
ادامه از صفحه اول
به گزارش المیادین، یورش صهیونیست    ها به 
مسجداالقصی در ش��رایطی انجام گرفت که 
حتی بر اس��اس باور های یهودیان و دستورات 
کاهنان بزرگ قدیمی و فعل��ی و حتی قانونی 
که پس از اش��غال فلسطین و تش��کیل رژیم 
صهیونیستی تصویب ش��د، ورود بهودیان به 
این مکان ممنوع اس��ت، اما صهیونیست     ها به 
بهانه سالگرد تخریب معبد هیکل سلیمان از 
چند روز قبل و به ویژه در شبکه های اجتماعی 
آشکارا مس��لمانان را تهدید کرده و از کشتار 
بی رحمانه آنها دم زده بودند. یهودیان در قدس 
شرقی اجازه عبادت یا نماز خواندن را ندارند و 
تنها می توانند به بازدید از این مسجد بپردازند. 
به گزارش الجزیره، این م��کان همواره محل 
حساسیت زیاد از نظر مسلمانان و فلسطینیان 
بوده  است. در سال ۲۰۰۰ میالدی حضور آریل 
ش��ارون، رهبر وقت اپوزیس��یون اسرائیل در 
این مکان به »انتفاضه االقصی « منجر شد که 
سال     ها ادامه یافت و فصلی به  شدت خونین در 

مناسبات طرفین بود. 
از سوی دیگر بنا بر اعالم وزارت بهداشت غزه، یک 
جوان ۲۶ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای 
ارتش اسرائیل در نزدیکی حصار امنیتی این کشور 
با نوار غزه کشته شد. ارتش اسرائیل مدعی شده 
است که نیروهای این کشور در واکنش به حمله 
یک »تروریست مسلح« و با هدف دفاع از مرز این 

کشور اقدام به شلیک گلوله کرده اند. 

 واکنش های مقاومت
تعرض صهیونیس��ت    ها به صحن مسجداالقصی 
در روز عی��د قربان، واکن��ش گروه های مقاومت 
فلسطینی را در پی داشته است. به گزارش روزنامه 
فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
روز یک    شنبه در بیانیه ای خواستار تشدید انتفاضه 
و مقاومت علیه اش��غالگری به عنوان تنها گزینه 
برای پایان دادن به زورگویی این رژیم و واکنش 
به اقدامات تروریستی و تجاوزهای آن شد. جهاد 
اس��المی در این بیانیه خواس��تار نشست فوری 
گروه های ملی و اس��المی فلسطین برای تدوین 

یک اس��تراتژی به منظور مقابله با اقدامات رژیم 
صهیونیستی و حمایت از مقاومت ملت فلسطین 
و اهالی قدس اشغالی شد. این جنبش در بیانیه 
مطبوعاتی تأکید کرد که اقدامات اش��غالگران با 
واکنش فلس��طینی     ها مواجه خواهد شد و ملت 
مقاوم فلسطینی هرگز در برابر این دشمن که به 
دنبال اشغال س��رزمین و مقدسات است سستی 
نخواهد ورزید. جنبش حماس هم به اشغالگران 
صهیونیست هش��دار داد که مسجداالقصی خط 
قرمز بوده و ملت فلسطین در حمایت از آن سستی 
نخواهد کرد. حماس در بیانیه مطبوعاتی تأکید 

کرد:»جنون اشغالگران که به دنبال هتک حرمت 
مسجداالقصی هستند علیه آنها باز خواهد گشت 
و رژیم صهیونیستی مس��ئول این تجاوز آشکار 
اس��ت که به انفجار اوضاع منجر خواهد ش��د.« 
 جنبش حماس از همه ملت فلس��طین خواست 
که برای مقابله با صهیونیس��ت    ها خود را به شهر 

قدس برسانند. 
 واکنش    هاي جهانی 

عالوه بر گروه ه��ای مقاومت فلس��طین، جهان 
اسالم به یورش صهیونیست    ها به مسجداالقصی 
واکنش نشان داده اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، اتحادیه عرب دیروز در بیانیه ای اعالم 
کرد:»تعرض و یورش شهرک نشینان صهیونیست 
به مسجداالقصی هنگام برگزاری نماز عید سعید 
قرب��ان بیانگر سیاس��ت رژیم صهیونیس��تی در 
خصوص یهودی س��ازی مسجداالقصی و کاهش 
مظاهر اسالمی در این مس��جد حتی در روزهای 
مبارکی است که در آن نماز عید برگزار می شود«. 
سلمان القضاه، س��خنگوی وزارت خارجه اردن 
نیز مخالفت خود را با اینگون��ه اقدامات بیهوده، 
تحریک آمیز و غیرمس��ئوالنه صهیونیست     ها در 
نخس��تین روز عید قربان و نیز ت��داوم نقض     ها و 
تجاوزات آشکار صهیونیست     ها به مسجداالقصی 
که آخرین آن یورش  نیروهای اسرائیلی به سمت 
نمازگزاران در داخل این مسجد بود، اعالم کرد. 
یک مس��ئول در وزارت خارجه عربستان یورش 
ارتش رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی و حمله 

