
فرامرز اصغری 

ط��ی هفته های اخیر تنش��ها میان آمریکا و روس��یه ابعاد 
تازه تری گرفته اس��ت. تنشی که محور آن را در افغانستان 
می توان مشاهده کرد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی 
ب��ه نقل از چند مقامات اطالعاتی آمریکا که نامش��ان ذکر 
نش��ده، گزارش داد که روس��یه به افراط گرایان وابسته به 
گروه طالبان برای ترور نیروهای نظامی آمریکا و ائتالف در 
افغانستان جایزه می دهد. این گزارش که از سوی مقامات 

روس��یه تکذیب شده است در داخل آمریکا به یک مسئله 
جدی مبدل شده است و حتی کار به کنگره کشیده شده 
اس��ت. در این میان ژنرال مارک میلی رئیس ستاد ارتش 
آمریکا در نشست اس��تماع کنگره اظهار داشت که ایاالت 
متحده هیچ گونه مدرک آش��کاری دال بر اعطای جایزه از 
سوی روسیه به شبه نظامیان طالبان برای کشتن نظامیان 
آمریکایی در دس��ت ندارد. اما در مقابل اس��پر وزیر دفاع 
آمریکا صدور فرمان برای بررس��ی گزارش جنجالی رابطه 
طالبان با روسیه را تائید کرد. حال این سوال مطرح است 
که این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت داخلی آمریکا دارد 
و چرا از سوی هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت؟ در یک سوی معادله دموکرات ها 
قرار دارند که برآنند تا ضعف دولت ترامپ در حوزه داخلی 

و خارجی را برجس��ته و وی را فردی وابس��ته نشان دهند 
که توان اداره آمریکا را ندارد. جنجال س��ازی دموکرات ها 
درب��اره عملکرد آمریکا در افغانس��تان از جمله ادعای آنها 
در روس��یه را می توان ادامه مواضع آنها در طول 4 س��ال 
گذش��ته دانس��ت که همواره ترامپ را وابس��ته به روسیه 
نش��ان داده اند چنانکه همچنان ادعای دخالت روس��یه در 
انتخابات آمریکا مطرح می ش��ود. این روند چنان است که 
حتی جو بایدن نامزد دموکرات ها در انتخابات از ترامپ به 
عنوان توله س��گی یاد می کند که روس��ها غالده وی را در 
دست دارند. اما در سوی دیگر معادله ترامپ و دموکرات ها 
نیز هر چند ادعای نیویورک تایمز برایشان هزینه آور شده 
اما  آنها نیز به دنبال بهره برداری از این وضعیت هس��تند. 
یافتن توجیهی برای ادامه اشغال افغانستان به بهانه مقابله 

با نفوذ روس��یه، ادامه مذاکره با طالب��ان به عنوان راهکار 
ضد روس��ی، و نیز انحراف افکار عمومی آمریکا از وضعیت 
داخلی به خارج از کش��ور با ادعای لزوم مقابله با دشمنی 
به نام روس��یه از ابع��اد این طراحی را تش��کیل می دهد. 
به هر تقدی��ر آنچه در رفتار مقامات آمری��کا از دموکرات 
و جمهوریخواه مش��اهده می ش��ود آن اس��ت که هر کدام 
برآنند تا از مس��ئله افغانستان به عنوان مولفه ای انتخاباتی 
به��ره گیرند در حالی که هیچ کدام بر یک مهم اش��اره ای 
ندارند و آن اینکه 19 سال حضور آمریکا در افغانستان جز 
کشتار و هزینه شدن میلیاردها دالر هیچ دستاوردی برای 
افغانس��تان و حتی آمریکا نداشته و تنها گزینه نهایی فرار 
آمریکا از افغانستان است چنانکه شوروی سابق و انگلیس 

پیش از این محکوم به این فرار شدند.  

یادداشت

گزارش

ترام��پ در حالی برای انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
آماده می ش��ود که در عرصه داخل��ی با اعتراض های ناتمام 
مردمی علیه سیاس��ت هایش و تبیعض نژادی حاکم بر این 
کش��ور مواجه اس��ت و از س��وی دیگر در عرصه سیاس��ت 
خارج��ی رویاهایش در مناطق مختلف در حال بر باد رفتن 

است.
ترام��پ ای��ن روزها، ح��ال  و روز خوبی ن��دارد چنانکه در 
ک��وران انتخابات ریاس��ت جمهوری با بحران های ش��دید 
داخلی مواجه اس��ت. این وضعیت چن��ان بوده که  ترامپ 
در مصاحب��ه ای علیه بایدن رقیب انتخاباتی دموکرات خود 
گفت، وی شستش��وی مغزی ش��ده و توس��ط چپ گرایان 
افراطی در حزبش مصادره شده است. بایدن روز چهارشنبه 
در ی��ک س��خنرانی ویدئویی گف��ت: ترام��پ  »مانند یک 

