نخستوزیر پاکستان :عادیسازی روابط با اسرائیل بیفاید ه است
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عمران خان ،نخستوزیر پاکستان در مصاحبه با تلویزیون این کشور گفت ،به رسمیت شناختن یا عادیسازی روابط با اسرائیل فایدهای ندارد ،چرا که صاحبان اصلی مساله
(فلسطینیها) ،با این امر مخالف هستند .وی تاکید کرد :فلسطینیها صاحبان این مساله هستند که به آنها ظلم شد و از حقوقشان محروم شدند و اراضیشان غصب شد.
اخیرا شاه محمود قریشی ،وزیر خارجه پاکستان تاکید کرده بود اسالمآباد هیچ نوع اعمال فشاری را برای به رسمیت شناختن اسرائیل نخواهد پذیرفت.

بینالملل

اسرائیلی سفر کرده به آمریکا نقل کرد جزئیات متن توافق با امارات
و بحرین تا بعد از امضای رسمی توافق فاش نخواهد شد .این مسؤول
اسرائیلی که آحارونوت از ذکر نامش خودداری کرد ،گفت جزئیات
این توافقها بسیار حساس است ولی از توضیح بیشتر خودداری
کرد .درباره دالیل این مساله نیز منبع مذکور گفت اسرائیل و بحرین
از چند روز قبل فقط درباره صلح با هم توافق کردهاند .نخستوزیر
رژیم صهیونیستی تأکید کرده بود توافق عادیسازی روابط با امارات
اجرایی نخواهد شد ،مگر پس از ارائه این توافق به هیأت کابینه و
به تمام هیأتهای کنست به منظور تصویب و تأیید بندهای وارد
شده در آن .نتانیاهو همچنین اعالم کرده بود توافق صلح با ابوظبی
و منامه برای اقتصاد فلسطین اشغالی میلیاردها دالر پول به همراه
خواهد داشت .خبرنگار الجزیره در این باره گفت با توجه به اینکه
توافق صلح با بحرین اعالمیه صلح نامیده شده است ،فعال نیازی
به تصویب در کابینه و کنس��ت ندارد ،زیرا  2طرف هنوز بندهای
این توافق را امضا نکردهاند .این توافقات در حالی انجام میشود که
دولتهای منامه و ابوظبی از شرط قدیمی خود برای عادیسازی
روابط با تلآویو ،یعنی حل مشکل فلسطینیها و تشکیل یک دولت
مستقل به پایتختی قدس شرقی گذشتهاند .از سوی دیگر مخفی
نگ ه داشتن برخی بندهای محرمانه توافق باعث نگرانی اپوزیسیون و
ائتالف حاکم در فلسطین اشغالی شده بود تا جایی که برخی احتمال
دادند در این توافق بندهایی وجود داش��ته باشد که فعالیتهای
شهرکسازی تلآویو در کرانه باختری اشغالی را به حالت تعلیق
درآورد .برخی دیگر هم درباره پیامدهای احتمالی بندهای سری
توافق بر امنیت و «برتری نظامی اسرائیل» در منطقه هشدار دادند.

سناریویبینتیجهعادیسازیروابطبارژیمصهیونیستیاینبار
بهمیزبانیترامپوبامشارکتوزرایخارجهاماراتوبحرینونخستوزیررژیمصهیونیستیتکرارشد

