پروژه «جداسازی قدس از فلسطین»
روی میز تلآویو

رژیم صهیونیس�تی ک�ه از انتفاضه س�وم فلس�طینیها در کرانه
باختری و قدس به وحشت افتاده است ،گزینههای جدیدی را روی
میز قرار داده و آنگونه که تش�کیالت خودگردان فلس�طین گفته
رژیم صهیونیستی با شهرکسازی در شمال ،جنوب و شرق قدس
اش�غالی ،به دنبال جدا کردن قدس از محدوده فلس�طینی است.

در ماههای گذشته و به ویژه پس از جنگ  12روزه غزه و نیز فرار شش
اس��یر فلس��طینی از یک زندان فوق امنیتی در اراضی اشغالی ،نگرانی
صهیونیس��تها از وقوع موج دیگری از انتفاضه ش��دت گرفته اس��ت.
افزایش قابلیتهای نظامی فلسطینیان از یک سو و تأکید سران مقاومت
بر جایگاه متزلزل اشغالگران ،صهیونیستها را بر آن داشته که با جدیت،
اقداماتی را برای جدا کردن قدس از بافت فلسطینی دنبال کنند.
فادی الهدمی ،وزیر امور قدس در تش��کیالت خودگردان فلسطین روز
جمعه در سخنانی طرحهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی در شمال،
جنوب و شرق قدس اشغالی را گامی در همین راستا و با عنوان «سونامی
جنونآمیز» ارزیاب��ی کرد که با ه��دف جدا کردن ق��دس از محدوده
فلسطینی آن در کرانه باختری صورت میگیرد.
به گ��زارش روزنامه رأیالی��وم ،الهدمی پروژه س��اخت  ۱۷هزار واحد
مسکونی در بخشهای مختلفی از شهر قدس را به منزله از بین رفتن
هرگونه احتمال «راهکار دودولتی» دانس��ت و هش��دار داد که احداث
10هزار واحد مسکونی در اراضی فرودگاه قدس نیز میتواند قدس را از
بخش شمالی آن و استان راماهلل جدا کند.
وی در تشریح برنامه صهیونیستها گفت که طرح احداث  3هزار و ۵۰۰
واحد مسکونی نیز به جدایی بخش شرقی قدس از کرانه باختری منجر
خواهد شد که از طریق کمربندی با ساخت هزاران واحد ،کرانه باختری
را نیز به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکند .همچنین ،در شرق
قدس ،ساخت هزار و  ۲۵۰واحد ،این منطقه را به صورت کامل از شهر
بیتلحم جدا میکند و اجرای چنین طرحهایی میتواند کمربندی را در
زمینه شهرکسازی به وجود آورد که شرق قدس را از بخش فلسطینی
آن در کرانه باختری جدا کند.
اخراج دهها خانواده فلسطینی از منطقه الشیخ جراح و شهرک سلوان و
شدت گرفتن عملیات تخریب منازل مردم فلسطین به طوری که از اوایل
سال جاری میالدی بیش از  ۱۴۰ساختمان در قدس تخریب شده ،دیگر
اقداماتی است که این وزیر فلسطینی به آنها اشاره کرده و با استناد به آنها
از جامعه بینالملل خواست به جای حرف زدن ،جلوی شهرکسازی،
آواره کردن فلسطینیان و تخریب منازل آنان را بگیرد و راهکار دو دولتی
را نجات دهد .شهرکسازی صهیونیستها در کرانه باختری و اخیرا ً در
قدس اشغالی ،واکنش جامعه جهانی را در پی داشته است و سازمان ملل
و دیگر کشورها اعالم کردهاند که این اقدام میتواند تنشها بین رژیم
صهیونیستی و فلسطینیها را تشدید کند.
محمود الزهار از رهبران جنبش حماس نیز دیروز در س��خنانی تأیید
کرد که پی��ام عملیات ش��هادتطلبانه اخیر در داخل س��رزمینهای
اشغالی این است که صهیونیستها در فلسطین آیندهای ندارند .وی در
این مورد به فارس گفت« :پیام روشن است ،در شمال ،جنوب ،شرق و
غرب فلسطین و قدس ،هیچ آیندهای برای یهودیان صهیونیست وجود
ندارد ،حتی اگر بهایی که مردم فلسطین بپردازند ،جان بهترین فرزندان
به عنوان شهدای فلسطین باشد».
از س��وی دیگر ،عکرمه صبری ،خطیب مس��جداالقصی هم با اعالم اینکه
اشغالگران صهیونیست از روز یکشنبه گذشته ش��هر قدس را به پادگان
نظامی تبدیل کردهاند ،گفت«:اشغالگران اسرائیلی محاصره مسجداالقصی
و فرآیند تفتیش و بازرسی نمازگزاران را تش��دید کرده و زمینه برای ورود
ی آنها در این مسجد باز ش��ده است .یورشها نه تنها با
یهودیان و گشتزن 
حمایتها در سطوح رسمی و سیاسی بلکه در سطوح گروههای شهرکنشین
نیز افزایش یافته است».وی ضمن مخالفت با این اقدامات ،رژیم صهیونیستی
را مسئول کامل هرگونه اقدامی دانست که به مسجداالقصی لطمه وارد کند.
وی از شهروندان فلسطینی خواست به این مسجد بروند و با هرگونه اقدام
شهرکنشینان اسرائیلی علیه آن مقابله کنند.
بازی ضد فلسطینی انگلیس
در پی تالش صهیونیس��تها ب��رای افزایش فش��ارهای جهانی علیه
جنبش حماس ،متحدان رژیم صهیونیس��تی برنامههای خود را برای
خوشخدمتی به این رژیم شروع کردهاند .روزنامه اسرائیلالیوم دیروز
در گزارشی نوش��ت ،دولت انگلیس پس از اقدام اخیرش در تروریستی
خواندن گروه حماس ،بازداشت اعضای این جنبش را نیز در دست بررسی
دارد .یک منبع انگلیسی به این روزنامه گفت که در حال حاضر برخی از
افراد و سازمانها در انگلیس تحت نظر هستند و انتقال از مرحله اعالم
حماس به عنوان یک سازمان تروریستی به مرحله انجام اقدامات عملی
در گرو رویکردهای بوریس جانسون نخستوزیر انگلیس است .سفیر
انگلیس در اراضی اش��غالی هم گفت که تصمیم لندن برای تروریستی
خواندن حماس براساس اطالعاتی است که از رژیم صهیونیستی دریافت
کرده اس��ت .انگلیس اطالعاتی را در جریان جنگ نوار غزه در ماه مه از
رژیم صهیونیستی دریافت کرد که لندن را متقاعد کرده است.
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سرويس بينالملل

