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  گزارش  2

نشست بی نتیجه شورای امنیت 
درباره اتیوپی 

شورای امنیت سه     شنبه اولین نشست خود را درباره درگیری های 
فعلی در اقلیم تیگرای در ش�مال اتیوپی برگزار ک�رد اما به گفته 
مناب�ع دیپلمات، اعضای این ش�ورا نتوانس�تند ب�ه توافقی برای 
انتش�ار ی�ک بیانیه مش�ترک درب�اره ای�ن درگیری     ها برس�ند. 
با تشدید تنش     ها بین دولت مرکزی و دولت محلی » تیگرای « در کشور 
اتیوپی، شورای امنیت س��ازمان ملل وارد عمل شده اما اولین تالش 
این نهاد بین المللی نتیجه خاصی در پی نداش��ته است. پس از اتمام 
این نشست مجازی شورای امنیت پشت درهای بسته، یک دیپلمات 
آفریقایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: 
آفریقای جنوبی که پیش از این درخواس��ت برای تشکیل نشست را 
پس گرفته بود، این بار درخواس��ت زمان بیشتر کرد تا فرستاده های 
کشورهای آفریقایی بتوانند رایزنی های خود را انجام دهند و به اطالع 
اتحادیه آفریقا برسانند لذا انتشار بیانیه احتماالً موجب پیچیده شدن 
شرایط می شود. یک دیپلمات اروپایی نیز پس از این نشست که بیش 
از یک س��اعت ادامه داشت، به شرط عدم افش��ای نامش اظهار کرد: 
در این نشس��ت اروپایی     ها ضمن ابراز نگرانی و محکومیت خشونت 
نژادی، حمایت از غیرنظامیان را خواستار شدند. استفان دوجاریک، 
سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به سؤالی درباره تردیدی که به نظر 
می رسد درمورد درگیری های کنونی تیگرای بر شورای امنیت سایه 
افکنده، تأکید کرد: اتحادیه آفریقا پیشگام اقدامات بین المللی برای 
حل این بحران است و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز از این 
رویکرد حمایت می کند. پس از آنکه کشورهای آفریقایی درخواست 
لغو نشس��ت و گرفتن زمان بیش��تری برای میانجی های آفریقایی را 
داشتند، شورای امنیت به اصرار اعضای اروپایی خود تصمیم گرفت 
نشست را همان روز سه     شنبه برگزار کند. یک دیپلمات آفریقایی در 
این خصوص گفته بود: آفریقای جنوبی، نیجر، تونس و سنت وینسنت 
و گرنادین     ها که پیش از این خواس��تار برگزاری این نشس��ت پشت 
درهای بسته بودند، درخواست خود را پس گرفتند و اعالم کردند که 
فرستاده های آفریقایی هنوز به اتیوپی نرفته اند و الزم است به اقداماتی 
که از سوی آفریقا آغاز شده، زمان بیشتری داده شود. همچنین یک 
دیپلمات اروپایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه 
گفت: فرانسه، بلژیک، آلمان و استونی به دنبال مطرح کردن پرونده 

این درگیری هستند که از چند هفته قبل ادامه دارد. 
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 کوبیدن خودرو به دفتر مرکل 
پلیس آلمان روز چهار    ش��نبه یک م��رد میانس��ال را در حالی که با 
خودروی خود به در ورودی دفتر صدراعظم کوبید، دس��تگیر کرد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، این روی��داد در حالی رخ داد که آنگال 
مرکل،  صدراعظم آلمان در حال انجام یک نشست مجازی با مقام های 
ایالتی درباره اقداماتی در راستای توافق بر سر پاندمی کرونا بود. این 
رویداد در دست بررسی است تا مأموران ببینند آیا اقدامات این مرد 
عمدی بوده یا خیر. روی بدنه خودرو ش��عار    هایی علیه سیاست های 
دولت برلین نوشته ش��ده بود. تصاویر و ویدئو    هایی از داخل عمارت 
صدراعظم آلمان در توئیتر منتشر شد که نشان می دهد یک خودروی 
س��یاهرنگ با نوش��ته     هایی روی بدنه اش با این عنوان » توی لعنتی 
کودکان و سالمندان را به کشتن می دهی « به در ورودی دفتر مرکل 

کوبیده است. 
-----------------------------------------------------
  م�زدوران ترکی�ه خان�ه غیرنظامیان س�وری را ب�ه آتش 

