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اظهار نظر
عبدالباریعطوان:

سعودیهادرحالبازنگری
سیاستهایخودهستند
سعودیها به علت نگرانی از سیاستهای دولت
جدید آمریکا ،در حال بازنگری در سیاستهای
ریاضهستند.عبدالباریعطوان،سردبیرروزنامه
رأیالیوم،درمصاحبهباشبکهتلویزیونیالمیادین،
دربــاره سیاست سعودیها با به قــدرت رسیدن
دولت جدید در آمریکا گفت :من به هیچ وجه فکر
نمیکنم موضع سعودیها تغییر کرده باشد .هر
زمان که عربستان به بن بست میرسد و شرایط
تغییر میکند ،یکی از مقامات سعودی میگوید به
تشکیل کشور مستقل فلسطین و طرح صلح عربی
پایبند است و هر نوع عادی سازی روابط با اسرائیل
بایدمبتنیبراینطرحباشدامازمانیکهروندعادی
سازیروابطدراوجخودشقرارداشت،هرگزچنین
سخنانی نمیشنیدیم .ما شنیدیم که دیدارهایی
بین بن سلمان ولیعهد و حاکم اصلی سعودی با
بنیامیننتانیاهونخستوزیراسرائیلومایکپمپئو
وزیر امور خارجه وقت آمریکا در نیوم برگزار شد.
اکنوندولتترامپشکستخوردهوکنارزدهشده
است و شکست خورده از کاخ سفید بیرون رفت.
جردکوشنردامادترامپبودکهعادیسازیروابط
راتشویقوبرایتحققآنتالشمیکرد.تیمترامپ
اکنون به طور کامل از صحنه سیاسی خارج شده
است .عربستان میگوید از تشکیل کشور مستقل
فلسطینحمایتمیکند.اگراینطوراست،هدف
از دیدارها با مقامات اسرائیلی چه بود؟ من به هیچ
وجه فکر نمیکنم امارات و بحرین روابط خودشان
رابااسرائیل،بدونموافقتریاضعادیسازیکرده
باشند .بدون شک عربستان از این اقدام استقبال
کرده است .عقب نشینی سعودی در حالی است
که دولتهای دموکرات در آمریکا هرگز روابط
خوبیباعربستاننداشتهاند.درزماندولتباراک
اوباماودولتبیلکلینتونهمینطوربود.احتماال
عربستان در سیاستهای خودش بازنگری کرده
و در حال بازگشت به سیاست کالسیک خودش
است که از آن استقبال میکنیم اما به شرط آن که
جدیباشد،نهاینکهفقطتاکتیکباشد.اگرواقعا
سیاست سعودیها تغییر کرده است ،محمد بن
سلمان باید با صراحت از حمایت از تشکیل کشور
مستقلفلسطیندرمرزهایسال۱۹۶۷وبازگشت
آوارگـــان فلسطینی سخن بگوید .ما امیدواریم
سعودیهاازاشتباهاتگذشتهکسانیکهدرعادی
سازی روابط با اسرائیل شتاب زده عمل کردند،
درسگرفتهباشند.

نفسیانکیهادرکالبدداعش

درحملهتروریستهایداعشبهدیرالزور 3نظامیسوریشهیدو 10تنزخمیشدند
ورود دموکراتها به کاخ سفید ،بازسازی داعش
و ناامنسازی و بیثباتی مجدد عراق ،همزمان با
تضعیف حشد کلید خورده تا پروژه غربی ،عبری،
عربی برای تداوم حضور در عراق به ویژه به منظور
تاثیرگذاری بر انتخابات آینده این کشور تکمیل
شود« .صباح العکیلی» کارشناس امنیتی عراق
می گوید« :اطالعات تایید شده ای داریم که نشان
می دهد کــاروان های نظامی آمریکا چهار هزار
داعشیراازخاکسوریهواردعراقکردهاندواجازه
بازرسیوتفتیشاینکاروانهاینظامیآمریکاییبه
نیروهایامنیتیعراقیدادهنمیشود.مانخواهیم
توانست داعش را نابود کنیم و حمالت به نیروهای
امنیتی و حشد الشعبی ادامه خواهد یافت؛ همان
طور که شب گذشته در استان صالح الدین شاهد

