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فازجدیدمقاومتدرعراق
گروه سرایا المنتقم از عملیات مهم امنیتی علیه
گروهی از آمریکایی هایی که به گفته آنان  ،افسران
سازمان جاسوسی آمریکا به شمار می رفتند  ،خبر
داد.همچنین در بیانیه این گــروه آمــده است  :در
این عملیات سه نفر از افسران آمریکایی که درون
خودرویمحافظتشدهحضورداشتند،بههالکت
رسیدند.نکته مهم اما این جاست که دوربین های
امنیتیخیابانفرودگاه ،حدفاصلفرودگاهتامیدان
عباس بن فرناس ( صرفا مسیر رفت و نه برگشت )
لحظات عملیات خاموش شده بودند .این عملیات
چند نکته و پیام مهم در بطن خود داشــت  -۱:با
توجه به فاصله بسیار کم میدان عباس بن فرناس تا
فرودگاه بغداد  ،باید گفت افسران  CIAاز بدو پیاده
شدن از هواپیما  ،تحت نظر نیروهای سرایا المنتقم
قرارداشتهاندوبههمینعلتدریکعملیاتدقیق
لحظاتی پس ازخروج از فرودگاه بر اثر انفجار بمب
هدایت شونده کشته می شوند -۲.در سطح باالتر
بایدسوالکردچگونهاینگروهمبارزعراقیازتاریخو
ساعتورودایننیروهاوخودرویحاملآنهااطالع
دقیقداشتهاست؟-۳چراصرفادوربینهایمسیر
رفت فرودگاه تا میدان عباس بن فرناس خاموش
شده و دوربین های مسیر مجاور روشــن بودند ؟
سطح دسترسی امنیتی و شاید فناوری گروه های
عراقیتاکجاست؟-۴چطوردریکمسیرپررفتو
آمدوبسیارمحافظتشده،نیروهایعراقیتوانسته
اند بمب کنار جاده ای را جاسازی کنند بدون آن که
کسیمتوجهشود؟پسازحملهچندروزپیشگروه
های مقاومت عراقی که برخالف دفعات پیشین
با موشک سنگین به مواضع نیروهای آمریکایی در
بغداد حمله شد  ،بسیاری از صاحب نظران معتقد
بودند مقاومت علیه حضور آمریکا در عراق وارد فاز
جدیدیشدهوعملیاتاخیرنشاندادبرخالفپیش
بینی آمریکایی ها گذشت زمان  ،کمیت و کیفیت
عملیات علیه آنان را کاهش نــداده است بلکه این
حمالت،پیچیدهودقیقترشدهاندوبهنظرمیرسد
تا انتخابات نوامبر  ،ایاالت متحده شاهد تعرضات
بیشتر و گسترده تری علیه کارکنان و نظامیانش
خواهد بود.هدف این حمالت هم قاعدتا دو چیز
است؛اول این که گستره زمانی انتقام عراقی ها از
قاتالنشهیدانقاسمسلیمانیوابومهدیمهندس
محدودنیستودوموقوفیافتنسرانکاخسفیدبر
این تحلیل که نخست وزیری امثال الکاظمی برای
آنان امنیت فراهم نخواهد کرد و هزینه باقی ماندن
درعراقبرفوایدآنبهشدتمیچربد.

نمای روز

30سال پس از جنگ اول خلیج فارس ،عراق
بقایای اجساد  ۲۱شهروند کویتی را که هنگام
حمله رژیم بعث صدام به خاک این کشور مفقود
شده بودند به کویت تحویل داد.

فلسطین

جشنسازشنتانیاهودوامنیاورد
هالکت5صهیونیستوزخمیشدن13نفردر
حمالتراکتیمقاومتبهاشدودوعسقالن

