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تحلیلگر میامی هرالد:
ترامپ زمین بازی را برای بایدن 

مین گذاری می کند
احتماال اعالم امیلی مورفــی، رهبر وفادار 
به ترامــپ اداره خدمــات عمومــی آمریکا 
مبنی بر اینکــه برنامه ریزی انتقــال قدرت 
ریاســت جمهوری می تواند آغاز شــود باعث 
شده تا بسیاری نفس راحت بکشند اما حقیقت 
این اســت که دولت ترامپ همچنان در حال 
ضربه زدن و آسیب رساندن شــدید و مداوم 
به سامان کشــور چه از روی خشــم، و چه از 
روی بی کفایتی و کینه و یــا ترکیب معیوبی 
از همه آنها است. تحلیلگر میامی هرالد با این 
مقدمه؛ می نویســد: دونالد ترامپ در سمت 
رئیس امنیت ملی، یــک هدیه بزرگ نهایی به 
والدیمیر پوتین داد و یک سیلی خشمگینانه 
به همپیمانان ما در ناتو زد و آن خروج آمریکا 
از معاهده آســمان های باز که در اصل توسط 
دولت های جمهوریخواه مــورد مذاکره قرار 
گرفته بود، اســت. این معاهده که دربردارنده 
نظارت با پــرواز هواپیماهای غیرمســلح بر 
روســیه، آمریکا و غرب اروپا بود بــا توجه به 
ماجراجویی های نظامــی تهاجمی پوتین در 
سال های اخیر، دارای ســود خیلی زیادتری 
برای آمریکا و همپیمانان اروپایی آن نســبت 
به روسیه است. روســیه هم که نمی خواست 
فرصت را از دست بدهد، فورا اعالم کرد که در 
نتیجه این اقدام آمریکا ایــن معاهده را دیگر 
با دولت جــو بایدن مورد مذاکــره مجدد قرار 
نخواهد داد. ترامپ همچنین در جهت حذف 
و یا کاهش چشمگیر دفاتر وابسته های نظامی 
در تعدادی از ســفارتخانه های مهم آمریکا در 
سراســر جهان از جمله در عراق، عربســتان، 
پاکستان، ترکیه و چند کشور آفریقایی اقدام 
کرده است. اینها کشــورهایی هستند که در 
آنها نیروهای نظامی مبارزه با تروریسم آمریکا 
استقرار دارند. هر چند که منطق دولت آمریکا 
برای این اقدام صرفه جویی در هزینه است اما 
این به امنیت ملی ما آســیب وارد می کند. چه 
این اقدام انگیزه اش دالیل بودجه ای و یا ثبت 
سابقه بازگرداندن تعدادی سرباز به خانه باشد. 

در جبهه داخلی نیز فرمــان اجرایی اخیر 
۱۳۹۵۷ ریاست جمهوری هم به همان اندازه 
قابل توجه اســت. این فرمان که بــا میزانی از 
محرمانگی مایه حسادت پوتین یا کیم جونگ 
اون، رهبر کره شــمالی آماده شده بود، اواخر 
شــب و در روز قبل از آخرین مناظره ریاست 
جمهوری منتشر شــد. این فرمان در صورت 
اجرایی شــدن رقیبی برای چشــمگیرترین 
تالشهای روسای جمهور اسبق آمریکا همچون 
وارن هاردینگ و ریچارد نیکسون در تضعیف 
تمامیت بخش دولتی کشــور خواهد بود. این 
شامل برنامه ترامپ برای تشکیل به اصطالح 
»برنامه اف« برای استخدام نیرو است. اگر این 
فرمان شود، عمال می تواند منجر به فلج ساختن 
دولت جدید برای ماه ها شود. این در حالی است 
که دفتر مدیریت پرسنل فدرال نیز آژانس های 
دولتی را تشویق به آماده کردن فهرست های 
کارمندانی که باید منتقل شــوند کرده است. 
این فرمان به ســادگی به رئیس جمهور اجازه 
می دهد بدون پروســه مقتضی و کامال با اراده 
خود دست به اخراج یا استخدام مرتبط با همه 
کارمندان فدرال بزند. شاید به میزان نصف و یا 
بیشتر این نیروی کار فدرال فعلی، را می توان 
کسانی در نظر گرفت که در چارچوب »برنامه 
اف« قــرار می گیرنــد. به وضوح ایــن فرمان 
اجرایی ناشــی از تمایل ترامپ برای داشــتن 
اختیار خالصی یافتن آســان از کسانی است 
که منتقد به خود در نظــر می گیرد همچون 
دکتر آنتونی فائوچی یا دیگر دانشــمندان و 
کسانی که در جواب فرمان بپر از جانب ترامپ 
نمی گویند چقدر باال بپرم! بنابراین این فرمان 
اجرایی، رئیس جمهور بعدی یا رئیس جمهور 
انتقامجوی در حــال کناره گیــری را قادر به 
اخراج، جانشــینی و یا عدم جانشینی از روی 
اراده خود در قبال بخش چشمگیری از نیروی 
کار فــدرال می کند. اگر ایــن فرآیند صورت 
بگیرد، پروسه پر کردن بســیاری از مناصب 
به تازگی خالی شــده به هفته ها زمان و تالش 
نیاز خواهد داشــت و این به آســانی می تواند 

