
بایدن و داعش 

جو بای��دن در حالی به عنوان رئیس جمهور جدید 
آمریکا س��وگند یاد کرد ک��ه از ادعاها و وعده های 
انتخاباتی وی را مبارزه با تروریسم و نیز تغییر داده 
سیاست های ترامپ تشکیل می داد. یکی از اقدامات 
ترامپ حمایت از داعش و اقدام علیه جبهه مقاومت 
بوده است که نمود آن را در تحرکات نظامی آمریکا 
در س��وریه و عراق و نیز حمالت علیه مقاومت می 
توان مش��اهده کرد که ترور فرماندهان مقاومت از 
جمله شهید س��پهبد قاسم س��یلمانی و ابومهدی 
المهندس معاون حشد الش��عبی و همرزمانشان از 
آن جمله بوده اس��ت. حال این س��وال مطرح است 
که ایا سیاست های آمریکا در دوران بایدن در قبال 
تروریس��م تغییر خواهد کرد یا همان سیاست های 
ترامپ را ادامه می دهد؟ پاسخ به این پرسش را در 

کارنامه بایدن می توان جستجو کرد.
 نخست آنکه سیاست س��اختار حاکم بر آمریکا در 
چند دهه اخیر بر اصل ایجاد گروه های تروریس��تی 
اس��توار است چنانکه هیالری کلینتون وزیر خارجه 
دور اول ریاس��ت جمهوری اوباما، رس��ما اذعان می 
کند که آمریکا القاعده را در افغانستان ایجاد کرد. در 
همین حال بسیاری از گروه های تروریستی همچون 
گروه��ک تروریس��تی منافقین و... تح��ت حمایت 
آمریکا قرار دارند. دوم آنکه ترامپ در انتخابات سال 
2016 اعالم کرد که داعش توس��ط اوباما تش��کیل 
ش��ده اس��ت. در همین چارچوب در س��ال 2014 
اوبام��ا در باب داعش می گوید سیاس��ت آمریکا نه 
نابودی داعش بلکه مدیریت آن در چارچوب منافع 
آمریکاس��ت. با توجه به این ش��رایط می توان گفت 
که بایدن که زمانی معاونت اوباما را داش��ته اس��ت 
پیرو همان دیدگاه اس��ت و ل��ذا تغییری در مواضع 
آمریکا در قبال داعش و تروریس��م صورت نخواهد 
گرفت چنانکه بایدن به رغم مخالفت با سیاست های 
ترامپ، اما از ترور فرماندهان مقاومت حمایت نمود. 
ای��ن عدم تغییر را در تحوالت اخیر عراق و س��وریه 
می توان مشاهده کرد چنانکه بر اساس گزارش های 
منتشره نیروهای آمریکایی کامیون های حامل سالح 
و تجهیزات پش��تیبانی را به پایگاه خود در نزدیکی 
چاه نفتی العمر در ریف استان دیرالزور سوریه وارد 
کردند در همین ح��ال آمریکا به حمایت از جدایی 

طلبان کرد در سوریه تاکید کرده است.
از س��وی دیگر بدر الزیادی عضو کمیسیون امنیت 
و دف��اع پارلم��ان عراق از وجود ادل��ه و مدارک در 
خص��وص اقدام آمریکا در انتق��ال عناصر داعش به 
ع��راق خب��ر داد.وی در گفت  وگو با ش��بکه العهد 
تصریح کرد: ویدئوهای متعددی در دس��ت اس��ت 
که نش��ان می دهد چگون��ه هواپیماهای آمریکایی، 
داعش��ی ها را وارد خاک ع��راق می کنند.نیروهای 
آمریکایی، این تروریست ها را به مناطق مختلف در 
عراق انتقال می دهند. آنچه در مجموع سیاست های 
آمریکا مشاهده می ش��ود آن است که واشتگتن به 
دنبال حفظ مدیریت شده بحران در غرب آسیاست 
و محور آن را نیز ادامه حیات گروه های تروریستی 

تشکیل می دهد.

