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«والدیمیــر پوتیــن» ،رئیــس جمهــوری
روســیه ،اتحادیــه اروپــا را ملــزم بــه آغــاز
مذاکــرات بــا بالروســی کرد که در شــرایط
انزوای دیپلماتیک با نگه داشــتن بیش از
 2هزار پناهجو در مرز مشترک با لهستان،
در بحران سیاسی با اروپا قرار گرفته است.
در ایــن شــرایط پوتیــن در تمــاس تلفنی
بــا مرکل خواســتار میانجیگــری در روابط
بالروس و اتحادیه اروپا شد.

«هورســت زهوفــر» ،وزیــر کشــور آلمــان با
اعــام اینکــه ســران کشــور نبایــد مــردم را
بیش از این در بحث کرونا ســردرگم کنند،
از مقامات قدیمی و جدید دولت خواست
یکصــدا شــده و هماهنــگ عمــل کننــد .با
افزایــش آمــار ابتال بــه کرونا در این کشــور،
نگرانیهــا بابــت اینکه برنامههــای دولت
جدید در مدیریت بحــران کرونا ،تنها روی
کاغذ باشد بسیار جدی شده است.

 30کشــور و ســازمان دولتــی بــا حضــور در
کنفرانــس بینالمللــی پاریــس بــا محــور
لیبی ،عامالن ســنگ اندازیهــا در برگزاری
انتخابــات ریاســت جمهــوری و پارلمانــی
لیبی در  24دســامبر ســال آینده را تهدید به
تحریم کردند .در بیانیه پایانی این کنفرانس
نیز حاضران حمایت کامل خود از اقدامات
درباره خروج نظامیان و کشــورهای خارجی
از این کشور را اعالم داشتند.

پیشرویهای برق آسای انصاراهلل و ارتش یمن ،مأرب و حدیده را در آستانه آزادسازی کامل قرار داد

یک گام تا فتح بزرگ

بنفشــه غالمــی /در حالی کــه پیشــروی نیروهای
یمنــی در مــأرب ادامــه دارد و خبرهــا حاکــی از
آن اســت کــه بــزودی ایــن اســتان بهطــور کامــل
آزاد میشــود ،منابــع یمنــی خبــر دادنــد ،ارتش
و کمیتههــای مردمــی یمــن موفــق شــدهاند بــا
پیشروی در  700کیلومتر از مناطق ساحلی غرب
یمــن ،تمــام مناطــق اســتان حدیــده را بجز یک
منطقــه آزاد کننــد .انتظــار میرود طــی روزهای
آینده «خوخه» نیز به طور کامل آزاد شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری «رویتــرز» ،نیروهــای
ائتــاف تحــت رهبــری عربســتان روز گذشــته با
اعتراف به شکست مقابل مقاومت یمن و ارتش
این کشــور خبــر دادند ،مجبور به عقبنشــینی از
تمامی مناطق بندری حدیده شدهاند .همچنین
در بیانیــهای که نیروهای تحــت حمایت امارات
منتشــر کردهاند نیز تأکید شده که بجز منطقهای
که مــورد توافق دو طرف بــرای اعمال آتشبس
است ،دیگر منطقهای از استان حدیده در دست
آنها نیســت .به گــزارش «المیادیــن» ،در همین
ارتبــاط دولــت مســتعفی «منصــور هــادی» هم
بهطــور رســمی خبــر داد نیروهای ائتــاف تحت
رهبری عربستان بدون اینکه به آنها اطالع دهند
یا هماهنگی خاصی با آنها داشته باشند ،از دهها
منطقه عملیاتی عقبنشــینی کــرده و منطقه را
ترک گفتهانــد .در همین حال مأموران ســازمان
ملــل متحــد خبــر دادهاند کــه از نزدیــک اوضاع
در حدیــده را زیــر نظــر دارند .از جملــه مناطقی
کــه طــی  48ســاعت اخیــر در حدیــده آزاد شــد،

