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  گزارش  2

   دورنما

15

   کشته شدن 1۰ مأمور پلیس عراق در حمالت داعش 
خبرگزاری رسمی عراق گزارش داده است که در حمله گروه تروریستی 
داعش به یک پاسگاه پلیس در نزدیکی کرکوک چندین مأمور پلیس 
کشته ش��ده اند. به گفته مقام های امنیتی این حمله در منطقه الرشاد 
استان کرکوک در شمال عراق رخ داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل 
از منابع امنیتی و بیمارستانی تعداد کش��ته های این حمله را ۱۳ نفر 
گزارش داده و گفته نیروهای داعش بعد از نیمه ش��ب     شنبه به پاسگاه 
پلیس یورش برده اند. خبرگزاری رویترز از دو حمله جداگانه به کرکوک 
و موصل خبر داده و گفته است در حمله به پاسگاه پلیس در کرکوک 
۱۰ مأمور عراقی کشته ش��ده اند و در حمله ای دیگر به پست بازرسی 
ارتش در اطراف موصل سه سرباز عراقی جان خود را از دست داده اند. 
بنا بر گزارش    ها، مهاجمان در کرک��وک با بمب های کنار جاده ای مانع 
از رسیدن نیروهای پشتیبانی به پاسگاه پلیس شده اند و سه خودروی 

پلیس را هم نابود کرده اند. 
-----------------------------------------------------
   نف�وذ هواپیماهای نظامی چین به منطقه شناس�ایی پدافند 

هوایی تایوان
وزارت دفاع تایوان روز     ش��نبه اعالم کرد که دو فروند جنگنده شکاری 
بمب افک��ن و دو فروند هواپیمای ض��د زیردریایی چی��ن وارد منطقه 
شناسایی پدافند هوایی تایوان شدند. به نوشته روزنامه »تایوان نیوز«، 
وزارت دف��اع تای��وان ن��وع ای��ن هواپیما   ه��ا را دو فرون��د جنگن��ده 
بمب افکن »ش��یان جی ایچ -۷« و دو فروند هواپیم��ای ضد زیر دریایی 
»ش��ان ژی وای-۷« اعالم کرد و افزود ک��ه در تقابل ب��ا این جت های 
نظامی، هشدارهای رادیویی را صادر کرده، به هواپیماهای چینی دستور 
عقب نشینی داده و سامانه موشکی پدافند هوایی خود را برای نظارت بر 
پرواز این هواپیما   ها فعال کرده است. به نوشته این روزنامه، در این حادثه 
چهار فروند هواپیمای چینی تنها در بخش جنوب غربی شناسایی پدافند 

تایوان پرواز کردند و وارد حریم هوایی جزیره نشدند. 
-----------------------------------------------------

   افزایش بیکاری در میان سیاهپوستان امریکایی 
گزارش های اخیر درباره بازار کار در امریکا نه تنها انعکاس دهنده رشد 
پایین تر از انتظار اشتغال در ماه آگوست بوده بلکه نشان داد که بیکاری 
در میان کارگران سیاهپوس��ت، نوجوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی 
افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، گزارش اشتغالی 
که وزارت کار امریکا روز سوم سپتامبر منتشر کرده نشان می دهد که 
اشتغال در ماه آگوس��ت 2۳5 هزار مورد افزایش داشته که پایین تر از 
۱/۰5 میلیون ش��غلی بوده که در ماه جوالی در امریکا افزوده ش��ده و 
کمتر از پیش بینی    ها برای این ماه بوده که ۷5۰ هزار شغل جدید بوده 
است. مارک همریک، تحلیلگر برجسته اقتصادی امریکا در مطلبی در 
نشریه »ایپوچ تایمز « نوشت: »با توجه به کمبود شدید در ایجاد شغل 
یا بهبود وضعیت در ماه آگوست، به نظر می رسد که سویه دلتای کرونا 
اقتصاد امریکا را تحت تأثیر قرار داده است. رشد اشتغال بسیار پایین تر از 

انتظارات بوده و پایین   ترین سطح از ماه ژانویه به شمار می آید.«

 ترکیه و سوریه 
در ابتدای فرایندی جدید؟!

