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جهاننما

کابینه جدید رژیم صهیونیستی
بهزودی اعالم میشود

رسانههایرژیمصهیونیستیپیشبینیکردند
که دولت جدید این رژیم به ریاســت رهبر حزب
یمینا و رهبر حزب آیندهای هســت و با مشارکت
احزاب مخالف بنیامین نتانیاهــو به زودی اعالم
میشــود .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،شبکه
رسمی کان رژیم صهیونیستی به نقل از منابعی در
دفتر بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر این رژیم اعالم
کرد ،نفتالی بنت ،رهبر حزب یمینا با پیوستن به
دولتی که یائیر الپید ،رئیس حزب آیندهای هست
مکلف به تشکیل آن شده است ،موافقت کرد .قرار
استدوطرفبهصورتنوبتیپستنخستوزیری
را برعهده بگیرند .این درحالی است که چهار روز
دیگر مدت تعیین شده برای الپید جهت تشکیل
دولت به پایان میرســد .قرار است احزاب تکفاه
حدشاه ،اسرائیل بیتنا ،حزب کارگر و حزب مرتز
در دولت شرکت کنند .منابع اعالم کردند که این
اخبار به نقل از منابعی در دفتر نتانیاهو منتشــر
شده و بنت و الپید اظهاراتی در این باره نداشتهاند.
پیشتر شــبکه  ۱۳تلویزیون رژیم صهیونیستی
پیشبینی کــرد که دولت جدید ظــرف  ۱۰روز
ســوگند یاد کند .بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
رژیم صهیونیســتی جمعه به شدت از بنت انتقاد
و او را متهم کرد که به خاطر موافقتش با مشارکت
در دولت چپگرایی که شامل طرفهای دشمن
با رژیم صهیونیستی هســتند امنیت این رژیم را
تهدید میکند .سایت آکسیوس آمریکا نیز اعالم
کرد که احتماالً بنت به زودی پیوستنش به الپید
را برای تشکیل دولت اعالم کند .اگر دولت جدید
تشکیل شود بنت نخســتوزیر میشود و به این
ترتیب به ۱۲سال حکومت نتانیاهو پایان میدهد.
بنتشنبهمذاکراتیباآیلتشاکد،معاونشودیگر
اعضای حزبش برای پیوستن به الپید داشت .وی
دیروزنشستیبااعضایحزبشدرکنست(پارلمان
اسرائیل) برگزار کرد تا به نظرات آنها درباره امکان
پیوســتن به دولت جدید گوش بدهد .آکسیوس
اعالم کرد ،اگر دولت جدید تشکیل شود بزرگترین
ائتالفی خواهد بود که در اســرائیل تشکیل شده
است اما یک دولت شکننده خواهد بود.

تدارکات عراق برای انتخابات
پارلمانی پیشرو

کمیســاریای عالی انتخابات عــراق از موعد
کمپین رسانهای ویژه انتخابات پارلمانی خبر داد.
بهگزارشسومریهنیوز،کمیساریایعالیانتخابات
عراق آمادگی خود را برای کمپین رسانهای برای
توزیــع کارت انتخاباتی اینترنتی کــه ماه ژوئن
آغاز میشــود و حدود ســه ماه ادامه دارد ،اعالم
کرد .هدف این کمیســاریا از این کمپین تضمین
حق انتخاباتی رأی دهندگان اســت .قرار اســت
انتخابات پارلمانی عراق  ۱۰اکتبر برگزار شود .از
سوی دیگر منابع سیاســی عراقی از کنارهگیری
تعدادی از نامزدهــای انتخابات پارلمانی عراق به
دلیلتهدیداتوفشارهاییکهعلیهآنهاوجوددارد،
خبر دادند .این نامزدها از استانهای دیالی ،نینوا و
بغداد هستند .دو نماینده عراقی اعالم کردند که
تعدادی از این نامزدها احساس کردند که جانشان
در خطر است و تضمین امنیتی درباره آنها وجود
ندارد برای همین کنارهگیری کردهاند .یک منبع
عراقی فضای سیاسی در اســتانهای عراق را به
دلیل رقابت شدید در حوزههای کوچک انتخاباتی
پر تنش خواند .به گفتــه یک نماینده عراقی یکی
از نامزدها در نینوا تماســی از یک شخصیت عضو
یک گروه مسلح بانفوذ دریافت کرده که به شدت
به او به دلیل نامزدیاش حمله کرده است .ریاض
التمیمی ،نماینده عراقی در دیالی گفت ،فشارهای
زیادی علیه نامزدهای این اســتان وجود دارد که
هدف آن به تأخیر انداختن انتخابات یا ممانعت از
مشارکت در آن است .وی گفت که افراد فاسد در
این نوع از تهدیدات دست دارند چراکه برگزاری
انتخابات شفاف چالشی برای آنهاست .التمیمی
از وجود توطئهای خبر داد که هدف آن کارشکنی
در برگزاری انتخابات و فشــار برای کنارهگیری
نامزدها اســت .وی گفت ،این تهدیدات به خاطر
ابقای چهرههای سیاسی سابق است .در این راستا
بدر الزیادی ،عضو کمیته امنیت و دفاع در پارلمان
عراق اعالم کرد ،کمیساریای انتخابات تاکنون به
صورت رسمی کنارهگیری هیچ نامزدی را اعالم
نکرده است.