دولت جدید را فلج سازد.
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فرشاد گلزاری

 روز گذشته )یکشنبه( انصاراهلل 
یمــن از حمالت ائتالف ســعودی 
به فرودگاه بین المللــی صنعا خبر 
داد. بر اســاس آنچه شبکه المسیره 
وابسته به این تشکیالت اعالم کرد، 
جنگنده های ائتالف ســعودی دو 
حمله هوایی را به اطــراف فرودگاه 
بین المللی پایتخت یمن انجام دادند 
که گفته می شود بخشی از باندهای 
فرود این فرودگاه دچار صدمه شده 
اســت. این حمله در حالی رخ داده 
که رســانه های یمن روز گذشــته 
اعالم کرده بودند کــه قبل از هدف 
قرار گرفتن فــرودگاه صنعا، ائتالف 
عربی به رهبری عربستان سعودی 
طی ۲۴ ساعت ۱۴ بار به استان های 
»الحدیده، عمران، مأرب و صعده« 

حمله هوایی انجام داده است. 
در این میان منابع امنیتی یمن 
اعــالم کردنــد کــه جنگنده های 
ائتــالف ســعودی روز شــنبه هم 
یک بار به شهرســتان »اللحیه« در 
اســتان »الحدیده« حمله کرده اند. 
گفته شــده کــه در حمله های روز 

گذشته )یکشــنبه(  جنگنده های 
سعودی همچنین ســه بار منطقه 
»الجبل االسود« و یک نهاد دولتی 
در شهرســتان »حرف سفیان« در 
اســتان عمران را هدف قرار دادند. 
در استان مأرب نیز ائتالف سعودی 
طی ۲۴ ساعت گذشــته، هشت بار 
شهرســتان »مدغل« را هدف قرار 

دادند. 
مشابه این اقدام ها در روز جمعه 
هم به وقوع پیوست؛ به گونه ای که 
رسانه های یمن و در صدر آن »شبکه 
المســیره« اعالم کردند که ائتالف 
عربی سحرگاه جمعه تا حوالی ظهر، 
۱۷ حمله هوایی به صنعا و اطراف آن 
انجام داده که به کشــته شدن یک 
غیرنظامی و زخمی شدن چهار تن 
دیگر منجر شد و این مساله موجی از 
انتقادها را دربرداشت. شاید بسیاری 
از مخاطبــان ما به این نکته اشــاره 
کنند که چرا با وجــود اینکه صرفاً 
یک غیرنظامی در این حمالت کشته 
شده است باید اقدام به تشریح این 
حمالت کــرد؟ برای پاســخ به این 
سوال باید به این نکته توجه کرد که 
عربستان به همراه امارات، بحرین و 
مصر از فروردین ســال ۹۴ اقدام به 
تجاوز نظامی به کشور فقیر یمن به 

بهانه بازگردانــدن »عبدربه منصور 
هادی« رئیس جمهوری مستعفی 
و فراری این کشــور به قدرت کرد و 
در طول حدود شــش سال گذشته 
در نتیجه حمالت ائتالف ســعودی 
به یمن هزاران نفر کشــته شده اند 
و به گفتــه دبیر کل ســازمان ملل 
این کشــور با بدترین قحطی قرن 

مواجه است. 
از ایــن منظر اهمیــت حمالت 
صرفاً به میزان کشته شــدگان آن 
مربوط نمی شــود بلکــه از حدود 
ســه ســال پیش تاکنون، مناطقی 
که توســط این ائتالف مورد حمله 
قــرار می گیرد، عمومــاً مکان های 
ی  خت ها ســا یر ز و  مــی   عمو

