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آنسویماجراجوییجدیدتلآویو
جــنــگــنــد ههــای رژیـــم صهیونیستی بــامــداد
چهارشنبه گذشته چندین حمله هــوایــی به
مواضع نظامی سوریه و پایگا ههای همپیمان
ارتش در دیرالزور و البوکمال انجام دادنــد که
خسار تهایی در پی داشته اســت .ســوال این
است که چرا رژیم صهیونیستی به حمالت علیه
سوریه ادامه میدهد؟ پس از آغاز بحران سوریه،
رژیــم صهیونیستی تــاش کــرد بــرای در امان
ماندن از تبعات تحوالت غرب آسیا ،مداخلهای
در امور داخلی کشورها از جمله سوریه نداشته
باشد اما با گذشت زمان ،مداخله این رژیم آغاز
شد و روند تصاعدی پیدا کرد .این مداخله بیش
از همه در قالب حمایت از گروههای تروریستی
و کمک به این گروهها برای ادامه فعالیتهای
شان در مقابل نظام سوریه انجام میشود .رژیم
صهیونیستی این سیاست را با حمایت مستقیم
آمریکا پیگیری میکند.در دو ســال اخیر که
حــدود  90درصــد جغرافیای سوریه از اشغال
گروه های تروریستی آزاد شد ،میزان حمالت
رژیم صهیونیستی علیه سوریه و متحدانش در این
کشورافزایشداشتهاست.اینحمالتباچندین
هــدف مهم پیگیری میشود:یکی از اهــداف
اصلی ،ممانعت از تــداوم روند تقویت موقعیت
نظام سوریه در مقابل گــروه های تروریستی و
همچنین کمک به احیا و بازآفرینی توانمندی
گروه های تروریستی به خصوص داعش در سوریه
است .رژیم صهیونیستی پایان جنگ تروریستی
در سوریه را سازگار با منافع خــود نمیداند.
بنابراین ،امید دادن به گروه های تروریستی برای
ادامه جنگ با نظام سوریه را پیگیری میکند.
در همین راستا ،سرلشکر «نزار خضر» ،فرمانده
نظامی و رئیس کمیته نظامی و امنیتی در منطقه
شرقی و فرمانده تیپ  ۱۷ارتش سوریه با اشاره
به حمالتی که اسرائیل بامداد چهارشنبه در
دیــرالــزور و البوکمال انجام داد ،گفت :هدف
اصلی این حمالت ،احیای داعش در سوریه است
و اسرائیل در این هــدف ،تحت حمایت آمریکا
قرار دارد .وزارت خارجه سوریه نیز در بیانیهای
اعالم کرد همراهی و همزمانی حمالت اسرائیل
با حمالت تروریستی بار دیگر نشان داد میان
تمامی طرفهای متخاصم با سوریه که بخشی از
خاک آن را اشغال و حاکمیت ،امنیت منطقهای
و ثبات سیاسی آن را نقض و نقشهایشان را
با یکدیگر تبادل میکنند ،توافق و هماهنگی
برای اجرای برنامههای مشترکشان در حمایت
از تروریسم تکفیری و اقتصادی و استمرار آن
و تحقق برخی پــروژ ههــای تقسیم و جدایی در
منطقهوجوددارد.هدفدیگراسرائیلازحمالت
بامداد چهارشنبه ،مربوط به جغرافیایی است
که حمالت انجام شد .پایگاه نظامی التنف و
منطقه موسوم به  55کیلومتری ،تحت اشغال
ارتش آمریکا قرار دارد .ارتش سوریه در ماه های
اخیر تالش کرد این مناطق را تحت محاصره
خود در آورد و به خصوص مانع احیای داعش
در این منطقه شود .رژیم صهیونیستی با حمله
به دیرالزور و البوکمال،در صدد بود صدمات
جدی به ارتش سوریه و متحدانش در این حومه
وارد کند و مانع تکمیل حلقه محاصره التنف و
 55کیلومتر توسط آن ها شود .هدف مهم دیگر
اسرائیل از تداوم حمالت علیه سوریه این است که
از فرصت باقی مانده تا پایان دولت دونالد ترامپ
برای ضربه زدن به سوریه و همچنین متحدان آن
به خصوص جمهوری اسالمی ایران و حزبا...
بهره گیرد .البته ایــن بدین معنا نیست که با
روی کار آمدن دولت جدید آمریکا این حمالت
تکرار نمیشود بلکه استنباط اسرائیل این است
که اکنون در فرصت باقی مانده تا پایان دولت
ترامپ ،جمهوری اسالمی ایران و حــزبا ...به
حمالت اسرائیل پاسخ نمیدهند.