کشیدند
تروریست های وابسته به ترکیه در راستای تغییر بافت جمعیتی این 
کشور خانه های غیرنظامیان سوری در منطقه »ابو راسین « در شمال 
استان »الحسکه « را به آتش کشیدند و اموال آنها را به سرقت برده اند. 
منابع محلی به خبرگزاری رسمی سوریه )س��انا( گزارش دادند که 
این تروریست     ها به دستور ترکیه بد    ترین شکل جنایت را علیه اهالی 
منطقه اعمال می کنند و با فش��ار بر آنها در پی آن هستند که برای 
تغییر بافت جمعیتی منطقه آنها را از ای��ن مناطق خارج کنند. روز 
دو    شنبه نیز طبق گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، مزدوران وابسته 
به ترکیه اموال داخل کلیسای »مار توما« را در منطقه »الکنائس« در 
رأس العین )شمال شرق سوریه( به سرقت بردند تا با حمایت ترکیه 
آنها را به خارج از سوریه قاچاق کنند. نیروهای ترکیه با انتقال خانواده 
گروه های مسلح تحت حمایت خود به شمال سوریه )مناطق چشمه 
صلح(، قطع آب اهالی این مناطق و آتش زدن محصوالت کشاوزری 
مدت هاس��ت که در تالش بوده ان��د بافت جمعیتی ای��ن مناطق را 

به تدریج تغییر دهند. 
-----------------------------------------------------
  روسیه آماده  پاسخگویی به خواسته های تسلیحاتی عراق 

است
سرگئی الوروف، وزیرخارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با فؤاد 
حسین، همتای عراقی خود اعالم کرد که مسکو آماده پاسخگویی به 
خواسته های تسلیحاتی عراق است. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق 
)واع(، وزیر خارجه عراق در این کنفرانس گفت که با طرف روس درباره 
چالش های منطقه و اقدام مشترک برای مقابله با آن رایزنی کرده است. 
فؤاد حسین گفت: »به وضعیت امنیتی عراق و ارتباط آن با کشورهای 
همسایه پرداختیم. از دولت روس��یه برای همکاری با ما برای مبارزه با 
تروریسم تشکر می کنم«. حسین افزود: »شرکت های روسی در عراق 
فعالیت دارند. ما به مس��ئله روابط نظامی پرداختی��م«. وزیر خارجه 
عراق همچنین گفت که وزیر دفاع این کش��ور به مس��کو سفر خواهد 
کرد و موضوعات نظامی را مورد بررسی قرار خواهد داد. پایگاه خبری 
»روسیا الیوم« نیز گزارش داد که فؤاد حسین گفته است:  »بر سر خروج 
تدریجی نیروهای امریکایی از عراق در چارچوب گفت وگوی راهبردی 
دوجانبه توافق صورت گرفته است«. وزیر خارجه روسیه هم گفت: »در 
زمینه توسعه روابط با عراق جدی هستیم. ما آماده ایم به خواسته های 

تسلیحاتی عراق پاسخ دهیم.«
-----------------------------------------------------

 دردسر تازه انگلیس در برگزیت با آمدن بایدن 
رئیس کمیسیون اروپا اعالم کرد بروکسل برای برگزیت بدون توافق 
آمادگی کامل دارد و این در حالی است که دولت احتمالی آینده در 
امریکا نیز از مواضع بروکسل حمایت می کند. با نزدیک شدن پایان 
مهلت مذاکرات لندن و بروکسل بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
)برگزیت(، روی کار آمدن دولت دموکرات در امریکا نیز باری مضاعف 
بر روی دوش »بوریس جانسون« نخست وزیر بریتانیا خواهد گذاشت. 
به نوش��ته خبرگزاری »رویترز«، »اورس��وال ف��ون در لین«، رئیس 
کمیسیون اروپا روز چهار    ش��نبه گفت: »روزهای آتی تعیین کننده 
خواهند بود. اتحادیه اروپا برای سناریوی ]برگزیت[ بدون توافق به 
خوبی آماده شده است«. این مقام اروپایی افزود: »زمان بسیار اندکی 
پیش روی ما قرار دارد، از تمام نیروی خود برای رس��یدن به توافق 
استفاده خواهیم کرد. آمادگی داریم در این زمینه نقشی سازنده ایفا 
کنیم«. دولت جانسون با اتکا به حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
امریکا و دادن وعده توافق تجاری عظیم میان واشنگتن و لندن، بار    ها 
اتحادیه اروپا را به خروج بدون توافق تهدید کرده و حتی از لغو برخی 

مفاد توافق اولیه خبر داد. 

