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بایدن «توافق موقت» را
برای پرش انتخاباتی میخواهد

در حمله جدا ولی هماهنگ تروریستی به الحسکه و دیالی دهها عراقی و سوری کشته شدهاند

در ش�رایطی ک�ه اختالف�ات کلی�دی بی�ن ای�ران و امری�کا راه
رس�یدن به تواف�ق را در وین س�خت کرده ،واش�نگتن ب�ه هر دری
میزند ت�ا به توافق�ی هرچن�د موقت ب�ا تهران دس�ت پی�دا کند؛
توافق�ی ک�ه ب�ه ادع�ای والاس�تریتژورنال میتوان�د پی�روزی
مج�دد بای�دن در انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری را تضمی�ن کند.

هرچند مقامات امریکایی با اظهارات و اتهامزنیهای خود به ایران ،درصدد
امتیازگیری از ایران در میز مذاکرات هستند ،با این حال دولت جو بایدن،
رئیسجمهور امریکا بیش از هر زمان دیگری ب��رای توافق با تهران لهله
میزند .در روزهای اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه امریکا پیشنهاد
توافق موقت با ایران را ارائه داده است که به ادعای امریکاییها مقدمه ادامه
مذاکرات در آینده برای امضای توافق دائمی و طوالنیمدتتر است .هرچند
این پیشنهاد از سوی هیئت مذاکرهکننده ایرانی رد شده ،اما امریکاییها
روی این پیشنهاد پافش��اری میکنند .روزنامه والاس��تریتژورنال روز
یکشنبه در گزارشی درباره پیش��نهاد واشنگتن نوشت«:محتملترین
نتیجه تعامل دیپلماتیک دولت بایدن ،توافقی اس��ت که از نظر جامعیت
و قوی بودن ،بس��یار کمت��ر از توافق اولیه اس��ت ».والاس��تریتژورنال
نوشت «:کارشناسان نسبت به خطرات چنین توافقی هشدار دادهاند که
محدودیتهای کمتری را بر فعالیت هس��تهای ایران اعمال میکند و در
عین حال امتیازات و کاهش تحریمهای بیشتری را نسبت به قبل در اختیار
تهران قرار میدهد ».به نوشته این روزنامه «،با این حال ،واقعیت سیاسی
این است که برای دولت بایدن در نظرسنجیهای ملی ،حتی یک توافق بد
با ایران میتواند نجاتبخش باشد».
با توجه به اینکه محبوبیت دونالد ترامپ ،رئیسجمهور س��ابق امریکا در
نظرسنجیها از نامزد دموکراتها بیش��تر است و تبلیغات انتخاباتی خود
را شروع کرده اس��ت ،دولت بایدن تالش میکند از طریق توافق با ایران،
میزان محبوبیت خود را افزایش داده و راه رس��یدن مجدد به کاخ س��فید
را هموار کند .امریکاییها مدعی هس��تند که با توافق ب��ا ایران ،میتوانند
از دستیابی این کشور به بمب هس��تهای جلوگیری و منطقه غرب آسیا را
امنتر از گذشته کنند.
والاس��تریتژورنال در ادامه گزارش خود درباره نتایج و گش��ایش توافق
موقت برای اقتصاد ایران نوشته است «:دولت ایران مقادیر زیادی نفت دارد
که میتواند تقریباً فوری به بازار عرضه شود .این ذخایر در ایران یا فراساحل
نگهداری میشود و حدود تقریبی آن ۱۲۰ ،میلیون بشکه است که معادل
بیش از ارزش یک روز نفت مصرفی کل کره زمین برآورد میشود .تحلیلگران
همچنین پیشبینی میکنند که ایران میتواند تولید نفت خود را در کوتاه
مدت افزایش دهد ».مقامهای ایرانی پیش از این ،نسبت به افزایش تولید
نفت به سطح قبل از تحریمها یعنی  4میلیون بشکه در روز تا اوایل بهار سال
آینده تمایل نشان دادهاند .چنین مسئلهای میتواند تفاوت واقعی در بازار
امروز ایجاد کند .تقاضای جهانی برای انرژی در حال حاضر از عرضه پیشی
گرفته است و تولیدکنندگان در تالش برای حفظ آن هستند.
سئول حق عضویت ایران را به سازمان ملل پرداخت
کرهجنوبی اعالم کرد که از محل داراییهای مسدود شده ایران18،میلیون
دالر برای پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل استفاده کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه ،وزارت دارایی کرهجنوب��ی در بیانیهای
اعالم کرد این پرداخت روز جمعه با همکاری امریکا و سازمان ملل پس
از درخواست ایران از کرهجنوبی انجام شد .این وزارتخانه افزود« :انتظار
میرود با این پرداخت ،حق رأی ایران در مجمع عمومی س��ازمان ملل
متحد سریعاً احیا شود .».ایران به دلیل ناتوانی در پرداخت حق عضویت
خود در سازمان ملل ،حق رأی در این سازمان را از دست داده بود .ایران
بیش از 7میلیارد دالر دارایی برای فروش محمولههای نفتی ،در دو بانک
کرهجنوبی دارد که به علت تحریمهای امریکا مسدود شده است.

