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  گزارش  2

ائتالف عربی- صهیونیستی علیه ایران
 با فرماندهی سنتکام

دونالد ترامپ در دوره چهارس��اله ریاست جمهوری بیشترین گام     ها را 
در راستای منافع رژیم صهیونیستی برداشته و خدماتی بی سابقه انجام 
داده اس��ت. در آخرین روزهای حضور ترامپ در کاخ سفید ، دولت او 
اقدام دیگری انج��ام داد و پنتاگون روز جمع��ه 26 دی ) 15 ژانویه( با 
تغییر ساختار حوزه فعالیت نظامی خود، اعالم کرد که پس از بررسی 
»طرح فرماندهی متحد«، اسرائیل را از حوزه فرماندهی اروپایی ایاالت 
متحده )یوکام( خارج و به حوزه فرماندهی تروریستی مرکزی )سنتکام( 
اضافه کرده است. این بیانیه می افزاید: »کاهش تنش      ها میان اسرائیل 
و کشورهای عربی همس��ایه اش متعاقب توافق های آبراهام ، فرصتی 
اس��تراتژیک را به ایاالت متحده داد تا ش��رکای کلی��دی خود را علیه 

تهدیدهای مشترک در خاورمیانه، همسو کند.«
به نظر می رس��د که تحوالت اخیر در زمینه عادی س��ازی روابط میان 
اسرائیل و برخی کشورهای عربی یعنی امارات ، بحرین ، مغرب و سودان 
در راس��تای هدف کلی دولت ترامپ یعنی ائتالف س��ازی علیه ایران 
و محور مقاومت در منطقه با ش��رکت رژیم صهیونیس��تی و متحدان 
عرب واشنگتن موجب این تغییر مهم و اساس��ی در زمینه استراتژی 
نظامی امریکا در غرب آسیا شده است. بدین ترتیب پنتاگون، اسرائیل 
را از تحت ش��مول حوزه فرماندهی اروپا به ح��وزه فرماندهی مرکزی 
تروریستی امریکا یعنی س��نتکام منتقل کرده اس��ت. به این ترتیب، 
اسرائیل در کنار کش��وری قرار می گیرد که در حوزه فعالیت سنتکام 
قرار دارد. این امر موجب همکاری مستقیم و هر چه نزدیک تر سنتکام با 
رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر اقدامات هماهنگ بین متحدان عرب 
امریکا در منطقه و اسرائیل خواهد ش��د. پنتاگون در این زمینه ضمن 
تأکید بر اینکه اسرائیل از اصلی      ترین متحدان استراتژیک امریکا است 
مدعی شد که» این اقدام فرصت های بیشتری را برای همکاری میان 
متحدان س��نتکام به وجود می آورد و همزمان همکاری قدرتمند بین 

اسرائیل و متحدان اروپایی مان را حفظ می کند.«
البی های اس��رائیلی در امریکا بعد از عادی س��ازی رواب��ط بین برخی 
کش��ورهای عربی و اس��رائیل، بار     ها از دولت ترامپ خواسته بودند که 
تل آویو را به حوزه فعالیت سنتکام اضافه کند. از جمله »بنیاد یهودی 
برای امنیت ملی امریکا« که یک گروه البی مستقر در واشنگتن است، 
در دسامبر 2020 از دولت امریکا خواسته بود به منظور تقویت اتحاد 
و همکاری میان تل آویو و کش��ورهای عربی علیه ایران، حوزه فعالیت 
سنتکام را به اسرائیل گسترش دهد. به گفته »مارتین ایندیک « عضو 
اندیشکده »ش��ورای روابط خارجی امریکا«، با توجه به اینکه مسائل 
مربوط به ایران به یک نگرانی فزاینده برای رژیم صهیونیستی و برخی 
کشورهای عربی تبدیل شده، اکنون همکاری با سنتکام برای تل آویو 
منطقی و »یک اقدام خوب اس��ت«. س��خنگوی حماس روز       شنبه در 
بیانیه ای اعالم ک��رد: »اقدام وزارت دف��اع امریکا در ق��رار دادن رژیم 
صهیونیستی زیر نظر فرماندهی سنتکام، پیامدهای سازش حکام عرب 

