
به فاصله كمی از مالقات بحث برانگیز رؤس�ای 
جمهور امریکا و فرانس�ه، رهب�ران اروپایی و 
امریکایی با صراحت بیش�تری علیه همدیگر 
سخن می گویند. امانوئل ماكرون قصد دارد در 
مراسم گرامیداشت صدمین سالروز پایان جنگ 
جهانی اول از سیاس�ت چندجانبه گرایی دفاع 
كند و در موضع گی�ری طعنه  آمیز علیه ترامپ 
گفته كه تمایلی به دیپلماسی توئیتری ندارد. 
دونالد تاسك، رئیس شورای اروپا همین تعارفات 
معمول را هم كنار گذاشته و گفته كه در تاریخ 
برای اولین بار با دولتی در امریکا روبه رو هستیم 
كه مش�تاق یك اروپای متحد و قوی نیس�ت. 
دونالد ترامپ كه برای شركت در مراسم یكصدمین 
سال پایان جنگ اول جهانی به اروپا رفته، بازدید 
از قبرستان سربازان امریكایی     ها در شمال فرانسه 
را به دلی��ل بارش ب��اران لغو ك��رد؛ اقدامی كه به 
اروپاگرایان در داخ��ل امریكا و اروپ��ا فرصت داد 
او را به دلی��ل این كار به باد انتق��اد بگیرند. دیوید 
فروم، نویس��نده معروف نطق ه��ای جورج بوش، 
رئیس جمهور اسبق امریكا در توئیتی نوشت: » از 
پاریس تا محل یادبود ۶۰ مایل )۹۶ كیلومتر( هم 
نیست. اگر هوا به حدی بارانی بود كه بالگردهای 
ریاس��ت جمهوری نمی توانس��ت آنجا بنشیند، 
خودروی رئیس جمهور می توانس��ت یک ساعته 
این مسیر را طی كند. واقعاً تعجب آور است كه یک 
رئیس جمهوری به فرانسه برود تا در سالگردی به 
این مهمی ش��ركت كند و بعد در هتل بماند و به 
جای ادای احترام به امریكایی     هایی كه صد س��ال 
پیش در چنین روزی جان ش��ان را برای پیروزی 
در فرانسه از دست دادند، تلویزیون تماشا كند.« 
 برخی از مقام های سابق دولت اوباما هم تصاویری 
از ایستادن این رئیس جمهور سابق امریكا زیر باران 

در این قبرستان منتشر كردند. در اروپا، نیكوالس 
س��وامس، عضو پارلمان انگلیس و نوه وینستون 
چرچیل، نیز در توئیتی نوشت: »آب و هوا نمی تواند 
این اقدام رقت انگیز و نامناس��ب دونالد ترامپ در 
ادای احترام به سربازانی كه رو در رو با دشمن كشته 

شدند، توجیه كند.«
 امريکاس�تيزي در س�ايه تهديد راس�ت   

افراطي
  این انتقاد    ها به یک طرف، اختالف های اروپاییان با 
دولت امریكا در سایه نگرانی از قدرت گرفتن مجدد 
راست گرایان افراطی در حال تشدید شدن است. در 
لهستان، كشوری كه دونالد تاسک رئیس شورای 
اروپا زمانی نخست وزیر آن بوده، این خطر نزدیک تر 
از هر موقع دیگری احس��اس می شود. همزمان با 
مراسم یكصدمین سال جنگ اول جهانی، رهبران 

مخالف اتحادیه اروپا و گروه های راس��ت افراطی، 
به مناس��بت صدمین سالگرد اس��تقالل لهستان 
دس��ت به یک راهپییمایی بزرگ زدند. ش��رایط 
در آستانه برگزاری این راهپیمایی آنقدر امنیتی 
ش��د كه س��فارت امریكا در ورش��و اعالم هشدار 
امنیتی كرد. ش��رایط راس��ت افراطی در لهستان 
به قدری خطرناك ش��ده كه دونالد تاسک رئیس 
شورای اروپا روز یک    ش��نبه به ورشو رفت. تاسک 
درباره به قدرت رسیدن راس��ت افراطی در اروپا و 
به خصوص لهستان هشدار داده و گفته كه چنین 
رویدادی می تواند باعث خروج لهستان از اتحادیه 
اروپا ش��ود. تاس��ک كه تاكنون چند بار از مواضع 
ترامپ در مورد اروپا انتقاد های تند كرده، در برابر 
اظهارات ترامپ در فرانسه كه گفته خواستار یک 
اروپای قوی است موضع گرفت و او را به ضدیت با 

