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  گزارش  2

مأرب دروازه پیروزی انصاراهلل 
در جنگ هشت ساله

در حالی که روند تحوالت یمن شتاب گرفته ، وزارت خارجه امریکا درباره 
پیشروی نیروهای انصاراهلل در استان مأرب ابراز نگرانی کرد. استان مأرب 
را قلب اقتصاد یمن می دانند و در شرایطی که نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی یمن وابسته به انصاراهلل موفق به پیشروی و آزادسازی بخش های 
قابل توجهی از این استان مهم یمن شده اند، حال طرف های غربی و متحدان 
عربی آنها درباره ادامه جنگ در این استان ابراز نگرانی کرده و وزارت خارجه 
امریکا هم با انتشار بیانیه ای خواس��تار توقف نبرد   ها در مأرب شده است. 
مأرب به دلیل اهمیت راهبردی و استراتژیک، استان تعیین کننده تحوالت 
یمن هم است و کنترل کامل آن به دست نیروهای انصاراهلل به معنای تثبیت 
موقعیت آن نه فقط در یمن بلکه در منطقه خواهد بود. از همین رو همزمان 
با پیشروی ارتش و کمیته های مردمی وابسته به انصاراهلل در مأرب، امریکا 

خواستار توقف جنگ در یمن شده است. 
مأرب تنها شهر بزرگ شمال یمن است که هنوز در کنترل نیروهای مورد 
حمایت عربس��تان باقی مانده، هرچند از فوریه گذشته نیروهای ارتش و 
انصاراهلل یمن پیشروی خود برای کنترل این اس��تان را آغاز کردند و روز 
یک ش��نبه، 25 مهرماه این نیرو   ها توانس��تند کنترل مرکز شهر العبدیه 
در جنوب غربی اس��تان مأرب را به دست بگیرند. ش��هر العبدیه واقع در 
جنوب غربی استان مأرب، با توجه به موقعیت جغرافیایی خود که یکی از 
ورودی های اصلی به استان استراتژیک مأرب محسوب می شود و دو استان 
البیضا و شبوه را از غرب و جنوب از طریق رشته کوه   های پهناور به هم متصل 
می کند، اهمیت استراتژیکی دارد. انصاراهلل با این پیشرفت در آستانه کنترل 
بر مرکز منطقه الجوبه است که در ۳۰کیلومتری شهر مأرب، آخرین پایگاه 

دولت مستعفی، پایگاه ارتش ملی و مقر وزارت دفاع قرار دارد. 
مأرب همچنین جزو آن دسته استان های یمن است که از منابع طبیعی 
مثل نفت و گاز برخوردار است. وجود ذخایر نفتی فراوان، این استان را به 
رکن اقتصادی یمن تبدیل کرده ، ضمن اینکه از لحاظ فرهنگی و تاریخی 
به دلیل وجود س��د تاریخی مأرب از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. سد 
مأرب قدمتی ۴هزار ساله دارد و به علت ارتفاع و موقعیت استراتژیک خاص، 
اهمیت باالیی در تصرف آن در طول جنگ دارد. تسلط کامل انصاراهلل بر سد 
و جاده های منتهی به آن منجر به قطع راه های ارتباطی متجاوزان سعودی 
و تنگ تر شدن حلقه محاصره  آنان می شود. همچنین موقعیت اقتصادی 
منحصر به فرد مأرب در شمال یمن باعث شده اهمیت این استان در شمال 

با اهمیت عدن در جنوب یمن برابری می کند. 
اهمیت م��أرب به قدری اس��ت که نیرو های وابس��ته به منص��ور هادی، 
رئیس جمهور فراری یمن، این استان را مرکز حزب اخوانی خود )االصالح( 
قرار داده اند. هادی که رؤیای تصرف صنعا را به همراه هم پیمان سعودی خود 
در سر می پروراند، می کوشید با تجهیزکردن ارتش خود در مأرب به عنوان 
دروازه ش��رقی صنعا، هرچه زودتر به آن دست یابد، هرچند در این هدف 
ناکام ماند. موقعیت راهبردی قابل توجه مأرب همچنین به دلیل نزدیکی آن 
به عقبه عربستان است که می تواند به عنوان مرکز جدید حمالت نیروهای 
انصاراهلل و ارتش یمن علیه ائتالف متجاوز سعودی مورد استفاده واقع شود. 
به همه این دالیل، آزادس��ازی مأرب یک ضربه دوجانبه از سوی صنعا به 
نیروهای متجاوز به شمار می رود که هم دولت مستعفی و فراری منصور 
هادی را هدف قرار خواهد داد و هم ضربه کاری را متوجه ائتالف سعودی 
خواهد کرد که آخرین مراکز تحت اشغالش در یمن را از دست خواهد داد. 
طی یک سال گذشته به مانند چند روز گذشته، هرگاه نیروهای انصاراهلل 
موفق به پیشروی در استان مأرب شده اند، کش��ورهای اروپایی و امریکا 
خواستار توقف جنگ در یمن بوده اند، این در حالی است که در مقاطع دیگر 
و همزمان با بمباران شهرهای یمن از سوی جنگنده های ائتالف سعودی، 
مقامات غربی به ندرت موضع گیری کرده و به طور عمده به سکوت در برابر 