علی مملوک، رئیس دفتر امنیت ملی س��وریه، در نیمه ژانویه 2۰2۰ 
دیداری با هاکان فیدان، رئیس س��ازمان اطالعات ملی ترکیه )میت(، 
داشت. آن دیدار برای اولین بار و پس از س��ال      ها برگزار شد و بی شک 
روسیه نقش مهمی در برگزاری آن داشت و به نوعی می توان گفت که 
کرملین تالش کرده بود با این دیدار نخس��تین گام برای نزدیکی بین 
ترکیه و سوریه برداشته شود. با این حال تغییر ملموسی در روابط بین 
ترکیه و سوریه از آن دیدار تاکنون به وجود نیامده و می توان گفت که 
همچنان رویکرد خصمانه بین دو طرف حاکم اس��ت. سوریه ترکیه را 
کشوری اشغالگر می داند و به نظر نمی رسد که ترکیه نیز حاضر به ترک 
خاک س��وریه به خصوص در استان شمالی ادلب باش��د. حاال روزنامه 
ترکیه گازتسی) Türkiye Gazetesi( خبر از دیدار این دو مقام ارشد 
اطالعاتی- امنیتی در بغداد داده اما آیا نتیجه دیدار در بغداد می تواند با 

دیدار در مسکو متفاوت باشد؟
اولین نکته قابل توجه در مکان برگزاری این دیدار است، به نحوی که 
انتقال آن از مسکو به بغداد نشان می دهد حاال عراق جای روسیه را برای 
میانجیگری گرفته است. می توان گفت که کنفرانس اخیر همکاری و 
تعاون در بغداد زمینه س��از چنین دیداری ب��وده و هرچند که مقامات 
عراقی تحت فشار فرانس��ه و ش��خص امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه، از حضور نماینده ای از س��وریه در این کنفرانس چشم پوشی 
کردند اما چن��دان نیز بی��کار نبوده اند و با انج��ام رایزنی      هایی بین دو 
طرف رضایت اولیه را ب��رای برگزاری دیدار بین ممل��وک و هاکان به 
دست آورده اند. با این حال، باید گفت که سه مسئله اساسی دیدار قبل 
همچنان به قوت خود باقی هستند؛ مس��ائلی که مملوک در مسکو بر 
آن تأکید داش��ت و عبارت بودند از: الف( عزم سوریه برای جنگ علیه 
تروریسم و آزادسازی کامل اس��تان ادلب، ب( خروج فوری و بی قید و 
شرط ترکیه از خاک سوریه و پایان دادن به اشغال خاک این کشور، ج( 
پایبندی ترکیه به توافقنامه سوچی در مورد ادلب به خصوص در مورد 
خالی کردن منطقه از تروریست      ها و سالح های شان و گشایش مسیر 

حلب به الذقیه و حلب به حماه.
به نظر نمی رسد که نظر دمشق نسبت به این سه پیش شرط تغییری 
کرده باش��د و باید گفت مادامی که آنکارا در مورد این سه پیش شرط 
نرمشی از خود نشان نداده باشد، نمی توان انتظار تغییری در روابطش 
با دمشق داشت. از سوی دیگر، حوادث اخیر افغانستان و برنامه اعالم 
ش��ده برای خروج نیروهای امریکایی از عراق تا اواخر س��ال میالدی 
ش��رایط جدیدی را برای آنکارا ایجاد کرده ک��ه الزم می بیند تغییری 
در رویکردهای منطق��ه ای خود در پیش بگیرد، حت��ی اگر این تغییر 
به معنای تجدیدنظر در سیاس��ت      ها و برنامه های قبلی باشد. آثار این 
رویکرد ترکیه تاکنون در روابطش با سه کشور مصر، عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی دیده شده است. آنکارا حاضر شد با فاصله  گرفتن 
از اخوان المسلمین مصر پیش شرط قاهره را برای احیای روابط بپذیرد 
و از طرف دیگر، مصالحه بین قطر با محور عربس��تان- مصر و امارات، 
این فرصت را به ترکیه نیز داد تا رویکردش را در مورد این محور تغییر 
دهد. دیدار طحنون بن زاید آل نهیان، مش��اور امنیت ملی امارات، با 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در دو هفته قبل نشانه بارز 
این تغییر بود که گفته می ش��ود به یک دهه تنش بین دو کشور پایان 
داد. به نظر می رس��د که حاال نوبت سوریه اس��ت تا ترکیه تغییری در 
روابطش با این کش��ور ایجاد کند اما باید دید که با چه شرایطی حاضر 
به انجام این تغییر است. شکی نیست که دمشق از شروط تعیین شده 
خود عقب نش��ینی نخواهد کرد، چرا که این ش��روط مس��تلزم ایجاد 
یکپارچگی کشور س��وریه بعد از جنگ خونین طوالنی است. از سوی 
دیگر، کنار گذاشتن گروه های تروریستی در ادلب از سوی ترکیه برای 
آنکارا بی هزینه است، جدای از اینکه حضورش را در شمال سوریه برای 
مقابله با گروه های مسلح کرد و به خصوص هسته های حزب کارگران 
کردستان ترکیه )پ.ک.ک ( در این منطقه ضروری می بیند. بنابراین، 
نمی توان انتظار داش��ت که دیدار مملوک و فی��دان در بغداد منجر به 
تغییری ملموس در روابط بین ترکیه و سوریه شود، بلکه می توان انتظار 
داش��ت این دیدار نقطه ش��روعی برای تغییر تدریجی و گام به گام در 

سیاست ترکیه نسبت به سوریه و به خصوص منطقه ادلب باشد. 