چشم امارات به دست هند
برای تهیه سامانه پدافند موشکی

با گذش�ت چن�د روز از انتش�ار خب�ر قصد ام�ارات ب�رای خرید
س�امانه پدافن�د از رژی�م صهیونیس�تی در ش�رایطی ک�ه
آت�ش ناآرام�ی در یم�ن همچن�ان ش�علهور اس�ت ،رس�انهها
از تمای�ل ام�ارات متح�ده عرب�ی ب�ه تقوی�ت ی�گان پدافندی
خود ب�ا خرید س�امانه میانبرد موش�کی از هند خب�ر میدهند.

در ادامه تصاعد تنشها به دنبال حمالت وحش��یانه ائتالف س��عودی
به صعده و بندر الحدیده ،رس��انههای وابسته به جنبش انصاراهلل یمن
اعالم کردند که تعداد کشتههای حمله هوایی ائتالف عربی به زندانی
در استان صعده به  ۸۷تن و تعداد زخمیها به  ۲۶۶تن افزایش یافت.
اگرچه ائتالف متجاوز ،حمل��ه به این بازداش��تگاه را تکذیب کرده اما
سازمان ملل ضمن محکومیت حمالت هوایی ائتالف ،آغاز تحقیقات
فوری در این حمله را خواستار شده است .در واکنش به این حمالت،
سرتیپ یحیی سریع ،سخنگوی نیروهای مسلح یمن روزشنبه از دفع
حمالت مزدوران وابس��ته به ائتالف متجاوز در استان شبوه خبر داد و
گفت که در جریان این عملیات ،بیش از  ۱۲۰نفر از عناصر وابس��ته به
ائتالف ،کشته و زخمی شده و بیش از ۱۲خودروی نظامی نیز منهدم
شد .سخنگوی نیروهای مسلح یمن که به شرکتهای خارجی هشدار
داده بود این کشور را ترک کنند ،همچنین گفت مراکز تجمع مزدوران
ائتالف نیز در این استان ،هدف چهار موشک بالستیک قرار گرفت که
شمار زیادی نیز کشته و زخمی شدند.
به تازگی اخباری منتش��ر ش��ده که از تمایل امارات متح��ده عربی به
خرید سامانه موشکی از رژیم صهیونیستی حکایت دارد .شبکه خبری
الجزیره اعالم کرد« :رئیس شرکت اسرائیلی «اسکایالک» اعالم کرد
که اماراتیها پس از حمله صنعا به ابوظبی از آنها درخواست کمک فوری
کردهاند».ابوظبی یکی از این سامانهها را خریداری و مستقر کرده است
و میخواهد با سامانههای پدافند هوایی زرادخانه خود را توسعه دهد.
دیروز تنها به فاصله چند روز ،برنامه امارات برای خرید موشک میانبرد
«آکاش» از هند منتشر شد .آکاش یک سامانه موشکی زمین به هوای
میانبرد است که س��ازمان تحقیق و توس��عه دفاعی دولتی هند آن را
طراحی کرده است .سامانه موشکی آکاش توانایی انهدام اهداف هوایی
مانند جتهای جنگنده ،موشکهای کروز و موشکهای هوا به زمین و
همچنین موشکهای بالستیک را دارد .چندی قبل نیز منابع خبری از
تجهیز پدافند ارتش امارات متحده عربی به موشکهای سطح به هوای
ساخت کرهجنوبی خبر دادند و نوشتند که ش��رکت کرهای «هانوها»
قراردادی با امارات منعقد کرده که بر اساس آن شمار نامشخصی موشک
سطح به هوای «چئونگانگ» ۲-به امارات میفروشد؛ موضوعی که وزارت
دفاع امارات نیز آن را تأیید کرده بود .تجهیز ارتش امارات متحده عربی به
یک فروند هواپیمای جاسوسی آواکس«گلوبال آی» ،دیگر اقدام مقامات
اماراتی در راستای مقابله با مقاومت یمن بوده است.