انصاراهلل خطاب به عربستان:
 تا تجاوز و محاصره ادامه یابد

منتظر پاسخ باشید
محمد عبدالسالم، سخنگوی انصاراهلل یمن روز سه    شنبه هشدار داد، 
عربستان تا زمانی که تجاوزات را متوقف و محاصره را لغو نکرده تنها 
باید منتظر پاسخ و دفاع مشروع از سوی یمن باشد. رژیم آل سعود 
در اقدامی که نشانه سردرگمی این رژیم در برابر پاسخ های موشکی 
نیروهای مسلح یمن علیه تأسیس�ات حیاتی عربستان سعودی 
اس�ت، از جنبش انصاراهلل یمن به ش�ورای امنیت ش�کایت کرد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از روسیا الیوم، س��خنگوی انصاراهلل یمن روز 
سه    شنبه در توئیتی تأکید کرد: » رژیم سعودی - به رغم تالش برای ایفای 

نقش قربانی - چیزی جز متجاوز علیه یمن نیست.«
وی افزود: » همه دنیا می دانند رژیم س��عودی تجاوز به یمن و همزمان، 
محاصره را آغاز کرد و همچنان هم به آن ادامه می دهد و تا زمانی که این 
 تجاوز و محاصره ادامه دارد، نباید منتظر چیزی جز دفاع مشروع باشد.«
»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مس��لح یمن، بامداد دو   شنبه اعالم 
کرد، یگان موش��کی ارتش یمن موفق شده است با موشک هدایت پذیر 
»قدس ۲ « ایستگاه توزیع تأسیسات نفتی آرامکو را در عربستان سعودی 
هدف بگیرد.  حمله روز دو   شنبه کمتر از دو هفته پس از آتش سوزی در 

حوالی سکوی شناور پایانه فرآورده های نفتی در جیزان رخ داد. 
عربستان عصر دو   ش��نبه در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد 
از این حمله شکایت کرد و از این شورا خواس��ت مسئولیت خود را برای 
جلوگیری از تهدید انصاراهلل به عهده بگیرد.  در همین حال، سرتیپ ستاد 
»عابد الثور« تحلیلگر و کارشناس نظامی یمن می گوید که شلیک موفق 
موش��ک »قدس۲ « یمن به پاالیش��گاه آرامکو در عمق خاک عربستان 
پیام های زیادی دارد و محتوای این پیام    ها این است که نیروهای مسلح 
یمن، امروز نقشه نفتی جغرافیای سعودی را حتی بخش محرمانه آن را 
در اختیار دارند و یمنی    ها قادرند با توجه به توانمندی تسلیحاتی امروز 
خود، هریک از این تأسیسات نفتی را در داخل خاک عربستان سعودی با 
وجود همه استحکامات و توانمندی های پدافندی هدف قرار دهند.  وی 
در گفت وگو با پایگاه خبری »۲۶ س��پتامبر«، تصریح کرد که توانمندی 
یمنی    ها به جهانیان و رژیم سعودی ثابت کرد که سالح تحت اختیار آنها به 
حدی متمایز و پیشرفته است که پدافندهای هوایی و رادارهای پیشرفته 
س��عودی    ها نتوانس��ت آن را رهگیری کند. به این ترتیب می توان گفت 
که رژیم سعودی هر روز در حال از دس��ت دادن توانمندی ها، امکانات و 
سرمایه    هایی است که در مسیر اجرای برنامه های امریکایی، صهیونیستی 

و بریتانیایی هزینه کرده است. 
این تحلیلگر و کارش��ناس نظامی یمن با تأکید بر اینکه دستاوردهای 
نیروهای مسلح یمن و توان دفاعی و تهاجمی آن در سطح باالیی قرار دارد 
که نمی توان آن را نادیده گرفت، عملیات های موشکی موفق پیشین این 
نیرو   ها به تأسیسات نفتی در »البقیق«، »خریص«، »الشیبه«، »ریاض« 

و منطقه »الشرقیه« را یادآوری کرد. 

