
 تحلیلگر صهیونیست: آسمان اسرائیل 
درمعرض خطر هزاران موشک  نقطه زن از عراق و یمن

یک تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی به سران 
این رژیم هشدار داد، در صورت شلیک روزانه هزاران 
موشک کروز نقطه زن از عراق و یمن، سامانه دفاعی 

اسرائیل نمی تواند با آنها مقابله کند. 
»نیر دفوری« طی اظهاراتی که از شــبکه ۱۲ تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی پخش می شد، به سران این رژیم هشدار 
داد که ســامانه دفاعی اســرائیل نمی تواند با روزانه هزاران 
موشــک نقطه زن مقابله و از حریم هوایی اش حفاظت کند. 

در صورتی که موشــک های کروز از عــراق و یا یمن بیایند، 
این خطر افزایش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، وی در ادامه 
گفت، این احتمال وجود دارد که ایران از حمالت اســرائیل 
در سوریه و نیز حمالت علیه دانشمندان هسته ای اش، انتقام 
بگیرد. به همین خاطر، دو ارتش آمریکا و اسرائیل باید به طور 
جدی با هم همکاری داشته باشند. طی سال های اخیر شرایط 
برای رژیم صهیونیستی در منطقه بسیار سخت شده است و 
سران این رژیم به شیوه های مختلف، به آن اعتراف می کنند.

ارتش میانمار: کدام کودتا؟ 
ما کودتا نکردیم!

سخنگوی ارتش میانمار ضمن انکار وقوع هرگونه 
کودتا در این کشور گفته نظامیان چاره ای جز در دست 
گرفتن قدرت نداشتند چون حزب حاکم، در انتخابات 

تقلب کرده بود.
»زاو مون تون«، ســخنگوی ارتش میانمار روز سه شنبه 
درخصوص تحوالت اخیر در این کشور اظهارنظر کرد و وقوع 
کودتا در میانمار را از اســاس منکر شــد. او در جریان یک 
کنفرانس خبری گفت که »نیرو های مسلح میانمار چاره ای 

جز در دست گرفتن قدرت نداشتند...هدف ما صرفا برگزاری 
یک انتخابات و انتقال قدرت به حزب پیروز است«.

اول فوریــه )۱۳ بهمن( بود که ارتش میانمار با تأکید بر 
وقوع تقلب در انتخاباِت این کشور، »آنگ سان سوچی« و دیگر 
مقام های ارشد دولت را از قدرت به زیر کشید. به دنبال کودتای 
ارتش میانمار، طی روزهای اخیر اعتراضات و خشــونت هایی 
به وقوع پیوســته و همزمان کشورهای غربی به ویژه آمریکا 
بارها در حمایت از سوچی به ارتش میانمار هشدار داده اند. 
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پایگاه آمریکا با 24 موشک درهم کوبیده شد
انتقام از اشغالگران این بار در اربیل

چرا تلفات کرونا در آمریکا بسیار باالست؟
رسانه های آمریکایی پاسخ می دهند

شرط بندی روی اسب لنگ

اقلیم  پایگاه اشــغالگران آمریکایــی در مرکز 
کردستان عراق با 24 موشک 107 میلیمتری هدف قرار 
گرفت و شمار نا معلومی از نظامیان تروریست آمریکایی 
کشته و یا مجروح شــدند. واشنگتن به هالکت یک 

پیمانکار و جراحت 9 نفر دیگر اعتراف کرد.
در پی حمله موشکی شب سه شنبه به پایگاه و فرودگاه 
آمریکایی در اربیل، گروهی موســوم به »ســرایا اولیاء الدم« 
)گردان های اولیا دم( با صدور بیانیه ای، مســئولیت آن را به 
عهده گرفت و اعالم موجودیت کرد. بر اساس بیانیه این گروه، 
که در پی انتقام خون شهیدان عراقی است، پایگاه آمریکا از 
فاصله هفت کیلومتری با ۲4 موشک ۱07 میلیمتری هدف 

قرار گرفته است. 
در این موشکباران به تاسیسات و هواپیماهای آمریکایی 
خســارات زیادی وارد شد و تعداد نامعلومی از اشغالگران نیز 
بر اثر این حمله، کشــته و مجروح شدند. به گفته شاهدان، 
یک هواپیمای نظامی آمریکا و یک پهپاد هجومی این کشور 
در حمله مذکور، از بین رفتند. مقامات آمریکایی نیز به مرگ 

یک پیمانکار و جراحت 9 نفر دیگر، اعتراف کردند.
سران منطقه خودمختار کردستان عراق زمان این حمله 

راکتی را ساعت 9 و نیم  شب اعالم کرده اند.
گروه عراقی تازه تأســیس ســرایا اولیاء الدم همچنین، 
اعالم کرد که اشغالگران آمریکایی در هیچ جای عراق امنیت 

نخواهند داشت. 
 بــر اســاس خبرهــای تکمیلی، موشــک هــا از یک 
 موشــک انداز تعبیه شــده در خودروی »کیــا« در منطقه 

»کانی قرزاله« شلیک شده اند.
در بیانیــه گروه ســرایا اولیاء الدم آمده اســت: » ما به 
فاصلــه هفــت کیلومتری پایــگاه اشــغالگران )الحریر( در 
اربیــل نزدیک شــده و توانســته ایم ضربــات مهلکی را با 
 ۲4 راکــت بزنیم. این راکــت ها، به دلیل ناتوانی ســامانه 

 ضد هوایی اشــغالگران از رهگیری آنها، دقیقا به اهداف خود 
اصابت کردند«.

