
در شرایطی كه رژیم صهیونیستی در هفته  های 
گذش�ته روی مقابله ب�ا نیروه�ای مقاومت در 
نوار غزه متمركز ش�ده بود، روز پنج  ش�نبه در 
كرانه باختری غافلگیر ش�د و یك فلس�طینی 
در عملی�ات تیراندازی، س�ه صهیونیس�ت را 
كش�ت و یك تن دیگر را زخمی ك�رد تا جبهه 
جدی�د مقاوم�ت در كران�ه باخت�ری گش�وده 
ش�ود. جنب�ش حم�اس ب�ا اس�تقبال از ای�ن 
عملیات اعالم كرد كه عملی�ات كرانه باختری 
محاس�بات رژی�م صهیونیس�تی را بر ه�م زد. 
چند هفته پ��س از ضربات س��همگین گروه های 
مقاومت به رژیم صهیونیس��تی در ن��وار غزه، این 
بار كران��ه باختری ش��اهد عملی��ات نظامی علیه 
صهیونیس��ت   ها ب��ود. روز پنج  ش��نبه در عملیات 
تیراندازی در نزدیکی ش��هرک صهیونیست نشین 
جفعات اساف در البیره در كرانه باختری، سه نظامی 
اسرائیلی كشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. كانال 
۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم كرد كه حال 
نظامی چهارم نیز وخیم گزارش شده است. بر اساس 
این گزارش، فردی مسلح از خودروی خود پیاده شد 
و شروع به تیراندازی به سمت نظامیان صهیونیست 
 و شهرک نشینان كرد و سپس به نظامیان اسرائیلی 
نزدیک ش��د و با آرامش كامل اسلحه یکی از آنها را 
برداشت. در پی این عملیات ضد صهیونیستی، ارتش 
رژیم صهیونیستی، شهر رام اهلل را به محاصره كامل 
خود درآورد و ورودی های ش��هر البیره هم شاهد 
درگیری    هایی بین فلس��طینی    ها با اشغالگران بود. 
سخنگوی ارتش اس��رائیل اعالم كرد كه عامل این 
تیراندازی آسیبی ندیده  و نیروهای ارتش به سمت 
یک شهرک نشین كه گمان می كردند یکی از عامالن 
تیراندازی باشد، آتش گشودند. به گزارش روزنامه 
هاآرتص، عامل عملیات گریخته و ارتش اسرائیل در 
حال تعقیب او است. رسانه های صهیونیست با اشاره 
به استقرار گسترده نظامیان این رژیم در شهر رام اهلل 
اعالم كردند:»عملیات تیران��دازی كرانه باختری 
یکی از خطرناک   ترین عملیات   هایی است كه طی 
سالیان اخیر رخ داده اس��ت«. به گزارش الجزیره، 
این چهارمین عملیات استش��هادی فلسطینیان 

در كرانه باختری طی یک هفته اخیر اس��ت كه در 
آخرین عملیات دو فلس��طینی به سمت نظامیان 
رژیم صهیونیس��تی در رام اهلل تیران��دازی كردند و 
سه تن از آنها را كشتند. پیش از عملیات پنج شنبه، 
نظامیان صهیونیس��ت »اش��رف نعالوه « و »صالح 
البرغوثی « دو جوان فلسطینی را به زعم آنکه مجری 
دو عملیات ضدصهیونیستی بركان و عوفرا هستند به 
ضرب گلوله به شهادت رساندند. به گزارش روزنامه 
یدیعوت آحارونوت، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ 
مستعفی رژیم صهیونیس��تی گفت:»این عملیات 
بسیار هولناكی است. این عملیات و عملیات عوفرا 
نتیجه ناتوانی مستقیم كابینه در جنگ ضد حماس 

در غزه است.«
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل كه به خاطر 
ناتوانی در براب��ر توانایی های موش��کی گروه های 
مقاومت در نوار غزه از س��وی صهیونیست   ها تحت 
فشار است، االن جبهه دیگری از مقاومت را در كرانه 
باختری روبه روی خود می بیند و این مسئله می تواند 
فشار   ها را به كابینه نتانیاهو كه این روز   ها متزلزل به 

