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ضربه دقیقه نودی ترامپ

 به ثبات استراتژیک جهانی
دولت ترامپ در راس��تای رویکرد کل��ی بی اعتنایی و کنار گذاش��تن 
پیمان های بین المللی سرانجام به طور رسمی از پیمان » آسمان های 
باز « خارج شد. شش ماه پس از آنکه دولت ترامپ اعالم کرد قصد دارد 
از این پیمان خارج شود، مشارکت این کشور در آن در2 آذر1399) 22 
نوامبر 2۰2۰( به طور رسمی پایان یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور 
جنجالی امریکا در 1 خ��رداد )21 مه ( خروج این کش��ور را از پیمان 
آس��مان های باز به بهانه نقض مفاد این معاهده از سوی روسیه تأیید 

کرد؛ اتهامی که مسکو پیوسته آن را رد می کند. 
 دولت ترامپ در چهار سال گذشته از تعداد زیادی از توافقات بین المللی 
از جمله پیمان های کنترل تس��لیحات خارج ش��ده اس��ت. س��رگئی 
اورجونیکیدزه، کارشناس سیاسی روسی معتقد است که دولت فعلی 
امریکا در ح��ال نابود کردن هم��ه معاهدات بین الملل��ی در خصوص 
محدودیت تسلیحات است. این روند در راستای رویکرد یکجانبه گرایانه 
و خودمحورانه امریکا و بی اعتنایی به توافقات و پیمان های بین المللی 
صورت گرفته اس��ت. این رویکرد ترامپ موجب آسیب های زیادی به 
قوانین و توافقات بین المللی در ابعاد و جنبه های مختلف شده و در عین 
حال نظم و امنیت جهانی بر پایه احترام به موازین بین المللی را خدشه دار 
کرده اس��ت. اقدامات دولت ترامپ در این زمینه با محکومیت جهانی 
مواجه شده و حتی متحدان اروپایی واشنگتن نیز برخورد منتقدانه ای با 
آن داشته اند. بسیاری از کشورهای اروپایی با اظهار تأسف از اقدام دولت 
امریکا ابراز امی��دواری کردند که کاخ س��فید در این زمینه تجدیدنظر 
کند. در داخل امریکا نیز مخالفت ه��ای جدی با این امر صورت گرفت ، 
کما اینکه اعضای دموکرات  کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان 
امریکا در آوریل 2۰2۰در نامه ای به ترامپ نوشتند که در حالی که همه 
کشور های جهان در حال مقابله با ویروس کرونا هستند وی در خروج از 
پیمان آسمان های باز عجله می کند.  پیمان آسمان های باز توافقنامه ای 
بین 3۴ کش��ور جهان درباره اجازه پرواز هواپیماهای تجسسی بر فراز 
مناطق کشورهای عضو این پیمان است. این پیمان در سال 1992 امضا 
و از سال 2۰۰2 به اجرا گذاش��ته شد و بخشی از تالش های بین المللی 
برای اعتماد س��ازی در دوره پس از جنگ س��رد و یک��ی از جامع       ترین 
توافقنامه های بین المللی برای شفاف سازی فعالیت های نظامی بوده و 
در عین حال از زمان اجرایی شدن ابزاری کلیدی برای امریکا و متحدان 

اروپایی آن به منظور رصد و پایش استقرار نظامی روسیه بوده است. 
قصد واش��نگتن برای خروج از پیمان آس��مان های باز برای اولین بار در 
اکتبر 2۰19 اعالم ش��د. امریکا به بهانه اینکه همه کشور های عضو این 
پیمان موافقت کرده اند که تمام قلمرو های خود را برای پروازهای نظارتی 
در دس��ترس قرار دهند، اما روس��یه بر برخی از مناط��ق خود همچنان 
محدودیت گذاشته اس��ت، از این پیمان خارج ش��د. »جاناتان هافمن « 
سخنگوی پنتاگون ضمن ادعای پایبندی واشنگتن به این پیمان گفت: 
»روسیه بار       ها تعهدات خود نسبت به پیمان آسمان های باز را نقض کرده 
است و این معاهده را به روش       هایی پیش برده است که به تهدید نظامی 
علیه امریکا و متحدان و ش��رکای این کشور منجر ش��ده است.«  روسیه 
اتهامات امریکا را به ش��دت رد کرده و معتقد است که واشنگتن صرفاً به 
دنبال بهانه برای خروج از توافقات و پیمان های کنترل تسلیحات از جمله 
پیمان آسمان های باز است. به گفته » ماریا زاخارووا « سخنگوی وزارت 
امور خارجه روسیه ایاالت متحده با تصمیم به خروج از پیمان » آسمان 