خبر متفاوت

«»39تاابدممنوع!
امرا ...صالح ،معاون نخست ریاست جمهوری
افغانستان میگوید به ریاست ترافیک دستور
داده تا از این پس هنگام توزیع پلیت/پالک به
خودروها ،شماره  ۳۹را از سیستم شان حذف
کنند .دلیل این کار خودداری مردم از گرفتن
پالک با این شماره و همچنین متوسل شدن
به دادن رشوه برای عبور از این عدد در شماره
مسلسل پلیت اعالم شده است .از چند سال
قبل در افغانستان شایع شده که شماره ۳۹
نحس است و بعضیها آن را چیزی معادل «بی
یدانند.
آبرویی» م 

امضایمصوبهاستیضاحترامپتوسطرئیسمجلسنمایندگان

تحلیل روز

«تحقیرحداکثری»ترامپ،خواستهدموکراتها

ترامپخشونتهفتهگذشتهرابهصراحتمحکومکرد،بااینحال،اودرصورت استیضاح
چه چیزهاییراازدستمیدهد؟
شریفی -دونــالــد تــرامــپ کــه خــود بــا تحریک
هوادارانش کبریت در انبار کاه انداخته بود ،در
پیامی ویدئویی که کاخ سفید آن را منتشر کرد،
گفت« :من صریحا خشونتی را که هفته گذشته
شاهد آن بودیم ،محکوم میکنم ».او همچنین
گفت« :من هم مثل همه شما از این فاجعه شوکه
و عمیقا غمگین شدم .خشونت و خرابکاری در
کشور ما جایی ندارد ».ترامپ همچنین سعی کرد
از هوادارانش که به کنگره حمله کردند ،فاصله
بگیرد .با توجه به گزارشهای منتشرشده درباره
احتمال بروز خشونت در واشنگتن و دیگر شهرها
درروزچهارشنبهوهمزمانبامراسمسوگندریاست
جمهوریجوبایدن،ترامپازهوادارانشخواست
تاازاعمالخشونتبپرهیزند.محکومیتدیرهنگام
حوادثششمژانویهتوسطترامپدرحالیاستکه
بسیاری از هواداران شورشی وی بازداشت شده
اند و اطالعیههایی برای شناسایی باقی مجرمان
منتشر شده است .یکی ازآن ها «کلت کلر» ،ستاره
پیشینشنایآمریکاوبرندهمدالطالیمسابقات
شنایالمپیکآتندرسال ۲۰۰۴میالدیاست.

پلیسفدرالآمریکا FBIکهاینقهرمانالمپیکدر
ماده شنای آزاد  ۸۰۰متر را بازداشت کرده ،می
گوید تصاویر به دست آمده حضور او در حمله به
کنگره را اثبات میکند .در پی انتشار خبر حضور
کلت کلر در حمله به کنگره آمریکا ،کانالهای وی
در شبکه های اجتماعی حذف شدهاند و دیگر
در دسترس نیستند .همان سرنوشتی که دونالد
ترامپبهآندچارشدهاست.