با رژیم صهیونیستی است.«
به نظر می رسد که امریکا با این اقدام قصد مدیریت فشار علیه ایران و 
محور مقاومت را به صورت مستقیم و مشترک در تحت نظر جبهه عربی ، 
عبری دارد . در واقع ناکامی های متعدد دولت ترامپ از شکست کارزار 
فشار حداکثری گرفته تا تهدیدات نظامی علیه ایران موجب شده این 
بار واشنگتن از طریق ایجاد یک ائتالف عربی- صهیونیستی علیه ایران 
و جبهه مقاومت وارد عمل شود و در این راستا با شمول اسرائیل در حوزه 
فعالیت سنتکام موجب همکاری های نزدیک و مستقیم صهیونیست     ها 
با کشورهای عربی متحد واشنگتن و با حمایت مستقیم نظامی امریکا 
شود. در این راستا انتظار می رود که اقدامات مشترک اطالعاتی، امنیتی 
و نظامی رژیم صهیونیس��تی و کش��ورهای عربی که آن را به رسمیت 
شناخته اند با هماهنگی و نظارت سنتکام افزایش یابد. با این حال، ایران 
بار     ها نشان داده که نه فقط هیچ هراسی از تهدیدات امریکا ندارد بلکه 
با هرگونه اقدام توطئه  آمیز از جانب عوامل منطقه ای امریکا نیز قاطعانه 
برخورد می کند. نکته مهم اینکه امریکا همواره در راستای منافع رژیم 
صهیونیستی عمل کرده و تفاوتی بین رؤسای جمهور این کشور در این 
زمینه وجود ندارد. در این راستا دنیس راس، دستیار ویژه »باراک اوباما« 
رئیس جمهور سابق امریکا اعالم کرد که جو بایدن مخالفتی با این اقدام 
دولت ترامپ ن��دارد. راس گفت: »من فکر نمی کن��م که افراد )دولت( 
بایدن مشکلی با این اقدام داشته باشند و فکر می کنم که اسرائیلی      ها 
از این اقدام به عنوان یک اقدام نمایانگر واقعیات جدید در این منطقه 

)غرب آسیا( استقبال خواهند کرد.«
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 ایندایک: مذاکره تیم بایدن با ایران بی اساس است
مارتین ایندایک، سفیر پیشین امریکا در قدس اشغالی در پی گزارش 
اخیر روزنامه  تایمز آو اسرائیل که بر اس��اس گزارش کانال 12 رژیم 
صهیونیستی مدعی شده بود مقامات دولت جو بایدن رئیس جمهور 
منتخب امریکا در ح��ال مذاکرات مخفیانه با مقام��ات ایران درباره 
بازگشت به توافق هس��ته ای هس��تند، در صفحه توئیترش نوشت: 
این گزارش بی اساس است. هر کس��ی که تیم امنیت ملی بایدن را 
بشناسد، می داند که تحت دستورات سرسختانه جو بایدن از اقدام به 
هرگونه تماس با هر یک از مقامات دولت های خارجی منع شده اند. 
اظهارات ایندایک در پی این مطرح می ش��ود ک��ه روزنامه  تایمز آو 
اس��رائیل گزارش داد: کانال 12 رژیم صهیونیستی روز یک   شنبه در 
گزارش��ی مدعی ش��د که مقامات در دولت جو بایدن رئیس جمهور 
منتخب امریکا مذاکرات مخفیانه با ایران را درباره بازگشت به توافق 
هسته ای آغاز کرده اند. این شبکه هیچ منبعی برای این گزارش ذکر 
نکرد و هیچ جزئیاتی نیز درباره چیز    هایی که به ادعای آن مورد بحث 

قرار گرفتند، ارائه نکرد. 
-----------------------------------------------------

  سرنخ های جدید درباره انفجار بیروت
یک روزنامه نگار لبنانی با بررسی اسناد مربوط به سوابق شرکت   هایی در 
لندن در گزارشی خبر داد که شرکت خریدار محموله نیترات آمونیوم 
که در اوت سال گذشته در بندر بیروت منفجر شد متعلق به دو بازرگان 
سوریه ای بوده که از سوی امریکا تحریم شده بودند.  بر اساس گزارش 
میدل ایست نیوز این دو بازرگان »جورج حسوانی« و »عماد خوری« نام 
دارند و بنیانگذاران شرکت »سافارو لیمیتد« بوده اند که در سال 2013 
این محموله نیترات آمونیوم را خریداری کرده اند. در سیاهه تحریم های 
وزارت خزانه داری امریکا تصریح شده که این دو هم تابعیت سوریه و هم 
روسیه را دارند. این وزارت در سال 2015 این دو فرد را »به علت تالش 
برای خریدن نیترات آمونیوم در سال 2013« و همچنین تالش برای 
خرید نفت برای حکومت سوریه تحریم کرده است. با وجود این عماد 
خوری در گفت وگو با »رویترز « هرگونه ارتباط با شرکت سافارو لیمیتد 
را رد کرد. حسوانی نیز حاضر به مکالمه با خبرنگار رویترز نشد. با انتشار 
این گزارش، »ماری کلود نجوم«، وزیر دادگستری لبنان، اعالم کرد که 

باید این گزارش را با دقت بررسی کرد. 
-----------------------------------------------------