باز«، ضربه دیگری به ثبات و امنیت بین المللی وارد کرده است. 
خروج امریکا از این پیمان ، اعضای اروپایی عضو آن را در دو راهی بزرگی 
قرار داده است و متحدان واشنگتن در ناتو با تضاد در زمینه تعهدات خود 
مواجه ش��وند. البته آلمان ، فرانس��ه و بریتانیا ادامه پایبندی خود به این 
پیمان مهم را اعالم کرده اند. در عین حال خروج از پیمان آسمان های باز به 
افزایش تنش و مسابقه تسلیحاتی جدید و خطرناکی با روسیه منجرخواهد 
شد، زیرا اجرای این پیمان و نظارت مستمر کشورهای عضو آن بر فعالیت      ها 
و تأسیسات نظامی دیگر کشور      ها باعث محدودیت      هایی برای فعالیت های 
نظامی       می شد و در فقدان چنین کنترلی مخصوصاً امریکا خواهد توانست 
اقدامات تسلیحاتی و نظامی مد نظر خود را انجام دهد؛ امری که واکنش 

اجتناب ناپذیر روسیه را در این زمینه به دنبال خواهد داشت. 
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 رزمایش مشترک 6 کشور عربی در مصر
ارت��ش مص��ر از آغاز رزمایش مش��ترک ش��ش کش��ور عربی ب��ا نام 
»سیف العرب« )شمشیر عرب ها( خبر داد. به گزارش فارس، سرهنگ 
»تامر الرفاعی« سخنگوی ارتش مصر در بیانیه ای اعالم کرد که مانور 
مشترک شش کشور با نام »سیف العرب« با مشارکت عربستان، امارات، 
اردن، بحرین و سودان روز یک   ش��نبه در مصر آغاز شد. طبق گزارش 
وبگاه »الیوم الس��ابع« مانور مذکور در پایگاه نظام��ی محمد نجیب و 
مناطق ویژه تمرینات هوایی و دریایی در منطقه شمالی نظامی )مصر( 

در حال برگزاری است. 
-----------------------------------------------------
 سازمان  ملل: 1۳۰ میلیون انسان با خطر فقر شدید مواجه هستند

سازمان ملل هشدار داد که همه گیری کرونا باعث شده 13۰ میلیون 
انس��ان با خطر فقر شدید مواجه شوند. »موخیس��ا کیتویی« دبیرکل 
آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل گفت: »همه گیری کرونا اقتصاد 
جهانی را به شدت با آسیب مواجه کرده که این موضوع پیامدهای جدی 
برای همگان به همراه خواهد داشت.« بر اساس گفته این نهاد سازمان 
ملل از زمان آغاز همه گیری کرونا، میلیون    ها شغل از بین رفته و زندگی 
میلیون    ها نفر نیز با خطر مواجه شده و بر اساس برآورد   ها در صورتی که 
این بحران باقی بماند 13۰ میلیون نفر با فقر شدید مواجه خواهند شد. 
طبق آخرین آمار دانشگاه جان هاپکینز، دست کم ۵۷ میلیون و ۵1۷ 
هزار و ۸۵۰ نفر از مردم سراسر جهان به کروناویروس آلوده شده اند و 
از آن میان یک میلیون و 3۷1 هزار و ۵۸9 نفر نیز جان خود را از دست 

داده اند و دست کم 3۶ میلیون و ۸2۵ هزار و 3۶۰ نفر بهبود یافته اند. 
-----------------------------------------------------

 ۹ نظامی استرالیایی خودکشی کردند
در حالی که اس��ترالیا به واسطه افش��ای جنایات نظامیان این کشور در 
افغانستان گرفتار بحران شده، 9 نفر از نیروهای ارتش خودکشی کرده اند. 
به گزارش خبرگزاری مهر،  9 س��رباز استرالیایی در طول سه هفته اخیر 
خودکش��ی کرده اند. چند هفته قبل گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه 
نظامیان استرالیایی در قتل غیرقانونی 39 غیرنظامی یا زندانیان افغانستان 
نقش داشته اند. بر اساس این گزارش دست کم ۵۶ کهنه سرباز استرالیایی 
تنها در سال جاری میالدی به خودکشی دست زده اند در حالی که در سال 

2۰19 میالدی ۴۰ نظامی استرالیایی خودکشی کرده بودند. 