 نصراهلل: شیخ قبالن تا آخرین نفس 
حامی مقاومت بود

دبی�رکل ح�زب اهلل لبن�ان در پیامی درگذش�ت آیت اهلل ش�یخ 
عبداالمی�ر قب�الن، رئی�س مجل�س اعالی اس�المی ش�یعیان 
لبن�ان را تس�لیت گف�ت و تأکی�د ک�رد ک�ه ایش�ان ت�ا آخرین 
نف�س پش�توانه ای مس�تحکم ب�رای مقاوم�ت در لبن�ان ب�ود. 
شیخ عبداالمیر قبالن که از سال 2۰۰۰ پس از رحلت مرحوم شیخ مهدی 
شمس الدین رئیس مجلس اعالی اسالمی شیعیان لبنان بود،      شنبه شب 
در سن 85 سالگی اثر بیماری درگذشت. او در ماه های اخیر چند بار در پی 
وخامت حالش در بیمارستان بستری شده بود. شیخ قبالن دروس دینی را 
در حوزه علمیه نجف از استادان بزرگی همچون آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی 
و آیت اهلل سیدمحسن الحکیم فرا گرفته بود. رئیس مجلس اعالی اسالمی 
شیعیان لبنان روابط بسیار خوبی با امام موس��ی صدر داشت و از حامیان 
مبارزه با رژیم صهیونیستی بود. حسن دیاب، نخست وزیر دولت پیشبرد امور 
لبنان دو روز را در این کشور به این مناسبت عزای ملی اعالم کرد. سیدحسن 
نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان در پیامی که در پی درگذشت شیخ عبداالمیر 
قبالن، منتشر کرد، تأکید کرد: ایشان تا آخرین نفس پشتوانه ای مستحکم 
برای مقاومت در لبنان بود. او گفته که شیخ قبالن پس از عمر بابرکتی که در 
راه دعوت به خداوند تعالی و جهاد در راهش، خدمت به فقرا و مستضعفان 
و تالش برای ایجاد وحدت، همبستگی و همکاری در جهان شیعه، اسالم و 
کشور صرف کرد، ما را ترک کرد و به خانه ابدی خود رفت. ایشان مدافع جدی 
مسئله فلسطین، حقوق مشروع فلسطینی     ها و مقاومت دالورانه آنها بود و 
همین طور تا آخرین نفس پشتوانه ای مستحکم برای مقاومت در لبنان بود 
و همواره دعوت کننده به آن، حامی، مؤید و مدافع آن بود. نبیه بری، رئیس 
مجلس نمایندگان لبنان نیز در پیامی گفته که آیت اهلل قبالن سایه ای از 
سایه های امام موسی صدر و رفیقی مخلص و وفادار به خط و راه او در اعتدال، 

همزیستی و مقاومت در برابر محرومیت و اشغالگری بود.