در حال�ی ک�ه
گزارش یک
عراقیها بر اخراج
نیروه�ای امریکایی اص�رار میکنن�د ،دم مار
داعش در ع�راق و س�وریه دوباره ب�ه حرکت
درآمده است .بقایای این گروه تروریستی ابتدا
روز جمعه در عملیاتی برای آزاد کردن  3هزار
داعشی به زندان غویران الحسکه سوریه حمله
کردند و با حمله به یک مقر ارتش عراق در دیاله،
 11نظامی عراقی را کشتند .پهپادهای امریکایی
دوباره در سوریه فعال شدهاند و سفارت امریکا
هم گفته که خطر داعش همچنان زیاد است.

الحسکه در شمال شرقی س��وریه دیروز هم برای
چهارمی��ن روز متوالی ناآرام ب��ود .ماجرا از حمله
دستهجمعی نیمه شب چهارشنبه هسته مخفی
داعش ب��ه زندان غویران ش��روع ش��د؛ جایی که
تخمین زده ش��ده حدود  3هزار داعشی در آنجا
نگهداری میش��وند .گفته شده یک هسته بزرگ
بین 80تا  100داعشی شبانگاه به این زندان حمله
کرده و برای س��اعاتی آن را تحت کنترل خود در
آوردهاند و همزم��ان ،داعش��یهای داخل زندان
نیز دس��ت به ش��ورش زدهاند .بعد از چند ساعت
درگیری ،نیروهای کرد معروف ب��ه دموکراتیک
سوریه (قسد) توانستند این زندان را تحت کنترل
خود بگیرند ،ولی قب��ل از کنترل کامل آن ،صدها
داعشی از آن فرار کردهاند .هرچند همه زندانیان
موفق به فرار نشدهاند ،ولی شمار فراریان به قدری
بوده که حاال چهار روز کامل اس��ت که در اطراف
گزارش 2

رضا عمویی

زندان درگیری جریان دارد .روزنامه القدسالعربی
گفته که حمله به زن��دان غوی��ران بزرگترین و
س��ازمان یافتهترین حمله داعش طی س��ه سال
اخیر است .المرصد السوری (دیدهبان حقوق بشر
در سوریه) وابس��ته به معارضان دیروز اعالم کرد
که در درگیری بین اعضای داعش و قسد بیش از
 ۱۲۰نفر کشته شدهاند .طبق آخرین آمارها  ۷۷نفر
از اعضای داعش و  ۳۹نفر از اعضای قس��د و هفت
غیرنظامی در این درگیریها کش��ته شدهاند که
البته گفته شده تعداد واقعی کشتهها بسیار بیشتر
از این آمار اس��ت .داعش در کان��ال تلگرامی خود
اعالم کرد که یک انبار اس��لحه را در این زندان به
تصرف خود درآورده و از زمان آغاز عملیات صدها
نفر را فراری داده است .داعش همچنین ویدئویی
از بازداشت چند نفر منتش��ر کرده و گفته که این
افراد از عناصر سوریه دموکرات (قسد) هستند که
به اسارات این گروه درآمده و در زندان الصناعه در
حسکه سوریه زندانی شدهاند .به گزارش العالم ،در
این ویدئو چهار فرد مسلح دیده میشوند که ظاهرا ً
داعشی هستند .یکی از آنها در حالی جلوی دوربین
صحبت میکند که در پس زمینه این ویدئو حدود
 15تا  20نفر دیده میش��وند که تصور میشود از
«قسد» باشند که در چنگ گروه تروریستی داعش
اسیر شدهاند و برخی از آنها زخمی هستند .منابع
میگویند که درگیریها در الحس��که دستکم تا
دیروز ادامه داشته است.
از چاهی که داعش در زندان غویران برای امنیت
س��وریه کند ،برای هیچکس��ی آبی بیرون نیامد،

