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»عبدالباری عطوان« تحلیلگر جهان عرب: 
 ائتالف دریایی آمریکا 
شکست خورده است!

عبدالباری عطوان« تحلیلگر جهان عرب در 
بخش سخن سردبیر روزنامه فرامنطقه ای »رای 
الیوم«، نوشت: اعالم آغاز رسمی ماموریت ائتالف 
نظامی دریایی تحت رهبری آمریکا، با هدف تامین 
امنیت دریانوردی در منطقــه خلیج فارس، و با 
مشارکت تنها 6 کشور، این ضرب المثل قدیمی 
عربی را یادآور می شــود که می گوید: »کوه درد 

زایمان گرفت و موش به دنیا آورد!«
محدود بودن شمار کشورهای مشارکت کننده 
در این ائتالف به وضوح نشان دهنده کاهش نفوذ 
آمریکا نــه تنها در منطقه خلیج فــارس بلکه در 
سرتاسر جهان است و به نظر می رسد آن زمانی که 
دولت فعلی آمریکا و دولت های قبلی ائتالف هایی 
با حضور 30 یا 60 کشور تشــکیل دهند- مانند 
ائتالف هایی که وارد جنگ هایی علیه عراق یا در 
لیبی، سوریه و افغانستان شدند- سپری شده است 

و دیگر قابل برگشت نیست.
نکته قابل توجه این بود که ســه کشور بزرگ 
خلیج فارس - کویت، پادشاهی عمان و قطر- در 
این ائتالف جدید غایب هستند، نه تنها به این خاطر 
که موضعی بی طرف در برابــر اقدامات تنش زای 
آمریکا علیه ایران اتخاذ می کنند بلکه همچنین به 
این دلیل که این کشورها به ایاالت متحده و دولت 
کنونی آن اعتمادی ندارند؛ دولتی که سیاست های 
بی پروایی را اتخاذ می کند که می تواند به جنگ 
منطقه ای و احتماال بین المللی منجر شود، افزون بر 
این امر، این ائتالف و تشکیل آن ممکن است یک 
عنصر »تنش« باشد و نه ضامنی برای دفاع و ثبات.

ما اعتقاد نداریم که این 6 کشــور- انگلیس، 
عربســتان ســعودی، امارات، بحرین، استرالیا 
و آلبانی- در کنــار آمریکا قادر بــه محافظت از 
ناوبری دریایی باشند؛ زیرا اکثر آنها، به استثنای 
آمریکا و انگلیس، قدرت دریایی موثری ندارد. به 
عنوان مثال، ناوگان های آلبانی، بحرین، امارات و 
عربستان سعودی کجا هستند به خصوص زمانی 
که می دانیم ابزار بازدارنده ایرانی بســیار کارآمد 
هستند به ویژه موشک ها و زیردریایی های بومی 
آن و نیز صدها قایق دریایی کوچک و بزرگی، که 
می توانند کشتی های متجاوز را بدون ردیایی شدن 

از سوی رادارها، منهدم کنند.

از سوی دیگر، چرا کشورهایی مانند فرانسه، 
آلمان، بلژیک، چین و هند، که منافعی در چنین 
حمایتی در خلیج فــارس دارند و کشــتی ها و 
تانکرهای آنها به وفــور در آب های خلیج فارس 
استفاده می شود و بیشتر آنها شریکی در تمامی 
جنگ های آمریکا در این منطقه بودند، به ائتالف 
مذکور نپیوسته اند؟ جواب، ساده است و آن این که، 
آمریکا با خروج یک جانبه از توافق هسته ای ایران، 
تمامی ایــن تنش ها و تهدید امنیــت و ثبات در 

منطقه و جهان را به وجود آورده است.
با اســتناد به تجربیات قبلی، می توان گفت 
که شــناورهای ایرانی موفق شــدند دو کشتی 
انگلیسی را در پاسخ به اقدام جبل طارق در توقیف 
یک نفت کش ایرانی، توقیــف کنند در حالی که 
کشتی های آمریکایی حاضر در این صحنه، هیچ 
اقدامی برای آزادی کشتی های انگلیسی نکرده  و 
مانع از توقیف آنها نشدند. موضوع خطرناک تر این 
است که »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری آمریکا، 
اعالم کرد که هرگز به محافظت از این کشتی ها 
اقدام نمی کند و محافظت تنها به کشــتی های 