صلح بانان روس
 5 سال در قره باغ می مانند 

پ�س از اس�تقرار صل�ح بان�ان روس�یه در منطق�ه قره ب�اغ، 
نخس�ت وزیر ارمنس�تان گف�ت ک�ه ای�ن نیرو     ه�ا ب�رای بیش از 
پن�ج س�ال در منطق�ه خواهن�د مان�د. نیروه�ای آذربایج�ان 
نی�ز ب�ا تحویل گرفت�ن کلبج�ار، در این ش�هر مس�تقر ش�دند. 
در پی توافق صلح ارمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه بر سر منطقه 
مورد مناقشه قره باغ، و بر اساس توافقات انجام شده شهر     ها یکی پس 
از دیگری به نیروهای اذربایجانی تحویل داده می شوند و متعاقب آن، 
نیروهای روسی هم برای برقراری صلح در منطقه مستقر شده اند. نیکول 
پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در ارتباط با حضور صلح بانان روسی 
به خبرگزاری تاس گفت: » درست اس��ت، پنج سال ممکن است برای 
ایجاد تضمین های امنیت و ثبات در منطقه کافی باش��د. اما درگیری 
قره باغ یک درگیری طوالنی اس��ت بنابراین معتقد نیستم که حضور 
صلح بان های روسیه محدود به یک دوره پنج ساله شود. « نخست وزیر 
ارمنستان همچنین تصریح کرد، موضع کشورش در خصوص وضعیت 
قره باغ تغییر نکرده است. او در پاسخ به این سؤال که چرا بیانیه سه جانبه 
تصویب شده از سوی رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
در خصوص آتش بس قره باغ چیزی درباره وضعیت این منطقه نگفته، 
بیان داشت: شما موضع ارمنستان در قبال وضعیت قره باغ را می دانید. 
البته این موضع تغییر نکرده است. او گفت:»وضعیت قره باغ هنوز باید 
از طریق فرآیند مذاکرات در چارچوب گروه مینسک متعلق به سازمان 
امنیت وهمکاری اروپا تعیین شود.«. وی افزود: »در حقیقت این اتفاق 
نظر در مورد موافقت ارمنستان دست کم در میان رؤسای گروه مینسک 
سازمان امنیت و همکاری اروپا وجود دارد مبنی بر اینکه مذاکرات باید 
در چارچوب ریاست گروه مینسک به پیش برود و مسائلی که در بیانیه 
مشترک حل نشده اند موضوع بحث مذاکرات در چارچوب ریاست گروه 
مینسک هستند. « از سوی دیگر، کاخ کرملین اعالم کرد که والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سه      ش��نبه به صورت جداگانه با الهام 
علی اف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان تماس تلفنی برقرار 
کرد. بنا بر گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، طبق اعالم دفتر ریاس��ت 
جمهوری روسیه، پوتین در این دو تماس تلفنی درباره اوضاع در منطقه 
قره باغ کوهستانی صحبت و تبادل نظر کرد. به گفته کاخ کرملین، رایزنی 
درباره حضور نیروهای حافظ صلح روسیه در قره باغ کوهستانی و انجام 
برخی دیگر از اقدامات به منظور ارائه کمک های انسان دوستانه در این 
منطقه از جمله محوره��ای رایزنی پوتین با علی اف و پاش��ینیان بود. 
همچنین، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی بیانیه ای اعالم کرد که 
یگان هایی از ارتش جمهوری آذربایجان روز چهار     شنبه بر اساس توافقی 
که میان ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری روسیه به امضا رسید وارد 

منطقه کلبجار شدند. 

بایدن توني بلینکن را به عنوان عضو »خانواده هولوکاست« در مسند سیاست خارجي امریکا گذاشت

دوست  تل آویو در مسند هدایت  سیاست خارجي امریکا

ت�ن دادن دونال�د    گزارش  یک
ترامپ ب�ه انتقال 
قدرت باعث شد جو بایدن نفس راحتی بکشد و 
حاال او سرگرم انتقال قدرت و چینش مقام های 
سیاس�ت خارجی اس�ت. بایدن دیروز در اولین 
سخنرانی خود گفت ترامپ امریکا را منزوی کرده 
و در ع�وض او دنبال این اس�ت که امری�کا را به 
رهبری جهان برگرداند. مایک پمپئو، وزیر خارجه 
مس�تقر در اولی�ن واکنش ب�ه جهت گیری تیم 
سیاس�ت خارجی بایدن گفته ک�ه آنها » در یک 
دنیای فانتزی زندگی می کنند و منفعل هستند.«
دولت ترامپ ب��ه بایدن مجوز داده ت��ا گزارش های 
اطالعاتی روزانه رئیس جمهور را دریافت کند و جو 
بایدن هم گفته که »هرچند فرایند انتقال قدرت  کند 
بوده اما آغاز شده است و در دو ماه باقیمانده، فرصت 
برای تسریع این فرایند وجود دارد. « سی ان ان گزارش 
کرده که »کاخ س��فید به جو بایدن، رئیس جمهور 
منتخب تأییدیه رسمی دریافت گزارش های روزانه 
رئیس جمهور را داده است و هماهنگی درباره زمانی 
که وی نخستین گزارش را دریافت کند در حال انجام 
است. « بایدن دیروز در اولین موضع گیری بعد از تن 
دادن ترامپ به انتقال قدرت ، رویکرد کلیدی خود 
در سیاست خارجی را تش��ریح کرد و از تالش برای 
احیای رهب��ری امریکا در جهان س��خن گفت. در 
حالی که دولت ترامپ دست کم در خاورمیانه روند 
کاهش نیرو طی هشت هفته آینده را تشدید کرده 
و می گوید نیروهای خود را در افغانس��تان، عراق و 
سوریه کمتر خواهد کرد، بایدن گفت که تیم امنیتی 
و سیاست خارجی او آماده رهبری جهان است و نه 
عقب نشینی از آن. بایدن گفت که قصد دارد امریکا 