نتایج انتخابات فاجعهبار است
آن را نمیپذیریم

«ه�ادی العامری» ،رئی�س ائتالف الفت�ح از عملک�رد و اظهارات
نماین�ده س�ازمان ملل در ام�ور ع�راق انتق�اد و تأکید ک�رد که
اظه�ارات این نماین�ده در ش�ورای امنیت ،موضوعیت نداش�ت.

این اظهارات العامری پس از آن عنوان شد که «جنین هانس پالسخارت»
نماینده سازمان ملل در امور عراق ش��امگاه روز پنجشنبه به دیدار هادی
العامری ،رئیس ائتالف الفتح عراق رفت .شبکه خبری «النجبا» گزارش
داد ،العامری در این دیدار این سؤال را برای پالسخارت مطرح کرده است که
آیا شکایت [به نتایج انتخابات] ،تهدیدی برای کمیساریای انتخابات عراق
است که وی گفت« :آنچه برای ما مهم است و نخستین اولویت ما به شمار
میرود ،ثبات امنیتی و سیاسی عراق است و برای تحقق این مسئله ،عمر
و جوانی خود را دادهایم ».رئیس الفتح خاطرنشان کرد« :علت نپذیرفتن
نتایج انتخابات اخیر این اس��ت که معتقدیم این نتایج ،فاجعهبار است و
امنیت و ثبات عراق را بر هم خواهد زد و مهمترین رکن دموکراسی یعنی
صندوق رأی را از بین خواهد برد».العامری همچنین خطاب به پالسخارت
گفت« :ما از تو نمیخواهیم که به صورت علنی از کمیساریا ،دفاع کنی ،ولی
این س��تایش غیرقابلتوجیه نیز ،نیاز نبود اظهارات تو در شورای امنیت،
موضوعیت نداشت ».پالسخارت هم در صفحه توئیتر خود گفت که در دیدار
با العامری ،ابراز امیدواری کرده است کمیساریای عالی مستقل انتخابات و
هیئت قضایی با استقالل کامل به شکایتهای انتخاباتی رسیدگی کنند.
این دیدار یک روز پس از انتقاد تند العامری از گزارش پالسخارت در شورای
امنیت صورت گرفت .پالسخارت به شورای امنیت گفته بود هیچ سندی
مبنیبرتقلبدرانتخاباتپارلمانیعراقوجودندارد .همزمانروزپنجشنبه
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از پایان عملیات شمارش دستی
آرا خبر داد که آخرین آن در پایگاههای استان نینوا بود .این کمیساریا در
بیانیهای گفت ،اعالم پایان بازشمارش دستی آرا بنا به دستور هیئت قضایی
انتخاباتوباحضورنمایندگاننامزدهایشکایتکنندهوناظرانبینالمللی
و رسانهها صورت گرفت .در انتخابات پارلمانی عراق که دهم اکتبر برگزار
شد ،فراکسیون صدر به رهبری مقتدی صدر با کسب۷۳کرسی از مجموع
 ۳۲۹کرسی مجلس ،در صدر قرار گرفت.
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هیئت مذاکرهکننده ایرانی پیش از مذاکرات هستهای ،جمعبندی نهایی خود را اعالم کرد

ایران برای لغو تحریمها به وین میرود

دو روز دیگـ�ر
گزارش یک
هفتمیـ�ن دور
مذاکرات هس�تهای ایران و  4+1شروع میشود،
هیئت ایرانی به جمعبندی نهایی برای حضور در
میز مذاک�رات وین رس�یده و آنگونه که مقامات
ایرانیگفتهاندهیئتمذاکرهکنندهبسیارجدیو
برایلغوتحریمهابهوینمیرود.امریکاهممجددا ً
مدعیشدهاگرایرانباآژانساتمیهمکارینکند،
شورایحکامنشستفوقالعادهتشکیلمیدهد.

