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سالگرد کشتار «زانوی زخمی» در سال 1890

قتل عام سرخپوستان موسوم به زانوی زخمی
( )Wounded Kneeتوسط ارتش آمریکا  29دسامبر
 1890در کنار رود زانوی زخمی ،واقع در ایالت داکوتای
جنوبی به وقوع پیوست .در این فاجعه ،دستکم300
مرد ،زن و کودک کشته و بیش از 50نفر در یک ساعت
زخمی شدند که اغلب آنها به دلیل شدت جراحات زنده
نماندند .سرخپوستان حاضر در این منطقه حاضر
نشده بودند اراضی خود را به دولت تسلیم کنند.
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آری به بومیسازی

آمریکا برای شرکت در المپیک زمستانی چین درخواست ویزا کرد

عقبگرد دیپلماتیک
علوی یک تالش
ت ــح ــری ــم ــی دیــگــر
آمــریــکــا شکست
خـ ـ ـ ـ ــورد .پ ـ ــس از
م ــدته ــا کــوشــش
ایــــــــاالت مــتــحــده
برای تحریم المپیک زمستانی پکن،
سخنگوی وزارت امــور خارجه چین
ضــمــن تــأیــیــد عقبنشینی ای ــاالت
متحده از تصمیم قبلی خــود ،اعالم
ک ــرد دولـ ــت آمــریــکــا بـ ــرای شــمــاری
از مــقــامــات خ ــود بـهمــنــظــور حضور
در ایــن رخ ــداد ورزش ــی درخــواســت
وی ــزا ک ــرده اس ــت .بــه گ ــزارش فــارس،
در نشست خبری روز گذشته ژائو
لیجیان ،یــک خبرنگار گــفــت« :در
گــزارشهــایــی به نقل از منابع آمده
دولــت آمریکا بـهتــازگــی درخــواســت
ک ــرده  ۱۸مــقــام کــه عــمــومــا ًاز وزارت
خارجه و پنتاگون هستند به چین
بیایند تا امنیت و حمایت پزشکی
از ورزشــکــاران آمریکایی را در طول
المپیک زمستانی پکن تأمین کنند.

این کشور احتمال دارد برای  40مقام
دیــگــر نیز درخــواســت وی ــزا کــنــد؛ آیا
شما ایــن اخبار را تأیید میکنید؟»
که لیجیان ضمن تأیید ایــن مطلب
گفت« :بــار دیگر از ای ــاالت متحده
میخواهیم در عمل از روح المپیک
پ ــی ــروی ک ـ ــرده و از ســیــاس ـیســازی
ورزش خ ـ ـ ـ ــودداری و اظ ـ ــه ـ ــارات و
اعــمــال غلطی کــه مــوجــب اخ ــال یا
تضعیف اجــرای المپیک زمستانی
پکن شود را متوقف کند» .او افزود:
«آ نه ــا بیایند یــا نیایند بــرای کسی
مهم نیست».
جــالــب آنــکــه اواس ـ ــط آذر امــســال
سخنگوی کــاخ سفید گفت دولــت
آمریکا نماینده رسمی یا دیپلماتیک
بــه المپیک زمــســتــانــی چــیــن اع ــزام
نخواهد کرد .جن ساکی اضافه کرد:
«قهرمانان تیم آمریکا از حمایت
کــامــل مــا ب ــرخ ــوردار هستند .مــا به
طور ۱۰۰درصد پشت آنها هستیم و
آنها را از خانه تشویق میکنیم اما در
هیاهوی بازیها حضور نداریم» .یک

در سایه تشدید حمالت جنو نآمیز ائتالف
ســعــودی علیه اهـ ــداف غیرنظامی در یمن
مانند روزهــای نخست این تجاوز ،برخی این
فرضیه را طرح میکنند که ریاض به استخدام
کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی برای
اداره اتاقهای عملیات خود در این کشور علیه
یمن و یمنیها متوسل شده است.
پایگاه خبری لبنانی المیادین با انتشار گزارشی
در ایــن خصوص نــوشــت :آنچه ایــن فرضیه
را تأیید میکند ایــن اســت که رژیــم سعودی
بهتازگی بـهطــور بیسابقهای در هفت سال
گذشته با ارســال «پیامهای هشداردهنده»
و پخش «تبلیغات گمرا هکننده» محلههای
مسکونی و امــاکــن غیرنظامی را در صنعا،
درس ــت مشابه اق ــدام دشــمــن اســرائــیــلــی در
جنگهای تجاوزکارانه خود علیه لبنان و غزه
هدف قرار میدهد .صرفنظر از این فرضیهها،
صنعا پیشتر اع ــام ک ــرده بــود اطــاعــاتــی در
اختیار دارد کــه مشارکت مستقیم دشمن