گزارشیادداشت 

بایدن با ادعای تغییر سیاس��ت های بحران س��از ترامپ در 
حالی وارد کاخ  س��فید شده است که در عمل ادامه همان 
سیاس��ت ها را اجرا می سازد چنانکه از یک سو در سوریه با 
کاله س��فیدها و حضور نظامی مس��تقیم بر اتش جنگ می 
دهند و از سوی دیگر به انتقال داعش به عراق می پردازد. 
در ادام��ه واکن��ش به سیاس��ت های بحران س��از غرب در 
س��وریه، وزارت دفاع روسیه هشدار داد که گروه موسوم به 
کاله سفیدها به دنبال صحنه سازی علیه نیروهای دمشق و 
متهم کردن آنها به حمله به مناطق مسکونی ادلب هستند.  
»ویاشسالو سیتنیک«  معاون مرکز آشتی سوریه می گوید 
وزارت دفاع روسیه ش��واهدی دارد که گویای آن است که 
گروه موس��وم به »کاله س��فیدها« با ورود به ش��مال غرب 

سوریه در تدارک اقدامی تحریک آمیز هستند.
این مقام روس در ادامه افزود: اطالعاتی داریم مبنی بر اینکه 
اعضای گروه های مسلح غیرقانونی به دنبال اقدامی تحریک 
آمیز در راستای متهم جلوه دادن نیروهای دمشق به حمله 
به مناطق مس��کونی منطقه کاهش تنش در ادلب هستند.
وی افزود: ارتش روس��یه افزایش عملیات گروه تروریس��تی 
»تحریر الشام« را در نزدیکی روستایی واقع در شمال شرق 
ادلب رصد کرده اند و همزمان شاهد فیلم برداری تجهیزات 
از سوی کاله سفیدها بوده اند.پیشتر، اوایل اکتبر 2020 هم 
مرکز آشتی سوریه درباره اقدامات تحریک آمیزی که کاله 
سفیدها قصد داشتند با استفاده از مواد شیمیایی خطرناک 
انجام دهند؛ هشدار داده بود.رسانه های غربی افکار عمومی 
را درباره س��ازمان کاله س��فیدها فریب داده و این طور القا 
می کنند که انگیزه های آنها بشردوس��تانه است حال آنکه 
کاله سفیدها سازمانی تروریس��تی و شاخه رسانه ای گروه 

تروریستی جبهه النصره هستند.

از س��وی دیگر نیروهای اشغالگر آمریکایی اقدام به تقویت 
حض��ور خ��ود در نزدیکی یکی از میدان ه��ای بزرگ نفتی 
سوریه در ریف استان دیرالزور کرده اند.نیروهای آمریکایی 
کامیون های حامل سالح و تجهیزات پشتیبانی را به پایگاه 
خود در نزدیکی چاه نفتی »العمر« در ریف استان دیرالزور 
س��وریه وارد کردند.ای��ن می��دان نفتی ش��امل بزرگترین 
چاه های نفتی در س��وریه می ش��ود.خبرگزاری سانا نوشت 
ک��ه هدف از این اق��دام، تقویت حضور نیروهای اش��غالگر 

آمریکایی در منطقه الجزیره در ریف دیرالزور است.
در این میان ش��مار زیادی از س��اکنان ش��هرهای الحسکه 

و قامش��لی با برگ��زاری تظاهراتی، ضمن اع��الم حمایت از 
رئیس جمهور این کش��ور، تأکید کردند که باید اشغالگری 
آمری��کا و ترکیه پای��ان یابد.در این تظاه��رات که در مرکز 
الحس��که و مرکز فرهنگی قامش��لی برگزار شد، معترضان 
خواس��تار نامزدی بشار اس��د برای ریاست جمهوری شدند.
تظاهرات کنن��دگان ب��ا در دس��ت داش��تن پالکاردهایی از 
نظامی��ان آمری��کا و ترکیه خواس��تند که س��وریه را ترک 
کنند. همچنین خبرگزاری رس��می سوریه از پاسخ پدافند 
هوایی این کش��ور به حمالت موشکی رژیم صهیونیستی به 
اطراف دمشق پایتخت این کشور خبر داد. ائتالف آمریکایی 