»احمد هوشــیار«، مدیر فرودگاه اربیل ، اعالم کرد که 
پروازهــای این فرودگاه همچنان متوقف بوده و مســئوالن 

فرودگاه در حال ارزیابی خسارت های وارد شده هستند.
پیش از این،گروه های مقاومت عراق به آمریکا هشــدار 
داده بودند که در صورت خارج نکردن نیروهای خود از عراق، 
هدف قرار می گیرند. لذا، حمله مذکور امری طبیعی و قابل 

پیش بینی بوده است.
واکنش های داخلی و خارجی

در پــی حمله به پایگاه آمریکا، مقامــات بغداد و اربیل 
بدون اشــاره به تعلل آمریکا در اجرای مصوبه سال گذشته 
پارلمان این کشور، مبنی بر خروج همه نیروهای خارجی از 
عراق، عامالن حمله مذکور را تروریست خواندند و این حمله 

را محکوم کردند.
»برهم صالح« رئیس جمهور و »محمد الحلبوسی« رئیس 
پارلمان عراق، طی پیام های جداگانه ای، با تروریستی خواندن 
عملیات راکتی مذکور، خواستار افزیش تالش ها برای مقابله با 

این گونه اقدامات و عامالن آن شدند.
»مصطفــی کاظمــی« نخســت وزیــر و فرمانده کل 
نیروهای مســلح عراق، هم دیروز دستور تشکیل کمیته ای 
مشترک با اقلیم کردســتان برای تحقیق درباره این حادثه 
 را داد، تا عوامل پشــت پرده این حمله موشکی شناسایی و 

معرفی شوند.
»هوشیار زیباری« از رهبران حزب دموکرات کردستان 
عراق، در واکنش به حمله راکتی به فرودگاه اربیل، طی توئیتی 
تهدید آمیز نوشت: » نیروهای امنیتی درباره منبع این حمالت 
تحقیق می کنند و عواقبی در انتظار مجرمان خواهد بود«! از 
نگاه زیباری، آمریکا در عراق هیچ جرمی مرتکب نشده است 

و کسانی که به اشغالگران حمله می کنند، مجرم هستند.

رهبر شیعیان اندونزی و بنیانگذار سازمان اهل بیت علیهم  السالم که 
از طرفداران مکتب امام خمینی بود، بر اثر ابتال به کرونا در بیمارستان 
بین المللی »سانتوســای باندونگ« درگذشت. او باعث گرایش تعداد 

زیادی از مردم این کشور به تشیع شد.
یکی از اســتادان علوم دینی بنیاد علمی و آموزشــی مطهری  اندونزی در 
جاکارتا دیروز اعالم کرد که اســتاد »جالل الدین رحمت« که چند روزی براثر 
 ابتال به ویروس کرونا در بیمارســتان بســتری بود عصر روز دوشــنبه در سن 

7۲ سالگی به رحمت خدا رفت.
بــه گزارش ایرنا، پایگاه اینترنتی ســازمان اهل بیت  اندونزی نیز دیروز با 
تاییــد این خبر اعالم کرد پیکر این عالم فقید امروز در آرامگاه خانوادگی آنها 
در منطقه »سیسالنگاه« در باندونگ در غرب جاوا به خاک سپرده خواهد شد.
گفتنی است »جالل الدین رحمت« شخصیتی بود که با تحقیق عالمانه و 
مطالعات محققانه خود مذهب اهل بیت علیهم الســالم را برگزید. او از مکتب 
فکری امام خمینی متأثر بود. فعالیت های این عالم در ترویج مذهب اهل بیت با 
عقالنیت و  محبت  و با سخنرانی های حکیمانه و ترجمه های متقن از آثار بزرگان 
شیعه در اندونزی همراه بود که باعث جذب و گرایش بسیاری در این کشور به 
مکتب اهل بیت علیهم السالم شد. او همچنین سازمان اهل بیت علیهم السالم 

و مجتمع آموزشی شهید مطهری را تأسیس کرد.

بر اساس نظرسنجی تخصصی یک مرکز مطالعات 
در زمینه اندازه گیری مشــارکت سیاســی و رعایت 
حقوق بشر، رژیم آل سعود رده آخر کشورهای حوزه 
خلیج فارس را به خود اختصاص داد و در صدر کشورهای 

ناقض حقوق بشر قرار گرفت.
صحبت از »حقوق بشــر« در عربستان، بیشتر شبیه به 
یک شوخی است. چرا که ابتدایی ترین حقوق انسانی در این 
کشور نمی شود و شهروندان آن نه تنها در هیچ فعلیت سیاسی 
مشارکت ندارند بلکه به دلیل کوچکترین موضع گیری که بوی 

انتقاد بدهد بازداشت و به شدت تنبیه می شوند.
در همیــن ارتباط نتایج نظرســنجِی تخصصی »مرکز 
مطالعات و انتشــارات خلیج فارس« منتشــر شده که نشان 
می دهد، نظام پادشاهی عربستانی، نظامی مستبد و ظالم است. 
این مرکز، که به عنوان اولین نشریه تحقیقاتی تخصصی مربوط 
به اندازه گیری شاخص مشارکت سیاسی در کشورهای حوزه 
خلیج فارس به شــمار می رود، اعالم کرده عربستان با توجه 
به منع آزادی های عمومی، در شاخص مشارکت سیاسی در 

سرویس خارجی-
26 ســال پس از نسل کشی هولناک »رواندا« که 
طــی آن نزدیک به 800 هزار توتســی تبار قتل عام 
شدند یک رسانه مستقل فرانســه از نقش مقامات 
 فرانسوی در زمینه ســازی فرار عامالن این جنایت 