آمریکایی محدود می شود.
اگر ناو هواپیمابر و بیشتر کشتی های نیروی 
دریایی آمریکایی کــه به دریای »عــرب« فرار 
کرده و در 800 کیلومتری آب های خلیج فارس 
مستقر شده اند تا در تیررس موشک های ایرانی 
قرار نگیرند، پس چگونه ایــن ناوبرها می توانند 
از نفت کش و کشــتی های تجاری را در آب های 

خلیج فارس و تنگه هرمز محافظت کنند؟
تمامی این مسائل خارج از چارچوب باج خواهی 
آمریکا از سه کشور مشارکت کننده در این ائتالف- 
عربستان سعودی، امارات و بحرین- قرار ندارد؛ زیرا 
هدف از حضور آنها در ائتالف تامین پشتیبانی مالی 
و پرداخت هزینه ها- اعم از تامین سوخت کشتی ها 
یا پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم پول- است؛ 
دونالد ترامپ در باج گیری مهارت دارد و تجربه ای 
طوالنی در ایــن زمینــه دارد و نمی تواند بدون 
دریافت زودهنگام پول هنگفت و چه بسا »انعام«، 

هیچ گونه حمایتی ارائه دهد.

جهاننما
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در توافقنامه ای که دولت مستعفی 
یمن و شورای انتقالی جنوب این کشور 
در ریاض به امضا رساندند، جدول زمانی 
اجرای اقدامات سیاســی، اقتصادی، 

نظامی و امنیتی اعالم شد.
دولت مســتعفی یمن و شــورای 
انتقالــی جنوب به تازگــی توافقنامه 
ریاض را جهت پایان دادن به درگیری ها 
میان دو طرف در جنوب این کشور به 
امضا رساندند. توافقنامه ریاض حاوی 
اقدامات سیاســی و اقتصــادی و نیز 
تدابیر نظامی و امنیتی با بازه های زمانی 
مشخص جهت اجرا اســت. اقدامات 
سیاســی و اقتصادی دو طرف در سال 
جاری میالدی شامل تشکیل کابینه ای 
از چهره های سیاسی که از ۲۴ وزیر فراتر 
نرود، بوده و قرار اســت رئیس جمهور 
یمن اعضای این کابینه را پس از رایزنی 
با نخســت وزیر و تشکل های سیاسی 
تعیین کند و پست های وزارتی به شکل 
برابر میان استان های شمالی و جنوبی 

تقسیم شود.
 اقدامات در نظر گرفته شده 

بر اساس جدول زمانی: 
- در تاریخ ۲0 نوامبر ســال جاری 

میالدی، عبــد ربه منصــور هادی، 
رئیس جمهور مستعفی یمن، استاندار 
و مدیــر امنیتی عــدن را بر اســاس 
مالک های شایستگی و شفافیت پس 

از رایزنی تعیین می کند.
-  در تاریخ پنجم دســامبر ســال 
جاری میالدی نیز هادی استاندارهای 
ابین و الضالع را بر اساس معیارهای یاد 

شده تعیین می کند.
-  در تاریخ ۱۲ نوامبر ســال جاری 
میالدی، نخست وزیر فعلی کار خود 
را در عدن، پایتخت موقت آغاز می کند 
تا تمامــی موسســه های دولتی در 
استان های مختلف آزاد شده را به راه 
اندازد و کارها برای پرداخت حقوق ها 
و امتیازهای مالــی کارمندان تمامی 
بخش های نظامــی، امنیتی و مدنی 

دولت را آغاز کند.
-  در چهــارم ژانویه ســال ۲0۲0 
هادی اســتانداران و مدیران امنیتی 
دیگــر اســتان های جنــوب را طبق 