گزارش
در حاشيه

بزنبزن
در پارلمان اردن
درگیری لفظی و فیزیکی
اعضای پارلمان اردن
منجر به تعویق جلسه
پارلمان برای بررسی
اصالح قانون اساسی
این کشور شد .شدت
این درگیری بهگونهای
بود که عبدالکریم
الدغمی ،رئیس پارلمان
تالش کرد نمایندگان
را آرام کند و به این
درگیریها پایان دهد؛
اما در نهایت و به دنبال
ادامه بزن بزنها
ناگزیر به تعویق
جلسه شد.

روز پس از ایــن اظهار نظر ،دستگاه
دیپلماسی چین در بیانیهای گفته
بود آمریکا تــاوان اشتباههای خود را
پس خواهد داد.
در ایــن مــیــان ،وضعیت کشورهای
حــامــی تــحــریــم المپیک زمستانی
چین تماشایی خواهد بــود! چــرا که
آ نه ــا بــه پــیــروی از واشنگتن و زیر
فشار آن ،در موضع رسانهای اعالم
کـ ــرده ب ــودن ــد ب ــه کــمــپــیــن تحریمی
آمریکایی خواهند پیوست« .بوریس
جانسون» نخستوزیر انگلیس و
«اســکــات موریسون» نخستوزیر
اســتــرالــیــا بــه دنــبــال ـهروی از ای ــاالت
مــتــحــده گفته بــودنــد مــقــامــی را به
بازیهای المپیک زمستانی در پکن
نمیفرستند.
بــازیهــای زمستانی المپیک حدود
6ماه پس از پایان بازیهای تابستانی
در پایتخت ژاپن و با یکسال تأخیر
به دلیل همهگیری کرونا از  ۱۵بهمن
 ۱۴۰۰آغ ـ ــاز و یــکــم اســفــنــد پــایــان
مییابد.

پشت پرده تشدید حمالت جنونآمیز
عربستانعلیهیمنکیست؟

همدستی
سعود و صهیون

خبر

و مقاومت یمن اســت که اگــر پیشرو یها در
جبهه مأرب منتج به بازپسگیری کامل این
استان شــود ،تقریبا ًکــار م ــزدوران سعودی را
میتوان تمام شده خواند.
در مــقــابــل ایـ ــن ت ــش ــدی ــد ،م ــوض ــع صنعا
تغییری نیافت و از سقف سیاسی و نظامی
خــود عقبنشینی نــکــرد .چــه بسا کــه حتی
ایــن اقــدامــات ،بــر شــور و حماسه آن افــزوده
باشد .در موج اخیر تشدید تنش ،نیروهای
پیشتاز صنعا توانستند طی عملیات «فجر
الــصــحــراء»بــا آزادس ـ ـ ــازی بــیــش از ۱۲هـ ــزار
کیلومترمربع از الیتمه در اســتــان الــجــوف،
دستاوردهای میدانی جدیدی کسب کنند؛
همانطور که سرتیپ یحیی سریع سخنگوی
نیروهای مسلح یمن اعالم کرد.
به اعتقاد المیادین ،نتیجه اجتنا بناپذیر
ایــن تشدید حمالت ایــن اســت که میهمانی
جنونآمیز سعودیها در شهرها و محلههای
مسکونی ب ــدون پاسخی تــکــا ندهــنــده باقی
نخواهد ماند .نیروهای مسلح یمن همچنان
قــدرت کامل خــود و معادله تشدید تنش را
حــفــظ م ـیکــنــنــد و ت ــج ــاوزه ــای
س ــع ــودی نــیــز در کــشــانــدن
صنعا به پای میز مذاکره تحت
سقفهای سیاسی مطلوب
ریاض موفق نخواهد شد.