شکست بن بست
 در مذاکرات طالبان و دولت

 یک شبکه خبری مدعی شد که بن بست پیش آمده در مذاکرات 
صلح دوحه شکسته  ش�ده و هیئت های مذاکره کننده جمهوری 
اسالمی افغانس�تان و طالبان به توافق  دس�ت یافته اند. همزمان 
دولت افغانس�تان ب�ار دیگر خواس�تار اعم�ال تحریم های جدی 
علیه طالبان از س�وی ش�ورای امنیت س�ازمان ملل متحد ش�د. 
شبکه خبری طلوع نیوز افغانستان گزارش داد که بن بست در مذاکرات 
صلح دوحه شکسته  شده و هیئت های مذاکره کننده جمهوری اسالمی 

افغانستان و طالبان به توافق  دست یافته اند. 
براس��اس این گزارش، هیئت های مذاکره کنن��ده، توافق کرده اند که 
موافقتنامه امریکا و طالبان، موضع گیری های س��ازمان ملل در قبال 
صلح افغانستان، تعهد هیئت های مذاکره کننده و اراده مردم افغانستان 
را اس��اس مذاکرات صلح قرار دهند.  این منابع می گویند که معصوم 
س��تانکزی، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسالمی افغانستان 
و سالم رحیمی، مشاور اشرف غنی از سه روز پیش تاکنون در سفری 
اعالم نشده در کابل به سر می برند تا حمایت رئیس جمهور را از توافق 
میان هیئت    ها در دوحه اعالم کنند.  به گفته منابع خبری، این توافق 
پس از سفر مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا به دوحه حاصل شده است. 
پمپئو، روز یک   شنبه در سفری به دوحه، با هیئت های مذاکره کننده 
صلح افغانستان و طالبان دیدارهای جداگانه داشت و خبرهای اولیه از 

عدم نتیجه بخش بودن دیدارهای وی حکایت می کرد. 
وی پس از دیدار ب��ا اعضای این هئیت    ها در توئیترش نوش��ت که این 
سفرش به دوحه با هدف جمع آوری دیدگاه های دوطرف برای رسیدن 
به یک توافق صورت گرفته است.  اعضای هیئت های  افغانستان و طالبان 
هرچند درباره دیدارهای خود با وزیر خارجه امریکا سخن گفتند، اما 

دربارۀ توافق به دست آمده اظهارنظری نکرده اند. 
مذاکرات صلح در دوحه، در تاریخ 22 شهریورماه سال جاری آغاز شد. 
طرف    ها برای دو ماه متوالی تالش کردند بر روی شیوه مذاکرات صلح 
توافق کنند، اما به نتیجه  ای نرسیدند. در چند هفته اخیر، مذاکرات به 
بن بست کشیده شد و دیدار   ها میان هیئت    ها و تیم های تماس متوقف 
ش��دند.  در پی عدم توافق طرف    ها و طوالنی ش��دن رون��د مذاکرات، 
خشونت    ها در افغانستان افزایش یافت. دولت افغانستان و حتی مقامات 
امریکایی طالبان را به رعایت نکردن تعهدات سپرده شده در توافقنامه 

این گروه با امریکا متهم کردند. 
 دولت: تا صلح نشود، تحریم طالبان ادامه یابد

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان 
ملل متحد که در خصوص روند صلح افغانستان از طریق ویدئوکنفرانس 

برگزار شده بود، بر وضع تحریم    ها علیه طالبان تأکید کرد. 
غنی با اش��اره به آزادی هزاران زندانی طالبان از زندان های افغانستان 
گفت که اولویت عمده کابل صلح است.غني تأکید کرد اجرای تحریم    ها 
به عنوان ابزاری برای موفقیت در مذاکرات با طالبان مهم اس��ت و این 
تحریم    ها تنها زمانی می  تواند مؤثر واقع شود که هر تغییر در مکانیسم 

جاری صلح مبتنی بر پیشرفت ملموس در روند صلح باشد. 

اختالف نظر تیم بایدن - اروپایی
 برای بازگشت به برجام

اروپا: امریکا اول برگردد، بعد توافق کند
تیم بایدن: اول مذاکره برای برجام تقویت شود