گروه بینالملل :بدون شک دونالد ترامپ خوشحالترین شخص
در مراسم امضای توافق عادیسازی روابط امارات و بحرین با رژیم
صهیونیستی در کاخ سفید بود .او که تا توانسته در داخل آمریکا بر
طبل تفرقه کوبیده ،به دنبال این است در  2ماه منتهی به انتخابات
ریاس��تجمهوری آمریکا در سیاست خارجی خود را عامل صلح
جهانی معرفی کند .از این رو از صربستان تا افغانستان و خلیجفارس
پروندههایی را در دستور کار قرار داده و با اعمال فشار بر حاکمان و
رؤسای این کشورها آنها را به مجریان کمپین انتخاباتیاش در بخش
سیاست خارجی تبدیل کرده است .این در حالی است که تا همین2
ماه قبل همه سناریوهای ترامپ در روابط خارجی با شکست محض
مواجه شده بود .مهمترین مورد این شکست هم طرح معامله قرن
بود که با نظر منفی جامعه جهانی مواجه شد .از این رو آنچه در
ارتباط با توافق عادیسازی و امضای آن توسط وزرای خارجه امارات
و بحرین با رژیم صهیونیستی میتوان گفت این است که روابط و
هنجارهای حاکم بر منطقه و مالحظات اجتماعی و سیاسی آن به
حدی پیچیده است که امضای توافق نهتنها منجر به صلح و ثبات
نخواهد شد حتی به مثابه آغاز انتفاضهای جدید در سطح منطقه
خواهد بود .در این بین تنها این ترامپ است که برداشت انتخاباتی
خود را از این موضوع کرده و طبیعتا در صورت پیروزی در انتخابات
مطابق رویه گذشته رؤسایجمهور آمریکا حمایت محض از رژیم
صهیونیستی را در دستور کار قرار خواهد داد.
نکته قابل توجه این است که مشارکت امارات و بحرین در سطح
وزرای خارجه در مراسم امضای توافق نشاندهنده عدم اطمینان
کامل حاکم ابوظبی و پادشاه بحرین به این توافق است و این دو
نمیخواس��تند با حضور در این مراسم ،اندک وجهه باقیمانده در
خاندان حکومتی خود را از دست دهند .لذا انتظار اینکه توافق بر سر
عادیسازی روابط در آینده منجر به یک رابطه محترمانه یا بلندمدت
شود ،به واقع دور از دسترس و خالف واقعیت نظام بینالملل کنونی
است .از سوی دیگر در صورت باخت ترامپ در انتخابات ،این توافق از
سوی دموکراتها چندان مورد حمایت نخواهد بود .همین مورد هم
سبب شده ولیعهد امارات از سفر به آمریکا امتناع کند تا در صورت
پیروزی بایدن در انتخابات وی درگیر تسویهحساب با او نشود .همه
این موارد منجر به این خواهد شد که حکام بحرین و شیوخ امارات

صلح با جنگ

توافق ترامپ با اوانجلیستها

اینکه این توافق یک پیروزی برای ترامپ در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ماه نوامبر است و میتواند حمایت مسیحیان انجیلی
را -که بخش مهمی از رأیدهندگان آمریکایی را تشکیل داده و حامی اسرائیل نیز هستند -به دست آورد انکار نشدنی است اما
ق صلحی که با راهبری ترامپ طرحریزی شده است ،محکوم به شکست خواهد بود و اساسا چشمانداز
واقعیت این است که تواف 
بلندمدتی نخواهد داشت .روزنامه واشنگتنپست در مطلبی با اشاره به این موضوع نوشت :دشوار است که حتی یک نقطه پیشرفت در
ارتباط با صلح اسرائیل -فلسطین که نتیجه مداخله آمریکا باشد ،بیابیم .سیاست غیرطبیعی ترامپ در حمایت از اسرائیل ،تشکیالت
خودگردان را رویگردان ساخته و توانایی آمریکا به عنوان یک میانجی بیطرف را به چالش کشیده است .فراتر از یک ارزیابی دوباره
دیپلماتیک از مساله فلسطین ،عادیسازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل بعید است چیز بیشتری به همراه داشته باشد.

عنوان بازنده اصلی این توافق را به خود اختصاص دهند.
کاخ سفید در حالی دیشب میزبان مراسم امضای  2توافق برای
عادیسازی روابط میان رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین بود
که همزمان با این مراسم انتفاضه سراسری در فلسطین برگزار و
پرچمهای فلسطین در اعتراض به امضای این توافقنامههای ننگین
برافراشته شد .به گزارش «وطن امروز» ،مراسم امضای توافق برای
عادیس��ازی روابط میان رژیم صهیونیس��تی با امارات از یک سو
و بحرین از س��وی دیگر دیروز در کاخ س��فید با حضور بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل و دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا و
نزاید و عبداللطیف
هیاتهای اماراتی و بحرینی به ریاست عبداهلل ب 
بنراش��د الزیانی ،وزرای خارجه  ۲کشور ساعت  ۱۲ظهر به وقت
واشنگتن ( 8و  ۳۰دقیقه شب به وقت تهران) با حضور میهمانانی
از جمله تونی بلر ،نخس��توزیر اسبق انگلیس در باغ جنوبی کاخ
سفید برگزار شد .مراسم امضای توافق با سخنرانی دونالد ترامپ
و سپس «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و پس
از او وزرای خارجه امارات و بحرین آغاز ش��د .شرکتکنندگان در
این توافق با ثبت عکس یادگاریای که یادآور عکس شرمس��ارانه
کمپدیوید بود ،در مراس��م حاضر شدند .همزمان با این مراسم
اخباری از شلیک  ۲راکت به سرزمینهای اشغالی مخابره شد
که بر اثر آن  ۲صهیونیست کشته شدند.