همزمان با تداوم مسیر وین دنبال می شود
 طرح مشترک بایدن– بنت

 برای رویارویی با برنامه هسته ای ایران
دولت جو بایدن از ایران خواسته که هرچه زودتر به پروسه مذاکرات در وین 
برگردد، ولی همزمان برای رویارویی با برنامه هسته ای ایران، برای تشکیل 
یک تیم مشترک به منظور رویارویی امنیتی با برنامه هسته ای ایران، با تل آویو 
به توافق رسیده است. این را نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک جلسه 
توجیهی، به رهبران گروه های یهودی در امریکا خبر داده و گفته قصد دارد 
به جای »جنگ و دعوای هر روزه« با امریکا، به عنوان بخشی از یک سیاست 
چهارستونی، امریکا را به رویارویی با برنامه هسته ای ایران متقاعد کند. 
 نفتالی بن��ت، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در یک جلس��ه توجیهی 
)Off the Record( که ظاهراً همزمان با حضور او در واشنگتن در حضور 
رهبران چند گروه بزرگ یهودی در امریکا برگزار شده، گفته که در مالقات با جو 
بایدن، به او گفته که منازعات   جاری در غرب آسیا شبیه به جنگ سرد امریکا 
با اتحاد شوروی است، با این تفاوت که اسرائیل نقش امریکای جنگ سرد را 
ایفا می کند و ایران نیز همان شوروی است. او تالش کرده که بایدن را متقاعد 
کند که جهان باید همان رویکرد چند بعدی را که واشنگتن برای فروپاشی 
شوروی اتخاذ کرد، در مورد ایران نیز در پیش بگیرد و در این مسیر، »9 میلیون 
چکمه پوش « در اسرائیل، آماده مقابله با تهدید روزافزون ایران هستند. نفتالی 
بنت هرچند گفته که مخالف توافق هسته ای اس��ت که امریکا و قدرت های 
بزرگ با ایران به دست آورده اند ولی »به جای جنگیدن و دعوای هر روزه« با 
واشنگتن، طرحی چهار ستونی به بایدن ارائه کرده که آنگونه که بنت می گوید، 
بایدن نیز با آن موافق است. بر اساس منبعی که صحبت های نفتالی بنت را در 
جلسه با رهبران گروه های یهودی نقل کرده، طرح بنت یک طرح چهارستونی 
برای رسیدگی به مسئله غنی سازی اورانیوم ایران، سالح سازی از آن، برنامه 
موشک های بالستیک و سیاست های منطقه ای ایران است. بنت در جلسه با 
یهودیان گفته که اسرائیل تحت یک »تهدید بزرگ« است. به گفته نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، تل آویو از واشنگتن نمی خواهد که برای حفاظت از اسرائیل 
سرباز اعزام کند اما برای تشکیل یک ائتالف بین المللی و در اختیار گذاشتن 
منابع الزم، پشتیبانی امریکا را با هدف شکست ایران درخواست می کند. بنت 
گفته که بایدن با تشکیل یک تیم مشترک اسرائیلی -امریکایی با هدف عقب 
 راندن برنامه هسته ای جمهوری اس��المی و جلوگیری از آنچه که اسرائیل و 
ایران آن را برنامه ساخت بمب اتمی می نامند، موافق است، تیمی که به ادعای 
او، »جیک سالیوان«، مشاور امنیت ملی امریکا و »ایال هوالتا« رئیس شورای 
امنیت ملی اسرائیل تشکیل خواهند داد. دولت بایدن تاکنون تشکیل چنین 
تیمی را تأیید نکرده، ولی در صورت صحت آن، می تواند رویکرد مذاکراتی ایران 
در وین را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، به خصوص که بایدن در مالقات دو 
هفته قبل با نفتالی بنت در کاخ سفید گفت:» اگر دیپلماسی شکست بخورد، 

آماده هستیم که به گزینه های دیگر روی بیاوریم.«

 گوردون براون: انبار واکسن کرونا
 لکه ننگ وجدان غرب است

گ�وردون ب�راون، نخس�ت وزیر اس�بق بریتانی�ا گفت�ه ک�ه 
انب�ار ک�ردن صد     ه�ا میلی�ون دوز واکس�ن کرون�ا در انب�ار 
کش�ورهای غرب�ی، لک�ه ننگ�ی ب�ر وج�دان غ�رب اس�ت. 
به گ��زارش ف��ارس، »گ��وردون ب��راون« در یادداش��تی در هفته نامه 
»ساندی میرور « کشورهای ثروتمند را به دلیل انبار کردن صد     ها میلیون 
دوز واکسن »کووید-۱9 « در ش��رایطی که بسیاری از کشورهای فقیر 
برای دس��تیابی به هرگونه واکسن در تقال هس��تند تقبیح کرده و آن 
را »بی حرمتی اخالقی« خوانده اس��ت. او گفته ک��ه 2۰۰ میلیون دوز 
واکسن کرونا به صورت بالاس��تفاده وجود دارد یا اینکه قرار است وارد 
انبارهای امریکا و اروپا شود. به گفته گوردون براون، تحقیقات شرکت 
»ایرفینیتی« که شرکت مربوط به داده      ها است، نشان می دهد که تا پایان 
ماه اکتبر )ماه آینده میالدی(، این رقم 2۰۰ میلیون به 5۰۰میلیون دوز 
واکسن خواهد رسید و این مقدار واکسن برای ایمن سازی تقریباً نیمی 
از آفریقا کافی است و این در حالی است که در آفریقا تنها ۷۰میلیون نفر 
در مقابل ویروس کرونا واکسینه شده اند. براون ادامه داد: »ما در رقابت 
تسلیحاتی جدیدی هستیم تا هرچه سریع تر واکسن را به افراد برسانیم 
اما در این رقابت تسلیحاتی کنترل شدیدی بر عرضه  واکسن وجود دارد. 
وی با انتقاد از سیاست های غرب در توزیع واکسن ادامه داد: »واکسن      ها 
تاکنون جان 8۰ هزار نفر را در بریتانیا نجات داده است اما دریغ کردن 
واکسن از کشورهای فقیر که در اینجا مازاد است، لکه   ننگی بر وجدان 
جهان و نشان دهنده شکست  فاجعه بار اخالقی در همکاری بین المللی 
است.« براون تأکید کرد: »اگر جهان یک کشور بود، یک کشور و دولت 
شکست خورده اعالم      می شد«. نخس��ت وزیر پیشین انگلیس گفت که 
»جو بایدن « رئیس جمهور امریکا و دیگر رهبران گروه ۷ )کش��ورهای 
صنعتی پیشتاز جهان( باید فوراً واکسن      ها را از انبارهای شان به آفریقا 
منتقل کنند. براون با تأکید بر لزوم تالش رهبران جهان برای از بین بردن 
نابرابری در توزیع واکسن کرونا گفت: »تنها بایدن، جانسون )نخست وزیر 
انگلیس(، مرکل )صدر اعظم آلمان( و ماکرون )رئیس جمهور فرانسه( 
می توانند ش��کاف فزاینده بین کش��ورهای غنی و فقیر از نظر واکسن 
را برطرف کنند. این رهبران در جایگاه بس��یار قدرتمندی قرار دارند و 

انحصار سفارشات واکسن را در اختیار دارند«.