 رزمایش مشترک آنکارا و باکو در مرز ارمنستان
مقام های ترکیه از تدارک برای برگ��زاری »جامع    ترین رزمایش های 
نظامی زمستانه« در این کشور با حضور نظامیان جمهوری آذربایجان از 
13 تا 2۴ بهمن ماه خبر دادند. بنا بر گزارش روزنامه »دیلی صباح«، قرار 
است در رزمایش »زمستان 2021« در استان قارص ترکیه که هم مرز 
با ارمنستان است، نظامیان جمهوری آذربایجان هم شرکت کنند. طبق 
اعالم مقام های ارتش ترکیه، لشکرهای زرهی، تانک، توپخانه، تیم های 
تک تیرانداز، فرمانده��ی نیروهای ویژه، بالگرد   ه��ا و کماندو   ها در این 
رزمایش از اول تا دوازدهم فوریه مشارکت می کنند. بنا بر اعالم آنکارا، 
تمرکز این رزمایش روی توانمندی عملیاتی ارتش های دو کش��ور در 
شرایط آب و هوایی سخت زمستان است و ترکیه و جمهوری آذربایجان 
همچنین حمالت زمینی، هوایی، بمباران، عملیات هوایی و پشتیبانی 

لجستیکی را تمرین می کنند. 

پناه بردن دوباره صهیونیست    ها
 به روسیه در سوریه

اس�رائیلی     ها از پای�ان یافتن نتیجه نب�رد یک دهه ای س�وریه به 
نفع مقاومت هراسان هس�تند، به خصوص که فضای پسا ترامپی 
می توان�د محدودیت های بین الملل�ی تل آوی�و را افزایش دهد و 
صبر اس�تراتژیک مقاومت که ب�ه پایان برس�د، تل آویو محاصره 
ش�ده توس�ط نیروهای مقاوم�ت باید تاوان�ی در حد س�رنگونی 
بپ�ردازد. در چنین فضای�ی به نظر می رس�د بعد از حمله پرس�ر 
و صدا ام�ا ک�م اث�ر روز چهار    ش�نبه صهیونیس�ت    ها دوب�اره به 
دام�ن روس    ها پن�اه برده اند ت�ا از محافظ�ه کاری مس�کو دوباره 
به�ره الزم را بگیرند و از طوف�ان انتقام مقاومت در ام�ان بمانند. 
به گزارش خبری »آر تی عربی« روس��یه، »سرگئی الوروف«، وزیر 
امور خارجه این کش��ور بعدازظهر روز دو    ش��نبه در یک کنفرانس 
مطبوعاتی در شهر مسکو، تأکید کرد که کشورش نمی خواهد خاک 
سوریه علیه اسرائیل یا به عنوان صحنه رویارویی تل آویو و تهران مورد 
استفاده قرار بگیرد.  الوروف گفته که کشورش به تل آویو  پیشنهاد 
داده تهدیدهای امنیتی احتمالی صادره از خاک سوریه را بدان اطالع 
دهد تا رس��یدگی به آنها را بر عهده بگیرد و در نتیجه، این کشور به 
صحنه درگیری های منطقه ای تبدیل نشود.  وزیر امور خارجه روسیه 
در این باره اظهار داشت: اگر اس��رائیل آن گونه که می گویند، ناچار 
اس��ت به تهدیدها علیه امنیت خود پاس��خ دهد که از خاک سوریه 
صادر می شود، بار    ها به همکاران اسرائیلی خود گفتیم که اگر چنین 
تهدید    هایی را مشاهده کردید، خواهشمند است اطالعات ذی ربط را 

در اختیار ما قرار دهند. 
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین خاطرنشان ساخت: روسیه 
نمی خواهد خاک سوریه علیه اسرائیل استفاده شود یا اینکه همان گونه 
که بسیاری می خواهند، به عنوان صحنه رویارویی ایران و اسرائیل مورد 
استفاده قرار گیرد.  الوروف خطاب به طرف صهیونیست نیز تصریح کرد: 
اگر واقعیت    هایی دارید مبنی بر اینکه تهدیدی علیه کشور شما از بخشی 
از خاک سوریه نشئت می گیرد، بی درنگ این حقایق را به ما اطالع دهید 

و همه تدابیر را برای خنثی سازی این تهدید اتخاذ خواهیم کرد. 
وزیر خارجه روسیه در ادامه تأکید کرد که کشورش تاکنون هیچ گونه 
پاسخ محسوسی به این پیش��نهاد خود به رژیم صهیونیستی دریافت 