هفتهگذشتهطرحاستیضاحترامپبعدازسخنرانی
و اعالم مواضع نمایندگان به رای گذاشته شد.
 ۲۲۲نماینده دموکرات و  ۱۰نماینده جمهوری
خواه به این طرح رای مثبت دادند ۱۹۷ .نماینده
جمهوری خواه با این طرح مخالفت کردند .این
چهارمینباردرتاریخآمریکاستکهطرحاستیضاح
یکرئیسجمهورتصویبمیشودواولینباراست
کهیکرئیسجمهوربرایدوباراستیضاحخواهد
شد .به گزارش اشپیگل ،در صورت موفق بودن
استیضاح ،ترامپ از مزایای قانون «رئیسجمهور
سابق» محروم می شــود .این مزایا شامل :اول)
مستمری مــادام العمری در حــدود ۲۱۹۰۰۰
دالر در سال .دوم) حقوق مخصوص سفر به میزان
یک میلیون دالر در سال .سوم) هزینه حفظ دفتر
و استخدام کارمندان در حدود  ۹۶۰۰۰دالر در
سال .چهارم) حق درمان در بیمارستان نظامی
و بیمه درمانی مــادام العمر .پنجم) هزینههای
حفاظت فیزیکی وی توسط سرویس مخفی که
دولت متقبل میشود .ششم) ترامپ در صورت
استیضاح نمی تواند نامزد انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۲۴شــود .هفتم) ترامپ با ترک
دفتر رئیسجمهوری مصونیت خود را نیز از دست
میدهد و سپس او را مـیتــوان به خاطر نقش
خود در حمله به کنگره تحت پیگرد قانونی قرار

داد .نشریه اشپیگل نیز تالش دموکرات ها برای
اعمال فشار به ترامپ را به سیاست خارجی آمریکا
در دوران وی موسوم به «فشار حداکثری» تشبیه
کــرده و آن را به منزله «تحقیر حداکثری» او از
سوی دموکرات ها ارزیابی کرد .از سوی دیگر،آن
طور که رسانههای آمریکا گزارش کردهاند مکان
برگزاری مراسم ادای سوگند به سنت گذشته در
بالکنبخشغربیساختمانکنگرهآمریکابرگزار
میشود .قرار است در حوالی  ۱۲ظهر  20ژانویه
(زمانی که رسما دوره ریاست جمهوری دونالد
ترامپ تمام میشود) جو بایدن و کامال هریس در
حضور قاضی القضات دیوان عالی ،جان رابرتز،
سوگند یاد کنند اما بر خالف سال های گذشته،
امسال رئیسجمهور جدید و معاونش مسیر
میان کنگره تا کاخسفید را در رژهای از میان
صفوف مردم طی نخواهند کرد .نیویورکتایمز
نوشته ،در عوض قــرار است بایدن و هریس در
حالی که صفوفی از سربازان یگانهای مختلف
ارتش کنار آن ها رژه میروند مسیری حدود 1.5
کیلومتر را طی کنند و پس از آن راهی کاخسفید
شوند .در این مراسم «لیدی گاگا» و«جنیفر لوپز»
به اجــرای موسیقی می پــردازنــد و تــام هنکس
هنرپیشه مشهور هالیوود نیز مجری مراسم برای
تماشاگران مجازی خواهد بود.

فراخبر
سناریوهایمحتملبرایمراسمتحلیفبایدن:

▪استیضاحباترامپچهمیکند؟

– 1احتمالبروزآشوبدرروزبیستمژانویهدرشهرواشنگتنباتوجهبهحجمگستردهحضورنیروهای
امنیتیمحتملنیست.
– 2احتمالدارددربرخیدیگرازمناطقآمریکا،همزمانبابرگزاریمراسمتحلیفریاستجمهوری
جوبایدن،اعتراضاتخشونتآمیزیبرگزارشود.
 – 3با توجه به بازداشت چهره های اصلی آشوب روز ششم ژانویه در کنگره ،به نظر می رسد تجمعات
احتمالیازگستردگیفراوانیبرخوردارنباشد.
– 4انتظارمیرودجزترامپ،مقاماتبرجستهدولتکنونیآمریکادرمراسمتحلیفروزبیستمژانویه
حضورداشتهباشند.
–5انتظارمیرودبخشعمدهسخنرانیبایدندرمراسمتحلیف،معطوفبهآشتیملیدرآمریکاباشد.