توله سگ« تحت کنترل رئیس جمهور روسیه قرار دارد.
اما در ادامه بحران های داخلی ترامپ ش��بکه آمریکایی در 
گزارشی از بحران همه گیری کرونا در زندان های آمریکا به 
دلیل تراک��م جمعیت و نبود امکانات مبارزه با این بیماری 

خبر داده که جان زندانیان را تهدید می کند.
طبق آمار اداره اصالحات و توانبخش��ی کالیفرنیا، در زندان 
ایالتی »س��ان کوئنتین« در جنوب سانفرانسیسکو واقع در 
ایالت کالیفرنیای آمریکا جایی که بیش از نیمی از مبتالیان 
به کرونا در زندان ه��ای این ایالت را در خود جای داده، ۷ 

زندانی قربانی این ویروس شدند.
در همی��ن حال در ادامه اعتراض های مردمی به سیاس��ت 
تبعیض نژادی حاکم بر آمریکا، عبارت »جان سیاه پوس��ت 
ارزش دارد« ک��ه ب��ه ش��عار جنب��ش عدالتخواهانه و ضد 
تبعیض نژادی در جهان تبدیل ش��ده، ب��ا حروف بزرگ و 
به رنگ زرد بر کف خیابان مش��رف به ب��رج دونالد ترامپ 

در ش��هر نیویورک نقش بس��ت.در همین حال طبق متن 
آخرین س��خنان شهروند سیاه پوس��ت آمریکایی که توسط 
پلیس به قتل رس��ید، وی پیش از مرگ��ش بیش از 20 بار 

گفته بود نمی تواند نفس بکشد.
اما در حوزه سیاس��ت خارجی نیز ترامپ وضعیت مناسبی 
ن��دارد چنانک��ه  در افغانس��تان همچن��ان بح��ران ادعای 
نیوی��ورک تایم��ز ادام��ه دارد چنانکه م��ارک میلی رئیس 
س��تاد مش��ترک ارتش آمریکا به صراحت گفت که ایاالت 
متحده هیچگونه گواه و مدرک آش��کاری دال بر پیش��نهاد 
جایزه از س��وی روسیه به ش��به نظامیان طالبان برای ترور 
نظامیان آمریکایی در دس��ت ندارد. روزنامه نیویورک تایمز 
در گزارش��ی به نقل از چند مقام��ات اطالعاتی آمریکا که 
نامش��ان ذکر نشده، گزارش داد که روسیه به افراط گرایان 
وابس��ته به گروه طالبان برای ترور نیروهای نظامی آمریکا 
و ائتالف در افغانس��تان جای��زه می دهد.در ای��ن میان اما 
اس��پر وزیر دفاع آمریکا صدور فرمان برای بررسی گزارش 
جنجال��ی رابط��ه طالبان با روس��یه را تائید ک��رد.در ادامه 
تنش��ها میان روس��یه و آمری��کا نی��ز الوروف وزیر خارجه 
روس��یه با هش��دار درباره افزایش خطر درگیری هسته ای 
در جهان، گفت آمریکا مس��ئول تضعیف امنیت بین المللی 
اس��ت زیرا می خواهد سلطه جهانی خود را باز یابد.الوروف 
درباره معاهده هس��ته ای جدید با آمریکا نیز اظهار داش��ت 
که سرنوش��ت پیمان »نیو استارت« از همین االن مشخص 

است زیرا واشنگتن نمی خواهد آن را تمدید کند.
اما از کره ش��مالی نیز خبر می رس��د  خواهر »کیم جونگ 
اون«، رئیس کره ش��مالی گفته برادرش امسال با »دونالد 

ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا دیدار نخواهد کرد.
اما چین کانون بحران خارجی ترامپ همچنان به تهدیدات 

واش��نگتن پاس��خی جز مقابله به مثل نمی دهد. وانگ ئی 
وزیر خارجه چین، با بیان اینکه پکن امیدوار اس��ت شاهد 
ی��ک آمریکای منطقی باش��د عنوان داش��ت ک��ه چین نه 
می خواهد و نه می تواند به یک آمریکای دیگر تبدیل شود.

