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 پس پرده بازگشایی
 سفارتخانه های کشورهای عربی در سوریه  

دکتر حبیب حسینی

کارشناس سیاسی از افغانستان

بازگشایی س��فارتخانه های کش��ورهای عربی در 
س��وریه نش��ان دهنده ثبات و حاکمی��ت مقاومت در 
س��وریه و وقوع تغییرات س��اختاری جدید در منطقه 
است. با تثبیت نس��بی جایگاه »بشار اسد« در سوریه 
و پذی��رش جامعه بین المللی به تداوم حکمرانی دولت 
وی، ت��ا حدود زیادی فضای فش��ار برای خروج اس��د 
از قدرت تعدیل ش��ده و لذا دالی��ل متعددی برای از 
سرگیری روابط با دولت سوریه و بازگشایی سفارت در 

این کشور وجود دارد. 
با توج��ه به اینکه از دید کش��ورهای عربی حوزه 
خلیج فارس، خأل خروج آمریکا از سوریه به سرعت از 
سوی ایران پر خواهد شد و در شرایطی که کشورهای 
عربی نیز ارتباطی با دمش��ق نداش��ته باشند، تنها به 
توس��عه نفوذ ایران کمک خواهند کرد، لذا به سرعت 
تالش برای بازگشایی سفارتخانه  ها در سوریه همزمان 

با خروج آمریکا شروع شده و تداوم دارد.
کشورهای عربی منطقه آزمون و خطاهای زیادی 
را ب��رای ایجاد موازنه منطق��ه ای در مقابل ایران انجام 
داده اند که تاکنون نتایج مناس��بی را به دنبال نداشته 
و تنها دس��تاورد موضوع س��وریه نیز ب��رای آنها دورتر 
شدن س��وریه از جهان عرب و ش��کاف در یکپارچگی 
کشورهای عربی منطقه ای بوده است لذا به این نتیجه 
رس��یده اند که تنش میان کش��ورهای عربی منطقه ای 
مانند تنش در روابط عربستان - قطر، عربستان - یمن، 
کش��ورهای عربی - سوریه و عربس��تان - مصر سبب 
ش��ده تا فضا، فضایی هزینه  بر باش��د، به همین دلیل 
بازگشت به سیاست های مسالمت آمیز می تواند از زیان 
بیش��تر جلوگیری کند. ش��اید تغییر رویکرد ترامپ به 
دولت اسد چراغ سبز مهمی برای کشورهای عربی بوده 
باشد تا با خیال آسوده تر به دنبال از سرگیری روابط با 
سوریه باشند. چنین سیاستی پیش از این در خصوص 

روابط عربستان و روسیه نیز اعمال شده بود.
به نظر می رس��د پیامدهای بازگش��ایی سفارتخانه 
های کش��ورهای عربی در س��وریه نه فقط این کشور 
بلکه متوجه منطقه خواهد شد و برای سوریه به تثبیت 
دولت اسد کمک خواهد کرد، اما در رابطه با جمهوری 
اسالمی ایران که یکی از مهم ترین کنشگران در سوریه 
بوده است می تواند بشار اسد را در خصوص نوع تعامل 

آینده با ایران تحت فشار قرار دهد.  پرس تی وی

نگاه

سیلی ماهاتیر محمد به سازشکاران عرب
مخالفت ماهاتیر محمد با دادن ویزا به ورزشکاران رژیم صهیونیستی سیلی 
محکمی به کس��انی اس��ت که به بهانه های دروغین در حال عادی سازی روابط 

خود با این رژیم هستند.
 روزنامه اینترنتی  رأی الیوم با اشاره به مخالفت نخست وزیر مالزی با دادن 
ویزا به ورزشکاران رژیم صهیونیستی برای شرکت در مسابقات بین المللی قهرمانی 
شنا نوشت: این اقدام، سیلی محکمی به همه طرف هایی است که به بهانه های مختلف 
و دروغین در حال عادی سازی روابط خود با این رژیم هستند. به نوشته روزنامه اینترنتی 
رأی الیوم، ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی با دادن ویزا به ورزشکاران اسرائیلی شرکت 
کننده در مسابقات بین المللی قهرمانی شنا که مالزی ماه ژوئیه آینده میزبان آن خواهد 
بود، مخالفت کرد و با این اقدام به همه کس��انی که در صدد عادی س��ازی روابط خود و 

سازش با رژیم اشغالگر اسرائیل هستند، سیلی محکم و دردناکی زد. 