را به صحنه جهانی بازگرداند و درباره نفراتی که به 
عنوان اعضای تیم امنیت ملی کاخ س��فید انتخاب 
کرده، گف��ت: »تیم امنیتی م��ن بازتاب دهنده این 
واقعیت است که امریکا به صحنه جهانی بازگشته 
است.«  بایدن که برخی از اعضای مهم کابینه خود 
را در موضوع سیاست خارجی و امنیت ملی معرفی 
می کرد، اولین تیر هشدار خود را هم روانه کشور      هایی 
کرد که به گفته او دش��منان امریکا هس��تند ولی 
ترجیح داد فع��اًل بدون اینکه از کش��وری نام ببرد، 
بگوید:» آماده به دست گرفتن رهبری امریکا، مقابله 
با دشمنان و رد نکردن دوستان و آماده ایستادگی 
برای ارزش های مان هستم. « بایدن گفت که شعار 
» اول امریکا«ی ترامپ، ای��االت متحده را منزوی و 
ائتالف های این کشور را در معرض نابودی قرار داده و 
تأکید کرد:»رئیس جمهور ترامپ، دورنما را تغییر داد 
و سیاست » اول امریکا«یی را پیش برد که به مفهوم 
امریکای تنها اس��ت و ائتالف های ما تخریب شده 
است.«  جو بایدن، همچنین خطاب به خبرنگارانی 
که می پرسیدند آیا او با دونالد ترامپ مالقات خواهد 

کرد، گفت: البته اگر او بخواهد. 
 بازمانده خانواده هولوکاست

بایدن تونی بلینکن را به عنوان وزیر خارجه معرفی 
کرد و یادآور شد که بلینکن یکی از مشاوران دیرینه 
اوس��ت که به او یاد داده هیچ موقع ایده » امریکا به 
عنوان کشور فرصت ها « را دس��ت کم نگیرد. بایدن 
گفت که بلینک��ن از خانواده ای ش��امل مهاجران و 
پناهندگان و شامل یک بازمانده هولوکاست نیز است 
تا نشان دهد که در شکل گیری شخصیت بلینکن در 
سیاست خارجی، تبار خانوادگی او به خصوص در مورد 
هولوکاست اهمیت زیادی دارد. خود بلینکن هم در 

معرفی سه دقیقه ای خودش، حدود یک دقیقه و 50 
ثانیه را به معرفی خانواده اش اختصاص داد تا نشان 
دهد که بستگی های نسبی او چقدر در شکل گیری 
جهت گیری سیاس��ت خارجی اثرگذار خواهد بود. 
وزیر خارجه بایدن، خود، پدر، مادر همسر و حتی پدر 
مادری اش، یعنی ساموئل بیزار را معرفی کرد، کسی 
که به گفته او از معدود بازماندگان هولوکاست است 
و چهار سال را در کمپ نازی      ها سپری کرده است. او 
گفت:»برای خانواده من، مانند بسیاری از نسل های 
امریکایی ها، امریکا واقعاً آخری��ن و بهترین امید در 
جهان بوده است.« بلینکن همسو با دیدگاه رهبری 
جهانی بایدن ادعا کرد که از نظر او امریکا »هنوز هم« 
توانایی بیشتری از دیگران برای رهبری جهان دارد  
ولی تأکید کرد که نمی تواند همه مش��کالت جهان 
را به تنهایی حل کند و بر همکاری و شراکت با سایر 
کش��ور      ها تأکید کرد. بلینکن که گفته می ش��ود از 
معماران توافق هسته ای با ایران است، در مورد ایران 
و توافق هسته ای چیزی نگفت ولی از قول او در سال 
۲017 و در مصاحبه ای با ش��بکه خبری سی ان ان 
امریکا آمده که او مخالفت خ��ود را با قرار گرفتن نام 
سپاه در لیست گروه های تروریستی وزارت خارجه 
امریکا اعالم کرده بود. روزنامه یزاییل هیوم نیز به نقل 
از مقام های سعودی گفته که مقامات ریاض مطمئن 
هستند که بایدن و نزدیکان وی در دولت آینده امریکا 