وزارت خزان��ه داری آمریکا از وضع تحریمهای جدید علیه 
»دایره امنیت عمومی ش��ین جیانگ« و چهار مقام کنونی 
و پیش��ین چین خب��ر داد. وزارت خارجه چین با خطرناک 
توصیف کردن اعمال تحریم های جدیدی از س��وی آمریکا، 

گفت این اقدام را تالفی می کند.
در همین حال »ژائو لی جیان« س��خنگوی وزارت خارجه 
چین به اقدام امروز اس��ترالیا مبنی بر لغو پیمان اس��ترداد 
مظنونی��ن با هنگ کنگ؛ واکنش نش��ان داد و گفت: برای 
خ��ود، حق پاس��خگویی به سیاس��ت های جدی��د کانبرا را 
محفوظ می دانیم. اما در عراق که آمریکا با سیاست بحران 
س��ازی و ترس ب��ه دنبال تمدید حضورش اس��ت نیز روند 
تحوالت همسو با خواست این کشور پیش نمی رود چنانکه 
عضو ائتالف »دوله القان��ون« تاکید کرد که پارلمان عراق، 
مصوب��ه اخ��راج نیروهای خارجی از این کش��ور را تصویب 
کرده و دولت موظف به اجرای آن اس��ت.»کاطع الرکابی« 
نماین��ده پارلم��ان عراق و عضو ائتالف »دول��ه القانون« به 
رهبری »نوری المالکی« ب��ار دیگر بر لزوم اخراج نظامیان 

تروریس��ت آمریکا از عراق تأکید کرد.ای��ن نماینده عراقی 
توضیح داد: ح��ل کلیه اختالفات با منطقه کردس��تان در 
قانون اساسی و قانون نفت و گاز نهفته است که در صورت 
تصوی��ب، همه چیز پایان خواهد یاف��ت. در این صورت ما 
نیاز نداریم که کس��ی بین ما وارد ش��ود و مداخله کند. ما 
امیدواری��م که دولت منطقه کردس��تان رواب��ط با بغداد را 
درک کن��د. ما نمی خواهیم ک��ه نمی خواهیم که به حقوق 
آنها یا ما تعدی ش��ود. خبر دیگر از عراق آنکه فالح الفیاض 
رئیس سازمان حشد شعبی با اشاره به نقش مهم مرجعیت 
عراق در آزادس��ازی شهر »موصل« گفت: اگر فتوای جهاد 

کفایی مرجعیت عراق نبود شهر »موصل« آزاد نمی شد.
الفیاض در این بیانیه آورده اس��ت: اگر فتوای جهاد کفایی 
مرجعیت و لبیک به این فتوا نبود اکنون پیروزی بزرگ در 
موصل حاصل نمی شد. نیروهای حشد شعبی نقش بسیار 
مهم��ی در تحق��ق این مهم ایفا کردند؛ کم��ا اینکه ارتش، 
پلیس فدرال و س��ازمان مبارزه با تروریسم نیز ایفاگر نقش 

مهمی در آزادسازی موصل بودند. 
وی همچنی��ن ب��ه نقش مه��م و حیاتی ش��هید ابو مهدی 
المهندس در آزادس��ازی موصل نیز اش��اره ک��رد و گفت: 
هرگاه از آزادس��ازی موصل یاد می ش��ود باید نام ش��هید 

المهندس نیز در میان باشد.
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گزینه های عراق در برابر حمالت ترکیه
س��خنگوی وزارت خارجه عراق در س��خنانی به گزینه های بغداد برای 

پایان دادن به عملیات نظامی ترکیه در شمال این کشور اشاره کرد.
احمد الصحاف گفت: عراق علی رغم محکوم کردت ش��دید این اقدامات 
یکجانبه بر حق خود برای پاس��خ به آنها با مراجعه به ش��ورای امنیت و 
برگزاری جلسه فوق العاده آن در این باره تأکید می کند. الصحاف افزود: 
عالوه بر این، این احتمال وجود دارد که دولت عراق خواس��تار نشست فوق 
العاده وزیران خارجه اتحادیه عرب و س��ازمان همکاری اس��المی در زمینه حق 
عراق برای دفاع از حاکمیت خود شود. وی ادامه داد: همچنین ممکن است که 
دولت عراق به گزینه بسیج کردن تالش های تمامی شرکا و دوستان حامی خود 
ب��رای مطالبه حقش طبق قوانین بین المللی و توافقنامه های دیپلماتیک در این 

زمینه روی بیاورد.