قاب

ادامه بهانهجوییها برای تعطیلی سریالی مساجد فرانسه

اسالمستیزیالیزه

فرماندار بخش «اوآز» در شمال فرانسه دستور
تعطیلی6ماهه مسجد جامع بووه ()Beauvais
را در شمال فرانسه و تنها به بهانه سخنان یکی
از امامان جماعت آن صادر کرد .به گزارش ایرنا،
صمیم بوالکی ،وکیل انجمن «امید و برادری»
که مدیریت مسجد یاد شده را بر عهده دارد،
گفت این انجمن و مسجد همواره مروج مبارزه
با تروریسم بــودهانــد .وی تأکید کرد علیه این
تصمیم به دادگاه اداری شکایت خواهد کرد.
وز یــر کشور فرانسه پیشتر در  ۱۴دسامبر از
آغاز روند تعطیلی این مسجد به دلیل آنچه
خطبههای افــراط گرایانه و علیه مسیحیان
و یهودیان و «غیر قابل قبول» خواند ،خبر
داده بود .ژرالد دارمانن کمتر از یک ماه پیش
در گفتوگو با شبکه تلویزیونی ب .اف.امتی
در اظهاراتی اسالمستیزانه اعالم کرد :از ۹۹
مسجد مظنون به افــراطـیگــری ۲۱ ،مسجد
تعطیل شده و تفحص از  ۶مسجد دیگر ادامه

یک روزنامه نزدیک به دولــت ترکیه در گزارشی خبر داد آنکارا در
سال  ۲۰۲۲به تالش بــرای تولید و بومیسازی سامانههای پدافند
هوایی ادامه میدهد .خبرگزاری اسپوتنیک در گزارش خود خبر داد:
برخی اخبار نشان میدهد آنکارا برای جایگزینی سامانه اس ۴۰۰و
پاتریوت روی سامانه پدافند هوایی داخلی خود کار میکند .براساس
گزارش روزنامه دیلی صاباح ،ترکیه در سال  ۲۰۲۲به کار روی پروژههای
موشکی داخلی زمین به هوای حصار ( ،)HISARسام ( )SAMو سپر
( )SIPERرا ادامه خواهد داد .سامانه حصار مدل اِی ()HISAR-A
و حصار مدل ا ُ( )HISAR-Oبا موفقیت آزمایش شده و اهدافی با
سرعت باال را از بین بردهاند.
در نــتــیــجــه تــرکــیــه ی ــک قـ ــدم ب ــه ســامــانــه پــدافــنــد ه ــوای ــی سپر
ن ــزدیــکت ــر مـ ـیش ــود ک ــه ب ــه ع ــن ــوان جــایــگــزیــنــی ب ـ ــرای اس۴۰۰
و پــاتــریــوت ظاهر خــواهــد شــد .گ ــزارش شــده ایــن سیستم (سپر)
کــه قــرار اســت در ســال  ۲۰۲۳عملیاتی شــود ،تمام تهدیداتی را
کـ ــه در ه ـ ــوا ظ ــاه ــر مـ ـیش ــون ــد بـ ــه ق ــاب ــل اع ــت ــم ــادت ــری ــن روش
از بین میبرد.
بنا بر این گزارش ،ترکیه در حال توسعه دو نوع سامانه حصار و سپر
شامل سامانه پدافند هوایی کوتا هبرد حصار مــدل ا ِی با قابلیت
رهگیری اهــداف تا ۱۵کیلومتری و سامانه میانبرد حصار مدل ا ُبا
برد ۲۵کیلومتر است .حصار در برابر هواپیماها ،موشکهای کروز،
پهپادها و موشکهای هوا به زمین مؤثر است .سامانههای حصار با
حمایت صنایع دفاعی ترکیه و مشارکت چند شرکت داخلی ترکیهای
در حال ساخت و توسعه هستند.
این سامانهها برای حفاظت از تأسیسات نظامی و دیگر تأسیسات
مهم راهبردی ترکیه در نظر گرفته شده است .انتشار خبرها درباره
تالش آنکارا برای بومیسازی پدافند هوایی در شرایطی انجام شده
که اقدام ترکیه در خرید اس ۴۰۰از یک سو و تالشش برای ترغیب
آمریکا به فروش سامانه آمریکایی پاتریوت همچنان خبرساز است.
پاتریوت ،سامانه دفاع هوایی موشکی است که توانایی مقابله با
موشکهای بالستیک ،موشکهای کروز و جتهای دشمن را در
همه شرایط آب و هوایی و در هر ارتفاعی داراست.
ام ــا عملکرد ضعیف ای ــن ســامــانــه در عــربــســتــان در مــواجــهــه با
موشکهای مقاومت یمن شک و شبهههای بسیاری درباره کارایی
واقعی آن ایجاد کرده است.