طرح جدیدی را برای توافق با ایران آماده کرده اند. 
  با این حال، سابقه خانوادگی بلینکن که بایدن هم 
او را از خانواده هلوکاس��ت معرفی کرده، باعث شده 
اسرائیلی  ها او را گزینه ای مناسب تلقی کنند. مایکل 
اورن، مقام س��ابق اسرائیلی که ش��خصاً با بلینکن 
کارکرده، به روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گفته 

است: » به نظر من، او ارزش وقت صرف کردن را دارد 
و می تواند نفود خوبی داشته باشد.«  اورن، بلینکن را 
یک دیپلمات خیلی خوب و دوست واقعی اسرائیل 
خوانده است.  همین جمله را ایهود بارک، نخست وزیر 
سابق رژیم صهیونیستی هم تکرار کرده است: » او یک 

دوست بزرگ برای اسرائیل است.«
 مایک پمپئو، وزیر خارجه مستقر در اولین واکنش 
به دیدگاه های تیم سیاس��ت خارجی بایدن گفت 
آنها » در یک دنیای فانت��زی زندگی کرده و منفعل 
هستند. « پمپئو که در مصاحبه با فاکس نیوز سخن 
می گفت، تأکید کرد:»تعدادی از آنها را می شناسم. 
آنها دیدگاه بسیار متفاوتی دارند. آنها در جهانی تا 
حدی فانتزی زندگی می کنند. آنها از پش��ت پرده 
رهبری می کنند، آنها مماشات کردند. امیدوارم که 
یک مسیر متفاوت را انتخاب کنند.«  مایک پمپئو 
همچنین به گزینه بایدن برای سازمان ملل که خانم 
لیندا توماس گرینفیلد اس��ت، واکنش نش��ان داد. 
این امریکایی سیاه پوست از » بازگشت دیپلماسی 
و چندجانبه گرایی « خبر می دهد. پمپئو همچنین 
در واکنش به این صحبت       ها گف��ت:» دولت ترامپ 
 ائتالف       هایی ایجاد کرده که نتایج واقعی داش��ته و 
بیانگر واقعیت میدانی اس��ت.«  وزیر خارجه امریکا 
گفت: دقیقاً نمی توانم از روی اظهارات او بگویم اما 
چندجانبه گرایی برای همنشینی با دوستان تان در 
یک میهمانی اس��ت؟ این اصاًل در راستای بهترین 

منافع برای ایاالت متحده قرار ندارد. 
 بازگشت سخت به برجام

باراک اوبام��ا، رئیس جمهور امری��کا در گفت وگو با 
واشنگتن پست پیش بینی کرده که بایدن به سرعت 
به توافق هسته ای ایران برمی گردد ولی آن را زمانبر 
توصیف کرده و گفته که هرچند آس��یب       هایی وارد 
شده است که موجب می شود تغییر این وضعیت برای 
ما زمان ببرد. تأکید اوباما بر زمانبر بودن این بازگشت 
در میان خوش بینی های موجود، نشان می دهد تیم 
سیاست خارجی بایدن، بازگشت به توافق هسته ای با 
ایران را در چارچوب مالحظات متحدین منطقه ای و 
به خصوص رژیم صهیونیستی انجام خواهد داد. »جو 
بایدن « »میشل فلورنوی « را به عنوان گزینه تصدی 
سمت ریاست سازمان تروریستی پنتاگون معرفی 
کرد، کسی که معاونت سیاس��تگذاری وزارت دفاع 
امریکا در دوران ریاست جمهوری »باراک اوباما« و 
معاون دستیار اس��تراتژی وزیر دفاع این کشور در 
دولت »بیل کلینت��ون « را در کارنامه خ��ود دارد و 
بار      ها از اعمال تحریم های ش��دیدتر و حتی توسل 
به گزینه نظامی علیه ایران دفاع کرده است. ظاهراً 
تحت چنین شرایطی است که اروپاییان اعتقاد دارند 
که امریکایی      ها بازگشت سختی به برجام خواهند 
داشت. گاردین از قول شرمن ضمن توصیف برجام 
به »رش��ته ای در حال از هم گسیختن« در ماه های 
پایانی دولت دونالد ترامپ، گفت: »واقعاً در مکانی 
سخت و دشوار قرار داریم. « وندی شرمن البته گفته 
که »من امی��دوارم بایدن با اروپ��ا در این خصوص 
صحبت کند؛ فرانسه، آلمان، انگلیس و کشور های 
اتحادیه اروپا و همچنین روس��یه و چین این توافق 
را با هم حفظ کرده اند؛ به وی��ژه اروپا که واقعاً به آن 