» اروپای قوی و متحد « متهم كرد. تاس��ک تأكید 
كرد: برای اولین بار در تاریخ ما با دولتی در امریكا 
روبه رو هس��تیم كه مش��تاق یک اروپای متحد و 
قوی نیس��ت. من درباره حقایق حرف می زنم نه 
پروپاگاندا. تاسک همچنین نسبت از ظهور آنچه 
جنبش های » پیراه��ن قهوه ای-خاك��ی « نامید 
انتقاد كرد و گفت كه آنه��ا از درون اتحادیه اروپا 
با این نهاد سیاس��ی اقتصادی مخالف هس��تند. 
اصطالحی كه تاس��ک به كار برد، به نیروی اس آ 
كه شبه نظامیان حزب ملی كارگران سوسیالیست 
آلمان بودند، اشاره دارد. این نیروی شبه نظامی در 
افزایش قدرت آدولف هیتلر بین سال های ۱۹۲۰ 
تا ۱۹۳۰ میالدی نقش برجسته ای داشت و رنگ 
لباس این گروه، قهوه ای خاكی بود. تاسک تأكید 
كرد »برخی از درون اتحادیه اروپا خواستار  درگیری 
هس��تند نه همكاری  و به  جدایی تمایل دارند نه 
همبس��تگی.« او در ادامه به ظه��ور جنبش های 
جناح راستگرا در چندین كشور اروپایی اشاره كرد. 
این سیاستمدار سابق لهستان همچنین با انتقاد از 
رهبری كنونی كشورش كه منافع مردمانش را بر 
اروپا ارجح می داند، هشدار داد روند سیاسی كنونی 
در ورشو احتماالً منجر به خروج لهستان از اتحادیه 
اروپا ش��ود. دونالد تاسک كه س��ابقاً نخست وزیر 
لهس��تان بود، دولت تحت رهبری حزب قانون و 
عدالت را بابت درگیری مداوم با اتحادیه اروپا مورد 
سرزنش قرار داد. او دولت لهستان را » بلشویک های 
معاصری « دانست كه استقالل این كشور را تهدید 
می كنند. وی پیش تر ه��م در مصاحبه با روزنامه 
لهس��تانی گازتا ویبوركزا گفته بود به اعتقاد وی 
ترامپ به دنبال دنیایی اس��ت كه در آن امریكا در 
یک طرف قرار دارد و مجموعه ناهمگونی از دیگر 

كشور    ها در طرف دیگر. 

یك روز پس از ادعای دونالد ترامپ مبنی بر تقلب در برخی 
حوزه ه�ای رأی گی�ری در انتخاب�ات می�ان دوره ای كنگره، 
مقام های قضایی در ایالت فلوریدا دس�تور بازشماری آرای 
دو انتخابات مه�م را در این ایالت ص�ادر كرده اند. علت این 
تصمیم اختالف بسیار اندک میان آرای نامزدهای دموكرات 
و جمهوریخ�واه اعالم ش�ده كه كمت�ر از نیم درصد اس�ت. 
در بحبوحه اتهام زنی های مكرر نامزده��ای انتخاباتی امریكا به 
یكدیگر در ایالت فلوریدا، مقامات این ایالت در نهایت روز     شنبه 
دستور بازش��ماری آرای انتخاباتی مجلس سنا و فرمانداری این 
ایالت را صادر كردند. به گزارش رویترز، با شمارش ۱۰۰ درصد 
آرای مأخوذه در ایالت فلوریدا، اعالم شده بود كه »بیل نلسون « 
گزین��ه دموكرات  ه��ا 4۹/۹ درص��د و »ریک اس��كات « گزینه 
جمهوریخواهان 5۰/۱ درص��د از آرا را به خود اختصاص داده اند 

و به این ترتیب، اسكات با اختالفی بسیار كم، راهی سنا    می شد. 
ریک اس��كات در حال حاضر، فرماندار فلوریدا است. بنا بر حكم 
وزارت امور داخلی فلوریدا، آرا باید به صورت ماشینی، بازشماری 
ش��ود. فرماندار فلوریدا پیش از این مس��ئوالن ح��وزه انتخابیه 
»براوارد« را به دس��ت ب��ردن در نتایج انتخابات س��نا و افزودن 
4۶هزار رأی تقلبی به آرای گزینه های دموكرات ها، متهم كرده و 
از آنان به وزارت دادگستری امریكا، شكایت برده بود. همزمان با 
اعالم رسمی دستور بازشماری آرا، اندرو گیلم، نامزد دموكرات  ها 
گفت:»من بیانیه پذیرش شكست خود در شب انتخابات را پس 
می گیرم و بدون مصالحه و هرگونه خجلتی خواستار بازشماری 
تک تک آرا هستم.« همچنین چند ش��كایت رسمی درباره این 
دو انتخابات به دادگاه های محلی برده شده است؛ ریک اسكات، 
فرماندار در حال خروج فلوریدا كه روز     شنبه رسماً ادعای پیروزی 