صهیونیستی در تجاوز به یمن را تأیید میکند.
به گزارش فارس ،رژیم صهیونیستی صریحا ً
گفته منافع آ نهــا در پیروزی ائتالف عربی و
شکست آن به معنای شکست آ نهاست و
در مورد منافع و نگرانیهای مشترک صحبت
میکنند.
در هر صورت ،موج اخیر تشدید تنش بیانگر
وضعیت سرخوردگی ،سردرگمی و ناامیدی
اســت کــه ائــتــاف متجاوز بــه دلیل شکست
میدانی در مأرب و سایر جبههها و شکست
گزینههای نظامی و غیرنظامی خــود بــه آن
رسیده است.
این اقدام برای زیر فشار قرار دادن صنعا برای
نشستن بر سر میز مذاکره تحت سقفهای
ســیــاســی پــیــشــنــهــادی آمــریــکــا و عربستان
ســعــودی بــدون رفــع مــحــاصــره ،توقف تجاوز
و خــروج نیروهای خــارجــی صــورت میگیرد.
وضعیت میدانی چــنــان بــه ســود انــصــارهللا

دارد .بر اساس گفته دارمانان ،برای نخستین
بــار در تاریخ فرانسه اســت که ایــن تعداد از
مساجد در این کشور بسته میشوند .وزارت
کشور فرانسه هم ادعا میکند در خطبههای
یکی از امامان جماعت مسجد بووه ،غرب به
اقدامات اسالمهراسانه متهم و نفرت علیه
مسیحیان و یـهــودیــان تــرویــج شــده اســت.
گفتنی ا ســت ا یــن نخستین بــار نیست که
دولــت فرانسه به بهانه مقابله با افراطگری
دست به محدود کردن فعالیت مساجد این
کشور زده است .اقدام دولت فرانسه در حالی
است که اسناد حقوق بینالملل بشر بر آزادی
مذهب تأکید دارد .تصمیم بــرای تعطیلی
مساجد ،یکی از تصمیمهای متعدد دولت
فرانسه بــرای تعطیلی مراکز اسالمی است.
پاریس این اقدام را با بهانههایی نظیر مقابله
بــا افــراط ـیگــری و تحریک ب ــرای خشونت و
تروریسم انجام میدهد.
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یادداشت
ژاپن
گرفتار نزاع قدرتهای بزرگ

