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از ترس حمله به خودی و برای برقراری امنیت؛
اف .بی .آی گارد مستقر در 

واشنگتن را رصد می کند!
مقام های دفاعی آمریکا می گویند نگران یک 
حمله خودی یا تهدید دیگر از جانب نظامی های 
دخیل در برنامه تامین امنیت مراسم تحلیف جو 
بایدن هســتند و همین اف بی آی را بر آن داشته 
تا تمام ۲۵ هــزار نیروی گارد ملــی که برای این 
رویداد به واشنگتن دی.ســی می آیند، بررسی 
کند. به گزارش آسوشیتدپرس، این اقدام بازتاب 
نگرانی های امنیتی فوق العاده ای است که بعد از 
آشوب های مرگبار ششم ژانویه از سوی هوادران 
دونالد ترامپ بر واشــنگتن ســایه افکنده است. 
این اقدام همچنین نشــان دهنده نگرانی درباره 
عملکرد همان نیروهایی است که برای حفاظت 
از این شهر در روزهای آتی تعیین شده اند و اینکه 
آنها می توانند تهدیدی برای رئیس جمهوری آتی 
آمریکا و دیگر شرکت کنندگان مهم این مراسم به 
شمار بروند. راین مک کارتی، وزیر ارتش آمریکا 
یکشنبه گفت، مقام ها نسبت به این تهدید بالقوه 
هوشیار هســتند. او به فرماندهان هشدار داد تا 
مراقب هرگونه مشکلی در میان خودشان از جمله 
با نزدیک شدن به مراســم تحلیف باشند. با این 
حال، او و دیگر مقام هــا گفته اند که هیچ مدرکی 
دال بر وجود چنین تهدیدی یافت نکرده اند و این 
بررسی نیروها، برگرفته از تهدیدی که آنها مشاهده 
کرده باشند، نیســت. مک کارتی در مصاحبه با 
آسوشیتدپرس گفت: ما وارد این فرایند شده ایم 
و برای دومین و ســومین بار تک تک نیروهایی 
که برای این عملیات تعیین شــده اند، بررســی 
می کنیم. نیروهــای گارد همچنیــن آموزش 
دیده اند که چطور تهدیدهــای بالقوه خودی را 

شناسایی کنند.
حدود ۲۵ هزار عضو گارد ملی آمریکا از سراسر 
ایاالت متحــده در حال عزیمت به واشــنگتن 
دی.سی هستند که دست کم دو و نیم برابر بیش 
از مراسم های تحلیف پیشین است. همچنین در 
حالی که ارتش آمریکا مرتبا به بررســی اعضای 
فعالش برای کشف ارتباطات افراطی می پردازد، 
بررسی اف بی آی فراتر از هرگونه رصدهای پیشین 
انجام می شود. چندین مقام گفته اند که این فرایند 
بیش از یک هفته پیش همزمان با استقرار اولین 
نیروهای گارد در واشنگتن آغاز شد و آنها گفته اند 

که این فرایند چهارشنبه تکمیل می شود. 

در شــرایطی همانند این، بررسی اف بی آی 
شامل وارد کردن نام تک تک نظامی های دخیل 
در این عملیات در پایگاه داده ها و فهرست های 
هشدار برای رویت موارد نگران کننده احتمالی 
می شود. دیوید گومز، یک مقام امنیت ملی سابق 
اف بی آی گفت، این می تواند شــامل دسترسی 
به تحقیقات پیشین یا بررســی موارد مرتبط با 
تروریسم باشد. تهدید علیه مراسم تحلیف بایدن 
با آشــوب حامیان ترامــپ، تهدید چریک های 
راست افراطی، برترپنداران سفیدپوست و دیگر 
گروه های رادیکال پررنگ شــد. در همین حال 
شــبکه فاکس نیوز یکشــنبه از بازداشت دنیل 
الن بیکر ۳۳ ساله به اتهام جذب افرادی از طریق 
رسانه های اجتماعی برای پیوستن به او در یک 
اعتراض مسلحانه علیه هواداران ترامپ که قصد 
دارند چنــد روز پیش از تحلیــف مقابل کنگره 
تجمع کنند، خبر داد. او کــه ظاهرا از طرفداران 
آنیفاست، جمعه به نقض قوانین فدرال بازداشت 
شد. بروزاز سوی دیگر رسانه های خبری یکشنبه 
از بازداشــت کوی گریفین، کمیسیونر بخش 
اوترو در نیومکزیکو و رهبر »گروه کابویی ها برای 
ترامپ« به دســت اف بی آی به اتهامات فدرال 
مرتبط با آشــوب های ششــم ژانویه کنگره در 