در حالی که در روزهای اخیر مقامات امریکایی و
اروپایی با اتهامزنیهای مکرر به ایران ،پالسهای
منفی به مذاکرات وین ارسال و روند گفتوگوها
را با چالش جدی مواج��ه کردهاند ،هیئت ایرانی
بر پیگی��ری خواس��تههایش در می��ز مذاکرات
اص��رار دارد .علی باق��ری ،معاون سیاس��ی وزیر
امور خارجه ای��ران روز پنجش��نبه در مصاحبه
با روزنام��ه «ایندیپندن��ت» با تأکید ب��ر تداوم
سیاست فشار حداکثری از س��وی دولت امریکا
گفت« :لغو تم��ام تحریمهای مرب��وط به برجام
از جمله تحریمهای اعمال ش��ده ذیل چارچوب
کمپین «فش��ار حداکثری» ،ش��رط الزم برای
موفقیت مذاکرات اس��ت ».باق��ری تأکید کرد:
«درخواس��ت برای تضمین از ط��رف دیگر برای
خارج نشدن از توافق ،اعمال نکردن تحریمهای
جدید و بازنگرداندن یا خودداری از اعمال مجدد
تحریمهای قبلی با این هدف دنبال میشود که
این احتمال خنثی ش��ود که هرجومرج سیاسی
در ایاالت متح��ده بر رفتاره��ای بینالمللی این
کش��ور تأثیر بگذارد ».باق��ری همچنین تأکید
کرد« :متأسفانه ،سیاست شکستخورده دنبال
ک��ردن کمپین فش��ار حداکثری ک��ه در دولت
ترامپ شروع شد ،همچنان در دستورکار دولت
بایدن اس��ت» .او در ادامه گفت« :رئیسجمهور
بایدن باید بهمنظور خالص ک��ردن خود از آنچه
ما بهعنوان س��ردرگمی سیاس��ی و دنبال کردن
سیاستهای شکستخورده و غیر انسانی دولت
ترامپ میبینیم ،تحریمها را لغو کند ».س��عید
خطیبزاده ،س��خنگوی وزارت امور خارجه هم
دیروز با بی��ان اینکه تمام��ی تحریمهای امریکا
باید به صورت یکجا ،مؤثر و قابل راستیآزمایی و
همراه با تضمینهای عینی برداشته شود ،گفت
که همه تمرکز ایران و  ،4+1در مذاکرات وین بر
رفع این تحریمهاست .خطیبزاده در گفتوگو
با خبرگ��زاری صدا و س��یما ،درب��اره دور جدید
مذاک��رات در وین بین ایران و گ��روه  4+1اظهار
داشت«:مواضع جمهوری اس�لامیایران در این
ص ماهها پیش عنوان ش��ده و دولت جدید
خصو 
هم بدون هیچگون��ه لکنتی مواض��ع خودش را
خبر

گروه طالبان که اخیرا ً قدرت را در افغانس�تان
به دس�ت گرفت�ه ،اعالم ک�رد که ی�ک هیئت
بلندپایه وابس�ته به این گ�روه برای دی�دار با
مقامات امریکای�ی و اروپایی راهی قطر ش�د.

با گذشت بیش از س��ه ماه از قدرتگیری طالبان در
افغانستان ،اولین مذاکرات بین این گروه با غربیها
شروع شده اس��ت .به گزارش شبکه روس��یا الیوم،
عبدالقهار بلخی ،س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه
افغانستان در دولت طالبان در توئیتی نوشت «:عصر
گزارش 2
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اعالم کرده است ».سخنگوی دستگاه دیپلماسی
ادام��ه داد«:تمام��ی تحریمهای امری��کا باید به
صورت یکجا ،مؤثر و قابلراستیآزمایی و همراه
با تضمینهای عینی برداشته شود».
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران هم
روز جمعه در گفتوگوی تلفن��ی با جوزف بورل،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه
ایران با حسن نیت و جدیت در مذاکرات وین حضور
مییابد و خواهان توافق خوب و قابلراستیآزمایی
است ،گفت«:غرب باید با رویکرد جدید و سازنده
به وین بیاید » .وزیر امور خارجه در این گفتوگوی
تلفنی تأکی��د کرد« :اگر طرفه��ای مقابل آماده
بازگش��ت به تعهدات کامل خود و رفع تحریمها
باشند ،دستیابی به یک توافق خوب و حتی فوری
امکانپذیر اس��ت ».امیرعبداللهی��ان تأکید کرد:
«باید تضمین جدی و کافی وجود داشته باشد که
امریکایی که به آن اعتمادی وج��ود ندارد ،دوباره
از برج��ام خارج نخواهد ش��د » .ب��ورل هم دیروز
در توئیتی درباره گفتوگ��وی تلفنی خود با وزیر
خارجه ایران تأکید ک��رد «:بازگرداندن برجام به
مسیر اصلی بیش از همیشه ضروری است».
مقامات تهران بارها اعالم کردهاند که اگر امریکا
در بازگشت به برجام جدی است برای نشان دادن

