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تأکید بایدن بر اهمیت راهکار 
دوکشوری در دیدار با بنت

رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی بر اهمیت بهبود وضعیت معیشتی 
فلسطینی ها تأکید کرد. به گزارش اسپوتنیک، کاخ 
سفید در بیانیه ای جزئیات دیدار کوتاه نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی با رئیس جمهوری آمریکا را فاش 
کرد. طبق بیانیه کاخ سفید جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا در دیدار با نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در کاخ سفید بر اهمیت بهبود وضعیت 
معیشتی فلسطینی ها و فراهم کردن فرصت های 
اقتصادی بیشتر برای آن ها تأکید کرد. وی همچنین 
بر راهکار تشکیل دو کشور برای حل نزاع فلسطین 
و رژیم صهیونیســتی تأکید کرد. بایــدن و بنت 
همچنین درباره گسترش روابط رژیم صهیونیستی 
با کشورهای عربی بعد از امضای توافق نامه های عادی 
ســازی روابط با امارات، بحرین، مراکش و سودان 
بحث و گفتگو کردند. در این بیانیه آمده است: بایدن 
در دیدار با بنت از حمایــت کامل دولتش از احیای 
سیستم گنبد آهنین اسرائیل خبر داد. با اینکه کاخ 
سفید اشاره ای به مخالفت بایدن با افزایش شهرک 
ســازی های یهودی در اراضی فلسطینی نکرد اما 
بایدن بر اهمیت خودداری از اقداماتی تأکید کرد 
که احتماال به وخامت و افزایش تنش ها می انجامد. 
قرار بود پنجشنبه بایدن با بنت دیدار کند اما به دلیل 
تحوالت افغانســتان این این دیدار دو بار به تأخیر 
افتاد. به گفته رسانه های اسرائیلی دیدار بنت و بایدن 

تنها ۲۵ دقیقه طول کشید. 
نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
پس از پایان دیدارش با جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا در واشنگتن گفت: احســاس کردم که ما 
مدت هاست یکدیگر را می شناســیم و رهبری را 
پیدا کردم که اسرائیل را دوست دارد و دقیقاً می داند 
که چه می خواهیم، یک رهبر که به نیازهای ما نیز 
توجه دارد. بنت در اظهاراتی ضد ایرانی گفت: رئیس 
جمهوری آمریکا و ما بر سر اینکه ایران هرگز قادر به 
دستیابی به سالح هسته ای نخواهد بود، به اتفاق نظر 
رسیدیم و من از این موضوع خوشحال هستم. نفتالی 
بنت همچنین تصریح کرد، تل آویو و واشنگتن طی 
روزها، هفته ها و ماه های آینده در راستای توسعه 
کانال های همکاری، تالش خواهند کرد. وی با اشاره 
به ترس رژیم صهیونیستی نسبت به دستیابی ایران 
به موفقیت انرژی هسته ای افزود، زمان زیادی وجود 
ندارد. موضوع فوری است و نمی توان آن را به تأخیر 
انداخت. نخست وزیر رژیم اشغالگر از جو بایدن برای 
سفر به تل آویو پس از غلبه بر سویه دلتای ویروس 

کرونا دعوت به عمل آورد.
    

 اولین مذاکرات پنتاگون 
با ارتش چین در دولت بایدن

برای اولین بار از زمان روی کار آمدن جو بایدن 
در ماه ژانویه، یک مقام ارشد پنتاگون با ارتش چین 
با تمرکز بر مدیریت خطر میان این دو کشور رایزنی 
کرد. به گزارش رویترز، مقابله با چین سالهاست که 
در قلب سیاست امنیت ملی آمریکا قرار دارد و دولت 
بایدن رقابت با پکن را بــه عنوان بزرگترین محک 
ژئوپولیتیک این قرن توصیف کرده اســت. روابط 
میان چین و ایاالت متحده پرتنش اســت و این دو 
اقتصاد برتر جهان بر سر بسیاری از مسائل از جمله 
تایوان، وضعیت حقوق بشری چین تا فعالیت نظامی 
آن در دریای چین جنوبی اختالف نظر دارند. با وجود 
تنش ها و لفاظی های تند و تیز، مقامهای ارتش آمریکا 
از مدتها قبل خطوط ارتباطی باز با همتایان چینی 
خود داشــتند که آنها را قادر میسازد تنش آفرینی 
بالقوه را محدود کرده یا هر حادثه احتمالی را مدیریت 
کنند. مایکل چیس، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور 
چین با ژنرال هوآنــگ ژوئپینگ، معاون همکاری 
نظامی بین المللی در دفتر ارتش آزادی بخش خلق 
چین گفت وگو کرد. یک مقام آمریکایی که خواست 
نامش فاش نشــود، گفت: آنها از خط تلفن دفاعی 
آمریکا - چین برای برقراری یک ویدیو کنفرانس 