 بعد بازگشت
جو بایدن در حال چینش تیم سیاست خارجی خود است و از قطعی 
شدن انتخاب تونی بلینکن برای سمت وزارت او صحبت می شود. در 
حالی که بحث       ها درباره نحوه بازگش�ت امریکا به توافق هسته ای با 
ایران باالگرفته، به نظر می رسد نوعی اختالف نظر بین اروپا و امریکا 
درباره نحوه بازگش�ت به برجام در ح�ال بروز کردن اس�ت. ظاهراً 
اروپاییان معتقدند که دولت بایدن به برجام برگ�ردد و بعد مذاکره 
برای یک توافق جدید را آغاز کند ولی تیم بایدن تأکید دارند که از 
همین ابتدا بایستی مذاکره برای یک برجام تقویت شده شروع شود. 
سه منبع آگاه به بلومبرگ گفته اند که تصمیم »جو بایدن « برای انتخاب 
»تونی بلینکن« به عنوان وزیر خارجه امری��کا در دولت احتمالی بعدی 
امریکا قطعی شده است و بلینکن امروز )سه        شنبه( رسماً برای تصدی این 
سمت معرفی خواهد شد. هرچند جو بایدن از سوی رسانه های امریکایی 
به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعالم شده ولی دونالد 
ترامپ هنوز پیروزی وی را به رسمیت نشناخته و مشغول پیگیری های 
حقوقی برای ابطال نتیجه شمارش آرا در برخی از ایالت های امریکاست. 
با این حال برخی می گویند بایدن حتی با یک گام جلوتر، جیک سالیوان، 
دستیار سابق هیالری کلینتون در وزارت خارجه امریکا را هم به عنوان 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید و دستیار خود  معرفی خواهد کرد. هر دو از 
چهره       هایی هستند که گفته می شود از معماران توافق هسته ای با ایران 
بوده اند. جک سالیوان کسی است که گفته می شود در مذاکرات محرمانه 
اولیه در عمان که چارچوب اولیه مذاکرات رس��می بعدی را فراهم کرد، 
حضور داشته و از بلینکن هم به عنوان یکی از شخصیت های پرنفوذ پشت 
پرده مذاکرات هسته ای سال 2۰1۵ با ایران نام برده می شود. بلینکن ماه 
آگوست گذش��ته در مجمع امنیتی آس��پن   گفت: »اگر ایران به رعایت 
دقیق تعهداتش بازگشت، برای ادامه توافق هسته ای و مستحکم تر کردن 
و طوالنی تر شدن آن تالش می شود .« این همان چیزی است که دیگران 
نیز بر آن تأکید کرده اند. مشاور سابق جو بایدن گفته بایدن قصد دارد در 
مدت زمان کوتاهی به توافق هسته ای بازگردد اما به دنبال تغییراتی در 
برخی بند       ها مانند زمان انقضای برجام نیز است. آموس هاچسن دیروز   
در مصاحبه با کانال 12 رژیم صهیونیستی افزود: »من معتقدم که در ماه 
اول ریاست جمهوری بایدن شاهد پیوستن کامل امریکا به برنامه جامع 
اقدام مشترک خواهیم بود که به معنی تعلیق برخی از تحریم های مرتبط 
با برنامه هسته ای ایران خواهد بود که طی سه سال گذشته اعمال شده 
است.« هاچسن که در دولت »باراک اوباما« رئیس جمهور پیشین امریکا 
مسئول تحریم های مربوط به بخش انرژی ایران در وزارت خارجه امریکا 
بود اضافه کرد، بایدن همچنین به دنبال برخی تغییرات در برجام مانند 

تاریخ انقضای آن است. 
با وجود تأکید تیم بایدن بر مذاکره برای بازگشت به برجام، به نظر می رسد 
اروپاییان در این خصوص با تیم او چندان اتفاق نظر ندارند. »هایکو ماس « 
وزیر امور خارجه آلمان از دولت جدید ایاالت متحده خواس��ته در اجرای 
توافقنامه هس��ته ای با ایران به جامعه جهانی بازگردد. با این حال او گفته 
که با روی کار آمدن دولت جو بایدن قطعاً این بحث در امریکا پیش می آید 
که آیا باید به توافق موجود )برجام( برگردند یا احتماالً توافقی گسترده تر 
را در نظر بگیرند. او در مصاحبه ای رادیویی درب��اره همکاری با جو بایدن 
و دولت بعدی امریکا درباره ایران می گوید:»وقتی امریکا سیاس��ت فشار 
حداکثری را در پیش گرفته و ما رویکرد مذاکره را در نظر داریم، رس��یدن 
به نتیجه بسیار دشوار است. ما باید دوباره به هم برگردیم .« موضع گیری 
دیروز کا       ترین اشتون، کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که درباره 
بازگشت به توافق هسته ای ابراز ش��ده در کنار موضع وزیر خارجه آلمان، 
نشان می دهد که تیم بایدن و اروپاییان از همین االن بر سر نحوه بازگشت 
به توافق با ایران اختالف نظر دارند. کا       ترین اشتون با اشاره به برجام گفته ، 
سه گام برای بازگشت بایدن به آن برشمرده و گفته که »هرگز بنا نبود که 
توافق سال 2۰1۵ نقطه پایانی مذاکرات باشد. « او گفته که توافق فقط به 
یک موضوع بزرگ و مورد نگرانی خاص که همان برنامه غنی سازی اورانیوم 
ایران بود، پرداخت و موفق هم عمل کرد تا زمانی که رئیس جمهور ترامپ 
ایاالت متحده را از این توافق خارج کرد، ایران همچنان تعهداتش را حفظ 
کرده بود.«  او می گوید:» همه ما درباره همه دیگر موضوعاتی که باید به آنها 
پرداخته        می شد از  سامانه های موشکی بالستیک گرفته تا جاه طلبی هایش 
در منطقه، اطالع داشتیم اما موضوع برنامه هسته ای ایران مثل تخته سنگی 
بود که باید از راهروی در برداشته        می شد.«  اشتون تأکید دارد که بایدن برجام 
را به عنوان توافق اول قرار دهد نه توافق پایانی و تأکید می کند:» قبل از اینکه 
ما بتوانیم به پیش برویم و بقیه موضوعات را حل کنیم. بایدن و تیمش باید 
این تصویر را که چطور چنین کاری می تواند با استراتژی بزرگ تر منطقه ای 
متناسب باشد، ترسیم کنند و البته توافق های اخیر امضا شده آبراهام بین 