نکرده با این حال همچنان به ارائه آن ادامه خواهد داد. 
الوروف حضور نظامی امریکا در خاک س��وریه را نیز نقض آش��کار 
تصمیم های مشروعیت بین المللی توصیف کرد و همزمان خاطرنشان 
ساخت که روسیه به مقابله نظامی با این مسئله نمی پردازد بلکه به 
ش��دت از مقامات واش��نگتن می خواهد که مواضع متعلق به دولت 
دمش��ق را هدف قرار ندهند.  رئیس دس��تگاه دیپلماسی روسیه در 
این رابطه نیز گفت: تماس    هایی با امریکا از طریق کانال های نظامی 
داریم و این بدان دلیل نیست که ما مشروعیت حضور آنها در سوریه 
را می پذیریم بلکه تنها به این خاطر اس��ت که آنها باید در چارچوب 
قوانین مشخصی عمل کنند.  الوروف در این باره افزود: ما نمی توانیم 
آنها را از آنج��ا بیرون کنیم و وارد درگیری های مس��لحانه با آنها نیز 
نمی شویم، با این حال با توجه به حضور آنها در آنجا، با آنها درباره آنچه 
جلوگیری از برخورد نامیده می شود، گفت وگو می کنیم و از طریق آن 
نیز پیروی آنها از قوانین مشخصی را محقق می سازیم؛ از جمله مسائل 
دیگر نیز به طور قاطع درباره غیرقابل قبول بودن استفاده از زور علیه 

مواضع متعلق به دولت سوریه صحبت می کنیم. 
 حمله چهار    شنبه کور و بی تلفات بود

رسانه های غربی و صهیونیستی درباره تلفات بر مبنای ادعای دیده بان 
حقوق بشر سوریه مبنی بر اینکه در حمالت هوایی نخستین ساعات 
بامداد روز چهارشنبه، 2۴ دی، در استان دیرالزور 5۷ تن کشته و 3۷ 
تن دیگر زخمی شدند تبلیغات گسترده ای درباره مؤثر بودن این حمله 

به راه انداخته اند. 

جنگ قدرت در اردوگاه مزدوران
 سعودی و اماراتی 

ش�ورای انتقالی جنوب یم�ن تأکید کرد که اگ�ر تصمیمات صادر 
ش�ده از جانب »عبد رب�ه منصور ه�ادی« رئیس جمه�ور فراری 
یمن ک�ه بدون تواف�ق قبلی ص�ورت گرفت�ه مورد بررس�ی قرار 
نگی�رد، ای�ن ش�ورا اقدام�ات مناس�بی اتخ�اذ خواه�د ک�رد. 
به رغم تالش های امارات و عربستان سعودی برای کاهش تنش    ها در 
بین مزدوران خود در یمن، این تالش نتیجه نداده و جنگ بر سر قدرت 
و سهم خواهی    ها تشدید شده است. ش��ورای انتقالی جنوب یمن که 
تحت حمایت امارات قرار دارد، در بیانیه ای تأکید کرد که امکان ندارد 
به تصمیمات منصور هادی عمل کنیم. به گزارش شبکه الجزیره، این 
ش��ورا افزود، تصمیمات یکطرفه منصورهادی به معنای یک کودتای 
خطرناک و تجاوز از بنده��ای »توافق ریاض « اس��ت و ما تالش های 
مستمر برای جلوگیری از تکمیل این توافق را محکوم می کنیم.  منابع 
خبری اخیراً گفتند که تش��کیل دولت خودخوان��ده عبد ربه منصور 
هادی باز هم با شکس��ت مواجه ش��د. قرار بود این دول��ت برآمده از 
»توافق ریاض«، 2۷ آذر تشکیل شود. این مهلت زمانی جدیدی بود که 
میانجی های عربستان سعودی، برای تشکیل این دولت تعیین کرده 
بودند. همزمان با جنگ مزدوران ائتالف سعودی، استاندار شبوه یمن 
از توطئه جدید ائتالف سعودی - اماراتی در راستای تداوم قاچاق نفت 
و اسلحه از طریق بنادر استراتژیک جنوب یمن که با اجاره دادن بندر 
»قنا« به مافیای نفتی به مدت 30 سال کلید خورد، پرده برداشت. به 
نوشته پایگاه خبری »26 س��پتامبر«، احمد الحسن االمیر، استاندار 
انتخابی دولت نجات ملی یمن برای »ش��بوه « یمن مزدوران ائتالف 
سعودی - اماراتی متجاوز به یمن را به تحویل بنادر استراتژیک واقع در 
دریای »مکران « به کشورهای اشغالگر و فریب ساکنان شبوه متهم کرد. 
وی، جشن گرفتن مزدوران ائتالف متجاوز به یمن برای افتتاح پروژه 
جعلی بندر »قنا« را به منزله تأیید تسلیم بنادر این استان به کشورهای 
متجاوز به یمن دانس��ت و گفت: » بندر تاریخی »قن��ا« )بیرعلی( در 
»رضوم « یکی از بنادر طبیعی استان شبوه است.  آنچه که کشورهای 
متجاوز به راه انداخته اند یک نمایش مسخره برای اجاره دادن این بندر 
از طریق مزدوری به نام »محمد صالح بن عدیو« )اس��تاندار انتخابی 
دولت هادی( و بهره برداری آن برای مدت 30 س��ال است. « استاندار 
شبوه در ادامه توضیح داد: این بندر از سوی مزدوران حزب »االصالح « 
در استان طی سال های گذشته مورد سوء استفاده قرار گرفته و به یک 
گذرگاه دریایی برای قاچاق مشتقات نفتی و اسلحه تبدیل شده است. 
آنچه که امروز در این بندر روی می دهد هیچ ارتباطی با سرمایه گذاری 
ندارد و به تمایل کشورهای متجاوز و شبه نظامیان حزب االصالح برای 