در انتخابات كرد از دس��تور رسمی بازش��ماری آرا شاكی شده و 
همزمان بیل نلسون كه برای دفاع از كرس��ی خود در انتخابات 
امسال می جنگد شاكی است كه برخی آرا و صندوق    ها شمارش 
نشده اند. بازشماری آرا در ایالت فلوریدا درحالی است كه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریكا دو روز پیش در توئیتی مدعی شد كه 
»نهادهای مجری قانون در این كشور در حال بررسی یک »فساد 
گسترده« در خصوص وقوع تقلب انتخاباتی در دو حوزه انتخابی 
»پالم بیچ « و »براوارد« در ایالت فلوریدا هستند.« بازشماری آرا 
در ایالت فلوریدا كم سابقه نیست چرا كه این ایالت در چند دهه 
اخیر بار   ها نامزد   هایی از دو حزب اصلی را انتخاب كرده به طوری 
كه اصطالحاً آن را یک » ایالت بنفش « می نامند؛ اشاره ای به اینكه 
فلوریدا به لحاظ سیاسی نه قرمز است )رنگ جمهوریخواهان( و 

نه آبی )رنگ دموكرات ها(.
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رئیس شورای اروپا:  امریکا خواستار اروپای متحد نیست 

دستور بازشماری آرا در انتخابات امریکا صادر شد 

نبرد بر سر الحديده 

محمد بابايي
در س�واحل غربی   گزارش  يک

يم�ن ب�ه اوج خود 
نزديک می ش�ود؛ ائت�اف س�عودی و اماراتی 
درصدد اس�ت قبل از پايان مهلت 30 روزه وزير 
دفاع امريکا اين ش�هر بندری را به تصرف خود 
درآورد اما به نظر می رسد برای انصاراهلل اين شهر 
حياتی تر و بزرگ تر از آن اس�ت که سقوط کند. 
 درگیری    های س��نگین و فش��رده بین نیروهای 
ائتالف س��عودی و اماراتی تحت حمایت امریكا با 
نیروهای دولتی و مردمی یمن در س��واحل غربی 
یمن روز گذش��ته نی��ز ادامه یاف��ت. در حالی كه 
رس��انه های نزدیک به ائتالف از پیش��روی مهم 
نیروهای س��عودی و اماراتی گزارش می دهند اما 
یمنی    ها این ادعا   ها را رد می كنند. یحیی س��ریع، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم پیمان انصاراهلل 
در بیانیه ای اعالم كرد: نیروهای متجاوز عربی در 
عملیات س��احل غربی یمن تلفات زیادی داده اند 
و ارتش و كمیته ه��ای مردمی توانس��تند تعداد 

زیادی از آنها را از پای درآورند. تعداد كش��ته ها  و 
زخمی های ائتالف متجاوز عربی در ۲4 س��اعت 
گذشته به ۱8۰تن رسیده است كه ۱۳ تن از آنها 

جزو فرماندهان گردان های مهاجم هستند. 
تشدید حمالت ائتالف س��عودی به الحدیده پس 
از اظهارات كم سابقه مقامات دفاعی و دیپلماتیک 
امریكا صورت می گیرد. 8 آبان جیمز ماتیس، وزیر 
دفاع و مایک پمپئو، وزیر خارجه اعالم كردند جنگ 
یمن باید تمام شود. وزیر دفاع امریكا صریح گفت 
این جنگ باید در عرض ۳۰ روز تمام ش��ود. این 
اظهارات مقامات امریكایی به نوبه خود پس از قتل 
شنیع و فجیع جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
س��عودی در كنسولگری عربس��تان در استانبول 
مطرح ش��دند. منتقدان معتقدند قتل خاشقجی 
باعث ش��ده ماهیت واقعی رژیم س��عودی آشكار 
شود و در نتیجه هزینه های حمایت آشكار امریكا 
از عربستان در جنگ یمن برای واشنگتن افزایش 

یابد. 
از آن روز حمالت نیروهای اماراتی و سعودی به بندر 

الحدیده افزایش قابل توجهی یافته است. 
تش��دید حمالت ائتالف س��عودی و اماراتی برای 
تصرف این شهر در حالی است كه آنها حدود پنج 
ماه قبل با حمایت گس��ترده غ��رب و حتی رژیم 
صهیونیستی عملیات گسترده ای را برای اشغال 
این ش��هر بندری آغاز كردند اما با شكست مواجه 
شدند. در آن زمان رسانه های اماراتی چندین بار 
مدعی تسلط نیروهای ائتالف بر فرودگاه الحدیده 
شدند اما خیلی زود مشخص ش��د بیشتر جنگ 
روانی است و واقعیت نداشته است. به نظر می رسد 
ائتالف از این تاكتیک بار دیگر اس��تفاده می كند. 
رس��انه های نزدیک به ائتالف در چن��د روز اخیر 
تالش كرده اند القا كنند در آستانه تصرف الحدیده 
هس��تند. س��خنگوی ارتش یمن تأكید كرد كه 
نیروهای متجاوز به هیچ پیشروی در این منطقه 
دست نیافته و ارتش یمن تمامی تالش های آنها را 