اسرائیل و کشورهای عربی را هم مدنظر داشته باشند.«

دور همی کودک کش ها  در نئوم
نتانیاهو شبانه به عربستان سفر کرد

دکترسيدرضاميرطاهر

در سیستم ردیابی 
ماهواره ای مشخص   گزارش  یک

شده بود هواپیمایی که معموالً نخست وزیر رژیم 
صهیونیس�تی س�وار می ش�ود به نئوم، شهر 
جدیدی که ولیعهد عربستان به دنبال ساخت آن 
در شمال این کشوْر است، رفته و پس از ساعاتی 
ب�ه س�رزمین های اش�غالی بازگش�ته اس�ت. 
داده های سایت های مکان یابی پروازهای بین المللی 
نشان می دهد که هواپیمای مورد استفاده بنیامین 
نتانیاهو - که یک جت شخصی تجاری بوده - پنج 
ساعت در شهر تازه تأسیس    »نئوم « در شمال غربی 
عربستان واقع در سواحل دریای سرخ توقف داشته و 
سپس به فرودگاه »بن گوریون« در تل آویو بازگشته 
است. گزارش   ها نشان می دهد که نتانیاهو و یوسی 
کوهن مسئوالن سازمان جاسوسی اسرائیل شب 
یک   شنبه در شهر نئوم در حضور وزیر امور خارجه 
امریکا مایک پمپئو و مقامات سعودی دیدار کرده اند.   
با اینکه »فیصل بن فرحان«، وزیر امور خارجه رژیم 
سعودی با انتش��ار پیامی در توئیتر دیدار »محمد 
بن سلمان«، ولیعهد این رژیم با بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد اما 
شبکه های رادیویی کان و گاالتز گزارش دادند که 
نتانیاهو و یوس��ی کوهن، رئیس موساد  یک شنبه 
شب به صورت مخفیانه به عربستان سعودی سفر 

کرده و با بن سلمان در شهر »نئوم « دیدار کردند. 
»یواف گاالنت« وزیر آموزش رژیم صهیونیستی نیز 
با تأیید این دیدار در مصاحبه با شبکه رادیویی ارتش 

ضمن تأیید دیدار نتانیاهو و بن سلمان، گفت: »این 
حقیقت که دیدار انجام شده و سپس علنی نیز شد، 
حتی با اینکه اکنون نیمه رسمی است، از اهمیت 

باالیی برخوردار است.«
 وی با بیان اینکه اجداد صهیونیست    ها آرزوی انجام 
شدن چنین سفر و دیداری را داشتند، افزود: »مسئله 
اصلی، پذیرش گرم اسرائیل توسط کشورهای ُسنی 

و کاهش میزان خصومت است.«
به نوشته توئیتر این شبکه رادیویی، وزیر آموزش 
اسرائیل همچنین مدعی ش��د: »محوری در حال 
شکل گیری است که شامل اسرائیل، امریکا و تمام 
کسانی است که علیه افراطی گری ایرانی    ها هستند.« 
به گزارش وب سایت عبری زبان »والال«، نتانیاهو و 
کوهن برای اینکه س��فر خود را مخف��ی کنند، در 
هواپیمای اختصاصی »یودی اِنگل « تاجر اسرائیلی 
که برای ش��رکت در همایش تجاری به عربستان 

سعودی می رفت، حضور پیدا کردند. 
ی��ک منب��ع س��عودی در گفت وگ��و با نش��ریه 
»وال استریت ژورنال « گفت که بنیامین نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی و »محمد بن 
سلمان « ولیعهد رژیم س��عودی درباره موضوعات 
حول ایران و همچنین توافق س��ازش بین ریاض 
و تل آویو صحبت کرده اند اما به توافق نرس��یدند.   
به نوشته وال اس��تریت ژورنال، این منبع سعودی 
که یکی از مشاوران ارش��د کابینه آل سعود و آگاه 
به جزئی��ات این دیدار اس��ت، توضی��ح داد: »آنها 
درباره مسائل مختلفی از جمله عادی سازی روابط 

و همچنین ای��ران صحبت کردند ام��ا هیچ توافق 
مرتبطی حاصل نش��د. این جلس��ه چند ساعتی 