شرق اسیا 
تقالی پومپئو برای حفظ بازندگان

»مایک پومپئو« وزیر خارجه آمریکا با »محمد عبدالرحمن آل ثانی« همتای 
قطر خود دیدار و در نشس��ت گفت وگ��وی راهبردی آمریکا و قطر حضور یافت. 
وزیر خارجه آمریکا گفت که پایگاه نظامی »العدید« آمریکا در قطر مهم است و 
»م��ا از قطر برای میزبانی این پایگاه قدردانی می کنیم«. پامپئو همچنین درباره 
استعفای »آنتونیو زینی« فرستاده ویژه آمریکا در بحران روابط چهار کشور عربی 
با قطر، تصریح کرد که استعفای زینی هیچ چیزی را در سیاست آمریکا در خصوص 

بحران در شورای همکاری خلیج فارس به وجود نیآورده است. 
وی تأکید کرد که وحدت ش��ورای همکاری در روزهای آینده مهم است. وی درباره 
قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول 
گفت: قتل خاشقچی موضوعی غیرقابل قبول است و بزودی با محمد بن سلمان ولی عهد 

سعودی برای دریافت پاسخ هایی در این زمینه گفت وگو خواهیم کرد.

چالش
الغنوشی نامزد  نمی شود

رئیس حزب النهضه اعالم کرد که این حزب رسما در انتخابات ریاست جمهوری 
سال جاری میالدی شرکت می کند اما خود او نامزد نخواهد شد.

»راش��د الغنوش��ی« رئیس حزب النهضه در س��خنانی در مرک��ز مطالعات 
اس��تراتژیک و دیپلماتیک »مستقل« با اش��اره به اینکه این حزب در انتخابات 
ریاست جمهوری سال جاری شرکت می کند، گفت که خود وی شخصا تصمیمی 
برای نامزدی در انتخابات ندارد. الغنوش��ی تصریح کرد که حزب النهضه هنوز نحوه 
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و اینکه فردی را از داخل حزب یا خارج از آن به 

عنوان نامزد انتخابات معرفی خواهد کرد، تعیین نکرده است. 
وی افزود که اگر بزرگ ترین حزب کشور که دارای اکثریت کرسی های پارلمانی )۶۸ 
کرس��ی از مجموع ۲۱۷ کرس��ی( را در اختیار دارد در انتخابات شرکت نکند این امر به 

دموکراسی خدشه وارد می کند.

وتمند قاره ثر

ادعا پردازی هوک 
علی تتماج 

این روزها در حالی س��وریه کانون اصلی تحوالت منطقه 
اس��ت که مواضع قابل توجهی در قبال  آن از س��وی بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای مطرح می شود. در جدیدترین موضع 
گیری آمریکایی ها در حالی که پیش از آن ادعاد کرده بودند 
که ب��ه دنبال خروج نیروهای خود هس��تند، هوک مس��ئول 
خزانه داری آمری��کا، در ادامه سیاس��ت های ضدایرانی دولت 
»دونال��د ترامپ«، رئی��س  جمهور آمریکا از قصد واش��نگتن 
برای جلوگیری از ارائه کمک های مربوط به بازس��ازی سوریه 

تا زمان خروج ایران و »نائبانش« از س��وریه ش��ده است. وی 
گف��ت: »ما به این فکر می کنیم ک��ه اگر با همگان در منطقه 
هم��کاری کنیم و دیپلماس��ی مان را آن  طوری طراحی کنیم 
که می خواهیم، می توانیم از شر تمامی نیروهای تحت کنترل 
ایران خارج شویم. اجازه نمی دهیم آنها در سوریه همان کاری 
را که در لبنان کردن��د انجام دهند و ما جلوی کمک ها برای 
بازس��ازی س��وریه را خواهیم گرفت. ابزارهای متعددی برای 

رسیدن به آن هدف در اختیار داریم.«
حال این س��وال مطرح می ش��ود که چرا ه��وک چنین 
ادعای��ی را مطرح می س��ازد و چ��ه اهداف��ی را از آن دنبال 
می کن��د؟ ادعاهای هوک درباره نق��ش ایران در حالی مطرح 
می ش��ود که همزمان فرانس��ه نیز ادعاهای مشابهی را مطرح 
و برلزوم پیگیری توان موش��کی ایران تاکید کرده اس��ت، در 
همین حال کشورهای عربی نیز مشارکت در بازسازی سوریه 

را متوقف ش��دن ایران مش��روط کرده اند. صهیونیست ها نیز 
که در روزهای اخیر س��وریه را ه��دف قرار داده اند نیز مدعی 
شده اند که هدف آنها مقابله با حضور ایران در سوریه است. 