در حال س��اخت یک پایگاه دیگر در ش��مال ش��رق سوریه 
و مش��رف به م��رز عراق و ترکیه می س��ازد. در همین حال 
از عراق خبر می رس��د که عضو کمیس��یون امنیت و دفاع 
پارلمان عراق از وجود اطالع��ات خطرناک و موثق از اقدام 
آمریکا در انتقال تروریس��ت های داعش به مناطق مختلف 
عراق خبر داد و گفت که فرماندهان ارشد امنیتی کشور این 
امر را تایید می کنند.»بدر الزیادی« عضو کمیسیون امنیت 
و دف��اع پارلمان عراق از وجود ادل��ه و مدارک در خصوص 

اقدام آمریکا در انتقال عناصر داعش به عراق خبر داد.
وی در گفت  وگ��و با ش��بکه العهد تصریح ک��رد: ویدئوهای 
متع��ددی در دس��ت اس��ت ک��ه نش��ان می ده��د چگونه 
هواپیماه��ای آمریکای��ی، داعش��ی ها را وارد خ��اک عراق 
می کنند.نیروهای آمریکایی، این تروریس��ت ها را به مناطق 
مختل��ف در عراق انتقال می دهند. زمانی که این ویدئوها به 
دست ما رسید، آنها را در کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان 
بررسی کردیم و از فرماندهان امنیتی با مدرک، خواستیم تا 
با این مسأله برخورد کنند. الزیادی افزود: یکی از فرماندهان 
ارش��د امنیتی اعتراف و صحت این امر را تایید کرد و گفت 
ک��ه برای ما ثابت ش��ده که این هواپیماها تروریس��ت های 

داعش را به مناطق مختلف در عراق انتقال می دهند.
به گفته این نماینده عراقی، فرمانده ارشد امنیتی مذکور در 
پاسخ به این س��وال که چرا کاری در این خصوص از سوی 
نیروی امنیتی کشور انجام نمی شود، گفت: ما تنها می بینیم 
و همه چی��ز را ثبت می کنیم. هیچ قدرت و اراده ای در این 
زمین��ه نداریم. خبر دیگر از ع��راق آنکه فرماندهی عملیات 
مشترک عراق با تکذیب هرگونه توافق محرمانه میان بغداد 
و آن��کارا، اع��الم کرد در ص��ورت هرگونه تج��اوز داخلی یا 

خارجی به سنجار، تدابیر الزم را اتخاذ خواهد کرد.

علی تتماج 

آزادی بیان، سرابی دست نیافتنی 
در انگلیس 

نتایج یک تحقیق صورت گرفته در انگلیس نش��ان می دهد بالغ بر نیمی 
از م��ردم این کش��ور معتقدند که آزادی بیان در انگلیس طی پنج س��ال 

گذشته کاهش یافته است.
بررس��ی  نش��ریه دیلی تلگراف انگلیس حاکیست که ۵0 درصد مردم این 
کش��ور بر این باورند که آزادی بی��ان در معرض خطر قرار دارد.  تنها 24 
درصد مخالف آن هستند. این تحقیقات همچنین نشان می دهد که فقط 
12 درصد مردم انگلیس معتقدند که س��طح آزادی بیان نس��بت به پنج 

سال گذشته بهبود یافته و 4۹ درصد خالف آن را باور دارند.
در بخ��ش دیگ��ری از یافته های دیلی تلگراف می خوانی��م که بر اثر رواج 
اندیش��ه های راس��ت افراطی در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، 4 نفر 
از ه��ر 10 انگلیس��ی )4۳ درص��د(، از بیان عقاید خود درب��اره مهاجرت 

می ترسند. 2۸ درصد خالف آن فکر می کنند.
در همین حال  4۳ درصد در مقابل 2۳ درصد مردم، از بیان و اش��تراک 
عقاید خود با پلیس این کش��ور واهمه دارند. درصد بیش��تر این افراد بر 
اس��اس یافته های دیلی تلگراف، طرفدار پویش های حقوق بش��ری مانند 
نهضت »جان سیاهان ارزش دارد« هستند که سال گذشته در اعتراض به 
قتل شهروند سیاه پوس��ت آمریکایی توسط پلیس این کشور در انگلیس 

دست به تظاهرات زدند.
جالب تر آنکه یافته های این نش��ریه انگلیسی نشان می دهد که ۵6 درصد 
م��ردم از بیان عقاید خود در خانه احس��اس رضایت بیش��تری دارند. این 