نظر می رسد، بیش از پیش افزایش دهد. 
  استقبال حماس 

جنبش حماس كه بار   ها به رژیم صهیونیستی هشدار 

داده بود، از عملیات در كرانه باختری استقبال كرد. 
به گزارش العالم، فوزی برهوم، سخنگوی جنبش 
حماس گفت:»عملیات مقاومت فلسطین در كرانه 
باختری محاسبات امنیتی رژیم صهیونیستی در 
كرانه باختری را بر هم زد«. برهوم تأكید كرد:»برای 
دفاع از ملت و مقدس��ات فلسطین، كرانه باختری 
گنجینه استراتژیک مقاومت و سرمایه بزرگ و مهم 
آن برای تغییر سرنوشت نبرد اس��ت«. وی با بیان 
اینکه دش��من می خواهد اراده ملت ما را بشکند، 
خاطرنش��ان كرد:»همه هماهنگی ه��ای امنیتی 
تش��کیالت خودگردان فلس��طینی با اشغالگران 
صهیونیس��ت در شکس��تن اراده ملت ما شکست 
خورده اس��ت«. به گزارش المیادین، اس��ماعیل 
هنیه، رئیس دفتر سیاس��ی جنب��ش حماس هم 
گفت:»تح��والت اخیر كرانه باخت��ری بیانگر این 
است كه روند تحوالت در این منطقه تغییر خواهد 
كرد و سال های ركود و محرومیت كرانه باختری رو 
به پایان اس��ت و صفحه جدیدی در این منطقه در 
مقابله با اشغالگران با تکیه بر خون، شهادت، باروت 
و آتش گشوده خواهد شد«. گروه های فلسطینی 
در نوار غزه برای اعالم همبستگی با كرانه باختری، 
ضمن برپایی تجمع، جنایت های رژیم صهیونیستی 

را محکوم كردن��د.  عبدالباری عطوان، س��ردبیر 
 روزنامه رأی الیوم با بیان اینک��ه مقاومت از غزه به 
كرانه باختری رس��یده است، نوش��ت:»مهم  ترین 
نتیجه ای كه از عملیات مقاومت در كرانه اشغالی در 
این روز   ها می توان گرفت این است كه نتانیاهو كه 
خود را به برخی كشورهای عربی در منطقه خلیج 
]فارس[ و آفریقا اینگونه نش��ان می دهد كه قادر 
اس��ت از آنها حفاظت كند و تجربیات امنیتی در 
اختیارشان بگذارد تا كرسی قدرت شان را حفظ و 
قیام های مردمی را سركوب كنند، اكنون نمی تواند 
از شهرک نش��ینان خود حفاظت و امنیت و ثبات 
را برای آنها برقرار كند«. به گفته عطوان، آنچه در 
كرانه باختری در جریان است »انقالب انتقام جویانه 
علیه سلسله اهانت های طوالنی مدت رژیم اشغالگر 
و نیروهایش و پاسخی قوی به همه كسانی است كه 
ملت فلس��طین را از محاسبات شان حذف و از آنها 
عبور كردند و با اشغالگر دوست شدند و آن را متحد 

خود به شمار آوردند.«
 واكنش تل آویو 

بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
كه از عملی��ات ش��هادت طلبانه در كرانه باختری 
شوكه شده اس��ت، دس��تور مقابله با فلسطینی    ها 
را صادر كرد. به گ��زارش روزنامه تایمز اس��رائیل، 
بنیامین نتانیاهو پنج  ش��نبه شب دس��تور داد كه 
منازل مجریان عملیات های استشهادی اخیر ظرف 
48 ساعت تخریب شود. نتانیاهو همچنین دستور 
بازداشت گسترده اعضای جنبش حماس در كرانه 
باختری اشغالی و همچنین محاصره كامل رام اهلل و 
البیره در كرانه باختری را صادر كرد. همچنین ارتش 
صهیونیستی برای پراكنده كردن تظاهركنندگان 
در ش��مال البیره از بالگرد جهت پرتاب بمب های 
گازی استفاده كرده است. دو فلسطینی در جریان 
درگیر ی ه��ای ش��رق رام اهلل به ض��رب گلوله های 
فلزی مجروح و دهها نفر با استنشاق گازهای سمی 
و اش��ک آور دچار خفگی ش��دید ش��دند. از سوی 
دیگر، شهرک نشینان صهیونیست به خودروهای 
فلسطینیان نزدیک اللبن در شرق نابلس حمله كرده 

و یک جوان فلسطینی را كتک زدند. 
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بزرگ ترین عملیات سال هاي اخیر 

مقاومت به كرانه باختری رسید

برای اولین بار مذاكرات سیاسی طرف های یمنی 
با موفقیت نسبی همراه بود كه با استقبال جامعه 
جهانی مواجه ش�د. هرچند ناظران معتقدند این 
توافق هم مبه�م و ه�م روی كاغذ بوده اس�ت و 
باید منتظر زم�ان ماند تا دید چگون�ه عملیاتی 
می شود و نتایج خود را روی زمین نشان می دهد 
اما آنچه مش�خص اس�ت این توافق باعث شده 
انصاراهلل در جهان به رس�میت ش�ناخته ش�ود. 
به گزارش جوان، طرف های یمنی روز پنج  شنبه در 
پایان نشست صلح خود در س��وئد كه تحت نظارت 
سازمان ملل برگزار ش��د، با توقف فوری درگیری    ها 
در شهر س��احلی الحدیده و خارج كردن گروه های 
مسلح از این شهر توافق كردند. بر اساس این توافق، 
تمام نیروهای انصاراهلل و ائتالف سعودی و اماراتی از 
الحدیده خارج می شوند و نیرو   هایی كه سازمان ملل 
آنها را »نیروهای محلی« خوانده، جایگزین می شوند. 
هنوز معلوم نیست رهبری این نیروهای محلی چگونه 
انتخاب خواهد شد اما رهبران انصاراهلل تأكید كردند 
وضعیت فعلی تا ح��دود زیادی حفظ خواهد ش��د. 
»محمد عبدالسالم « رئیس هیئت صنعا در مذاكرات 
س��وئد گفت: »مقامات محلی فعل��ی در الحدیده با 
هماهنگی س��ازمان ملل، مقامات رسمی این استان 
باقی خواهند ماند و بر مسائل امنیتی آن اشراف كامل 
خواهند داش��ت«، این در حالی اس��ت كه نیروهای 
امنیتی محلی به كار خود در بنادر اس��تان الحدیده 