امن استفاده کردند. 
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فرشاد گلزاری

 جغرافیــای جنوب آســیا یکی از 
بسترهایی است که در ادبیات مطالعات 
تروریسم از آن به عنوان »مدِل مادر« 
نام برده می شــود و اغلــب محققان، 
تحلیلگــران و نویســندگان حــوزه 
جریان های افراطی، با دید ویژه ای به 
این منطقه نگاه می کنند. گســتره ای 
که از حیث پوشــش طبیعــی، درهم 
تنیدگی کوهســتان و جنگل را به رخ 
می کشد و قرار گرفتن این دو عنصر در 
کنار یکدیگر راه را برای عملیات های 
چریکی، اختفا و تداوم آموزش عناصر 
جریان هــای تروریســتی و رادیکاِل 

بنیادگرا هموار می کند. 
اگر نگاهی بــه عملیات های انجام 
شــده از ســوی طالبان افغانستان، 
تحریک طالبان پاکســتان، شــبکه 
تروریستی القاعده، شبکه تروریستی 
حقانی، لشگر جهنگوی، لشگر طیبه و 
غیره بیاندازیم، به خوبی به این مفهوم 
دســت پیدا می کنیم که اســتفاده از 
بافت بومی در افغانستان و پاکستان، 
بعالوه وجود فقر و فرهنِگ پافشاری بر 
قرائت وارونه از اسالم، فضایی را ایجاد 

کرده که عملیات های تروریســتی در 
این دو کشور به عنوان شاخصه و موتور 
محرک این جریان ها مورد استفاده قرار 
بگیرد. همگان به یاد دارند که روزگاری، 
رهبر بزرگترین شــبکه تروریســتی 
جهان )اســامه بن الدن( در غارهای 
تورابورا )غارهای سیاه( واقع در جنوب 
شهر جالل آباد از توابع والیت ننگرهار 
افغانستان، ســکنی داشت و تهدید به 
اصطالح شماره یک ایاالت متحده یا 
به قول مفسران سازمان سیا »تهدید 
امنیت بین الملل« در شرق افغانستان 
مشغول خواندن کتاب های منتقدان 
برجسته دولت آمریکا همچون »نوآم 
چامســکی« و »گِرگ پالست« بود. 
این در حالی بود که پیمان نانوشــته 
کادر مرکزی القاعده بــه تمام عناصر 
رده پایین، میانــی و رهبران میدانی و 
شــورایی آن مبنی بر عدم استفاده از 
هر نوع وسیله الکترونیکی و مخابراتی 
ابالغ شد تا ایســتگاه اطالعاتی و رصد 
سیگنال آمریکا، یعنی آژانس امنیت 
ملی )NSA( و حتی ســرویس های 
اطالعاتی افغانستان و پاکستان نتوانند 
ردگیری آنها را با موفقیت انجام دهند. 
به عبارت دیگر القــای ناتوانی در 
ردزنی مخابراتی و نقطه زنی مکان های 
اختفاء، محفل ها، جلسات و تجمع ها 

توســط القاعده باعث شــد تا ایاالت 
متحده به مدت ده سال به جست وجوی 
بن الدن در افغانســتان مشغول باشد 
و درنهایــت آن را در اَبیت آباد واقع در 
پاکستان به صورت شــبانه و با اتکاء بر 
سلسله عملیات های رصد ماهواره ای، 
جذب عنصــر نفوذی، رخنــه و غیره 

