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تحلیل روز

صابرین نیوز« :پهپادها 500کیلومتر از عراق پرواز کردند تا به ریاض رسیدند ولی با وجود کمک های آمریکا و تجهیزات بسیار
گران قیمت راداری ،عربستان موفق به شناسایی آن ها نشد».
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تروریسمداخلی؛چالشدولتتروریست
جو بایدن رئیسجمهور جدید آمریکا در مراسم
ط گرایی و تروریسم داخلی را چالش
تحلیفش افرا 
اصلی این روزهای آمریکا دانست .اما چرا رژیمی
که حدود  20سال و به بهانه حوادث  11سپتامبر
جنگ علیه تروریسم را در سطح جهانی به راه
انداخته اســت ،امــروز با پدیده تروریسم داخلی
دست به گریبان است؟مبارزه با کمونیسم تا پیش
از فروپاشی شوروی ،از جمله دالیل ایاالت متحده
برای لشکرکشی به کشورهای مختلف بود .جنگ
ویتنام و شبه جزیره کره دقیقا به همین دالیل به
وقوع پیوست اما با فروپاشی شوروی و از میان رفتن
کمونیسم ،ایاالت متحده باید بهانه جدیدی برای
ماجراجوییهایش دست و پا میکرد .وقایع 11
سپتامبر  ،2001دقیقا همان چیزی بود که دولت
آمریکابهدنبالشبود.ایاالتمتحدهباتشکیلائتالف
جهانی علیه تروریسم و مبارزه جهانی با این پدیده
افکار عمومی را برای لشکرکشی به افغانستان و
عراق توجیه کرد .اما آن چه که امروز و پس از 20
سالشاهدآنهستیمجوالنگروهکهایمختلف
تروریستی نه تنها در منطقه غــرب آسیا بلکه در
بسیاری دیگر از نقاط جهان است .از طرفی این به
اصطالح مبارزه 20ساله هزینههای سنگینی را بر
ملت آمریکا تحمیل کرده و فقط در یک رقم بیش از
 7تریلیون دالر در عراق هزینه شده است .از میان
رفتناینهزینهسنگینازجیبمردمآمریکاودرعین
حالبینتیجهبودناینمبارزه،نارضایتیعمیقیرا
در اقشار متوسط جامعه آمریکا به وجود آورده است
و دقیقا همین عوامل سبب تحریک تمایالت راست
افراطی و نژادپرست در جامعه آمریکا شده است.
پنجشنبهسیاهآمریکاواشغالکنگره،عمدتاتوسط
سفیدپوستانی اتفاق افتاد که به شدت تمایالت
نژادپرستانه داشتند و دالیل دولتمردانه شان در
تحمیلهزینههایگزافمبارزهباتروریسمدردیگر
نقط جهان را برنمیتابیدند .دولت آمریکا در سال
 2001به اصطالح« تروریسم اسالمی» را بهانهای
کرد تا حضور خود را در غرب آسیا موجه جلوه دهد
اما در عین حال گسلهای اجتماعی را در جامعه
چند فرهنگی کشورش فعال کــرد .مــردم آمریکا
منتظر بودند در این  20سالی که از شروع مبارزه
جهانی علیه تروریسم میگذرد ،سطح امنیت و
رفاه اجتماعی یعنی دو مولفه مهم در نظام لیبرال
دموکراسی افزایش یابد ،اما نه تنها این دو عامل
افزایش نیافته بلکه روز به روز به حجم تهدیدات
افزودهشدهوسطحرفاهنیزکاهشیافتهاست.تمام
این عوامل سبب شده است که بر تمایالت راست
افراطی نژادپرست افزوده شود  .این گروهها عامل
اصلی شرایط نابسامان این روزهای ایاالت متحده
را نه تنها عوامل خارجی که دولتمردان شان ادعا
میکنند؛میدانندبلکههمیندولتمردانرامسبب
شرایط بغرنج کنونی قلمداد میکنند.بایدن به
طگراییوتروریسمداخلی
درستیاشارهکردکهافرا 
چالشهای اصلی ایــاالت متحده هستند و نه به
اصطالحتروریسماسالمیکه 20سالاستامنیت
جهانبااینبهانهمخدوششدهاست.امااینچالش
اینروزهایآمریکانبودهبلکهنطفهآندرهمان20
سالپیشکاشتهشدواتخاذسیاستهای 20سال
گذشتهمیتوانداینچالشراعمیقترکند.