ادامه خواهند داد. 
بندر الحدیده در س��واحل غربی یمن واقع اس��ت و 
اهمیت استراتژیکی زیادی دارد. عربستان و امارات 
در طول چند ماه گذش��ته تالش های زیادی به كار 

گرفتند تا این شهر بندری را به تسلط خود درآورند كه 
با مقاومت سرسختانه انصاراهلل مواجه شدند. گروه های 
حقوق بشری و دیپلمات های سازمان ملل به صورت 
جدی هشدار داده اند اگر فعالیت های این بندر مختل 
شود وضعیت بحرانی یمنی ها بدتر و سخت تر خواهد 
شد. توافق روز پنج  شنبه بنابر گفته طرف های یمنی 
تنها مربوط به بندر الحدیده و ش��هر تعز می ش��ود و 
بیانگر یک توافق كلی درباره جنگ یمن نیست. این 
توافق از روز گذش��ته اجرایی شده و افراد مسلح باید 
ظرف ۱4 روز از این شهر و بندر آن عقب نشینی كنند. 
بر اساس توافق قرار شده نیروهای سازمان ملل هدایت 
بندر الحدیده را به دست گیرند. مقامات انصاراهلل تأكید 
كردند این جنبش پیش تر با این پیشنهاد سازمان ملل 
موافقت كرده اما ظاهراً ائتالف سعودی و حامیان آنها 
مخالف بودند. عبدالسالم خاطرنشان كرد:  »هیئت 
صنعا تمایل خود را بر دور نگه داشتن شهر الحدیده از 
هرگونه عملیات نظامی اعالم كرد و چند پیشنهاد در 
این زمینه ارائه داد. این در حالی است كه سازمان ملل 
نیز با نقش نظارتی خود بر بندر الحدیده كه پیشنهاد 
هیئت قبلی صنعا بوده مخالفت نکرد ومخالف اصلی 
این پیش��نهاد انگلیس و امریکا بوده اند.«  این توافق 
دقیقاً روزی به دست آمد كه كنگره امریکا با طرح قطع 
كمک به ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی در 
یمن رأی مثبت داد. این طرح با ۶۰ رأی موافق در برابر 

۳۹ رأی مخالف تصویب شد. 
  انصاراهلل: منعطف بودیم 

این اولین بار است كه در طول تقریبا چهار سال تجاوز 
عربستان سعودی و امارات، طرف های یمنی به توافقی 
دست پیدا می كنند؛ مس��ئله ای كه باعث امیدواری 

ناظران و جامعه بین المللی شده است. گفت وگوهای 
صلح یمن از یک هفته پیش در استکهلم سوئد میان 
دو هیئت صنعا و ریاض آغاز شده بود و چهارمین دور 
گفت وگو   هایی بود كه صورت می گرفت. در سه دوره 
پیشین طرفین موفق نشده بودند به هیچ دستاوردی 
برسند.  مارتین گریفیتس، نماینده سازمان ملل در 
امور یمن كه گفته می شود س��خت برای رسیدن به 
این تواف��ق كار كرده اعالم كرد، »ب��رای اولین بار در 
این درگیری، مکانیسمی قوی برای بررسی و اجرای 
توافقنامه وج��ود دارد«. طرف های یمنی نیز مواضع 
مثبتی درباره ای��ن توافق اتخاذ كردند. س��خنگوی 
انصاراهلل اعالم كرد: »آنچه در مرحله اخیر به دس��ت 
آمد، خوب و مثبت اس��ت. منعطف بودیم و به گواه 
س��ازمان ملل، كار زیادی انجام دادی��م. آرزو داریم 
كه فقط برای توقف جنگ و لغو محاصره كشورمان 
بازگردیم و امیدواریم سازمان ملل به ایفای نقش خود 
ادامه دهد « خالد یمانی، وزی��ر خارجه دولت تحت 
حمایت عربستان ضمن اس��تقبال از این آتش بس، 
آن را گامی بزرگ از زمان شروع جنگ در این كشور 
خواند. انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات 
با اعالم اینکه توافق »دست انداز « زیادی دارد، مدعی 
شد: ائتالف عربی به ممانعت از عملیات نظامی در شهر 
الحدیده و بندر آن به خاطر غیرنظامیان و زیرساخت 
انسانی پایبند بود و امروز این بندر می تواند نقش مهمی 