جهان 5

انصاراهلل یمن موج جدید حمالت علیه منافع عربستان و آمریکا را کلید زد

یورش به قصد امتیازگیری

فرشاد گلزاری

طی دو مــاه گذشــته تحوالت
زیادی در خاورمیانه به وقوع پیوست
که بازخورد آن را میتوان در بسیاری
از اندیشکدههای سیاست و امنیت
بینالملل مشــاهده کــرد .برخی
از ایــن تحوالت بــدون تردید طی
یک مهندســی از پیش تعیین شده
به وقوع پیوســت کــه در این میان
ساختار سیاســی ،نظامی و امنیتی
کشــورهایی مانند ایاالت متحده،
بریتانیا و شرکای آنها در ناتو در پشت
صحنه آن حضور داشتند .کشورهای
منطقه به خصوص دولتهای مستقر
در حاشیه خلیج فارس هم در نوشتن
این سناریوها و پیادهسازی آن نقش
مهمی را ایفــا کردند که در رأس آن
عربستان سعودی و امارات متحده
عربی قرار دارند.
این ســناریوها عمومــاً به چهار
کشور مشــخص ختم میشود که
عبارتند از لبنان ،ســوریه ،عراق و
یمن .در لبنان همچنان خأل استقرار
دولــت و دعواهای سیاســی برای
تشکیل کابینه این کشور ادامه دارد.
همه به این امید بودند که فرانســه

با ابتکار عمل خــاص خود میتواند
اوضاع بیروت را ســر و سامان دهد
اما این اتفــاق رخ نــداد و تا جایی
تنش میــان احــزاب و جریانهای
سیاسی باال گرفت که صدای امارات
و عربستان هم درآمد .آنها به صورت
علنی اعالم کردند که سعد حریری،
نخستوزیر مکلف به تشکیل دولت
این کشــور ،توان انجام ایــن کار را
ندارد و فرانسویها هم این موضوع
را تلویحاً تایید کردند.
در ســوریه هم آمریکاییها در
حال نقــل و انتقــال نیروهای خود
برای تشــدید حمایت از کردهای
مستقر در شمال این کشور هستند.
ترکیه و روســیه هم بــه عنوان دو
بازیگــر اثرگــذار بــه دنبــال آن
هســتند تا بتوانند با ابــزار ادلب،
دولت حاکم بر دمشــق که اخیرا ً با
پیروزی بشــار اســد به مدت هفت
ســال دیگر هدایت این کشور را به
عهده دارد ،تحت فشــار قرار دهند.
عالوه بر ایــن مــوارد ،تحریمهای
واشنگتن هنوز هم دمشــق را آزار
میدهد .در عراق هم اوضاع چندان
به سامان نیست .ترور فعاالن مدنی
و نامزدهــای انتخابــات پارلمانی
روز بــه روز افزایش پیــدا میکند
و هر چنــد یکبار اخبــاری از تَک و

