزه 
راهی تهران شد و در این سفر با برخی مقام های 
ایران از جمله »س��یدعباس عراقچی « معاون 
سیاس��ی وزیر امور خارجه دی��دار و گفت وگو 
کرد.  خبرگزاری یونه��اپ کره جنوبی پیش تر 
در ای��ن خص��وص گ��زارش داده بود ک��ه این 
دیپلمات قصد دارد ضمن بحث درباره موضوع 
پول های بلوکه ش��ده جمهوری اسالمی ایران 
در کره جنوبی به واس��طه تحریم ه��ای ایاالت 
متحده، در خص��وص آزادی نفتکش  و خدمه 
آن گفت وگو کند.  روزنامه »ُکریا جونگ آنگ« 
کره جنوبی در گ��زارش روز چهار   ش��نبه خود 
نوشت: »دیپلمات های کره )جنوبی( که درباره 

آزادی یک نفتکش کره جنوبی مذاکره کردند، 
به دنبال اختالف نظر بر س��ر دارایی های بلوکه 
ش��ده ایران و ادعا   ها درب��اره آلودگی )محیط 
زیست(، این کشور را دست خالی ترک کردند.«  
طبق این گ��زارش، وزارت خارجه کره جنوبی 
اعالم کرد که چویی جونگ کان در س��فر سه 
روزه و دیدار ب��ا مقام های ای��ران درباره آزادی 
یک کش��تی و ملوانان توقیف شده آن از سوی 
ایران مذاکره ک��رد اما در رس��یدن به هر گونه 

توافقی ناکام ماند.  طبق اع��الم این وزارتخانه، 
مذاکرات برای »حصول به راه حل    هایی فوری و 
سازنده در موضوعات اختالفی« بین کره جنوبی 
و ایران بر اس��اس اصول دوستی بلندمدت بین 
دو کش��ور ادامه خواهد یاف��ت.  وزارت خارجه 
کره جنوب��ی اعالم ک��رد، طرف ایران��ی درباره 
موضوع توقیف نفتکش کره جنوبی وعده انجام 
»فراین��د منصفانه قضای��ی« و همچنین رفتار 
انسان دوستانه و ارائه خدمات و دسترسی های 

کنس��ولی برای 20خدمه نفتک��ش را داد.  به 
ادعای این وزارتخانه، قائم مقام وزیر خارجه در 
جریان سفر به تهران از مقام های ایران خواست 
در خصوص آلودگی زیس��ت محیطی ناشی از 
نفتکش توقیف ش��ده در آب های ایران مدرک 
ارائه دهند اما بیش از یک هفته است که تهران 
مدرک��ی ارائه ن��داده و این موض��وع، غیرقابل 
قبول اس��ت.  نفتکش کره جنوبی روز دو   شنبه 
15 دی ماه به دلیل نقض پیاپی قوانین زیست 
محیطی دریایی از سوی ناوگروه ذوالفقار منطقه 
یکم نی��روی دریایی س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی در آب های خلیج فارس توقیف شد.  
وزارت خارج��ه کره جنوبی در بیانی��ه خود به 
اظهارات قائم مقام وزارت خارجه این کش��ور 
درباره ادامه بلوکه ب��ودن 7 میلیارد دالر منابع 
ایران اشاره کرد و مدعی شد که او به مقام های 
ایران تأکید کرده است که نظام مالی کره جنوبی 
به شدت به نظام مالی امریکا مرتبط و پیوسته 
اس��ت و اس��تفاده از این منابع بلوکه شده، به 
همکاری واش��نگتن نیاز دارد.  ب��ه روایت این 
وزارتخان��ه، چوی��ی جونگ کان گف��ت: »ما از 
ایران خواستیم این واقعیت را بفهمد و به طور 
فعال در تالش    ها برای یافتن راه    هایی به منظور 
تضمین استفاده موثر از دارایی های بلوکه شده 

همکاری کند.«

دست خالی دیپلمات های کره ای در رفع توقیف نفتکش 

رئیس موساد: انصاراهلل 
قصد حمله به اسرائیل را دارد! 

همزمان با تصمیم امریکا برای درج نام جنب�ش انصاراهلل یمن در 
لیست تروریسم این کشور، رئیس سازمان موساد رژیم صهیونیستی 
هم مدعی طرح انصاراهلل برای حمله به اراضی اشغالی از یمن شد. 
خبرگزاری اسپوتنیک، روز چهار    شنبه به نقل از منابع عبری گزارش 
داد که یوس��ی کوهن، رئیس موس��اد در دیدار با مایک پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا در واش��نگتن مدعی این طرح شد. این منابع گزارش 
دادند که کوهن در دیدار با پمپئو تأکید کرد که اسرائیل از هر زمان 
دیگری، آمادگی بیشتری برای حمله از سوی انصاراهلل یمن دارد. طبق 
گزارش رسانه های عبری » رئیس موساد اطالعات مهمی را به وزیر 
خارجه امریکا مبنی بر تصمیم انصاراهلل برای هدف قرار دادن اراضی 
اشغالی با موشک های کروز و آس��یب زدن به دریانوردی در دریای 
سرخ ارائه داد.« مقامات صهیونیستی و امریکایی    ها تالش می کنند با 
این ادعا    ها فشارهای بین المللی را علیه انصاراهلل تشدید و راه را برای 
جبران شکست های عربستان سعودی و امارات در خاک یمن فراهم 
کنند. از سوی دیگر، بر اس��اس گزارش های اعالم شده انگلیس طی 
چهار سال گذشته یعنی دورانی که این کش��ور به بمباران و کشتار 
غیرنظامیان یمنی متهم است، 2/4میلیون پوند به ارتش عربستان 
س��عودی کمک کرده اس��ت. به گزارش روزنامه گاردین،  این آمار و 
ارقام که در جریان جلسات پرس��ش و پاسخ پارلمانی به دست آمده 
برای اولین بار جزئیاتی از هزینه های پرداختی به عربستان از طریق 
منابع مالی مخفی را نشان می دهد، جیمز کلورلی، یکی از مقام های 
وزارت خارجه انگلیس اکتبر 2020 گفت،  استفاده از بودجه ارتش 
برای کمک به عربستان جهت حفاظت از امنیت ملی اش و حمایت 
از ارتش عربستان براساس قوانین انسان دوس��تانه بین المللی بوده 
است! دو ماه بعد، جیمز هیپی، مقام دیگر نیروهای مسلح انگلیس در 
نامه ای اعالم کرد مبالغ صرف شده ش��امل 2/4میلیون پوند از سال 
2016 بوده که ش��امل 550هزار در 201۹ و 2020 می شود. سعید 
احمد الوداعی،  مدیر مؤسسه بحرینی حقوق و دموکراسی می گوید: 
این بسیار ناراحت کننده است که دولت انگلیس پول مالیات دهندگان 

را برای تقویت توان نظامی سعودی خرج می کند. 