طول کشید.«
 بازگشت محمود عباس به صف سازش

با گذش��ت کمتر از یک هفته از اعالم ازسرگیری 
هماهنگی های امنیتی از سوی دو طرف فلسطینی 
و اس��رائیلی، هیئت کل امور مدنی فلس��طین در 
بیانیه ای اع��الم کرد فعالیت دفات��ر این هیئت در 
شهرهای مختلف فلس��طین از روز دوشنبه از سر 

گرفته شد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از فرانس2۴، این هیئت 
که فعالیت هایش را از حدود شش ماه قبل متوقف 
کرده، مسئول برقراری ارتباطات مدنی روزانه میان 
فلسطینی    ها و طرف اس��رائیلی برای ثبت احوال، 
صدور گذرنامه و درخواست صدور مجوزهای ورود 
به اراضی اشغالی از طریق ارتباط با اداره مدنی رژیم 
صهیونیستی است.  حسین الشیخ، وزیر هیئت کل 
امور مدنی فلسطین سه    شنبه گذشته اعالم کرد، 
هماهنگی های امنیتی میان تشکیالت خودگردان 
فلسطین و رژیم صهیونیستی به شرایط قبل از 19 
مه 2۰2۰ که تش��کیالت این همکاری    ها را رسماً 

متوقف کرد، بازمی گردند. 
تصمیم تشکیالت خودگردان فلسطین برای توقف 
هماهنگی های امنیتی با رژیم صهیونیستی در واقع 
نوعی اعتراض به طرح صلح امریکا در خاورمیانه بود 
که دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا در ژانویه 
آن را ارائ��ه کرد و ب��ه این ترتیب چراغ س��بزی به 

رژیم صهیونیستی برای الحاق غور اردن- منطقه 
استراتژیکی که 3۰ درصد مساحت کرانه باختری 

را تشکیل می دهد- نشان داد. 
اما در تحولی دیگر که نش��ان از چرخش دوباره 
»محمود عباس « رئیس تش��کیالت خودگردان 
فلسطین به سوی جریان س��ازش دارد، وی در 
اولی��ن تماس تلفنی با پادش��اه بحری��ن پس از 
عادی سازی روابط آل خلیفه با رژیم صهیونیستی 
بر ل��زوم تقویت روابط تش��کیالت خودگردان با 

منامه تأکید کرد!
این اولین تماس تلفنی دو طرف پس از عادی سازی 
روابط آل خلیفه با رژیم صهیونیستی بود. تشکیالت 
خودگردان فلس��طین پیش تر از ل��زوم برخورد با 
طرف ه��ای امضاءکننده معاهده س��ازش با رژیم 
صهیونیستی سخن گفته بود اما محمود عباس در 
جریان تماس تلفنی با حمد بن عیسی آل خلیفه بر 
لزوم تقویت روابط دوجانبه تأکید کرد! تشکیالت 
خودگردان فلسطین چند روز پیش نیز سفیر خود 
در منامه را که به دلیل عادی سازی روابط آل خلیفه 
با رژیم صهیونیس��تی از بحرین خارج شده بود، به 
این کشور بازگرداند.  پیش تر »وصفی قبها« عضو 
جنبش مقاومت اسالمی حماس در این خصوص 
تصریح کرده بود: وعده های مالی س��ران بحرین و 
امارات به تشکیالت خودگردان فلسطین موجب 
شد این تش��کیالت س��فرای خود را به ابوظبی و 

منامه بازگرداند. 
وی در ادام��ه گفته ب��ود: تش��کیالت خودگردان 
فلسطین از زمان تأس��یس    تاکنون کوچک ترین 
دستاوردی برای ملت فلسطین به ارمغان نیاورده 
است و تمام تالش خود را می کند تا بیش از پیش در 

قدرت باقی بماند. 
در همین حال یک عضو ارش��د »فتح« اعالم کرد، 
به دلیل اختالف این جنبش با حماس بر سر زمان 
برگزاری انتخابات  ریاستی، شورای قانونگذاری و 
ش��ورای ملی، گفت وگوهای اخیر در قاهره موفق 
نبود.  به گزارش فارس، »جبریل الرجوب « دبیرکل 
کمیته مرکزی جنبش فتح اع��الم کرد، مذاکرات 
هفته گذشته میان این جنبش و حماس در قاهره 
به دلیل اختالف بر س��ر موعد برگزاری انتخابات 
موفق نبود.  سه    شنبه هفته گذش��ته در حالی که 
هنوز تیم های فت��ح و حماس در قاه��ره در حال 
گفت وگ��و برای حصول آش��تی ]ملی فس��طین[ 
بودند، تشکیالت خودگردان از ازسرگیری روابط 
امنیتی با رژیم صهیونیس��تی خب��ر داد؛ امری که 
به دلیل سیاست های امریکا و رژیم صهیونیستی 

قطع شده بود. 
حماس و دیگر گروه های فلس��طینی ای��ن اقدام 
را مانند کودتا علیه توافق های اخیر برای آش��تی 

توصیف و به شدت با آن مخالفت کردند. 