تحوالت یمن ادامه می دهند. 
در شرایطی که توازن قوا در جنگ یمن به ضرر عربستان سعودی در حال 
تغییر است، به نظر می رسد امریکا می کوشد موقعیت ضعیف شده ریاض 
را در تحوالت یمن بهبود ببخش��د و از همین رو خواستار توقف پیشروی 
نیروهای انصاراهلل در استان مأرب شده است. از سوی دیگر رهبران ریاض 
در تالشند بتوانند با میانجیگری کشورهای ثالث، مذاکرات برای خروج از 
باتالق جنگ در یمن را به نتیجه برسانند و در صورتی که استان مأرب در 
کنترل نیروهای صنعا قرار بگیرد، در عمل انصاراهلل با دست برتر در مذاکرات 

حاضر خواهد شد و این شرایط هرگز مطلوب سعودی   ها نخواهد بود. 
از آنجا که کنترل مأرب به دست انصاراهلل موقعیت آنان را در تحوالت یمن 
تثبیت خواهد کرد، مسئله مأرب نه فقط شرایط یمن بلکه سایر تحوالت 
در شبه جزیره و همچنین دریای سرخ را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و 
سایر بازیگران منطقه و فرامنطقه ناچار به پذیرش واقعیتی به نام انصاراهلل 
خواهند بود که سیاس��ت های محور غربی و عربی را به چالش می کشد. 
به همین خاطر، عالوه بر عربستان، س��ایر کشورهای غربی به ویژه امریکا 
پیشروی انصاراهلل در مأرب را با نگرانی بسیاری دنبال می کنند و خواستار 
توقف انصاراهلل در موقعیت فعلی و جلوگیری از سقوط کامل مأرب به دست 
کمیته های مردمی یمن هستند. آنها می دانند که سقوط مأرب به دست 

انصاراهلل، مقدمه ای بر فصل پایانی جنگ یمن خواهد بود. 
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 شگفتی اطالعات امریکا از موشک اتمی مافوق صوت چین
فایننش��ال تایمز از قول پنج منبع مطلع گزارش کرده ک��ه چین در ماه 
آگوست، موشک مافوق صوتی را که قابلیت حمل کالهک هسته ای داشت، 
آزمایش کرده که باعث شگفتی جامعه اطالعاتی امریکا شده است. چند 
هفته قبل هم گزارش شده بود امریکا، روسیه، کره جنوبی و کره شمالی 
در هفته های قبل، موشک فوق صوت آزمایش کرده اند. این موشک قبل 
از سرعت گرفتن به سمت هدف، کره زمین را دور زد و این نشان دهنده 
قابلیت فضایی پیشرفته ای بود که جامعه اطالعاتی امریکا را شگفت زده 
کرده است. به گفته سه نفر که از اطالعات این آزمایش مطلع شده اند ، این 
موشک هدف خود را در حدود 2۰مایل از دست داده است. اما دو نفر گفتند 
این آزمایش نش��ان می دهد که چین پیشرفت شگفت انگیزی در زمینه 
سالح های مافوق صوت داشته است و بسیار پیشرفته تر از آن چیزی است 
که مقامات امریکایی تصور می کردند. فایننشال تایمز در این باره نوشت: 
»این آزمایش سؤاالت جدیدی را در مورد اینکه چرا ایاالت متحده معموالً 

نوسازی نظامی چین را دست کم می گیرد، ایجاد کرده است.«
-----------------------------------------------------