پرده برداشت.
نسل کشــی رواندا در ســال ۱994 و به دنبال ســقوط 
هواپیمای حامل »جووینال هابیاریمانا«، رئیس جمهور وقت این 
کشور، در نزدیکی پایتخت یعنی»کیگالی«، به وقوع پیوست. 
»قوم هوتو« این واقعه را به »قوم توتسی« نسبت داد و همین 
امر در جامعه بی حکمراِن رواندا آغازگر درگیری های شــدید 

میان این دو قوم شد. 
در جریان نسل کشــی سال ۱994 رواندا که از آن حتی 
تحت عنوان تاریک ترین فاجعه انسانی نیم سده گذشته یاد 
می شــود، عالوه بر کشته  شــدن حدود ۸00 هزار مرد، زن و 
کودک، به ۲00 تا ۵00 هزار زن تجاوز جنسی شد! توتسی ها 

سرویس خارجی-
رسانه های آمریکایی با تشریح دالیل اصلی افزایش میزان فوتی های 
کرونا در این کشور، اذعان کردند خودکامگی، انحطاط دموکراسی و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم دالیل اصلی تلفات باالی 
کرونا در این کشور است. آمریکا با 500 هزار فوتی، به تنهایی یک پنجم 

کل تلفات کرونایی جهان را به خود اختصاص داده است! 
 داده های وبگاه »ورلد امترز« نشان می دهد تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
در جهان دیروز از مرز ۱09 میلیون و 744 هزار نفر گذشــت و شمار فوتی ها 
نیز به بیش از ۲ میلیون و 4۲0 هزار نفر رسیده است. بر اساس داده های این 
مرکــز آمریکا همچنان با بیش از ۲۸ میلیون مبتال و ۵00 هزار فوتی بدترین 
وضعیت را در بین کشــورهای جهان داراســت. افزایش مبتالیان و فوتی های 
کرونا در آمریکا باعث شده رسانه های این کشور نیز گمانه زنی های مختلفی را 

در همین زمینه مطرح کنند.
مثال شــبکه تلویزیونی »ســی ان ان« در گزارشی تفصیلی در این زمینه 
 نوشــته: »امــروز در آمریکا در حــال درک این موضوع هســتیم که چگونه 
40 سال ایدئولوژی متمایل به نابودی در دولت ما در واشنگتن، قدرت مرکزی 
را فرسوده کرده است. آن هم درست زمانی که می توانستیم بیشترین استفاده 
را از آن برای ارائه پاســخ منسجم به کووید-۱9 داشته باشیم، این برای آینده 
دموکراســی ما به چه معناست؟ خطر بالقوه با افزایش کنترل مرکزی همیشه 
این بوده که جای خود را به انحطاط دموکراسی و ظهور خودکامگی بدهد. در 
طول تاریخ، موارد اضطــراری مربوط به قحطی، آفت و جنگ دریچه ای برای 
خودکامگان احتمالی فراهم کرده است تا بتوانند خود را مطرح کرده، نهاد های 
قدرتمند مرکزی را ایجاد کنند و هرگونه مشاوره با مردم را کنار بگذارند. امروز 
از مجارستان تا کامبوج، مستبدین امیدوارند که همه گیری فعلی دقیقا همین 

نتیجه را ایجاد کند«.
باشگاه خبرنگاران نیز در همین ارتباط با استناد به نظرسنجی هایی که در 
آمریکا انجام شده، نوشته، »بیش از نیمی از آمریکایی ها به طور منظم هنگام 
حضور در اجتماعات خصوصی )جمع های خانوادگی و دوســتانه( از ماســک 
اســتفاده نمی کنند، این در حالی است که مقامات بهداشتی این کشور بار ها 
هشدار داده اند که اجتماعات می تواند وضعیت را بدتر کند. بیشتر آمریکایی ها 
 معتقدند اجبار اســتفاده از ماســک، آزادی انتخاب آنهــا را نقض می کند از 
این رو از دستورات سرپیچی کرده و از استفاده از ماسک امتناع می ورزند؛ تا آنجا 
که »جروم آدامز«، جراح عمومی در واکنش به این تفکر شهروندان آمریکایی 
در پیامی توئیتری نوشــته "برخی احساس می کنند استفاده از ماسک  آزادی 
انتخاب آنها را نقض می کند در حالی که اگر افراد بیشتری از ماسک استفاده 
کنند، آزادی بیشتری برای بیرون رفتن خواهیم داشت". شبکه رادیویی »ان پی 
آر« اما در گزارش خود، از زاویه ای متفاوت به بررسی دالیل مرگ و میر باالی 
آمریکایی ها پرداخته و نوشته: »به طور کلی مرگ و میر در آمریکا ۸۵ درصد 
بیشــتر از مکان هایی مانند آلمان، اسرائیل و دانمارک است. میزان فوتی ها در 
این کشور حتی از سوئد هم ۲9درصد بیشتر است که برای مدتی طوالنی همه 
چیز را نادیده می گرفت و از اعمال محدودیت های شــدید اجتماعی خودداری 
می کرد و هرگز نیز وارد قرنطینه نشد؛ آمریکا حتی اگر راه سوئد را دنبال کرده 
و هیچ کاری نکند باز هم ۲9درصد بیشتر از آنچه باید، تلفات کرونایی داشته 
است«. اقدامات مضحکی که ترامپ در مواجهه با این ویروس کرد و آن را الاقل 
در بخشی از هوادارانش »کم اهمیت« جلوه داد نیز از جمله دالیل افزایش تلفات 
کرونایی آمریکا، عنوان شــده است. به این لیست می توان، تاثیرات نژادپرستی 
سیستماتیک، تبعات اقتصادی کرونا و فقر را نیز اضافه کرد که چند روز پیش، 
سناتور برنی سندرز به گوشه ای از آن اشاره کرد. سندرز نوشت، ۱40 میلیون 
نفر از مردم آمریکا کم درآمد هســتند و از این میزان 9۲ میلیون نفر قادر به 

تامین هزینه های درمانی نیستند!
7 گونه جدید ویروس!