توئیت روز

توئیت دکتر شیخ خالد المال رئیس جماعت
علمای اهل سنت عراق در واکنش به شهادت
نیروهای الحشد الشعبی در درگیری با داعش:
«برخی می گفتند که داعش برای ما از حشد
مهربان تــر بــود! ایــن گــروه خــواســتــار خــروج
نیروهای الحشد الشعبی از مناطق آزاد شده
از دســت داعــش بــودنــد.امــروز که گــروه های
تکفیری داعشی دوباره به این مناطق حمله می
کنند و نیروهای حشد به شهادت می رسند چه
می گویند؟ مطمئن باشید که اگر خون نیروهای
حشد نبود چیزی از شما باقی نمانده بود».

خبر متفاوت
«آنــتــونــی جنسلی» از
چــهــرههــای جنجالی
حمله اخــیــر بــه کنگره
آمریکا گفته است ،فریب
«دونــالــد تــرامــپ» رئیس
جمهورسابقاینکشوررا
خوردهبود.وکیلجنسلیبهنقلازاینعاملحمله
بهکنگرهگفت«:اوبسیارپشیماناست،نهفقطبه
ایندلیلکهفریبرئیسجمهورراخوردهبلکهبه
ایندلیلکهچنینفریبیاورادرموقعیتیقرارداد
کهتصمیمیگرفتکهنبایدآنرااتخاذمیکرد».

تبهکار داع ــش و گــروه ـکهــای تکفیری که
دستانشان به خون بیگناهان آغشته شده ،ما
فرزندان شبه جزیره عرب به وعده خود عمل
کردیم و پهپادهای رعب و وحشت را به پادشاهی
آل سعود فرستادیم و دژهــای آن ها در کاخ
الیمامه و نقاط دیگری را در ریاض هدف قرار
َ
دادیم».کاخ یمامه محل اقامت شاه و ولیعهد
عربستان سعودی است.
▪دبی هدف بعدی

گروهجدیدعراقیبهنام«الوعدالحق»مسئولیتحملهپهپادیبهریاضرابرعهدهگرفت

سیگنالوحشتبهکاخبنسلمان
مقاومتعراق:جنگرابهخانهپشتیبانتروریسمتکفیریمیکشانیم

گــروه موسوم به «الــوعــد الحق» در عــراق ،در
بیانیهای اعــام کــرد ،حمله پهپادی شنبه به
پایتخت عربستان سعودی کار این گروه و در
انتقام خــون شهدای انفجارهای تروریستی
بغداد بوده است.این نشان میدهد که مقاومت
به شکل بسیار عمیقی ریــشـهدار شــده است.
هنوز این سوال وجود دارد که این پهپاد چگونه
خود را به ریــاض رسانده و دقیق ًا از کجا پرواز
کــرده و از کــدام مسیر بــه پایتخت سعود یها
رســیــده اســـت؟! ائــتــاف مــتــجــاوز بــه یمن به
رهبری عربستان سعودی مدعی شده بود که
«یک هدف متخاصم» را در آسمان شهر ریاض

رهگیری و منهدم کرده است  .این ائتالف به نوع
حمله (پهپادی یا موشکی) اشارهای نکرد ولی
انصارا ...یمن را متهم به انجام این حمله کرد
اما سخنگوی نیروهای مسلح یمن در واکنش به
این ادعا ،آن را مطلق ًا رد کرد و گفت« :نیروهای
مسلح یمن طی  ۲۴ساعت گذشته هیچ گونه
عملیات هجومی علیه متجاوزان نداشتهاند».
حاال گروه ألویة الوعد الحق (تیپهای وعده
حق) در کانال تلگرامی خود با انتشار بیانیهای
نوشته اســت« :پــس از زیــاده خواهی و اصــرار
اعراب خلیج فارس بر جنایت در حق ملتهای
منطقه و ادامــه حمایتهای آ نها از باندهای