مس��اله در محیط رس��توران 4۵ درصد و در محل کار 24 درصد ارزیابی 
شده است.این آمار زمانی معنای بیشتری پیدا می کند که بدانیم انگلیس 
تنها کش��وری در جهان اس��ت که در چارچوب قانون موسوم به پرونت از 

عقاید شهروندان جاسوسی می کند.
قانونی که تجربه نشان داده اقلیت های قومی و مذهبی به ویژه مسلمانان 
از جمله اهداف آن هستند.یافته های دیلی تلگراف همچنین با تحقیقاتی 
که پیش��تر از س��وی نش��ریه تایمز لندن در این زمینه صورت گرفته بود 
تطابق دارد. گزارش تایمز حاکی از عمق نژادپرس��تی در پلیس این کشور 
اس��ت، به طوریکه که ۹0 درصد ش��کایت های تبعیض نژادی راه به جایی 
نمی برد.بر اساس این تحقیقات، سال گذشته 611 فقره شکایت از پلیس 
ثبت ش��ده که در قیاس با پنج سال پیش، تقریبا دو برابر افزایش داشته، 
اما بیش��تر آن ها راه به جایی نبرده است.مسعود شجره رئیس کمیسیون 
حقوق بش��ر اس��المی پیش��تر در گفت و گو با ایرنا گفته بود: بسیاری از 
مس��لمانان به دالیل مشخصی جرائم اس��الم هراسی را به پلیس انگلیس 
گ��زارش نمی کنند. وی در ای��ن رابطه افزود: پلیس انگلیس نیز این قبیل 
جرائم را جدی نمی گیرد، آنها را پیگیری نمی کند، پلیس متخصص برای 
این گون��ه جرائم ندارد و هیچ س��از و کاری برای قربانی��ان در نظر گرفته 

نشده است. 
ش��جره ادامه داد: البته این مساله فقط در خصوص اسالم هراسی نیست، 
بلک��ه این معضل در خصوص س��ایر موضوع��ات اجتماعی صدق می کند، 
به گون��ه ای که قربانیان ترجی��ح می دهند موارد را گ��زارش نکنند، چون 
پلیس انگلیس به بیش��تر این گزارش ها توجه نمی کند و قربانیان مورد 
حمای��ت نمی گیرند. وی گفت: 'از این  رو در نبود یک مکانیس��م حقوقی 

مشخص، افراد در تعامل با پلیس احساس حماقت می کنند. 

سئول همچنان وابسته به آمریکا 
مون رئیس جمهور کره جنوبی با ضروری دانستن اتحاد با آمریکا برای حفظ 
صلح در ش��به جزیره کره، گفت که باید این اتحاد را از طریق گفت وگوی 
مؤثر با دولت جدید واش��نگتن تقویت کرد. مون در نشست هیأت دولت 
کره جنوبی، طی اظهاراتی خطاب به »چونگ ایو-یونگ« بر اهمیت اتحاد 
این کش��ور با ایاالت متح��ده برای موفقیت فرایند صلح ش��به جزیره کره 
تاکید کرد. وی با توصیف چونگ به عنوان »مهندس سیاس��ت های امنیتی و 
دیپلماتیک دولت لیبرال« کره جنوبی، گفت: »می خواهم بار دیگر تاکید کنم که 
]دولت ما[ فرصت دارد که آخرین تالش را برای موفقیت فرایند صلح شبه جزیره 
کره انجام دهد«.وی  توضیح داد که برای رس��یدن به این هدف، اتحاد س��ئول-

واشنگتن باید تقویت شود، مأموریتی که به زعم او، از طریق گفت وگوی نزدیک با 
دولت جدید آمریکا به ریاست »جو بایدن« ممکن خواهد بود.