میتــوان بــه منطقــه کیلومتــر « ،۱۶الصالح» در
شــمال شــهر حدیده ،مجتمــع صنعتی-تجاری
«اخــوان ثابــت» و منطقــه «المنظــر» در جنوب
حدیده اشاره کرد.
ëëکمک القاعده به عربستان
آزادســازی مناطق مختلف حدیــده در حالی
به دســت آمده اســت که عربســتان بــرای حفظ
بقــای خود در این منطقه ،القاعده را نیز به یاری
طلبیــده بــود .هرچنــد عربســتان همــواره تالش
کرده این همکاری را علنی نکند ،دیروز ســرکرده
القاعده در شــبه جزیره عربســتان بهطور رسمی
خبــرداد در مناطــق جنوبــی یمــن بــا عربســتان
همکاری دارد .بنابراین گزارش بخش رســانهای
القاعــده مصاحبهای با «خالد باطرفی» منتشــر
کــرد کــه تأکیــد میکنــد نیروهــای القاعــده در 11
جبهه مبارزه با حوثیها اســتخدام شــدهاند .وی
در ایــن مصاحبه ویدیویــی تأکید میکند« :نقش
القاعده در مبارزه با حوثیها کامالً آشکار است و
هیچ کس نمیتواند منکر آن شود».
ëëتداوم شکستهای عربستان در مأرب
بنابرایــن گــزارش عــاوه بــر پیشــرویهای
چشــمگیر ارتش یمن و مقاومت این کشــور در
حدیده ،نیروهای مشــترک عربســتان و امارات
اعتراف کردهاند ،نیروهای انصاراهلل توانستهاند
به طور کامل کنترل ســه منطقه در استان شبوه
در مجــاورت مــأرب را نیــز بــه دســت گیرنــد.
نیروهای یمنی در چند روز گذشــته توانســتهاند
مرکــز منطقــه الجبه در اســتان مــأرب را نیز در
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گروهجهان/بعد از شوک افزایش حمالت هکری به نهادهای امنیتی و نظامی
رژیم صهیونیســتی ،تلآویو با استعفای سه افسر ارشد موساد ،بزرگترین نهاد
امنیتی این رژیم در شوکی بیسابقه فرو رفت.
به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره» ،رسانههای رژیم صهیونیستی خبر
دادند ،هر ســه مقام مستعفی که دارای درجه سرلشکری بودند ،پس از اعمال
تغییرات موردنظر «دیوید بارنیا» که چند ماهی است بر کرسی ریاست موساد
نشسته است ،استعفای خود را اعالم کردند .طبق آنچه پایگاه خبری «اسرائیل
 »24اعالم کرده ،این سه نفر بر سه کرسی ریاست بخش فناوری ،ریاست بخش
مبارزه با تروریســم و ریاست اداره «مفرق» که در واقع دپارتمان مرکزی موساد
است ،تکیه زده بودند .البته بنابر اطالعاتی که این پایگاه خبری به دست آورده
احتماالً به زودی استعفای نفر چهارمی هم به طور رسمی اعالم میشود .پست
این نفر چهارم اعالم نشــده اما گفته میشود او پستی حســاس دارد و در «اتاق
جنگ استراتژیک» این نهاد فعالیت دارد .بنابر گزارش «میدل ایست این ،»24
تغییراتی که باعث اســتعفای این افراد شده ،بهطور خاص بخشهای قدیمی
موساد را هدف گرفته است« .بارنیا» در این سلسله تغییرات ،فعالیت شماری