این گروه مقاومت عراقی در ادامه تأکید کرد که
عملیات پهپادی دیــروز علیه عربستان سعودی
آغــازی است برای کشاندن معادله بازدارنده به
داخل «شیخکده» عربستان سعودی.این گروه
تأکیدکردکهاینعملیاتتالفیجویانهودرانتقام
خون شهدای انفجارهای اخیر عراق بوده است
و در صورت تکرار این گونه حمالت تروریستی از
سوی بن سلمان و بن زاید ،ولیعهدهای سعودی
و ابوظبی ،حمالت بعدی به «النههای شر» در
دبی کشانده خواهد شد.در جریان انفجارهای
تروریستی شهر بغداد دو نفر از اتباع سعودی با
منفجر کردن کمربند انفجاری خود بین بازاریان
میدان «الطیران» این کشور ۳۲ ،غیر نظامی را
شهیدوبیشاز ۱۲۰نفررانیززخمیکردند.گروه
کتائب حزبا ...عراق بعد از مشخص شدن هویت
و ملیت تروریستها رسم ًا ،عربستان سعودی و
شخص بن سلمان را به انتقام تهدید کرده بود.
«محمدمحیی»سخنگوی«کتائبحزبا»...عراق
درباره هدف از این انفجارها گفته بود « :کشاندن
نبرد به داخل [خاک] عراق هدفی سعودی است
آن هم در راستای «معامله قرن» و به منظور سوق
دادن عراق به سمت عادیسازی روابط [با رژیم
صهیونیستی]» .محمد محیی همچنین هشدار
داده بــود« :ما در مرحلهای جدید از تقابل قرار
گرفتهایم که باید در برابر آن ایستادگی کنیم.

این نبرد به خانه پشتیبان تروریسم تکفیری یعنی
همان کسی کشانده خواهد شد که آن را شعل ه ور
ساختهاست».همهاینهادرحالیاستکهدیروز
نیز ۱۱نیرویالحشدالشعبیدرحملهتروریستی
داعشبهاستانصالحالدینبهشهادترسیدند.
با این حال،برخی کارشناسان معتقدند که گروه
عراقی تازه تأسیسی که مسئولیت عملیات را به
عهده گرفته کام ً
ال ناشناخته است و انگیزههای
آن میتواند پرسشهایی را ایجاد کند .زیرا سابقه
نداشتهگروههایمقاومتعراقیاقدامیعلیهیکی
ازکشورهایمنطقهانجامدهند.
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▪اما و اگرهای یک حمله

از سوی دیگر به نظر میرسد هنوز برای شناسایی
عامالن عملیات تروریستی بغداد زمان بیشتری
الزم اســت؛ به همین دلیل انگیز هها و اهداف
احتمالی عملیات انتقامی نیز محل تردید خواهد
بود .نکته دوم بررسی دالیل و اهداف این عملیات
است .شاید در ظاهر اینگونه به نظر برسد که
این عملیات محدود ،هشداری به سعودی است
تا دور جدیدی از اقدامات تروریستی را در عراق
سازماندهی نکند ،ولی تدقیق در برهه زمانی
اجرای آن ابهاماتی را در ذهن ایجاد میکند.
دقیق ًا سه روز پیش ،وزیــر خارجه پیشنهادی
بایدن از امکان تجدیدنظر در درج نام انصارا...
در فهرست گروههای تروریستی خبر داده بود
و روز بعد نیز سخنگوی رسمی وزارت خارجه
آمریکا بر آن تاکید کرد و این عملیات دقیق ًا روز
بعد از این اظهارنظر انجام شد .از ای ـنرو ،این
پرسش مطرح میشود که چرا و به چه دلیل،
در شرایط احتمال جدی خروج نام انصارا ...از
فهرست گروههای تروریستی و فشار بر عربستان
برای پایان جنگ یمن ،چنین عملیاتی صورت
گرفته است و اساس ًا چه طرفهایی از زمانبندی
این عملیات سود میبرند؟

تیتر یــک مجله فــرانــســوی «والـــور اکتوئل»،
«فیس بوک ،توئیتر ،گوگل ،آمازون و...رسوایی
جدید سانسور»«چگونه غول های وب مخالفان
خود را ساکت می کنند»

نمای روز

حمل بلندگو به یک میتینگ سیاسی در شهر
کلکته هند /آسوشیتدپرس

چهره روز

بانوی اول آمریکا در دیدار با نیروهای گارد ملی به آنها کلوچه داد.