نیروهای مقاومت اسالمی فلسطینی ،همزمان با
امضای توافق عادیسازی روابط امارات و بحرین
با رژیم صهیونیستی  ،با پرتاب موشک مناطقی از
" أشدود" و " عسقالن " در سرزمینهای اشغالی را
هدف قرار دادنــد که این اقدام به کشته شدن پنج
صهیونیست و زخمی شدن حداقل13نفر منجر
شد،ایناقدامگروههایمقاومت"،بنیامیننتانیاهو
" را پریشان و مضطرب کــرده است.نخستوزیر
رژیــم صهیونیستی سه شنبه شب هنگام پــرواز از
واشنگتن به سرزمینهای اشغالی ،از مبارزان
فلسطینی که بــرای دفــاع از سرزمین خود مقابل
اشغالگران ایستادگی میکنند به عنوان تروریست
نام برد و توئیت کرد که فلسطینی ها همزمان با این
"مراسم خاص تاریخی" ،موشک شلیک کردند .وی
که نخستوزیر رژیمی است که از سال  ۱۹۴۲با
توطئهانگلیسسرزمینهایفلسطینیرابهاشغال
خود درآورده است ،افزود :به همه کسانی که دست
خود را برای حمله به سوی ما دراز میکنند ،ضربه
خواهیم زد ،ولی دست خود را به سوی همه کسانی
که دستشانرابرایصلحدرازمیکنند،بازخواهیم
کــرد .در توئیت نخستوزیر رژیــم صهیونیستی
آشکار است که وی از شلیک موشکهای مقاومت
بهسرزمینهایاشغالیوناکارآمدی"گنبدآهنین"
در هدف قراردادن آنها که به هدف اصابت کرده و
منجربهکشتهشدنپنجصهیونیستوزخمیشدن
شماریدیگرشده،نگراناست.

فرجام سیاه خیانتکاران
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بنزایدوآلخلیفهدرمسیریازخیانتبهآرمانفلسطینگامگذاشتهاندکهسرنوشت
سازشکارانیمانندانورسادات،یاسرعرفاتو...مقابلچشمشاناست

خادم -سرانجام نوبت به نمایش انتخاباتی
رســیــد کــه دولـــت تــرامــپ مــاههــا بـــرای آن
بــرنــامــهریــزی کــــرده بــــود؛ جــشــن تــوافــق
عــادیســازی روابــط میان ام ــارات و بحرین
با رژیــم صهیونیستی در کاخ سفید .اگرچه
حامیان ترامپ و نتانیاهو پیش از این اعالم
کــرده بودند که چنین توافقی با مشارکت
کشورهای عربی بزر گتر و مؤثرتری نظیر
عربستان سعودی یا حتی مراکش به امضا
خواهد رسید ،امــا بهنظر میرسد کمپین
انتخاباتی ترامپ دستکم فعال به همین
اندازه بسنده کرده است و تغییر مواضع بحرین
و امــارات نسبت به اسرائیل را دستاوردی
مناسب بــرای رقابتهای انتخاباتی خود
م ـیدانــد.امــا نگاهی بــه روی ــداده ــای مهم
گفت وگوهای به ظاهر صلح میان اعــراب و
رژیم صهیونیستی در چهار دهه گذشته نیز
نشان میدهد که توافقاتی همچون امضای
توافقنامه کمپ دیوید ،کنفرانس مادرید،
گفت وگــوهــای اسلو یا مــذاکــرات نقشه راه
برای صلح ،همگی در ماههای پایانی منتهی
بــه بــرگــزاری انتخابات ریــاســت جمهوری
ایــاالت متحده آمریکا و با وساطت روســای
جمهور وقت انجام شده است.تنها نتیجه این
مذاکرات معموال گسترش شهر کسازی در
سرزمینهای اشغالی ،عقبنشینی گروههای
سازشکار فلسطینی از حقوق مسلم ملت
فلسطین و تشویق رژیــم صهیونیستی به
جنایات بیشتر در قبال ملت فلسطین و دیگر
ملتهای منطقه بوده است.
▪فریبی با اسم «زمین در برابر صلح»