با توج��ه به این مباحث می توان گف��ت که زنجیره ای از 
تحرکات علیه ایران ش��کل گرفته است که برگرفته از هراس 
آنها از نقش و جایگاه ایران در برقراری امنیت در منطقه است 
بویژه اینکه اخیرا افغانس��تان نیز برای رسیدن به صلح پایدار 
به س��مت میانجی گری ایران آمده است. اما نکته دیگری که 
در باب رفتار آمریکایی ها و شرکایش مشهود است تقالی آنها 
برای بهره گیری از موضوع بازسازی سوریه برای اهداف مهمی 
همچون پنهان س��ازی حقایق بحران سوریه است. در طول ۷ 
س��ال گذش��ته آمریکا و ش��رکایش به صورت مستقیم و یا با 

حمایت از تروریست ها علیه امنیت سوریه اقدام کرده اند. 
آنها اکنون از یک س��و با رس��وایی حقوق بش��ری مواجه 

هس��تند و از سوی دیگر رس��وایی شکست در برابر سوری. بر 
این اس��اس آنها با برجسته سازی مس��ئله بازسازی سوریه و 
مشروط سازی آن به ایران، در حالی سعی در تخریب جایگاه 
ای��ران در میان ملت های جهان را دارن��د که افکار عمومی را 
از جنایات چند س��اله خود در س��وریه به حاشیه ها منحرف 

می سازند. 
این ادعاها در حالی از س��وی آمریکا و ش��رکایش مطرح 
می شود که یک اصل مهم در باب آن مطرح است و آن اینکه 
کش��ورهای مذکور اگر واقعا به دنبال بازسازی سوریه هستند 
باید به سیاست های خصمانه علیه نظام این کشور پایان داده 
و نیازه��ا و مطالبات دولت س��وریه برای بازس��ازی را تامین 
نمایند ح��ال آنکه آنها نه تنها چنین رویک��ردی ندارند بلکه 
با مواضع خود به بحران س��ازی در این کشور دامن می زنند و 

مانع پایان بحران خاورمیانه می شود. 

یادداشت

ص��د ه��ا نف��ر از م��ردم انگلی��س در  سبـــز اعتراض��ات ضد ریاض��ت اقتصادی در قاره 
لندن به خیابانها آمده و خواس��تار برگ��زاری انتخابات زود 

هنگام شدند.
ب��ر اس��اس ویدئویی که توس��ط انجمن "م��ردم علیه 
ریاضت اقتصادی" منتش��ر ش��د، مردم پی��ش از حرکت به 
س��مت پارلمان، زیر بنری با عنوان" بریتانیا شکسته است" 
تجمع کرده بودن��د. در این تظاهرات اعضای "کمپین آرای 
مردم انگلیس" نیز حضور داش��تند که خواس��تار برگزاری 
رفراندوم درباره توافق پیشنهادی بریگزیت ترزا می، نخست 
وزیر انگلیس هس��تند. قرار اس��ت این تواف��ق در چند روز 
آینده در پارلمان به رای گذاشته شود. پوشیدن جلیقه های 
زرد و نارنج��ی در تظاهرات لندن، باعث ش��ده بود که این 
تظاهرات بس��یار مش��ابه تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه 
باش��د؛ اعتراضاتی که از م��اه نوامبر در ش��هرهای مختلف 

فرانسه برگزار شده و هنوز ادامه دارد.
در این میان ترزا می، نخست وزیر انگلیس به نمایندگان 
پارلمان این کشور هشدار داد عدم حمایت از برنامه وی برای 
ت��رک اتحادیه اروپا موجب بروز فاجعه برای انگلیس خواهد 
ش��د. ترزا می  این درخواس��ت ملتمس��انه را دو روز پیش از 
برگزاری رای گیری پارلمان درباره الیحه خروج از برکسیت 

صورت داد که انتظار می رود وی در آن بازنده شود.