به نمازگزاران در روز عید قربان را محکوم کرد. 
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به دنبال تعرض صهيونيست ها به مسجداالقصي اعالم شد

فراخوان فلسطينيان براي دفاع از قدس شريف

  گزارش  2

آیا انتخابات افغانستان 
به صلح با طالبان گره خورده است؟

مراسم عید قربان امسال در ارگ با سال های گذشته تفاوت های قابل توجهی 
داشت. قابل انتظار بود که معاون اول ریاست جمهور، عبدالرشید دوستم، در 
این مراسم حضور نداشته باش��د زیرا مدت      ها است که راه او از محمد اشرف 
غنی، رئیس جمهور افغانستان، جدا و حتی به خصومت کشیده شده اما غیبت 
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، یا دکتر عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی 
افغانستان، قابل انتظار نبود و به نظر می رسد که حال و هوای انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان بر این مراسم هم سایه انداخته بود. عالوه بر این، اشرف 
غنی نمی توانست در این مراسم از جریان مذاکرات جاری با طالبان خودداری 
کند و سربسته نکته ای را گفت که نشان می داد جریانی سعی دارد این موضوع 

را به انتخابات گره بزند. 
اشرف غنی در این مراسم از شنیده شدن توطئه      هایی گفت که »خارجی      ها 
می خواهند چنین و چنان ش��ود « اما تأکید کرد که »در مس��ائل ملی تنها 
افغان      ها تصمیم بگیرند.«  او در همین حد مبهم و گنگ از توطئه خارجی      ها 
گفت و منظورش را دقیقاً روشن نکرد اما با توجه به گزارش اخیر خبرگزاری 
آسوشیتدپرس و مصاحبه زلمی خلیل زاد، نمایند ویژه امریکا در امور صلح 
افغانس��تان، می توان گفت که منظور او گره خوردن مذاک��رات خلیل زاد و 
طالبان به انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است در بیست و هشتم 
سپتامبر، ششم مهر، برگزار شود. خلیل زاد در آن مصاحبه گفت که واشنگتن 
از برگزاری شفاف انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت می کند »اما 
اولویت برای ما روند صلح این کشور است.«  به دلیل این اولویت است که او به 
صراحت خواستار تعویق انتخابات شد در صورتی که صلح با طالبان پیشرفتی 
نداشته باشد و گفت که انتخابات بعد از »توافق صلح برگزار شود.«  خبرگزاری 
آسوشیتدپرس در گزارش روز جمعه گذش��ته به دو دلیل از جریان داشتن 
مذاکرات صلح با طالبان و عدم تمایل واجدین شرایط رأی دهی به مشارکت 
در انتخابات، خبر از احتمال تعویق انتخابات داد. انتشار این گزارش یک هفته 
بعد از مصاحبه خلیل زاد نشان می دهد که امریکایی      ها می خواهند تا قبل از 
برگزاری انتخابات نتیجه ای از مذاکرات خود با طالبان به دس��ت بیاورند و 
دست کم این گروه را به نوعی آتش بس و برداشتن نخستین گام برای صلح 