پسلرزههای
قدرتنمایی
منتقدمحبوس

یکی از معترضان به زندانی شدن ناوالنی در دمای منفی 52درجه

درحالیکهمسلم ًابایدنبرخیرویکردهایدولت
ترامپ در سیاست خارجی را تغییر خواهد داد اما
در تغییر برخی سیاستهای دولــت قبل تعجیل
نخواهد کــرد .به عنوان مثال بازگشت به پیمان
زیستمحیطیپاریسیاعضویتمجدددرسازمان
بهداشت جهانی بهسرعت صورت گرفت؛ برخی
اقداماتترامپمانندممنوعیتسفربهآمریکاازمبدأ
برخی کشورهای اسالمی یا مقررات سختگیرانه
مهاجرتی،توسطفرماناجراییجدیدلغوشدنداما
درنهایت دولت بایدن برخی سیاستهای ترامپ
را همچنان ادامه خواهد داد .بهعنوان نمونه بنابر
اظهارات نامزدهای تصدی مناصب مختلف در
جلسات استماع کنگره ،نظیر بلینکن وزیر خارجه
پیشنهادی وی ،دولــت بایدن بیتالمقدس را
پایتخترژیمصهیونیستیدانستهیاخوانگوایدو را
رئیسجمهورمشروعدورهانتقالیونزوئالمیداند.
همچنین بایدن در مقطع فعلی تغییر اساسی در
جنگ تجاری و تعرفهای با چین ایجاد نخواهد
کرد.درهمینزمینهبایدننیزمخالفاحداثخط
لوله نورد استریم  ،2بین روسیه و آلمان است و به
اوکراین سالحهای تهاجمی خواهد فروخت .از
سوی دیگر بنابر سنت دموکراتها ،تأکید بایدن
بر مسئله حقوق بشر بیشتر است .بنا بر اظهارات
بلینکن قــرار اســت دربــاره حمایت از سعودیها
در حمالت به یمن و نیز قرار گرفتن حوثیها در
فهرست سازمانهای تروریستی تجدیدنظر شود.
آوریلهینزمدیراطالعاتملیبایدننیزاعالمکرد،
گزارشقتلخاشقچیرا-کهبنسلمانراعاملآن
میداند -ازطبقهبندیخارجخواهدکرد.مقامات
جدید دولت آمریکا بازگشت به برجام را مشروط
به بازگشت ایران می دانند و این مسیر را پیچیده
میخوانندومعتقدندبایددراینمسیرباهمپیمانان
منطقهایخودورژیمصهیونیستیمشورتکنندو
در نهایت معتقدند توافق با ایران باید شامل برنامه
منطقهای و موشکی نیز باشد .درنهایت رویکرد
بایدن بازگشت به چندجانبه گرایی است اما تغییر
رویکردها در بسیاری از حوزهها به سرعت انجام
نخواهد شد و صرفا جنبه تاکتیکی خواهد داشت.
بایدنتالشمیکندتغییراتمدنظرشدرسیاست
خارجی را در حوزه های کالن ،در امتداد و تداوم
سیاستهایترامپتعریفکند.

یک روز پس از حمله تروریستی در عراق ،نظامیان
سوری قربانی جنازه از گور درآمده داعش شدند.
یک شنبه شب در کمین گروهک تروریستی داعش
در جاده دیرالزور  -تدمر در شرق سوریه سه نظامی
اینکشورشهیدو 10تندیگرزخمیشدند.عناصر
تروریستی داعــش از منطقه «التنف» در جنوب
سوریه که پایگاه نظامیان آمریکایی در آن منطقه
واقع شده است ،به این منطقه آمده بودند .شامگاه
شنبه نیز داعش در حملهای تروریستی در منطقه
العیث در شرق تکریت (استان صالح الدین عراق)
نیروهای حشد الشعبی را هدف قرار داد .در این
عملیات تروریستی  11نیروی حشد الشعبی به
شهادترسیدندوهشتنفرزخمیشدند.افزایش
تحرکات بقایای عناصر گروه تروریستی داعش در
سایهفشارهابرایخروجآمریکاازعراقووجودنشانه
هایی از تالش به منظور ناامن کردن مرزهای عراق
نگرانیهاییرادرخصوصقصدآمریکاوهمپیمانان
منطقه ای اش بــرای احیای این گــروه تروریستی
ایجادکردهاست.بهنظرمیرسددرآغازینروزهای