 یمنی    ها با 8 موشک و پهپاد 
به تأسیسات آرامکو حمله کردند

اع���الم  بناب�ر    گزارش  یک
سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن، در جریان عملیات بامداد یک    شنبه 
هشت پهپاد و موشک بالستیک، تأسیسات مهم 
سعودی    ها را در جنوب و ش�رق عربستان هدف 
گرفت. رهبر انص�اراهلل با تأکید ب�ر اینکه امکان 
سکوت در برابر توطئه شکل گرفته که در راستای 
منافع امریکایی    ها و صهیونیست هاست، وجود 
ن�دارد، ب�ر مب�ارزه ت�ا آزادی یمن تأکی�د کرد. 
صنعا تاکنون بار    ها اعالم کرده اس��ت که با تکیه 
بر پیشرفت های موش��کی خود می تواند تمامی 
تأسیسات نفتی، فرودگاه    ها و بنادر سعودی    ها را 
هدف قرار دهد. رسانه     ها بامداد یک    شنبه از عملیات 
موشکی بالستیک نیروهای مسلح یمن علیه ائتالف 
متجاوز سعودی خبر دادند. شبکه اسکای نیوز به 
نقل از سخنگوی ائتالف متجاوز سعودی اعالم کرد 
که نیروهای یمنی، چند فروند موشک بالستیک به 
مناطق جنوبی )نجران( و شرقی )الدمام( عربستان 
سعودی شلیک کرده اند که قبل از برخورد به زمین 
رهگیری شده اند. س��خنگوی ائتالف سعودی در 
ادامه افزود: »ما اقدامات الزم برای حفاظت از خود 
مطابق با قوانین بین الملل��ی را انجام می دهیم.« 
 ساعتی بعد، گزارش    ها از وقوع دو انفجار در شهر 
بندری دمام در شرق عربستان که سرشار از منابع 

نفتی است، حکایت داش��ت. در پی این حمالت، 
رس��انه های عربی از شلیک  موش��ک بالستیک 
دیگری به سمت مواضع متجاوزان سعودی خبر 
دادند. العربیه گزارش داد که پدافند هوایی سعودی 
در شهر جیزان با موشک بالستیکی که نیروهای 

یمنی شلیک کرده اند، مقابله کرده است. 
    افزایش نگرانی    ها درباره وضعیت آرامکو
انتش��ار این اخبار باعث شد توجه    ها به تأسیسات 
نفتی آرامکو معطوف شود تا جایی که برخی منابع 
خبری موضوع حمله به تأسیسات نفتی آرامکو را 
مطرح کردند. شماری نیز به نقل از شاهدان محلی، 
با تأکید بر اهمی��ت انفجارهای مج��اور و حمله 
موشکی بالستیک یا پهپادهای حوثی ها، خبر از 
تعطیلی تأسیسات نفتی آرامکو سعودی در شهر 
ظهران دادند. با این حال، خبرگزاری رویترز به نقل 
از منابع امنیتی سعودی اعالم کرد که تأسیسات 
آرامکو آسیبی ندیده است. این در حالی است که 
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیروز 
در تش��ریح عملیات ارتش و کمیته های مردمی 
یمن، از این عملیات با عنوان »موازنه بازدارندگی 
هفتم« یاد و تصریح کرد که تأسیس��ات حیاتی و 
مراکز نظامی عربستان س��عودی با پهپاد »صماد 
۳ « و موشک هدف گرفته شده است. وی در این 
مورد گفت: »در این عملیات، تأسیسات وابسته به 

آرامکو در رأس التنوره در منطقه الدمام در شرق 
سعودی با هشت پهپاد صماد ۳ و موشک بالستیک 
از نوع ذوالفقار هدف گرفته ش��د. وی بار دیگر به 
سعودی    ها درباره ادامه تجاوز به یمن هشدار داد:» 
بر حق مشروع خود در اجرای عملیات های منحصر 
به فرد بیشتر در دفاع از کشور عزیز و ملت بزرگ 
یمن تا توقف تجاوز و رفع محاصره تأکید می کنیم. 
نیروهای مسلح یمن به یاری خدا به نبرد جهادی 
خود تا آزادس��ازی تمام اراضی جمهوری یمن و 