متقاعد کنند. 
امریکایی      ها در این کار همگام با طالبان هس��تند که اصل انتخابات را قبول 
نداشته و تعویق آن را نوعی پیروزی سیاسی خود می دانند. به عبارت دیگر، 
تعویق انتخابات هدف مش��ترک امریکا و طالبان ش��ده تا امریکا بتواند به 
چارچوب اولیه صلح با طالبان برسد و طالبان هم از آن به عنوان کارت سیاسی 
برای تضعیف دولت کابل استفاده کند. در مقابل، تعویق انتخابات به نفع هیچ 
کس از اشرف غنی تا عبداهلل عبداهلل تا دیگر نامزدهای انتخاباتی نیست. در 
واقع، تعویق انتخابات کارت برنده ای به طالبان می دهد که بی میلی موجود 
به مش��ارکت در انتخابات را تش��دید می کند و عالوه بر این، باعث می شود 
نامزدهای انتخاباتی نتوانند خود را به عنوان افرادی توانمند در مقابل طالبان 
معرفی کنند. به این جهت است که هم اشرف غنی و هم عبداهلل عبداهلل پیش 
از این با قاطعیت تمام از برگزاری انتخابات در موعد مقرر گفته اند و اشرف غنی 
در مراسم عید قربان نه تنها به صراحت این موضع را تکرار کرد بلکه مشخص 
کرد که پرونده صلح را باید به دست دولت بعد سپرد. شکی نیست که پرونده 
صلح دستمایه اصلی این دور از انتخابات است و نامزدهای انتخاباتی سعی 
خواهند کرد از این دستمایه در تبلیغات خود نهایت استفاده را بکنند و تمایلی 
ندارند تا با تعویق انتخابات از این عرصه تبلیغاتی محروم بشوند. اشرف غنی 
در این مراسم به نحو مقدماتی استفاده تبلیغاتی خود را از این موضوع به کار 
بست و معلوم است که تمام سعی خود را می کند تا خلیل زاد و دیگر عوامل 
امریکایی او را مجبور به تعویق انتخابات نکنند اما مسئله اینجا است که فشار 
امریکا تنها محدود به یک مصاحبه و گزارش خواهد بود. به دلیل سربس��ته 
بودن مذاکرات معلوم نیست که در دوحه چه امتیازاتی بین خلیل زاد و مال 
برادر، رئیس دفتر طالبان در قطر، رد و بدل شده اما پیام توئیتری خلیل زاد 
بعد از پایان گرفتن دور هش��تم مذاکرات، نشان می دهد که او خوش بین به 
نتیجه مذاکرات و رس��یدن به توافقنامه صلح با طالبان است. این نکته که 
زمان رسیدن به این توافقنامه هنوز معلوم نش��ده عاملی است که می تواند 
فشار امریکا بر کابل برای تعویق انتخابات را به دنبال داشته باشد. بنابراین، 
اظهار خوش بینی خلیل زاد پیام خوشایندی برای ارگ ندارد و مقامات دولت 
افغانستان مجبور به مقاومت در مقابل فشار امریکایی      ها هستند تا انتخابات به 
فرایند مذاکرات در دوحه گره نخورد و باعث نشود نامزدهای انتخاباتی بازنده 

زودهنگام اصل انتخابات شوند. 
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  هشدار مسکو درباره استقرار موشک های ميان برد امریکا 
روسیه بار دیگر به امریکا پیشنهاد داد برنامه استقرار موشک     هایی را که 
پیش تر توسط پیمان منع موشک های هسته ای میان برد ممنوع شده بودند 
متوقف کند و متعهد شد در غیر این صورت واکنش متقابل نشان خواهد 
داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه تأکید 
کرد: اگر چنین استقرار    هایی صورت گیرد روسیه با هدف تضمین امنیت 
این کش��ور اقدامات متقابل انجام خواهد داد. ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت امور خارجه روس��یه بار دیگر تعهد مس��کو را برای عدم استقرار 
موشک هایش تا زمانی که امریکا نیز موشک های خود را مستقر نکرده باشد 

بازگو کرد و از واشنگتن خواست به این وعده داوطلبانه بپیوندد. 
-----------------------------------------------------

  ناخرسندی ملکه انگليس از سياستمداران کشورش
ملکه انگلیس ظاهراً در صحبت های خصوصی از ناتوانی سیاستمداران 
کشورش در مدیریت وضعیت انگلیس به ویژه درباره موضوع برگزیت 
ناخرسند است. به گزارش روزنامه دیلی س��اندی تایمز، منابع خبری 
ناش��ناس گفته اند، ملکه الیزابت دوم کمی بعد از آنکه دیوید کامرون، 
نخست وزیر اسبق انگلیس در پی همه پرسی سال ۲۰۱۶ بر سر برگزیت 
از س��متش اس��تعفا کرد، از وضعیت ایجاد ش��ده در این کشور اظهار 
نارضایتی کرد اما این منبع وابسته به دربار س��لطنتی گفته که از آن 
زمان تاکنون نارضایتی او افزایش پیدا کرده است. یک منبع گفت: من 
فکر می کنم او واقعاً از وضعیت ناراحت است و شنیده ام که علناً درباره 
مأیوس شدنش از طبقه سیاسی فعلی حاکم و ناتوانی آن در مدیریت 