مالک های اعالم شده تعیین می کند.
بندهای اقتصادی توافقنامه ریاض 
شامل تاریخ اجرای آنها نیست، و تنها از 
مدیریت منابع مالی، شامل جمع آوری 
تمامــی درآمدهای دولتــی از جمله 
درآمدهای نفتــی، مالیاتی و گمرکی 
در بانک مرکزی عدن، ایجاد دستگاه 
مرکزی برای نظارت و حسابرســی از 

افراد حرفه ای و کارآمد، تشکیل دوباره 
هیئت ملی مبارزه با فساد و نیز تشکیل 
مجدد شورای عالی اقتصادی از افراد 
متخصص، خبره، کارآمد و مســتقل 

سخن می گویند.
در این توافقنامه اقدامات نظامی نیز 
در نظر گرفته شده که به شرح زیر است: 
 -۲0 نوامبر ســال جاری میالدی، 
تمامــی نیروهایی کــه از ابتدای اوت 
۲0۱۹ از پایگاه هــای اصلــی خود به 
سمت استان های عدن، أبین و شبوه 
حرکت کرده بودنــد، با تمامی نیروها 
و سالح های خود به پایگاه های سابق 
خود بازگردند تا نیروهای امنیتی بومی 

هر استانی به جای آنها مستقر شوند.
همچنین انواع ســالح های نیمه 

سنگین و ســنگین تمامی نیروهای 
نظامی و امنیتی در عــدن ظرف ۱۵ 
روز از تاریخ امضای ایــن توافقنامه به 
پایگاه های داخل عدن که فرماندهی 
ائتالف حامی دولت مســتعفی یمن 
آنها را تعیین و بر آنها نظارت می کند، 
بازگردانده شــوند و این سالح ها تنها 
بر اساس طرح های تایید شده و تحت 
نظارت مســتقیم فرماندهی ائتالف 
حامی دولت مســتعفی یمــن از این 

پایگاه ها خارج شوند.
- پنجــم دســامبر ســال جاری 
میــالدی، تمامی نیروهــای نظامی 
وابسته به دولت مستعفی و تشکل های 
وابسته به شورای انتقالی در استان عدن 
به پایگاه هایی خارج از استان عدن که 
آن ها را فرماندهی ائتالف حامی دولت 
مستعفی تعیین می کند، منتقل شوند، 
در این مورد تیــپ یکم گارد حمایتی 
رئیس جمهور که مسئول حفظ امنیت 
کاخ های ریاســت جمهوری و اطراف 
آن، رفت وآمدهــای رئیس جمهــور 
و تامیــن امنیت فرماندهی شــورای 
انتقالی جنوب در عدن است، مستثنی 

شده است.
- چهارم ژانویه سال آتی میالدی، 
نیروهــای نظامی )وابســته به دولت 
مستعفی و تشکل های وابسته به شورای 
انتقالی جنوب( با یکدیگر متحد شده و 
به وزارت دفاع ملحق شوند و دستورات 
الزم در این خصوص صادر شود و آنها بر 
اساس طرح های تدوین شده با نظارت 
مستقیم فرماندهی ائتالف حامی دولت 
مستعفی یمن پخش شوند. همچنین 
نیروهای نظامی در استان های ابین و 
لحج با همان دستورالعمل هایی که در 
استان عدن اجرا می شوند، دوباره تحت 
فرماندهی وزارت دفاع ســاماندهی 

می شوند.
 - سوم فوریه ســال آتی میالدی 
نیروهای نظامی در ســایر استان های 
جنوبی با همان دســتورالعمل هایی 
که در اســتان عدن اجرا می شــوند، 
دوباره تحت فرماندهــی وزارت دفاع 

ساماندهی می شوند.
همچنین در این توافقنامه در مورد 
اقدامات امنیتــی تاریخ هایی در نظر 