هنوز س�اعاتی از 

آزاده سادات عطار
سفر نخست وزیر   گزارش  2

رژیم صهیونیستی 
به عربستان نگذشته بود که سحرگاه دیروز 
نیروهای مس�لح یم�ن بار دیگر تأسیس�ات 
شرکت آرامکو را با موش�ک های قدس2 در 
جده هدف قرار دادند. گزارش     ها در مأرب نیز 
از پیش�روی  زمینی برای آزادی این ش�هر و 
تصرف پایگاه استراتژیک ماس حکایت دارد. 
تحوالت یمن تأکیدی است بر اینکه مقاومت 
یم�ن در دو جبهه زمی�ن و ه�وا ، متجاوزان 
س�عودی را تح�ت فش�ار گذاش�ته اس�ت. 
1۴ سپتامبر سال گذشته میالدی، در جریان حمله 
گس��ترده پهپادی ارتش یمن، ضربه سنگینی به 
تأسیسات نفتی آرامکو وارد شد. سعودی     ها نخست 
تالش کردند ماجرا را کوچک جلوه دهند، اما ابعاد 
حمله به قدری وس��یع بود که ت��ا مدتی تحوالت 
مربوط به آن در صدر اخبار جهان قرار داش��ت و به 
دنبال گزارش     هایی که از این واقعه درز کرد، ریاض 
ناچار شد به آن بپردازد. پیش از آن حمله هم یک بار 
یکی از شرکت های تابعه آرامکو هدف قرار گرفته بود. 
مقاومت یمنی برای سومین بار و این بار همزمان با 
سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به عربستان با موش��ک های قدس ایستگاه توزیع 
تأسیس��ات نفتی آرامکو را در جده هدف قرار داد. 
سفری که دیدار نتانیاهو با محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی مهم  ترین جریان حاشیه ساز آن بود و البته 

سعودی    ها را به تکذیب این مالقات وا داشت. 
 پاسخی به تهاجم سعودی ها

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیروز 
در تش��ریح آخرین حمله به تأسیس��ات آرامکو، از 
حمله موفقیت آمی��ز روز دو    ش��نبه 23 نوامبر )3 
آذر(  یگان موش��کی ارتش این کش��ور با موش��ک 
هدایت پذیر »قدس 2 « به ایستگاه توزیع تأسیسات 
نفتی آرامکو در عربستان سعودی خبر داد. سریع در 
شبکه اجتماعی توئیتر نوشت که این موشک     ها به 
تازگی پس از پشت سر گذاشتن آزمایش های عملی 
موفق، وارد فاز عملیاتی ش��ده  اند. این عملیات در 
پاسخ به ادامه تجاوز و محاصره یمن و نیز وعده چند 
روز پیش نیروهای مسلح یمن مبنی بر انجام عملیات 
گس��ترده در عمق عربستان س��عودی انجام شده 

است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اعالم اینکه 
عملیات ارتش یمن ادامه دارد، بار دیگر به شهروندان 
و شرکت های خارجی در عربستان سعودی توصیه 
کرد که از تأسیس��ات حیاتی در عربستان سعودی 
دور ش��وند زیرا جزو اهداف صنعا هستند. مقامات 
رسمی س��عودی واکنش��ی به این حمله موشکی 
نشان نداده اند. برخی منابع در شرکت نفتی آرامکو 
در گفت وگو با شبکه خبری سی ا ن ان ضمن تأیید 
عملیات، گفتند ک��ه این عملی��ات موفقیت آمیز 

نبوده است. 
 افزایش حمالت مشروع است

سرتیپ قاسم الطویل، تحلیلگر نظامی یمنی درباره 
تازه     ترین حمله به آرامکو گف��ت : »هدف قرار دادن 
ایستگاه توزیع تأسیس��ات نفتی آرامکو در جده با 
موشک قدس 2، برای نخستین بار تأکیدی بر تداوم 
قدرت بازدارندگی و دفاع  از حق عادالنه مان در مقابل 
هر کسی که به ما تعدی می کند، است. ما به عربستان 
سعودی، امارات یا هر کشور دیگری حمله و تجاوزی 
نکردیم.« فهمی الیوسفی، معاون وزیر اطالع رسانی 
یمن نیز در گفت وگو با شبکه خبری العالم به اتباع 
عربستان درباره نزدیک شدن به تأسیسات حیاتی 
هش��دار دارد و گفت: »با توجه به تشدید جنایات 
ائتالف متجاوز و عدم پایبندی آنها به توافقنامه ها، 
افزایش حمالت حق مشروع نیروهای یمنی است. 