اسرائیل ،امارات و بحرین با آمریکا برگزار شد و پس از آن مراسم
امضای توافق صلح میان اسرائیل با  ۲کشور بحرین و امارات آغاز
ش��د .هر  ۳طرف یک س��ند واحد به نام «توافق ابراهیم» را امضا
کردند و توافقهای دوجانبهای نیز امضا شد .این توافقها به صورت
جداگانه بین  ۳رژیم امضا شد و سپس ایاالت متحده با امضای یک
سند مشترک به توافق آن  ۳رژیم پیوست .روز گذشته و پیش از
توافق یک مقام رژیم صهیونیستی به شبکه خبری «کان» این رژیم
گفت توافقی که با امارات عربی متحده با عنوان «توافق صلح» و
توافق با بحرین نیز با عنوان «اعالمیه صلح» خواهد بود که دلیل
آن اعالم آغاز روابط میان این کشور کوچک حاشیه خلیجفارس با
رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته است.
در این مراسم هیات بحرینی به ریاست عبداللطیف بنراشد
الزیانی و برخی مقامات این پادشاهی حضور داشتند و هیات اماراتی
به ریاس��ت عبداهلل بن زاید نیز ش��امل مقامات ارشد این کشور از
جمله وزیر اقتصاد ،وزیر مشاور در امور مالی ،وزیر مشاور در امور
همکاریهای بینالمللی و وزیر صنایع و تکنولوژیهای پیشرفته
بود .در هیات اسرائیلی نیز عالوه بر نتانیاهو ،یوسی کوهن ،رئیس
موساد و مئیر بنشبات ،مشاور امنیت داخلی اسرائیل حضور داشتند.
همچنین در این مراسم مقامات ارشد آمریکا از جمله جرد کوشنر،
داماد و مشاور ارشد رئیسجمهور آمریکا حضور داشتند.

پیش از برگزاری مراسم ،نشستهایی دوجانبه میان مسؤوالن

دیروز روزنامه عبریزبان آحارونوت از یک مس��ؤول در هیأت

■■توافق سهجانبه ابراهیم

■■توافق مبهم

بازخوانی دالیل شکست توافق سازش با رژیم صهیونیستی در گفتوگو با کارشناسان

سعداهلل زارعی
کارشناس مسائل غرب آسیا

باطن توافقات و آشکارسازی به مساله مهمتری اشاره دارد که در ادبیات رژیم صهیونیستی از آن با عنوان «تهوید» یاد میشود .این انگاره به معنای توسعهطلبی رژیم صهیونیستی و یهودیسازی
حاشیه جنوبی خلیجفارس است .از این جهت بسیار ضروری است مردم کشورهای عربی بویژه در امارات و بحرین نسبت به این تحوالت بیشترین حساسیت را از خود نشان دهند.

حسینآجورلو
کارشناس مسائل غرب آسیا

استراتژی اصلی رژیم صهیونیستی توسعهطلبی در منطقه است و علنی کردن رابطه در قالب توافق عادیسازی ،یک حرکت تاکتیکی از سوی سران این رژیم برای کاهش فشارهای داخلی و
البته حفظ وجهه در عرصه بینالمللی است و آنها در آینده اهداف توسعهطلبانهشان را دنبال میکنند و همین باعث شکست توافق خواهد شد.