حتی عناصر قس��د که تحت حمای��ت ترکیه قرار
دارند ولی این حادثه برای امریکاییها نان داشت.
امریکاییها برای مقابله با فرار زندانیان داعش��ی،
مجددا ً پهپادهایش��ان را به ص��ف کردهاند .جان
کربی ،سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته ائتالف
مبارزه با داعش ب��ه رهبری امریکا ب��رای کنترل
اوضاع از نیروهای کرد سوریه با پشتیبانی هوایی
وارد عمل شده است .روسها این کار را غیرحرفهای
خواندهاند .اولگ ژوراولو ،معاون مرکز آشتی روسیه
ب��رای احزاب مخالف در س��وریه نوش��ت« :نحوه
مشارکت امریکا در مقابله با فرار زندانیان داعشی
ناشیانه است».ژوراولو گفته که امریکا برای مقابله با
فرار زندانیان داعشی در حسکه از پهپادهای مسلح
استفاده کرده است که این مسئله جان غیرنظامیان
را به خطر انداخته و احتمال آس��یب رس��اندن به
تأسیسات شهری را به دنبال داشته است.
عملیات در دیالی
هنوز ی��ک روز از حمله داعش به زن��دان غویران
در الحسکه نگذشته یک هس��ته دیگر داعش به
یک مقر ارتش ع��راق در ناحیه «العظیم» واقع در
استان دیالی حمله کردند و  11نظامی را کشتند؛
عملیاتی کمس��ابقه که حدس و گمانها را درباره
خیز هماهنگ ش��ده داع��ش در عراق و س��وریه
تقویت کرده است .این حمله با قناسه و اسلحههای
نیمهس��نگین به صورت غافلگیرانه به روستاهای
الطالعه ،وام و الکرمی انجام شد .مصطفی الکاظمی،
نخس��توزیر عراق وعده کرده که انتقام شهدای
حمله داعش به دیال��ی را خواهد گرفت .نیروهای

امنیتی مش��ترک عراق مرکب از حشدالشعبی و
ارتش ،طی درو روز گذشته حمالت گستردهای را
به مناطق صحرای «قائم»« ،حدیثه» و «الرطبه»
انجام دادند تا این مناطق را پاکسازی کنند« .رجب
طیب اردوغان» ،رئیسجمهور ترکیه بر حمایت از
عراق در جنگ علیه تروریسم تأکید کرده و «طالب
الموسوی» از فرماندهان حشدالشعبی در دیالی هم
اعالم کرد که این عملیات با انتقال تجهیزات نظامی
گسترده به منطقه عملیاتی و شراکت تیپ سوم،
چهارم ،بیستم و تیپ «ندا دیالی» ،نیروهای ویژه
حشدالشعبی ،یگان توپخانهای و یگان تخریب ،با
هدف پاکس��ازی منطقه از چندین محور مختلف
آغاز ش��ده اس��ت .در بغداد نیز نیروهای ایست و
بازرسی مس��تقر شده و تدابیر ش��دید امنیتی در
بزرگراه منتهی به بغداد اعمال شده است.
کوچکنمایی داعش!
با این حال ،بخشی از سیاستمداران عراقی درباره
جدی بودن عملیات داعش تردید دارند .جمعه عناد
سعدون ،وزیر دفاع عراق گفته که حوادث دیالی به
دلیل کوتاهی فرماندهان میان��ه و پایین رخ داده
است و عامالن آن مجازات خواهند شد .وزیر دفاع
عراق در عین حال گفته که دش��من قبل از سال
 ۲۰۱۴دارای ساختاری قدرتمند در داخل و خارج
عراق ،گروهکهای مخفی و مس��لح ،خودروهای
بمبگذاری شده ،کمربند انفجاری ،مسلسلهای
سنگین و سایر تجهیزات و سالحها بود ،اما اکنون
گروهکهای مخفی بسیار کم هستند و تقریباًوجود
ندارند و بدون تس��لیحات هستند و گروهکهای
دشمن در میدان مستقر هستند اما فعالیت کمی
دارند .الحلبوسی ،رئیس پارلمان عراق در توئیتی
نوشت«:سیاست ایجاد رعب و وحشت با تبلیغات
برای شایعهپراکنی و تنش درست کردن به واسطه
بخشی از مزدوران ،دیگر بر کسی پوشیده نیست.
حوادث  ۲۰۱۴درس خوبی داش��ت که عراقیها
بهخوب��ی آن را یاد گرفتن��د ».وی گفت «:داعش
هرگز بازنمیگردد .هیچ مکانی برای تروریسم در
عراق امن و مقتدر و شکوفا وجود ندارد» .مقتدی
ِ
صدر ،رهبر جریان صدر عراق نیز در توئیتی نوشت:
«دشمن تروریستی میگوید که میآید ،پس اگر
میآیید ما قادر و توانا هستیم اما مشکل بزرگتر
این است که برخی مسئله را بزرگنمایی میکنند
تا ترس و رعب و طایفهگرایی را در میان مردم عراق
بیندازند .آنها به گمان خودش��ان حامی سرزمین
و آبروی مردم هس��تند».در مقابل ،برخی منابع
عراقی به عملیات داعش و کوچکپنداری آن که
در سال  2014نیز منجر به مداخله نظامی گسترده
امریکا در عراق شد ،مظنون هستند ،به خصوص که
سفارت امریکا در بغداد در بیانیهای حمله داعش در
استان دیالی عراق را محکوم و بر ایستادگی کشور
خود در کنار عراق تأکید کرد .محمد الش��مری،
نماینده مجلس عراق دیروز گفت بقای نیروهای
امریکایی در عراق با هر بهانه و تحت هر عنوانی چه
آموزشدهنده و چه مستشار غیرقابلقبول است و
مردم عراق حاضر به پذیرش آنها نیستند.