تقویت نفوذشان در دریای مکران ربط دارد. 

80 درصد امریکایی ها: باور داریم امریکا فرو می پاشد
83 درصد از جمهوریخواهان و 78 درصد از دموکرات  ها و در مجموع 79 درصد از مردم امریکا معتقدند که کشورشان در حال فروپاشی است

 22درصد دموکرات  ها و 19 درصد افراد شرکت کننده در این نظرسنجی گفتند که به امریکایی بودن افتخار نمی کنند

دکترسيدرضاميرطاهر

ی�ک روز مان�ده به 

آزاده سادات عطار
تحلیف رئیس جمهور   گزارش  یک

منتخب امری�کا، از 
بیم تکرار آشوب های شش�م ژانویه عالوه بر 
آماده باش در 50 ایالت و اعزام 25 هزار نیروی 
گارد ملی به پایتخت، پلیس فدرال نیز نظارت  
بر عملکرد نظامیان حاضر در مراسم تحلیف را 
تشدید کرده تا احتمال حمله نیروهای خودی 
را به حداقل برساند. بی اعتمادی عالوه بر اینکه 
به بدنه نیروهای امنیتی نف�وذ کرده، به نقطه 
اوج�ی کم س�ابقه در پایین     تری�ن الیه ه�ای 
اجتماعی رسیده است. یک نظرسنجی     جدید 
نشان می دهد 79 درصد از مردم امریکا موضوع 

»فروپاشی کشور« را باور دارند. 

امری��کا پس از آش��وب های شش��م ژانویه )1۷ 
دی(، ح��اال با بحران بی س��ابقه امنیتی ش��دن 
مراس��م تحلیف رئیس جمهور مواجه است. این 
نگرانی    ها به حدی زیاد ش��ده که به گفته منابع 
امریکایی مراس��م تحلی��ف جو بای��دن که قرار 
بود روز یک    ش��نبه برگزار ش��ود به تعویق افتاد. 
25هزار تفنگدار گارد ملی امریکا برای رویارویی 
با خشونت های احتمالی راهی واشنگتن دی سی 
شده اند تا امنیت مراسم تحلیف بایدن را که قرار 
است فردا 20 ژانویه )اول بهمن ماه( برگزار شود، 
تأمین کنند. این تعداد، دست کم 2/5برابر بیش 
از مراس��م های تحلیف پیشین اس��ت. عالوه بر 
پایتخت، رسانه های امریکایی اعالم کرده اند که 
نیروهای امنیتی در تمام 50 ایالت امریکا خود 
را برای تظاهرات های مسلحانه هواداران ترامپ 
آماده کردند. ایالت های میش��یگان، ویرجینیا، 
ویسکانسین، پنسیلوانیا و واشنگتن - که ترامپ 
چندین بار ادعای وقوع تقلب انتخاباتی در آنها را 
تکرار کرده بود - از جمله ایالت     هایی هستند که 
امکان ناآرامی در آنها زیاد اس��ت. ایالت تگزاس 
نیز س��اختمان کنگره محلی را در روز تحلیف، 

تعطیل کرده است. 