پاتکهای داعش مخابره میشود.
در ایــن میان رژیم صهیونیســتی
هم به عنوان یــک بازیگر مخرب در
حال ایفای نقش خود در چارچوب
سیاستهای تعریف شدهاش است.
همین چند روز پیش بود که جنگ
 11روزه غزه با ابتــکار مصریها به
آتشبس ختم شد و تا همین امروز
ما شاهد آن هستیم که تمام مجامع
بینالمللی در حال انتقــاد از اقدام
دولت نتانیاهو هستند و برخی دیگر
هم به دنبال کســب منافع خود از
بازســازی غزه رفتهاند .امــا در این
میان «یمن» به عنوان کشوری که
از اواخر سال  2014میالدی تاکنون
درگیر جنگ و خونریــزی و تجاوز
ائتالف عربی به رهبری عربســتان
ســعودی اســت ،این روزها شاهد
تحوالت عجیــب و غریبی اســت
که صرفــاً در حوزه میــدان قابلیت
رصد و تحلیل دارد.
قبــل از آنکه بــه تشــریح این
رویدادها بپردازیم ،باید توجه کنیم
که در معــادالت و روابط بینالملل
زمانی که یک مخاصمه مســلحانه
(اعــم از داخلــی ،منطقــهای یــا
بینالمللی) روی میدهد ،تا مدتها
طرفین درگیر ،با تبادل آتش سعی
میکنند تا دســت برتر را در حوزه

اگر قرار باشد مذاکرات
سیاسی برای آرام کردن
اوضاع کلید بخورد ،آن
طرفی که در میدان حرف
اول را میزند و دست باال
را دارد ،به راحتی میتواند
منافعشراتامینکندو
بههمیندلیلحاالتعداد
عملیاتهای انصاراهلل رو به
افزایش است
میدان داشته باشند؛ چراکه پس از
آن اگر قرار باشد مذاکرات سیاسی
برای آرام کردن اوضاع کلید بخورد،
آن طرفی که در میدان حرف اول را
میزند ،به راحتی میتواند منافعش
را تامین کند.
اعمال فشار بر ریاض
طی روزهای اخیر بارها شــاهد
آن بودیم که انصاراهلل و کمیتههای
مردمی یمن علیــه منافع و مواضع
عربستان ســعودی عمل کردند .به
عنوان نمونه شــنبه و روز گذشته
(یکشنبه) یحیی سریع ،سخنگوی
ارتش یمن در بیانیــه کوتاهی که
در توئیتر منتشــر شــد اعالم کرد
که نیروی هوایی طــی دو عملیات

جداگانه موفق شــد بــا دو پهپاد از
نوع قاصف ،پایگاه هوایی ملک خالد
واقع در خمیس مشیط را هدف قرار
دهد و این هدفگیری دقیق بود .وی
در ادامه پیام خود اعالم کرد که این
حملــه در چارچوب حــق قانونی و
طبیعی یمن برای پاســخگویی به
تجاوزات و محاصره مداوم کشــور
صورت گرفت.
از سوی دیگر ارتش یمن با صدور
بیانیــهای جداگانه اعــام کرد که
ارتش و کمیتههــای مردمی یمن،
وابســته به انصــاراهلل در عملیاتی
گســترده در محور جیزان واقع در
جنوب غربــی عربســتان بیش از
 ۴۰پایگاه را آزاد کردند .گفته شده
که در این عملیــات نیروهای ارتش
عربستان ،ارتش سودان و نیروهای
دولت مســتعفی یمــن از منطقه
اجرای عملیات بیرون رانده شــده
و خســارت ســنگینی به آنها وارد
شده اســت .در این میان یک اتفاق
بســیار مهم دیگری کــه در محور
میدانــی رخ داد ،ســرنگونی پهپاد
جاسوسی آمریکا توســط ارتش و
کمیتههای مردمی یمن بود که باید
آنرا یک تحول به شدت مهم دانست.
از زمانــی که کماندوهــای نیروی
دریایی آمریکا به همــراه نیروهای
ویژه ســلطنتی بریتانیــا وارد یمن
شــدند ،بســیاری براین باور بودند
که معادالت به زودی در این کشور
دســتخوش تغییر خواهد شد ،که
البته این تحلیل تا حد زیادی درست
از آب درنیامد.
در ایــن راســتا رســانه جنگ
وابســته بــه ارتش یمن عــدو روز
پیش (شــنبه) تصاویری از سقوط
پهپــاد جاسوســی آمریــکا که دو
روز پیش توســط یک موشــک در
نجران سرنگون شــد ،منتشر کرد.
براســاس اطالعات منتشــر شده،
پهپاد آمریکایــی از نوع WING
 LOONGبوده کــه تصاویر آنرا
در حال ســوختن نشــان میداد.
گفته میشود مدت پرواز این پهپاد
۲۰ساعت است و نهایت برد آن نیز
به  ۱۵۰۰کیلومتر میرسد.
ارتفــاع پــرواز آن  ۹۰۰۰متر و
ســرعت آن بــه  ۳۷۰کیلومتر در