از ایــن بخشهــای قدیمــی را متوقف کــرد و برخــی از آنها را نیز بــا بخشهای
دیگر ادغام کرد .او با این تغییرات تالش کرده ،بر شــمار فعالیتها و عملیات
موساد در زمینههای تکنولوژی و همچنین مقابله با حمالت سایبری بیفزاید که
نشانهای آشکار از آن است که تلآویو نگران از افزایش حمالت سایبری است که
بهطور مرتب نهادهای امنیتی و نظامی این رژیم را هدف گرفته است.
آنچه مسلم است ،در نتیجه این تغییرات ،شمار زیادی از افسران ارشد و یا
غیر ارشد موساد پستهای خود را از دست خواهند داد و خانهنشین خواهند شد.
امری که به اعتقاد کارشناسانی که خبرهای داخلی رژیم صهیونیستی را دنبال
میکنند ،میتواند تبدیل به بحرانی داخلی و اســتراتژیک برای این رژیم شــود.
زیرا تمامی افرادی که پســتهای آنان بهخاطر این تغییرات به خطر میافتد،
تبدیل به منتقدان درجه یک ریاست موساد شده و در نتیجه آن بزرگترین نهاد
امنیتی و جاسوســی رژیم صهیونیســتی به شکافی بیســابقه مبتال میشود که
میتواند منجر به اختاللی جدی در کار موساد شود و این نهاد را تضعیف کند.
رویدادی که از هماکنون با اســتعفای ســه مقام ارشدی که یاد شد ،کلید خورده
اســت .زیرا همانطور که «میدل ایســت این  »24نوشته است ،حداقل دو نفر از
سه نفری که استعفای آنها بهطور رسمی اعالم شده ،کسانی بودند که ب ه لحاظ
چارتهــای اداری و همینطور تجربه و تخصص خود میتوانســتند گزینههای
آتی ریاســت موساد باشــند .عالوه بر این تغییراتی که «بارنیا» در موساد اعمال
کرده و همچنین استعفای این سه مقام ارشد ،باعث شده تا بسیاری از کارکنان
موســاد ،اعتقاد خود به ریاست این ســازمان را از دست داده و او را رهبری تلقی
کنند که باعث ایجاد بحران و تضعیف سازمان تحت نظرش شده است.
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عربســتان و امــارات بعــد از درک کامــل قــدرت برتــر انصــاراهلل در جبهــه نظامــی،
بهدلیــل نگرانی از شکســتهای بیشــتر و ســرافکندگیهای مداوم مقابــل عموم ملت
یمــن در اقدامــی پیشدســتانه از جبهه حدیده عقبنشــینی و مــأرب را تخلیه کردند تا
بتواننــد ضمن تمرکز نیروهــای خود در جنوب یمن برای حمایــت از گذرگاه راهبردی
«بابالمنــدب» و مقابلــه با تهاجم احتمالــی انصاراهلل ،از انفــکاک و تضعیف روحیه
در نیروهــای مــزدور خود در ســاحل غربــی جلوگیری کننــد .از همینرو پیشــرویها در
مأرب و حدیده ،دســتاورد و پیروزی بزرگ ارتش و کمیتههای مردمی یمن از یکسو و
پیروزی چشــمگیر «جبهه مقاومت» از ســوی دیگر محسوب میشود .ضمن اینکه این
پیروزیها ،حاوی این پیام است که این مردم یمن هستند که آینده خود را ترسیم و با
هرگونه دخالت و تجاوز دشمنان به کشورشان مبارزه میکنند.