ی امتیازاتی مثل زمین و دریافتهای ساالنه چند میلیارد دالری داشتند .هر چند توافق این سه با صهیونیستها هم
تشکیالت خودگردان ،مصر و حتی اردن در قبال توافق با رژیم صهیونیست 
منجر به شکوفایی اقتصادی آنها نشد .حال حکام امارات باید پذیرای موجی از فشارها در بعد داخلی و خارجی باشند ،چرا که واقعیت این است که حضور صهیونیستها در یک منطقه حضوری
سیدهادیافقهی
کارشناس مسائل غرب آسیا آرام و صلحطلبانه نیست و ما نمادهای نژادپرستی و تجاوزگری را حتی در پرچم این رژیم هم میبینیم .لذا چشمانداز این توافق منجر به کاهش امنیت سرمایهگذاری در امارات ،ابراز نارضایتی
عمومی در این شیخنشین و نفرت ملتهای منطقه از حکامشان خواهد شد.
روحیه و توان مقاومت در بین نسل جوان رو به رشد است و ما این تغییر نگرش را در کشورها میبینیم .از این منظر چنانچه تحولی در کوتاهمدت در نظم منطقهای رخ دهد ،نمیتواند به عنوان
امیر موسوی
یک تغییر بنیادین و نهادی مدنظر باشد .سکوت اتحادیه عرب و رژیمهای عربی در مقطع فعلی ارتباط مستقیمی با نوع نظام حکمرانی در این کشورها دارد که طبیعتا نمیتواند در بلندمدت
کارشناس مسائل غرب آسیا
ادامه داشته باشد.
مصیبنعیمی
کارشناس محور مقاومت

یمنی

این توافق را از این جهت میتوان توافقی شکست خورده قلمداد کرد که عالوه بر تجربه تاریخی آن در رابطه با مصر ،اردن و تشکیالت خودگردان ،مردم منطقه و به طور کل ملتهای مسلمان
بویژه نسل حاضر عالقهای به برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی ندارند.
توافق عادیسازی روابط برای صهیونیستها مفری فراهم کرده که در مقطع کنونی هجمهها به سمت امارات شیفت پیدا کند و آنها بتوانند در این چارچوب با تجدید قوا به دنبال برنامههای
توسعهطلبانهشان باشند .اماراتیها نیز به این موضوع واقفند که این توافق نه سرزمینی را نصیب مردم فلسطین خواهد کرد و نه جایگاه بهتری برای جهان عرب رقم خواهد زد.

 2000روز جنای��ت متوالی علیه صدر
تا ذیل یک ملت فقیر هم نتوانست آنها

را به زانو درآورد.
بدی��ن ترتیب یمن مظلوم اما قهرم��ان با وجود جنگ
تحمیلی  6س��اله از سوی اس��تکبار جهانی تحت پوشش
ارتشهای عروسکی س��عودی و امارات ،کماکان به عنوان
یک حفره بزرگ در برنامه جامع صهیونیستها برای منطقه
پا بر جا مانده است.
محمد بنس��لمان آلس��عود که حاال وصف او به عنوان
آدمکشی قهار بر جهانیان پوشیده نیست ۶ ،فروردین  ۹۴با
این وعده که تنها ظرف چند هفته پرونده جنگ یمن بسته
خواهد ش��د ،تجاوز یکسویه به این ملت متمدن و باستانی
را با همدس��تی اماراتیها آغاز کرد اما  2هزار روز اس��ت او و
بنزاید ،ولیعهد همهکاره امارات ،در باتالق خونین ناکارآمدی
نظامی در جنوب جزیرهالعرب دست و پا میزنند که بیآبرویی
حاکمیتهای ریاض و ابوظبی در سطح افکار عمومی جهانی
و سرایت جنگ به داخل خاک عربستان و حتی برخی نقاط
امارات عربی متحده را در پی داشته است.
همچنین طبق آمار مرکز حقوق بشری «عین االنسانیه»
جنگ  43هزار و  181قربانی و مجروح یمنی شامل  16هزار

انصاراهللوارتشیمندرمجموعطی 2000روزدفاعمقدسدستکمهزارموشکبالستیکبهنقاطمختلفعربستان
شلیککردهاند