حسن نیت خود باید همه تحریمها علیه ایران را
لغو کند و پس از آن تهران نیز با راستیآزمایی به
تعهداتش در توافق هستهای باز خواهد گشت .این
درحالی است که امریکاییها بهرغم ادعای ظاهری
برای بازگشت به برجام ،در عمل خالف این ادعا
را اثبات کردهاند و در ماهه��ای اخیر اتهاماتی را
علیه ایران وارد کردهاند که میتواند راه رسیدن
به توافق احتمالی را با چالش مواجه کند .مقامات
واش��نگتن با این ادعا که توسعه برنامه هستهای
ایران نگرانکننده اس��ت و این موضوع میتواند
بازگشت به برجام را از بین ببرد ،درصددند توپ
را به زمین ایران انداخته و هرگونه شکس��ت در
مذاکرات هس��تهای را به گردن تهران بیندازند.
هرچند هیئ��ت ایرانی بر لغو هم��ه تحریمها در
مذاکرات آتی اصرار دارد اما امریکاییها گفتهاند
که اگر توافق هم حاصل شود باز هم تحریمهای
غیرهس��تهای کماکان باقی خواهند ماند .برای
خروج مجدد دولت امریکا از برجام ،ایران دنبال
گرفتن تضمین است اما دولت امریکا زیر بار این
تعهدات نم��یرود و به گفته مخالف��ان برجام در
داخل امریکا ،تهران نباید به توافق طوالنی مدت با
واشنگتن امیدوار باشد چرا که دولت آینده امریکا
میتواند به راحتی از این توافق خارج شود.

روز دوشنبه هفتمین دور مذاکرات ایران و 4+1
در وین ،برگزار میشود و هماهنگیهای طرفین
برای رسیدن به توافق احتمالی در جریان است.
در همین راس��تا ،میخائیل اولیان��وف ،نماینده
روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین
در توئیتی اعالم کرد «:نشس��تهای غیررسمی
مشارکتکنندگان در برجام در قالبهای مختلف
به منظور آمادگ��ی برای از س��رگیری مذاکرات
وین،شنبه و یکش��نبه در پایتخت اتریش آغاز
میشود ».به گفته مقامات روسی و ایرانی حدود
 90درصد اختالفات بین تهران و واشنگتن حل
شده است اما برخی اختالفات کلیدی باقی مانده
که روند رس��یدن به توافق را مختل کرده است.
امریکا س��عی دارد بندهای جدیدی را در توافق
احتمالی بگنجاند که برنامه موشکی و رفتارهای
منطقهای ایران را نیز دربر گی��رد اما تهران بارها
گفته که برنامه موش��کی خط قرمز است و بر سر
این موضوع گفتوگو نخواهد کرد.
لفاظی مجدد امریکا
در آس��تانه مذاکرات وین ،امریکاییها باز هم به
لفاظیهای خود علیه ایران ادامه میدهند .لوئیز
بونو ،نماینده امریکا در س��ازمانهای بینالمللی
مستقر در وین روز پنجشنبه ایران را به همکاری
نکردن با آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی متهم و
تهدید کرد چنانچه این روال ادامه داشته باشد،
شورای حکام آژانس برای رسیدگی به این بحران
نشست فوقالعاده تشکیل خواهد داد .به گزارش
فارس ،لوئیز بونو با صدور بیانیهای از اقدام ایران
در توقف اجرای پروتکل الحاقی ابراز نگرانی کرده
و گفته اس��ت« :این اقدام بر توانایی آژانس برای
ارائه ضمانتهای الزم در خص��وص نبود مواد و
فعالیتهای هس��تهای اعالمنش��ده در ایران اثر
منفی میگذارد ».در بخش دیگری از این بیانیه
آمده است« :ما همچنین از تصمیم ایران در توقف
اجرای کد  3/1بر خالف تعهدات حقوقیاش نگران
هس��تیم .بار دیگر امروز تأکی��د میکنیم که کد
اصالحی  3/1از لحاظ حقوقی برای ایران الزامآور
اس��ت و این کد را نمیتوان به ص��ورت یکجانبه
اصالح یا تعلیق کرد ».ادع��ای امریکاییها پس
از آن مطرح میشود که رافائل گروسی ،دبیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از سفر به تهران
مدعی شد که رایزنیهایش با مقامات ایرانی برای
رسیدگی به مسائل پادمانی باقیماندهنتیجهای
نداشت .این درحالی است که مقامات ایرانی بارها
گفتهاند که به همکاری با آژانس ادامه میدهند
اما امریکاییها با موجس��واری روی گزارشهای
آژانس ت�لاش میکنند فش��ارهای جهانی علیه
ایران را افزایش دهند.