حیاتی یمن است. 
به عنوان مثال در منطقه ای مانند 
الحدیده حدود دو ســال پیش یک 
کارخانه تولید آرد طی ۱۲ ســاعت 
سه بار بمباران شد زیرا سعودی ها به 
دنبال کور کردن شاهراه های حیات 
هستند که شــامل خوراک، مسکن 
و دارو می شود. اینکه می بینیم روز 
گذشــته مجدداً و بــرای چندمین 
بار فــرودگاه صنعا مــورد حمالت 
هوایی جنگنده های ســعودی قرار 
می گیرد، به صورت مشخص نشان 

می دهــد که ریــاض قصــد ندارد 
پل های ارتباطی میان یمن با دنیای 
 خارج را برای ورود و خــروج غذا و 

دارو باز بگذارد. 
به همین دلیل است که می بینیم 
طــی هفته های اخیــر به رغم آنکه 
مقامات و نهادهای حقوق بشــری 
در مورد به راه افتادن سیل قحطی و 
گرسنگی در یمن به دفعات هشدار 
داده بودنــد؛ باز هم ســعودی ها از 
حمالت خود دســت برنداشتند و 
به همین دلیل اســت که انصاراهلل 
یمن هم برای اعمال فشار بر ریاض 
دست به انجام حمالت مختلف علیه 

مواضع سعودی زده است.

پیروزی »جو بایدن«  و شروع 
تحوالت آشکار و پنهان در منطقه 
در این مسیر ارتش و کمیته های 
مردمی یمن بامداد دوشــنبه هفته 
گذشــته با یک فروند موشک کروز 
قدس۲، ایســتگاه توزیع تاسیسات 
نفتی آرامکو در شــهر جده را هدف 
قرار دادند و پس از آن سرتیپ یحیی 
السریع، سخنگوی ارتش یمن اعالم 
کرد عملیــات مذکور در پاســخ به 
حمالت اخیر ائتالف عربی به رهبری 
عربســتان و محاصره یمن صورت 
گرفته است.  این اقدام به حدی برای 
طــراح و مجری جنــگ یمن یعنی 
»محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی 
سنگین تمام شد که بالفاصله به برادر 
کوچکتر خود »خالد بن سلمان« که 
حاال قائم مقام وزیــر دفاع )یعنی بن 
سلمان( است دستور داد تا مواضعی 
را در یمن هدف قرار دهند؛ ولو اینکه 
اهداف مذکور اهمیت خاصی نداشته 
باشند. اینکه چرا بن سلمان و تیم او 
که در وزارت دفاع عربستان سعودی 
قرار دارند در حــال باال بردن ضریب 
اقدام خود علیه یمن هستند دو دلیل 

اصلی دارد. 
نخســت اینکه موســاد و ارتش 
اســرائیل پس از آنکه تل آویو توافق 
عادی ســازی روابط با امــارات را 
امضا کــرد، وارد یمن شــدند و این 
به معنای سنگین شــدن کفه ترازو 
به نفع ابوظبی اســت؛ به گونه ای که 
فرماندهــی نیروهــای ســعودی 
در ائتــالف عربــی واقــع در یمن 
گزارش هایی ارائه کــرده و طی آن 
خواســتار تنظیم مجدد اختیارات 
مراکز اطالعاتی وابسته به کشورهای 
عضو ائتالف و عمدتا امارات شــده 
اســت. این گزارش که در ماه اکتبر 
توسط افسران ســعودی ارائه شده 
است از اختالفات گسترده و تناقض 
در هماهنگــی میــان ســرویس 
اطالعاتی عربســتان و امارات پرده 
برداشــت که به کاهــش دقت در 
عملیات نظامی علیه انصاراهلل یمن 

منجر شده است . 
به عبارتــی دیگر ســعودی ها 
تا حدودی بی مســئولیتی امارات را 
دلیل حمالت اخیر انصاراهلل به خاک 
عربستان می دانند. از سوی دیگر با 

پیروزی »جو بایدن« ما شاهد یک 
سری از تحوالت آشکار و پنهان در 
منطقه )اعم از خاورمیانه و حاشــیه  
خلیج فارس هستیم( که یکی از آنها 
دیدار ولیعهد ســعودی با بنیامین 