 نظامیان زیر ذره بین اف بی آی 
مجموعه ای��ن اقدام��ات باعث نش��ده نگرانی از 
حواش��ی تحلیف جنجالی بایدن برطرف ش��ود. 
برخی منابع حتی این را مطرح کرده اند که ممکن 
است حمله یا تهدید از دل نیروهای امنیتی بیرون 
بیاید، موضوع��ی که ذهن مقام��ات امریکایی را 
درگیر کرده است. اگرچه شواهدی دال بر تهدید 
نظامیان امریکایی در دس��ت نیس��ت اما پلیس 
فدرال )اف بی آی(، بررسی و نظارت بر تمامی 25 
هزار نیروی گارد ملی که برای مراسم تحلیف در 
واشنگتن حضور دارند را تشدید کرده است. این 
فرایند بیش از یک هفته پیش همزمان با استقرار 
اولین نیروهای گارد در واشنگتن آغاز شد و قرار 
است فردا، چهار    ش��نبه تکمیل  شود. وارد کردن 
نام تک تک نظامی های دخیل در این عملیات در 
پایگاه داده     ها و فهرس��ت های هشدار برای رؤیت 
موارد نگران کننده احتمالی، اقداماتی اس��ت که 
اف بی  آی آنه��ا را پیگیری می کن��د. دیوید گومز 
یک مق��ام امنیت ملی س��ابق پلیس ف��درال در 
این م��ورد مي گوید: » این روند می تواند ش��امل 
دسترسی به تحقیقات پیش��ین یا بررسی موارد 
مرتبط با تروریسم باشد. « ریان مک کارتی وزیر 
ارتش ایاالت متحده روز یک    شنبه در گفت وگو با 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس با اشاره به تهدیدات 
احتمالی گفت که به فرماندهان نظامی هش��دار 
داده  ش��ده که با نزدیک ش��دن مراسم تحلیف، 
کاماًل هوشیار باشند. وی تأکید کرد: »ما پیوسته 
اوضاع را در دست بررس��ی داریم و افرادی را که 
برای این عملیات منصوب ش��ده اند، به دقت زیر 

نظر داریم.«
 دموکراسی در معرض تهدید

فض��ای ملته��ب، نه فق��ط تحلی��ف بای��دن را 
امنیتی     ترین تحلیف تاری��خ امریکا کرده، بلکه تا 
گوشت و پوس��ت تک تک امریکایی    ها هم نفوذ 
کرده است. نتایج نظرسنجی مؤسسه آکسیوس- 
ایپس��وس که در فاصله روزهای 11 تا 13 ژانویه 
)22 تا 2۴ دی(  انجام ش��ده، نش��ان می دهد که 

83 درص��د از جمهوریخواه��ان و ۷8 درص��د از 
دموکرات  ه��ا و در مجم��وع ۷9 درص��د از مردم 
امریکا معتقدند که کشورشان در حال فروپاشی 
اس��ت. 22درصد دموکرات  ها و 19 درصد افراد 
ش��رکت کننده در این نظرس��نجی گفتند که به 

امریکایی بودن افتخار نمی کنند. 
امریکایی    ها از افزایش خش��ونت     ها هم نگرانند. 
51درص��د امریکایی     ها معتقدند خش��ونت های 
سیاس��ی در این کش��ور طی چند س��ال آینده 
افزایش پی��دا خواهد ک��رد. 18 درصد معتقدند 
کاهش خواهد یافت و 31 درصد اعتقاد دارند به 
همین ش��کل باقی می ماند. همچنین ۷1 درصد 
امریکایی     ها معتقدند امروزه دموکراسی امریکایی 

مورد تهدید است. 
 نگهداری اسناد در اولویت نبود

نشریه پولیتیکو س��ال 2018 نوشت که ترامپ 
اس��ناد را تخریب می کند یا آنها را به سطل زباله 
ی��ا روی زمین می ان��دازد. از این رو، دس��تیاران 
قبل از تحویل اس��ناد به بایگانی ملی برای ثبت 
مناسب آنها، س��اعت     ها به چس��باندن اسناد به 
یکدیگر مشغول     می شدند. اهمیت نگهداری این 
اسناد زمانی مشخص می ش��ود که بدانیم، بنابر 
روال همیش��گی هنگام انتقال قدرت در امریکا، 
رئیس جمهور اسناد رسمی را به دولت جانشین 
تحویل می دهد. به نظر می رسد بایدن حتی به این 
مورد نیز نباید به دولت ترامپ خوش بین باش��د. 
ریچارد ایمرمن از انجمن مورخان روابط خارجی 
امریکا در گفت وگو با آسوشیتدپرس در این باره 
گفت: »نگهداری سوابق نه تنها اولویت نبوده، بلکه 
چندین مثال از تالش برای مخفی کردن یا از بین 
بردن سابقه وجود داشته اس��ت. بی توجهی این 
دولت به الزامات حقوقی )در مورد حفظ سوابق( 
بی سابقه است. به اینکه اسناد زیادی نصیب مان 

شود، خوش بین نیستم.«
به همه این م��وارد باید تعویق انتقال اس��ناد به 
آرشیو    ها و س��وابق ملی به خاطر امتناع ادامه دار 
ترامپ از واگذاری انتخاب��ات 2020 را هم اضافه 

کرد؛ اقدام��ی که در حال��ت عادی بای��د قبل از 
20ژانویه انجام می شد. 