درست کشور صحبت کرده است. 
-----------------------------------------------------

  ترکيه در حال ارزیابی خرید جنگنده های سوخو35 است
در پی کنار گذاشته ش��دن ترکیه از برنامه تولید جنگند ه های اف35 
توسط واش��نگتن، مقامات ترکیه در حال ارزیابی خرید جنگنده های 
روسی سوخو35 هستند. روزنامه »ینی شفق « ترکیه در گزارشی نوشت 
که مقامات ترکیه ای از دفتر صنایع نظامی ریاست جمهوری و فرماندهی 
نیروی هوایی ترکیه  و دیگر مؤسسات مربوطه خواسته اند برآورد های 
خود درباره پیشنهاد شرکت تسلیحاتی »روس بورون اکسپورت« روسیه 
برای خرید جنگنده های س��وخو35 را ارائه دهند. در صورتی که طرح 
خرید جنگنده های روسی با واکنش مثبت مواجه شود، مذاکرات رسمی 

با روسیه درباره این موضوع آغاز خواهد شد.
-----------------------------------------------------
 هزینه 3۴۰ ميليون دالری استراليا برای ارتقای نيروهای ویژه

دولت اس��ترالیا روز دو    ش��نبه اعالم کرد، 5۰۰ میلیون دالر اس��ترالیا 
)3۴۰میلیون دالر( در نخستین مرحله از یک برنامه ۲۰ ساله 3میلیارد 
دالری ب��رای ارتقای ظرفیت نیروه��ای ویژه اش هزین��ه خواهد کرد؛ 
برنامه ای که نیروهای این کش��ور را قادر خواهد ساخت تا به تهدیدات 
امنیتی در خارج و داخل این کشور واکنش بهتری نشان دهند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، این افزایش بودجه پس از آن مطرح شده که از طرفی 
رویدادهای امنیتی جدی در سال های اخیر در سیدنی و ملبورن رخ داد 
و از طرف دیگر استرالیا تالش می کند تا نقش برجسته تری در اقیانوس 

آرام ایفا کند؛ جایی که چین در آن به دنبال نفوذ بیشتر است. 

بغداد: امریکا درباره فعالیت های داعش 
اغراق می کند

داعش با انتشار دومين ویدئو از زمان سرنگونی خالفت خودخوانده 
در س�وریه، ائتالف امریکا و متحدان کرد آن در شرق سوریه را به 
حمالت بيشتر تهدید کرد. پنتاگون گفته که داعش در حال احيای 
مجدد است ولی فرماندهی عمليات مش�ترک عراق گزارش های 
پنتاگون را اغراق  آميز خوانده و گفت�ه که تحرکات عناصر داعش 
در مناطق مرزی و بيابانی، بيش�تر جنبه دفاعی دارد، نه هجومی. 
پنتاگون چند روز قبل مدعی شد که بیش از ۱۴هزار عنصر گروه تروریستی 
داعش در مناطق مرزی مشترک بین عراق و سوریه حضور دارند و در مورد 
امکان قدرت گرفتن مجدد گروه داعش در سوریه هشدار داده است. خود 
داعش نیز روز یک   ش��نبه در یک ویدئوی پخش شده در یکی از کانال های 
تلگرامی خود وعده داد حمالت خ��ود را علیه ائتالف بین المللی به رهبری 
ایاالت متحده و هم پیمانان کرد آن در سوریه تشدید می کند. در ویدئویی 
که روز یک   شنبه منتشر شد این گروه خطاب به فرزندان خالفت داعش در 
شام، رقه، دمشق، ادلب و حلب گفت: آتش نبرد بین ما و آنها روشن شده و 
شدت می یابد ولی »یحیی رسول« فرمانده عملیات مشترک عراق به پایگاه 
خبری »المعلومه « گفته که در گزارش پنتاگون درباره حضور عناصر داعش 
در مناطق بیابانی و مرزی بین عراق و سوریه، شدیداً اغراق شده است. رسول 
تأکید کرد که فرماندهی عملیات مشترک عراق درباره این گزارش مالحظاتی 
دارد و این آمار نادرست است. وی تصریح کرد که »عناصر داعش که در این 
مناطق حضور دارند، بیش از دهها نفر نیس��تند و ]ای��ن عناصر[ در قالب 
گروه های کوچک سه تا پنج نفره، پنهان شده اند«. فرمانده عملیات مشترک 
عراق خاطرنشان کرد که تحرکات عناصر داعش در مناطق مرزی و بیابانی، 
بیشتر جنبه دفاعی دارد، نه هجومی. رسول همچنین اعالم کرد که در جریان 
سه مرحله از عملیات های اراده پیروزی، شمار زیادی از مقر   ها و مخفیگاه های 
داعش منهدم شد و دهها عنصر از این گروه تروریستی کشته شدند. وی تأکید 
کرد که عملیات اراده پیروزی، در قالب چند مرحله، تا زمان نابودی تمامی 

عناصر داعش و هسته های پنهان این گروه ادامه خواهد داشت. 