حذف فیزیکی کند. 
اگرچــه روش ابتــکاری القاعده 
)دوری از تکنولــوژی و ابــزار ارتباط 
جمعی( در حالت فعلی برای میلیاردها 
نفر از ســاکنان کره زمیــن، آنهم در 
عصر ارتباطات قابل هضم نیســت اما 
مخاطبان بایــد بدانند کــه این روند 
به ســرلوحه و فقــرات راهبردهای 
جریان هــای رادیکال قرن بیســت و 
یکم مانند طالبــان، حقانی و خصوصاً 
داعش تبدیل شده اســت. به گونه ای 
که »پیتر ال برگن« نویســنده کتاب 
شکار گرگ سفید که داستان تعقیب 
و گریز 10 ساله بن الدن توسط آمریکا 
را به رشــته تحریر در آورده و در دهه 
90 میالدی شخصاً با رهبر القاعده در 
تورابورا به مصاحبه پرداخته اســت، 
به این موضوع اشــاره می کند که عدم 
اســتفاده عناصر القاعده از تجهیزات 
مخابراتی و الکترونیکی باعث شــده 
تا برآوردهای ســازمان ســیا و سایر 

هم پیمانان آنهــا در مواجهــه با این 
سازمان تروریســتی »فلج« شده و به 
یکباره شاهد ناپدید شدن آنها باشیم. 
نکات مذکور به این دلیل مورد اشــاره 
قرار گرفت کــه جغرافیایی که روزی 
در دست بن الدن و القاعده قرار داشت، 
حاال به دســتان داعش افتاده و پس 
از انفجارهای روز پنجشــنبه کابل نام 
»والیت خراســان« در تمام دنیا و به 
خصوص رسانه ها بر سر زبان ها افتاده 

است.
قیاِم فرزند ناخلف!

مخاطبانی که در حال خواندن این 
متن هستند باید بدانند که داعش در 
حقیقت از دامان القاعده پدیدار شــد؛ 

با این تفاوت که در زمان پیدایش این 
جریان، عناصر القاعدة عراق به رهبری 
ابومصعب زرقاوی با حزب بعث متحد 
شــدند اما این جریان به هیچ وجه از 
ساختار و ســازمان تشکیالت القاعده 
پیروی نکرد و به همین دلیل کسانی 
مانند ابومحمد المقدســی و ابوقتاده 
الفلســطینی که ایدئولوژیست های 
القاعده به حساب می آمدند، داعش و 
رهبران آن را تقبیح کردند. به همین 
دلیل از همان دوران سران القاعده و در 
رأس آن ایمن الظواهری، رهبر کنونی 
القاعده اعالم کردند که راه آنها از داعش 
جداست و به همین دلیل باید داعش را 
فرزند ناخلف القاعده دانســت. حاال با 
همین تفسیر به خوبی می توان فهمید 
که چرا تمام مقامات و رسانه های دنیا 
از افراشته شــدن مجدد پرچم شاخه 
داعش در افغانســتان که به »والیت 
خراســان« مشهور اســت، یکباره به 

هراس افتاده اند. 
نکته مهم در مورد والیت خراسان 
این اســت که این جریان بــه تازگی 
در افغانســتان نمایان نشــده، بلکه 
پرچم های ســیاه این جریان در بهار 
ســال 1394 در ننگرهار به پا شد و ما 
با جریانی روبرو هستیم که شش سال 
پیش فرماندهان آن از عراق و سوریه به 
شمال شرق افغانستان کوچانده شدند 
و در طی این مدت اتفاقاً تقابل هایی با 
طالبان داشــته اند. تهدید این جریان 
در آن زمان هم بــه حدی بود که در در 
ســال ۲016 طی عملیات پهپادهای 
آمریکا، حافظ سعید خان، اولین رهبر 
والیت خراســان که قبــل از آن معلم 
یک دبستان در کابل بود، در ننگرهار 

کشته شد. 
پشس از آن در اوایل سال ۲017، 
شــیخ عبدالحســیب، دومین رهبر 
والیت خراســان در ننگرهار توســط 
پهپادهای آمریکا کشته شد و کمی بعد 
در اواسط ۲017، ابو سید که سومین 
رهبر والیت خراسان به حساب می آمد 
در والیت ُکنر کشته شــد. در نهایت 
ابو ســعد ارهابی، چهارمین رهبر این 
تشکیالت تروریستی در سال ۲018 
توســط پهپادهای آمریکا در ننگرهار 
حذف شــد اما واقعیت این اســت که 
ریشــه این جریان نه تنها خشکانده 
نشد، بلکه بر اساس داده های موجود 
این جریان چیزی در حــدود 3هزار 