متعهد مانده است. «

با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت کنونی 
امریکا، نخس�ت وزیر رژیم صهیونیستی قصد 
دارد در س�فر به منطق�ه، راهی بحرین ش�ود. 
وزی�ر ام�ور خارج�ه این رژی�م نیز در س�فری 
ب�ه همی�ن مقص�د، برنام�ه افتت�اح س�فارت 
صهیونیس�ت    ها را در دس�تور کار دارد. سودان 
نیز که پیش تر به جرگه کش�ورهای سازش�کار 
با تل آویو پیوس�ته ب�ود، ب�رای جلوگی�ری از 
ارسال س�الح به غزه اعالم آمادگی کرده است. 
اگرچه انتظار نمی رود که سیاس��ت های دولت جو 
بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا در قبال رژیم 
صهیونیستی با دولت ترامپ چندان زاویه دار باشد، 
رژیم صهیونیستی با نزدیک ش��دن به زمان پایان 
دوران ریاست جمهوری ترامپ به تکاپو افتاده است 
تا جریان موجود در عادی سازی را تسریع کند و مانع 
از به تعویق افتادن روند دستیابی به اهدافی شود که 
ممکن است با اندک تغییراتی در دولت آتی امریکا 

به تعویق بیفتند. 
یک    شنبه گذش��ته، نتانیاهو در س��فری محرمانه 
که خبر آن به رس��انه    ها درز کرد، ب��ه همراه رئیس 
سرویس جاسوسی موساد به عربستان سعودی سفر 
و با محمد بن سلمان ولیعهد س��عودی دیدار کرد. 
شبکه کان روز چهار    شنبه اعالم کرد که نتانیاهو در 
چند روز آینده اولین سفر علنی خود را به کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس آغاز می کند. نتانیاهو 
بعد از تماس تلفنی با سلمان بن حمد بن عیسی آل 
خلیفه، ولیعهد بحرین گفت که از او رسماً برای سفر 
به این کشور دعوت شده اس��ت و قرار است هفته 
آینده به منامه برود. رسانه های رژیم صهیونیستی 
دیروز همچنین نوشتند که نتانیاهو می خواهد، قبل 
از وزیر امورخارجه این رژیم که قرار اس��ت چهارم 
دسامبر در منامه باش��د، وارد بحرین شود تا بدین 
طریق اولین مقام ارشد صهیونیست باشد که به این 

کشور سفر می کند. 
درخواست افتتاح سفارت تل آویو در بحرین طی سفر 

وزیر امور خارجه این کشور به فلسطین اشغالی طی 
هفته های گذشته رسماً به مقامات رژیم صهیونیستی 
مطرح شد از این رو، قرار است گابی اشکنازی، وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی پنج  شنبه هفته آینده بعد 
از سفر نتانیاهو، به بحرین برود. اشکنازی در این سفر 
سفارت تل آویو را در شهر منامه افتتاح خواهد کرد. 
تل آویو در جبهه امارات نیز فعالی��ت خود را ادامه 
می ده��د. پیش تر، ام��ارات و رژیم صهیونیس��تی 
توافق ه��ای دوجانبه ای را در زمینه ه��ای پروازها، 
سفر بدون ویزا، سرمایه گذاری و همکاری در زمینه 
علوم و تکنولوژی امضا کردند. رسانه های عبری زبان 
از برنامه رژیم صهیونیس��تی و امارات برای امضای 
یادداش��ت تفاهمی در زمینه فن��اوری مالی خبر 
دادند. احمد الصایغ، رئیس شورای اداره بازار جهانی 
ابوظبی در این مورد گفت که یادداشت تفاهمی را 
با مرکز اسناد مالی رژیم صهیونیستی و بزرگ ترین 
بانک این رژیم هبوعلیم در زمینه فناوری مالی امضا 

خواهد کرد. 

 تقالی بن سلمان
شبکه خبری المنار در خبری به نقل از منابع مطلع 
گزارش کرد که دفتر نتانیاهو در آغاز هفته دوم نوامبر 
عرصه دیدار    هایی در باال    ترین سطح میان مشاوران 
و مسئوالن ارشد دولت امریکا با نتانیاهو و در حضور 
یک شخصیت س��عودی نزدیک به بن سلمان بوده 
اس��ت. در این دیدار ب��ه میزبانی نتانیاه��و درباره 
عادی سازی روابط سعودی-اسرائیلی و اسامی شش 
کشوری که قرار اس��ت به روند عادی سازی روابط 
بپیوندند، رایزنی شده است.  المنار اقدامات اخیر بن 
سلمان را اینطور تشریح کرد : »ولیعهد سعودی از 
تأخیر در ملحق شدن به ماشین عادی سازی روابط با 
اسرائیل پشیمان است و پس از پیروزی جو بایدن به 
این نکته پی برد که محاسباتش اشتباه بوده است. او 
برای آینده سیاسی خود روی دونالد ترامپ حساب 
باز کرده بود و در انتظار دور دوم ریاست جمهوری 
ترامپ بود اما این اتفاق نیفتاد و دلیل ترس زیاد این 