گزارش خبری تحليلی »جوان« از عمق گرفتن جنگ عدن در دل جنگ یمن

تیر خالص به ائتالف ضد یمني

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

سازمان ملل متحد 

آزاده سادات عطار
اعالم ک�رده که در   گزارش  یک

درگي�ری روزهای 
اخير عدن دس�ت کم ۴۰ غيرنظامی کش�ته و 
26۰نفر دیگر نيز زخمی شده اند؛ درگيری     هایی 
که بين نيروهای م�ورد حمایت عربس�تان و 
امارات رخ داده و نشان از شکل گيری گسلی 
جدید در جنگ بيش از چهار س�اله اخير یمن 
اس�ت. در حالی که برخی ناظران رویدادهای 
شش روز گذشته را نشان دهنده تالش امارات 
برای تجزیه یمن می دانند، برخی دیگر، شکاف 
عميق ميان عربس�تان و امارات را مورد توجه 
قرار داده و بر فروپاشی ائتالف تأکيد می کنند. 

ناآرامی های اخیر در یمن پس از آن آغاز شد که 
به دنبال شدت گرفتن اختالفات میان عربستان 
و امارات متحده عربی،  دول��ت »عبد ربه منصور 
هادی« و »شورای انتقالی جنوب« که به ریاض 
و ابوظبی وابسته اند، از روز چهار     شنبه شانزدهم 

مرداد، در عدن به شکل مسلحانه درگیر شدند.
»هانی بن بریک« نایب رئیس »ش��ورای انتقالی 
جنوب« از نیروهای تحت امر خود خواس��ت به 
س��مت کاخ »المعاش��یق « بروند و آن را تصرف 
کنند. نام این کاخ پس از سیطره بر آن که شنبه 
شب انجام شد، به »الیمامه« تغییر کرد. در ادامه 
این ناآرامی ها، شبه نظامیان جدایی طلب وابسته 
به ش��ورای انتقال��ی از جمله عناص��ر »کمربند 
امنیتی « که مورد حمایت امارات هس��تند، روز       
ش��نبه )نوزدهم مرداد( توانستند کنترل تمامی 
مناطق شهر عدن را در دست بگیرند. کار تا حدی 
باال گرفت که سازمان ملل متحد دیروز یک     شنبه 
اعالم ک��رد که در جری��ان درگیری ه��ای اخیر، 
دست کم ۴۰ غیرنظامی در ش��هر عدن کشته و 

۲۶۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند. 
عربس��تان طی روزهای اخیر واکنش رسمی به 
رویدادهای یمن نشان نداده، تا جایی که »احمد 
المسیری« وزیر کش��ور دولت هادی در انتقاد از 

موضع گی��ری منفعالنه ریاض گف��ت که امارات 
س��ر آنها را بریده اما عربس��تان س��کوت اختیار 

کرده است. 
 از شورش تا کودتا 

کارشناس��ان جهان آنچ��ه در ع��دن در جریان 
است را از جنبه های گوناگونی مورد تحلیل قرار 
داده اند. مواردی مانند ش��ورش متحدان امارات، 
کودتای امارات علیه عربس��تان و شکاف عمیق 
میان عربستان و امارات از جمله مواردی هستند 
که مورد توجه قرار گرفته اند. گروهی با اس��تناد 
به اینکه ام��ارات از درگیری      ها علیه دولت هادی 
حمایت نمی کن��د، تحلیل وقای��ع اخیر در قالب 
شورش متحدان امارات را مستند تر می دانند. این 
دسته از تحلیلگران، اقدام هانی بریک برای حمله 

به کاخ معاشیق را خودسرانه ارزیابی کرده اند. 
اما گروهی که بر کودتا بودن اقدامات اخیر تأکید 
دارند، معتقدند که عوامل��ی مانند حضور عناصر 
حزب االصالح که ش��اخه ای از اخوان المسلمین 

در یمن است به عنوان دستاویزی برای حمله به 
کاخ ریاست جمهوری و تالش برای خارج کردن 
کنترل اوضاع از دست دولت هادی به کار گرفته 
شده اس��ت. همچنین حضور عناصر سلفی مورد 
حمایت ام��ارات مانند »عبدالرحمن ش��یخ « در 
میدان نبرد از دیگر موارد مورد استناد این گروه 
است. »علی البخیتی« از مخالفان جنبش انصار اهلل 
که دیدگاه های وی به جبهه سیاسی سعودی هم 
نزدیک است، حامی چنین تحلیلی است و معتقد 
اس��ت که تحوالت یمن حاکی از کودتای امارات 