اقدامات انصاراهلل و
کمیتههایمردمیدر زمانی
اوج گرفت که نماینده ویژه
آمریکا در امور یمن چند
روز پیش اعالم کرد که
واشنگتنپیشنهادمعقول
و عادالنهای برای آتشبس
دریمنباحمایتعربستان
ودولتمستعفییمن
مطرحکردهومنتظرپاسخ
انصاراهلل است
ســاعت با قدرت حمل  ۱۲موشک
یا بمب بوده و ارزشــش بین یک تا
دو میلیون دالر برآورد شــده است.
این اقدامات انصاراهلل و کمیتههای
مردمی البتــه در زمانی اوج گرفت
که تیموتــی لیندرکینگ ،نماینده
ویژه آمریکا در امــور یمن چند روز
پیــش اعالم کــرد که واشــنگتن
پیشــنهاد معقــول و عادالنــهای
برای آتشبس در یمــن با حمایت
عربســتان و دولــت مســتعفی
یمن مطــرح کرده و منتظر پاســخ
انصاراهلل است.
کمی بعد هم محمد علی الحوثی،
عضو شــورای عالی سیاســی یمن
حمایت خــود از تالشها برای رفع
محدودیتهــای اعمال شــده بر
مناطق تحــت کنترل ایــن گروه
و برقــراری آتشبس گســترده در
یمن پس از  ۶سال درگیری را اعالم
کرد ،اما واقعیت این اســت که طی
ســالهای اخیر هیــچ طرحی که
بتواند منجر به آتشبــس در یمن
شود ،به صورت جدی و علنی مطرح
و پیگیری نشده است.
حال تحرک میدانــی انصاراهلل و
کمیتههای مردمــی یمن به نوعی
نشان میدهد که یمنیها در وهله
اول به دنبال گسترش تسلط نظامی
خــود و پاکســازی مناطــق آلوده
هســتند و در وهله دوم میخواهند
با اعمال فشار بر غربیها و عربستان
پیــروزی نهایــی در مذاکــرات
سیاســی آینده را به نام خودشــان
ثبت کنند.
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جنبههای دیگرکودتای نافرجام اردن فاششد

شکایت مسلمانان اتریش بهدادگاه علیه نقشه اسالم

بر اســاس مکالمات برگرفته از ردگیــری تلفن و
سایر دستگاههای شنود مشخص شد که معاونهای
ولیعهد سابق اردنی از جانب او به دنبال بیعت گرفتن
از رهبران قبایل و افسران سابق ارتش چند هفته پیش
از دستگیریاش بودند .به گزارش گاردین ،این سوابق
قطعههای اصلی در شــواهد موجود در پرونده دولت
اردن علیه دو مرد اســت که به عنوان جاسوس برای
شاهزاده حمزه ،ولیعهد سابق این کشور در تالش برای
کودتا علیه ملک عبداهلل ،پادشاه اردن فعالیت داشتند.
هر دو مرد -باسم عوضاهلل ،فرســتاده سابق اردن در
عربستان و شریف حسن بن زاید ،یکی از اقوام پادشاه
اردن -قرار است روز دوشــنبه در دادگاهی در امان،
پایتخت این کشور حضور یابند .تماسها و ردگیریها
در مدت زمان ســه هفته در مارس  ۲۰۲۱و در بازهای
صورت گرفته که مقامهای اردنی میگویند شاهزاده

حمزه تالش کرده در این مدت حمایت اشــخاصی را
برای سرنگونی دولت ملک عبداهلل کسب کند .در این
شنودها از واژه عربی بیعت استفاده شده و همین مساله
مقامهای اطالعاتی را برآن داشت تا نظارت بر حمزه و
معاونهایش را آغاز کنند .گاردین فاش کرد که آمریکا
در تماســی با آژانس جاسوسی اردن در مارس ۲۰۲۱
نسبت به وقوع یک کودتای احتمالی هشدار داده بود.