تحقق آزادی و استقالل ادامه خواهند داد.«
    توطئه ای در راستای منافع تل آویو و واشنگتن

عبدالملک الحوثی، رهب��ر جنبش انصاراهلل یمن 
در تأکی��د بر ل��زوم پایداری در پیگی��ری آزادی 
یمن، از بصی��رت و جهاد در کنار ه��م به عنوان 
مهم  ترین اولویت    ها برای مقابله با طاغوت    ها یاد 
کرد و گفت: »طغیان و سرکشی امریکا همه امت 
اسالمی را هدف قرار داده اس��ت. رژیم سعودی 
ائتالف محکمی با امریکا و اسرائیل دارد و ابهامی 
و تردیدی در این زمینه وجود ندارد« وی افزود: 
»جنگ علیه یم��ن و توطئه    ها علی��ه ملت های 
منطقه به نفع اس��رائیل و امریکاس��ت. جنایات 
علیه ملت یمن به اندازه ای است که امریکا توان 
سرپوش گذاش��تن بر آن را ندارد. موضع ملت ما 
در رویاروی با سرکشی امریکا و اسرائیل و ادوات 

و ایادی آن برحق است.«  رهبر جنبش انصاراهلل 
یمن گفت: »آنانی که گزینه الحاق به ائتالف امریکا 
و اسرائیل یا سکوت را در پیش گرفته اند، اشتباه 
می کنند. امکان سکوت در قبال سرکشی امریکا 
و اسرائیل وجود ندارد و امت ما از فلسطین تا یمن 
هدف قرار گرفته است.«  وی افزود: »کسانی که 
گول متجاوزان را خوردند به نفع امریکا و انگلیس 
قربانی شدند. اگر ما در جنگ کوتاهی می کردیم 
ش��اهد احداث پایگاه های امریکایی، اسرائیلی و 
انگلیسی در صنعا و دیگر استان    ها بودیم.« الحوثی 
گفت: »روحیه انقالبی و تحرک صادقانه ملت ما را 
به طبق وعده الهی به پیروی سوق می دهد و پیروز 
خواهیم ش��د. ما کش��ورمان را آزاد خواهیم کرد 
و همه مناطق اشغال ش��ده را از ائتالف سعودی 
پس خواهیم گرفت. آزادی و استقالل کشورمان 
را تضمین خواهیم کرد تا تحت یوغ اشغالگران و 
قیمومیت نرود. ملت عزی��ز ما آزاد و عزیز خواهد 
ماند و نزد آل س��عود و آل نهیان گدایی و دریوزه 
گری نخواهد ک��رد. ما به نبرد با دش��منان ادامه 
خواهیم داد و خواری و ذلت برای سکوت کنندگان 

علیه متجاوزان است.«
در ادامه تالش    ها برای آزادسازی استان راهبردی 
مأرب، دیروز یک منبع امنیتی در این اس��تان از 
آزادسازی کامل شهرس��تان رحبه خبر داد. وی 
که نامش فاش نش��د در این مورد به خبرگزاری 
سبأ یمن گفت که آرامش و ثبات به همه مناطق 
شهرس��تان رحبه بازگش��ته اس��ت و همه مردم 
می توانند بدون توجه به شایعاتی که سعودی    ها و 
هم پیمانان آنها منتشر کرده اند، به منازل و مزارع 
خود بازگردن��د و زندگی عادی را از س��ر بگیرند. 
پنج  شنبه گذشته، ارتش و کمیته های مردمی یمن 
پس از درگیری های شدید موفق شده بودند مرکز 

شهرستان رحبه را تحت کنترل خود درآورند. 
هادی محمدی، کارش��ناس مس��ائل خاورمیانه 
معتقد است که حمالت نظامی انصاراهلل از منطق 
نظام��ی و پارامترهای سیاس��ی خاص��ی تبعیت 
می کند. با توجه به برخی تح��والت در منطقه از 
جمله قفل شدن روند پیشروی ائتالف سعودی، باال 
گرفتن دعوای ریاض و ابوظبی و رویکرد جدیدی 
که دولت امریکا در منطقه در پیش گرفته است، 
انصاراهلل نیز می کوش��د از این فرصت برای اعمال 
فشار بر ریاض و واش��نگتن استفاده کند تا به این 
ترتیب هم برای ریاض چاره ای جز کوتاه آمدن در 
برابر ریاض باقی نماند و هم اینکه امریکا بپذیرد که 

قدرت در دستان انصاراهلل است.

امریکا که پس از 2۰ س�ال اش�غالگری، شبانه 
از افغانس�تان فرار کرد و این کش�ور را تحویل 
طالبان داد، اکنون چش�م انداز روش�نی برای 
افغانستان متصور نیس�ت. رئیس ستاد ارتش 
امریکا گفته که افغانس�تان احتم�االً به جنگ 
داخلی کش�یده می شود و نس�بت به تشکیل 
دولت توسط طالبان نیز ابراز تردید کرده است. 
پیش بینی ک�ه مانن�د بس�یاری از برآوردهای 
دیگ�ر دولت امری�کا، ماهیتی تجوی�زی دارد.