فرش قرمز غرب برای جنگ در اوکراین
امریکا به مدیترانه ناو فرستاد 22 ،کشور ناتو رزمایش برگزار میکنند

تا همی�ن چند روز پی�ش کش�ورهای غربی و
امریکا ب�ا اتهام زنیه�ای متعددی روس�یه را
به آمادهس�ازی نی�روی نظامی ب�رای حمله به
اوکرای�ن متهم میکردن�د ،اما حاال ک�ه اقدام
نظامی روس�یه علی�ه اوکراین محقق نش�ده،
غربیها خود دست بهکار شده و تحرکاتشان
را در ش�رق اروپا تش�دید کردهان�د .روزنامه
فرانسوی لوفیگارو نوشته که ناتو خود را برای
جنگ آم�اده میکند و همزمان ن�او هواپیمابر
«ی�واساس هری تروم�ن» امریکا قرار اس�ت
در دریای مدیترانه تمری�ن نظامی برگزار کند.
اقدامات تن�شزای امریکا در اروپای ش�رقی
تا آنجا افزایش یافته که به نظر میرس�د حتی
اگر روس�یه نخواهد ،غربیها در حال کشاندن
مس�کو به یک درگی�ری تمام عیار هس�تند.

درگیریه��ا و تنش لفظ��ی کش��ورهای غربی و
روسیه بر سر اوکراین روز یکشنبه از زبان «ماریا
زاخارووا» ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه دنبال
شد و سخنگوی دس��تگاه دیپلماتیک روسیه در
کانال تلگرامی خود نوش��ت« :تحرکات اطالعاتی
و نظامی امریکا و اوکراین را که از سوی واشنگتن
رهبری میشود ،رصد میکنیم .ممکن است آنها
واقعاً دست به چنین کاری بزنند ».زاخارووا به یکی
از مطالب منتشر شده در پایگاه خبری «بلومبرگ»
اشاره کرد که در آن به نقل از یک دیپلمات چینی
ادعا ش��ده بود که رئیسجمهور چین از والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهور روسیه خواسته است در طول
بازیهای المپیک زمستانی پکن  -که از چهارم تا
بیستم فوریه برگزاری میشود  -به اوکراین حمله
نکند تااین جش��ن خراب نش��ود.زاخارووا اظهار
داش��ت که منظور از «یک دیپلم��ات چینی» که
در خبر بلومبرگ به آن اش��اره شده ،در واقع خود
امریکاییها هستند.
این س��خنگو ادامه داد :میفهمم که طبق روایت
رس��انههای امریکایی ،روس��یه باید خیلی زودتر
از اینها به اوکراین حمله میک��رد ،اما نکرد! طبق
منطق آنها ،اکنون بهترین فرصت است؛ المپیک

زمس��تانی چین که چندین ماه اس��ت به دستور
واشنگتن ،در رسانههای امریکایی بدنام میشود.
بلومبرگ این دو موضوع را با یکدیگر ادغام کرده
و ش��انس خود را امتحان میکند ،اما تیرش خطا
میرود ،چرا که حاال همه به خاطر خواهند سپرد
که چه کسانی قصد دارند اقدامات متخاصمانه در
المپیک پکن انجام دهند.
آرایش نظامی امریکا در مدیترانه
همزمان با تش��دید تنش لفظی کشورهای غربی
با مس��کو ،ناو هواپیمابر «یواساس هری ترومن»
امریکا و ناتو قرار است در دریای مدیترانه تمرین
نظامی برگ��زار کنند .این رزمای��ش که با حضور
 22کشور ناتو برگزار میشود «ضربت نپتون »22
نام دارد و «جان کربی» س��خنگوی پنتاگون نیز
برگزاری این مانور نظام��ی را تأیید کرده ،هرچند
همزمان ب��رای اینکه امریکا مته��م به تنشزایی
نشود ،گفته است که مانور دریای مدیترانه ارتباطی
با تنش روابط واشنگتن با مسکو ندارد.
در مقابل ،روسیه نیز در برابر تحرکات نظامی امریکا
و اروپا دست بسته نمانده و جنگندههای «سوخو-
 »۳۵خود را در بالروس مستقر کرده است .عالوه