ناكام گذاشته است. 
به نظر می رسد امارات و عربستان سعودی تالش 
می كنند در مهلت تعیین شده امریكا الحدیده را 

به كنترل خود درآورند و برای رسیدن به این هدف 
ارتش بزرگی جمع كرده اند كه بنابر گفته مقامات 
یمنی برای اشغال ۱۰ كشور كافی است.  سرلشكر 
»محمد ناصر العاطفی « وزیر دفاع یمن، عصر     شنبه 
گفت »دشمن برای عملیات اخیر در جبهه ساحل 
غربی، نیرو و تجهیزاتی برابر با نیروی موردنیاز برای 

اشغال ۱۰ كشور بسیج كرده است.«
الحدیده مهم  ترین مسیر دسترسی انصاراهلل به دریا 
محسوب می شود و بیش از 8۰ درصد كمک های 
بشردوس��تانه برای مناطق جنگ زده یمن از این 
شهر می گذرد. ناظران معتقدند سقوط این شهر 
می تواند عواق��ب جبران ناپذیری ب��رای مقاومت 
یمن داشته باشد و به همین دلیل انصاراهلل تحت 
هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد متجاوزان بر این 
شهر مسلط شوند. »محمد عبدالسالم « سخنگوی 
جنبش انص��اراهلل با تأكید بر اینكه م��ردم یمن با 
مقاومت خود طی چهار سال جنگ،  معجزه واقعی 
آفریدند، تأكید كرد: »مردم یمن با دفاع همه جانبه 
از بندر الحدی��ده، بار دیگر ثاب��ت كردند كه یمن 

گورستان متجاوزان است.«
وی در صفحه توئیتر خود نوشت: »ائتالف امریكایی، 
انگلیسی، اس��رائیلی با همراهی مزدوران داخلی 
و خارج��ی و تروریس��ت های داع��ش و القاعده و 
میلیارد   ها دالر هزینه و پشتیبانی هوایی، دریایی، 
زمینی، ت��داركات و تجهیزات بی ش��مار در برابر 
مقاومت مثال زدنی مردمی كه با توكل بر خدا معجزه 
واقعی خلق كردند، نتوانس��تند پس از چهار سال 

تجاوز به هیچ یک از اهداف خود دست یابند.«
 آمادگی عصائب  برای حضور در يمن

جنبش عصائب اهل الحق، از گروه های زیرمجموعه 
حشدالش��عبی عراق تهدید كرد كه گروه    هایی از 
جوانان داوطلب برای دفاع از مل��ت یمن در برابر 
ائتالف س��عودی تش��كیل خواهد داد. به گزارش 
روس��یاالیوم، عدی ع��واد، نماینده فراكس��یون 
»صادقون« وابسته به جنبش »عصائب اهل الحق « 
در پارلم��ان عراق تهدی��د كرد ك��ه این جنبش 
گروه    هایی متشكل از جوانان داوطلب برای دفاع از 
غیرنظامیان یمن در برابر نیروهای ائتالف متجاوز 
عربی به رهبری عربستان تشكیل خواهد داد. وی 
در ادامه افزود: اقداماتی از س��وی اعضای پارلمان 
عراق برای درخواس��ت از دادگاه های بین المللی 
به منظور اتخ��اذ تدابیر قانونی علیه كش��ور   هایی 
كه در یمن جنایات ضد بشری مرتكب می شوند، 

انجام می شود. 

  گزارش  2

   پرونده

مانور طالبان در غیبت تأمل انگیز 
دولت افغانستان

سرانجام پس از چند هفته بالتكلیفی و تأخیر، روز جمعه)۱8 آبان( نشست 
مسكو برای صلح افغانس��تان با حضور روسیه، كشورهای تأثیرگذار منطقه  
در حوزه افغانستان چون ایران و به خصوص نمایندگان شورای عالی صلح 
این كشور و گروه طالبان، در مسكو برگزار شد. این نشست یک غایب بزرگ 
داشت و آن، نماینده رسمی دولت افغانس��تان بود.  با وجود شركت نكردن 
نماینده رسمی دولت افغانس��تان، نشست مس��كو با تفاوت و تأثیرگذاری 
قابل توجهی نسبت به نشست های گذش��ته پیرامون صلح با طالبان برگزار 
شد. در این نشست، برای نخس��تین بار نمایندگان گروه طالبان در سطحی 
عالی رتبه، در كنار نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و كشورهای مهم 
منطقه ای و جهانی حاضر شدند و دیدگاه های خود را بیان كردند.  اما حاضر 
نبودن نماینده رسمی حكومت افغانستان و مقام های وزارت امور خارجه این 
كشور در نشست مسكو و انتقاد   هایی كه نسبت به ضعیف بودن هیئت شورای 
عالی صلح افغانستان مطرح شده، نشست مسكو را به یک مانور تمام عیار و 
حتی برگی برنده، برای نمایندگان گروه طالبان تبدیل كرد و این نمایندگان 
كه برخالف تصاویر منتشر شده از گروه طالبان، با ظاهری آراسته، در جلوی 
دوربین دهها رسانه خبری بین المللی حاضر شده و برخالف گذشته، آشكارا 
مواضع، خواست    ها و پیش شرط های خود را برای رسیدن به صلح در افغانستان 