نخستین گام بــرای ســازش ،چند ماه پس از
جنگ شش روزه آغــاز شد .این قطعنامه در
نوامبر ســال  ۱۹۶۷به تصویب رسید و در
آن اصلی که بیشتر طــرح صلح هــای بعدی
بر اساس آن صورت گرفته لحاظ شده است
،یعنی «معاوضه زمین با صلح» .در قطعنامه
« ۲۴۲خــروج نیروهای مسلح اسرائیل از
سرزمین هایی که در جریان جنگ ۱۹۶۷
اشــغــال کــرده انــد» درخــواســت شــده اســت.
صراحت نداشتن متن انگلیسی این قطعنامه
در خــصــوص مــوضــوع اصــلــی یعنی خــروج
نیروهای اسرائیلی موجب جر وبحث های
زیــادی شــده اســت .در ایــن قطعنامه صرفا
گفته شده «تخلیه سرزمین ها» و اسرائیلی
ها می گویند این عبارت لزوما به معنی تخلیه
«تمام سرزمین ها» از نیروهای صهیونیستی
نیست .قطعنامه  ۲۴۲بــر اســاس فصل ۶
منشور سازمان ملل متحد نوشته شده که در
آن قطعنامه های شورای امنیت جنبه توصیه
دارند .در حالی که قطعنامه هایی که شورای
امنیت طبق فصل  ۷منشور ســازمــان ملل
متحد صادر می کند ،دستوری بوده و جنبه
اجرایی دارد.

پس از این قــرارداد بود که انــور ســادات 62
ساله ،رئیس جمهور وقت مصر در جریان یک
رژه نظامی در قاهره ترور شد .او که به همراه
ِ
مناخم بگین نوبل صلح را دریافت کرده بود،
توسط «خالد اسالمبولی» از اعضای جهاد
اسالمی کشته شد.
▪سازشگری ملک حسین اردنی

امــا هــدف از کنفرانس مــادریــد کــه آمریکا
و شــوروی برگزارکننده آن بودند و در پی
پیمان صلح اسرائیل و مصر بود ،ترغیب دیگر
کشورهای عرب به امضای پیمان مشابهی با
اسرائیل بود .از اردن ،لبنان ،سوریه ،اسرائیل
و مصر برای شرکت در این کنفرانس دعوت
به عمل آمــده بــود .فلسطینیان نیز در این
کنفرانس نماینده داشتند ولــی به عنوان
بخشی از هیئت مشترک با اردن بودند و به
دلیل مخالفت اسرائیل ،شخص یاسر عرفات
در مذاکرت شرکت نداشت .نتیجه نهایی این
کنفرانس ،پیمان صلح اسرائیل و اردن در
سال  ۱۹۹۴بود .ملک حسین ،پادشاه اردن،
کشوری که چرچیل در سال  ۱۹۲۱به عنوان
سپری میان فلسطین و کشورهای دیگر عربی
پدید آورده بود ،در این سال با اسحاق رابین،
نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن دیدار کرد.
در این دیدار دو طرف بیانیه مشترکی انتشار
دادند که بیل کلینتون رئیس جمهورآمریکا
نیز پای آن را امضا کــرده بــود .در این بیانیه
قید شــده بــود که اسرائیل و اردن به حالت
جنگ بین دو کشور پایان می دهند .در این
بیانیه ،اسرائیل همچنین حق دولت اردن را
در نظارت بر اماکن مقدس اسالمی در شرق
اورشلیم به رسمیت شناخته بود که منظور
در درجــه اول صحن مساجد االقصی و قبة
الصخره است .بر اساس همین توافق منطقه
الباقوره در شمال و منطقه الغمر در جنوب
اردن بــرای  25سال به رژیــم صهیونیستی
اجاره داده شد.
▪سازش اسلو ،استخوانی در گلو