علیه عربستان است. 
اما دیدگاه دیگری که بر افزایش شکاف میان دو 
هم پیمان اصلی ائتالف سعودی صحه می گذارد، 
نیز حامیان قابل توجهی دارد. این دیدگاه  اصرار 
دارد که از یک سال و نیم پیش، اختالفات میان 
جدایی طلبان جنوب ب��ا نیروهای متحد با دولت 
منصور هادی برجس��ته ش��ده اس��ت، چ��را که 
جدایی طلبان خواس��تار جدایی جنوب از شمال 

یمن هس��تند. آنها همواره به دول��ت هادی که 
چندین دهه بر تمامی یمن حکمرانی کرده است و 
وابسته به شمال بوده به دیده تردید می نگریستند. 
عالوه بر این، ه��م جدایی طلب��ان و هم ابوظبی 
با اتحاد دولت عب��د ربه منصور ه��ادی با حزب 
»ااالصالح « مخالف بودند اما سعودی      ها وجود این 
حزب را برای بازسازی یمن ضروری می دانستند.

 جنگ داخلی  در دل جنگ 
روزنامه واشنگتن پس��ت  درب��اره اختالف میان 
عربس��تان و امارات نوش��ت که ائتالف نظامی به 
رهبری ریاض متحدان خود را هدف حمله هوایی 
قرار داد، آن هم درس��ت چند روز پ��س از اینکه 
نیروهای تحت حمایت امارات شهر عدن را تصرف 
کردند. این روزنامه امریکایی از درگیری های اخیر 
در عدن به عنوان ضربه سختی به سعودی      ها یاد 
می کند که امید ریاض ب��رای بازگرداندن هادی 
و دولت وی به ق��درت را تضعیف می کند. »عمر 
عیاصره « روزنامه نگار اردنی نیز معتقد است که 
تحوالت اخیر نشان داد که عربستان به بزرگ ترین 

بازنده جنگ یمن تبدیل شده است. 
 آلمان درباره امکان وقوع جن��گ داخلی جدید 

ZDF هشدار داده است. همچنین شبکه خبری
با به کار بردن این تعبیر که ائتالف نظامی شاهد 
حمله از ط��رف یک��ی از اعضای ائتالف اس��ت، 
نوشت که تاکنون جدایی طلبان و نیروهای تحت 
حمایت عربستان، همگی با شیعیان حوثی  مقابله 
می کردند اما ائتالف نه تنها جدایی طلبان در عدن 
را هدف حمله هوایی قرار داده است بلکه با عنوان 
»تهدیدی مستقیم علیه دولت یمن « از آنها یاد 
می کند و این وضعیت بیانگر آن است که شکاف 

میان ائتالف نظامی آشکار شده است. 
آلمان��ی  روزنام��ه  در  هرم��ان «  »راین��ر 
»فرانکفورترآلگماینه « نوشت که امارات متحده 
عرب��ی از آغاز تش��کیل ائتالف نظام��ی، همواره 
مهم  ترین هم پیمان عربستان بوده است اما اکنون 
روشن ش��ده اس��ت که این دو  هم پیمان اهداف 
مختلفی را دنبال می کنن��د. ریاض به دنبال این 
اس��ت که برای تمامی یمن یک راهکار بیابد اما 
ابوظبی قصد دارد قدرت خود را تا اقیانوس هند 

گسترش دهد. 
وی معتقد اس��ت که مجموعه این اتفاقات برای 
مردم یمن فقط یک مفه��وم دارد و آن هم تداوم 

درد      ها و مشکالت آنان است. 
روزنامه آلمانی زوددویچه  هم از وضعیت موجود 
با عنوان درهم شکس��تن ائتالف »ه��ادی« یاد 

کرده است. 
روزنامه فرانسوی لوموند  هم نوشت که ائتالفی که 
عربستان در جنگ یمن تشکیل داده است، رو به 
فروپاشی است و اگرچه به دلیل حضور هادی در 
عربستان، سیطره نیروهای تحت حمایت امارات 
بر عدن اقدامی نمادین محسوب مي شود اما این 
تحوالت نقطه عطفی در عرصه سیاسی یمن است 
و از فروپاشی ائتالفی پرده برمی دارد که عربستان 

آن را رهبری می کند. 
آنچه در این بین مش��هود اس��ت اینکه درگیری 
مسلحانه پنج  شنبه گذش��ته در یمن با استفاده 
از تس��لیحات س��نگین، خط بطالنی ب��ر ادعای 
ائتالف سعودی مبنی بر تالش برای باز گرداندن 
دولت منصور هادی به قدرت در یمن بود و پس 
ازمقاومت سرس��ختانه حوثی      ها در چند س��ال 
گذش��ته علیه حمالت س��عودی ها، می توان از 
حمالت اخیر در عدن به عنوان دومین تیر خالص 

علیه ائتالف نیمه جان سعودی یاد کرد. 