محمودعباسدردوراهی

«گنبدصهیونیستی» رویسرشیوخ عرب

واشنگتن  ،با گارد ملی تا1400
پایتختآمریکا تافروردینماه
در ُق ُرقنظامیان«گاردملی»میماند

هاآرتص:آمریکاباتاییداسرائیلگنبدآهنینرادرپایگاههایخوددرکشورهای
خلیجفارسنصبمیکند

ایاالت متحده درصدد است به زودی استقرار
سامانه گنبد آهنین در پایگاه های خود در
کشورهای خلیجفارس را آغاز کند.به نوشته
روزنامه صهیونیستی هاآرتص  ،موافقت رژیم
صهیونیستی با استقرار سامانههای گنبد
آهنین در کشورهای حاشیه خلیج فارس پس
از عادیسازی اخیر روابط با بحرین و امارات و
معامله تسلیحاتی آمریکا با امارات و عربستان
سعودی صورت میگیرد .سه هفته پیش نیز
سازمان دفاع موشکی رژیم صهیونیستی در
وزارت جنگ این رژیم ،دومین سامانه گنبد
آهنین را به وزارت دفاع آمریکا تحویل داد.
سیستم موشکی گنبد آهنین دارای سه بخش
است؛ .1رادار ردیابی موشک .2 ،مرکز کنترل
و  .3بخش شلیک موشک .بعد از تجربه جنگ
لبنان و شکست ارتــش اسرائیل در مقابل
حزبا ،...رژیم صهیونیستی بهطور جدی به
فکر تقویت سیستم دفاع موشکی خود افتاد.
این رژیم پیش از این سیستم دوربرد موسوم
به پیکان را طراحی کرده بود اما بعد از جنگ
لبنان ،تصمیم گرفت که با سرمایه گذاری
سنگینی ،سیستم گنبد آهنین را طراحی
و تولید کند«.بنی گانتز» وزیــر جنگ رژیم
صهیونیستی در مراسم تحویل دومین سامانه
گنبد آهنین به ایاالت متحده گفت« :مطمئن
هستم که این سامانه به ارتش ایاالت متحده در
دفاع از سربازان آمریکایی در مقابل تهدیدات
بالستیکی و هوایی کمک خواهد کــرد».آن
طــور که در ایــن گــزارش آمــده اســت ،تلآویو

در پشت پــرده به طور ضمنی موافقت کرده
تا آمریکا ایــن سامانههای موشکی را برای
مقابله با ایران و نیروهای مقاومت در منطقه
مستقر کند.با این حال ،چندی پیش وبگاه
صهیونیستی «اسرائیل دیفنس» متخصص
در امور نظامی گزارش داد سامانههای پدافند
هوایی این رژیم توانایی مقابله با پهپادهای
ایرانی را ندارند.سامانه دفاع موشکی گنبد
آهنین بارها ناکارآمدی خود را در رهگیری
و ساقط کــردن موشکهای شلیک شــده به
سمت اراضی اشغالی نیز نشان داده است.
دو مــاه قبل بــود که سایت خبری العهد در
مطلبی با اشــاره به ناکارآمدی گنبد آهنین
در مقابله با موشکهایی که از غزه به سوی
اراضــی اشغالی شلیک شــده ،نوشت :چرا
گنبد آهنین در مقابله با موشکهای شلیک
شده از غزه شکست خورد؟ منابع وابسته به
ارتــش رژیــم صهیونیستی اعــام کردند که
«عمیکام نورکین» فرمانده نیروی هوایی
ارتش اسرائیل و سرهنگ «کوخاف» فرمانده
نظامیان پدافند ایــن رژیــم ضمن بــازدیــد از
واحدهای پدافند هوایی به واکــاوی دالیل
عدم رهگیری موشکهای شلیک شده از غزه
از سوی گنبد آهنین پرداختند.العهد نوشت:
تحقیقات نشان داد که در هر حادثهای عوامل
مختلف فنی دخیل هستند که مانع عمل گنبد
آهنین میشود .بر اساس این گزارش؛ عمیکام
نورکین اذعان کرد :ما به نتیجه نهایی مطلوبی
نرسیدیم و موفقیتی به دست نیاوردیم.