واشنگتن دی.سی خبر دادند. 
در همیــن راســتا دیلی میل گــزارش داده 
که ترامــپ با وجــود کاهش حمایــت در میان 
جمهوری خواهان میانه رو در پی حمله به کنگره، 
خواهان یــک خداحافظی پرزرق و برق اســت 
که شــامل رژه خداحافظی هم می شود. این در 
حالیســت که پنتاگون درخواست دونالد ترامپ 
برای خروجش از واشنگتن با بدرقه ای به سبک 
نظامی و انبوهی از هواداران را رد کرد. گفته شده 
ترامپ غالباً در طول ریاســت جمهوری خود از 
رژه های نظامی به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت 
آمریکا استفاده کرده است؛ تا جایی که سرانجام 
میزبانی یکی از این رژه های پرهزینــه را در روز 

استقالل آمریکا در سال ۲۰۱۹ برعهده داشت.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

جمعه گذشته روزنامه وال استریت 
ژورنال با انتشار یک خبر اختصاصی اعالم 
کرد که دونالد ترامپ در آخرین روزهای 
حضور خود در کاخ ســفید به منظور 
تقویت روابط برخی کشورهای عربی با 
رژیم صهیونیستی علیه ایران، دستور 
داده حوزه فعالیت ســتاد فرماندهی 
مرکزی ایاالت متحده آمریکا )سنتکام( 
شامل تل آویو هم بشــود. این روزنامه 
آمریکایی خبر اختصاصــی خود را به 
نقل از »مقام های آمریکایی« منتشــر 
کرد و نوشــت: این اقدام )افزودن رژیم 
صهیونیستی به حوزه فعالیت سنتکام( 
بدان معناســت که فرماندهی مرکزی 
آمریکا )سنتکام( بر سیاستگذاری نظامی 
آمریکا در مســائل مرتبط با اسرائیل و 
کشــورهای عربی نظارت خواهد کرد؛ 
اقدامی که به زعم بسیاری از تحلیلگران 
امنیتی، ســاختار فرماندهی نظامی 
موجود چند دهه ای آمریکا را به دلیل 
خصومت میــان اســرائیل و برخی از 

متحدان عربی پنتاگون کنار می زند. بنا 
بر گزارش وال استریت ژورنال این اقدام 
دولت ترامپ، تازه ترین اقدامات درزمینه 
سیاستگذاری به منظور شکل دادن به 
دستور کار حوزه امنیت ملی در دولت 
»جو بایدن« اســت. این خبر در حالی 
منتشر شده که بسیاری از رسانه ها به این 
موضوع اشاره کرده اند که ترامپ چنین 
دستوری را صادر نکرده اما واقعیت این 
است که مشاوران ترامپ ترجیح داده اند 
که فرمان مذکور به صورت غیرعلنی اجرا 
شود. کمی بعد از انتشار این خبر، وزارت 
دفاع آمریکا جمعه شب تایید کرد که 
طبق دستور ترامپ، رژیم صهیونیستی 
زیر نظر فرماندهی آمریکا در خاورمیانه 

)سنتکام( قرار گرفته است. 
پنتاگــون در بیانیــه ای افــزود، 
وزارت دفــاع هر دو ســال یکبار طرح 
فرماندهی واحد را بررسی و تمام مرزها 
و روابط در برابر محیط عملیاتی را دوباره 
ارزیابی می کند. با نگاهــی به مواضع 
پنتاگون می توان به این نتیجه رســید 
که برآوردهای عملیاتی باعث شــده تا 
اسرائیل زیر پوشش سنتکام قرار بگیرد. 
اما در این میان باید توجه داشت که همه 