ت��رزا م��ی  گفت: »رای ن��دادن موجب فاجع��ه و نقض 
نابخش��ودنی اعتماد به دمکراس��ی ما خواهد بود. بنا بر این 
پیام من به پارلمان در روز یکش��نبه پیامی س��اده اس��ت و 
آن ای��ن که اکن��ون زمان فراموش ک��ردن رقابت ها و انجام 
کاری اس��ت که به صالح کشورمان است.« روزنامه ساندی 
تایمز به نقل از یک مقام ارشد در دولت انگلیس اعالم کرد 
نمایندگان شورش��ی در پارلمان انگلیس قرار اس��ت کنترل 
دس��تور کار پارلمان را از چن��گ ترزا می  در بیاورند و طرح 

برکسیت را تعلیق کنند یا به تعویق بیندازند.
»جرم��ی کوربین« اعالم کرد طرحی را برای دادن رأی 
ع��دم اعتماد به دولت انگلیس در پارلمان ارائه خواهد کرد. 
کوربی��ن در مصاحبه با ش��بکه بی بی س��ی گفت: طرحی 
بزودی و پس از رأی گیری روز س��ه ش��نبه طرح برکسیت 
دول��ت ترزا می، ارائه خواهد ش��د. وی اف��زود: ما در زمانی 
ک��ه خودمان انتخاب خواهیم کرد، اق��دام به برگزاری رأی 
عدم اعتماد]به کابینه[ می کنیم؛ اما این اقدام بزودی انجام 
خواهد ش��د و نباید در خصوص آن نگران باش��ید. سخنان 
رهبر حزب کارگر انگلیس در حالی مطرح می شود که ترزا 
م��ی امروز احتمال مخالفت نمایندگان مجلس این کش��ور 
ب��ا طرح برکس��یت وی و باقی ماندن انگلی��س در اتحادیه 
اروپ��ا را »فاجعه و اقدامی نابخش��ودنی خیانت در امانت در 

دموکراسی« خوانده بود.

تظاهرات انگلیسی ها با درخواست انتخابات زودهنگام
آسـیا وزارت امور خارجه س��وریه از شورای  امنی��ت س��ازمان مل��ل خواس��ت به غـرب 

 مسئولیت های خود درباره صلح و امنیت عمل کند. 
وزارت امور خارجه س��وریه با ارس��ال دو نامه  جداگانه 
به دبیر کل س��ازمان ملل  متحد و رئیس شورای امنیت این 
س��ازمان به تجاوزگری دیروز رژیم صهیونیستی علیه خاک 
سوریه واکنش نشان داد.  وزارت امور خارجه سوریه در این 
نامه ه��ا تأکید کرد: این تجاوزگری فریبکارانه در چارچوب 
تالش های مس��تمر رژیم  اسرائیل صورت می گیرد که هدف 
از آن طوالن��ی کردن بح��ران س��وریه، آتش افروزی جنگ 
تروریستی علیه آن و باال بردن  روحیه باقیمانده های عناصر 

تروریست مزدور است.
 افزون بر این، هدف دیگر رژیم اسرائیل فرار از مشکالت 
شدید  داخلی است که گریبانگیر آن شده است.  وزارت امور 
خارجه سوریه افزود: س��وریه تأکید می کند که اگر پوشش 
سیاس��ی، نظامی و رس��انه ای دولت آمریکا از رژیم  اسرائیل 
نب��ود، رویک��رد متجاوزانه و خطرناک این رژی��م ادامه پیدا 
نمی کرد. افزون بر آمریکا، برخی کش��ورهای عضو شورای 
 امنیت س��ازمان ملل متحد نیز به اس��رائیل درباره هرگونه 
بازخواستی مصونیت بخش��یده اند و این رویکرد آن هاست 
که سبب  استمرار اقدامات تروریستی اسرائیل و اقدام آن در 
به مخاطره انداخت��ن صلح و امنیت منطقه و جهان ، بدون 