از طرفی، رؤسای جمهور حتی پس از ترک کاخ 
سفید اطالعات محرمانه را دریافت می کنند، 
اما برخی از اعضای جامعه اطالعاتی امریکا از 
بایدن خواسته اند که ترامپ پس از ترک قدرت 
به این اطالعات دسترسی نخواهد داشت. سو 
گوردون، معاون سابق اطالعات ملی امریکا در 
مخالفت با به اشتراک گذاشتن چنین اطالعاتی 
با ترامپ گفت: »هر رئیس جمهور سابقی یک 
هدف برای اطالعات خارجی اس��ت اما ترامپ 
ممکن است به شکلی غیرعادی هدف عوامل 
بد با نیت بد قرار بگی��رد و از جمله می توان به 
منافع تج��اری او در خارج اش��اره کرد. « آدام 
شف، رئیس دموکرات کمیته اطالعات مجلس 
نمایندگان امریکا در این مورد به شبکه خبری 
س��ی بی اس گفت: »فکر می کنم نمی توان در 
این مورد به او اطمینان کرد. « جو بایدن برای 
اقدام در این زمینه، منتظر توصیه مش��اوران 

اطالعاتی خود است. 
 تالش نزدیکان ترامپ برای عفو فروشی!
همانظور که پیش از این هم شبکه خبری سی.ان.

ان اعالم ک��رده بود، منابع آگاه ب��ه پایگاه خبری 
آکسیوس گفته اند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا روز سه     شنبه یعنی یک روز مانده به پایان 
دوران ریاس��ت جمهوری اش ، 100 دستور عفو و 
تخفیف مجازات را صادر می کند که به پرونده های 
عدالت کیفری و افراد مرتبط ب��ا وی ربط دارند. 
ترامپ در پرونده خود، حکم عفو 26 نفر را از جمله 
چارلز کوش��نر پدر دامادش جرد کوشنر را دارد. 
از میان همه این افراد، عفو چه��ار نفر از اعضای 
ش��رکت »بلک واتر« که به قت��ل 1۴ غیرنظامی 
در عراق محکوم ش��ده بودند ، بیش از همه موارد 

جنجال به پا کرد. 
ترامپ حتی طبق گ��زارش روزنام��ه امریکایی 
نیویورک تایم��ز به نق��ل از دو منب��ع آگاه، بار    ها 
به مش��اوران خود گفته که در نظ��ر دارد فرمان 
بخشش خود را صادر کند. این اقدام نیز در امریکا 
سابقه ندارد به همین دلیل، مشروعیت این اقدام 
در سیستم قضایی امریکا تاکنون سنجیده نشده 
اس��ت. نیویورک تایمز با توجه به اسنادی که به 
تازگی به دست آورده اس��ت، به جنبه دیگری از 
نگاه ترامپ و اطرافیانش ب��ه مقوله عفو پرداخت 
و فاش کرد ک��ه رودی جولیان��ی، وکیل ترامپ 
می تواند ب��ا 2 میلیون دالر عف��و دونالد ترامپ را 

برای افراد محکوم بگیرد. 
بنابر این گزارش، بسیاری از متحدان ترامپ پول 
نقد هنگفتی گرفته اند تا ترامپ فرمان عفو صادر 
کند. فقط طبق یکی از اس��ناد، دستیار جولیانی 
پارسال در مراس��می به یک افسر س��ابق گفته 
بود که اگ��ر او 2میلیون دالر ب��ه جولیانی بدهد، 
او از نف��وذش به عن��وان نزدیک    ترین مش��اوران 
رئیس جمهور امریکا اس��تفاده می کند تا عفو او 

را تضمین کند. 
یک دس��تیار به اف بی آی اطالع داد که جولیانی 
احتماالً به صورت غیرقانونی عفو می فروشد. برت 
تولمن، دادستان سابق فدرال که به دولت ترامپ 
درباره بخشش و عفو مش��ورت می دهد، در بین 
افرادی اس��ت که صد    ها هزار دالر در هفته های 
اخیر از افراد مختلف دریافت کرده تا رئیس جمهور 
را برای بخش��ش و عفو آنها تحت فشار قرار دهد. 
جان دوود، وکیل شخصی سابق ترامپ نیز دهها 

هزار دالر از مشتریانش دریافت کرده است. 

تنش   ها بی�ن طالب�ان و دولت افغانس�تان در 
آس�تانه خ�روج ترام�پ از کاخ س�فید دارد 
ب�ه س�طح جدی�دی می رس�د. مع�اون اول 
رئیس جمهور افغانستان خواس�تار این شده 
که برای جلوگیری از ترورهای هدفمندی که 
این روز   ها در افغانستان جریان دارد تعدادی 
از زندانی�ان طالب�ان اعدام ش�وند ت�ا درس 
عبرتی شود برای دستگیرشد گان. سخنگوی 
طالب�ان واکنش تن�دی ب�ه س�خنان امراهلل 
صالح نش�ان داده و گفته که کسی نمی تواند 
زندانیان سیاس�ی و جنگی م�ا را اعدام کند، 
در گذشته بهای اعدام را به آنها نشان دادیم. 