مسکودراعتراضبهدخالتآمریکادر
امورداخلیروسیه،سفیرواشنگتنرا
فراخواند.تنشبین 2کشوردردوره
بایدنافزایشمییابد؟

الکسی نــاوالــنــی ،منتقد محبوس پوتین و
هــوادارانــش وعــده دادهانــد از زمستان تا پایان
تابستانسالآیندهبهصورتهفتگیبهتظاهرات
ضددولتی خود ادامه دهند .از سنپترزبورگ
تا سیبری ،شهرهای بزرگ روسیه شاهد تجمع
هــواداران الکسی ناوالنی ،سیاستمدار منتقد
رئیسجمهور روســیــه بــود کــه در اعــتــراض به
بازداشت او در شهرهای مختلف تجمع کردند.
حاال«دیمیتریپسکوف»سخنگویکاخکرملین
اعالم کرده است که آمریکا در اعتراضاتی که در
حمایت از «ناوالنی» برگزار می شود ،مداخله
می کند .این اتهام کاخ کرملین علیه واشنگتن
پس از آن مطرح شد که سفارت آمریکا در مسکو
با صدور «اخطاریه تظاهرات» ضمن ذکر محل
های برگزاری گردهمایی اعتراضی در شهرهای
مختلف روسیه ،به شهروندان خود هشدار داد
که از شرکت در این اعتراض ها خودداری کنند.
پسکوف با اشاره به این اقدام گفت« :این اقدام
به طور مستقیم مداخله قطعی در امور داخلی
ماست .این حمایت مستقیم از زیر پا گذاردن
قوانین مدنی فدراسیون روسیه است ».در واقع
سفارت آمریکا با انتشار این اخطاریه ،آدرس
دقیق محل های برگزاری تجمعات غیرقانونی
را به معترضان اطالع رسانی کرده است .ضمن
این که آمریکا و انگلیس با محکوم کــردن آن
چه به زعم خود «برخورد خشن و زننده» پلیس
روسیه با معترضان خواندند ،از مسکو خواستند
تا معترضان و روزنــامــه نــگــاران بازداشتی در
این اعتراضات را آزاد کند .این در حالی است
که سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه
روسیه ،اعتراض مسکو را به جان سالیوان سفیر
آمریکا در خصوص حمایت سفارتخانه آمریکا از
اعتراضات غیرقانونی در روسیه اعالم کرد .به
گفته زاخــاروا ،اعتراض قاطعانه روسیه درباره
انتشار اطالعات مربوط به اجتماعات غیرقانونی
در شهرهای روسیه از سوی سفارت آمریکا در
شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتی این مرکز
دیپلماتیکبهسالیوانابالغشد.بارویکارآمدن
دولت دموکرات «جو بایدن» در آمریکا انتظار می

رود که تنش و اختالف بین روسیه و آمریکا به ویژه
در زمینه موضوعات حقوق بشری افزایش یابد.
این مسئله با توجه به ادعای همیشگی دموکرات
ها در زمینه حمایت از دموکراسی و حقوق بشر
در دیگر کشورها ،اهمیت مضاعف پیدا می کند.
به گفته برخی کارشناسان ،آمریکاییها مجدد
با پافشاری بر حوزه حقوق بشر سعی دارنــد تا
روزهای سختی را برای «والدیمیر پوتین» رئیس
جمهوری روسیه رقم بزنند و پوتین و تیمش ،طی
چهار سال آینده با چالش های زیــادی روبهرو
خواهند بود .دولت دموکرات آمریکا درحالی
زبان به انتقاد از نحوه برخورد دولت روسیه با
معترضان و به ویــژه الکسی ناوالنی سر کرده
مخالفان کرملین گشوده است که تا قبل از این،
دموکرات ها همواره مسکو را به دخالت در امور
داخلی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری
 2016ایــن کشور و روی کــار آمــدن «دونالد
ترامپ» متهم کرده اند .حتی این مسئله در اواخر
دوره ریاست جمهوری «باراک اوباما» در دسامبر
 2016به اعمال تحریم هایی علیه روسیه و
اخــراج شماری از دیپلمات های این کشور از
آمریکا منجر شد .این در حالی است که آمریکا
در سال های اخیر به طور مستقیم و آشکار به
مداخله در امور داخلی روسیه و تشویق مردم
این کشور برای برپایی تظاهرات و اعتراضات
به ویژه در برهه های پس از برگزاری انتخابات
در روسیه پرداخته است .دولت روسیه بارها
با انتقاد از مداخله جویی واشنگتن در امور
داخلی اش دربــاره تبعات این مسئله هشدار
داده اســت؛ اقداماتی که با هــدف ایجاد بی
ثباتی ،افزایش اعتراضات و در نهایت ،ایجاد
زمینه برای شکل گیری تحوالت مطلوب آمریکا
در روسیه صورت می گیرد .یکی از اقدامات
مشخص در این زمینه ،افزایش کمک های مالی
و نیز حمایت همه جانبه رسانه ای از مخالفان و
ایجاد فضاسازی منفی در زمینه اوضاع داخلی
روسیه است .خواسته واشنگتن روی کار آمدن
فردی غربگرا مانند الکسی ناوالنی در رأس
قدرت در روسیه است.