نظامیان گارد ملی آمریکا که برای تضمین
امنیت بــرگــزاری مراسم تحلیف جو بایدن
در واشنگتن دی ســی پایتخت ایــن کشور
مستقر شدند ،قرار است تا فروردین ۱۴۰۰
همچنان در این شهر بمانند.به نوشته روزنامه
«دیلی میل» ،مقامهای آمریکایی در نظر دارند
حدود  ۷۰۰۰نظامی گارد ملی این کشور را
حداقل تا ماه مــارس (فروردین  )۱۴۰۰در
پایتخت این کشور نگه دارند تا با تهدید ناشی
از «افراط گرایی دست راستی» مقابله کنند.
به دنبال حمله ششم ژانویه ( ۱۷دی ماه)
تعدادی از طــرفــداران دونالد ترامپ رئیس
جمهور وقت آمریکا به کنگره آمریکا در واپسین
روزهای حضور او در این منصب ،وزارت دفاع
(پنتاگون) نظامیان گارد ملی را به واشنگتن
دی سی اعزام کرد و همچنین به منظور تامین
امنیت مراسم تحلیف جو بایدن۲۵۰۰۰ ،
نیروی گارد ملی در پایتخت مستقر شدند.
طبق گزارش دیلی میل به رغم خروج تعدادی
از نظامیان گارد ملی آمریکا از پایتخت بعد
از مراسم تحلیف ۷۰۰۰ ،نظامی در پایتخت
باقی میمانند«.کریس رودریگز» مدیر «امنیت
داخلی» آمریکا روز پنج شنبه هفته گذشته
اعالم کرده بود ،تهدید ناشی از «افراط گرایی
دست راستی» در پایتخت همچنان ادامه دارد.
ژنرال «دنیل هوکانسون» از مقامهای ارشد
گارد ملی آمریکا هم پیشتر اعالم کرد ،کاهش
تعداد نظامیان گارد ملی مستقر در پایتخت،
به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن شرایط

انجام خواهد شد.گمانهزنیها درباره ادامه
حضور گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی
در حالی انجام شده که «جیل بایدن» همسر
جو بایدن و بانوی اول این کشور برای تقدیر
از عملکرد نظامیان گارد ملی با تعدادی از آن
ها دیدار کرد.همسر بایدن در جمع نظامیان
گــارد ملی آمریکا گفت« :مــن امــروز به این
جا آمــدم تا از شما به خاطر امن نگه داشتن
من و خــانــواد هام تشکر کنم».بنا بر گــزارش
رسانههای غربی ،انتظار میرود که روند خروج
نظامیان گارد ملی از پایتخت آمریکا با استفاده
از اتوبوس یا هواپیما انجام شود .انتشار تصاویر
خوابیدن نیروهای گارد ملی در محوطههای
باز و همچنین پارکینگ خودروها در پایتخت
آمریکا سبب شــده که برخی از فرمانداران
ایــال ـتهــای آمــریــکــا شــامــل نیوهمپشایر،
تگزاس و فلوریدا خواستار بازگشت فوری
نیروهای گارد ملی این ایالتها به خانههای
خودشان بعد از مراسم تحلیف شوند.تشکر
همسر رئیسجمهور آمریکا از نظامیان گارد
ملی آمریکا مستقر در پایتخت این کشور در
شرایطی انجام شده که در خبرها آمده بود،
تعدادی از این نظامیان به ویروس کرونا مبتال
شدهاند.خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام
آمریکایی خبر داده بود که بین  ۱۰۰تا ۲۰۰
نفر از نیروهای گارد ملی که برای حفظ امنیت
مراسم تحلیف بایدن در واشنگتن مستقر
شد هاند  ،تست ابتال به کرونای آن ها مثبت
اعالم شده است.