در سطح تجاری و انسانی باشد. 
در همین حال اكثر كش��ور   ها از جمله مصر، تركیه، 
امریکا، كویت و ایران از این توافق حمایت كردند. بهرام 
قاسمی، س��خنگوی وزارت خارجه ایران با استقبال 
از توافق آتش بس گفت: »این توافق نش��ان می دهد 

گروه های یمنی حاض��ر در گفت وگو   ها ب��ه دقت و 
درستی ش��رایط اس��فبار مردم یمن را درک كرده و 
برای جلوگیری از وخامت بیش��تر اوضاع، دسترسی 
مردم به كمک های انس��انی را بر منافع گروهی خود 

ترجیح دادند.«
با وجود اینکه توافق روز پنج  شنبه روزنه ای از امید را 
برای پایان دادن به جنگ یمن فراهم آورده اما ناظران 
معتقدند این توافق روی كاغذ بوده و با ابهاماتی همراه 
است از جمله اینکه رهبری »نیروهای محلی« را چه 
كسی باید انتخاب كند. از طرف دیگر، عملکرد ائتالف 
سعودی و حامیان بین المللی آنها به ویژه امریکا باعث 
شده رهبران انصاراهلل با تردید نسبت به نیت واقعی 
سعودی    ها و اماراتی    ها نگاه كنند. محمد عبدالسالم 
خواستار هشیاری كامل نیروهای انصاراهلل و طرفداران 
آنها در جبهه های الحدیده و تعز شد و گفت : تاكنون 
نشانه   هایی از رفتن كشورهای متجاوز و توقف جنگ 

وجود ندارد. 
 مشروعیت انصاراهلل

هنوز معلوم نیس��ت اجرای توافق روی زمین چگونه 
پیش خواهد رفت اما ناظران این توافق را فی نفس��ه 
پیروزی بزرگی برای انصاراهلل می دانند. س��ید هادی 
سید افقهی، كارشناس و پژوهشگر مسائل بین الملل 
درباره دستاوردهای توافق گروه های یمنی در سوئد 
برای جنبش انص��ارهلل یمن گفت، ای��ن توافق یک 
پیروزی سیاس��ی برای جنبش انصاراهلل است، چون 
قبالً طرفداران عربستان می گفتند اعضای این جنبش 
كودتاچی هستند. این كارش��ناس افزود: اما اكنون 
وقتی س��ازمان ملل از جنبش انص��اراهلل یمن برای 
گفت وگو دعوت می كند، نشانه مهمی از به رسمیت 
شناختن نماینده بخش وسیعی از مردم یمن است كه 
مناطق راهبردی را در این كشور تحت كنترل دارد. 
كارشناسان سعودی نیز تحلیل مشابهی دارند. عمر بن 
عبدالعزیز، فعال و تحلیلگر سعودی در صفحه توئیتر 
خود نوشت:  »صنعا آزاد شد؟ نه. قدرت انصاراهلل مهار 
شد؟ نه. انصاراهلل درجهان به رسمیت شناخته شد؟ 
بله. قدرت و نفوذ انصارهلل بیشتر شد؟ بله. ایران از یمن 
خارج شد؟ نه. قدرت موشکی انصارهلل از بین رفت؟ نه. 
جنگ یمن درشرایطی آغاز شد كه انصاراهلل كودتاگر 
بود و درحالی به پایان رسید كه یک بازیگر بین المللی 

معتبر شده است.
 ایستادگی مردم یمن 

رئیس كمیته عالی انقالبی یمن می گوید اگر ارتش و 
كمیته های مردمی یمن ایستادگی نمی كردند، ماهیت 
تجاوزگرایانه نظام های حاكم بر امریکا، عربس��تان و 

امارات عربی متحد برمال نمی شد. 
 محمد علی الحوثی، رئیس كمیته عالی انقالبی یمن 
در صفحه توئیتر خود نوش��ت: وجود بیش از 5هزار 
مورد نقض جداگانه حقوق بشر و بین الملل به دست 
متجاوزان امریکایی-سعودی-اماراتی و هم پیمانان 
آنها در یمن و وجود گرس��نگی و وبا شورای امنیت و 
كش��ورهای جهان را به متوقف كردن این جنایت   ها 
موظف می كند. اگر ارتش و كمیته های مردمی در كنار 
مردم یمن ایستادگی نمی كردند، ماهیت این نظام های 

متجاوز برمال نمی شد. 
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امنیت اسرائیلي
 از طريق اتحاديه درياي سرخ

یکي از اركان اصلي در جنگ افروزي و كشتار و ویراني یمن، تضمین محیط 
امنیتي و مرزهاي امن منطقه اي براي رژیم صهیونیستي است كه اكنون در 
پروژه جنگ به بن بست رسیده و هزینه هاي آن بر هدف گذاري هاي قبلی 
پیشي گرفته است. راهبرد فعلي امریکا پایان دادن به جنگ نیست ولي 
استراتژي مرتبط با امنیت سازي براي رژیم صهیونیستي را در گامي جدید 