بر امریکا ،دول��ت اوکراین هم که م��ورد حمایت
کشورهای غربی اس��ت ،در اقدامی تحریکآمیز
در نزدیکی «کریمه» رزمایش نظامی برگزار کرد
و وزارت دفاع اوکرای��ن در بیانیهای اعالم کرد که
ارتش این کش��ور در منطقه «خرسون جنوبی»
در نزدیکی مرز با کریمه ،اقدامات تاکتیکی انجام
داده است.
تالش غرب برای ایجاد ش��رایط جنگی به ش��کل
مصنوعی در اوکراین در حال��ی صورت میگیرد
که رسانهها و مقامهای غرب نیز از ماه گذشته به
جوسازی درباره حمله احتمالی روسیه به این کشور
در اوایل سال جاری میالدی پرداختهاند ،هرچند
روسیه همه این اتهامات را رد کرده است.
کمکهای مرگبار امریکا برای اوکراین
همچنی��ن در تازهترین اقدام��ات در زمینه تنش
مسکو و کییف س��فارت امریکا در اوکراین اعالم
کرد که اولین محموله کمکها که دستور ارسال
آن اخیرا ً از سوی «جو بایدن» رئیسجمهور امریکا
صادر شده ،وارد اوکراین ش��د .در این بیانیه آمده
است« :این محموله شامل نزدیک به 200هزار پوند
کمکهای مرگبار از جمله مهمات برای مدافعان

خط مقدم اوکراین است».
این سفارتخانه افزود :امریکا سال گذشته میالدی
بیش از  ۶۵۰میلیون دالر کمک نظامی به اوکراین
رسانده اس��ت و این مبلغ از س��ال  ۲۰۱۴تاکنون
به  2/7میلیارد دالر رسیده اس��ت .از سوی دیگر،
«کریس کونز» س��ناتور امریکایی اعزام احتمالی
نیروهای امریکایی به اوکراین را اقدامی نامناسب
توصیف کرده و گفته است که این اقدام به معنای
قربانی کردن آنهاست.
ناتو خود را برای جنگ آماده میکند
تحرکات و اقدامات تنشزای اعضای ناتو (پیمان
نظامی آتالنتیک شمالی) از نگاه رسانههای غربی
نیز پنهان نمانده و روزنامه لوفیگارو فرانس��ه روز
شنبه در گزارشی از رزمایش ناتو در دریای بالتیک
خبر داد و نوش��ت« :ناتو خود را ب��رای درگیری با
روسیه آماده میکند».
گفته ش��ده در این رزمایش تانکهای فرانسوی و
انگلیسی ،خودروهای زرهی ،خودروهای جنگی
پیاده نظام ،راکتها و خمپارهه��ای ضد تانک به
کار برده میشود .همزمان «ینس استولتنبرگ»
دبیرکل ناتو در پیامی توئیتری از حضور ناو گروه
هواپیمابر «ی��واساس هری تروم��ن» امریکا در
دریای مدیترانه برای حضور در رزمایش تهاجمی
«نپتون» استقبال و آن را نش��انه قوی اتحاد ناتو
توصیف ک��رد .در عین حال به نظر میرس��د که
همه کشورهای اروپایی در دفاع از اوکراین متحد
نیستند .از جمله ،دولت آلمان درخواستها برای
ارسال سالح به اوکراین را رد کرده است ،در حالی
که انگلیس و امری��کا گفتهاند که ب��ه تعهد خود
برای کمک نظامی ب��ه اوکرای��ن پایبند خواهند
ماند« .المبرخت» ،وزیردفاع آلمان در این ارتباط
گفت« :ما باید هر کاری را که باعث کاهش تنش
میشود ،انجام دهیم ».عقبنشینی آلمان از کمک
تسلیحاتی به اوکراین پس ازآن صورت گرفت که
«آندری میلنیک» سفیر اوکراین در برلین گفته بود
که کشورش نیازمند کشتی برای دفاع از سواحل
خود در دریای سیاه و دریای آزوف از حمله ادعایی
روسیه به این کشور است.