همزمان نتایج مطالعات جدید در آمریکا نشان می دهد که 7 گونه جدید 
از ویروس کرونا در این کشــور شناسایی شده که تمام یا بخشی از آنها دارای 
جهش هایی مشابه گونه ای از ویروس کرونا هستند که در انگلیس شیوع یافته 
بود. بر اســاس این مطالعه که نتایج آن روز یکشــنبه منتشــر شده، در میان 
بیماران آمریکایی، 7 گونه جدید ویروس کرونا یافت شــده که تا پیش از آن 
شناسایی نشده بود و گمان می رود که منشأ تمامی این گونه ها داخلی باشند.
این ویروس ها جهش های مشــابهی در بخشــی از ژن شــان که نحوه ورود به 
 ســلول انسانی را مشخص می کند دارند. محققان گفته اند که این ویروس های 
جهش یافته بســیار مسری تر بوده و مشابه ویروس کرونایی هستند که پیشتر 

در انگلیس شیوع یافته بود.

»جینین پالسخارت« نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در امــور عراق، حمله راکتــی مذکور را محکوم کرد و گفت: 
مــا از حمله راکتی مرگبار در اربیل، ابراز تاســف می کنیم. 
چنیــن اقدامات شــنیع و بی پروایی تهدیــدات خطرناکی 
برای ثبات به شــمار می روند. پالســخات نیز مثل زیباری، 
 هرگز مقابل جنایــات آمریکا در عراق، چنین موضع قاطعی 

نگرفته است.
»نیچروان بارزانی« رئیس منطقه کردســتان عراق، هم 
دیروز از شــورای امنیت و ســازمان ملل خواست تا خطرات 
حملــه راکتی به اربیل را جــدی بگیرند. وی در بیانیه خود، 

حمله مذکور را به شدت محکوم کرد.
»مســرور بارزانی« نخست وزیر منطقه کردستان عراق، 

نیــز طی تمــاس تلفنی با » آنتونی بلینکــن« وزیر خارجه 
آمریــکا، حمله راکتی به اربیل را محکــوم کرد. بلینکن نیز 
 در ایــن تمــاس تلفنی گفت، آمریــکا از عامالن این حمله، 

حسا ب کشی خواهد کرد!
ائتالف »النصر« به ریاســت »حیــدر عبادی« نیز طی 
بیانیه ای، حمله راکتی شب گذشته در اربیل را محکوم کرد 
و آن را نقض حاکمیت دولت و آسیب زدن به امنیت شهرها 
و ارعاب شهروندان عراقی دانست و خواستار تحقیق فوری و 

شفاف برای شناسایی عامالن آن شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، »صفاء االعسم« کارشناس 
نظامی عراق، از تالش برخی جریان های وابســته به آمریکا 
برای متهم کردن حشدالشــعبی به عنــوان عامل حمله به 

اربیل خبر داد.
»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، 
نیز با اشاره به برخی شایعات مبنی بر دخالت ایران در حمله 
مذکور، اظهار  داشت: ضمن این که شایعات قویا رد می شود، 
تالش های مشــکوک برای انتســاب آن به ایران نیز شدیدا 
محکوم اســت. به گزارش ایسنا، خطیب زاده در ادامه گفت: 
ایــران، ثبات و امنیت عراق را یک امر کلیدی برای منطقه و 
همسایگان دانسته و هرگونه اقداماتی، که برهم زننده نظم و 

آرامش در این کشور است، را مردود می شمارد. 
تقویت ناتو در عراق 

منابــع دیپلماتیک اعالم کردند که ائتالف ناتو شــمار 
نیروهــای خود در عــراق را از ۵00 نظامی کنونی، به حدود 

4000 تا ۵000 نظامی افزایش می دهد.
به گزارش رویترز، وزیران دفاع ناتو قصد دارند مأموریت 
آموزشی این ائتالف نظامی در عراق را بعد از بهبود وضعیت 
کرونا افزایش دهند. این خبرگزاری انگلیسی افزود، افزایش 
حضور ناتو در عراق، باعث تقویت نقش این ائتالف در منطقه 

خاورمیانه خواهد شد.

به دنبال پیشروی گســترده ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در »مارب«، نائــب رئیس پارلمان دولت 
مستعفی یمن خواستار اعالم بسیج عمومی برای مقابله 

با انصاراهلل شد.
شــهر مارب اصلی تریــن مرکز تجمع عناصــر اخوانی 
»االصالح« است. حزبی که ستون فقرات نیروی پیاده دولت 
»منصور هادی« رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن را تشکیل 
می دهد. به گفته کارشناســان نظامی، آزادی شــهر مأرب، 

می تواند تمامی معادالت جنگ یمن را تغییر دهد. 
آن چه که از اخبار عملیات  نظامی و شــرایط میدانی در 
یمن، مخابره می شود، نشان می دهد که ارتش و کمیته های 
مردمی عزم خود را برای آزاد سازی شهر مأرب جزم کرده اند 
و درگیری ها به اطراف شــهر رسیده و شرایط برای نیروهای 
ائتالف ســعودی و دولت مســتعفی بسیار بغرنج شده است. 
درگیری ها در ورودی غربی شهر مأرب، شدید گزارش شده و 
نیروهای دولت صنعا به بخش های وسیعی در این حوزه مسلط 
شده اند. به نوشته وبگاه »الصباح الیمنی«، دیروز ۱۲0 کشته و 
زخمی از شبه نظامیان دولت هادی به بیمارستان مأرب منتقل 

