
اعتراف امارات به همکاری با رژیم صهیونیستی
علیه حزب اهلل لبنان

در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر همکاری برخی 
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی علیه حزب اهلل 
لبنان، یک مقام اماراتی اکنون رسما به این همکاری 

اعتراف کرد.
»محمد حمد الکویتی«، رئیس امنیت سایبری امارات، طی 
مصاحبه با روزنامه صهیونیســتی »هاآرتص«، اذعان کرد که 
کشورش با رژیم آپارتاید صهیونیستی علیه بزرگ ترین گروه 
مقاومت در منطقه، یعنی حزب اهلل لبنان، همکاری اطالعاتی 

کرده است. به گزارش فارس، محمد الکویتی به هاآرتص گفت، 
میان امارات و اسرائیل»تبادل اطالعاتی عالی« وجود دارد. او از 
جمله این همکاری ها را حمالت سایبری سال گذشته دانست. 
رژیم صهیونیستی آن زمان، این حمالت سایبری را به حزب اهلل 
منتسب می کرده است. پاییز سال گذشته یک روزنامه نزدیک 
به نخست وزیر رژیم صهیونیستی، موسوم به»اسرائیل هیوم«، 
از همدستی برخی کشورهای عربی خلیج فارس با تل آویو علیه 

حزب اهلل لبنان خبر داده بود.

صهیونیست ها بانوی سالمند فلسطینی را
با خودرو  زیرگرفتند

منابع فلسطینی اعالم کردند که یک صهیونیست 
شهرک نشین در الخلیل، بانوی سالمند فلسطینی را با 

خودرو زیر گرفت و او را به شهادت رساند.
یک شهرک نشــین اشــغالگر صهیونیســت صبح دیروز، 
بانوی ســالخورده فلســطینی را در نزدیکی الخلیل با خودرو 
زیر گرفت، که منجر به شــهادت او شد. به گفته منابع محلی، 
»شفیقه محمد سلیمان ابو عقیل« بانوی ۷۳ ساله فلسطینی، 
در ورودی شهرک »سموع غربی« در جنوب الخلیل، به وسیله 

خودروی یک شهرک نشین اشغالگر زیر گرفته و به شدت مجروح 
شــد. این بانوی سالمند فلسطینی در نهایت، پس از انتقال به 
بیمارستان، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. شهرک 
نشینان صهیونیست همچنین، یک مادر فلسطینی ۲۳ ساله را 
نیز به همراه کودک دو ســاله اش در مرکز شهر الخلیل)کرانه 
باختری(، مورد ضرب و شتم قرار دادند. حمالت شهرک نشینان 
صهیونیســت به فلسطینیان در شــهر الخلیل، معموال تحت 

حمایت نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی انجام می گیرد.

نگاه

اذان ظهر: 13/06، اذان مغرب: 19/50، نیمه شب شرعی: 0/22، اذان صبح)فردا(: 5/13، طلوع آفتاب)فردا(: 6/40صفحه آخر پنج شنبه 19  فروردین 1400  25 شعبان 1442   8 آوریل 2021  شماره 22۷1۷

گزارش گاردین از وضعیت وخیم آب آشامیدنی میلیون ها آمریکایی

گزارش کیهان از آخرین وضعیت کرونایی کشورهای دنیا

آمریکا در آستانه ورود به موج چهارم         آلمان مشغول نبرد با موج سوم

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

همزمان با مذاکرات بغداد و واشنگتن

حشدالشعبی: خروج آمریکا اگر در مذاکرات درج نشود
مقاومت به سالح متوسل می شود

کودتای نافرجام اردن و 3 سناریو

بر اساس تحقیقات یک روزنامه انگلیسی، میلیون ها 
آمریکایی برای دسترســی به آب آشامیدنی، شدیدا 
مشــکل دارند و التینی تبارهای این کشور بیش از 