 2هزارمین روز مقاومت قهرمانان یمنی

و  978ش��هید برجا گذاشته
ک��ه  3هزار و  790تن از آنها
کودکان بیگن��اه و  2هزار و
 381تن دیگر زنان هستند
و بیش از  206هزار یمنی نیز
به اشکال دیگر بر اثر بمبارانها
و حم�لات ائت�لاف متجاوز
عربی-آمریکایی -اس��رائیلی
تحت تاثیر قرار گرفته یا بیخانمان شدهاند.
در این مدت بر خالف خواسته گردانندگان پیدا و پنهان
جنگ ،از حاکمیت وحشی سعودی گرفته تا کاخ سفید و اتاق
فکر صهیونیستها در تلآویو ،هیچ تغییری در ژئوپلیتیک
منطقه به نفع آنان ایجاد نشده و صنعا همچنان در برابر این
ائت�لاف جنگی و اهداف آن مقاومت کرده و این اهداف را به
شکس��ت کشانده اس��ت .ارتش و کمیتههای مردمی حتی

ی را با هدف
عرص��ه درگی��ر 
ق��رار دادن عمق عربس��تان
سعودی به بخشهای دیگر
نیز کشاندهاند.
پدافن��د هوای��ی ارتش و
کمیتهه��ای مردمی یمن از
ابتدای تج��اوز بیش از 721
عملی��ات ب��رای س��رنگونی
هواپیماهای دشمن یا فراری دادن آنها انجام داده و همچنین
بیش از  371فروند هواپیما و جنگنده و بالگرد آپاچی دشمن
را س��رنگون کردهاند .انصاراهلل و ارتش یمن در مجموع طی
 2000روز دفاعمقدس بیش از 10هزار افسر و نظامی سعودی
و اماراتی و مزدوران آنها از سودان ،سنگال و  ...را به هالکت
رسانده و  8487تانک ،خودروی نظامی ،نفربر ،خودروی زرهی
و بولدوزر دشمن را منهدم کردهاند.

■■ترس بنزاید و ذوقزدگی نتانیاهو

نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی دیروز به محض رسیدن به
واشنگتن ،از این مراسم با عنوان «لحظه تاریخی بزرگ» یاد کرد.
در همین حال غیبت «محمد بنزاید» ولیعهد ابوظبی سوالهای
بسیاری را در این باره ایجاد کرده است .برخی تحلیلگران و مقامات
سابق علت عدم حضور محمد بنزاید را به ترس او از دادگستری
آمریکا مرتبط دانستهاند ،چرا که او در چند پرونده شکنجه دست
داشته است« .بروس فین» دستیار وزیر اسبق دادگستری آمریکا
معتقد است مطابق با قانون حفاظت از قربانیان شکنجه ،در صورت
س��فر بن زاید به آمریکا ،برخی شهروندان اماراتی به علت دست
داشتن او در شکنجه و قتل از او شکایت خواهند کرد.
نزاید با توجه به عدم یقینش درباره نتایج انتخابات
عالوه بر این ب 
آتی آمریکا تمایل ندارد در واشنگتن در کنار دونالد ترامپ ظاهر شود.
■■آیا بعد از امضا ،توافق عادیسازی فورا عملی میشود؟

خبرگزاری بلومبرگ آمریکا هم گزارش داد توافق صلح ،هرگز
به عادیسازی فوری روابط منجر نخواهد شد و تنها آغاز یک روند
طوالنی برای تقویت همکاریها خواهد بود .این خبرگزاری به نقل
از برخی منابع آگاه اعالم کرد ۲ :طرف (اماراتی و اسرائیلی) برای
تقویت تدریجی همکاریها در طول یک سال برنامهریزی میکنند
و این امر ابتدا با همکاریهای اقتصادی آغاز ش��ده و در ادامه به
تقوی��ت روابط دفاعی و اطالعاتی میرس��د تا در نهایت این روند
به تبادل س��فرا منجر شود .بلومبرگ به نقل از «نیمرود نویک»،
مذاکرهکننده سابق رژیم صهیونیستی و پژوهشگر سیاسی موسسه
 Israel Policy Forumاعالم کرد :به نظر میرس��د اماراتیها
با توجه به احتمال شکس��ت این توافق تاریخی معتقدند امضای
توافقنامه در چند مرحله خطر کمتری نسبت به حالتی دارد که
تمام اقدامات یک باره انجام شود.
■■انتفاضه علیه توافق از منامه تا واشنگتن