  بایدن به زودی معاینه پزشکی می شود
سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به س��ؤاالت مکرر خبرنگاران گفت که جو 
بایدن به زودی تحت معاینات پزشکی قرار می گیرد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از روزنامه دیلی میل، جن س��اکی در کنفرانس��ی مطبوعاتی از کلی 
اودانل، خبرنگار ان.بی.سی نیوز به خاطر اینکه دائماً درباره وضعیت سالمت 
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا سؤال می کند انتقاد کرده و همینطور از 
پاسخ به سؤال یک خبرنگار دیگر درباره اینکه این رئیس جمهور امریکا چه 
زمان قرار است معاینه پزشکی شود شانه خالی کرد. برایان کارم، خبرنگار 
حوزه کاخ سفید یک مجله امریکایی و تحلیلگر سیاسی سی.ان.ان سؤال 
خود را با این لحن مطرح کرد: » هی جن )جنیفر ساکی، آیا او )بایدن( به 
زودی مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و نتایج این معاینه به مردم امریکا 
گزارش خواهد شد؟« جن ساکی در پاسخ به این سؤال فقط گفت: » او این 
کار را خواهد کرد.« اشتباهات متعدد، لکنت زبان و چرت زدن های ناگهانی 
بایدن در حضور مهمانان خارج��ی و کنفرانس های خبری، گمانه زنی     ها 
نسبت به اینکه وی از سالمت کافی برخوردار نیست و ممکن است اوضاعش 
بدتر شود، را تشدید کرده اس��ت. پیش تر نیز جمعی از نمایندگان کنگره 

امریکا خواستار سنجش سالمت ذهنی بایدن شده بودند. 

با وجود تشدید ابهامات درباره توانایی برقراری امنیت

طالبان: همسایگان 
در شناسایی طالبان پیشقدم شوند

دو حمل�ه ب�زرگ اخی�ر یک�ی در قن�دوز و دیگ�ری در قندهار، 
طالبان را بی�ش از ه�ر موقع دیگ�ری در مظ�ان ناتوان�ی تأمین 
امنیت افغانس�تان قرار داد. به تازگی هم برخ�ی گزارش های غیر 
رسمی، از برافراشته ش�دن پرچم داعش در دو ش�هر افغانستان 
خبر می دهند. ب�ا همه اینه�ا، طالبان همچنان داع�ش را نیرویی 
نه چن�دان ق�وی خوانده و از همس�ایگان افغانس�تان خواس�ته 
در شناس�ایی ام�ارت اس�المی افغانس�تان پیش�قدم بش�وند. 
به گزارش »جوان«، هرات نی��وز از قول یک عضو جامعه مدنی جوزجان 
گفته  که افراد وابسته به داعش از روز جمعه به این طرف، پرچم سیاه شان 
را بر باالحصار ش��هر آقچه و قرارگاه منس��وب به »آق محمد قوماندان « 
برافراشته بودند. این منطقه در مرکز ش��هر آقچه قرار دارد. همزمان از 
ولس��والی منجیگک جوزجان نیز رویداد مش��ابهی گزارش شده  است. 
»داعش« در سرمقاله نش��ریه هفتگی تلگرام خود که جمعه، 15 اکتبر 
ساعاتی قبل از حمله به مسجد »امام بارگاه فاطمیه« شیعیان در شهر 
قندهار منتشر شد، نوشته بود که به حمالت خود علیه »اماکن مذهبی و 
مراکز شیعیان « در این کشور ادامه خواهند داد. بعد از دو حمله انتحاری 
به نماز جمعه شیعیان در دو مس��جد در قندهار و قندوز در فاصله یک 
هفته، بحث    ها درباره ناتوانی طالبان در تأمین امنیت افغانستان تشدید 
شده اس��ت. برجس��ته     ترین موضع گیری، حرف های والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه اس��ت که روز جمعه اعالم کرد نیروهای بسیاری 
از گروه ه��ای افراطی و تروریس��تی از جمله داع��ش، القاعده و جنبش 
اسالمی ازبکستان در شمال افغانستان فعال هستند و تأکید کرد »شمار 
جنگجویان داعش تقریباً 2هزار نفر اس��ت«. او گفت که رهبران داعش 
برای گسترش نفوذ خود در کشورهای آسیای مرکزی و مناطق روسیه 
برنامه     هایی دارند. با این حال،  امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه  
دولت موقت طالبان که در ترکیه به سر می برد، گفته که با بزرگ نمایی 
داعش می خواهند دولت طالبان را ضعیف نشان بدهند  و مصرانه تأکید 
کرده که تهدید داعش در حال حاضر در افغانستان جدی نیست: » عناصر 
داعش حمالتی را در مساجد و خیابان     ها ترتیب می دهند. در افغانستان 
مرکزی به نام داعش وج��ود ندارد، آنها قدرت نظام��ی ندارند. البته که 