و با محوریت عربستان در دریاي سرخ پایه گذاري كرده است. 
ترامپ در مواضعي روشن، منطق مهم دفاع از رژیم سعودي و بن سلمان را به 
كاركردهاي این رژیم در تأمین امنیت و موجودیت صهیونیست ها مرتبط 

دانست تا فضاي كنگره امریکا را نیز با یک شوک هشداري مواجه كند. 
شاید به همین دلیل است كه كنگره امریکا در حالت گیجي به سر مي برد 
و سنا براي تنبیه بن سلمان و عربستان در یمن گام هایي برداشته ولي 
مجلس نمایندگان در نقطه مقابل، رویکرد س��نا را متوقف مي كند. لذا 
ترامپ و رژیم صهیونیستي كه در كشتار و جنگ افروزي به هدف هاي 
خود دس��ت نیافته اند، احتماالً پروسه جنگ فرسایش��ي در یمن را در 
دستور قرار بدهند و اهتمام خود را روي دریاي سرخ و باب المندب قرار 
خواهد داد. ترامپ و صهیونیست ها و رژیم سعودي به خوبی مي دانند كه 
با شکست در یمن و پایان جنگ زودهنگام، موازنه قدرت به زیان آنها در 
دریاي سرخ و باب المندب تغییر خواهد كرد و مرزهاي امنیتي ایران از 
تنگه هرمز به باب المندب كش��یده خواهد شد كه براي صهیونیست ها 
یک كابوس تلقي مي شود. ایده تشکیل اتحادیه كشورهاي دریاي سرخ، 
یک ایده اسرائیلي است كه به تازگي از زبان مقامات و استراتژیست هاي 
صهیونیست به عنوان گامي اضطراري مطرح شده است و رسماً و علناً 
رژیم سعودي، پروژه  امنیت س��ازي براي اس��رائیل را به عهده گرفته و 
از طریق رش��وه هاي تحقیرآمیز به دولت هاي حاش��یه دریاي سرخ و 
باب المندب، شش كشور را دركنار خود قرار داده است.  نکته جالب این 
اس��ت كه اتیوپي در این تركیب قرار نگرفته و رژیم ژنرال بشیر اخواني، 
حفظ سلطه اش را به مشاركت در این پروژه اسرائیلي گره زده است. این 
سرافکندگي گفتماني براي جریان اخوان به سادگي قابل تطهیر نیست.  
براي نخست وزیر صهیونیستي این یک كابوس هولناک است كه به جز 
بحران هاي اقتصادي، سیاسي، ائتالف هاي حکومتي و اتهامات حقوقي و 
امنیتي در داخل این رژیم، در محیط پیراموني و پس از چند دهه تالش و 
مزدورسازي حاكمان عرب پیراموني، با چینش امنیتي جدیدي از سوي 
مقامات منطقه اي روبه رو است كه براي هیچ یک از آنها، چه در غزه و چه 
در مرزهاي لبنان و چه در سوریه و چه در یمن یا عراق و ایران، پاسخي 
راهبردي و تعیین كننده ندارد، خصوصاً اینکه امریکا نیز هرگز به یک اقدام 
مستقیم در غرب آسیا براي تغییر این معادله فکر هم نمي كند ولي اكنون 
با رسوایي قتل فجیع خاشقجي و س��رزنش هاي گسترده جهاني علیه 
بن سلمان، بهترین شرایط را براي ایجاد یک پیکره جدید و امنیت ساز 
براي صهیونیست ها و منافع امریکا، مالحظه كرده و به كار گرفته اند. رژیم 
سعودي و بن سلمان ضعیف شده، به جز تقدیم اموال و ثروت هاي سعودي 
به امریکا، آمادگي بهتري براي امتیازدهي هاي نقش پذیري امنیتي در 
منطقه خواهند داشت. سرنوشت این اتحادیه نیز به دالیل ذاتي، همانند 
سرنوشت شوراي همکاري خلیج فارس است و به جز رسوایي و ناكامي 

چیزي ثبت نخواهند كرد. 
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 طرح امریکایی - افغانی ترور هدفمند طالبان
شماری از مقام های امنیتی افغان گفته اند كه هدف گیری فرماندهان 
میدانی طالبان كه مانع مذاكرات صلح در این كش��ور هستند تشدید 
خواهد شد. به گزارش بی بی س��ی یک مقام ارشد دولت افغانستان كه 
نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفته است: فرماندهان طالبان كه 
در میدان نبرد هستند بزرگ ترین مانع برای تالش های صلح هستند 
زیرا آنها بر این باورند كه از نظر نظامی در حال پیروز ش��دن هستند. 
نیروهای امنیتی افغانستان و امریکایی طرحی را برای از بین بردن این 

فرماندهان طراحی كرده اند تا راه برای مذاكرات صلح هموار شود. 