مطرح كردند. 
در این نشست یک گروه چهار نفری از شورای عالی صلح افغانستان به عنوان 
یک نهاد مس��تقل و غیردولتی به ریاس��ت حاجی دین محمد، معاون این 
شورا ش��ركت كرده بود، اما چگونگی حضور این هیئت شورای عالی صلح، 
با انتقادهای داخلی در افغانستان مواجه شده است. شماری از سناتورهای 
افغانستان در نشست روز یک شنبه)۲۰ آبان( خود، هیئت اعزامی شورای  عالی 
صلح در نشست مسكو را ضعیف خواندند و تأكید كردند كه نمایندگان گروه 
طالبان در این نشست به مراتب با منطق تر و ورزیده تر از نمایندگان اعزامی 
این شورا ظاهر شدند.  اما چرا دولت افغانستان در نشست مسكو برای صلح 

افغانستان شركت نكرد؟
قرار بود نشست مسكو برای صلح افغانستان در تاریخ ۱۳ شهریور برگزار شود 
كه بنا درخواست مستقیم رئیس جمهور افغانستان از وزیر خارجه روسیه، 
به تعویق افتاد. با آنكه قرار شد این نشست به صورت مشترك برگزار شود و 
نمایندگان وزارت های خارجه افغانستان و روسیه در مسكو پیرامون آن رایزنی 
كردند، اما در نهایت، وزارت خارجه افغانستان حاضر نشد در نشست مسكو 
شركت كند.  وزارت خارجه افغانستان چنین استدالل می كند كه نشست 
مس��كو، ادامه  نشست های پیشین)چارچوب مس��كو( كه میان كشورهای 
مستقل برگزار شد و حكومت افغانستان نیز مشاركت كرده بود، نیست، زیرا در 
این نشست از گروه طالبان نیز دعوت شده است. به باور این وزارت، بر مبنای 
اصول و تصمیم های نشست تاشكند و پروسه  كابل، دولت افغانستان و طالبان 
باید به گونه  مستقیم به گفت وگو بنشینند؛ بر این اساس، آنها بر اصول جلسات 
كابل و تاشكند كه متكی بر اجماع داخلی و  بین المللی برای چگونگی پیشبرد 

روند صلح است، هیچ نماینده ای نیز به نشست مسكو نفرستادند. 
پیش از این دولت افغانستان از كش��ورهای تأثیرگذار و ذی نفوذ بر طالبان 
خواسته بود كه زمینه گفت وگوهای این دولت را با طالبان فراهم كند و حاال 
كه روسیه برخالف تالش های امریكا، توانسته طالبان را حداقل به پای یک 
میز بین المللی با حضور جوانب مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی بكشاند، 
این نوع برخورد سؤال برانگیز است و انتقادهای داخلی را نیز در افغانستان به 

همراه داشته است. 
دولت افغانستان همچنان تأكید دارد كه گفت وگوهای صلح این كشور با 
گروه طالبان، باید یک گفت وگوی بین االفغانی و مستقیم باشد، در حالی 
كه طالبان حاضر به چنین گفت وگویی نیست و اساس��اً، این دولت را در 
حضور امریكا، فاقد صالحیت الزم می داند. این در حالی است كه روسیه نیز 
بار   ها تأكید كرده كه تنها هدفش از تالش    ها در حوزه افغانستان، تسهیل و 
زمینه سازی گفت وگوهای مستقیم دولت افغانستان و نمایندگان طالبان 
است، اما دولت افغانستان این تالش های روسیه را قبول ندارد و برعكس، 
تالش های ایاالت متحده امریكا و گفت وگوهای این كشور با نمایندگان 
طالبان را زمینه ساز و تسهیل كننده مذاكرات مستقیم با این گروه می خواند.  
این در حالی است كه همزمان با تالش های مسكو، امریكا نیز با انتخاب زلمی 
خلیل زاد، دیپلمات پیشین افغانستانی � امریكایی به عنوان فرستاده ویژه 
برای صلح افغانستان، مسئله این كشور را با جدیت بیشتری دنبال می كند. 
اما در این حركت، امریكا تالش دارد با كمک كشورهای عربی كه همواره 
حامی طالبان بوده اند، به نتیجه برسد، در حالی كه از نقش تأثیرگذار سایر 
كشور   ها چون ایران، روسیه، چین و هند چشم پوشی كرده و قطعاً با چنین 