امریکا و طالبان در حال نهایی کردن توافق

اشرف غني: حکومت افغانستان
 تصمیم گیر صلح نیست 

هش�تمين دور مذاکرات امریکا با طالبان برای توافق پایان یافت 
و حاال گروهی از نمایندگان دو طرف در ح�ال نهایی کردن توافق 
هس�تند. هم طالبان و هم امریکا درباره توافق خوش�بين اند ولی 
دولت افغانس�تان ب�ا نگرانی تح�والت را دنبال می کن�د تا جایی 
که اش�رف غنی، رئيس جمهور افغانس�تان گفته ک�ه حکومت در 
مراحل پایانی خود اس�ت و نمی تواند در م�ورد آن تصميم بگيرد. 
به گزارش »جوان«، اداره امنیت ملی افغانس��تان دیروز اعالم کرد که 
35زندانی گروه طالبان را به فرمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور 
افغانستان به مناس��بت عید قربان از بازداش��تگاه این اداره آزاد کرده 
است. معموالً خطرناک                 ترین بازداشتی                 ها در بند امنیت ملی افغانستان 
نگهداری می شوند. ظواهر نشان مي دهد این بخشی از توافق امریکا با 
طالبان است که دولت افغانستان مجری این بخش از آن شده ، چنانکه 
در اطالعیه این اداره کل تأکید ش��ده که دلیل این اقدام » حسن نیت 
در برابر مخالفان و پیشرفت گفت وگوهای صلح با گروه طالبان « است. 
همچنین به نظر مي رسد مذاکرات خوب پیش می رود. ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان دیروز صبح از پایان دور هشتم مذاکرات با امریکا خبر 
داد و این گفت وگو                ها را »مفصل و س��ودمند« خوان��د. به گفته طالبان 
طرفین تصمیم گرفتند با رهبران و مقام های ارشدشان برای گام های 
آتی رایزنی کنند. زلمی خلیل زاد، نماینده وی��ژه امریکا در امور صلح 
افغانستان نیز در صفحه توئیتر خود ابراز امیدواری کرده که عید قربان 
سال ۹۸ آخرین عیدی باشد که افغانستان در جنگ به سر می برد. وی 
نوشته اس��ت: »من می دانم که مردم افغانستان مشتاق صلح هستند. 
ما در کنار آنها ایستاده ایم و برای رسیدن به یک توافقنامه  صلح پایدار 
و شرافتمندانه و افغانستانی مس��تقل که تهدیدی برای دیگر کشور                ها 

نباشد، تالش می کنیم.«
 انتظار می رود این معاهده ش��امل تعهد طالبان به برگزاری مذاکرات 
تقسیم قدرت با دولت تحت حمایت امریکا باش��د اما انتظار نمی رود 
شامل آتش بس طالبان با دولت شود و همین این نگرانی را ایجاد کرده 
است. هفته قبل برخی منابع به خبرگزاری جمهور افغانستان گفتند 
که طالبان مذاکره با دولت را پذیرفته ولی هنوز هیچ نش��انه ای در این 
باره دیده نمی شود. برخی منابع به صدای امریکا گفته بودند که متن 
توافقنامه امریکا و طالبان با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان نیز 
در میان گذاشته شده ولی ریاست جمهوری افغانستان چنین چیزی را 
نیز رد کرده است. در حالی که برخی منابع گفته اند احتماالً در روزهای 
نزدیک مذاکرات بین االفغانی میان هیئت دولت افغانس��تان و طالبان 
در اسلو، پایتخت نروژ یا سمرقند ازبکستان امضا خواهد شد، چند روز 
قبل مال عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در سفری 
به ازبکس��تان با عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه و عصمت ایرگاشیف، 
نماینده وی��ژه رئیس جمهور این کش��ور دیدار ک��رد. وزارت خارجه 
افغانستان با انتقاد از پذیرایی رسمی دولت ازبکستان از هیئت طالبان 
گفته که چنین اس��تقبالی نمایانگر زمینه س��ازی برای گفت وگوهای 
صلح میان دولت افغانس��تان و نمایندگان طالبان از سوی این کشور 
نیست. سخنان روز عید قربان اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که 
گفته »آینده ما از بیرون قابل تعیین نیست؛ چه از جانب پایتخت های 
کشورهای دوست، چه همسایه و چه دشمن « نش��ان از عمق نگرانی 