طالبان با غرب در دوحه گفتوگو میکند
پنجشنبه یک هیئت بلندپایه از دولت افغانستان به
ریاس��ت امیرخان متقی ،وزیر امور خارجه به دوحه
رفت ».بلخی افزود «:این هیئت متشکل از مقامات
وزارته��ای آموزش ،بهداش��ت ،مال��ی و امنیت و
همچنین بانک مرکزی اس��ت ».قرار اس��ت هیئت
طالبان در دوحه با هیئت بلندپایه امریکایی در مورد
موضوعات مختلف از جمله آزادس��ازی ذخایر ارزی
افغانس��تان گفتوگو کنند .طالبان روز چهارشنبه
اعالم کرده ب��ود که از  ۲۷ت��ا  ۲۹نوامب��ر در قطر با

دیپلماتهای امریکایی و اعضای اتحادیه اروپا رایزنی
خواهد کرد .فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان هم
برایحضوردرنشستیدوهفتهایبارهبرانطالبانبه
ش از این ند پرایس،
دوحه ،پایتخت قطر رفته است .پی 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته بود که امریکا و
طالبان روند گفتوگوهای دوحه را هفته آینده آغاز
میکنند .موضوعات سیاس��ی ،داراییهای مسدود
شده افغانستان ،کمکهای بشردوستانه ،آموزش،
بهداشت ،گشایش و تأمین امنیت سفارتخانهها در

کابل محورهای بحث طرفها اعالم ش��ده است .در
هفتههای اخیر برخی منابع اعالم ک��رده بودند که
غربیها طرح به رسمیت شناختن طالبان را بررسی
میکنند.طالباناخیرا ًبهغربیهاهشداردادهکهتعلل
در به رسمیت شناختن این گروه عالوه بر افغانستان
برای جامعه جهانی نیز خطرناک اس��ت .غربیها به
رسمیت شناختن دولت طالبان را به تشکیل دولت
فراگیر در افغانستان مشروط کرده بودند اما طالبان
دولتی صددرصد طالب را روی کار آورده است.

رئیسجمهور اوکراین روسیه را به کودتا در کییف متهم کرد

اوکراینبر طبل جنگ ناتو -روسیه میکوبد
پس از آنکه روسیه ادعاها درباره برنامهریزی برای
حمله ب�ه اوکراین را رد کرد ،ح�ال رئیسجمهور
اوکراین ادعا کرده که روس�یه بهدنبال کودتا در
کییف اس�ت و گفته که کش�ورش به طور کامل
آماده هرگونه تشدید اوضاع با روسیه است .اصرار
مقامات کییف بر طرح روسیه برای انجام کودتا یا
جنگ علیه اوکراین ب�ا وجود تکذیبهای مداوم
مسکودرواقعتالشیبرایجلبحمایتکشورهای
غربی و ناتو برای حمایت بیشتر از اوکراین است.

بهگزارش«جوان»«،ولودیمیرزلنسکی»،رئیسجمهور
اوکراین که این روزها با سخنان ضدروسی خود توانسته
بار دیگر به صدر اخبار بینالمللی حوزه اروپا بازگردد .او
در جدیدترین ادعای خود گفته است که اطالعات این
کشور از تالش احتمالی برای انجام کودتا در ماه دسامبر
با دخالت افرادی از روس��یه حکایت دارد .به گزارش
رویترز ،او در کنفرانس خبری روز پنجشنبه گفت« :ما
نه تنها از سوی فدراسیون روسیه و تشدید تنشهای
احتمالی با چالش مواجی��م ،بلکه چالشهای داخلی
بزرگی داریم .من اطالعاتی دریافت کردم که قرار بود
کودتایی در تاریخ اول یا دوم دس��امبر در کشور ما رخ
دهد» .زلنسکی گفت که کشورش به طور کامل آماده
هرگونه تشدید اوضاع با روسیه است .وی سپس تأکید
کرد که از کشورش نخواهد گریخت.
اخیرا ً مقامهای اوکراینی در جدیدترین فضاسازی
علیه روس��یه ،ادعاهای��ی را در خصوص اس��تقرار
غیرمعمول مسکو در مرز با اوکراین و احتمال حمله
قریبالوقوع مطرح کردهاند .پیشتر ،رئیس سازمان
اطالعات دفاعی اوکراین در مصاحبه اختصاصی با
وبگاه «میلیتری تایمز» مدعی شده بود که روسیه
بیش از ۹2ه��زار نظامی اطراف مرزه��ای اوکراین