حالــی آزاد کننــد کــه شــیوخ و ریش ســفیدها و
مقامــات ایــن منطقه حمایــت خــود را از آنان

اعــام کرده بودنــد .در همین حال روز گذشــته
ســرتیپ «یحیــی ســریع» ،ســخنگوی نیروهای

مســلح یمــن خبــر داد ایــن نیروهــا موفــق بــه
ســرنگونی یک فروند پهپاد امریکایی در مأرب
شــدهاند .ایــن ششــمین پهپــاد از نــوع اســکن
ایــگل بود که پدافند هوایی یمن در ســالجاری
میالدی توانسته آن را سرنگون کند.
ëëاهمیت پیشرویهای اخیر در جنوب یمن
هرچنــد برخی تحلیلگــران بــرآورد می کنند،
عقبنشــینیهای ائتــاف عربســتان و نیروهــای
وابســته بــه امــارات بهخاطر تالش بــرای مقابله
بــا ســقوط مــأرب اســت ،امــا واقعیت آن اســت
کــه ایــن عقبنشــینیها بیــش از آنکــه تاکتیکی
باشــد ،از ســر اجبــار بــوده اســت .پیشــرویهای
نیروهــای یمنــی نــه تنهــا باعــث کاهــش روحیه
نیروهای وابســته به عربســتان و امارات شــده که
امیدهای عربســتان برای ادامه تســلط بر جنوب
یمــن را بر بــاد میدهد .بنابر گزارش «تســنیم»،
آزادســازی مــأرب ضربــهای دوجانبــه؛ یکــی بــه
دولت مستعفی «عبد ربه منصور هادی» رئیس
جمهــور فراری یمن اســت کــه دیگر تســلطی بر
مناطــق یمــن نخواهــد داشــت و ضربــه دیگر به
عربســتان است که آخرین مراکز تحت اشغالش
در یمــن را از دســت خواهــد داد .پیشــرویهای
نیروهای یمنی در حدیــده نیز اهمیتی وافر دارد
که همســنگ بــا پیشــرویها در مأرب محســوب
میشود .شهر حدیده در این استان ،دومین بندر
تجاری بزرگ یمن اســت و تسلط بر آن به دلیل
داشــتن تــوان صــادرات و واردات یک دســتاورد
بزرگ برای نیروهای مقاومت یمن است.

برخورد قانونی کنگره با سرپیچی مشاور سابق «ترامپ»

گروه جهان« /استیو بنن» ،مشاور اسبق «دونالد ترامپ» به دلیل امتناع از فرمان کنگره
بــرای حضور در نشســت کمیته تحقیق درباره حمله و آشــوب بــه کپیتال هیل ،متهم
شناخته شد.
بــه گــزارش «فرانس پرس» ،قضات فــدرال امریکا این رأی را پیــروزی برای کمیته
منتخب مجلس نمایندگان دانست که با تالشهای «ترامپ» و مشاوران ارشد او برای
سوء استفاده از امتیاز ریاست جمهوری و سنگاندازی در جریان تحقیقات این پرونده
مقابله میکنند .این اتهام ســاعاتی پس از آن اعالم شــد که «مارک میدوز» ،مســئول
دفتر رئیس جمهوری سابق نیز به شیوه «بنن» عمل کرد و در جلسه پاسخگویی کمیته
تحقیق حاضر نشد .بازرسان این پرونده بر این باورند که «میدوز» و «بنن» ،اطالعاتی
در اختیار دارند که خط و ربط میان کاخ سفید و هواداران ترامپ برای حمله به کپیتال
هیل آن هم درست در روز رأی اعتماد کنگره به «جو بایدن» ،رئیس جمهوری منتخب
را روشــن میکند« .بنن»  67ساله که از چهرههای پوپولیست امریکا به شمار میرود و
سالها به عنوان مشاور «ترامپ» فعالیت داشت در حال حاضر با دو اتهام سرپیچی
از ابالغیه کنگره و همچنین ارائه مدارک و اسناد مورد نظر آنها روبهرو است که هر یک
از ایــن اتهامــات ،مجازاتی معادل یک ماه تا یک ســال حبس یا حتی جریمه  100هزار
دالری را در پی دارد.
وکیل «استیو بنن» در دفاعیه خود اعالم کرده است ارتباط و گفتوگوهای موکلش
با ترامپ ،مشمول مصونیت ریاست اجرایی کشور میشود .با این حال به نوشته «سی
ان ان»« ،بنــن» قرار اســت تا فردا خود را به دادگســتری امریــکا معرفی کند .همزمان
«بنی تامپسون» رئیس کمیته تحقیق کنگره و «لیز چنی» ،معاون او در بیانیهای اعالم
کردند« :اتهام اعالم شــده علیه اســتیو بنن پیامی آشــکار برای کســانی است که تصور
میکنند میتوانند کمیته تحقیق را نادیده بگیرند و مانع کار آن شوند».
«بنــن» از جملــه افرادی بود کــه در روزهای ابتدایی تحقیقــات در این پرونده برای
پارهای توضیحات احضار شد.