نفر عنصر فعــال در میدان دارد. اینکه 
چرا حاال کشورهای غربی و منطقه ای 
و حتی چین و روســیه از فعال شدن 
والیت خراســان بهشــدت احساس 
خطر کرده اند، در وهله اول ارتباط این 
جریان با انشعابی های طالبان است که 
به نوعی آنرا باید یک تهدید به شــدت 
خطرناک دانســت. در وهله دوم، باید 
توجه کرد که عناصر انشعابی یا اخراجی 
جریان های رادیــکال مانند »نهضت 
اسالمی ازبکستان« و »نهضت اسالمی 
ترکستان شــرقی« که از اویغورهای 
چین تشــکیل شــده، حاال در والیت 
خراســان حضور دارند و حتی بحث 
حضور چچنی های حاضر در ســوریه 

هم مطرح است. 
بخش دیگری از عناصر این جریان 
را تونسی ها و عناصر رادیکال پاکستانی 
تشکیل می دهند که این موضوع هم 
یک نوع تهدید علنی به حساب می آید. 
مضاف بــر اینکــه عملیات های اخیر 
عناصر والیت خراسان در کابل که یکی 
از آنها به خاک و خون کشــیده شدن 
دانش آموزان دختر شیعه در غرب کابل 
بود، نشــان داده که این جریان از توان 
عملیاتی باالیی در پایتخت افغانستان 
برخوردار بوده که حاال به دست طالبان 
افتاده اســت. عالوه بر این، بسیاری از 
بنیادگراهای آسیای میانه و افغانستان 
معتقدند که طالبان پــس از امضای 
توافق با آمریکا از فلســفه جهاد عدول 
کرده و باید با آن مقابله ســخت شود. 
به همین دلیل باید والیت خراسان را 
نقطه رهایی تروریست هایی دانست که 
حاال از اقصی نقاط جهان به افغانستان 

آمده اند! 

حمله پهپادی آمریکا به داعش، از تداوم حیات این جریان خبر داد؛

والیت خراسان، نقطه  رهایی بنیادگراها
عملیات های اخیر عناصر 

والیت خراسان در کابل 
که یکی از آنها به خاک 

و خون کشیده شدن 
دانش آموزان دختر شیعه 

در غرب کابل بود، نشان 
داده که این جریان از توان 

عملیاتی باالیی در پایتخت 
افغانستان برخوردار بوده 

که حاال به دست طالبان 
افتاده است

والیت خراسان به تازگی 
در افغانستان نمایان نشده، 

بلکه پرچم های سیاه این 
جریان در بهار سال 1394 
در ننگرهار به پا شد و ما با 
جریانی روبرو هستیم که 

شش سال پیش فرماندهان 
آن از عراق و سوریه به 

شمال شرق افغانستان 
کوچانده شدند

نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی پارلمان را به سنگ اندازی عامدانه و مستمر در برابر کار دولت متهم کرد. به 
گزارش عربی۲1، عبدالحمید الدبیبه، نخســت وزیر دولت وحدت ملی لیبی پس از اینکه حضور در جلسه پارلمان 
برای پاسخگویی پیرامون عملکرد دولتش را رد کرد در سخنرانی خود در برابر ملت این کشور گفت، پارلمان به دالیل 
واهی و نادرست دربرابر کار دولت سنگ اندازی می کند. وی افزود، دولتش یک برنامه توسعه را برای لیبی تهیه کرده 
است اما پارلمان عامدانه طرح های دولت را مختل کرده است. پارلمان فرصت های 
دولت را برای شــروع به کار می گیرد. الدبیبه تهدیدهای پارلمان را درمورد سلب 
رای اعتماد از دولتش رد کرد و گفت، ناکامی پارلمان در تصویب بودجه ای که دولت 
تعیین کرده مانع از فعالیت این دولت شده اســت. وی دالیل پارلمان برای عدم 

موافقت با پیشنهاداتش پیرامون بودجه را واهی و غیر واقعی دانست. 