  52 درصد امریکایی ها : ترامپ در 2020 رأی نمی آورد 
52 درصد از شركت كنندگان در یک نظرس��نجی اعالم كرده اند فکر 
نمی كنند ترامپ بتواند بار دیگر در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 
2۰2۰ پیروز شود.  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه 
اینترنتی نشریه  هیل با این حال ۳۹ درصد از رأی دهندگانی كه برای 
شركت در انتخابات نام نویسی كرده اند می گویند ترامپ برای بار دوم 
رئیس جمهور می شود. 55 درصد از شركت كنندگان در این نظرسنجی 
در پاسخ به این پرس��ش كه اگر انتخابات همین امروز برگزار شود آنها 
به چه كسی رأی خواهند داد گفتند به كس دیگری غیر از ترامپ رأی 

خواهند داد. 

 سخنگوی جلیقه زردها: 
از انقالب ۱۹۷۹ ايران الهام گرفته ايم

س�خنگوی جنبش جلیقه زرد    ه�ا دلیل خش�م مردم فرانس�ه را 
تحقیر ش�دن از س�وی رئیس جمهور این كشور دانس�ت و اعالم 
كرد كه این جنب�ش اعتراضی از انقالب ایران الهام گرفته اس�ت. 
با گسترش دامنه اعتراضات در فرانسه، الکساندر بیووایس چیوا، یکی 
از س��خنگویان جلیقه  زرد    ها در گفت وگو با خبرگزاری آنا اهداف و كار 
ویژه های جنبش جلیقه  زرد    ها را مطرح كرد. چیوا درباره اینکه جنبش 
جلیقه زرد    ها در فرانسه، یک اعتراض است یا ش��ورش، گفت:»باید در 
پاسخ به سؤال شما بگویم كه ما معترضانی هستیم كه تنها حق قانونی 
خود را مطالبه می كنیم. بر اس��اس قانون اساسی فرانس��ه، اعتراض و 
راهپیمایی كاماًل آزاد بوده و به عنوان حق مردم محسوب می شود. ما نیز 
كاماًل از این حق قانونی استفاده كرده و اعتراض خود را به صورت قانونی 
و مسالمت آمیز پیگیری می كنیم اما تصویری كه ما امروز از خیابان های 
فرانسه شاهدیم چیز دیگری است. مغازه های غارت شده و خودروهای 
سوخته به هیچ وجه نشانه ای از اعتراض مسالمت آمیز نشان نمی دهد«. 
وی درباره مس��المت  آمیز بودن اعتراضات در سراسر فرانسه هم تأكید 
كرد:»باید بگویم كه  ۹۹ درصد جلیقه  زرد    ها خواستار اعالم اعتراض خود 
به  صورت كامالً مسالمت آمیز هستند و از دست زدن به هرگونه خشونتی 
پرهیز می كنند. آنچه رسانه     ها آن را نشان می دهند فقط و فقط مرتبط 
با یک درصد از معترضانی است كه به هیچ وجه رفتارشان مورد قبول ما 
نیست. جلیقه  زرد    ها برای صلح آمده اند. ما با روشی كاماًل صلح آمیز به 
جلو خواهیم رفت و درخواست های خود را مطرح می كنیم«. الکساندر 
در ادامه س��خنان خود با بیان اینکه جنب��ش جلیقه زرد    ها از حمایت 
كشورهای خارجی برخوردار نیست، گفت:»به هیچ عنوان، به قول ترامپ 
این اخبار كاماًل دروغ است. دخالت هرگونه دولتی را در اعتراضات اخیر 
فرانس��ه رد می كنیم. البته باید بگویم كه در این راه از برخی جنبش     ها 
الهام گرفته ایم، به طور مثال از انقالب ۱۹۷۹ )انقالب اس��المی ایران( 
كه علیه استبداد و برای رس��یدن به دموكراسی بود نیز الهام گرفته ایم 
ولی این را كه بگوییم یک كش��ور خارجی در حال مدیریت این جریان 
اس��ت، كاماًل تکذیب می كنم. جلیقه  زرد    ها صدای واقعی و فروخورده 
مردم فرانسه هستند و شما می بینید كه ۷4 درصد مردم از این جنبش 