هیچ مانعی، شده  است. 
وزارت امور خارجه س��وریه در این نامه همچنین تأکید 
کرده است که دمشق بار دیگر از شورای امنیت سازمان ملل 
متحد  می خواهد به مسئولیت خود در حفظ صلح و امنیت 
جهان��ی عمل و تدابیر قاط��ع و البته، فوری برای جلوگیری 
از تکرار  این تجاوزگری ها اتخاذ کند. دمشق از این سازمان 
می خواهد که اس��رائیل را مجبور کند ت��ا به قطعنامه های 
این سازمان  درباره توافق تفکیک نیروهای نظامی دو طرف 
]بین اسرائیل و سوریه در سال ۱9۷4[ و قطعنامه مخالفت 
با الحاق منطقه  اشغالی جوالن سوریه به اسرائیل عمل کند 
و آن را به به علت اقدامات تروریستی و جنایت هایی که علیه 
ملت س��وریه  مرتکب شده اس��ت بازخواست کند.   بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی می گوید ارتش این 
رژیم بامداد شنبه گذشته به اهدافی در خاک سوریه حمله 

کرده است.
صهیونیست ها به بهانه مقابله با حضور ایران در سوریه، 
بارها به خاک این کشور تجاوز کرده اند و این درحالی است 
که بلندی های جوالن نیز از س��ال ۱9۶۷ هنوز در اش��غال 
رژیم صهیونیس��تی است. به نوش��ته روزنامه صهیونیستی 
جروزالم پست، نتانیاهو اظهار داشت: »در همین 3۶ ساعت 
قبل نیروی هوایی به سوریه حمله کرد. ما ثابت کرده ایم که 

جای گیری ایران در سوریه را متوقف می کنیم.« 

شکایت سوریه به شورای امنیت 

پرونده  یک جنایت 
ماهورا کیهانی

۶۲00 روز بیش��تر اس��ت که این مرکز بازداشت 
باز اس��ت. این یک زن��دان معمولی نیس��ت. این یک 
زن��دان برای زندانیان جنگی نیس��ت ک��ه افراد دوره 
محکومیت خود را بگذرانند. گوانتانامو مکانی است که 
مردم بدون داش��تن حتی کوچکترین حقوق بش��ر در 
آن زندانی هس��تند. در زمان دولت جرج دبلیو بوش، 
رئی��س جمهور اس��بق آمریکا و به دنب��ال تهاجم این 
کشور به افغانس��تان در اواخر سال ۲00۱، ارتش این 
کش��ور به سرعت اقدام به س��اخت این زندان کرد. در 
 طول س��ال ها در حدود ۷۸0 نفر در گونتانامو زندانی 
ش��ده اند ک��ه مقام��ات آمریکایی می گویند بیش��تر 
این افراد وابس��ته ب��ه گروه های تروریس��تی بوده اند. 
گزارش ه��ا حاکی از آن اس��ت که گوانتانامو از س��ال 
۲00۸ هیچ زندانی دیگری را به این زندان نفرس��تاده 
است. در زمان دولت بوش و اوباما تعدادی از زندانیان 
گونتانامو آزاد ش��دند. امروزه همچنان 40 نفر در این 

زندان در بازداشت به سر می برند.
هفدهمین  سالگرد تأسیس زندان گوانتانامو و ۱0 
س��ال پس از وعده باراک اوباما، رئیس جمهور س��ابق 
آمریکا مبنی بر تعطیل کردن این زندان همچنان این 
زندان فعال اس��ت. دونالد ترام��پ در دوره رقابت های 
انتخابات��ی وعده داد ک��ه این زن��دان را تعطیل نکند. 
وی پ��س از پیروزی در انتخاب��ات فرمانی را امضا کرد 
که بر اس��اس آن دستورالعمل سال ۲009 اوباما برای 
تعطیل��ی گوانتانامو را لغو ک��رد در حالی که اوباما نیز 
هرگز اقدامی برای بستن آن صورت نداده بود. در سال 
۲0۱۱ وقتی دو سال از روی کار آمدن اوباما می گذشت 
و ش��کنجه گاه گوانتانامو همچنان دایر بود، خبرنگاران 
آمریکایی علت را از »جو بایدن« معاون اول اوباما جویا 
شدند که وی در پاسخ گفت: »نباید زیاد به این موضوع 
پرداخت«! همچنی��ن در همان مقطع »گرک کریگ« 
مش��اور حقوقی کاخ سفید درخواست استعفا از سمت 
خ��ود را کرد چرا که معتقد بود اساس��اً تعطیل کردن 
زندان گوانتانامو یک امر غیرممکن اس��ت و شعار اوباما 