اما چند روز مانده به مراسم تحلیف و آغاز به کار
جو بایدن به عنوان رئیسجمهور جدید آمریکا،
خیابانهایپایتختاینکشوررنگورویامنیتی
گرفته و هــزاران نیروی گارد ملی و پلیس مخفی
محدودهمرکزیواشنگتنومحوطهاطرافکنگره
آمریکا را قرق کردهاند .همزمان با تصویب طرح
استیضاح دونالد ترامپ برای بار دوم ،گفت و گوها
دربــاره چگونگی برگزاری جلسات استیضاح در
مجلس سنا به مناقشه جدیدی میان دو حزب
دموکرات و جمهوریخواه بدل شده است .آخر
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روزنامه هاى آمريكا و ركورد تاريخى ترامپ با دو
بار استيضاح

نمای روز

اثاثکشیدرکاخسفید

پيتر ناوارو مشاور ترامپ در حال ترك كاخ سفيد
با تابلويى از ديدار روسای جمهور آمريكا و چين

کارتون روز
بسته شدن
حساب
كاربرى
ترامپ در
توييتر  -كارى
از  :مارتن
ولترينگ

هدیهتازهترامپ
بهتلآویو

چهره روز

بادستوررئیسجمهورآمریکا،رژیم
صهیونیستیبراینخستینباربهحوزه
فعالیتسنتکام،ستادفرماندهی
مرکزیآمریکا،افزودهمیشود
دونالد ترامپ ،در آخرین روزهای
حضور خود در ریاست جمهوری
آمریکا بــه منظور تقویت روابــط
برخی کشورهای عربی با رژیم
صهیونیستی علیه ایران ،دستور
داد حوزه فعالیت تروریستهای
ســنــتــکــام شــامــل تـــلآویـــو هم
بشود« .وال استریت ژورنــال» در
خبری اختصاصی گــزارش داد:
«رئیسجمهور ترامپ در تالش
دقیقهنودیخودبهمنظورسازمان
دهیمجددساختاردفاعیآمریکا
کهبرایمدتهایمدیدگروههای
حامی اسرائیل مشوق انجام آن
به منظور تقویت همکاریها برای
مقابله با ایران بودهاند ،دستور داد
فرماندهی نظامی ایاالت متحده
در خــاورمــیــانــه گسترش یــابــد و
شامل اسرائیل شود ».این روزنامه
آمریکایی خبر اختصاصی خود
را به نقل از «مقامهای آمریکایی»
منتشر کرد و نوشت« :این اقدام
(افزودنرژیمصهیونیستیبهحوزه
فعالیت سنتکام) بدان معناست
کــه فرماندهی مــرکــزی آمریکا
(سنتکام) بــر سیاست گــذاری

نظامی آمریکا در مسائل مرتبط با
اسرائیلوکشورهایعربینظارت
خواهد کرد؛ اقدامی که ساختار
فرماندهی نظامی موجود چند
دههایآمریکارابهدلیلخصومت
میان اسرائیل و برخی از متحدان
عربی پنتاگون کنار میزند ».بنا
بر گــزارش وال استریت ژورنــال
این اقدام دولت ترامپ« ،تازهترین
اقداماتدرزمینهسیاستگذاری
بهمنظورشکلدادنبهدستورکار
حــوزه امنیت ملی در دولــت جو
بــایــدن رئیسجمهور منتخب
است ».تاکنون مسئولیت نظامی
آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی
برعهده«فرماندهیاروپای»ارتش
آمریکا ق ــرار داشـــت .البیهای
رژیم صهیونیستی در آمریکا بعد
از انعقاد توافقهای عادی سازی
روابط بین امارات متحده عربی،
بحرین ،سودان و مغرب با تلآویو،
بــارهــا از دولــت تــرامــپ خواسته
بودند که رژیــم صهیونیستی را
به حــوزه فعالیت تروریستهای
سنتکاماضافهکند«.بنیادیهودی
برای امنیت ملی آمریکا» که یک

گــروه البــی مستقر در واشنگتن
اســت ،ماه گذشته میالدی (ماه
دسامبر  )2020از دولت آمریکا
خواسته بــود بــه منظور تقویت
اتحاد و همکاری میان تلآویو و
کشورهایعربیعلیهایران،حوزه
فعالیت سنتکام را به فلسطین
اشغالی گسترش دهد« .آنتونی
زینی» ژنــرال بازنشسته و رئیس
پیشین تروریستهای سنتکام در
مصاحبه با وال استریت ژورنال به
شدت از این اقدام و «زمانبندی»
دولت ترامپ در واپسین روزهای
دولــتــش استقبال کــرد .دنیس
راس،دستیارویژه «باراک اوباما»
رئیسجمهورسابقآمریکانیزدر
مصاحبه با این رسانه آمریکایی
اعالم کرد جو بایدن مخالفتی
با این اقدام دولت ترامپ ندارد.
راس گفت« :من فکر نمیکنم
که افراد (دولت) بایدن مشکلی
با این اقدام داشته باشند و فکر
میکنم اسرائیلیها از این اقدام
بــه عــنــوان یــک اق ــدام نمایانگر
واقعیات جدید درغ ــرب آسیا
استقبال خواهند کرد».