نتانیاهو در شهر نئوم بود.
 اگر این دیدار را در کنار حمالت 
اخیر انصــاراهلل به آرامکو و پاســخ 
ســعودی بگذاریم و از سوی دیگر 
ترور دانشــمند هســته ای ایران را 
مدنظر قرار دهیــم، به این خروجی 
می رســیم که ولیعهد ســعودی و 
در حاشــیه آن، نتانیاهــو به دنبال 
آن اســت تا در روزهای باقی مانده 
از دولــت ترامــپ به هــر نحوی بر 
اساس منافع خود استفاده کنند. از 
سوی دیگر استقرار بی سر و صدای 
تفنگــداران ســلطنتی بریتانیا در 
میادین نفتی عربستان سعودی به 
خوبی نشان می دهد که ریاض و در 
رأس آن بن سلمان به هر دری می زند 
تا بتواند حمله خود به یمن را قانونی 
و بر اساس »تئوری تقابِل متوازن« 
به دنیا جلوه دهد. در این مسیر باید 
متوجه بود که فشــار بر عموم ِ مردم 
یمن دو چندان شده است؛ چراکه از 
یک سو زیرساخت های حیاتی یمن 
به شدت آسیب دیده اند و از جهتی 
دیگــر پاندمی کرونا موجب شــده 
است تا اوضاع در میان نبوِد امکانات 

بهداشتی وخیم تر شود. 
تمام این مســائل در حالی اتفاق 
می افتد که ریاض و تل آویو همچنان 
نگــران پیامدهــای ورود بایدن به 
کاخ سفید هستند و همین موضوع 
باعث کلید خوردن تسویه حساب در 

وقت اضافه شده است.

ائتالف سعودی طی 24 ساعت، 14 بار به زیرساخت های حیاتی یمن حمله کرد

تسویه حساب با انصاراهلل در واپسین روزهای ترامپ
 استقرار بی سر و صدای 

تفنگداران سلطنتی بریتانیا 
در میادین نفتی عربستان 

سعودی به خوبی نشان 
می دهد که ریاض و در رأس 

آن بن سلمان به هر دری 
می زند تا بتواند حمله خود 
به یمن را قانونی و بر اساس 
»تئوری تقابِل متوازن« به 

دنیا جلوه دهد

نباید از یاد برد که موساد و 
ارتش اسرائیل پس از آنکه 
تل آویو توافق عادی سازی 
روابط با امارات را امضا کرد، 

وارد یمن شدند و این به 
معنای سنگین شدن کفه 
ترازو به نفع ابوظبی است 

که می تواند تبعات بدی 
 برای سعودی ها 

داشته باشد

رسانه دولتی کره شمالی گزارش کرد، این کشــور تدابیر مربوط به کنترل شیوع ویروس کرونا را در طول مرزش 
با کره جنوبی و در دریا تشــدید کرده اســت. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش 
داد، این کشور کمونیســتی در حال نصب محکم یک دیوار مسدودســازی در مناطق نزدیک به مرز و خط تفکیک 
نظامی بین دو کره بوده و از کارگران و ساکنان منطقه خواسته سیســتم عملی برقرار شده را حفظ کرده و حتی به 
کوچکترین وضعیتهای غیرعادی نیز پاســخ داده و کنترل را به دست بگیرند. همچنین رادیوی رسمی کره شمالی 
نیز گزارش کرد، این کشــور در حال ســاخت یک دیوار مسدودسازی در منطقه 
مرزی و در نزدیکی خط تفکیک نظامی اســت. در این گزارش تصریح شد: ما در 
حال تقویت سیستم امنیتی دفاع شخصی و سیستم گزارش نظامی هستیم. هر 
 دو رسانه گزارش دادند که کره شــمالی تدابیری ســختی را در مناطق ساحلی 

اتخاذ می کند.