در شرایطی که امریکایی     ها مدعی بودند که برای 
افغانس��تان و مردم آن امنیت به ارمغان آورده اند، 
هنوز یک هفته از خروج کامل نیروهای امریکایی 
نگذش��ته مقامات این کش��ور افق تیره و تاری را 
برای افغانس��تان ترس��یم می کنند. مارک میلی، 
رئیس ستاد مش��ترک ارتش امریکا روز یک     شنبه 
در گفت وگو با ش��بکه فاکس نیوز، درباره تحوالت 
افغانستان گفت: »برآورد من این است که وضعیت 
افغانس��تان به احتمال زیاد به ی��ک جنگ داخلی 
تبدیل می شود که می تواند منجر به تشکیل مجدد 
القاعده و دیگر گروه های تروریستی شود.« میلی 
درباره احتمال تش��کیل دولت جدید افغانس��تان 
به ریاس��ت طالبان نیز گفت: » من نمی دانم که آیا 
طالبان قادر خواهد بود قدرت خود را تثبیت کرده 
و حکومت تش��کیل دهد یا خیر. ش��ما می توانید 
شاهد بازسازی تروریسم در منطقه طی ۱2، 24 یا 
۳6 ماه باشید و ما دنبال این هستیم تا آن را رصد 
کنیم.« به گفته میلی، به دلیل خروج از افغانستان 
اکنون جمع آوری داده های امنیتی برای امریکا در 
منطقه سخت تر شده اس��ت . امریکایی     ها در حالی 
از رشد گروه های تروریس��تی در افغانستان حرف 
می زنند که در سال های اخیر خودشان داعش را در 
این کشور تشکیل دادند و اکنون با سخن گفتن از 

جنگ داخلی می خواهند اینگونه به افکار عمومی 
القا کنند که برقراری ثبات نس��بی در افغانستان 
مدیون حضور نیروهای امری��کا و متحدانش بود و 
با خروج آنها ناامنی دوباره در افغانستان حکمفرما 
خواهد ش��د. اظهارات مقامات واش��نگتن درباره 
جنگ داخلی در افغانس��تان در شرایطی است که 
استراتژی و هدف اصلی آنها ناامن کردن افغانستان 
برای تضعیف رقبای ش��ان در منطقه است. امریکا 
درصدد اس��ت با ناامن کردن افغانستان و تقویت 
عناصر خفته داعش، مرزهای روسیه، چین و ایران را 
ناامن کرده و برنامه های مهار را به خصوص در مورد 
چین اجرا کند. امریکایی     ها پیش تر در توجیه خروج 
غیرمسئوالنه خود از افغانستان، مدعی شده بودند 
که مردم افغانستان خودشان می توانند مشکالت 

داخلی شان را حل کرده و صلح برقرار کنند. 
از طرف��ی، امریکا درحالی نس��بت به تش��کیل 

دولت در افغانستان تردید دارد که منابع طالبان 
گفته اند که به زودی دولت جدید تشکیل می شود.  
مالعبدالغن��ی برادر، معاون سیاس��ی طالبان که 
گفته می ش��ود ریاس��ت دولت جدید را برعهده 
خواهد داش��ت، دیروز گفت که کار روی تشکیل 
یک حکومت همه ش��مول جریان دارد. به گفته 
وی حکومت پاس��خگوی همه خواهد بود. برادر 
در گفت وگو با ش��بکه الجزیره خط��اب به مردم 
افغانستان گفت که طالبان برای بهبود بخشیدن 
به زندگی مردم تالش خواه��د کرد. وی افزود که 
طالبان امنیت را برقرار خواهد کرد، چون به گفته 
او برای توسعه اقتصادی مهم است و زمینه  اجرای 

پروژه های بزرگ اقتصادی را فراهم خواهد کرد. 
    درگیری     ها در پنجشیر 

احتماالً یکی از نشانه     هایی که سبب شده امریکایی     ها 
جنگ داخلی افغانستان را محتمل بدانند، شروع 