مستقر کرده و در حال آماده ش��دن برای حمله به
اوکراین تا پایان ژانویه یا اوایل فوریه است .بودانوف
همچنین ادعا کرد حمل��های که روس��یه تدارک
ی سال ۲۰۱۴
میبیند ،بس��یار ویرانگرتر از درگیر 
خواهد بود که در آن حدود 14هزار اوکراینی کشته
شدند« .الکسی رزنیکوف» وزیر دفاع اوکراین نیز در
گفتوگو با «واشنگتنپست» گفته بود که مشخص
نیس��ت «والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه
تصمیم به حمله گرفته است یا خیر .این اظهارات ضد
روسی مقامات اوکراینی واکنش تند مقامات غربی را
هم به همراه داشته و وزیر دفاع امریکا روز پنجشنبه
به خبرنگاران گفت که ایاالت متحده همچنان شاهد
«رفتار نگرانکننده از سوی روسیه» است .از سوی
دیگر وزیر امور خارجه امریکا و دبیرکل ناتو در تماس

تلفنی به بررسی آنچه «تحرک نظامی غیرمعمول»
روسیه در نزدیکی مرز اوکراین خواندند ،پرداختند.
رزمایشهای مکرر کییف
در گرماگرم افزایش نگرانیها بر سر تحرکات نظامیان
روس در نزدیکی مرزهای اوکراین ،که به گفته کییف
میتواند مس��یر یک تنش نظامی قدرتمند را هموار
کند ،اوکراین مانوره��ای نظامی خ��ود را با جدیت
دنبال میکند .به گزارش اسپوتنیک مقر «عملیات
نیروهای مش��ترک» اوکراین اعالم کرد ،ارتش این
کشور ،در منطقه دونتسک که تحت کنترل کییف
اس��ت ،یک تمرین نظامی با حضور واحدهای زرهی
انجام داده است .سرویس امنیتی اوکراین همچنین
از مانور دیگری در روز پنجش��نبه گزارش داد .تدابیر
کییف در ش��رایطی صورت میگیرد که سهشنبه

دیمیتری پسکوف ،س��خنگوی کرملین این نگرانی
را که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد ،بیاساس
دانسته و گفت :ما مکررا ً و در سطوح مختلف ،تصریح
کردهایم که قصد حمله به هیچ جایی را نداریم .روسیه
هیچ برنامه س��تیزهجویانهای ندارد و هرکس خالف
آن را بگوید ،اشتباه گفته اس��ت .ضمناً ،نسبت دادن
تحرکات نیروهای روس��یه در خاک خ��ود به چنین
نقشههایی (با انگیزههای تهاجمی) ،کام ً
ال اشتباه است.
در حالی که اوکراین با طرح اتهامات خود علیه روسیه
توانس��ته حمایت کش��ورهای غربی و ائتالف نظامی
ناتو را با خود همراه کند ،همزمان مسکو شرایط خود
را برای عادیس��ازی روابط با امریکا اعالم کرده است.
روز پنجشنبه «ماریا زاخارووا» ،سخنگوی وزارت امور
خارجه روسیه اظهار کرد ،عادیسازی روابط کشورش
با امریکا بدون حل و فصل مس��ئله اموال دیپلماتیک
فدراسیون روسیه غیرممکن است .سخنگوی وزارت
امور خارجه روس��یه گفته «بدون حل و فصل مسئله
ساختمانهای دیپلماتیک روسیهاصوالً عادیسازی
روابط ما با امریکا که بر اث��ر تعارضات و موانع حقوقی
ایجاد شده از سوی واشنگتن مسموم شده ،غیر ممکن
است ».از سوی دیگر روسیه که این روزها با غرب بر سر
بحران اوکراین و پناهجویان بالروس ،دچار تنش شده
است ،سطح آمادگی نیروهایش را تقویت میکند .در
همین راستا ،در پی تداوم تنش میان بالروس و اتحادیه
اروپا بر س��ر بحران پناهجویان ،جنگندههای روس و
بالروس بر فراز مرزهای بالروس به گشتزنی پرداختند.
خبرگزاری رویترز دیروز نوشت ،حضور جنگندههای
روسی در این گش��تزنی هوایی ،نشانه تأکید مسکو
بر حمایت از مینس��ک در زمینه اختالفات بالروس و
اتحادیه اروپا بر سر مهاجران غیرقانونی است.

امریکا تجزیه یمن را درسر دارد

پس از شکست سیاستهای امریکا و عربستان سعودی در یمن و
ناکامی در پیدا کردن راهحلی برای پایان جنگ ،االن امریکاییها
گزینه آخر خ�ود را رو کردهاند و آنگونه که مناب�ع یمنی گفتهاند
فرس�تاده امری�کا در یمن ب�ا ش�ماری از طرفها درباره مس�ئله
تجزیه یمن به دو قس�مت جنوبی و ش�مالی صحبت کرده اس�ت.