روزهای بن سلمان همین است.«

 سودان، بازوی صهیونیست    ها علیه غزه
یک هیئت نظامی صهیونیست در هفته جاری به 
خارطوم پایتخت سودان سفر و با مسئوالن نظامی 
این کش��ور دیدار کرد. با این ح��ال، فیصل محمد 
صالح، س��خنگوی دولت س��ودان در این مورد به 
خبرگزاری فرانس��ه گفت: »کابینه هیچ اطالعی از 
سفر هیئت اسرائیلی نداشت و ما نیز اطالعی از سفر 
هیئت سودانی به » اسرائیل « نداریم. درباره مسئله 
عادی سازی پارلمان انتقالی تصمیم گیری خواهد 
کرد و تا زمان تش��کیل پارلمان هیچ نوع رایزنی با 

» اسرائیل « انجام نمی شود.«
خارطوم در شرایطی از این دیدار اظهار بی اطالعی 
می کن��د ک��ه گزارش    ها حاک��ی از این اس��ت که 
فرماندهان سودانی در دیدار با هیئت صهیونیست 
و در راستای عادی سازی روابط خود، اعالم کردند 
که می توانند از ارسال سالح به گروه های مقاومت 

حاضر در نوار غزه جلوگیری کنند.  
 دولت بایدن مشابه سیاست ترامپ را ادامه 

می دهد
ولید القططی، عضو دفتر سیاس��ی جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین در انتقاد از دیدار اخیر نتانیاهو با 
بن سلمان گفت: »کسی که در قبال مسجداالقصی 
کوتاهی و غفلت کند، همین کار را در قبال حرمین 
شریفین انجام خواهد داد.«  وی با اعالم اینکه محوری 
که سعودی    ها آن را رهبری می کنند محوری کاماًل 
امریکایی- صهیونیستی اس��ت، گفت: »دو محور 
وج��ود دارد، محور صهیونیس��تی-امریکایی علیه 
امت اس��الم و محور مقاومت فلسطین که هژمونی 
صهیونیستی در منطقه را رد می کند؛ نظام سعودی 
انتخاب کرد که یکی از قطب های محور امریکایی- 
صهیونیستی در منطقه باشد.« القططی گفت که 
بایدن همان سیاس��ت های ترام��پ در برابر رژیم 
صهیونیستی را با تفاوت در جزئیات ادامه خواهد داد 
زیرا همه دولت های امریکا در جهت خدمت به منافع 

امریکا و رژیم صهیونیستی حرکت می کنند. 

نتانیاهو و اشکنازی به بحرین می روند

عادی سازی روی دور تند

انفجار نفتکش یونانی
 در یک بندر سعودی

ب�ه  ظه�ر  از  بع�د  چهار   ش�نبه  خب�ری  مناب�ع  برخ�ی 
نفتک�ش  ی�ک  ب�ا  می�ن  برخ�ورد  مدع�ی  ته�ران  وق�ت 
ش�دند.  یم�ن  ب�ا  عربس�تان  م�رز  در  س�رخ  دری�ای  در 
منابع خبری به نقل از »شرکت امنیت دریانوردی « مدعی شدند که یک 
مین به یک نفتکش یونانی در دریای س��رخ نزدیک عربستان برخورد 
کرده اس��ت. این شرکت مدعی ش��ده که مین به یک نفتکش نزدیک 
عربس��تان و نزدیک مرز یمن در دریای س��رخ برخورد کرده و موجب 

انفجار در این نفتکش شده است. 
برخی منابع نیز گزارش کردند که این کشتی که »ام تی آگراری« نام 

دارد با پرچم مالت، تحت مالکیت یونان بوده است. 
ش��بکه خبری بلومبرگ نیز گزارش داد نفتکش آگراری که متعلق به 
شرکت »تی ام اس « بوده است، صبح روز گذشته به وقت محلی حین 
پهلوگیری در بندر الشقیق عربستان سعودی در معرض حمله  از سوی 
منبع ناشناس قرار گرفته است و بر اثر این حمله، بدنه آن آسیب دیده 

است. 