قربانی اصلی این فاجعه بشری بودند.
حاال پس از ۲6 سال از این فاجعه، رسانه  خبری اینترنتی 
و مســتقل »مدیاپار« که توســط جمعــی از روزنامه نگاران 
نخبه فرانسوی مدیریت می شود، از دسترسی به یک تلگرام 

دیپلماتیک بــه تاریخ ۱۵ ژوئیه ۱994 
)۲4 تیر ۱۳74( خبر داده که در آن به 
نقش نظامیان فرانسه در کمک به این 

نسل کشی اشاره شده است. 
به گزارش ایســنا، بر اساس آن چه 
در این سند آمده، مقامات فرانسوی از 
نظامیان این کشور خواسته بودند که در 
مناطق تحت کنترل خود به دستگیری 
آمران اصلی و عامالن نسل کشی مبادرت 
نورزند و به نوعی حتی، زمینه فرار آنها 

را هم فراهم کنند.
به نوشــته »مدیاپــار« همه ماجرا 
در ژوئیــه ۱994 از یک درخواســت اولیه از ســوی یانیک 
ژرار، سفیر فرانســه در رواندا به عنوان نماینده ارشد وزارت 
خارجه کلید می خورد. وی از مقامات ارشــد وزارت خارجه 
می خواهد دستورالعمل های روشنی درخصوص نحوه برخورد 

با مسئوالن نسل کشــی  در »مناطق امن بشر دوستانه« که 
کنترل آن به دســت نظامیان فرانسوی سپرده شده بود، ارائه 
دهند. دیپلمات فرانسوی در این پیام خاطرنشان کرده بود که 
دو راه بیشــتر پیش رو ندارد؛ یا باید آنها را دستگیر کرد و یا 
فورا در حصر خانگی قرار داد. آنچه در این میان جنجال برانگیز 
شــده پاسخی است که مقامات دولت فرانسه پس از دریافت 
پیام و درخواست سفیر کشورشان در رواندا ارسال می کنند. 
در این پاسخ که پانزدهم ژوئیه ۱994 تاریخ خورده شائبه 
کمک به عامالن و مسئوالن نسل کشی رواندا برجسته می شود 
چرا که گفته می شود در آن به نوعی توصیه شده تا اجازه فرار 

مسئوالن نسل کشی داده شود.
گفتنی است، فرانسه یکی از کشورهای استعمارگر آفریقا 
بوده و حتی پس از پایان اسمی دوران استعمار رسماً در آفریقا 
به بهانه های مختلفی حضور داشته و دارد. فرانسوی ها همواره 
دست های خون آلود خود را پشت دست کش های مخملی خود 

پنهان کرده اند. 

سرویس خارجی-
نتایج نظرسنجی تازه موسسه »گالوپ« نشان می دهد اکثریت مردم 
آمریکا معتقدند احزاب دموکــرات و جمهوری خواه دیگر نماینده آنها 

نیستند و این کشور به احزاب دیگری غیر از این دو حزب نیاز دارند.
تنش های شدید حزبی در آمریکا به دنبال پیروزی »جو بایدن« در انتخابات، 
حمله طرفداران »دونالد ترامپ« به کنگره و برگزاری جلسه استیضاح دوم ترامپ 
همچنان ادامه دارد. این تنش ها به قدری باال گرفته که اکثریت مردم آمریکا را 
به این نتیجه رســانده، کشور به حزب دیگری نیاز دارد. طبق نتیجه نظرسنجی 
موسســه »گالوپ« که نتایج آن روز دوشــنبه منتشر شده، حدود دو سوم )6۲ 
درصد( از مردم آمریکا اعالم کرده اند، این کشــور  به حضور یک حزب ســوم و 
بزرگ عالوه بر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نیاز دارد چرا که این دو حزب 
 »در نمایندگی مردم آمریکا عملکرد ضعیفی بر جا گذاشــته اند«. بر اساس این 
نظرسنجی تنها ۳۳ درصد از شرکت کنندگان اعالم کرده اند که از نظر آنها دو حزب 
دموکرات و جمهوری خواه درخصوص نمایندگی مردم آمریکا، عملکرد متناسب و 
رضایت بخشی داشته اند.آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از نشریه »هیل« نوشته، 
از سال ۲00۳ که موسسه »گالوپ« شروع به نظرسنجی درباره عملکرد دو حزب 
اصلی آمریکا کرده، این نظرســنجی تازه بیشترین میزان حمایت آمریکایی ها از 
حضور یک حزب سوم و نارضایتی آنها از دموکرات ها و جمهوری خواهان را نشان 
می دهد. از جمله دیگر ســؤال های گالوپ، میزان حمایت از دو حزب دموکرات 
و جمهوری خواه در آمریکاســت. طبق این نظرسنجی، میزان حمایت از این دو 
حزب زیر ۵0 درصد اســت. البته در این نظرسنجی، وضعیت حزب دموکرات از 
حزب جمهوری خواه بهتر بوده است. دموکرات ها 4۸ درصد حمایت کسب کرده 

و سهم جمهوری خواهان ۳7 درصد است.
پس لرزه های ترامپیسم

همزمان برخی منابع خبری گزارش داده اند هزاران نفر از هواداران ثبت شده 
حزب جمهوری خواه در ایالت های مختلف این کشور، در هفته های بعد از حمله 
هواداران »دونالد ترامپ« به ســاختمان کنگره از این حزب جدا شده اند. وبگاه 
شــبکه خبری »ســی  بی  اس نیوز« گزارش داده هزاران نفر از اعضای ثبت شده 
حزب جمهوری خواه در سر تا سر آمریکا در هفته های پس از حمله به ساختمان 
کنگره تصمیم گرفته اند وابستگی حزبی خود را تغییر داده و از حزب جمهوری خواه 