تبلیغات به نفع داعش جریان دارد.«
 طالبان: امنیت مساجد شیعیان تأمین می شود

دو حمله فاجعه ب��ار داعش، طالب��ان را در معرض فش��ار افکار عمومی 
بین المللی قرار داده تا جایی که دیروز مقامات طالبان تأکید کردند امنیت 
در مساجد شیعیان تأمین خواهد شد. به گزارش آسوشیتدپرس، عبدالغفار 
محمدی، فرمانده پلیس طالبان در قندهار گفت که افراد بیشتری برای 
تأمین امنیت مساجد شیعیان مستقر می شوند. به گفته  محمدی، طالبان 
همچنین با نیروهای داوطلب محلی برای تأمین امنیت مساجد همکاری 
خواهند کرد. سهیل ش��اهین، نماینده طالبان در س��ازمان ملل نیز در 
گفت وگو با آسوشیتدپرس گفت: طالبان به صورت مستقل با افراطی گری 
از جمله داعش در افغانستان مبارزه خواهد کرد و در این زمینه با واشنگتن 
همکاری نخواهد کرد. همچنین »امیر خ��ان متقی« وزیر خارجه دولت 
موقت طالبان در جریان سفر به آنکارا در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی 
گفت که دولت طالبان موفق ش��ده امنیت کشور را کنترل کند، هرچند 
تأیید کرد که تأمین امنیت مساجد و خیابان های مورد هدف داعش کار 
آسانی نیست. او گفته که به رسمیت شناخته نشدن دولت طالبان از سوی 
جامعه بین المللی در راستای منافع گروه تروریستی داعش قرار دارد و از 
همسایگان افغانس��تان دعوت کرد در این زمینه از دیگر کشور    ها پیشی 
بگیرند.  متقی درباره اینکه پیام های طالب��ان به مقامات ترکیه چه بود و 
چه پیام     هایی از آن گرفت، گفت: »به دعوت رسمی دولت ترکیه آمدیم و 
با وزیر امور خارجه دیداری داشتیم. در مورد وضعیت کنونی افغانستان و 
روابط دوجانبه رایزنی کردیم. درباره به رسمیت شناختن دولت طالبان 
و سرمایه ملت افغانستان که در خارج از کشور از سوی امریکا بلوکه شده 
اس��ت، نیز بحث کردیم. نظر دولت ترکیه نیز در این موارد مثبت بود.«  
 وزیر خارجه طالبان همچنین گفته که از امریکا خواسته ایم که در آبادانی 
و بازسازی افغانس��تان نقش فعالی داشته باش��د:»به مقامات واشنگتن 
گفته ایم که می خواهیم روابط دیپلماتیک داشته باشیم.«  او گفت در دیدار 
با مقامات امریکا و دیگر کشورهای جهان در قطر و مقامات ترکیه در آنکارا 
نیز بر این موضوع تأکید کردیم. در سطح جهان کشور    هایی وجود دارند 
که به رغم آنکه رؤسای دولت های شان با کودتا روی کار آمده یا منسوبان 
یک خاندان هستند به رسمیت شناخته می شوند اما دولت ما به رسمیت 
شناخته نمی شود. به نظر من این رفتار جهان غصب و پایمال حق و حقوق 

مردم افغانستان است.«
 در گفت وگویی جداگانه که عصر ایران با ذبی��ح اهلل مجاهد، معاون وزیر 
فرهنگ و س��خنگوی طالبان انجام داده، او گفته که طالبان با جمهوری 
اس��المی ایران روابطی بس��یار خوب از قبل تا ح��ال دارد و هیئت های 
جمهوری اسالمی ایران با طالبان رفت و آ مد دارند . مجاهد با ابراز امیدواری 
درباره اینکه »مسئله به رسمیت شناخته ش��دن « از طرف ایران نیز حل 
شود، می گوید: » ما هم می خواهیم با جمهوری اسالمی ایران روابط خوب 
و قوی داشته باشیم تا نزدیکی بین دو ملت وجود داشته باشد، باور وجود 
داشته باشد و منافع مشترک هم داریم؛ تجارت مشترک، مرز مشترک، 

امنیت مشترک.«

اعتراف دیرهنگام ماکرون
به کشتار 1961  الجزایری ها در پاریس

رئیس جمهور فرانسه با انتشار بیانیه ای به سرکوب خونین معترضان 
الجزایری در 60 سال پیش اعتراف کرد.  رویترز گزارش داده است که 
اعتراف ماکرون درباره اقدامات ضدحقوق بشری تاریخی در الجزایر 
در قالب بیانیه ای صورت گرفته که کاخ الیزه آن را منتشر کرده است.