درآستانه تحلیفبایدن،کرهشمالیازموشکبالستیکباقابلیتشلیکاز
زیردریاییرونماییکرد

بازگشت اون به اتاقجنگ

کرهشمالیبهمناسبتبرگزاریکنگرهحزب
حاکم کارگر ،موشکهای بالستیک جدید
با قابلیت شلیک از زیردریایی را به نمایش
گذاشت .این رونمایی تنها شش روز پیش از
ادایسوگندجوبایدنبهعنوانرئیسجمهور
جدید آمریکا انجام شده است .اوایــل هفته
گذشتهنیزکیمجونگاون،رهبرکرهشمالی،
آمریکارا«دشمندرجهاول»کشورشتوصیف
کرد .تصاویر منتشر شده نشان میدهد این
رژه نظامی با حضور کیم جونگ اون ،رهبر
کرهشمالیدرپیونگیانگبرگزارشدهاست.
«اون» که در سه سال گذشته با هدف کاهش
تنشباآمریکاوتالشبرایبرداشتنتحریمها،
در مرز دوکــره ،سنگاپور و ویتنام پشت میز
مذاکره نشسته بود ،حاال دوباره به اتاق جنگ
بازگشته است .عکس هایی از کیم در این رژه
که کت چرمی و کاله پوستی پوشیده بود و
لبخند می زد و دست تکان می داد ،منتشر
شدهاست.خبرگزاریرسمیکرهشمالیدر
این زمینه مدعی است که «قویترین سالح
دنیا ،موشکهای بالستیک با قابلیت شلیک

پایان «آسمان باز» ؟

پسازخروجآمریکا،روسیهنیزازمعاهدهآسمانهایبازخارجمیشود
روسیه از معاهده بینالمللی آسما نهای
باز در پی خروج آمریکا از این پیمان ،خارج
میشود .وزارت خارجه روسیه در بیانیهای
اعــام کــرد ،خــروج آمریکا از ایــن پیمان در
ســال گذشته میالدی به طــرز چشمگیری
تــوازن منافع کشورهای امضا کننده را زیر
سوال میبرد و بر هم میزند و پیشنهادهای
مسکو بــرای حفظ این پیمان پس از خروج
آمریکا از آن نیز از سوی متحدان واشنگتن با
بی توجهی مواجه شده است.وزارت خارجه
روسیه همچنین اعالم کرد ،مسکو در حال
انجام اقــدامــات مرتبط بــرای خــروج از این
پیمان است .دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا تمایل کشورش را برای خروج از این
پیمان در مه سال گذشته میالدی اعالم کرد
و گفت که نقضهای مکرر از سوی روسیه
باعث شده تا آمریکا چنین تصمیمی بگیرد.
آمریکا در نوامبر  ۲۰۲۰تصمیم خــود را
عملی کــرد .روسیه اتهام نقض این پیمان

را رد کرد که در سال  ۲۰۰۲به مرحله اجرا
درآمــده بــود .اتحادیه اروپــا به آمریکا تاکید
کرده بود تا در تصمیمش تجدیدنظر کند و از
روسیه نیز خواست در این پیمان باقی بماند.
مسکو گفته که خروج ایــاالت متحده از این
پیمان با دشــوار کــردن تفسیر اهــداف ملت
های دیگر برای دولتها ،امنیت جهانی را از
بین خواهد برد .در همین حال ،کنستانتین
کوساشف ،رئیس کمیته امــور بینالمللی
شورای فدراسیون روسیه امروز گفت :تمام
تقصیر حذف و ملغی شدن این پیمان بر عهده
آمریکا و متحدان این کشور است .این قانون
گذار روس همچنین گفت :متحدان آمریکا
باید متعهد میشدند که هر گونه اطالعاتی
را که از طریق اجرای معاهده به دست آمده
اســت،بــه آمریکا ندهند .کشورهای عضو
ناتو اگر میخواستند آن را حفظ کنند ،باید
راهی را برای حل این مشکل پیدا میکردند.
پیما ننامه آسما نهای بــاز توافق نامهای