اکثر امریکاییها تروریسم داخلی
و راستگراها را تهدید میدانند

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد بیش از نیمی از امریکاییها
گروهه�ای ش�بهنظامی راس�تگرا را تهدیدی علیه کشورش�ان
میدانند و یکس�وم از ای�ن پاس�خدهندگان معتقدن�د که آنها
«تهدی�دی ج�دی و ف�وری» را متوج�ه ای�ن کش�ور میکنن�د.

ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری هیل ،ی��ک نظرس��نجی که از س��وی
اکونومیس��ت -یوگاو از مردم امریکا انجام ش��د ،نشان میدهد که ۸۱
درصد از ش��رکتکنندگان در این نظرس��نجی «تروریسم داخلی» را
یک تهدید تلقی میکنند .این نظرسنجی اواسط ماه ژانویه با پرسش
ازهزار و 500نفر برگزار شده است .همچنین  ۶۶درصد نیز گروههای
شبهنظامی راستگرای امریکا را دستکم به عنوان یک «تهدید جزئی»
در نظر میگیرند .از این میزان ۱۳درصد این گروههای شبهنظامی را به
عنوان یک تهدید جزئی ۲۰ ،درصد به عنوان یک تهدید تا حدی جدی
و ۳۳درصد به عنوان یک تهدید جدی و فوری در نظر میگیرند .با در
نظر گرفتن گرایش حزبی نیز  ۵۷درصد از دموکراتهای شرکتکننده
در این نظرسنجی گفتند گروههای ش��بهنظامی راستگرا را به عنوان
یک تهدید ج��دی و فوری در نظ��ر میگیرند ،در حالی ک��ه تنها ۱۵
درصد از پاسخدهندگان جمهوریخواه چنین جوابی دادند .اما اکثریت
پاسخگویان جمهوریخواه (  ۵۳درصد از شرکتکنندههای نظرسنجی)
گفتند که گروههای شبهنظامی راستگرا دستکم تهدیدی جزئی را
متوجه امریکا میکنند ،در حالی ک��ه از نظر ۱۷درصد آنها تهدیدی تا
حدی جدی برای امریکا و از نظر  ۲۱درصد هم آنها یک تهدید جزئی
برای امریکا به حساب میآیند 31 .درصد از جمهوریخواهانی که به این
نظرسنجی پاسخ دادند ،گفتند که این گروهها هیچ تهدیدی برای این
کشور به همراه ندارند ،در حالی که تنها یک درصد از دموکراتها این
نظر را دارند .این نظرسنجی در بازه زمانی ۱۵تا ۱۸ژانویه با پرسش از
هزار و  500شهروند امریکایی با نمونهگیری تصادفی انجام شده است.
این نظرسنجی بعد از نخستین س��الگرد حمله حامیان دونالد ترامپ،
رئیسجمهور سابق امریکا به س��اختمان کنگره امریکا در تالش برای
جلوگیری از تأیید نتایج انتخابات  ۲۰۲۰از س��وی این کنگره صورت
گرفت؛ حملهای که در ارتباط با آن اعضای چند گروه راست افراطی در
امریکا شامل گروههای «اوث کیپرز»« ،پراود بویز»و «تری پرسنترز»
متهم شناخته شدند.