 رئیس جمهور فرانس��ه در این بیانیه س��رکوب معترضان الجزایری به 
دست نیروهای نظامی کشورش را »جنایتی نابخشودنی « خواند و گفت: 
راهپیمایی الجزایری ها، وحشیانه، خشونت  آمیز و خونین سرکوب شد 
و طی آن حادثه خونین حدود 12هزار الجزایری دس��تگیر، بس��یاری 
مجروح و دهها نفر کشته شدند. کاخ الیزه در بیانیه خود همچنین گفت: 
ماکرون به حقایق اعتراف کرد. جنایات انجام ش��ده در آن شب تحت 

فرمان »موریس پاپون « نمی تواند توسط فرانسه توجیه شود. 
الجزایر هر س��اله یاد و خاطره کش��تار هفدهم اکتبر 1۹۶1 را گرامی 
می دارد. روزی که یادآور رفتار کشور اس��تعمارگر فرانسه در سرکوب 
معترضان الجزایری و انداختن آنها به داخل رود سن در پاریس است. در 
این روز بیش از 5۰ هزار شهروند الجزایری در شهر پاریس و اطراف آن، 
طی فراخوان اتحادیه حزب جبهه آزاد ملی در فرانسه از خانه     ها بیرون 
آمدند تا اعتراض خود را به قانون منع آمد و ش��د که نیروهای امنیتی 
فرانسه صرفاً در مورد الجزایری     ها اعمال می کردند و نیز برای مطالبه 
استقالل کشورشان اعالم کنند. پلیس فرانسه به فرمان موریس بابون، 
رئیس پلیس آن زمان، ورودی ایستگاه های مترو و خصوصاً میدان اپرا را 
بست، زیرا قرار بود معترضان در آنجا جمع شوند و راهپیمایی اعتراضی 
خود را در امتداد خیابان های پاریس ادامه دهند. سرکوب و خشونتی 
که پلیس فرانسه در آن روز به کار گرفت، صد    ها کشته برجای گذاشت 
و به رغم اینکه سازمان امنیت به کشته ش��دن تنها دو نفر اذعان کرد، 
اما تاریخ نگاران و ناظران این فجایع، تأکید می کنند که رفتار وحشیانه 
پلیس فرانسه بیش از ۳۰۰ کشته، و بیش از هزار زخمی برجای گذاشت 

و به زندانی شدن نزدیک به 1۴ هزار الجزایری انجامید. 

حباب مسرت تل آویو از نتیجه انتخابات عراق
تقلب  انتخاباتی تصحیح نشد،  معترضان تقلب را به روش های قانونی پیگیری می کنند

رضاعمويی

تازه    ترین به روز رسانی    گزارش  یک
نتیجه انتخابات عراق، 
تغییر چندانی در مقایس�ه با آنچه قباًل اعالم 
شده بود، نشان نمی دهد. همین موضوع عالوه 
بر اینکه درخواست پیگیری قانونی را به دنبال 
داشته و باعث شعله ور شدن موج اعتراضات 
شده است، رژیم صهیونیستی را هم در حالی 
که در مرکز انتقادات معترضان قرار دارد، بر آن 
داشته تا ایران را به نقش داشتن در شکل گیری 
کن�د.  مته�م  ع�راق  متش�نج  فض�ای 

کمیس��اریای عال��ی انتخاب��ات ع��راق اگرچ��ه 
شامگاه    ش��نبه نتیجه نهایی انتخابات این کشور 
را اعالم کرد اما این نکته را هم خاطرنش��ان کرد 
که این نتیجه نهایی نیس��ت و نتیجه ش��مارش 
دس��تی آرا نیز به این نتایج اضافه خواهد ش��د. 
سخنگوی کمیس��اریای عالی انتخابات عراق در 
نشس��ت خبری در این مورد گفت: »ما در فاصله 
یکسانی از همه نامزد   ها ایستاده ایم و تحت تأثیر 
هیچ گونه درگیری یا رقابت سیاسی قرار نگرفتیم. 
نتایج اولیه در پایگاه رسمی کمیساریای عالی در 
دسترس است. « این مقام عراقی تصریح کرد: »ما 
هرگز اعالم نکرده ایم که نتایج اعالم شده نهایی 
است. این نتایج مقدماتی و قابل اعتراض است.« 
 در پ��ی اعالم نتای��ج انتخابات پارلمان��ی، دیروز 
ش��هرهای زیادی در عراق از جمله بغداد، بصره 
و موصل عرصه اعتراض به نتایج بود. معترضان با 

بستن جاده    ها و به آتش کشیدن الستیک و سر 
دادن شعار »مرگ بر اسرائیل« ، خشم خود را  به 