کنند
آمریکا و پاکستان در مورد افغانستان پساخروج رایزنی می

آمریکا و پاکســتان موافقت کردهاند صحبتهای دوجانبه در مورد افغانستان پسا-خروج (پس از عقبنشینی
نیروهای آمریکایی) را ادامه دهند .به گزارش پژواک ،این توافق حین نشســتی بین آنجــا آگلر ،کاردار آمریکا در
اسالمآباد و ژنرال قمر جاوید باجوا ،رئیس ارتش پاکستان انجام گرفت .شاخه رسانهای ارتش پاکستان اعالم کرد،
آنها عالوه بر ادامه صحبت در مورد افغانستان پســا-خروج ،همچنین موافقت کردهاند در مورد روند صلح متوقف
شده افغانستان نیز در ارتباط باشند .روابط عمومی بین خدمات ( )ISPRاعالم
کرد موضوعات نفع مشــترک ،وضعیت کلی امنیت منطقهای از جمله تحوالت
اخیر در روند صلح افغان و همکاری دوجانبه در حوزههای متنوع مورد بحث قرار
گرفته است .بیانیهای از  ISPRحاکی از آن بود که نشست بین دیپلمات آمریکایی
و رئیس ارتش پاکستان ،بخشــی از تعامل جاری در مورد افغانستان ،بین این دو
کشور بوده است.

دولت اتریش از نقشــه اسالم سیاســی در اینترنت
رونمایی کرد .ایــن اقدام مقامهای اتریشــی ،اعتراض
انجمنها و نهادهای اسالمی را برانگیخت .آنها میگویند
دولت برای برچسب زدن به همه مسلمانان به عنوان یک
خطر این برنامه را طرح کرده است .به گزارش دویچهوله،
دولت اتریش برای مقابله با اســام سیاسی نقشۀ اسالم
را در شبکه اینترنت منتشــر کرد .در این نقشه اسامی
و نشانی  ۶۲۳مســجد و تشکل اســامی در این کشور
درج شده اســت .عالوه بر آن درباره ارتباطات مساجد و
تشکلهای اســامی با خارج نیز در این نقشه اطالعات
داده شده اســت .اقدام دولت اتریش واکنش نهادهای
مسلمانان این کشــور را برانگیخت .ســازمان جوانان
مســلمان اتریش اعالم کرد که علیه برنامه نقشه اسالم
سیاسی دولت این کشور به دادگاه شکایت خواهد کرد .به
گفته این سازمان ،انتشار اسامی و نشانی صدها مسجد و

نهاداسالمی،مسلماناناتریشرادرناامنیقراردادهاست.
این نقشه به گقته منتقدین ،تروریسم و اسالم را یکسان
شمرده و سبب اسالمهراسی میشــود .نقشه اسالم با
همکاری دانشگاه وین و مرکز اسناد اتریش درباره اسالم
سیاسیتهیهشدهاست.جامعهایماناسالمیاتریشقبال
گفته بود که دولت با طرح این برنامه مسلمانان مقیم این
کشور را به عنوان یک خطر بالقوه نشان میدهد.

پامپئو :البراتوار ووهان در فعالیتهای نظامی دست داشته است

وزیر امور خارجه سابق آمریکا در پی باال گرفتن حساســیت جدید روی این تئوری که همه گیری کووید ۱۹-از
البراتوار محرمانه موسوم به انستیتوی ویروس شناسی ووهان شروع شده ،مدعی شد که این انستیتو در کنار تحقیقات
غیرنظامی در فعالیتهای نظامی نیز دست داشته است .به گزارش فاکسنیوز ،مایک پامپئو ،وزیر خارجه سابق آمریکا
در مصاحبهای به بحث درباره موضوعات مختلف اعم از منشا کروناویروس ،روابط آمریکا و چین و همچنین طرح بودجه
پیشنهادی جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا پرداخت .پامپئو به برنامه فاکس اند
فرندز ویکند گفت :چیزی که من با اطمینان میتوانم بگویم این است ،ما میدانیم
که آنها در تالشهایی مرتبط با ارتش آزادیبخش خلق چین در داخل البراتوار دخیل
بودهاند ،بنا براین در کنار ادعای آنها در خصوص انجام تحقیقات غیرنظامی خوب
همیشــگی ،فعالیتهای نظامی نیز در کنار آن انجام میشده است .او گفت :آنها از
گفتن اینکه این فعالیتها چه هستند خودداری کردند.