در مذاکرات اسلو (سال  )1993سعی شد
نقص گفت وگــوهــای سابق یعنی مذاکره
نکردن مستقیم بین فلسطینیان و اسرائیلی ها
▪ نخستین خون خیانت
برطرف شود .اهمیت مذاکرات
پــس از جــنــگ ســـال ،۱۹۶۷
این بود که اسرائیل و سازمان
چندین طــرح صلح پیشنهاد
شد ولی تا بعد از جنگ اعراب و نگاهیبهرویدادهای آزادی بخش فلسطین درنهایت
اسرائیل در اکتبر ،۱۹۷۳هیچ مهمگفتوگوهایبه با شناسایی متقابل یکدیگر
اتفاقی نیفتاد .در پی این جنگ ظاهرصلحمیاناعراب موافقت کردند .این مذاکرات
تحت سرپرستی دولــت نــروژ
بود که جو تازه ای برای دستیابی ورژیمصهیونیستی
صــــورت گــرفــت و نتیجه آن
به صلح به وجــود آمــد و به سفر درچهاردههگذشته
مــوافــقــت نــامــه ای بــود کــه در
تاریخی «انــورســادات» ،رئیس نیزنشانمیدهدکه
 ۱۳سپتامبرسال  ۱۹۹۳با
جمهوری وقت مصر به اسرائیل
توافقاتیهمچونامضای
حضور بیل کلینتون ،رئیس
در نوامبر  ۱۹۷۷منجر شد.
توافقنامهکمپدیوید،
جمهور وقت آمریکا در محوطه
جیمی کارتر ،رئیس جمهور وقت
کنفرانسمادرید،
باغ کاخ سفید امضا شد .یاسر
آمریکا ،از این جو تازه استفاده
گفتوگوهایاسلو
عرفات رهبر ســازمــان آزادی
و از انور سادات و مناخم بگین،
راه
نقشه
مذاکرات
یا
بخش فلسطین و اسحاق رابین
نخست وزیر اسرائیل دعوت کرد
که به کمپ دیوید در نزدیکی برایصلح،همگیدر
نخست وزیــر اسرائیل پس از
واشنگتن که استراحتگاه روسای ما ههایپایانیمنتهی امضای موافقت نامه با یکدیگر
جمهور آمریکاست ،سفر کنند .بهبرگزاریانتخابات دست دادنــد .طبق این توافق
مــذاکــرات کمپ دیــویــد 12روز ریاستجمهوریایاالت نیروهای اسرائیلی در چند
طـــول کــشــیــد و نتیجه آن دو متحدهآمریکاوباوساطت مرحله از نوار غزه و کرانه غربی
موافقت نامه بــود .در موافقت روسایجمهوروقت
خـــارج مــی شــدنــد .قطعنامه
انجامشدهاست
به «پایان دهــه ها رویــارویــی و
نامه اول ،تهیه چارچوبی برای
مناقشه» تاکید کــرده و در آن
صلح در خاورمیانه درخواست و
هر دو طرف به طور متقابل مشروعیت و حقوق
ابراز امیدواری شده که با گسترش قطعنامه
سیاسی یکدیگر را پذیرفته بودند .اگر چه
 ۲۴۲راهی برای حل مشکل فلسطین پیدا
در متن توافقنامه به صراحت به تشکیل یک
شود .ضعف این موافقت نامه ناظر بر بخش
کشور فلسطینی اشاره نشده بود .حماس و
مربوط به فلسطینیان بود .هدف« ،تاسیس
دیگر گروه های مخالف فلسطینی توافقنامه
یک حکومت خــودگــردان» در کرانه غربی و
اسلو را نپذیرفتند و به یک رشته بمب گذاری
نوار غزه بود که به مذاکرات دربــاره تعیین"
های انتحاری در اسرائیل دست زدنــد .در
وضعیت نهایی" این حکومت بینجامد ،در
داخل اسرائیل نیز مخالفت هایی درباره این
حالی که فلسطینیان در تهیه این موافقت نامه
توافقنامه ابراز شد که رهبری آن با ساکنان
سهمی نداشتند .دومین موافقت نامه ناظر
شهرک های یهودی نشین بــود .نتیجه این
بود بر این که رژیم اسرائیل شبه جزیره سینا
قرارداد این بود که اسحاق رابین ،در دومین
را تخلیه کرد .این اولین بار بود که یک کشور
دوره نخست وزیریاش بر رژیم صهیونیستی،
مهم عرب ،رژیم صهیونیستی را به عنوان یک
در شامگاه  ۴نوامبر  ۱۹۹۵در میدان تلآویو،
کشور ،به رسمیت می شناخت .چهار سال