در این رابطه صرفا جنبه ای تبلیغاتی داشته است.
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گروه فرادید  ویژه در واکنش به اس��تمرار تجاوز گـزارش 
ائتالف س��عودی- آمریکایی، س��خنگوی نیروهای 
مس��لح یمن ب��ا تاکید بر پیش��رفت قابل مالحظه 
صنع��ت دفاعی این کش��ور، اعالم کرد که س��ال 

جدید میالدی سال پهپادی یمن است.
س��رتیپ »یحیی س��ریع« س��خنگوی رسمی 
نیروهای مسلح یمن، اعالم کرد که صنعت دفاعی 
این کشور، پیش��رفت قابل مالحظه ای در ساخت 
پهپاد کس��ب کرده است و س��ال جدید میالدی، 
س��ال پهپادهای یمن اس��ت.وی تاکی��د کرد که 
ارت��ش و کمیته های مردمی یمن به انبار بزرگی از 
پهپادهای »قاصف ۲K« مجهز است و موشک های 
بالس��تیک مدرن��ی در اختیار دارد ک��ه در صورت 

تداوم تجاوز به یمن، از آن رونمایی خواهد کرد.
وی طی ی��ک کنفرانس خبری تاکید کرد که 
راداره��ا نمی توانند پهپاد قاص��ف ۲K را رهگیری 
کنن��د و این پهپاد در جازان و عس��یر نیز عملیات 
انجام داده اس��ت. ما این توانای��ی را داریم که هر 
روز یک پهپاد تولید کنیم.سرتیپ سریع افزود: در 
صورت توقف تجاوز ب��ه یمن، عملیات های نظامی 

ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز متوقف خواهد 
ش��د. اما طی 5 روز گذش��ته، نیروهای متجاوز به 
یم��ن، 535 ب��ار آتش ب��س را در الحدی��دة نقض 
کرده ان��د اما نیروه��ای ما همچنان ب��ه این صلح 
پایبندن��د. ط��ی ای��ن 5 روز، ۱3۶ عملیات هوایی 
علی��ه یمن صورت گرفته اس��ت. نیروه��ای ما در 
صورت تداوم این تجاوز، به آن پاسخ خواهند داد.

وی تاکید کرد: نیروهای ما به پاالیش��گاه ها در 
عدن تعدی نکرده اند و تنها از آن حفاظت کرده اند. 
زمانی که نیروهای ما در عدن بودند نیز به این کار 
می پرداختند. ما از س��ازمان ملل می خواهیم که به 
وظای��ف خود عمل کند و جلوی نقض آتش بس در 
الحدیده را بگیرد.س��خنگوی نیروهای مسلح یمن، 
پی��ش از ای��ن، در آخرین روز س��ال ۲0۱۸، طی 
ی��ک کنفرانس خبری، به ارائه دس��تاوردهای مهم 
ارتش و کمیته های مردمی یمن در س��ال ۲0۱۸ و 
تبیین عدم جدیت ائتالف س��عودی در پایان دادن 
ب��ه جنگ کنونی در یمن و ت��داوم نقض آتش بس  
در »الحدی��ده« پرداخته و تاکی��د کرده بود که در 
صورت تداوم تجاوز به یمن، از سامانه های موشکی 
جدید در سال جدید میالدی رونمایی خواهد شد.

خبر دیگر از یمن آنکه منابع خبری از کش��ته 
شدن یک مقام اطالعاتی بلندپایه وابسته به دولت 
مس��تعفی یمن خبر دادند که با ائتالف سعودی-
اماراتی علیه کش��ورش همکاری می کرد. »محمد 
صالح طماح« رئی��س کمیته اطالعات و تحقیقات 
نظامی یمن وابس��ته به دولت مستعفی مستقر در 
»ریاض«، که پنجش��نبه گذشته در حمله پهپادی 
نیروه��ای یمنی مجروح ش��ده بود، کش��ته ش��د. 
خب��ر دیگر آنکه رئیس هی��أت ملی مذاکره کننده 
یمن تاکید ک��رد که ناظر س��ازمان ملل بر توافق 
»اس��تکهلم« از روند این توافق خارج ش��ده است. 
»محمد عبدالس��الم« رئیس هی��أت ملی مذاکره 
کننده یم��ن،، از عدم پیش��رفت در اجرای توافق 
اس��تکهلم ک��ه میان طرف ه��ای درگی��ر در یمن 