به رغم اس��تقبال از این توافق در سطح مقامات عربی منطقه،
مردم بحرین ،گروههای فلسطینی از مقاومت گرفته تا تشکیالت
خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس و نهادهای مستقل
در کش��ورهای عربی و ایاالت متحده آمریکا این توافق را محکوم
کردهاند .دیروز س��اعاتی پیش از مراسم توافق بیش از  ۵۰نهاد و
جمعیت آمریکایی عربی  -اسالمی علیه این توافقها در واشنگتن
و روبهروی کاخ سفید تجمع کردند .از سوی دیگر مناطق مختلف
بحرین هم شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به توافق صلح میان
نظام آلخلیفه و رژیم صهیونیستی بود .رهبری یکپارچه مقاومت
مردمی فلس��طین هم طی فراخوانی دی��روز را روز انتفاضه علیه
عادیسازی روابط بحرین و امارات با اسرائیل تعیین کرد که طی آن،
پرچم فلسطین در مناطق مختلف غزه و کرانه باختری برافراشته شد.
رهبری مقاومت فلس��طین تاکید کرد :این اقدام ،برای بیان
مخالفت قاطع ما با برافراش��تن پرچم رژیم اشغالگر و پذیرش
خواری ابوظبی و منامه اس��ت .در این بیانیه همچنین رهبری
مقاومت فلس��طین خواهان تعیین روز جمعه به عنوان روز عزا
شد که در آن پرچمهای سیاه در تمام میدانها و ساختمانها
و خانهها برافراش��ته شود و کلیساها زنگ عزاداری مینوازند و
خطبه جمعه در عزای نظامهایی باشد که دست به عادیسازی
روابط زدن��د« .زیاد النخاله» دبیر کل جنبش جهاد اس�لامی
فلس��طین هم با تأکید بر لزوم اتحاد بین گروههای فلسطینی،
تأکید کرد صدور بیانیه مشترک به نام گروههای ملی در پایان
نشست دبیران کل گروههای فلسطینی که در راماهلل و بیروت
برگزار شد ،بدین معناست که همه گروهها تمایل دارند از مرحله
اختالف و درگیری داخلی ،وارد عرصه درگیری واقعی با اشغالگر
اسرائیلی شوند و ما سالح را زمین نخواهیم گذاشت.
■■مبارزه مسلحانه تنها راه آزادسازی فلسطین است

شیخ نعیم قاسم ،معاون سیدحسن نصراهلل هم طی سخنانی
از طریق ویدئوکنفرانس در همایش «راهکارهای نابودی اسرائیل»
گفت :باید برای آزادسازی فلسطین و قدس تالش کنیم و آزادکردن
آن امکانپذیر نیست جز با مقاومت نظامی .وی افزود :مبارزه مسلحانه
تنها راه آزادسازی فلسطین است.

دستکمهزارموشکبالستیکیمنینیزپایگاههایدشمن
و تأسیساتش را حتی در فاصله  1500کیلومتری هدف قرار
داده است ،از جمله تاسیسات نفتی آرامکو و کاخهای سلطنتی
ریاض .در مجموع یگان پهپادی ارتش یمن  4116عملیات
نظامی انجام داده اس��ت .طارق ابراهیم ،کارشناس برجسته
مس��ائل یمن در ش��بکه المیادین ،بر گفتههای عبدالملک
الحوثی ،رهبر معنوی جنبش انقالبی انصاراهلل در این باره که
عربستان و امارات در این جنگ چیزی جز ابزار دست اجرای
توطئههای آمریکایی و صهیونیستی نیستند ،تاکید میکند .او
فاش کرده زمانبندی اعالم جنگ ضدیمن از طریق واشنگتن
بوده و پنتاگون در تمام جزئیات جنگ مداخله داشته و با ارائه
تس��لیحات جنگی و کمکهای اطالعاتی از ائتالف متجاوز
س��عودی حمایت کرده است .ابراهیم همچنین ادعای عدم
دخالترژیمصهیونیستیدراینتجاوزعلیهملتمسلمانیمن
را جاهالنه دانسته و علنی شدن جنگافروزی اسرائیل بویژه
در رابطه با نقشههایش برای آبراهه مهم بابالمندب و جزیره
راهبردی سقطرا در اقیانوس هند را مثال میزند .با این وجود
او و بسیاری از کارشناسان معتقدند ائتالف سعودی شکست
نظامی زمینی و هوایی در این جنگ را پذیرفته و بنسلمان
برای خروج از باتالق دست و پا میزند.