نتایج اعالم شده، نشان دادند. 
 صدر: نتیجه را قبول دارم

بنابر اعالم کمیساریای انتخابات، جریان صدر به 
رهبری مقتدی صدر با ۷۳ کرسی پیشتاز است. او 
دیروز با انتشار توئیتی اعالم کرد که نتایج اعالمی 
را می پذیرد و با تأکید بر اینکه فراکسیون صدر، 
فراکس��یون بزرگ تر پارلمان و در پی تش��کیل 
دولتی خدمتگزار اس��ت، از گروه های سیاس��ی 
شیعی، س��نی، کرد و اقلیت های عراق خواست 
برای تش��کیل دولت و انجام اصالحات با جریان 
صدر هم��کاری کنند. رهبر جری��ان صدر دولت 
مورد نظرش را پدری فناشده در وطن توصیف و 
تصریح کرد که مطلقاً اجازه تشکیل دولتی جز این 
را نخواهد داد و شخصاً به شرط حیات، بر عملکرد 
چنین دولتی نظ��ارت و رویک��رد آن را تصحیح 
خواهد کرد و او از افش��اگری فس��اد و حمایت از 
اصالحات دست برنخواهد داشت. مقتدی صدر 
در ادامه از همه طیف های مردم عراق خواست در 

اصالح امور کشور و مشارکت کنند. 
 اتهام زنی به ایران

در اراضی اش��غالی صهیونیست   ها که به شدت از 
جانب معترضان به نتیجه انتخابات، هدف انتقاد 
قرار دارند، فرصت را برای تغییر نتیجه انتخابات 
به نفع تل آوی��و مغتنم ش��مرده اند. نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی در آغاز نشست 

روز یک   شنبه کابینه مدعی شد که ایران در پس 
حوادث اخیر در لبنان و عراق قرار دارد و گفت: » 
ما تحوالت لبنان و شرق عراق را دنبال می کنیم. 
در هردو حالت روندی را شاهدیم که از قدرت های 
تحت کنترل و نفوذ ایران، چه حزب اهلل باشد، چه 
شبه نظامیان شیعه در عراق که در انتخابات هفته 
گذشته بسیار متضرر شدند، خسته شده اند. این 
تحوالت هر دو نتیجه دستکاری های ایران است.« 
 بنت افزود:»ایرانی   ها هرجا پای بگذارند، گرداب 
خش��ونت، فقر و بی ثباتی به آن وارد می ش��ود. 
امیدوارم مردم لبنان و عراق، خودش��ان را از بند 
ایران آزاد کنند و آینده ای بهتر برای خودش��ان 

بسازند.«
تل آویو در حال��ی از نتیجه انتخاب��ات عراق ابراز 
رضایت ضمن��ی کرده که حتی جری��ان صدر به 
عنوان جریان برتر در نتایج نهایی شده انتخابات 

نیز هیچ نگاه مثبتی به رژیم صهیونیستی ندارد و  
اخیراً نشست نفت اربیل برای عادی سازی با رژیم 
صهیونیستی را جرم خواند و خواستار بازداشت 

شرکت کنندگان در آن شد.
 کودتا و دزدیده شدن آرا

محمود الحیانی، عضو و نام��زد ائتالف الفتح در 
انتخابات زودهنگام پارلمان��ی دیروز نتایج اعالم 
شده را کودتا علیه ساز و کار سیاسی دانست و در 
این مورد به پایگاه المعلومه گفت: »نتیجه اعالم 
شده انتخابات تالشی برای تضعیف ائتالف الفتح 
و کودتا علیه ساز و کار سیاسی بود. حشدالشعبی 
امروز در مع��رض یک توطئه ب��زرگ قرار گرفته 
است، اما همه تالش    ها در نهایت شکست خواهد 
خورد، چرا که الحش��د نماینده همه جریان های 
مردمی اس��ت و به گروهی و جریان خاصی تعلق 
ندارد. « زینب الموسوی دیگر عضو و نامزد ائتالف 
الفتح به وبگاه العهد گفت که این گروه سیاس��ی 
نتیجه انتخابات را قبول ن��دارد و به آن اعتراض 
خواهد کرد. ضمن اینک��ه این گروه، چون حامی 
حشدالش��عبی در پارلمان اس��ت، در پی توطئه 
خارجی، آرای انتخاباتی اش به سرقت رفته است. 
وی همچنی��ن از وجود ش��واهدی خب��ر داد که 
نقش برخی کش��ورهای منطقه در سرقت آرای 
انتخابات را ثاب��ت می کند و الفتح قص��د دارد از 
طریق قانونی به نتایج اعالم ش��ده اعتراض کند. 
الموس��وی پیش تر، در مصاحبه ای گفته بود که 
یک فرد با نفوذ دولتی که ب��ا طرف های خارجی 
در ارتباط اس��ت، در پش��ت صحنه تغییر نتایج 
انتخابات قرار دارد. او بدون اینکه به نام فرد مورد 
نظر اشاره کند، گفت که او به سرورهای رأی گیری 
دسترسی داش��ت و از این طریق اقدام به تغییر 