امریکا و متحدانش که نتوانستهاند جنبش انصاراهلل یمن را شکست دهند،
در پی پیروزیهای این جنبش ،نقشه جدیدی برای یمن طراحی کردهاند.
گزارشهایی که از منابع دیپلماتیک منتش��ر ش��ده ،حاکی از این است
که تیم لیندرکینگ فرس��تاده امریکا در یمن روز پنجشنبه با شماری از
طرفهای یمنی دیدار داشته که به وضوح از تالش واشنگتن برای جدایی
جنوب از شمال پرده بر میدارد ،چرا که منابع یاد شده تصریح کردهاند که
لیندرکینگ در مالقات با تعدادی از سیاستمداران ،روزنامهنگاران ،فعاالن
و اتباع یمنی حاضر در امریکا با آنان درباره تجزیه یمن صحبت کرده است.
این در حالی اس��ت که الزبیدی ضمن درخواس��ت از لیندرکینگ برای
گفتوگو با شورای انتقالی جنوب با هدف تجزیه یمن ،تأکید داشته که
شورای انتقالی جنوب باید در مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل
نماینده داشته باشد و سازمان ملل از ترس اینکه حضور نمایندگان شورای
انتقالی جنوب یمن ،فرایند صلح را دش��وار کند ،اجازه نمیدهد شورای
انتقالی در مذاکرات صلح سازمان ملل نماینده داشته باشد .چندی پیش،
عیدروس الزبیدی ،رئیس ش��ورای انتقالی جنوب که از پشتوانه امارات
برخوردار است ،با طرح ادعای حمایت  90درصدی ساکنان جنوبی یمن،
از جو بایدن ،رئیسجمهور امریکا خواسته بود از تجزیه این کشور حمایت
کند .حاال واشنگتن که بیش از هفت سال برای شکست مقاومت مردمی
یمن تالشی مذبوحانه داشته ،با استفاده از نفوذ فرستاده ویژهاش ،اقدامات
خود را به تجزیه این کشور معطوف کرده است .همزمان با این تحرکات،
ائتالف متجاوز سعودی ،بامداد دیروز اعالم کرد که حمالت هوایی جدیدی
را به اهداف نظامی که آنها را مشروع توصیف کرده در صنعا صورت داده
است .بنابر اعالم رسانههای سعودی این حمله علیه اهداف نظامی و پس
از یک عملیات اطالعاتی دقیق صورت گرفت .همچنین شبکه تلویزیونی
المس��یره گزارش داد که جنگندههای ائتالف ،پنجش��نبه شب منطقه
النهدین در پایتخت یمن را دو بار هدف حمله قرار دادند که هیچ قربانی
برجای نگذاشته است .روز پنجشنبه نیز ائتالف  13حمله به اهدافی در
استان مأرب ،دو حمله به صعده و یک حمله دیگر به حدیده انجام دادند.

هشدار روسیه به حمله شیمیایی احتمالی در ادلب
مرکز آشتی روسیه در س��وریه اعالم کرد که تروریستهای «تحریرالشام»
مواد سمی را برای سازماندهی اقدامات تحریکآمیز علیه دولت سوریه ذخیره
کردهاند .به گزارش شبکه المیادین ،مرکز آشتی روسیه در سوریه در پستی در
فیسبوکاعالمکردکهشبهنظامیانتحریرالشام(جبههالنصرهسابق)ظروف
حاوی مواد سمی را در یک پناهگاه زیرزمینی در نزدیکی شهر سرمدا در استان
ادلب ذخیره کردهاند و قصد دارند برای متهم کردن ارتش س��وریه حمالت
ش��یمیایی جدیدی انجام دهند .این مرکز افزود :تروریس��تها قصد دارند
اقدامات تحریکآمیزی را سازماندهی کنند تا به این ترتیب نیروهای دولتی
سوریهرابهاستفادهازسالحهایشیمیاییعلیهغیرنظامیانمتهمکنند.مرکز
آشتی روسیه در سوریه از رهبران گروههای مسلح غیرقانونی خواست دست از
این اقدامات بردارند و به دنبال حل و فصل مسالمتآمیز باشند.
----------------------------------------------------برنامه انگلیس برای افزایش حضور نظامی در جهان
انگلیس بر اساس یک برنامه منتشر شده از سوی وزارت دفاع این کشور ،قصد
افزایش حضور نظامی خود در جهان را دارد .به گزارش پایگاه ای.ان.آی ،در
این طرح مدرنیزهسازی تحت عنوان طرح «سرباز آینده» آمده است« :تعداد
سربازان بیشتری از ارتش در سراسر جهان برای مدت زمان بیشتری استقرار
پیدا خواهند ک��رد .حضور نظامی خط مقدمی بیش��تر ،قابلیت ما را برای
پیشبینی بحرانها ارتقا خواهد داد و ما برای رقابت در سطح درگیری علنی
آماده خواهیم بود .این طرح جلوی جنگ را با اطمینانبخشی به همپیمانان
و شرکا و بازداش��تن رقبا میگیرد .همچنین وزارت دفاع انگلیس به اعالم
افزایش سرمایهگذاری در زمینه تجهیزات نظامی به میزان 8/6میلیارد پوند
در یک دهه آینده پرداخت .قرار است این مورد منجر به رسیدن مجموع این
سرمایهگذاری نظامی انگلیس به41/3میلیارد پوند در دوره مشابه شود.
----------------------------------------------------برگزاری رزمایش مشترک روسیه و ارمنستان
وزارت دفاع ارمنس��تان در بیانیهای اعالم کرد ،ارتش این کشور و ارتش
روسیه در تاریخ۲۴تا ۲۵نوامبر رزمایشی مشترک را برگزار کردند .به گزارش
پایگاه پانورامای ارمنستان ،بر اساس این بیانیه در این رزمایش واحدهای
نظامی در سطح باالی آمادگی رزمی قرار گرفتند و پرسنل نظامی اقدام به
اشغال مناطق تعیین ش��ده کردند .همچنین در این رزمایش پستهای
فرماندهی و پستهای رصد تخلیه شدند .طبق این گزارش ،این رزمایش با
به کارگیری خودروهای زرهی پشتیبانی و نیروی هوایی که نتایجی عالی را
در جریان رزم با آتش نشان دادند برگزار شد .این رزمایش در زمانی برگزار
میشود که جاهطلبیهای جمهوری آذربایجان در منطقه قرهباغ افزایش
یافته است که روسیه و ارمنستان بهشدت با آن مخالف هستند.
----------------------------------------------------امارات با کمک اسرائیل پایگاه نظامی احداث میکند
برخی منابع از ورود یک کش��تی اماراتی حامل تجهیزات و س�لاحهای
سنگین به جزیره عبدالکوری در استان سقطری یمن خبر دادند که گفته
تأسیسپایگاهنظامیدراینمنطقهزیرنظرصهیونیستها