حرمت شکنی سعودی در مدینه منوره
مقامات عربس��تان سعودی اخیراً یک تصمیم جنجالی را در شهر مدینه 
من��وره اتخاذ کردن��د؛ تصمیمی که حرمت ش��کنی در این ش��هر را به 
دنبال داش��ته اس��ت.مقامات ریاض به یک مجله ُم��د آمریکایی به نام 
»ُوگ« اج��ازه دادند تا از مدل های زن در منطقه از ش��هر مدینه منوره 
عکس��برداری نماید.طبق گزارش های منتشر ش��ده در این زمینه، مجله 
مذکور در بخش تبلیغات خود تصاویر مستهجنی از مدل های زن در منطقه 
»العال« واقع در مدینه منوره را منتش��ر کرده اس��ت.تصاویر منتش��ر شده توسط 
مجل��ه »ُوگ« به هیچ وجه با فرهنگ و ماهیت ش��هر مقدس��ی همچون مدینه 
منوره، س��نخیت ندارند.برخی رسانه ها اعالم کرده اند که صدور مجوز برای مجله 
مذکور در راس��تای اصالحات »محمد بن س��لمان« و تالش های وی برای از بین 

بُردن محدودیت ارتباط میان زنان و مردان، صورت گرفته است.

هشدار روسیه به رژیم صهیونیستی 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره پیامد های طرح الحاق کرانه باختری 
به س��رزمین های اشغال شده فلسطینی به رژیم صهیونیستی هشدار داد. 
ماریا زاخاروا با هشدار به رژیم صهیونیستی درباره پیامد های طرح الحاق 
کرانه باختری به سرزمین های اشغال شده فلسطینی اعالم کرد این اقدام 
رژیم اشغالگر منجر به بی ثباتی بیشتر منطقه می شود. زاخاروا گفت: »خط 
مش��ی روس��یه در حمایت از راه حل دو دولتی بر اس��اس اصول به رسمیت 
ش��ناخته شده بین المللی تغییر نکرده است و چنین برنامه هایی از سوی اسرائیل 
باعث ایجاد دور جدیدی از خش��ونت در منطقه می شود«. از سوی دیگر وی اعالم 
کرد که مس��کو از گفتگوها میان ُکردها و مس��ئوالن سوریه درخصوص آینده این 
کشور حمایت می کند. زاخارووا گفت: سوریه کشوری است که گروههای مختلف 
نژادی و دینی به صورت مسالمت آمیز صدها سال کنار یکدیگر زندگی کرده اند. 

ناتوانی در مقابل اعتراض های مردمی و عدم تحقق سیاست خارجی ترامپ ادامه دارد

 آقای رئیس جمهور
 الی منگنه 

 یونان: ه��زاران نفر از مردم یونان در اعتراض به 
الیح��ه دولت برای محدود کردن تظاهرات عمومی 
ب��ه خیابان ها آمدن��د.در این تظاه��رات، نیرو های 
امنیتی با معترضان درگیر ش��دند. تظاهرکنندگان 
به س��مت پلیس مواد آتش زا پرتاب کردند. پلیس 
هم برای متفرق کردن معترضان از گاز اش��ک آور 

استفاده کرد.

 سازمان ملل: س��ازمان بین المللی امدادرسانی 
آکس��فام ب��ا بی��ان اینکه کرون��ا هیزم��ی بر آتش 
برافروخت��ه قحطی در جهان اس��ت، ف��وت روزانه 
12 هزار نفر در جهان در اثر گرس��نگی را تا پایان 
س��ال جاری میالدی )2020( پیش بینی کرد. این 
س��ازمان اعالم کرد با شیوع گس��ترده کووید-19 
در کش��ورهایی که از بحران قحط��ی رنج می برند، 
میزان مرگ ومیرهای ثبت شده تا پایان سال جاری 
میالدی بیش از آنکه ناش��ی از ویروس باشد، در اثر 

گرسنگی خواهد بود. 

 کره جنوبی: با توجه به نبود آثار خشونت بر روی 
جسد شهردار س��ئول و نامه ای که پیش از مرگش 
برای دخترش نوش��ته بود، احتمال خودکشی وی 

قوت گرفته است.
»پارک وون سون« شهردار سئول، پیش از مرگش 
یادداشتی نوشته و در آن از مردم عذرخواهی کرده 
بود. وی نامه ای شبیه به وصیت نامه نیز به دخترش 

نوشته بود.

 آلمان: وزارت کش��ور آلمان روز پنجشنبه اعالم 
کرد یک��ی از کارمندان دفتر رس��انه ای دولت این 
کش��ور چندین س��ال برای دس��تگاه امنیتی مصر 

فعالیت می کرده است.
این ش��خص که برای بخش خدم��ات مراجعین در 
دفتر رسانه ای فدرال آلمان کار می کرده، اطالعاتی 
را درب��اره مخالفان دولت مصر مس��تقر در آلمان، 
در اختیار س��رویس های جاسوسی این کشور قرار 

می داد.