حمله پهپادی یمن به فرودگاه های جده و أبها
سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از حمله پهپادی به مواضع رژیم سعودی 

در فرودگاه های بین المللی »جده« و »أبها« خبر داد.
س��رتیپ »یحیی س��ریع« سخنگوی نیروهای مس��لح یمن، از عملیات 
موفق مجدد یگان پهپادی این کش��ور در دو فرودگاه »أبها« و »جده« 
خب��ر داد و گف��ت که دو فروند پهپاد ارتش یمن ب��ا دقت، اهدافی را در 
ای��ن دو فرودگاه بمباران کردند. گروه رس��انه ای »االعالم الحربی« یمن نیز 
با انتش��ار این خبر به نقل از س��رتیپ سریع نوش��ت: به فضل و کرم الهی، یگان 
پهپ��ادی یمن، صبح امروز دو فرودگاه بین المللی جده و ابها را با دو فروند پهپاد 
از ن��وع »صماد ۳« و »قاصف 2K« هدف قرار داد. این هدف گیری با دقت باالیی 
انجام ش��د و به توقف فعالیت دو فرودگاه مذکور برای دو س��اعت متوالی منجر 

شد.

مکرون دست به دامان چین و روسیه شد
پس از ماه ها اتهام زنی علیه چین و روس��یه س��رانجام رئیس جمهوری 
فرانس��ه نس��بت به اهمیت همکاری با روس��یه و چی��ن در جهتی که 
واکس��ن های این دو کشور در راستای خدمت به کمپین مقابله جهانی 
با پاندمی کرونا باش��ند، ابراز اطمین��ان کرد.امانوئل مکرون، به روزنامه 
دو دیمان��ش فرانس��ه گفت، باید ب��ا روس ها و چینی ها برای مش��ارکت 
دادن واکس��ن های تولیدی  آنها در تالش های چند جانبه مهم برای مقابله با 
کرونا در پی دس��تیابی واکسن هایشان به تاییدیه الزمه سازمان بهداشت جهانی 
همکاری کنیم. او اضاف��ه کرد: من اطمینان دارم جنگ جهانی علیه کرونا بدون 
همکاری جهانی گس��ترده تر و بزرگتر موفق نخواهد بود.مکرون افزود: ما در حال 
حاض��ر ب��ا راهکارها مقابله می کنیم که رقابتی واقعی با زمان اس��ت بدون تالش 

جهانی سریع، کارآمد و گروهی ما با عدم کنترل بر ویروس مواجه می شویم.

همزمان با شکست تحرکات نظامی غرب در شامات صورت می گیرد 

صحنه سازی شیمیایی کاله  سفیدها در سوریه 
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اعتراض به اسالم ستیزی 
دولتمردان فرانسه 

همزمان با اصرار دولتمردان پاریس بر اجرای سیاست های ضد اسالمی، 
معترضان فرانسوی با تجمع در پاریس از دولت خواستند تا الیحه ضد 
افراط گرایی اسالمی را کنار بگذارد زیرا این قانون ضد مسلمانان است 

و آزادی مذهبی را نادیده می گیرد.
معترضان در پاریس تجمع کردند و خواستار کنار گذاشتن الیحه ریشه 
کن کردن افراط گرایی اس��المی از طرف دولت فرانس��ه ش��دند که به 
گفته آنها می تواند آزادی مذهبی را نادیده بگیرد و همه مسلمانان را به 
مظنونان احتمالی تبدیل کند."زینب بوآبیدی" از حومه پاریس با حضور 
در ای��ن تجمع گفت: اگر فردی یک اقدام وحش��تناک انجام  داد، ش��ما 
که نباید به کل جامعه حمله کنید. بوآبیدی اظهار داش��ت که به دلیل 
داشتن نام عرب گاهی اوقات در دانشگاه و در محل کار خود با تبعیض 
رو به رو ش��ده و همچی��ن قوانینی می تواند اوض��اع را بدتر کند.گروهی 
از مسلمانان، ضد نژادپرس��تی، چپ گرایان، طرفداران فلسطین و سایر 
گروه های فعال روز یکشنبه در حوالی برج ایفل تجمع کرده و خواستار 
لغو الیحه ضد افراط گرایی اس��المی ش��دند. ح��دود 1۵0 نفر از جمله 
مسلمانان و غیرمسلمانان در این اعتراض مسالمت آمیز شرکت کردند.