چیز حول محور مسائل نظامی و امنیتی 
نخواهد گشت، بلکه در این میان مصالح 
و منافع سیاســی هم مطرح است که 
بخش اصلی آن به عادی سازی روابط با 
کشورهای عربی برمی گردد. واقعیت 
این است که طی هفته های آینده، مساله 
عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با 
کشورهای عربی حاشیه  خلیج فارس و 
شمال آفریقا به سطوح جدیدی می رسد. 
به این ترتیب قرار گرفتن تل آویو زیر چتر 
سنتکام یکی از مهمترین امتیازهایی 
است که ترامپ طی چهار سال گذشته به 
تل آویو اعطا کرد. این تغییر در شرایطی 
صورت می گیرد که ترامپ هفته آینده 
کاخ ســفید را ترک می کنــد و فرمان 
وی در روزهای آخر به این معنی است 
که رژیــم صهیونیســتی از این پس از 
پوشــش فرماندهی اروپایــی ایاالت 
متحده به فرماندهــی مرکزی ایاالت 
متحده )سنتکام( منتقل می شود. نکته 
اینجاست که رژیم صهیونیستی به دلیل 
خصومت با برخی کشورهای عربی برای 
دهه ها از نظر تحت پوشش قرار گرفتن 
ســتاد فرماندهی آمریکا با کشورهای 
اروپایی هم گروه شــده بود. در بیانیه 

پنتاگون آمده است، کاهش تنش میان 
رژیم صهیونیستی و همسایگان عرب از 
طریق »توافق ابراهیم« باعث شده تا یک 
فرصت راهبردی بــرای ایاالت متحده 
فراهم کند تا شرکای اصلی خود را در برابر 
تهدیدات مشترک در خاورمیانه همسو 
کند. بر این اساس بدون تردید هماهنگ 
شدن اسرائیل با سنتکام، تبعاتی برای 
کشورهای عربی مســتقر در حاشیه 
خلیج فارس و خاورمیانه خواهد داشت 
که می تواند از منظــر امنیتی و نظامی 

بسیار نگران کننده باشد. 

امنیِت کانالیزه
توجه داشــته باشــید که ســتاد 
فرماندهی مرکزی ایاالت متحده آمریکا 
)سنتکام( در اصل ســتاد فرماندهی 
کل نیروهای ارتــش آمریکا در منطقة 
خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای مرکزی 

به حساب می آید. 
بر همین اساس باید توجه کرد که 
افزوده شدن اسرائیل به چتر حمایتی 
سنتکام در اصل می تواند تبادل اطالعات 
میان این رژیم و آمریــکا در خصوص 
افغانســتان، جمهوری های جدا شده 
از شوروی ســابق، خاورمیانه، حاشیه  
خلیج  فارس و شــاخ آفریقا را عملیاتی 
کند که بدون تردیــد تبعات امنیتی و 

نظامی زیادی خواهد داشت. 
نخستین تبعات امنیتی این همکاری 
و هماهنگی بدون تردید درز اطالعات 
حیاتی از آمایش سرزمینی و استعداد 
نظامیان کشورهای حاضر در این جغرافیا 
بعالوه نوع تسلیحات سبک، سنگین، 
نیمه سنگین، زرهی و جنگنده های آنها 
است. همین موضوع می تواند دست برتر 
اسرائیل علیه این کشورها و همچنین 
توان نظامی آینده و دستاوردهای آنها 
در حوزه ســاخت صنایع دفاعی را به 

وجود بیاورد. 
دومین تبعاتی که بدون تردید دامان 
کشورهای عربی سازش کننده با اسرائیل 
را خواهد گرفت، تســلط ایــن رژیم بر 
کوچکترین تحرکات آنها است. تل آویو 
در پوشش سنتکام به راحتی می تواند 
گشــت های هوایی خود را تقویت کند 
و حتی میزان پوشش این گشت ها را با 
توجه به اینکه آسمان کشورهای منطقه 
به روی آن باز شده، افزایش خواهد داد. 
از منظری دیگر این گشت های هوایی 
می تواند پایه و اساس شنود محیطی و 
رادیویی توسط آواکس های اسرائیلی را 
به وجود آورد که همین موضوع باز هم به 
نوعی در قالب معادله رصِد استراتژیک 
اسرائیل بر خاورمیانه قابلیت بحث دارد. 
ســومین تهدیدی که از ناحیه این 
پیمان و چسبندگی نظامی - امنیتی 
حاصل شده، حمالتی است که اسرائیل 
طی ماه های اخیر به سوریه و حتی عراق 
انجام داده است. بسیاری معتقدند که 
این حمالت نشــان می دهد اسرائیل 
از ماه ها قبل وارد کانال ســنتکام شده 
و به همین دلیل اســت که دســت به 