به گزارش »جوان«، نشست رؤسای هیئت های 
مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در 
دوحه ادامه دارد. نادر نادری، س��خنگوی هیئت 
مذاکره کننده دولت افغانستان، در توئیتر نوشت: 
»دو طرف درباره روند گفت وگو    ها و دس��تور کار 
نشس��ت های آینده تبادل نظ��ر کرده اند.«  ولی 
منابع می گویند که این مذاکرات به کندی به پیش 
می رود و هیئت طالبان در بس��یاری از نشست    ها 
حضور نمی یابد. مجلس نمایندگان افغانس��تان 
دیروز ضمن ابراز نگران��ی از روند مذاکرات صلح 
می گوید که طرز فکر جنگ طلبانه گروه طالبان 
هیچ تغییری نکرده و این گروه به صلح باور ندارد. 
»عبداهلل عبداهلل«، رئیس ش��ورای عالی مصالحه 
ملی افغانستان گفته که بحث دربارۀ آتش بس و 

قطع خشونت    ها در افغانستان در اولویت مذاکرات 
هیئت  جمهوری اس��المی افغانس��تان در دوحه 
اس��ت. واکنش عب��داهلل به حم��الت در مناطق 
مختلف افغانستان اس��ت که طی روزهای اخیر 
شکل و شمایل خشونت هدفمند به خود گرفته 
و دولت افغانستان، طالبان را مسئول آن می داند. 
در تازه    تری��ن تح��ول، صبح روز یک ش��نبه، 28 
دی م��اه 99 افراد ناش��ناس دو قاض��ی زن را در 
ش��هر کابل ترور کرده اند. ترور ش��دن کارمندان 
بخش های عدلی و قضایی در افغانس��تان و ترور 

روز یک   شنبه را هم کسی به عهده نگرفته است. 
امراهلل صال��ح،  معاون رئیس جمهور افغانس��تان 
می گوید ترورهای هدفمن��د اخیر کارزار طالبان 
است که ارتباط با استراتژی مذاکره آنها دارد. اما، 
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی گروه طالبان بی بی سی 
گفت:»حمالت به غیرنظامیان در برنامه این گروه 
نیست. « صالح یک ماه قبل هم از قول اداره امنیت 
ملی افغانس��تان پیش بینی کرده بود که طالبان 
تصمیم گرفته اند در ش��هرهای بزرگ افغانستان 
اعضای جامعه مدنی را » هدف ترور « قرار بدهند. 

معاون رئیس جمهور افغانستان، دیروز هم در یک 
موضع گیری تند و تیز با اش��اره به افزایش سطح 
خشونت    ها گفت که یکی از »راه حل های اساسی« 
این معضل، اعدام ش��ماری از بازداشت ش��دگان 
اس��ت . منظور صالح، بازداشت ش��دگان طالبان 
اس��ت. معاون رئیس جمهور افغانس��تان گفت: 
»این دستگیرش��د گان باید اعدام شوند تا درس 
عبرت ب��رای متباقی گ��ردد. «به گفت��ه صالح، 
بازداشت شد گان با آنکه صراحتا اعتراف کرده اند، 
اما امیدشان این اس��ت که روزی بی مجازات ر   ها 
خواهند شد. معاون اول اشرف غنی که از نزدیک 
سه ماه قبل امنیت کابل را بر عهده گرفته، تأکید 
کرد که این معضل باید حل شود و او این موضوع را 
در شورای عالی حاکمیت قانون نیز مطرح خواهد 
کرد. »ذبی��ح اهلل مجاهد« س��خنگوی طالبان در 
واکنش به موضع امراهلل صالح، گفته که زندانیان 
حقوق خاص خ��ود را دارند و کس��ی نمی تواند 
زندانیان سیاس��ی و جنگی را اعدام کند. مجاهد 
به بی بی س��ی گفت: »اگ��ر زندانیان م��ا را اعدام 
کنند ما نیز راه های جایگزین را در دست داریم و 
پیش از این نیز به آنها نشان دادیم که اعدام چه 
بهایی دارد.« در حالی که ام��راهلل صالح، ترور   ها 
را اس��تراتژی مذاکراتی طالبان خوانده، ذبیح اهلل 
مجاهد با تحریک آمیز خواندن صحبت های معاون 
رئیس جمهور افغانستان گفت که »امراهلل صالح« 
برای تخریب روند صلح تالش می کند، سخنانی 

که چندان هم بی راه به نظر نمی رسد. 

تشدید تنش بین طالبان و دولت افغانستان 
طالبان: دولت جواب اعدام زندانیان طالبان را می داند