خارج شوند.
حزب جمهوریخواه در حال تکه پاره شدن

روزنامــه »نیویورک تایمز« هم گزارش داده تنها در ایالت کالیفرنیا ۳۳ هزار 
نفر طی سه هفته بعد از حمله به ساختمان کنگره حزب جمهوری خواه را ترک 
کرده اند. در پنســیلوانیا این رقم در ماه گذشته میالدی باالی ۱۲ هزار نفر بوده 
اســت. در ایالت آریزونا حدود ۱0 هزار جمهوری خواه وابستگی حزبی ثبت شده 
خودشان را تغییر داده اند.  »استیو اشمیت«، از تحلیلگران سیاسی در آمریکا معتقد 
است همان طور که حزب جمهوری خواه خود پس از انحالل »حزب ویگ« به دلیل 
تفرقه های درون حزبی متولد شد، تفرقه های داخلی فعلی در حزب جمهوری خواه 
هم می تواند سرانجام به انحالل این حزب منجر شود.  در همین راستا، رسانه های 
آمریــکا همین دو روز پیش گزارش دادند دســت کم 60 نفر از مقام های دولت 
»جورج دبلیو بــوش« قصد دارند به دلیل حمایت برخی از جمهوری خواهان از 
ترامپ این حزب را ترک کنند.یک مقام سابق وزارت خزانه داری بوش گفته: »اگر 
قرار است این حزب، حزب ترامپ باشد بسیاری از ما از آن حمایت نخواهیم کرد. 
جز در حالتی که سنا ترامپ را محاکمه کرده و خودش را از این سرطان خالص 

کند بسیاری از ما به سران جمهوری خواه رأی نخواهیم داد«.

میان کشــورهای خلیج فارس رتبه 
آخر را داراست. این نظرسنجی وجود 
واقعیت »ظلم« و »استبداد« را در 
عربستان تأیید کرد. و نوشته بدین 
ترتیب عربستان در زمینه مشارکت 
سیاسی در رتبه ششم خلیج فارس 

قرار می گیرد.
تیمی از محققان از کشورهای 
شــورای همــکاری خلیج فارس و 
منطقه  مطالعــه  در  متخصصــان 
خلیج فارس، به ویژه محققان مرتبط 
با علوم سیاســی و انسانی، در تهیه 

این فهرست مشارکت داشته اند. 
بر اساس گزارش ها کویت با کسب ۵۳۵ امتیاز از ۱000 
امتیاز در رده اول و پادشاهی بحرین با 4۵۱ امتیاز در مکان 
دوم قرار گرفته اند. همچنین سلطان نشین عمان با 440 امتیاز 
در جایگاه سوم در حالی که کشور قطر با کسب 40۵ امتیاز 

در رده چهارم قرار گرفته اســت. سپس امارات با ۳۱6 امتیاز 
پنجمین و عربســتان با ۱9۲ امتیاز آخرین کشور اعالم شد. 
نتایج این نظرسنجی کاهش چشمگیر میزان مشارکت سیاسی 
و کاهش توانایی شهروندان در کشورهای عربی خلیج فارس 

برای مشــارکت و کمک به تصمیم گیری و سیاســتگذاری 
عمومی در کشورهای خود را نشان می دهد.

این نظرسنجی نشان می دهد که هیچ یک از کشورهای 
حوزه خلیج فارس نتوانسته اند از ۵00 امتیاز عبور کنند. بدین 
ترتیب نهادهای جامعه مدنی و ســازمان های جامعه بشری 
برای اصالح وضعیــت وخیم آزادی بیان و همچنین کاهش 
مشارکت سیاســی در برخی کشورهای خلیج فارس به ویژه 

عربستان باید تالش کنند. 
ایــن شــاخص حاکــی از آن اســت کــه مشــارکت 
سیاســی مردم در عربســتان بــه دلیل حضور گســترده 
 اعضــای خانواده هــای حاکــم در مناصب ارشــد، کاهش 

یافته است.
عربســتان از ابتدا کارنامه سیاهی در زمینه حقوق بشر 
داشت، اما از زمان روی کار آمدن »محمد بن سلمان« ولیعهد 
سعودی این کارنامه به مراتب سیاه تر شده است. طی ۳ سال 
ولیعهدی بن ســلمان، عربســتان همواره صحنه بازداشت  و 

سرکوب گری  علیه مخالفان نظام سعودی بوده است.

وزارت کشــور ترکیه اعالم کرد، نیروهای امنیتی 
این کشور طی عملیات گسترده ای در 40 استان، بیش 
از 718 نفر را به اتهام اقدامات تروریســتی، بازداشت 

کردند.
وزارت کشور ترکیه دیروز اعالم کرد که نیروهای امنیتی 
این کشور طی عملیات گسترده ای در 40 استان این کشور، 
7۱۸ نفر به جرم اقدامات تروریستی، بازداشت کردند و شماری 
از افراد بازداشــت شده، از اعضای »حزب دموکراتیک خلق« 

هســتند. این حزب کردی نزدیک بــه »حزب کارگران کرد 
ترکیه«)پ.ک.ک( است.