حمایت می كنند.«

تا چند روز دیگر در چارچوب مذاكرات آستانه

 ايران، روسیه و  تركیه تشكیل كمیته 
قانون اساسی  سوريه را اعالم می كنند

وزرای خارج�ه روس�یه و تركیه دی�روز در باك�و گفت وگو و ب�ر لزوم 
تش�کیل كمیته قانون اساس�ی س�وریه رایزنی كردن�د. در حالی كه 
وزی�ر خارجه ای�ران ه�م در چارچ�وب مذاكرات آس�تانه ب�ه این دو 
خواهد پیوست، تحوالت سیاس�ی در س�وریه احتماالً یك گام دیگر 
به س�مت جلو حركت خواهد كرد؛» تش�کیل كمیته قانون اساسی.«
بشار اس��د، رئیس جمهور س��وریه دیروز حکم عفو ۱۶ هزار و 5۰۰ نیروی 
ارتش سوریه را صاد ر كرد كه در خالل جنگ با تروریسم، غیرقانونی ارتش 
را ترک كرده بودند. »محمد غنجو حسن « رئیس دادگاه نظامی سوریه گفته 
كه فراریان ارتش چهار م��اه پس از صدور فرمان فرصت دارند درخواس��ت 
عفو خود را به صورت مکتوب اعالم كنند و برای كس��انی كه از كشور خارج 
شده اند، این مهلت شش ماه در نظر گرفته شده است. تحوالت سیاسی در 
سوریه طی ماه های اخیر، بعد از گس��ترش كنترل نیروهای ارتش سوریه و 
مقاومت بر بخش های عمده ای از خاک این كش��ور، به شکل فزاینده ای رو 
به پیشرفت است. تازه    ترین تحول، مذاكراتی است كه حول تشکیل كمیته 
قانون اساس��ی س��وریه در حال انجام شدن اس��ت. »مولود چاووش اوغلو« 
وزیر خارجه تركیه دیروز در باكو پایتخت جمهوری آذربایجان با »سرگئی 
الوروف« همتای روس��ی خود دیدار كرد، مالقاتی كه در آن، طرفین درباره 
لزوم اجرای كامل توافقات در خصوص ادلب و تشکیل هرچه سریع تر كمیته 
قانون اساسی سوریه گفت وگو كردند. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه با 
بیان اینکه لیست اعضای كمیته بازنویسی قانون اساسی سوریه تقریباً كامل 
شده، گفت احتماالً در اوایل سال آینده میالدی )2۰۱۹( اولین نشست آنها 
برگزار می شود. الوروف گفته كه ایران، تركیه و روسیه بر آماده بودن تقریبی 
لیست اعضای كمیته قانون اساسی سوریه تفاهم دارند. در حالی كه پیش از 
این، كشورهای تضمین كننده آتش بس سوریه یعنی ایران، سوریه، روسیه و 
برخی از معارضان در كنگره گفت وگوی ملی سوریه موسوم به نشست سوچی 
روسیه بر سر تشکیل كمیته بازبینی قانون اساسی توافق كرده بودند، ظاهراً 
قرار است عملیاتی شدن این كمیته در نشست چند روز آینده وزرای خارجه 
سه كشور اعالم شود. این كمیته قرار است متشکل از ۱5۰ نفر باشد؛ 5۰ نفر 
از معارضان، 5۰ نفر از دولت سوریه و 5۰ تن دیگر نیز شامل افرادی خواهد بود 
كه سازمان ملل آنها را معرفی خواهد كرد. سلیم الخطیب، نماینده مخالفان 
دولت سوریه موس��وم به »ائتالف ملی « و عضو هیئت سیاسی مخالفان در 
مذاكرات آستانه گفته كه كش��ورهای ضامن روند آستانه با تشکیل كمیته 
قانون اساسی س��وریه موافقت كردند و تا اواخر دسامبر اعالم خواهد شد. او 
در گفت وگو با وبگاه خبری »عنب« گفت كه وزرای خارجه ایران، روسیه و 
تركیه قرار است در روزهای هجدهم و نوزدهم ماه میالدی جاری )دسامبر( 
در ژنو سوئیس دور هم جمع شوند و تشکیل این كمیته را اعالم كنند. این 
معارض سوری در مورد زمان بندی تشکیل كمیته تهیه قانون اساسی جدید 
سوریه گفت كه اعالم تشکیل این كمیته بعد از آن صورت می گیرد كه روسیه 
و سازمان ملل متحد بر سر اسامی شركت كننده در این كمیته تدوین قانون 

اساسی به توافق رسیدند. 
 آنکارا : نمی گذاریم امریکا كریدور ترور تشکیل دهد

همزمان با پیشرفت مذاكرات سیاسی تركیه با ایران و روسیه، تنش   ها بین 
آنکارا و واشنگتن بر منطقه شرق فرات در حال تشدید شدن است. خلوصی 
آكار، وزیر دفاع تركیه در مراسم بزرگداشت بوس��نی و هرزگوین در آنکارا 
گفته كه امریکا به دنبال آموزش نظامی گروه های تروریستی در شرق فرات 
و تشکیل چیزی اس��ت كه او آن را » كریدور ترور« در شرق فرات و مرزهای 
جنوبی تركیه خوانده است. وزیر دفاع تركیه گفته كه اجازه تشکیل كریدور 
ترور با حمایت امریکا در ش��رق فرات را نخواهیم داد..  آكار گفت: تحوالت 
شمال سوریه در حال تبدیل به وضعیتی تراژیک است و جامعه جهانی به ویژه 
غربی ها، همچون تراژدی سربرنیتسا در قبال سوریه نیز بی تفاوتند. این موضع 
وزیر دفاع تركیه پس از آن ابراز شده كه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
تركیه روز چهارش��نبه قبل اعالم كرد عملیات در شرق فرات طی چند روز 
آینده آغاز می ش��ود. ناظران معتقدند اگر تركیه واقعاً به سمت شرق فرات 
پیشروی كند امریکا با چالش جدی مواجه خواهد شد یا باید با متحد خود ناتو 
وارد جنگ شود و یا باید كرد   ها را در مقابل تهاجم تركیه ر   ها كند. وزارت دفاع 
امریکا)پنتاگون( عملیات نظامی در شمال شرق سوریه را اقدامی غیرقابل 
قبول دانسته اما یک مقام پنتاگون در عین حال گفته كه نیروهای امریکایی 
مستقر در سوریه شاهد هیچ گونه نشانه ای نبوده اند كه نشان دهد ارتش تركیه 
آماده ورود به خاک س��وریه طی چند روز آتی است. با این حال، سخنگوی 
گروه اصلی مخالفان سوریه اعالم كرد كه ۱5 هزار نیروی مخالف سوری آماده 
مشاركت در عملیات نظامی تركیه علیه كرد   ها در شمال شرق سوریه هستند. 
یوسف حمود، سخنگوی » ارتش ملی « مخالفان سوری به خبرگزاری رویترز 
گفته كه موعد مشخصی برای عملیات تركیه وجود ندارد. وی گفت: جنگ در 