درگیری     ها در والیت پنجشیر است که بین مقاومت 
این منطقه با طالبان درگرفته اس��ت. درگیری در 
والیت پنجشیر وارد پنجمین روز خود شده است 
و روز به روز شدت بیش��تری می گیرد. به گزارش 
خبرگزاری اس��پوتنیک، فهیم دشتی، سخنگوی 
جبهه مقاومت ملی پنجشیر افغانستان روز یک     شنبه 
اعالم کرد: » شهرس��تان »پری��ان « از طالبان پس 
گرفته شده و یکهزار نفر از جنگجویان طالبان در 
نبرد       شنبه شب کش��ته ، زخمی و یا اسیر شدند. « 
وی افزود: »بیش��تر نیروهای جنگی و افراد کشته 
شده خارجی  یا پاکستانی هستند. « دشتی تصریح 
کرد: » تصرف شهرستان »خنج« و »عنابه« به دست 
گروه طالبان را رد می کنم؛ نیروهای بیشتری در این 
منطقه مستقر ش��ده و طالبان به سختی شکست 
خورده  است. « این درحالی است که »بالل کریمی « 
سخنگوی طالبان روز یک     شنبه اعالم کرد ولسوالی 
راهبردی »خنج« و همچنین ولسوالی »عنابه« در 
والیت پنجشیر به تصرف این گروه درآمده است. وی 
افزود: »هم اکنون با تسخیر این مناطق، نیروهای این 
گروه به سمت مرکز این والیت در حرکت هستند. « 
همچنین، جبهه طرفدار احمد مسعود، فرزند احمد 
شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در دره پنجشیر 
با اعالم اس��ارت یک هزار نفر از اعضای طالبان، از 
سخنرانی مسعود در جمع اسرای طالبان خبر داد. 
به گزارش بی بی سی، منابع محلی در والیت پنجشیر 
اعالم کردند: » احمد مسعود رهبر جبهه مبارزان در 
پنجشیر مواضع مخالفان مسلح را تشریح می کند.« 
محور سخنرانی احمد مسعود حمالت اخیر و غنایم 
به دست آمده از طالبان اعالم شده است. مذاکرات 
مقاومت پنجشیر با طالبان به نتیجه نرسید و پس از 
آن این گروه به پنجشیر لشکر کشید ولی فرماندهان 
مقاومت گفته اند که اگر طالبان حمالتش را ادامه 

دهد، مقاومت را گسترش خواهند داد.

همزم�ان ب�ا افزای�ش گمانه زنی     ه�ا درب�اره 
برنامه ه�ای رئیس جمه�ور پیش�ین امری�کا 
برای انتخابات ریاس�ت جمهوری سال 2۰2۴، 
تازه     تری�ن نظرس�نجی    ها نش�ان می دهد که 
میزان محبوبیت بایدن کاهش یافته و ترامپ 
می تواند، پی�روز دور بعدی انتخابات باش�د. 
در شرایطی که دونالد ترامپ و هوادارانش بر حضور 
وی در انتخابات 2۰24 تأکید دارند، کالج امرس��ن 
در فاصله ۳۰ ماه آگوست تا اول سپتامبر )8 تا ۱۰ 

ش��هریور( نظرس��نجی انجام داده که بر اساس آن 
دونالد ترامپ در انتخابات بعدی امریکا با اختالف 
کمی از جو بایدن، جلوتر اس��ت به این ترتیب که 
46درصد از پرسش شوندگان از بایدن و 4۷ درصد 
از ترامپ حمایت کردند. این نظرسنجی نشان داد 
که 6 درصد از رأی دهندگان ثبت نام شده به نامزد 
دیگری رأی می دهن��د و دو درصد نیز اعالم کردند 
که هنوز تصمیمی نگرفته اند.  همچنین، نظرسنجی 
شبکه ای بی سی نیوز و روزنامه واشنگتن پست هم 

نشان می دهد که میزان محبوبیت بایدن از اواخر ماه 
ژوئن تا ابتدای ماه سپتامبر به شدت کاهش یافته 
اس��ت. به طوری که محبوبیت 5۰درصدی بایدن 
در تاریخ ۳۰ ژوئن، در اول س��پتامبر به 44 درصد 
 کاهش یافته اس��ت. عالوه بر این، نظرس��نجی که

 Zogby Analytics انجام داده نیز نشان می دهد 
در حال حاضر 2۰ درصد از رأی دهندگان بایدن از 
انتخاب خود پشیمان هس��تند، 4 درصد مطمئن 
نیستند و ۷6 درصد هنوز به او اعتماد دارند. تقریباً 

سه نفر از هر ۱۰ نفر، 29 درصد، جمهوریخواهانی 
که به بایدن رأی دادند پشیمان هستند، در حالی که 
یک پنجم، 2۰ درص��د، از دموکرات  ها و ۱4 درصد 
از رأی دهنده های مستقل نیز چنین حسی دارند.  
خروج جنجالی نیروهای امریکایی از افغانستان پس 
از 2۰ سال جنگ در آن کشور در کنار افزایش موارد 
ابتال و شمار کشته شدگان ناشی از بیماری کووید۱9، 
مهم  ترین عواملی هستند که در ماه های گذشته به 

افت محبوبیت رئیس جمهور کمک کرده اند.

امریکا برای افغانستان»جنگ داخلی « نوشت

ترامپ 2024 بر بایدن پیروز می شود
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