رویكردی به نتیجه نخواهد رسید. 
در این میان، دیده می ش��ود كه دولت افغانس��تان برخالف گذش��ته كه بر 
دنباله روی از یک سیاس��ت خارجی بی ط��رف و همكاری های چندجانبه 
منطقه ای تأكید می كرد، بیش از هر زمانی تحت تأثیر سیاس��ت خارجی و 
برنامه های منطقه ای ایاالت متحده امریكا عمل می كند و نوع برخورد و تعامل 

این دولت با روسیه، ثابت كننده این مضوع است. 
آنچه مشخص است، نشس��ت مسكو برای صلح افغانس��تان، نه تنها به باور 
آگاهان یک مانور و برگ برنده برای طالبان بود، بلكه توانایی و تأثیرگذاری 
جبهه شرقی در محور روسیه را نیز در حوزه جنگ و صلح افغانستان برجسته 
ساخت. این نشست نشان داد كه امریكا و دولت افغانستان نمی توانند نقش 
و تأثیرگذاری این كشور   ها را نادیده گرفته و انكار كنند، بلكه روند یكجانبه 
تالش    ها برای صلح در افغانستان، باید به یک مكانیزم همه جانبه منطقه ای 
و بین المللی تغییر جهت دهد. در این میان، تجربه یک دهه گذشته دولت 
افغانس��تان، به خصوص تالش های اخیر دولت این كشور به رهبری محمد 
اشرف غنی به خوبی ثابت كرده كه با صرف شعار دادن اینكه مذاكرات صلح 
افغانستان باید با مالكیت دولت و مردم این كشور باشد، نمی توان طالبان را به 
پای میز مذاكرات كشاند. این در حالی است كه كشورهای منطقه با مالكیت 
دولت و مردم افغانستان با مذاكرات صلح مخالفتی ندارند، اما این دولت به 
تنهایی و با پشتوانه امریكا قادر نخواهد بود زمینه  مذاكرات رو در رو با طالبان 

را فراهم سازد. 

15 قدرت نمایی موشکی حشدالشعبی عراق
 علیه داعش سوریه

نیروهای حشدالش�عبی عراق روز یك   ش�نبه اعالم كردند كه نفوذ 
گروهی از داعشی    ها به مرزهای مشترک این كشور با سوریه را ناكام 
گذاشته و مقرهای این گروه تروریستی را در داخل خاک سوریه هدف 
قرار دادند. این در حالی است كه نیروهای امریکایی مستقر در سوریه 
كه حضورشان را به حضور داعش گره زده اند، در انفعالی معنادار به سر 
می برند و صرفاً از عملیات جدید علیه داعش سخن می گویند و اصل 
عملیات خود را در مناطقی كه ارتش سوریه و مردم عادی حضور دارند، 
متمركز كرده اند و عمالً به چتر پوششی تروریست   ها تبدیل شده اند.

سایت رسمی حشدالشعبی عراق اعالم كرد، بر اساس اطالعاتی دقیق یگان 
موشكی حشدالشعبی بامداد روز گذشته اهداف مهمی متعلق به داعش را در 
خاك سوریه هدف قرار داد.  نیروهای حشدالشعبی گروهی از داعشی    ها را كه 
قصد نزدیک شدن به مرزهای مشترك عراق با سوریه و نفوذ از طریق آنها را 
داشتند، هدف قرار دادند. پیش تر اخباری از حمله موشكی به مواضع داعش 
در نزدیكی پایگاه نیروهای امریكایی در التنف سوریه منتشر شده بود.  گروه 
تروریستی داعش در سال های ۲۰۱4 و ۲۰۱5 كنترل مناطق گسترده ای در 
سوریه و عراق را به دست گرفت.  عراق در دسامبر سال گذشته پیروزی خود 
را بر این گروه تروریستی و نیز بازپس گیری تمامی اراضی اش از كنترل داعش 
اعالم كرد.  نیروهای عراقی همچنان به كنترل    ها و شبیخون های خود برای 
تضمین نابودی گروهک های باقی مانده داع��ش به ویژه در اطراف مرزهای 
عراق-سوریه و ممانعت از نفوذ تروریست    ها از این مرز   ها ادامه می دهند.  در 
همین حال برت مک گورك، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا 
در ائتالف مدعی مبارزه با داعش، بار دیگر مدعی تالش امریكا برای مبارزه با 
این گروهک تروریستی تكفیری شد و از تسریع در عملیات در شرق سوریه 
خبر داد.  در حالی كه ناظران مسائل امنیتی و برخی نمایندگان پارلمان عراق 
در روزهای اخیر نسبت به تالش امریكا برای عبور دادن داعش از سوریه به 
عراق و ایجاد مشكالت جدید امنیتی در این كشور هشدار داده بودند، وزارت 
امور خارجه امریكا خبر از تأكید ائتالف یاد شده بر حمایت از دولت عراق به 
منظور مبارزه با داعش سخن گفته است.  صفحه رسمی وزارت امور خارجه 
امریكا در توئیتر عربی در همین راستا از دیدارهای جداگانه مک گورك در 
بغداد با برهم صالح و عادل عبدالمهدی، رئیس جمهوری و نخست وزیری عراق 
خبر داده است.  بر اساس این خبر كه منابع عراقی هنوز درباره آن اظهارنظری 
نكرده اند، در این دیدار   ها موضوع حمایت ائتالف از نیروهای عراقی در مقابله 
با هسته های خفته داعش و دفاع از مرزهای عراق )با سوریه( مورد بحث قرار 
گرفته است.  در این خبر كوتاه همچنین ذكر شده كه امریكا برای انجام سریع 
عملیات در شرق سوریه آماده می شود.  در توئیتر وزارت امور خارجه امریكا 