ممانعت تلآویو از ورود دارو و تجهیزات پزشکی به غزه
فلسطینیان ساکن نوار غزه در اعتراض به اقدامات رژیم اشغالگر مبنی
بر ممانعت از واردات دستگاههای پزشکی و دارو به این منطقه ،تجمع
اعتراضآمیز برگزار کردند« .ابراهیم عباس» مدیر واحد تصویربرداری
پزش��کی در وزارت بهداشت غزه که در این تجمع ش��رکت کرده بود،
گفت که رژیم اش��غالگر از دس��تیابی بیماران به درمان الزم خواه در
داخل نوار غزه یا در کرانه باختری و قدس ممانعت میکند .وی افزود:
مسئوالن رژیم اش��غالگر همچنان از واردات دس��تگاههای تشخیص
طبی ،دستگاههای تولید اکسیژن بیمارس��تانی و قطعات یدکی الزم
برای تعمیر بسیاری از دستگاهها ممانعت و با محاصره درمانی ساکنان
نوار غزه ،سیاست کش��تار هدفمند علیه بیماران این منطقه را اعمال
میکنند.
----------------------------------------------------قانونگذاران امریکایی خواستار آزادسازی اموال افغانستان
شدند
در میانه بحرانهای جاری در افغانستان ،سه تن از قانونگذاران امریکایی
با انتشار نامهای خطاب به بایدن ،از او خواستهاند که داراییها و اموال
بلوکه شده افغانستان را برای اجتناب از بحرانهای بشری و اقتصادی
آزاد کند .به گزارش بیزنس اس��تاندارد ،این سه قانونگذار در نامه خود
آوردهاند« :وقتی آخرین سربازان امریکایی از افغانستان خارج شدند،
ایاالت متحده قول داد که ما نباید افغانستان را به حال خود رها کنیم.
این اشتباهی است که ما قب ً
ال مرتکب ش��دیم و عواقب سنگینی برای
امنیت خودمان و همچنین برای مردم افغانستان داشت .ما باید به وعده
خود پایبند باشیم و آنچه الزم است انجام دهیم».
----------------------------------------------------مشارکت دیپلماتهای ایرانی در نشست جده
خبرگزاری فرانسه اعالم کرد که دیپلماتهای ایرانی پس از شش سال
وقفه در نشست سازمان همکاری اسالمی در عربستان شرکت میکنند.
هفته گذشته خبرگزاریها اعالم کرده بودند که با اعزام سه دیپلمات
ایرانی به عربس��تان ،نمایندگی ایران نزد س��ازمان همکاری اسالمی
فعالیت مجدد خود را در جده پس از شش س��ال وقفه از سرمیگیرد.
«حس��ین امیرعبداللهیان» ،وزیر امور خارجه ای��ران در دوم دیماه
 ۱۴۰۰در یک نشست خبری با «فؤاد حسین» ،وزیر خارجه عراق در
تهران با اش��اره به نقش بغداد در برگزاری چهار دور مذاکره بین ایران
و عربستان اعالم کرده بود« :عربستان سعودی با صدور ویزا برای سه
تن از دیپلماتهای ایران به عنوان دیپلماتهای مس��تقر در سازمان
کنفرانس اس�لامی در جده موافق��ت کرده و ویزای ای��ن دیپلماتها
دریافت شده است».
----------------------------------------------------حماس طرح پایان دودستگی فلسطین را بررسی میکند
جنبش حماس اع�لام کرد که در حال بررس��ی طرحی ب��رای پایان
دودس��تگی فلس��طین و تحقق وحدت و آشتی ملی اس��ت« .حسام
بدران» عضو دفتر سیاسی حماس اعالم کرد ،این جنبش طرح جبهه
دموکراتیک برای آزادی فلسطین ویژه پایان اختالفات و تحقق وحدت
ملی را دریافت کرده است .حسام بدران ادامه داد :این طرح نشاندهنده
تمایل جبهه دموکراتیک برای اجماع ،پیش��برد پ��روژه ملی و اصالح
سازمانهای فلس��طینی تا رس��یدن به یک راهبرد ملی فراگیر به دور
از تکرویهاست.
----------------------------------------------------حمله به پایگاه نظامی فرانسه در آفریقا
منابع خبری در کش��ور مالی در مرکز آفریقا از حمله موش��کی شب
یکشنبه عناصر ناشناس به پایگاه نظامی فرانسه در شمال این کشور
خبر دادند .پایگاه نظامی «گاو» متعلق به ارتش فرانسه در شمال کشور
مالی قرار دارد .به نوشته اس��پوتنیک ،هنوز آماری از تلفات احتمالی
گزارش نشده است و همزمان روابط میان مالی و فرانسه پس از کودتای
آگوس��ت  ۲۰۲۰در این کش��ور تنشآلود ش��ده و مقامات «باماکو»،
پایتخت مالی از پاریس خواستهاند در توافق دفاعی دوجانبه تجدیدنظر
کرده و نظامیانش را خارج کند.
----------------------------------------------------نشست شورای امنیت درباره لیبی
در حالی که قرار است شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه نشستی
را درباره لیبی برگزار کند ،دبیرکل این سازمان طرفهای لیبیایی را به
مذاکره و فراهم کردن شرایط برای برگزاری هرچه سریعتر انتخابات
دعوت کرد .به گزارش آناتولی« ،آنتونیو گوترش» ،دبیرکل س��ازمان
ملل از لیبیاییها خواست به مذاکره پرداخته و شرایط را برای برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در س��ریعترین زمان ممکن و
عقبنش��ینی نیروهای خارجی از لیبی فراهم کنن��د .گوترش تأکید
کرد :باید ابتدا انتخابات برگزار ش��ود .این گزینه در دست ملت لیبی
است .انتخابات پارلمانی و ریاس��ت جمهوری باید قبل از پایان ۲۰۲۱
برگزار میشد.