نتایج کرده است. 
 امریکا به دنبال تأمین منافع خود

ضحی القیصر، دیگر نماینده سابق پارلمان عراق و 
نامزد انتخابات فعلی نیز گفت که این نتایج کاماًل 
برخالف چیزی است که در برگه های رأی نوشته 
شده است. او با تأکید بر اینکه آرای رأی دهندگان 
دزدیده ش��ده اس��ت، افزود: »بهترین راه برای از 
میان برداشتن نگرانی    ها بازشماری دستی آرای 
همه ش��عب اخذ رأی است.«   ش��نبه شب هیئت 
هماهنگی شیعیان عراق موس��وم به »چارچوب 
هماهنگی« که ش��امل احزاب و گروه های شیعه 
شامل ائتالف »الفتح«، »دوله القانون«، »عصائب 
اهل الحق « به اضافه »کتائب ح��زب اهلل « و دیگر 
جریان های شیعی اس��ت، در رد نتایج انتخابات 
این کشور بیانیه منتشر کرد. کانال تلگرامی النجبا 
به نقل از این هیئت گزارش داد: »از کمیساریای 
انتخابات انتظار داشتیم، تخلفات بزرگی را تصحیح 
کند که در جریان و پس از شمارش آرا و اعالم نتایج 

صورت گرفت.« 
محمد الکعبی، تحلیلگر سیاس��ی عراقی درباره 
تحوالت اخیر به وب��گاه المعلومه گفت که امریکا 
طرح سیاسی جدیدی را در عراق ترسیم کرده و 
تالش دارد به وسیله آن منافع خود و هم پیمانانش 
را تضمین کند و به حض��ور نظامی خود در خاک 

عراق ادامه دهد.

نیرو های ارتش و کمیته های مردمی یمن طی 
عملیات »ربی�ع النصر« موفق ش�دند کنترل 
یک منطقه استراتژیک در اس�تان راهبردی 
مأرب را به دست بگیرند و با این پیروزی، یک 
گام دیگر به آزادسازی کامل این استان نزدیک 
ش�دند. عملیاتی ک�ه متجاوزان را س�ردرگم 
کرده و به اذعان یک رس�انه یمنی سعودی      ها 
از ایران درخواس�ت کرده اند به منظور توقف 
پیش�روی انصاراهلل، میان آنها وس�اطت کند. 

در شرایطی که عربستان سعودی تالش می کند 
با کمک متحدان غربی و سازمان ملل، راه پیروزی 
یمنی     ها را سد کند، جنبش انصاراهلل و ارتش یمن 
به پیش��روی های گس��ترده خود در جبهه های 
مختلف این کش��ور ادامه می دهند. وب س��ایت 
»کریتر اس��کای « یمن روز یک     ش��نبه از تسلط 
کام��ل نیروهای ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی 
یمن بر »العبدیه« در جنوب اس��تان مأرب خبر 
داد. این وب س��ایت افزود: مأرب همچنان شاهد 
درگیری های ش��دید میان نیروه��ای انصاراهلل 
و نیروهای وابس��ته به ائتالف س��عودی است. به 
گزارش شبکه »المسیره«، علی محمد طعیمان، 
اس��تاندار »مأرب«، به منظور بررس��ی ش��رایط 
ش��هروندان و تالش برای عادی س��ازی شرایط 
کلی در منطقه »عبدیه«، از این شهر بازدید کرده 
است. ارتش و کمیته های مردمی یمن بیستم ماه 
جاری موفق شدند کنترل شهر مهم و راهبردی 
»الجوبه « در استان مأرب را به دست بگیرند. در 
همین حال، یحیی سریع، س��خنگوی نیرو های 
مس��لح یمن در مورد عملیات »ربیع النصر« در 
استان های »مأرب« و »شبوه « گفت: »مساحت 
کل مناطق آزاد ش��ده در عملیات مذکور ۳ هزار 
و 2۰۰ کیلومتر مربع اس��ت و مناطق العبدیه و 
حریب به همراه بخش      هایی از الجوبه و جبل مراد 
در استان مارب آزاد ش��دند. « به گفته وی، »این 