توضیح بیشتری در خصوص این عملیات ارائه نشده است. 
 شکايت سوريه از امريکا 

دولت سوریه در اعتراض به حمله هوایی ائتالف تحت رهبری امریكا به شهر 
»هجین « در شرق دیرالزور كه به مرگ ۲۶ غیرنظامی انجامید، نزد سازمان ملل 
متحد شكایت كرد.  این در حالی است كه سخنگوی ائتالف امریكا در واكنش 
به انتشار گزارش هایی در مورد حمالت هوایی این ائتالف به منطقه دیرالزور 
سوریه در روز جمعه مدعی شد كه این ائتالف »یک پُست دیده بانی داعش در 
هجین را كه عاری از جمعیت غیرنظامی بود، به طور موفقیت آمیزی هدف قرار 
داده و منهدم كرد.« دیده بان حقوق بشر سوریه نیز گفت كه در دو حمله هوایی 
این ائتالف به شهر هجین و روستای مجاور آن الشفاء در ساحل شرقی رودخانه 
فرات، 4۱ تن از جمله ۱۷ كودك كشته شده اند.  گفتنی است كه ائتالف تحت 
رهبری امریكا از نیروهای ُكرد سوریه دموكراتیک به بهانه شكست داعش در 

منطقه تحت كنترل آنها در مجاورت مرز عراق حمایت می كند. 

 نزديکان نتانياهو به رشوه و کاهبرداری متهم هستند 
بر اساس گزارش پلیس اسرائیل، دیوید شمرون، وكیل سابق نتانیاهو 
پس از تأثیر گذاری بر مقامات دولتی و متقاعد كردن آنان برای امضای 
قراردادی مبلغ ۲۷۰ هزار شكل ) ۷۳ هزار دالر( دریافت كرده است. به 
گزارش روزنامه رأی الیوم، كانال ۱ تلویزیونی رژیم صهیونیستی اعالم 
كرد كه نزدیكان و وكالی ش��خصی بنیامین نتانیاهو و فرمانده نیروی 
دریایی رژیم صهیونیستی به اخذ رشوه و كالهبرداری در زمینه خرید 
زیردریایی    ها از آلمان متهم هستند. این شبكه به نقل از منابع آگاه در 
روند اجرای تحقیقات این پرونده اعالم كرد اظهارات یكی از شاهدان 
در حین بازجویی پلیس از وی موجب تعجب و شگفتی بازجویان شد، 
چون این شاهد در بازجویی به مأموران پلیس گفت می توان در اسرائیل 

هر مقام سیاسی و امنیتی را با یک وعده غذایی خرید. 
----------------------------------------------------

 حمات امريکا گروه الشباب را تضعيف نکرده است
تحقیقاتی كه به تازگی صورت گرفته، نشان می دهند كه حمالت هوایی 
بی سابقه امریكا علیه گروه تروریستی الش��باب در سومالی بدون تأثیر 
قابل توجهی در تضعیف این گروه افراطی، تنها تلفات س��نگینی به جا 
گذاشته است. به گزارش رویترز، امریكا سال جاری میالدی ۲۹ حمله 
هوایی علیه الشباب صورت داده است. امریكا همچنین در سال ۲۰۱۷، 
۲۷ حمله هوایی علیه این گروه وابسته به القاعده صورت داد. چهار حمله 
دیگر نیز در این سال در شرق سومالی علیه گروه كوچكی انجام شد كه 
وابس��ته به داعش بود. برخی حمالتی كه علیه الشباب صورت گرفته، 
تلفات قابل توجهی را به دنبال داش��ته و ماه گذشته میالدی دست كم 
۶۰نیروی این گروه در حمله ای به یک اردوگاه آموزشی در استان مودوگ 
سومالی كشته شده اند اما تحقیقاتی كه نتایج آن هفته گذشته منتشر شد، 
بیانگر آن است كه با وجود كاهش تعداد عملیات این افراط گرایان، الشباب 

با این حمالت هوایی مرگبار سازگاری پیدا كرده است. 
----------------------------------------------------