تحوالت اوضاع میدانی در یمن مش��روعیت کامل 
را به نیروهای یمنی می دهد که کشورهای ائتالف 
متجاوز را هدف قرار دهند. حمالت موشکی یمن به 
عمق عربستان سعودی به مثابه درخواست یمنی     ها 
از ائتالف متجاوز برای تجدیدنظر در مواضع ش��ان 
در یمن است. « الیوس��فی تأکید کرد که حمالت 
موشکی یمنی     ها حامل پیام صنعا به غرب است که 
اتاق عملیات ائتالف متجاوز را در عربستان سعودی 

مدیریت می کند. 
 س�قوط آخرین خ�ط دفاعی س�عودی     ها 

نزدیک مأرب
به موازات ضربه به تأسیسات آرامکو، استان مأرب 
در یمن که سرش��ار از منابع نفتی و گازی اس��ت 
و مهم  ترین مرک��ز حضور ح��زب اخوانی االصالح 
پیاده نظام دولت مستعفی عبدربه منصور هادی در 
یک قدمی آزادسازی قرار گرفته است. در پی تلفات 
س��نگین نیروهای متجاوز در جبهه ه��ای مأرب، 
تصاویری از حضور ارتش و کمیته های مردمی در 
پایگاه نظامی اس��تراتژیک »ماس « ک��ه آخرین و 
مهم  ترین خطوط دفاعی ائتالف سعودی در نزدیکی 
شهر مأرب محسوب می ش��ود، منتشر شده است. 
احمد العلیی، وزیر گردش��گری یم��ن اعالم کرده 
بود که این پایگاه پس از نبرد میان نیروهای هادی 
و حزب االصالح، در حال حاضر در دست نیروهای 

یمنی قرار دارد. سقوط اردوگاه نظامی و استراتژیک 
ماس به منزله باز ش��دن راه برای آزادس��ازی شهر 
مأرب و راه های دروازه ش��مال غربی به این شهر و 
انتقال درگیری     ها به منطقه »اس��داس « در شمال 
غرب این ش��هر و رس��یدن به منطقه »صمده « در 

شمال مأرب است. 
اما منابع وابس��ته به متج��اوزان و نیروهای هادی 
مدعی هس��تند که نیروهای ارت��ش و کمیته های 
مردمی از جهت اردوگاه ماس ۵۰ کیلومتر با شهر 
مأرب و از جهت جبهه »مراد « در جنوب این شهر 
۵۴ کیلومتر و از شمال و جبهه »العلم« ۶۶ کیلومتر 

با شهر فاصله دارند. 
کارشناس��ان نظامی می گویند که س��قوط ماس 
و تس��لط ارتش و کمیته های مردم��ی یمن بر آن، 
تهدیدی حقیقی ب��رای نیروهای هادی در ش��هر 
مأرب به شمار می روند، بر روحیه نیروهای متجاوز 
یمن تأثیر منفی گذاشته و موجب ایجاد شکاف های 
عمیق و چند دس��تگی در صفوف آنها شده است. 
منابع نزدیک به متجاوزان از کش��ته ش��دن شمار 
زیادی از فرماندهان خود از جمله »خالد المظل« 
رئیس س��تاد فرمانده��ی تی��پ 139، فرماندهی 
عملیات تیپ 133 و زخمی شدن فرماندهی تیپ 

139 خبر می دهند. 
 تالش ریاض برای انکار

شبکه سعودی الحدث با انتش��ار ویدئویی، حضور 
نیروهای وابسته به دولت مستعفی در اطراف اردوگاه 
ماس را نشان می  دهد. با این حال، وبگاه الخبر الیمنی 
با بازنشر این فیلم نوشت، ویدئوي این شبکه سعودی 
مبنی بر حضور نیروهای دولت مستعفی در اطراف 
اردوگاه و نه داخل آن، اذعان به تسلط نیروهای صنعا 

بر ماس است. 
محمد عبدالسالم، س��خنگوی انصاراهلل یمن در 
سخنانی با اشاره به اینکه عملیات در مأرب، البیضا 
و الجوف با س��رعت در حال انجام اس��ت، گفت: 
»اشغال، زوال خواهد یافت و اشغالگران خواهند 
رفت.« عبدالس��الم اقدام امری��کا در زمینه درج 
اسم انصاراهلل در فهرس��ت تروریسم را مضحک 
و اتهام زنی سیاس��ی دانس��ت و خاطر نشان کرد 
که پاس��خ به تجاوزات دش��من تا توقف تجاوز و 
محاصره ادامه خواهد یافت و دش��من نمی تواند 

آن را متوقف کند.  

یمنی    ها بازهم با موشک، عربستان را هدف قرار دادند

شلیک »قدس« به آرامکو در صبحگاه سفر نتانیاهو 