حاصل شده بود، خبر داد.
وی طی پس��تی در توئیتر نوشت که  این عدم 
پیش��رفت در اجرای توافق س��وئد، اساسا به خروج 
»پاتریک کامایرت« رئیس هلندی کمیته هماهنگی 
و نظارتی سازمان ملل از روند توافق باز می گردد و به 
نظر می رسد که این ماموریت فراتر از توانمندی های 
او است. عبدالسالم با اشاره به این مسئله که گویی، 

کامایرت در حال اجرای دستور کار دیگری است، از 
»مارتین گریفتیس« فرستاده ویژه سازمان ملل به 

یمن خواست تا این مسئله را حل و فصل کند.
هی��أت دولت نجات ملی )مس��تقر در صنعاء( 
و هیأت دولت مس��تعفی )مستقر در عدن و مورد 
حمایت ریاض( بعد از یک هفته مذاکره در سوئد، 
پنجش��نبه )۱3 دس��امبر( در مورد تبادل اس��را و 
آتش بس در اس��تان الحدیده به توافق رس��یدند و 
در م��ورد منطقه تعز نی��ز گفت وگوهایی کرده اند 
که بنا ب��ه گفته گریفیتس، مذاکرات در این باره از 
ماه )ژانویه( ش��روع خواهد شد. در خصوص استان 
الحدیده، طرف های یمنی بر سر آتش بس و خروج 

نیروه��ای نظامی طرفین از این اس��تان به منظور 
امداد رس��انی و گش��ایش گذرگاه های انسانی در 
این اس��تان جنگ زده، توافق کردند.در این میان 
توپخانه های رژیم س��عودی مناطق مس��کونی در 
استان »صعده« یمن را هدف قرار دادند. بر اساس 
این گزارش، توپخانه های رژیم س��عودی عملیات 
تجاوزکاران��ه جدیدی را علیه م��ردم یمن ترتیب 
دادند. طبق اعالم رس��انه های یمنی، این توپخانه 
ها مناطق مس��کونی در اس��تان صعده را به شدت 
زیر آت��ش گرفتند. این در حالی اس��ت که تجاوز 
نظامی س��عودی به دیگر نقاط و استان های یمن 

همچنان متوقف نشده است.

یمن برای متجاوزان خط و نشان کشید 

2019، سال موشک ها و پهپادهای یمنی 

ه��زاران نف��ر در رام اهلل طی  برگ��زاری تظاه��رات به طرح مقـــاومـت
ادعایی آمریکا برای حل نزاع فلسطینی-اسرائیلی 

موسوم به »معامله قرن« اعتراض کردند.
ش��رکت کنندگان همچنی��ن خواس��تار پایان 
اختالف��ات داخل��ی میان فتح و حماس  ش��دند و 
با س��ر دادن ش��عارهایی اعالم کردند برای مقابله 
ب��ا توطئه ه��ای صهیونیس��تی و آمریکای��ی باید 
ش��کل بگیرد. س��ال ۲00۶ حم��اس در انتخابات 
پارلمانی فلس��طین پیروز ش��د، پس از آن در پی 
کارش��کنی های تش��کیالت خودگردان، میان نوار 
غزه و کرانه باختری ش��کاف سیاسی و جغرافیایی 
بوج��ود آمد و توافق های مختلف��ی که برای پایان 
دادن به این اختالف امضا ش��د به جایی نرس��ید. 
آخرین ای��ن توافق های آش��تی مربوط ب��ه اکتبر 

۲0۱۷ بود که آن هم وارد فاز اجرایی نشد.
معامل��ه ق��رن ی��ا تواف��ق نهای��ی، طرحی به 
پیش��نهاد دولت آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی و 

حمایت عربستان، برای پایان منازعه »اسرائیل« با 
فلسطین و مقدمه ای برای عادی سازی روابط عربی 
اس��رائیلی اس��ت. در این طرح و مذاکرات بعدی، 
مس��ئله آوارگان با »وط��ن جایگزین« در خارج از 
فلسطین اش��غالی حل و »حق بازگشت« آوارگان 
فلسطینی به کشورشان برای همیشه لغو می شود. 
همچنین بر اساس طرح مذکور، دولت فلسطین در 
ن��وار غزه و صرفا در مناطق الف و ب و بخش هایی 
از منطق��ه ج کران��ه باختری تش��کیل و وضعیت 
نهایی قدس و بازگشت آوارگان به مذاکرات بعدی 
موکول می ش��ود و در گام آخ��ر، مذکرات »صلح« 
می��ان رژیم صهیونیس��تی و کش��ورهای عربی به 