 يگان 504 تل آويو برای نفوذ درکشورهای عربی
روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم نوشت كه ارتش رژیم صهیونیستی یگان 
جاسوسی ویژه ای برای نفوذ در كشورهای عربی منطقه تشكیل داده است. 
رأی الیوم روز یک   ش��نبه از قول ش��بكه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
گزارش داد كه این یگان جاسوس��ی ب��ا نام »ی��گان 5۰4« از فعال    ترین 
دس��تگاه های اطالعاتی این رژیم اس��ت و با اینكه در سطح دستگاه های 
جاسوس��ی رده اول این رژیم یعنی موساد )س��ازمان اطالعات و وظایف 
ویژه در خارج( و شاباك )سازمان اطالعات و امنیت داخلی( طبقه بندی 
نمی ش��ود ولی از لحاظ اهمیت در رده آن��ان ق��رار دارد.  در این گزارش 
آمده است كه ماموران یگان جاسوسی 5۰4 ارتش رژیم صهیونیستی با 
عنوان»افسر ماموریت ویژه« با اجیر كردن افراد نفوذی در برخی كشورهای 
عربی به خصوص كشورهای منطقه شام )سوریه - لبنان- اردن و فلسطین 

اشغالی( سعی دارند اهداف خود را در این كشور   ها محقق كنند. 
----------------------------------------------------

 رويارويی جدي تر امريکا  با زيردريايی های روسيه و چين
نیروی دریایی امریكا خواستار تشكیل یک یگان ویژه است كه اقدامات 
زیردریایی های روس��یه و چین را ب��رای آموزش خدم��ه زیردریایی 
خودش شبیه سازی كند. در واقع طرح نیروی دریایی امریكا از برنامه 
تاپ گان نیروی هوایی گرفته می شود اما برای زیر دریایی ها. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، آدمیرال چارلز ریچاردز، معاون فرمانده نیروی 
دریایی امریكا روز یک   ش��نبه اعالم كرد:»ما در حال تشكیل گروهی 
مهاجم با یک تیم هستیم كه در شناسایی قابلیت های بالقوه دشمنان 
ما خبره شوند و سپس آنها را قادر می سازد تا با واحدهای ما كار كنند. 
ما همیشه نیروهای مان را با آنچه كه فكر می كنیم بهترین شبیه سازی 
اس��ت آموزش می دهیم. در آن صورت متوجه می شویم كه در صورت 
وقوع درگیری باید چه انتظاراتی از آنها داش��ت. این كادری است كه 

كاری جز تقلید هشدار برای مانورهای آموزشی ما ندارد.«

الحدیده كانون درگیري هاي یمن در 20 روز مانده به مهلت آتش بس امریکا

جنگ جانانه انصاراهلل براي حفظ الحدیده

سيدعباسحسينی

اندیشکده اسرائیلي: قدرت شلیک حزب اهلل
 بیش از 95 درصد ارتش های جهان است

گزارش جدی�د صهیونیس�ت    ها از ق�درت ویرانگر موش�ك    ها و 
راكت ه�ای نیروه�ای مقاوم�ت ح�زب اهلل و افزای�ش قابل توجه 
تجربی�ات رزم�ی و ش�مار نیروه�ای آنه�ا حکای�ت دارد. 
یک روز پس از سخنان سیدحسن نصراهلل، دبیركل حزب اهلل لبنان كه 
گفت نقطه قوت مقاومت، توان موش��كی آن است، صهیونیست   ها هم 
در گزارشی به این مس��ئله اذعان كردند. در گزارش جدید اندیشكده 
صهیونیستی »جینس��ا« كه در آن نظامیان ارشد س��ابق امریكایی و 
صهیونیست    ها حضور دارند، به قدرت شلیک موشک های حزب اهلل لبنان 
و تهدید جدی و متفاوت با گذشته علیه سرزمین های اشغالی در صورت 
بروز نبردی در آینده اشاره شده است. در بخش��ی از این گزارش آمده 
است كه نبرد بعدی، شباهت بسیار كمی با نبرد های قبلی بین اسرائیل 
و حزب اهلل دارد. در این گزارش بر تجربیات كس��ب شده جنگی جدید 
نیروهای مقاومت در س��وریه، حمایت ایران از این جنبش و زرادخانه 
عظیم موشكی اشاره شده و آمده كه این موارد یک جهش بسیار عظیم 
در توانایی این گروه در ویران كردن و تخریب اسرائیل به شمار می رود. 
در بخشی از این گزارش آمده است: »امروزه حزب اهلل قدرت شلیک بیش 
از ۹5 درصد از ارتش های متعارف جهان را دارد. حزب اهلل اینک بیشتر 
از همه اعضای اروپایی ناتو موشک و راكت دارد.«  در این گزارش برآورد 

شده كه حزب اهلل بین ۱۲۰ تا ۱4۰ هزار موشک و راكت دارد. 