عملیات های هوایی متعدد علیه دمشق 
و بغداد زده اســت. از سوی دیگر شاهد 
حضور اســرائیل در یمن هستیم که 
در واقع ورود آنها به این کشــور با چراغ 
ســبز امارات متحده عربی انجام شده 
و جالب اینجاســت که یمن و عدن هم 
حوزه فعالیت سنتکام است! به این جهت 
است که می گوییم احتماالً اسرائیل از 
ماه ها قبل به عضورت سنتکام در آمده 
است. چهارمین تهدید، امر و نهی های 
اسرائیل به کشــورهای عربی و اعضای 

سنتکام خواهد بود. 
شکی وجود ندارد که عادی سازی 
روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای 
عربی، بر روی آرایش نظامی این کشورها 
تاثیرگذار خواهد بود. به این معنا که اگر 
همین فردا امارات بخواهد جنگنده های 
اف۳۵ از آمریــکا خریداری کند، بدون 
شــک متخصصان نظامی اسرائیل بر 
روی بُرد رادارها، موشک ها و همچنین 
رینگ های پدافندی این کشور اعمال 

نظر خواهند کرد. 
این مســائل تنها بخشی از تبعات 
اضافه شــدن اســرائیل به زیر چتر 
ســنتکام اســت اما موضوع مهمتر 
واکنش دولــت آتی آمریــکا به این 
موضوع است. بســیاری معتقدند که 
بایدن برخالف ترامپ با اضافه شدن 
اسرائیل به سنتکام مخالفت می کند، 
اما با توجه به اینکه دموکرات ها همانند 
جمهوریخواهــان متعهد به حمایت 
از اسرائیل هســتند؛ بایدن احتماال 
تنها در تاکتیک هــای دخل و تصرف 
تل آویو در ســنتکام تغییر کوچکی 
اعمال خواهد کرد و وکالت تام االختیار 
اسرائیل در منطقه به قوت خود باقی 

خواهد ماند. 

نگاهی به دالیل و تبعات افزوده شدن اسرائیل به منطقه تحت پوشش سنتکام 

وکالت یک طرفه واشنگتن به تل آویو 
نخستین تبعات امنیتی 
اضافه شدن اسرائیل به 

حوزه پوشش سنتکام درز 
اطالعات حیاتی از آمایش 

سرزمینی و استعداد 
نظامیان کشورهای حاضر 
در این جغرافیا بعالوه نوع 

تسلیحات سبک، سنگین، 
نیمه سنگین، زرهی و 
جنگنده های آنهاست

اسرائیل به دلیل خصومت 
با برخی کشورهای عربی 

طی دهه های گذشته از نظر 
تحت پوشش قرار گرفتن 

ستاد فرماندهی آمریکا 
با کشورهای اروپایی هم 
گروه شده بود ولی حاال با 

انعقاد »توافق ابراهیم« این 
رژیم وارد حوزه سنتکام 

شده است

وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد که طی ۲۴ ساعت گذشــته ۶۲ تن از اعضای گروه طالبان در مناطق مختلف 
این کشور کشته و شماری دیگر نیز زخمی شــدند. به گزارش اسپوتنیک، در اطالعیه وزارت دفاع افغانستان اضافه 
شده است هشت عضو گروه طالبان در شهرستان »خواجه غار« اســتان تخار کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. 
در بخشی از این اطالعیه اضافه شده اســت ۲۵ تن از اعضای گروه طالبان در حمله نیروهای دولتی کشته و زخمی 
شدند. براســاس این گزارش، ۱۱ نفر از طالبان در حمله هوایی ارتش در استان 
بدخشان نیز کشــته شــدند. در ادامه این اطالعیه اضافه شده اســت ۱۸ تن از 
افراد طالبــان در درگیری با نیروهای دولتی در شهرســتان های کشــک کهنه 
و اوبه اســتان هرات ،نهرسراج اســتان هلمند و اســتان میدان وردک کشته و  
 مجروح شدند. وزارت دفاع افغانســتان در باره تلفات و خسارات نیروهای ارتش 

در این مدت اشاره ای نکرده است.