آن بودیم ».اردیبهشت گذشته« ،فاضل البدرانی»
استاد دانشگاه عراق در گفت وگو با الجزیره ضمن
هشدار درباره شبکه سازی مجدد داعش گفته بود:
«اشتباه استراتژیک مسئوالن سیاسی عراق این
استکهباآمریکامانندیکدوستبرخوردمیکنند؛
درحالی که داعش در «الصحراء» کمین کرده که
این موضوع شبیه یک عملیات مخابره غیرمستقیم
واشنگتن با داعــش است و نشان میدهد ایاالت
متحدهبااصل«گرگرادمدررهاکردن»باعراقیها
برخورد میکند؛ زیرا آمریکا میخواهد داعش در
عراق حضور داشته باشد تا به این ترتیب با تهدید
حاکمیتاینکشورموجبنفرتملتوافکارعمومی
از دولت عراق شود ».موج جدید حمالت داعش در
حالی است که 11روز پیش کریستوفر میلر ،معاون

وزیر دفاع وقت آمریکا با انتشار اطالعیهای اعالم
کرد« :شمار نیروهای آمریکایی در عراق به 2500
نظامیکاهشیافت».باافزایشحمالتتروریستی
در عراق ،نهاد ریاست جمهوری این کشور ابتدای
هفته،بیشاز ۳۴۰حکماعدامصادرشدهازدادگاه
هایویژهعراقرادرپروندههایمختلفتروریستی
و جنایی صادر کرد .این احکام پس از آن تایید شد
که صبح روز پنج شنبه دو تروریست انتحاری تحت
تعقیب نیروهای امنیتی ،در منطقه الباب الشرقی
بغدادخودرامیانمردمعادیمنفجرکردندکهمنجر
بهشهادتوزخمیشدنشماریازشهروندانشد.
«حسنالتمیمی»وزیربهداشتعراقآمارتلفاتدو
انفجارتروریستیمذکورراکهروزجمعهسومبهمن
داعش مسئولیت آن را رسما پذیرفت ۳۲ ،شهید و
۱۱۰مجروحاعالمکرد.بهگفتهعلیالحسینییکی
از مسئوالن سازمان حشد الشعبی عراق ،نیروهای
اینگروهدراستانهایدیاله،صالحالدینوکرکوک
برای مقابله با هرگونه عملیات تروریستی در حالت
آمادهباشامنیتیقراردارند.
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تیتر یــک روزنــامــه فرانسوی «لیبراسیون »؛
«آرامش پس از توفان» .چهل و ششمین رئیس
ایــاالت متحده ،جو بایدن خواستار اتحاد در
کشوری است که از بحران های به وجود آمده در
دوره دونالد ترامپ متزلزل شده است.