عملیات س��بب آزادی عس��یالن، بیحان و عین 
در ش��بوه نیز شد. « س��خنگوی نیرو های یمنی 
همچنین اظهار کرد که در جریان عملیات »ربیع 
النصر« مقادیر قابل مالحظه ای تسلیحات کشف 
و ضبط شد. نیرو های ارتش و کمیته های مردمی 
یمن ط��ی هفته ه��ای اخیر در جبه��ه »مأرب« 
پیشروی های گسترده ای داشته و به مراحل پایانی 
آزادس��ازی این اس��تان به عنوان یکی از مناطق 
راهبردی نزدیک شده اند. نبرد آزادسازی استان 
مهم مأرب در شرق اس��تان صنعا از سال گذشته 
میالدی آغاز شده و بیشتر مناطق و شهرهای آن 
تحت کنترل نیروهای صنعا درآمده است. مأرب 
جزو آن دسته استان های یمن است که از منابع 
طبیعی مثل نف��ت و گاز برخوردار اس��ت و قلب 
اقتصادی این کشور به ش��مار می رود. عربستان 
س��عودی و مزدورانش در یک سال گذشته همه 
تجهیزات خود را به کار گرفتند تا از س��قوط این 
استان به دس��ت نیروهای انصاراهلل و کمیته های 

مردمی یمن جلوگیری به عمل آورند اما همه این 
اقدامات ناکام ماند و این ش��هر مهم و استراژیک 
اکنون در آس��تانه آزادس��ازی کامل قرار گرفته 
است. آزادسازی این استان، می تواند ضربه سختی 
بر پیکر متجاوزان به یم��ن وارد کرده و معادالت 

میدانی را به نفع انصاراهلل تغییر دهد. 
 ریاض به ایران متوسل شد 

با تداوم پیروزی های انصاراهلل در مناطق مختلف 
و وارد کردن ضربات سخت بر مزدوران سعودی، 
مقامات ریاض س��ر در گم ش��ده و ب��رای توقف 
پی��روزی یمنی     ها به هر طرف خارجی متوس��ل 
می ش��وند.  پایگاه الخبر الیمنی، گزارش داد که 
برخی منابع عراقی ادعا کردند که س��عودی      ها از 
ایران درخواست کرده اند که برای توقف پیشروی 
نظامی انصاراهلل یمن در استان مأرب میانجیگری 
کند. این پایگاه خبری نوشت: »این اقدام در حالی 
است که عربس��تان به دنبال ازس��رگیری روابط 
با ایران اس��ت و دیدار      هایی میان مسئوالن عالی 

رتبه دو کشور در پایتخت عراق درحال برگزاری 
اس��ت. « منابع عراقی گفته اند: »هیئت سعودی 
موجود در عراق از هیئت ایرانی درخواست کرده 
است به منظور توقف پیشروی حوثی      ها در استان 

مأرب وساطت کند.«
 این منابع گفته اند: » هیئت ایرانی وعده داده است 
که درخواست سعودی      ها را به وزارت خارجه ایران 
منتقل کند و ب��ا مقامات این کش��ور آن را مورد 
بررس��ی قرار دهند.«  در این گزارش ادعا ش��ده 
اس��ت که در پی تغییراتی که در روابط عربستان 
با کش��ور های غربی به وجود آمده است، ریاض 
اخیراً هیئتی بلندپایه به ریاست عادل الجبیر به 
بغداد فرستاده اس��ت تا درخصوص از سرگیری 
روابط با تهران رایزنی کند. بر اساس این گزارش، 
»فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان اخیراً 
ضمن تأیید برگ��زاری چه��ار دور مذاکره میان 
تهران و ریاض تأکید کرد که این مذاکرات جدی 
است.« درخواس��ت میانجیگری ریاض از ایران 
برای جبران شکس��ت هایش در یم��ن، درحالی 
اس��ت که س��عودی     ها هفت س��ال پیش مدعی 
بودند که برای مقابله با نفوذ ایران در یمن، به این 
کشور حمله کرده اند. عربستان در سال های اخیر 
تلفات سنگینی را در خاک یمن متحمل شده و 
برای بیرون آمدن از بحران خودس��اخته، دست 
به دامن کش��ورهای غربی و منطقه ش��ده است. 
تکاپوی ریاض برای توقف پیشروی های انصاراهلل، 
درحالی است که رهبران این جنبش بار     ها اعالم 
کرده اند تا زمانی که حمالت سعودی علیه ملت 
یمن ادامه داشته باشد، یمنی     ها نیز سالح خود را 
زمین نخواهند گذاشت. انصاراهلل و ارتش یمن در 
سال های اخیر به توانمندی های زیادی در عرصه 
موشکی و پهپادی دست یافته اند و دهها بار خاک 
عربس��تان را با موش��ک و پهپاد مورد هدف قرار 
داده اند و همین مس��ئله نگرانی سعودی     ها را در 

پی داشته داست. 

انصاراهلل در آستانه فتح مأرب
ریاض دنبال میانجیگری تهران

بنابر اعالم کمیساریای انتخابات، جریان 
صدر به رهبری مقتدی صدر با ۷۳ کرسی 
پیشتاز است. او دیروز با انتشار توئیتی 
اعالم کرد که نتایج اعالمی را می پذیرد