کمیسیون انتخابات عراق پیشــنهاد داد انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور به جای ژوئن، ماه اکتبر آتی 
برگزار شود. به گزارش اســپوتنیک، شورای کمیســیون انتخابات عراق ۱۶ اکتبر را به عنوان تاریخ جدید برگزاری 
انتخابات زودهنگام پارلمانی پیشنهاد کرد. این کمیســیون در نامه ای خطاب به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق این پیشنهاد را اعالم و تاکید کرد که این اقدام به منظور برگزاری انتخاباتی یکپارچه، عادالنه و منصفانه است. 
همچنین اعالم کرد که هدف این پیشــنهاد اجازه دادن به کارشناسان سازمان 
ملل و ناظران بین المللی برای دستیابی به بیشترین نظارت و شفافیت ممکن در 
روند انتخابات آینده و اطمینان از یکپارچگی آن و همچنین تکمیل کلیه مقدمات 
فنی است. در ژوئیه گذشته نخست وزیر عراق ششم ژوئن آینده را تاریخ برگزاری 
انتخابات پارلمانی تعیین و بر لزوم حرکــت رو به جلو برای موفقیت در انتخابات 

زودهنگام تأکید کرد. 

احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراقکشته شدن 62 عضو طالبان در افغانستان طی 24 ساعت

مقام های گواتماال بر تالش هایشان برای جلوگیری 
از پیشــروی هزاران مهاجر هندوراسی که بسیاری از 
آنان خانواده و فرزندانشــان را به همراه دارند به سوی 
مرزهای آمریکا و بــه امید پناهندگی به این کشــور 
همزمان بــا روی کار آمدن دولت تازه در کاخ ســفید، 
افزوده اند. به گزارش رویترز؛  هفت تا هشت هزار مهاجر 
از روز جمعه به این سو، برای گریز ار فقر و خشونت در 
این منطقه به شدت آسیب دیده از همه گیری و وزش 
طوفان هــا و گردبادهای پیاپی، وارد خــاک گواتماال 
شده اند. تصاویری که به دست این خبرگزاری رسیده، 
نشــانگر درگیری نیروهای امنیتی گواتماال با صدها 
مهاجر است که از مانع پلیس در شرق این کشور گذر 
کرده اند. دولت گواتماال اعالن کرده هم زمان با حرکت 
گروهی مهاجران وارد شــده از هندوراس به سوی مرز 
مکزیک، از روز جمعه تا شنبه تقریبا یک هزار تن از آنان 

را به کشورشان بازگردانده اســت. اما احتمال تشدید 
فشــارها بر این کاروان در مکزیک وجود دارد، زیرا به 
گفته مقام های این کشــور هنوز پیمــان مهاجرتی با 
ایاالت متحده پابرجاســت و ممکن است اعضای این 
کاروان پراکنده شوند. وزیر امور خارجه مکزیک با اشاره 
به لزوم مهار کردن کرونــا، مقام های محلی گواتماال را 

تحت فشار قرار داد.

به دنبال بازداشــت آلکســی ناوالنی، منتقد برجسته 
کرملین توسط پلیس روسیه، بسیاری از کشورهای اروپایی 
خواستار آزادی وی شــدند. به گزارش رویترز، لیتوانی که 
یکی از اعضای اتحادیه اروپا محسوب می شود تاکید کرد، از 
این بلوک درخواست خواهد کرد تا فورا تحریم های جدیدی 
را علیه روسیه در واکنش به بازداشت آلکسی ناوالنی اعمال 
کند. آلکسی ناوالنی، معترض روس که در کشورش مسموم 
شده و برای درمان به آلمان رفته بود، شامگاه یکشنبه در بدو 
ورود به یکی از فرودگاه های مسکو توسط پلیس بازداشت 
شد. »گابریلیوس لندسبرگیس«، وزیر امور خارجه لیتوانی 
در بیانیه ای گفت: ما از روســیه می خواهیم فورا ناوالنی را 
آزاد کند و مسئوالن ســوء قصد به جانش را نیز محاکمه 
کند. در ادامه این بیانیه آمده است: بازداشت ناوالنی نقض 
اصول حقوق بشری تعیین شده توسط شورای اروپاست. 
وی پیش تر در توییتی نوشــته بود: لتونی و استونی نیز در 

راستای اعمال اقدامات تنبیهی علیه روسیه تالش خواهند 
کرد. در همین حال، »توماس پتریچک«، وزیر امور خارجه 
جمهوری چک از شــورای روابط خارجــی اتحادیه اروپا 
خواست تا برای مذاکره درباره بازداشت ناوالنی و احتمال 
اعمال تحریم هایی علیه روســیه در این رابطه جلسه ای 
تشکیل دهد. گفته می  شود به ناوالنی پیش از بازگشت در 

مورد زندانی شدن هشدار داده شده بود.

تشدید بحران پناهجویان در مرزهای آمریکا در آستانه تحلیف بایدنواکنش های جهانی به بازداشت ناوالنی

خبرخبر