بین  ۳۴کشور جهان درخصوص اجازه پرواز
هواگردهای شناسایی و تجسسی بر فراز
مناطق کشورهای عضو این پیماننامه است.
این پیماننامه که در مارس  ۱۹۹۲امضا شد
به کشورهای عضو اجازه میدهد با اطالع
قبلی ،بر فراز خاک کشورهای دیگر پروازهای
غیرمسلح شناسایی به منظور گــردآوری
اطالعات درباره نیروها و فعالیتهای نظامی
انجام دهند .هواپیماهای شناسایی که
در چنین ماموریتهایی بــه کــار میروند
باید مجهز به حسگرهایی باشند که بتوانند
تجهیزات مهم نظامی همچون توپخانه،
هواپیماهای جنگنده و خودروهای زرهپوش
رزمی را تشخیص دهند .با این که ماهوارهها
هم میتوانند چنین اطالعاتی را به دست
بیاورند؛ ولی همه  ۳۴کشور عضو پیماننامه،
توانایی رصد مــاهــوار های را ندارند .هدف
از ایــن پــیــمــاننــامــه ،اعــتــمــادســازی میان
کشورهای عضو است.

از زیردریایی» را به نمایش گذاشته است،
هرچندصحتاینادعاهنوزمشخصنیست.
به گزارش رویترز ،در رژه پنج شنبه برخالف
رژه مهرماه امسال ،موشک بالستیک قاره
پیما ( )ICBMکره شمالی به نمایش گذاشته
نشد.گفتهمیشود،اینموشکهامیتوانند
کالهک هستهای حمل کنند و قادرند هر
نقطه از ایــاالت متحده را هدف قــرار دهند.
تحلیل گران میگویند ،این موشک میتواند
یکی از عظیمترین موشکهای بالستیک
مجهز به سامانه متحرک جادهای در سراسر
دنیاباشد.بهگزارشرویترز،ایننخستینبار
بود که کره شمالی پس از دو سال و به ویژه
پس از دیــدار با رهبران بینالمللی از جمله
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در سال
،۲۰۱۸ازموشکهایبالستیکقارهپیمای
خود رونمایی کرد .کره شمالی طی سه سال
گذشته هیچ آزمایش اتمی انجام ندادهاست؛
واپسین بار در تابستان  ۹۶بود که حکومت
این کشور اعالم کرد یک بمب هیدروژنی را
آزمایشکردهاست.

دادگــاه عالی کرهجنوبی حکم  ۲۰سال زندان
«پــارک گئون هائه» را که بهدلیل فساد مالی و
سوءاستفاده از قدرت مقصر شناخته شده بود،
تأیید کرد .پارک در سال  ۲۰۱۳به عنوان اولین
رئیسجمهور زن کرهجنوبی قدرت را به دست
گرفتامادرسال ۲۰۱۶مورداستیضاحپارلمان
قرارگرفتوقبلازپایاندورهاشدرسال۲۰۱۷
ازسویدادگاهقانوناساسیبرکنارشد.

خبر متفاوت
ایجادحسابرسمی«آقایدوم»

درتوییتر

توییتر اعالم کرد از زمان ادای سوگند جو بایدن
در  ۲۰ژانویه به عنوان رئیس جمهور جدید
ایاالت متحده ،حساب رسمی داگالس امهوف،
همسر کامال هریس نیز تحت عنوان «آقای دوم»
آمریکا فعال خواهد شد .پس از انتصاب تاریخی
کامال هریس به عنوان اولین زن در مقام معاون
رئیس جمهور در آمریکا ،اعطای لقب «آقای
دوم» به همسر او نیز رویدادی تاریخی و بیسابقه
در این کشور محسوب میشود.