چندین محور در منبج، تل ابیض و رأس العین )كوبانی( خواهد بود. 

 قطعنامه سنا :
بن سلمان مسئول قتل خاشقجی است 

به رغ�م حمای�ت همه جانب�ه دونال�د ترام�پ از مقامات س�عودی، 
س�ناتورهای جمهوریخواه و دموكرات س�نا با تصویب دو قطعنامه 
به پای�ان حمایت نظامی این كش�ور از عربس�تان در جن�گ یمن و 
مسئول ش�ناختن ولیعهد س�عودی در قتل خاش�قجی رأی دادند. 
هرچند كاخ س��فید اعالم كرده كه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا هر 
گونه قطعنامه كنگره علیه عربستان سعودی را وتو می كند اما سناتورهای 
این كشور روز پنج  شنبه دو قطعنامه علیه سعودی   ها به تصویب رساندند. 
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مجلس سنا در پیش نویس قطعنامه 
اول كه با 5۶ رأی موافق و 4۱ رأی مخالف به تصویب رسید، خواستار پایان 
حمایت امریکا از ائتالف متجاوز به یمن شد. پیش از این گزارش شده بود 
قانونگذاران حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان امریکا راه تصویب 
هر گونه قطعنامه در كنگره این كشور كه خواستار پایان دادن به حمایت 
واشنگتن از ائتالف متجاوز سعودی در جنگ یمن است را مسدود می كنند 
اما این قطعنامه در نهایت رأی آورد. اخیراً برخی رس��انه   ها گفته بودند كه 
ریاض به برخی سناتور   ها رشوه داده است تا با قطعنامه های ضد سعودی 
مخالفت كنند. امریکا در چهار سال گذشته با فروش تسلیحات پیشرفته به 
عربستان سعودی و دیگر رژیم های عربی، ائتالف متجاوز عربی را در كشتار 
مردم بی دفاع یمن كمک كرده است. دونالد ترامپ، عربستان را متحدی 
استراتژیک می داند و مدعی است كه توقف فروش تسلیحات به عربستان به 
اقتصاد امریکا ضربه زده و هزاران شغل را از بین می برد.  دومین قطعنامه كه 
با اكثریت به تصویب رسید توسط باب كوركر، رئیس كمیته روابط خارجی 
سنا معرفی شد. این قطعنامه محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را مسئول 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی معرفی می كند. در بخشی 
از این قطعنامه    ها به رفتارهای نگران كننده حکومت سعودی در زمینه های 
مختلف از جمله جنگ یمن، حبس س��عد حریری، نخس��ت وزیر لبنان، 
تضعیف وحدت شورای همکاری خلیج فارس، اخراج سفیر كانادا، سركوب 
مخالفان و قتل خاشقجی اشاره شده است. این قطعنامه پس از آن به تصویب 
رسید كه جینا هاسپل، رئیس سیا روز سه    شنبه با حضور در سنا، سناتورهای 
امریکایی را از اطالعات این سازمان درباره قتل خاشقجی آگاه كرد. اقدام 
سنا درحالی است كه دونالد ترامپ، بار   ها گفته است كه به رغم دست داشتن 
محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی در كنار ولیعهد می ماند. مسئله 
قتل روزنامه نگار منتقد عربستان، شکاف بین ترامپ و كنگره را بیش از پیش 
تشدید كرده است. ترامپ تنها كسی است كه از جنایات ولیعهد سعودی 
حمایت كرده است و به رغم گزارش سیا مبنی بر مقصر دانستن بن سلمان 

در قتل خاشقجی، حاضر به پذیرش این مسئله نیست. 

اولین توافق سیاسی یمن در چهارمین سال جنگ

جهان انصاراهلل را پذيرفت

هادیمحمدی

  گزارش  یک