میشودباهدف
اس��ت .به گزارش روزنامه رأیالیوم ،این منابع اعالم کردند ،یک کشتی
اماراتی تجهیزات س��نگینی را ب��ه منظور ایجاد پای��گاه نظامی زیر نظر
کارشناسان صهیونیستی به جزیره منتقل کرده است .منابع خاطرنشان
کردند :کارشناسان رژیم صهیونیس��تی روزانه با بالگرد به جزیره منتقل
میشوند .عبدالکوری یکی از مهمترین جزایر واقع در نزدیکی شاخ آفریقا
و دارای اهمیت اقتصادی است ،زیرا شش بخش نفتی در آن واقع شده و
از نظر اداری به استان ارخبیل سقطری یمن وابسته است .عبدالکوری در
 ۱۲۰کیلومتری جزیره سقطری واقع شده و مساحت آن  ۱۳۳کیلومتر
مربع است .این دومین جزیره مهم بعد از ارخبیل سقطری است.
----------------------------------------------------دادگاه نظامی لیبی حکم اعدام حفتر را صادر کرد
رسانههای لیبیایی سندی را که دفتر دادس��تانی نظامی مصر صادر کرد،
منتشر کردند که طبق آن دادگاه نظامی شهر مصراته به صورت غیابی برای
خلیفهحفتر،فرمانده«ارتشملی»لیبیوششافسرعالیرتبهدیگربهاتهام
حمله به دانشکده نیروی هوایی مصراته حکم اعدام صادر کرد .به گزارش
شبکه روسیا الیوم ،یک منبع نظامی مسئول در فرماندهی کل «ارتش ملی»
لیبی این حکم را تحقیرآمیز دانست که از سوی یک دادگاه غیر قانونی وابسته
به اخوانالمسلمین در پایگاه این گروه در مصراته صادر شده است.
----------------------------------------------------طرح قانونگذاران پرو برای استیضاح رئیسجمهور
سیاس��تمداران مخالف دولت پرو از جمله اعضای حزب راس��تگرای کیکو
فوجیموری که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی پرو با نتیجهای نزدیک
شکست خورد ،طرح استیضاح پدرو کاستیلو ،رئیسجمهور فعلی پرو را به
کنگره این کشور ارائه کردند .به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،این طرح با
استناد به «عدم صالحیت اخالقی» برای حکومت کردن ،با امضای ۲۸نماینده
ارائه شد .این طرح قرار اس��ت در کنگره به مرحله رأیگیری برسد اما هنوز
برنامه زمانی این رأیگیری تعیین نشده و  ۵۲رأی از مجموع ۱۳۰نماینده
کنگره برای آنکه رویههای استیضاح رئیسجمهور پرو آغاز شود،الزم خواهد
بود .تیم کاس��تیلو به درخواس��تها برای اظهار نظر پاس��خ نداد اما در یک
سخنرانی در منطقه جائوجا گفت که از بابت این طرح نگرانی ندارد.