جریان اصال حطلب دموکراتیک به رهبری
محمد دحــان ،در پیامی به کمیته مرکزی
جنبش فتح ،خواهان پایان دادن به اختالفات
گذشته با هدف متحد کردن این جنبش شده
و منابعی از این جریان نیز خواستار شرکت در
انتخابات با یک لیست مشترک همراه فتح
هستند .این جریان که در نتیجه اختالفات
محمد دحالن رهبر آن ،با عباس و متهم شدن
او به اختالس ،از جریان فتح کنار گذاشته شده
برای بازگشت به عرصه سیاسی فلسطین روی
انتخابات حساب ویژه باز کرده است .اما عالوه
بر اختالف سیاسی عباس با دحالن یک مانع
قانونی و قضایی نیز در این مسیر وجود دارد.
مطابق قانون انتخابات فلسطین (،)2007
نامزدها باید گواهی عدم محکومیت از سوی
دادگاه ارائه کنند .اما دحالن متهم به اختالس
بــوده و به صــورت غیابی محکوم به سه سال
حبس شده است.بنابراین جریان دحالن که از
حمایت قوی برخی کشورهای عربی مخصوص ًا
امارات برخوردار است به این کشورها متوسل
خواهد شد تا بر محمود عباس فشار بیاورد تا
اختالفات با دحالن را حل کند و به جریان او
اجازه دهد با فهرستی مشترک همراه فتح در
انتخابات شرکت کند.در این راستا گفته شده
اســت رؤســای اطــاعــات مصر و اردن در این
خصوص با عباس دیدار کردند و از او خواستند
که قبل از انتخابات ،فتح را متحد و برای مقابله با
حماسبالیستیکپارچهایدرانتخاباتشرکت
کند .محمود عباس اکنون بر سر این دو راهی
است که با توجه به این که دحالن مخصوص ًا به
واسطه حمایت برخی کشورهای عربی ،رقیبی
جدی برای او در تصدی ریاست تشکیالت است
مانع حضور او و جریانش در انتخابات شود
یا بــرای غلبه بر حماس در انتخابات شــورای
قانون گذاری او را بپذیرد.

قاب بین الملل

تایوان:جنگندههایچینحریمهواییمارانقضکردند!
مــقــامــات تــایــوان ادعـــا کــردنــد که
 ۸بمب افکن و  ۴فروند جنگنده
متعلق به چین «منطقه شناسایی
پــدافــنــد هــوایــی تــایــوان» را نقض
کـــرده انــــــد!وزارت دفـــاع تــایــوان
با طــرح ادعایی جدید در ایــن باره
مدعی شد که سیستمهای پدافند
هــوایــی تــایــوان بــه مــنــظــور پایش
هواپیماها و بمبافکنهای ارتش
چین به کــار گرفته شدند.گفتنی
اســت که «جــوزف وو» وزیــر خارجه

تایوان چندی پیش با استقبال از
اقدام دولت پیشین آمریکا در رفع
مــحــدودیـتهــای تایپه گفته بــود:
به دنبال اقــدام واشنگتن در رفع
محدودیتهای تــایــوان ،رابطه دو
کــشــور بــه سطح شــراکــت جهانی
ارتــقــا یــافــتــه اســـت.وزیـــر خــارجــه
تایوان در ادامه اقدام آمریکا در رفع
محدودیتهای تایپه با توجه به این
که دولت ترامپ روزهــای آخر خود
را در کــاخ سفید سپری میکرد و

همچنین ســفــر نــمــایــنــده آمریکا
در سازمان ملل به تایوان را «یک
اتفاق بــزرگ» توصیف کــرده بود.

وزارت خارجه چین نیز در واکنش
به این رویــداد ،هشدار داده بود که
اگر پمپئو از مواضع خود در قبال

تایوان عقبنشینی نکند ،جواب
دندان شکنی در انتظارش خواهد
بود.طبق اصــل چین واحــد ،دیگر
کشورها حق برقراری رابطه سیاسی
مستقل با تایوان را ندارند اما در طول
دوره چهار ساله زمامداری ترامپ،
آمریکا در راستای مهار قدرتیابی
پکن در منطقه ایندوپاسیفیک ،به
تقویت جریا نهای جداییطلبانه
مناطق تابعه چین از جمله تایوان،
هنگ کنگ و تَبت روی آورد.

آموزش مفاهیم دموکراسی و نحوه رای دادن
در مهد کودکی در شهر «لـــوزان» سوئیس/
خبرگزاری فرانسه