رهبری عربستان سعودی آغاز می شود.
خب��ر دیگر آنکه مراس��م تش��ییع پیکر ”امل 
الترامس��ی“ که نظامیان ارتش اشغالگر روز جمعه 

در چه��ل و دومین هفته راهپیمایی بازگش��ت در 
ن��وار غزه، او را به ش��هادت رس��انده بودند، برگزار 
ش��د. شماری از مسئوالن جنبش های فلسطینی و 
اعضای هیئت ملی برگزاری راهپیمایی بازگش��ت، 
در این مراسم حضور داشتند. شرکت کنندگان در 
این مراسم، جنایت های مس��تمر اسرائیل در حق 
تظاهرکنن��دگان و هدف قرار دادن زنان و کودکان 
فلسطینی را محکوم کردند در این میان ارتش رژیم 
صهیونیس��تی یکی از مواضع دی��ده بانی نیروهای 
مقاومت فلسطین را هدف قرار داد. المیادین پیش 
از این از ش��لیک یک موشک از نوار غزه به سمت 
یکی از ش��هرکهای صهیونیس��ت نشین اطراف آن 
خبر داده بود. جنگنده های رژیم اشغالگر اسرائیل 
یک موضع دیده بانی گروه های مقاومت فلسطین 
را در ش��رق نوار غزه هدف قرار داده است. از سوی 

دیگ��ر وزیر امور خارجه س��ابق قط��ر گفت برخی 
کش��ورهای عربی برای پنهان کردن روابط خود با 
تل آویو ، به بحران میان برخی کشورهای عربی با 

قطر دامن می زنند و آن را توجیه می کنند.
شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست 
وزیر و وزیر امور خارجه سابق قطر از علل استعفای 
هفته پیش آنتونی زینی فرستاده وزارت امور خارجه 
آمریکا برای حل بحران خلیج فارس پرده برداشت.
آنتونی زینی، ژنرال بازنشس��ته تفنگ��داران نیروی 
دریایی آمریکا و رئیس سابق فرماندهی مرکزی این 
کش��ور، هش��تم ژانویه اعالم کرد از سمت خود به 
عنوان فرستاده وزارت امور خارجه آمریکا برای حل 
بحران خلیج فارس اس��تعفا کرده است. شیخ حمد 
بن جاس��م بن جبر آل ثانی در مصاحبه با ش��بکه 
روس��یا الیوم در پاس��خ به این سوال که آیا با عقب 
نشینی زینی از پرونده بحران خلیج فارس غافلگیر 
ش��دید؟ گفت: غافلگیر نش��دم چون می دانم او به 
چند دلیل نتوانس��ت در کار خود هیچ پیش��رفتی 

کند از جمله اینکه طرف هایی که به این بحران در 
منطقه دام��ن زدند، معتقدند که باید محاصره قطر 
ادامه یابد. افزون بر آن مس��ئولیت ها در واشنگتن 
ب��ا یکدیگر تناق��ض دارد. طرف ه��ای مختلفی در 
واشنگتن، این پرونده را اداره می کنند و این باعث 
ش��د آنتونی زینی در معذوریت قرار بگیرد چرا که 
او فردی منطقی اس��ت و بای��د برگ برنده هایی در 
دست داشته باشد. حمد بن جاسم تاکید کرد یکی 
از علل استعفای زینی، سرسختی طرف های بحران 
خلیج فارس به سبب اختالف آرا و مسئولیت ها در 
واشنگتن است. وزیر خارجه سابق قطر گفت: به نظر 
من آنقدر که زینی ایده در سر داشت، خواسته های 
زیادی نداشت اما آنطور که می دانم او می خواست 
دیدگاه ها را به یکدیگ��ر نزدیک کند تا به ایده ای 
برسد. مشکل این است که وزیر امور خارجه آمریکا 
و همچنین جارد کوشنر در کاخ سفید، این پرونده 
را اداره م��ی کنند و بس��یاری از طرف ها هم بنا به 

عللی به این پرونده اهمیت می دهند.

ضمن تاکید بر وحدت ملی برگزار شد
تظاهرات فلسطینی ها علیه معامله قرن