خبر متفاوت

هلند در وضعیت جنگی

اعتراضبهمحدودیتهایکروناییدرسراسرهلندبهآشوبودرگیریکشیدهشد
وزیرامنیتاینکشورمعترضانیکهبیمارستانرابهآتشکشیدند«،اوباشکرونا»نامید
پلیس ضدشورش هلند با معترضان خشمگین
از محدودیتهای کرونا درگیر شده و صدها نفر
را دستگیر کرده است .منع رفت وآمد شبانه (از
 ۹شب تا  )4:30برای اولین بار پس از جنگ
جهانی دوم و از شنبه اعمال شده است .برای
متخلفان  ۹۵یورو جریمه در نظر گرفته شده
است.پارلماناینمحدودیتراپنجشنبهتصویب
کرد اما در شهر آیندهوون معترضان به خیابان
آمدندتانارضایتیونافرمانیخودرانشاندهند
وپلیسبهگازاشکآوروماشینآبپاشمتوسل
شد.برخیمعترضانموادآتشزابهسویپلیس
پرتاب و سعی کردند جلوی پلیس مانع ایجاد
کنند،بعضیفروشگاههاراغارتکردندوشیشه
مغازهها را شکستند .در آمستردام ،پایتخت،
تجمع اعتراضی کوچک تری شکل گرفت .یک
مرکز آزمایش کرونا در شهرک اورک در شمال
هلندنیزشنبهبهآتشکشیدهشد.هوگودیونگ
وزیر بهداشت هلند این اقدام را زیرپا گذاشتن
تمام حد و مرزها خوانده اســت .آمستردام و
ِ
انسک ِدی ،مردان
تیلبورگ هم ناآرام بوده و در
جوان به یک بیمارستان حمله کرده و یک مرکز
آزمایش کرونا را آتش زدهان ــد .هوبرت برولز
رئیس شــورای امنیت ملی هلند گفته است،
هر چه مردم بیشتر خویشتنداری کنند ،این
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محدودیتهای ناخوشایند زودتــر برداشته
میشود .او گفت کسانی که کارهای خشن
میکنند ،معترض نیستند بلکه «اوباش کرونا»
هستند .هلند در واکسیناسیون کرونا که مهم
ترین راه برداشتن محدودیتها تلقی میشود
از دیگر کشورهای اروپایی عقبتر است و کمتر
از  80هــزار نفر نوبت اول واکسن را دریافت
کردهاند .در ابتدای همهگیری ،دولت هلند در
اعمالرفتوآمدشبانهیااجباریکردنماسک
مقاومت کرد و گفت مردم هلند معقول اند و به
قانون احترام میگذارند و نیازی نیست مثل
کودک با آن ها برخورد کرد .اکنون عوارض این
احساس متفاوت بودن ظاهر شده و نزدیک به
یک سال پس از شیوع کرونا هنوز عدهای نمی
تواننداقداماتیراکهدولتمجبوربهاعمالشان
شدهبپذیرند.رستورانهاوبارهاازابتدایپاییز
در هلند تعطیل و فروشگاههای غیرضروری و
مدرسهها هم از ماه پیش بسته شدند .پرواز از
بریتانیا ،آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی هم
ممنوع شده است .در هلند شمار کل مبتالیان
به کرونا به یک میلیون نفر نزدیک میشود
( ۹۴۴هــزار نفر) و  13هــزار و  ۶۴۶نفر هم
جانباختهاند .هلند حدود  17.5میلیون نفر
جمعیتدارد.

برنی سندرز ،سناتور ۷۹ساله ایالت ورمونت که در
مراسم تحلیف جو بایدن با دستکشهای بافتنی و
چهره جمع شده از سرما دستمایه طنز و ابتکارات
در شبکههای اجتماعی شد ،روز یک شنبه ۲۴
ژانویهگفت،خوشحالاستکهاینموضوعاحتماال
میتواند به جمعآوری میلیونها دالر برای امور
خیریه کمک کند .کاربران شبکههای اجتماعی
عکسمعروفسندرزراکهعکاسخبرگزاریفرانسه
گرفته است ،در عکسهای شناخته شده دیگر یا
موقعیتهایدیگرجاسازیکردند.وی درپاسخبه
خبرنگارسیانانکهپرسیدآیااومانندمردمجهان
از این نوع عکسها لذت میبرد و سرگرم میشود؟
گفت ،خوشحال می شود که دستکشهای دست
باف ،ماسک آبی رنگ و اخم چهرهاش بتواند برای
آمریکاییهایبیبضاعتثمریداشتهباشد.

چهره روز
سناتور جمهوری خواه ،میت
رامنی در مصاحبه با شبکه
تلویزیونی فاکس نیوز :به
ط ــور شــفــاف ای ــن مــوضــوع
مــشــاهــده مــی ش ــود کــه در
یک سال گذشته تالشی در
جهتتقلبدرانتخاباتآمریکادرحالانجامبوده
است .این موضوع از طرف رئیس جمهور بایدن
نبوده بلکه از طرف ترامپ بــوده اســت .ترامپ
همچناننفوذخودراخواهدداشتامامعتقدمکه
حزب ما به اصول خود باز خواهد گشت.