دور دنیا

حملهبهکاروانتجهیزاتنظامیآمریکا
در عراق

منابع خبری از حمله به یک کاروان حامل تجهیزات
و خودروهای زرهی نظامی آمریکایی در استان بابل عراق
به وسیله بمب کنار جادهاى خبر دادند .این کاروان حامل
ماشینهای زرهی کوگار  MRAPو تجهیزات تانک بود
که به صورت گس��تردهای تخریب شدند و آتش تا مدت
زیادی در کاروان نظامی در بزرگراه بینالمللی ش��علهور
ب��ود .از زمان حمله هوایی آمریکا به پایگاههای ارتش و
حشدالشعبی در منطقه «القائم» و فرودگاه بغداد و شهید
شدن شمار زیادی از آنها ،احساسات ضدآمریکایی در عراق
بیشتر شده است .پارلمان عراق دیماه گذشته به طرح
اخراج نیروهای بیگانه از خاک این کشور رأی مثبت داد.
هفته پیش نیز  2کاروان تجهیزات و تسلیحات آمریکایی
در استان دیوانیه در جنوب عراق و دیگری در شمال بغداد
هدف حمله قرار گرفت .پایگاه نظامی التاجی در شمال
بغداد نیز هفته گذشته با موشکهای سنگین هدف حمله
قرار گرفت که این حمله باعث آتشسوزی گستردهای در
این پایگاه نظامی شد.

 10کشتهدرآتشسوزیغربآمریکا

آندریو فلپس ،مدیر سازمان مدیریت شرایط اضطراری
ایالت اورگن روز دوشنبه خبر داد دستکم  22نفر در جریان
آتشسوزی گسترده در این ایالت مفقود شدهاند .وی که در
جریان کنفرانسی خبری این موضوع را بیان میکرد ،افزود :ما
باید اطمینان حاصل کنیم در حال ارائه چهره شفافی از آن
یدانیم ،هستیم .این مقام ایالت اورگن همچنین
چیزی که م 
گفت تاکنون دستکم  10نفر در آتشسوزی گسترده در
این ایالت جان خود را از دست دادهاند .آتشسوزیای که از
چندی پیش در ایالت کالیفرنیا و غرب آمریکا آغاز شده هنوز
مهار نشده و بر اساس آخرین اخبار 12منطقه مختلف در این
ایالت با آتشسوزی گسترده مواجه شده است .منابع خبری
اعالم کردهاند این آتشسوزی تاکنون  300هزار هکتار از
اراضی ایالت کالیفرنیا را خاکستر کرده است .در حال حاضر
بیش از  20هزار آتشنشان آمریکایی تالش میکنند این
آتشسوزی مهیب را تحت کنترل درآورند .مقامات آمریکایی
پیشبینی کردهاند احتماال شمار قربانیان این آتشسوزی
بیش از اعداد اعالمشده خواهد بود و با فروکش کردن آتش،
قربانیان بیشتری پیدا خواهند شد.