وزرای خارجه عربستان و مصر به صورت جداگانه با همتایان مراکشی و الجزایری خود درباره بحران دیپلماتیک 
میان این دو کشــور گفتگوی تلفنی کردند. به خبرگزاری رسمی عربســتان )واس(، فیصل بن فرحان آل سعود، 
وزیر خارجه عربســتان با ناصر بوریطه، وزیر خارجه مراکش و رمطان لعمامره، وزیر خارجه الجزایر گفتگوی تلفنی 
کرد. وزارت خارجه عربســتان محتوای این دو مکالمه تلفنی را اعالم نکرد اما گزارش داد که طی این تماس تلفنی 
درباره روابط دوجانبه و منافع دو کشــور و تحوالت منطقه ای و بین المللی بحث 
و گفتگو شد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که سه شنبه الجزایر از قطع روابط 
دیپلماتیک با مراکش خبر داد. العمامره گفت: در طول تاریخ ثابت شده که مراکش 
هیچ گاه از اقدامات غیر دوستانه و خصمانه علیه الجزایر دست نکشیده است. وی 

رسانه های مراکش و دستگاه های امنیتی را به جنگ علیه الجزایر متهم کرد.

مصر و عربستان به بحران مراکش و الجزایر ورود کردندنخست وزیر لیبی: پارلمان مقابل کار دولت سنگ اندازی می کند

رئیس جمهــوری برزیل در میان هــواداران خود 
گفت: همه باید یک تفنگ داشــته باشند و اگر کسی 
نمی خواهد تفنگــی خریداری کنــد، نباید مزاحم و 
مانع دیگران شــود. به گــزارش اینفوبائــه آرژانتین، 
»ژائیر بولسونارو« رئیس جمهوری جنجالی برزیل در 
جدیدترین رویکرد خود اعالم کرد: به منظور پیشبرد 
موضوع دفاع شخصی دسترسی شهروندان به سالح را 
تسهیل می کند. رئیس دولت برزیل که در تالش است 
قوانین را به شکلی تغییر دهد تا برزیلی های بیشتری 
به منظور دفاع شخصی از مجوز حمل سالح برخوردار 
شوند، تاکید کرد: کسانی که مخالف این اقدام هستند 
نباید آزار و اذیتی متوجه خریداران سالح صورت دهند. 
در همین راستا، بولســونارو خاطرنشان کرد که در ماه 
فوریه گذشته با انتشــار یک حکم عمومی در روزنامه 
رســمی، گام جدیدی با هدف پیشــبرد موضوع دفاع 

شخصی برداشته تا دسترسی شــهروندان به سالح را 
منعطف تر کند. طبق متن منتشــره، شهروندانی که 
مجوز یادشده را داشته باشند، می توانند تا 6 اسلحه و 
۲000 مهمات در سال دریافت کنند. همچنین اعضای 
باشگاه تیراندازی و شکارچیان می توانند براساس این 
مجوز یا اعالم باشگاه، تا 60 اسلحه در سال بدون مجوز 

ارتش که پیش از این مورد نیاز بود، خریداری کنند.

رسانه های مستقل پیشروی روســیه از والدیمیر 
پوتین و دیگر مقامهای ارشد دولت این کشور خواستند 
سرکوب خبرنگاران در این کشور که در جریان آن و در 
طی سال گذشته میالدی برخی از رسانه های ارشد به 
عنوان ماموران خارجی اعالم و یا کامال ممنوع شدند 
را متوقف کنند. به گزارش گاردین، بیش از 1۲ رسانه 
روس شامل مدوزا، تی.وی.رین و نووایا گازتا، نامه ای 
سرگشاده به دولت را امضا کرده اند و در این نامه از دولت 
روسیه خواسته اند خبرنگاران مستقل و رسانه های آنها 
را از فهرست های سیاه خود خارج کند و قوانین مربوط 
به تعیین آنها به عنوان ماموران خارجی و سازمان های 
نامطلوب را به کلی لغو کند. در این نامه نوشته شد: ما 
متقاعد شده ایم که این رخدادها بخشی از یک کمپین 
هماهنگ برای از بین بردن رسانه های مستقل روسیه 
که تمامی گناهشــان به دلیل اجرای صادقانه وظایف 

حرفه ای خود در قبال خوانندگانشان است، هستند. ما 
خواستار آن هستیم که این کمپین هم اکنون متوقف 
شود. بر اساس یک قانون مربوط به سال ۲017 روسیه، 
خبرنگاران مستقل و رسانه های ارشد در این کشور به 
عنوان ماموران خارجی اعالم شده اند. این قانون آنها را 
ملزم به ضمیمه کردن رفع کننده مسئولیت در قبال 

هر محتوایی می کند.

رئیس جمهوری برزیل: همه باید یک تفنگ بخرند!نامه سرگشاده رسانه های مستقل روسیه به پوتین 
خبرخبر