گرفته شده است: 
پنجم دسامبر سال جاری میالدی، 

نیروهــای پلیس و یاریگر در اســتان 
عدن مسئولیت تامین امنیت استان را 
برعهده می گیرند و همزمان تالش هایی 
برای ســاماندهی دوباره به نیروهای 
وابسته به دولت مستعفی و تشکل های 
وابسته به شورای انتقالی براساس نیاز 
و طرح امنیتی انجام شــده و نیروهای 
شایســته، حرفه ای و آمــوزش دیده 
انتخاب می شــوند و آنها بــه عنوان 
نیروهــای امنیتی وابســته به وزارت 
کشور دولت مستعفی یمن استخدام 

می شوند.
همچنین نیروهای ویژه و نیروهای 
مبارزه با تروریسم در استان عدن دوباره 
ساماندهی شــده و نیروهای جدیدی 
از میان نیروهای دولت مســتعفی و 
تشکل های شورای انتقالی انتخاب شده 
و تحت آموزش قرار گرفته و فرماندهی 
برای آنها انتخاب می شود و همه آنها به 
عنوان نیروهای امنیتی وابسته به وزارت 
کشور به شکل محرمانه ای استخدام 
می شوند تا مسئولیت مبارزه با تروریسم 
را جهت برقراری امنیت در عدن برعهده 
بگیرند. عالوه بر اینها، نیروهای مسئول 
حمایت از زیرساخت ها در قالب یگانی 
با عنوان »نیروی حمایت از تاسیسات«  
ساماندهی شــده و بر اســاس اصل 
شایسته ساالری از میان نظامیان فعلی 
در گارد حراســتی زیرساخت ها و یا از 
نیروهای دولت مستعفی و یا تشکل های 
وابســته به شــورای انتقالی انتخاب 
می شوند و آنها مسئولیت حمایت کامل 
از زیرســاخت های غیرنظامــی، مقر 
دولت، بانک مرکزی، بنادر، فرودگاه، 
پاالیشگاه و نیز دفاتر فرعی وزارتخانه ها 
و نهادهای دولتی در عدن را ب عهده 
دارند، ایــن نیروها وابســته به وزارت 
کشور بوده و به عنوان نیروهای امنیتی 

این وزارتخانه استخدام می شوند.
-  سوم فوریه سال آتی، یگان مسئول 
حفاظت از زیرســاخت ها مسئولیت 
حفاظت از ســایر زیرســاخت های 
غیرنظامی و حساس در سایر استان های 
آزاد شده و بنادر المکال، الضبه، المخا و 

تاسیسات بلحاف را برعهده می گیرد.
 - چهــارم ژانویــه ســال آتــی، 
نیروهــای امنیتی یکپارچه شــده و 
دوباره توزیع می شــوند، آنها به وزارت 
کشور دولت مســتعفی ملحق شده و 

دستورالعمل های الزم برای آنها صادر 
می شود. همچنین نیروهای امنیتی 
در استان های ابین و لحج دوباره تحت 
فرماندهی وزارت کشور دولت مستعفی 
با همان رویه هایی که در استان عدن 

اجرا شدند، ساماندهی می شوند.
- سوم فوریه سال  آتی میالدی نیز 
نیروهای امنیتی در سایر استان های 
جنوبی کــه در لیســت های وزارت 
کشــور دولت مســتعفی قرار ندارد، 
تحت فرماندهی وزارت کشور با همان 
رویه هایی که در اســتان عــدن اجرا 

شدند، ساماندهی می شوند.
براساس این توافق،  دولت مستعفی 
یمن فعالیت های خــود را در عدن به 
عنوان پایتخــت موقت خود از ســر 
می گیرد و تمام بخش های سیاسی و 
امنیتی از جمله شورای انتقالی جنوب 
در قالب وزارت دفاع و کشور در دولت 

مستعفی ادغام می شوند.
این در حالی است که حمید عاصم، 
عضو هیئت مذاکره کننده حوثی ها در 
سازمان ملل پیرامون »توافق ریاض« 
میان دولــت یمن و شــورای انتقالی 
جنوب این کشور گفت: این توافق نامه 
مرده است و قابل اجرا نخواهد بود. قلمرو 
این توافق نامه با مناطق خاصی محدود 
اســت و راه حلی رضایت بخش برای 
طرفین ارائه نشده است. این توافق نامه 
که توسط سلیم الحنبشــی، معاون 
نخســت وزیر یمن و ناصــر الخبجی 
نماینده شــورای انتقالــی جنوب به 
امضا رســید، تنها بیانگــر رویکرد دو 

طرف است. 

دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب این کشور در ریاض توافق کردند

»توافقنامه ریاض« و اقدامات ادعایی در آن
 تاکنون هیچ تغییرملموسی 

در رویکرد متجاوزانه 
عربستان صورت نگرفته 

است و آنچه از آن به 
توافقنامه صلح یا توافقنامه 

ریاض یاد می شود در واقع 
مربوط به تغییراتی است 
که بین دو دولت متجاوز 
یعنی عربستان و امارات 
و مزدوران وابسته به آنها 

صورت گرفته است

براساس»توافقنامه ریاض«،  
دولت مستعفی یمن 

فعالیت های خود را در عدن 
به عنوان پایتخت موقت 

خود از سر می گیرد و تمام 
بخش های سیاسی و امنیتی 

از جمله شورای انتقالی 
جنوب در قالب وزارت دفاع 
و کشور در دولت مستعفی 

ادغام می شوند

سازمان ملل اردن، ترکیه و امارات متحده عربی را به نقض مرتب ممنوعیت فروش تسلیحات به لیبی از سال ۲0۱۱ متهم کرد. 
در این گزارش که حاصل یک سال تحقیق کارشناسان سازمان ملل است، آمده که این سه کشور »به طور مرتب و گاهی آشکارا 
بدون آن که سعی زیادی در مخفی کردن منابع داشته باشند،« تسلیحات در اختیار لیبی گذاشته اند. براساس این گزارش هر دو 
طرف درگیر در لیبی از این تسلیحات و حمایت تکنیکی برخوردار شدند. به گفته دیپلمات ها، اردن به آموزش نیروهای خلیفه 
حفتر متهم شده است. ژنرال حفتر نظامی قدرتمند در شرق لیبی است که در ماه آوریل برای تصرف طرابلس دست به عملیاتی زد. 
امارات متحده عربی یکی دیگر از حامیان ژنرال حفتر هم مظنون است که از طرف نیروهای 
او، از هواپیماهای جنگی استفاده کرده. امارات همچنین مظنون به دخالت در بمباران دوم 
ژوئیه یکی از بازداشتگاه های پناهجویان در حومه طرابلس است. در این حمله دست کم ۵0 
نفر کشته شدند. براساس این گزارش، هر چند که ظاهرا توان نظامی هر دو طرف درگیر در 
لیبی افزایش یافته، اما در واقعیت تاثیر گروه های مسلح خارجی در نتایج درگیری ها در این 

کشور محدود بوده است.  

فو کونگ مدیر کل اداره کنترل تســلیحات وزارت امور خارجه چین روز جمعه ۱7 آبان اعالم کرد چین آماده کاهش 
زرادخانه هسته ای خود است اما پکن برنامه ای برای پیوستن به گفتگوهای میان روسیه و اشنگتن در زمینه خلع سالح ندارد. 
وی که برای شرکت در کنفرانس بین المللی عدم اشاعه به مسکو رفته است گفت: چین نه از تعهدات خود فرار می کند نه از 
مسئولیت خود. ما آماده کاهش زرادخانه هسته ای خود به سطحی منصفانه هستیم. اگر زرادخانه دیگر کشورها هم سطح 
چین باشد ما آماده پیوستن به این روند هستیم. اما این غیرواقعی است که انتظار داشته باشیم چین به مذاکرات سه جانبه با 
چین و روسیه در زمینه خلع سالح بپوندد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا ۱۱ مرداد ) 
دوم آگوست ( اعالم کرد واشنگتن رسما از پیمان نیروهای هسته ای موشک های میان 
برد)INF(  با روسیه خارج شده اســت. چین در آن زمان خروج آمریکا از این پیمان 
را محکوم کرد و خواستار احترام کاخ ســفید به تعهداتش شد. اما آمریکا اصرار دارد 
مذاکراتی جدید در این زمینه این بار با حضور چین صورت گیرد موضوعی که چین 

تمایلی به آن ندارد و آن را ضروری نمی داند. 