کش��ورهای مدعی حقوق بشر در حالی در برابر درد 
و رنج ملت فلس��طین س��کوت کرده ان��د که کمیته 
رس��یدگی به امور اسرای فلس��طینی در گزارشی از 
وضعیت ناگوار ۳۷ اسیر زن فلسطینی در زندان های 

رژیم صهیونیستی خبر داد.
کمیته رس��یدگی به امور اسرای فلسطین از وضعیت 
ناگوار شماری از اسرای زن فلسطینی در زندان های 
رژیم صهیونیس��تی خبر داد. ای��ن کمیته اعالم کرد: 
در حال حاضر ۳۷ زن اسیر فلسطینی در زندان های 
رژیم صهیونیستی در وضعیتی بسیار سخت و ناگوار 
به س��ر می برند. این اسرا از هر گونه حقوق ابتدایی 
خود در زندان محروم هستند.کمیته مذکور در ادامه 
یادآور شده است: رژیم صهیونیستی از سال 1۹6۷ تا 
به امروز حدود 160 هزار تَن از زنان فلسطینی را به 
اس��ارت گرفته و از آغاز انتفاضه االقصی در سپتامبر 
2000 تاکنون 2۵00 زن و دختر فلس��طینی اس��یر 
شدند که ۳۷ نفر از آنها هنوز هم در بدترین وضعیت 

ممکن در بند اسارت هستند.کمیته رسیدگی به امور 
اسرای فلسطینی پیشتر اعالم کرده بود که نظامیان 
رژیم صهیونیس��تی طی م��اه ژانویه 4۵6 ش��هروند 
فلسطینی را در سراسر اراضی اشغالی بازداشت کرده 
اند. این کمیته همچنین اعالم کرد که صهیونیستها 
در م��اه ژانوی��ه 10۵ حکم بازداش��ت موق��ت علیه 

فلسطینیان صادر کردند.
خبر دیگر آنکه وزارت خارجه تش��کیالت خودگردان 
فلس��طین خواهان آغاز فوری تحقیقات دادگاه الهه 
علیه جنایات رژیم صهیونیس��تی ش��د. کارشناسان 
و مس��ئوالن فلس��طینی هش��دار دادن��د ک��ه رژیم 
صهیونیس��تی قصد دارد س��اکنان فلسطینی قدس 
را در ای��ن ش��هر در انزوا قرار دهد و یهودی س��ازی 
را توس��عه بدهند.این کارشناس��ان گفتند که هدف 
صهیونیس��تها از این جداس��ازی، خ��ارج کردن این 
مناط��ق از »معادل��ه جنگ تغییر باف��ت جمعیتی« 
به س��ود رژیم صهیونیس��تی اس��ت.روزنامه العربی 

الجدید گزارش داد، در این زمینه رژیم صهیونیستی 
طرحهای مخصوصی برای محصور کردن این مناطق 
فلس��طینی دارد؛ مناطقی که تعداد ساکنان آن، بالغ 
ب��ر 12۵ و 140 ه��زار نفر برآورد می ش��ود.هدف از 
این اقدام این اس��ت که مساحت این مرکز به 10 از 
مساحت کرانه باختری برسد و در نتیجه، شهرک های 
صهیونیستی »الحاق« شوند که این مسئله به معنای 
اس��کان 1۵0 هزار صهیونیس��ت و اخراج 100 هزار 
شهروند قدس از این شهر است.خبر دیگر آنکه ارتش 
رژیم صهیونیستی از آغاز رزمایش نظامی چهار روزه 
در شمال فلسطین اشغالی با هدف »افزایش آمادگی 
نیروی هوایی برای رزم« خبر داد.در این بیانیه آمده 
اس��ت: »رزمایش گل جلیله، ب��رای ارتقای آمادگی 
نی��روی هوایی اس��رائیل برای رزم، زی��ر نظر آمیکام 
نورکی��ن فرمانده نیروی هوایی از روز گذش��ته آغاز 

شده و روز چهارشنبه نیز پایان می یابد«.
در ای��ن میان برخی کش��ورهای عرب��ی همچنان به 
حمایت از سازش ادامه می دهند چنانکه  یک رسانه 
عبری از تأسیس انجمن جوامع یهودی در کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس برای نخستین بار خبر داد. 

 وضعیت بحرانی اسرای زن فلسطینی 