فعالیتبیولوژیکآمریکا
بیخگوشروسیه

مرکز تحلیلی دانشگاه دولتی «مسکو» در گزارشی بار
ت آزمایشگاههای آمریکا در فضای
دیگر به بررس��ی فعالی 
پساشوروی پرداخت .در ماههای ژوئن و جوالی ،قرقیزستان با
شیوع شدیدویروسکرونا مواجه شد .تاکنوننظرات مختلفی
درباره منبع این ویروس مطرح شده و از سوی دیگر موضوع
فعالیت آزمایش��گاههای آمریکا در قزاقس��تان مورد توجه
کارشناسان و فعاالن شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
رسانههای محلی قبل از این هم گزارشاتی درباره فعالیت
مش��کوک آزمایشگاههای آمریکایی در فضای پساشوروی
منتشر میکردند .در مرحله نخست ،روش انتخاب زمین
برای س��اخت آن آزمایشگاهها جالب اس��ت و بسیاری از
آنان در پایتختها ،شهرهای پرجمعیت یا محلههای دارای
اهمی��ت برای اقتصاد کش��ورها قرار دارن��د .این در حالی
اس��ت که در آزمایشگاههای مذکور ویروسهای خطرناک
نگهداری و بررسی میشوند .تمام آزمایشگاههای آمریکایی
در فضای پساشوروی اعضای شبکهای گسترده هستند و
تمام آنان با همدیگر تعام��ل نزدیک دارند .برنامه کاهش
تهدیدات بیولوژیک موسوم به «نانا -لوگارا» و برنامه مشترک
«Cooperative Biological Engagement
 »Program– CWEPاز مش��هورترین پروژهه��ای
این شبکه آزمایش��گاهی هس��تند .اوکراین ،گرجستان،
آذربایجان و قزاقس��تان حتی با وجود تهدیدات بیولوژیک
و گسترش بیماریهای عفونی خطرناک به ساخت چنین
آزمایش��گاههایی چراغ س��بز نش��ان دادند .این همکاری
فرصتهای جدی برای دریافت کمک از واشنگتن را ایجاد
میکند .کشورهای مذکور به نگرانیهای «مسکو» توجه
نکردند .آمریکا برای اتصال قزاقستان ،تاجیکستان ،ازبکستان
و مولداوی به این ش��بکه آزمایشگاهی تالش کرد اما سال
 2011در نتیجه تجمع اعتراضی در شهر «بیشکک» اتباع
قرقیز جلوی ساخت آزمایشگاه را گرفتند و برنامه لغو شد.

درخواستمجددگوترش
برایآتشبسجهانی

همزم��ان ب��ا افزایش س��رعت همهگی��ری ویروس
«کووید »۱۹-در کش��ورهای مختل��ف جهان« ،آنتونیو
گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد قصد دارد مجددا
درخواس��ت خ��ود برای آتشبس جهان��ی و توقف تمام
درگیریها در کشورهای مختلف را تکرار کند .گوترش به
خبرگزاری «رویترز» گفت که درخواست برای آتشبس
جهانی تا پایان س��ال  ۲۰۲۰را طی س��خنرانی خود در
نشست عالی سران مجمع عمومی سازمان ملل در هفته
آینده مطرح میکند تا مقابله با ویروس کرونا به ش��کل
بهتری ادامه یابد.
بر این اساس ،هفتاد و پنجمین اجالس مجمع عمومی
سازمان ملل که از پانزدهم سپتامبر در نیویورک شروعشده
تا سیام سپتامبر نیز ادامه خواهد داشت .نخستین جلسه
سران عالی کش��ورهای عضو نیز از بیستودوم سپتامبر
(سهش��نبه یکم مهر) به ص��ورت غیرحضوری و از طریق
ویدئوکنفرانس برگزار میشود .وی در این باره توضیح داد:
«مشخص است که دیپلماسی ،به مقدار زیادی بر تماسهای
انسانی بستگی دارد .به همین دلیل ما در این زمینه دچار
کمبود (به دلیل عدم حضور فیزیکی) خواهیم بود ،بویژه
درباره چیزی که هماکنون اولویت اصلی من است و آن نیز
اجرای آتشبس جهانی است» .دبیرکل سازمان ملل با بیان
اینکه از زمان درخواست اول خود برای آتشبس جهانی در
ماه مارس ،نشانههای امیدوارکنندهای از جمله توافق صلح در
سودان ،آغاز مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان ،توقف
درگیریها در سوریه،لیبی و اوکراین و همچنین مذاکرات
فشرده درباره یمن پدیدار شده است ،افزود« :اما نیاز داریم
که تمام جامعه بینالملل را برای حصول آتشبس جهانی،
بسیج کنیم تا در پایان امسال محقق شود».