با شلیک سه گلوله یک یهودی به نام «ایگال
عمیر» کشته شد.
▪ شاخه زیتون در کام مرگ

پس از سادات ،خائن بعدی که هدف ترور قرار
گرفتهبود،یاسرعرفاتبود.یاسرعرفاتدرسال
 ١٩٢٩ازوالدینفلسطینیدرقاهرهمتولدشد.
او در غربت زاده شد و در غرب درگذشت۴۵ .
ساله بود که با شاخه زیتون در یک دست و تفنگ
در دست دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل
سخن گفت« :نگذارید که این شاخه از دستم
بیفتد ».یاسر عرفات ،ســال ها پس از دست
دادنش با اسحاق رابین ،در اکتبر سال ٢٠٠٤
به شدت بیمار شد و منابع رسمی فلسطینی در
آن زمان ،بیماری او را ابتال به آنفلوآنزای شدید
اعالم کردند .اما با شدت گرفتن بیماری ،رهبر
فلسطینیان که دچار حالت تهوع ،درد شدید در
ناحیه شکم ،اسهال و کاهش غیرعادی سلول
های قرمز شده بود ،برای درمان به بیمارستان
نظامی پرسی در حومه پاریس انتقال یافت و
مرد .در نوامبر سال  ،٢٠١٢با نبش قبر یاسر
عرفات در رام ا ،...از جسد او نمونه برداری شد
و نمونهها برای آزمایش در اختیار متخصصان
فــرانــســوی ،روســی و سوئیسی قــرار گرفت.

موسسه «رادیوفیزیک لوزان» در سوئیس
در مــاه ژوئیه همان ســال اعــام کــرد که
در اشیای شخصی یاسر عرفات «بقایای
ماده رادیواکتیو پلوتونیوم  »۲۱۰را یافته
است .سندی که نشان از ترور بیولوژیک
او داشت اما ماجرا به این جا ختم نشد و
موسیعرفات،پسرعموییاسر،کهریاست
سازمان امنیت فلسطین در نوار غزه را بر عهده
داشــت ،سپتامبر  ،2005توسط چندین فرد
نقابدار مسلح با شلیک گلوله از پشت به سرش،
به قتل رسید .طی سال های گذشته با مرگ
عرفات ،ادامه مسیر کشتی فلسطین به محمود
عباس سپرده شده است .فردی که هیچ اقدام
چشمگیری برای فلسطین انجام نداده است.
اینکشوراکنونباطرحخیانتبار«معاملهقرن»
مانندپنیرلیقواندرآمدهکهحفرههایریزمتعدد
سرزمین فلسطین را تشکیل می دهند و باقی به
تصاحب رژیم اشغالگر درآمده است .رژیمی که
ترامپ برای به رسمیت شناختن رئیس جمهور
صربستان را شگفت زده می کند و از بحرین و
امــارات امضای آغاز دوستی می گیرد.اگرچه
نتیجه این انفعال حکام عرب حوزه خلیج فارس
که از هم اکنون نشانههای آن پیدا شده ،اتحاد
میان گروههای فلسطینی حول محور مقاومت
در مقابله با رژیم صهیونیستی است ،ضرورتی
که سالهاست به دلیل فتنهانگیزی حکام عرب
محور سازش مخدوش شده بود و اکنون با هدف
و آرمانی مشخص که نتیجه آن سرعت گرفتن
شمارش معکوس فروپاشی رژیم صهیونیستی
است،درحالوقوع است.

طبق نظرسنجی جدید موسسه پیو ،ذهنیت منفی
مردم کشورهای مختلف از آمریکا با افزایش قابل
توجهیدرسالهایاخیرمواجهشدهاست.تنها41
درصد از مردم بریتانیا 31 ،درصد از مردم فرانسه،
 26درصد از مردم آلمان 41 ،درصد از مردم ژاپن،
 35درصدازمردمکاناداو 33درصدازمردماسترالیا
نگاه مثبتی به آمریکا دارند که این آمار در سالهای
اخیرحتیباکاهشنیزمواجهشدهاست.کشورهای
مذکورازمتحدانسیاسیآمریکامحسوبمیشوند
کهازایننظرقابلتوجهبهنظرمیرسد.

پیشخوان بین الملل
اهمیتاقتصاددر
آرایعمومیایالت
پنسیلوانیادرکنار
هشداربهدوقطبی
فزایندهچپگرایانو
یخواه
حزبجمهور 
درآمریکا،ازتیترهای
اصلیروزنامه
واشنگتنتایمزاست.

چهره روز
درحــالــی کــه «الکساندر
لوکاشنکو» رئیس جمهور
فعلیبالروسحرفیدرباره
واگذاریقدرتنزده،رقیب
بازندهویدرانتخاباتاخیر
که به خــارج از کشور فرار
کــرده است میگوید که درصــورت کناره گیری
لوکاشنکو از قدرت به صورت مسالمت آمیز حاضر
استتضمینهایامنیتیرابرایویفراهمکند.