دولت افغانستان از توافق صلح امریکا با طالبان است. 
اشرف غنی با اشاره به روند مذاکرات امریکا با طالبان، می گوید»آیا یک 
حکومت ضعیف صلح کرده می تواند؟ آی��ا یک حکومت که در آخرین 
مرحله مدت قانونی اش باشد تصامیم سخت را گرفته می تواند؟ صلح 
قاطعیت و صالحیت می خواهد. « او هش��دار داد که صلح نباید باعث 
مهاجرت  و فرار مغز       ها شود. او گفت: » زمان آن گذشته که دختران افغان 

شالق می خوردند و کودکان از مکتب)مدرسه« محروم        می شدند.«  
وی گفت: » صلح خواس��ت هر افغان اس��ت اما صلحی که در آن عزت 
افغان        ها باشد . صلحی نمی خواهیم که در آن مردم بی وطن شوند. صلح 
آمدنی است، صلحی که اکثریت مطلق افغانان می خواهند. با مذاکراتی 

که دولت افغانستان در آن حضور داشته باشد.«
غنی گفت که توطئه        هایی شنیده می شود که » خارجی        ها می خواهند 
چنین و چنان شود اما در مسائل ملی تنها افغان        ها تصمیم می گیرند.«  
غنی همچنین گفت:» صلح س��متی، قومی و حزبی نیست، بلکه صلح 

ملی است و این روند مربوط هر افغان است. «
 سيا می ماند

فارین پالیسی نوشته که حتی پس از توافق با طالبان که خروج نیرو                ها 
نیز بخشی از آن است، سازمان جاسوسی امریکا خواستار حفظ حضور 
قوی در افغانستان اس��ت. در گزارش فارین پالیسی آمده که سازمان 
جاسوسی امریکا نیروهای نیابتی زیادی را در سراسر افغانستان تحت 
آموزش، تجهیز و حمایت دارد. فارین پالیسی نوشته که سازمان سیا 
در حال اجرای طرح                 هایی است تا نیرو های نیابتی خود را در افغانستان 
فعال س��ازد. نیرو                 هایی که حتی س��ال                 ها پس از عقب نشینی امریکا از 
افغانستان در این کشور خواهند ماند. در بلندمدت، این نیرو                 ها تبدیل به 
کارت های بازی ایاالت متحده امریکا خواهند شد که در تعیین میزان 
نفوذ طالبان در»افغانستاِن پس��ا ناتو « و حتی بقای حکومت در کابل، 
نقش مهمی بازی خواهند کرد. حکومتی که اکنون طرِف گفت وگو های 

صلح افغانستان نیست. 

نماي نزديک

درخواست ظریف برای توقف درگیری   ها در یمن 
همزمان با درگیری بین نیروهای امارات و عربستان در عدن، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله 
پهپادی به پایگاه ملک خالد عربستان در عسیر خبر داد. به گزارش المسیره، به گفته سرتیپ یحیی 
سریع، در این حمله که با استفاده از چند فروند پهپاد قاصف K 2  انجام شد، رادار   ها و مواضع نظامی در 
این پایگاه مورد هدف قرار گرفت. سریع این حمله را در واکنش به جنایات سعودی   ها و محاصره مستمر 
مردم یمن عنوان کرد. محمد عبدالسالم، سخنگوی انصاراهلل یمن روز یک   شنبه هم با محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد. وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه راهکار حل 
بحران یمن سیاسی است، گفت:»ایران همواره از انجام گفت وگو های یمنی- یمنی و اجرای کامل 
توافقات استکهلم حمایت می کند.«  ظریف در این دیدار با ابراز تأسف از کشتار مردم مظلوم یمن و 
محاصره پنج ساله این کشور خواستار توقف هرچه سریع تر جنگ و رفع محاصره یمن شد. همچنین 
ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با رئیس جمهور دولت مستعفی یمن دیدار 
و در خصوص تحوالت شهر عدن گفت وگو کردند. از سوی دیگر، احمد الرمیحی، مدیر دفتر رسانه ای 
در وزارت خارجه قطر هم در واکنش به تحوالت عدن، گفت:» نقش امارات در یمن نقشی شنیع و 

تروریستی است و مشابه آن چیزی است که در مصر و لیبی اتفاق افتاده است.«