به گزارش خبرگزاری فارس، عملیات مذکور پس از آن 
انجام گرفت که »حلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه، اعالم کرده 
بود، نظامیان این کشور اجساد ۱۳ فرد اهل ترکیه  را که چندی 
قبل توسط شبه نظامیان کرد ربوده شده بودند، در شمال عراق 

و داخل یک غار پیدا کردند.
به گفته آکار، ۱۲ نفر از قربانیان از ناحیه سر مورد اصابت 

گلوله قرار گرفته اند و یک نفر نیز بر اثر اصابت گلوله به شانه، 
جان خود را از دست داده است. این اجساد در منطقه »گارا« 

نزدیک مرز ترکیه، کشف شده اند.
»رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه، دوشــنبه 
گذشته خطاب به مقامات آمریکایی گفته بود: »اگر می خواهید 
اتحاد جهانی ما و ]اتحاد ما[ در ناتو حفظ شود باید جانبداری 

از تروریست ها را متوقف کنید.«
عالوه بــر اردوغــان، »مولــود چــاووش اوغلــو« وزیر 

خارجــه ترکیــه نیز دوشــنبه طی یــک پیــام توئیتری، 
 برخــورد غرب بــا پدیده تروریســم را گزینشــی و دوگانه 

خوانده بود.
گروه پ.ک.ک از ســال ۱9۸4 مبارزه مســلحانه ای را 
با دولت ترکیه آغاز کرده اســت. بر اســاس آمارهای رسمی 
ترکیــه، بیش از 40 هزار نفر، که بیشــتر از آنها غیرنظامی 
 بودند، طی درگیری های ۳0 ســاله میان نیروهای دولتی و 

پ.ک.ک کشته شده اند.

شده اند. وبگاه مذکور افزود، سازمان های امدادی و حقوق بشری 
از مأرب خارج و به استان »شبوه« منتقل شده اند. 

مســئوالن این سازمان ها عقیده دارند که شهر مأرب به 
زودی به دســت »حوثی ها« خواهد افتاد. همچنین، ارتش و 
کمیته های مردمی یمن موفق شــدند در منطقه »صرواح«، 
روســتای »الزور« را از اشــغال مزدوران خارج کنند. پس از 
آزاد ســازی روســتای الزور، ده ها مزدور به اسارت نیروهای 

یمنی درآمدند.
در همین حــال، نیروهای 
دولت صنعا به شیوخ و رهبران 
قبایــل مــأرب گفته انــد که 
می توانند هرچه خواســتند از 
مهمــات و ســالح های دولت 
بگیرند،  غنیمــت  مســتعفی 
به شــرطی کــه آنهــا را علیه 
 ارتــش و کمیته هــای مردمی 
استفاده نکنند. یک منبع نظامی 
یمنی نیز گفت کــه نیروهای 
دولــت صنعا از طریق بلندگو در مناطق درگیری، به شــبه 
نظامیان دولت مستعفی می گویند که می توانند با سالح های 
ســبک و نیمه ســبک خود عقب نشــینی کنند و در امان 

خواهند بود.
در مقابل، جنگنده های ســعودی به شــکل گسترده و 
نــا منظم، اقدام به بمباران اســتان های مــأرب و »صعده« 
کردنــد. یک منبع امنیتی در این باره به المســیره گفت که 

منطقه »صرواح« و »مدغل« ۱۳ بار هدف قرار گرفته اســت. 
مناطق مرزی در اســتان صعده نیز به شکل روزانه و مستمر 
 هدف حمالت موشــکی ، توپخانه ای و هوایی ارتش سعودی

 قرار می گیرد.
به دنبال پیشروی های انصاراهلل، »محسن باصره«  نائب 
رئیس پارلمان دولت مســتعفی یمن، از احتمال آزاد ســازی 
شــهر راهبردی »مأرب« توسط ارتش و کمیته های مردمی 

این کشور ابراز نگرانی کرد. 
باصره از »عبد ربه منصور هادی« رئیس جمهور فراری و 
مستعفی یمن و سران این دولت خواست که برای جلوگیری 
از آزادی مأرب، اعالم »بسیج عمومی« کنند. روزنامه» العربی 
الجدید« به نقل از این مسئول دولت مستعفی، گزارش داد: 
اگر حوثی ها )انصار اهلل( وارد مأرب شوند، تاریخ ما را نخواهد 

بخشید.
عربستان در جنگ 6 ساله با یمن شکست بزرگی متحمل 
شده و در عرصه منطقه ای، زمین بازی را به رقبای خود واگذار 
کرده است. اندیشکده »بروکینگز« اخیرا در گزارشی اعالم کرد 

که ایران برنده بزرگ جنگ یمن است. 

عملیات ضد تروریستی در 40 استان ترکیه، 718 نفر دستگیر شدند

رهبر شیعیان اندونزی بر اثر ابتال به کرونا درگذشت
بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ

62 درصد مردم آمریکا هیچ یک از دو حزب 
دموکرات و جمهوریخواه را قبول ندارند

پیشروی گسترده انقالبیون در مأرب     فراخوان دشمن برای جلوگیری از سقوط شهر

سیدمحمد امین آبادی
 زمزمه های پایان دادن به جنگ یمن در اردوگاه جبهه شکست خورده بلند 
شده است. فرمان شروع این جنگ را بامداد پنج شنبه 6 فروردین 94  »محمد 
بن سلمان« ولیعهد کنونی صادر کرد و قول داد که ظرف ۲ هفته کار را یکسره 
کند. این جنگ با اجماع معنی دار و یک ائتالف طبیعی بین آمریکا، اروپا، رژیم 
صهیونیستی و حتی گروه های تروریستی سلفی تکفیری آغاز شد. حمله به یمن 
با چراغ سبز جناح غربی شورای امنیت انجام شد و این تجاوز نظامی ۲ روز بعد 
از پایان سفر »فیلیپ هامون« وزیر امور خارجه وقت انگلیس به ریاض آغاز شد. 
وی آخرین مقام غربی بود که با مسئوالن سعودی پیش از حمله به یمن دیدار 
کرده بود. مقامات آمریکایی نیز اعالم کردند که  واشنگتن در جریان این حمله 
بوده و با عربســتان همکاری اطالعاتی و لجستیکی داشته است. »باراک اوباما«، 
رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز  در  یک تماس تلفنی با پادشاه عربستان، از تجاوز 
هوایی این کشور به یمن حمایت کرد. »دیوید کامرون« نخست وزیر وقت انگلیس 
نیز در تماس تلفنی با ملک سلمان  تأکید کرد» انگلیس تمامی آنچه در توان دارد 
را برای حمایت از عربستان انجام خواهد داد«. در کنار اروپا، آمریکا، اتحادیه عرب 
و شورای همکاری خلیج فارس، گروه های تروریستی متحد القاعده و داعش نیز 
از حامیان این جنگ بودند.گروه تروریستی تکفیری موسوم به »جیش االسالم« 
در صفحه اختصاصی خود در پایگاه اجتماعی توییتر همان زمان اعالم کرد »در 
حمله به یمن  در کنار عربســتان قرار دارد«. روزنامه عبری زبان »یلی« به نقل 
از »امیر ایشیل« فرمانده وقت نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نیز فاش کرد که 
»یک اسکادران از جنگنده های اسرائیلی به کشورهای عربی برای سیطره بر یمن 
کمک کرده و به اهدافی در این کشــور عربی حمله می کنند.« براســاس برخی 
گزارش هــای درز کرده از منابع اطالعاتی منطقه پیش از حمله نظامی به یمن، 
کارشناسان نظامي و اطالعاتي رژیم صهیونیستي مدلي جامع از چگونگي حمله 

و حواشي آن را از طریق سعودالفیصل به عربستان منتقل کرده بودند. 
امروز ۲۱۵۵ روز )۵ سال و ۱0 ماه و ۲۳ روز( از جنگ یمن می گذرد، جنگی 
که دو هفته ای قرار بود با نابودی انصاراهلل تمام شود حاال به گونه ای دیگر رو به 
اتمام است. آمریکا، اروپا و اعراب پشت عربستان را خالی کرده و حاضر نیستند 
شریک شکست فضاحت بار بن سلمان در این جنگ باشند؛ هر چند آنها شریک 
همه جنایت های سعودی ها در کشتار ده ها هزار زن و کودک و پیر و جوان یمنی 
هستند و نمی توانند شراکت خود در این جنایت را انکار کنند. سعودی ها نیز نه 
تنها روی زمین قادر نیستند هیچ هدفی را محقق کنند بلکه طی روزهای گذشته 
مناطق حساس عربستان در عمق خاک این کشور هدف حمالت موشکی یمنی ها 
قرار گرفته اســت. ســعودی ها در این جنگ هزاران سرباز و مزدور خود و صدها 

پهپاد، بالگرد، جنگنده، نفربر و  تانک را نیز از دست داده اند.
ایــن جنگ درس های عبرت آموز بســیاری نیز برای منطقه، جهان و خود 
سعودی ها داشت اول، سرنوشت جنگ را تجهیزات نظامی و حمایت های بین المللی 
رقم نمی زد و همگان دیدند که رزمندگان جان برکف یمنی با کمترین تجهیزات و 
امکانات، سنگین ترین شکست ها را به ارتش تا بن دندان مسلح عربستان و حامیان 
منطقه ای و جهانی آن تحمیل کردند. دوم، قدرت های منطقه و جهانی به خوبی 
متوجه شــدند که انصاراهلل یک جنبش ریشه دار یمنی است و نمی توان با تکیه 
بر نیروی نظامی این جنبش را از عرصه حیات سیاســی و اجتماعی یمن حذف 
کرد. سوم، آمریکا و اروپا به خوبی و پس از گذشت نزدیک به 6 سال از جنگ 
یمن متوجه شدند که عربستان فاقد توانایی راهبردی برای تبدیل شدن به رهبر 
جهان عرب یا یک هژمون منطقه ای یا چیزی شــبیه به آن است و شرط بندی 
روی ولیعهد متوهم سعودی شرط بندی روی یک اسب لنگ می باشد که از پیش 
نتیجه آن معلوم و مشــخص است. چهارم، خود سعودی ها نیز بعد از شکست 
در ایــن جنگ به ارزیابی دقیقی از قابلیت ها و امکانات خود رســیدند و متوجه 
شــدند که بر خالف لفاظی ها نه تنها قادر نیستند در یک جنگ به شدت نابرابر 
پیروز شوند بلکه حتی قادر نیستند از حریم زمینی و هوایی خود نیز محافظت 
کنند پنجم، درس دیگر جنگ یمن برای سعودی ها این بود که خرید و انباشت 
مدرن ترین تجهیزات نظامی قادر نیست معادالت نظامی و سیاسی را در منطقه 
به نفع سعودی تغییر دهد و سعودی ها باید راهبرد به شدت غلط خود را در این 
زمینه تغییر دهند. به نوشته القدس العربی »دولت عربستان با بودجه نظامی 70 
میلیارد دالری در سال ۲0۱9 پس از آمریکا و چین در رده سوم جهان قرار داشت 
و از لحاظ نسبت بودجه نظامی به کل درآمد ملی رتبه اول دنیا را دارد به طوری 
که 9 الی ۱0 درصد درآمدش برای مخارج نظامی صرف می شــود«.با این وجود 
سعودی ها نتوانستند به کمک این تجهیزات و حمایت قاطع آمریکا، اروپا، رژیم 
صهیونیســتی و برخی کشورهای عربی و آفریقایی در جنگ پیروز شوند و حاال 
خروج بدون آبروریزی از این جنگ تبدیل به معمایی برای سعودی ها شده است.