سازمان ملل متحد گزارش داد:
نقض ممنوعیت فروش تسلیحات به لیبی توسط امارات، اردن و ترکیه

مدیر کل اداره کنترل سالح وزارت خارجه چین: 
چین به مذاکرات خلع سالح آمریکا-روسیه نمی پیوندد

دستگاه قضایی آمریکا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
این کشــور را به دلیل اســتفاده از بنگاه خیریه اش برای 
اهداف سیاســی شــخصی به پرداخت دو میلیون دالر 

محکوم کرد.
دادستان نیویورک در ماه ژوئن ۲0۱6 مدعی شده بود 
که از سازمان خیریه »بنیاد ترامپ« و تشکیالت وابسته به 
آن نه برای اهداف نیکوکارانه، بلکه برای اهداف شخصی 

استفاده شده است.
بر اســاس مدارک موجود در این پرونده قضایی، رئیس 
جمهوری آمریکا و سه تن از فرزندانش یعنی دونالد پسر، اریک 
و ایوانکا با دادستان، لتیشیا جیمز هماهنگ کرده اند تا قضیه به 
شیوه ای دوستانه حل و فصل شده و پرونده مختومه گردد. این 
در حالی است که دونالد ترامپ بارها تکرار کرده که در مورد این 

اتهام با کسی »معامله« نخواهد کرد.

آخرین موردی که از این پرونده رو شده درباره یک ضیافت 
شام با نیت نیکوکارانه در ژانویه ۲0۱6 در ایالت آیوواست که 
در واقع به دست تیم انتخاباتی دونالد ترامپ برگزار شد. ۲.8 
میلیون دالری که در جریان این مهمانی شام به دست آمد در 
نهایت به نفع تبلیغات کارزار ریاست جمهوری اقای ترامپ 

مصرف شد.

در جریان حمله مسلحانه ای به اتوبوس های حامل کارگران 
یک معدن در بورکینافاسو حداقل 37 نفر کشته شده در حالی 
که از سرنوشــت ده ها نفر دیگر اطالعی در دست نیست. این 
شدیدترین حمله مسلحانه طی سال های اخیر در بورکینافاسو 
است که از چند سال پیش تاکنون شاهد حمالت گروه های 
جهادی بوده اســت.  به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت 
معدن کانادایی به نام »سمافو« اعالم کرد پنج اتوبوس حامل 
کارگران این معدن همراه بــا محافظان نظامی آنها در ناحیه 
بونگو و در فاصله ۴0 کیلومتری معدن روز چهارشنبه ۱۵ آبان 
مورد حمله قرار گرفته اند. به گفته مقامات محلی، در این حمله 
حدود 60 نفر دیگر مجروح شــده اند. هویت مهاجمان هنوز 
مشخص نشده ولی گروه های تروریستی در نواحی دورافتاده 
شرق و شمال بورکینافاسو فعال هستند. روچ مارک کابوره، 
رییس جمهور بورکینافاسو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: 

»یک بار دیگر مردم ما به خاطر حمالت جنایتکارانه گروه های 
تروریستی علیه غیرنظامیان و نیروهای امنیتی کشور عزادار 
شده اند.« تعداد افرادی که در این کاروان سفر می کردند، تابعیت 
تمامی آنها و تعداد مفقودشدگان مشخص نشده است. ولی دو 
منبع امنیتی گفتند هنوز هم ممکن است سرنوشت ده ها نفر 

نامشخص باشد. 

کشتار در بورکینافاسو؛ 

حمله به کارگران معدن »سمافو« ده ها کشته برجای گذاشت
دستگاه قضایی آمریکا؛ 

محکومیت ترامپ به پرداخت 2 میلیون دالر به علت سوءاستفاده

خبرخبر