 مصر: ش��بکه »الجزیره« گ��زارش داد که دیوان 
عالی مصر، حکم حبس ابد »محمد بدیع« مرش��د 
اخوان المس��لمین مصر به هم��راه پنج نفر دیگر را 
تأیید کرد.محمد بدیع پیشتر چندین بار به حبس 
ابد محکوم شده بود؛ در تاریخ 14 آذر سال 9۷ در 
ارتباط با پرونده حوادث دفتر ارشاد بدیع به حبس 

ابد محکوم شد. 

 نیجریه: منابع خبری گ��زارش دادند: در حمله 
افراد مس��لح به نیروهای ارتش نیجریه در ش��مال 
شرق این کشور، ۳۵ سرباز کشته و 1۸ نفر زخمی 
شدند.عناصر مس��لح که احتمال می رود وابسته به 
داعش بودند، در کمینی به نیروهای نظامی نیجریه 
در مسیر ارتباطی دو شهر دامبوا و مایدوگوری واقع 

در شمال شرق نیجریه حمله کردند.

"

" "

طرح های اش��غالگران و متجاوزان در فلسطین، سوریه و یمن برای به زانو در 
آوردن مقاومت همچنان با ناکامی همراه است و گروه های مقاومت و مردم بر 

مقابله با متجاوزان اشغالگران تاکید دارند. 
در فلسطین ابوحمزه سخنگوی گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد 
اسالمی فلس��طین اعالم کرد: همه مراکز حساس و مهم رژیم صهیونیستی 
در تیر رس موش��کهای ما قرار دارد.سخنگوی گردانهای قدس شاخه نظامی 
جنبش جهاد اس��المی فلس��طین درباره طرح الحاق کرانه باختری به رژیم 
صهیونیس��تی هم بیان کرد: ما روند امور را به دقت زیر نظر داریم و با تمام 
قوا در راس��تای حمایت از س��رزمین و شرفمان حرکت خواهیم کرد. الزم به 
ذکر است با ش��دت گرفتن مقاومت مردمی، پس از اعالم اتحاد میان فتح و 
حماس، نظامیان اشغالگر صهیونیس��ت موج بازداشت های گسترده ای را در 
کرانه باختری رود اردن به راه انداختند. در همین حال برای تضعیف روحیه 
مقاومت فلس��طین، »الی کوهن« وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی  گفت که 
روابط این رژیم با کشورهای عربی از جمله امارات و عربستان فارغ از مسأله 
فلس��طین در حال پیشرفت اس��ت. خبر دیگر آنکه در ادامه ژست اروپایی ها 
برای کاهش اعتراض های جهانی به سکوتش��ان در قبال فلس��طین، مکرون 
رئیس جمهور فرانسه از نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواست تا طرح اشغال 
سی درصدی کرانه باختری را اجرا نکند. اما در سوریه نیز خبرگزاری رسمی 
سوریه گزارش داد که نیروهای یک ایست بازرسی ارتش این کشور در شمال 

شرق سوریه چند خودوری نظامی آمریکا را ودار به عقب نشینی کرده اند. در 
همین حال حسام الدین آال نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد اعالم 
کرد که اقدامات آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه، امنیت و صلح بین المللی 
را تهدید می کند. خبر دیگر از سوریه آنکه تحمت حمایت آمریکا و شرکایش، 
گروه تروریستی هیأت تحریرالشام شهرک های مسکونی در استان های ادلب، 

حلب و الذقیه را گلوله باران کرد.
اما در یمن نیز به رغم قحطی و کرونا همچنان مقاومت ادامه دارد در حالی 
که کشورهای غربی همچنان به حمایت از سعودی ادامه می دهند. سازمان 
عفو بین الملل ادامه فروش تس��لیحات نظامی توس��ط انگلیس به عربستان 
را "بی توجه��ی به قانون بین الملل��ی" خواند.عفو بین الملل اظهارات اخیر لیز 
تروس، وزیر تجارت انگلیس و توصیف حمالت هوایی نیرو های عربستان در 
یمن به "اتفاقات فردی" را اظهاراتی بس��یار "پلید" خواند. در همین حال با 
وجود انتقاد گسترده از سیاست دولت انگلیس در حمایت از حکومت ناقض 
حقوق بشر بحرین، معاون وزیر امور خارجه انگلیس ادعا کرد، مقامات بحرینی 

تمایل به حرکت در جهت مثبت دارند و حمایت از آن ها ادامه می یابد.

   فلسطین، سوریه و یمن همچنان کانون مبارزه

با اشغالگران هستند

استمرار مقاومت بدون توقف