مـــــهـــــدی کـــیـــانـــی
کارشناس مسائل شرق آسیا
مدتی پیش ،وزارت دفاع ژاپن اعالم
کــرد نــاو هواپیمابر لیائولینگ نیروی دریایی
چــیــن و جــنــگــنــدههــای ج ــی 16ای ــن کــشــور در
نزدیکی آ بهــای توکیو تمرین نظامی برگزار
کردهاند.
رسانههای ژاپنی هم در گزارشهای تکمیلی
خــود اش ــاره کــردنــد  ۶فــرونــد کشتی جنگی و
یک کشتی تدارکاتی چینی را هم در حدود
۳۰۰کیلومتری آبهای خود مشاهده کردهاند؛
امری که میتواند تنشها میان دو قدرت شرق
آسیا را فراهم کند.
هر چند روز گذشته نوبو کیشی و وی فنگ،
وزیـ ــران دف ــاع ژاپ ــن و چــیــن در دیـ ــدار ویــدئــو
کنفرانسی خــود ب ــرای جلوگیری از افــزایــش
تنشها در دریــای چین جنوبی و شرقی خط
ارتباطی مشترک ایجاد کردند ،اما با توجه به
حضور و بازیگری ایاالت متحده در شرق آسیا
نمیتوان چــشـمانــداز روشــنــی از فــرا رسیدن
دوران صــلــح مــیــان کــشــورهــای ای ــن منطقه
متصور بود.
مهمترین تنش ارض ــی ژاپ ــن و چین درب ــاره
جــزایــری در دری ــای چین شرقی اســت کــه در
حال حاضر تحت مدیریت توکیو است .تردد
کشتیهای نظامی و گــارد ساحلی چین در
اطراف جزایر سنکاکو که چینیها به آن جزایر
دیائویو میگویند همواره با اعتراض روب ـهرو
بوده است.
طبعا ً عبور ناوهای جنگی چین از تنگههای
ژاپــن که بهتازگی هم با حضور ناوهای روسی
همراه شدهاند و البته حضور در مجاورت جزایر
آن ،اقدامات و واکنشهایی را از سوی توکیو به
دنبال خواهد داشت.
در ایـ ــن م ــی ــان ،ک ــل ــی ــدواژه مــشــتــرک همه
تحلیلها ای ــن اس ــت رزمــای ـشهــای دریــایــی
چین بهخصوص اگر با همراهی روسیه باشد،
مــوجــبــات وخــامــت هــر چــه ســریـعتــر محیط
امنیتی ژاپن را فراهم میکند.
ایــن م ــوارد را وقتی در کنار پــرتــاب اخیر یک
موشک از زیــردریــایــی متعلق به کــره شمالی
ب ــه ســمــت دری ـ ــای ژاپــــن ب ــگ ــذاری ــم ،ادراک
دقیقتری از شدت تنش حاصل خواهد شد.
همچنین گفته میشود پیونگ یانگ ،موشک
مــافــوق صــوتــی را هــم بــا مــوفــقــیــت آزمــایــش
نموده است.
همه این موارد ممکن است دولت ژاپن را وادار
بــه افــزایــش بــودجــه نظامی بــه چــیــزی حــدود
2درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور
کند که ایــن امــر ،اقدامی بیسابقه در دوران
پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشود.
مــورد مهمتر اینکه ژاپنیها پیش از ایــن نیز
اقدام به دستیابی به اولین ناوهای هواپیمابر
خود پس از پایان جنگ جهانی دوم نمودهاند.
مــاه گذشته دو فــرونــد جنگنده  F35ارتــش
ایاالت متحده بر عرشه ناوشکن هلیکوپتربر
کالس ایزومو که در حال تبدیل شدن به یک
ناو هواپیمابر است ،فرود آمدند.
ژاپ ـ ــن هـ ــمـ ــواره ب ــه ای ــف ــای نــقــشــی ف ــع ــال و
کنشگرایانه در زمینه دفاع منطقهای پرداخته
است ،این را میتوان از مشارکت فعال توکیو
در گــفــتــمــان امــنــیــتــی چــهــارجــانــبــه «کـ ــواد»
دریــافــت .نــیــروی دریــایــی ژاپ ــن همچنین در
کنار ایــاالت متحده آمریکا ،هند و استرالیا
از شرکتکنندگان فــعــال رزمــایــش دریــایــی
ماالبار محسوب میشود .با وجود اینکه فومیو
کیشیدا ،نخستوزیر ژاپن زمانی به عنوان یک
سیاستمدار میانهرو شناخته میشد ،اما اکنون
به نظر میرسد باید پایبند به میراث سلفش،
شینزو آبه باشد.
ب نظر و حمایت اشخاص
کیشیدا به دلیل جل 
پر نفوذ حزب حاکم لیبرال دموکرات ،حامی
ایــده ارتــش قــویتــر اســت .اکــنــون بــا توجه به
نــوع رواب ــط ژاپ ــن بــا چین و روســیــه ،کیشیدا
ماه عسل طوالنی مدتی را نیز تجربه نخواهد
ک ــرد .مــانــور مشترک چین و روســیــه اطــراف
جــزیــره اصــلــی ژاپـــن یعنی جــزیــره هونشو،
نشان واضــحــی از نزدیکی رو بــه رشــد روابــط
نظامی و سیاسی دو غول اقتصادی و نظامی
شرقی دارد.
با در نظر گرفتن ادامــه حضور ایــاالت متحده
در شرق آسیا ،به نظر میرسد پکن و مسکو
نیز مصمم هستند ثابت کنند آنها هم در این
بازی ،مرکزیت و محوریت را در اختیار دارند.
مسلما ًاین حرکت اخیر ،آخرین رویداد از نوع
خود نخواهد بود و احتماال ًتنشها در غرب
اقیانوس آرام نیز رو به وخامت میگراید ،از
همین رو ،مشکالت این طیفی ژاپن هم چند
برابر خواهد شد.