نخست وزیر اتیوپی اعالم کرد که عملیات نظامی در منطقه آشوب زده تیگرای پایان یافته و نیروهای فدرال بر شهر مقلی مرکز 
آن پس از تقریباً سه هفته جنگ تسلط یافته اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، أبی احمد در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
توئیتر نوشت: مایلم که اعالم کنم ما عملیات خود در منطقه تیگرای را کامل کرده و متوقف کرده ایم. أبی احمد تقریباً یک ساعت قبل 
از آن با صدور بیانیه ای گفته بود، دولت فدرال شهر مقلی را به تصرف کامل خود درآورده است. دولت أبی احمد در صدد سرکوب 
شورش یک گروه نژادی قدرتمند است که قبل از به قدرت رسیدن وی در سال ۲۰۱۸ طی چند دهه گذشته دولت مرکزی را به 
تصرف خود درآورده بود. گفته می شــود در اثر درگیری های نظامی در منطقه تیگرای 
تاکنون هزاران نفر کشته شده اند و تقریباً ۴۴ هزار نفر نیز به کشور همسایه خود سودان 
پناهنده شده اند. بر اساس این گزارش، هم اکنون این سوال مطرح است که أبی احمد تا چه 
اندازه می تواند گروه های نژادی در اتیوپی به عنوان دومین کشور آفریقا از نظر تعداد جمعیت 

را که با هم اختالف دارند، گردهم جمع کند و آنها را با هم متحد نماید.

اتیوپی پایان عملیات نظامی در تیگرای را اعالم کردتشدید تدابیر مقابله با پاندمی کرونا  در مرزهای کره شمالی 

کابینه سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در نشست 
روز گذشته )یکشنبه( خود کســر ۶۰۰ میلیون شِکل از 
درآمدهای مالیاتی فلســطین را تصویب  کرد. به نوشته 
روزنامه فرامنطقه ای القــدس العربی، در حالی که کابینه 
سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیســتی کسر کردن ۶۰۰ 
میلیون شــِکل از درآمدهای مالیاتی فلسطین را تصویب 
می کند، مرکز پخش رژیم صهیونیســتی مدعی شــد، 
مبلغ کســری دقیقا همان مبلغی اســت که تشکیالت 
خودگردان فلسطین به تروریست های زندانی در اسرائیل 
و خانواده های آنها در سال ۲۰۱۹ پرداخت کرد. این مرکز 
افزود: این تصمیم به دنبال دو نشستی که به تازگی با طرف 
فلسطینی برگزار شده و طی آن به طرف فلسطینی درباره 
این تصمیم اطالع رسانی شد، اتخاذ شده است. تشکیالت 
خودگردان فلسطین در واکنش به طرح رژیم صهیونیستی 
برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی، 

تمامی توافقنامه های امضا شده با طرف اسرائیلی را لغو کرد 
و در حالی که می دانست درآمدهای مالیاتی که این رژیم به 
نمایندگی از آن دریافت می کند، حدود دو سوم بودجه اش 
را تشکیل می دهد، از دریافت آنها امتناع کرد. درآمدهای 
حاصل از دریافت مالیات که اســرائیل بــه نمایندگی از 
تشکیالت خودگردان فلسطین جمع آوری می کند، حدود 

۶۰ تا ۷۰درصد بودجه فلسطین را تشکیل می دهد.

در جریان وقوع یک انفجار در غزنی واقع در شــرق 
افغانســتان ۳۰ تن کشــته و ۵۰ تن دیگر نیز زخمی 
شده اند. حمله انتحاری بوده و با یک خودروی در مقر 

ارتش به وقوع پیوسته است. 
بــه گــزارش خبرگــزاری اســپوتنیک، رئیس 
بیمارســتان غزنی در این مورد گفت: تمامی کشته ها 
و مجروح ها پرنسل نظامی هستند. هم چنین واحداهلل 
جمعه زاده، ســخنگوی والــی غزنی به بی بی ســی 
 گفته که ایــن حمله با خــودرو نظامی نــوع هاموی 

انجام شده است. 
او گفته که هدف یک واحد ارتش در نزدیکی قلعه 
جوز در حومه شهر بوده است. بر اساس اعالم شبکه ۱ 
تلویزیون فغانستان، وسیله انفجاری در یک خودرو در 
نزدیکی پایگاه نظامی افغانستان کار گذاشته شده بود. 
پیش از انفجار، در مقابل این پایگاه نظامی تیراندازی 

گزارش شده بود. همچنین، شبکه خبری طلوع نیز از 
قول یکی از مقام های محلی گــزارش کرد، یک عامل 

انتحاری این انفجار را رقم زده است. 
یک خودروی بمب گذاری شده نیز در والیت زابل 
در جنوب افغانستان منفجر شــده که گفته می شود 
هدف آن »عطا جان حق بیان«، رئیس شورای والیتی 

بوده است.

درآمدهای تشکیالت خودگردان فلسطین کاهش یافتانفجار در والیت غزنی افغانستان با ۳۰ کشته و ۵۰ زخمی
خبرخبر