دیگران، از آب آشامیدنی آلوده استفاده می کنند.
بر اساس اظهارات سیاســتمداران و گزارش رسانه های 
آمریکایی، زیر ساخت های این کشور دچار فروپاشی شده اند. 
چند روز پیش برنی سندرز سناتور دموکرات، در گفت و گو با 
ســی ان ان، با اذعان به این مسئله گفته بود:»هر آمریکایی 
این موضوع را درک می کند که زیر ساخت های ما، جاده های 
ما و پل های ما، سیستم های آبرسانی ما و طرح های فاضالب، 
دچار از هم پاشیدگی شده اند«.پایگاه اینترنتی روزنامه انگلیسی 
گاردین نیز در گزارشی، با اذعان به وضعیت وخیم بهداشتی 
آب شــرب مردم آمریکا نوشت ، کیفیت آب شرب میلیون ها 
آمریکایی از استاندارد های بهداشتی فدرال برخوردار نیست و 

میزان مواد آالینده خطرناک در آن، زیاد است.
تحقیقات گاردین از بیش از ۱۴۰ هزار شبکه آب دولتی 
در سراسر آمریکا و سرزمین های وابسته به آن نشان می دهد 
که التین تبار های این کشــور بیش از دیگران، از آب شرب 
آلوده اســتفاده می کنند. در شهر هایی که ۲۵ درصد یا شمار 
بیشتری از جمعیت آنها را التین تبار ها تشکیل می دهند، میزان 
آالیندگی آب شرب دو برابر حد مجاز دیگر نقاط آمریکاست. 
این تحقیق همچنین نشــان می دهد، بیــش از ۲۵ میلیون 
آمریکایی از شــبکه های آب شرب آلوده  استفاده می کنند و 

سازمان ملل با انتشــار گزارش جدیدی درباره 
وضعیت مردم افغانســتان، اعالم کــرد که حدود 
 نیمی از مردم این کشور به کمک های بشردوستانه 

نیاز دارند.
طی گــزارش تازه  »برنامه  توســعه ســازمان ملل«، 
 میزان فقر در افغانســتان، از یک دهه  به این ســو در حال 

افزایش است. 
به گزارش خبرگزاری شــفقنا، در صورت ادامه  یافتن 
وضعیت پیش بینی شده، ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۱، 
میزان افــراد نیازمند به کمک های بشردوســتانه، به ۱۸ 

میلیون نفر برسد و میزان فقر نیز ممکن است تا ۷۰ درصد 
افزایش یابد. 

در گــزارش مذکــور آمده اســت که اگر با فســاد به 
گونه مستقیم مبارزه نشــود و حکومت داری بهبود نیابد، 
وضعیــت اقتصادی نیــز بهبود نخواهد یافت. افغانســتان 
 بــا حفــظ وضعیت کنونی، مســیر دشــواری را پیش رو 

خواهد داشت. 
سازمان ملل، مسیر رشد اقتصادی و توسعه افغانستان 
را یک مسیر دشــوار و ناهموار تعریف کرد. مسئوالن این 
نهاد می گویند که افغانستان یک کشور با درآمد سرانه کم 

و درگیر منازعه است. 
اگر روند صلح به نتیجه هم برســد، احتمال بازگشت 
به منازعه، همچنان وجود دارد و همین، آینده  سیاســی و 

اقتصادی افغانستان را تهدید می  کند.
قرار است دولت افغانســتان با تعهداتی که به جامعه 
جهانی داده ، تا سال ۲۰۲۴ به خودکفایی برسد. کمک های 
جامعه جهانی در این دوره مشروط به انجام تعهدات شده 

است.
خبــر دیگر اینکه، نــا آرامی های دو روز گذشــته در 

افغانستان ، بیش از ۷۰ کشته بر جای گذاشت.

به دنبال شــهادت »عباس حســن مال اهلل« در یکی از 
زندان های بحرین، تعداد زندانیان سیاسی کشته شده به دست 

رژیم آل خلیفه طی 10 سال اخیر، به 48 تن رسید.
مرکز حقوق بشر بحرین به دنبال شهادت »عباس حسن مال اهلل«، 
۵۰ ســاله، در ساختمان زندان مرکزی »جو« بیانیه ای صادر کرد و در 
آن یادآور شــد که مال اهلل چهل و هشتمین زندانی سیاسی است که 
از سال ۲۰۱۱ در زندانهای بحرین جان سپرده است. مرکز حقوق بشر 
بحرین اعالم کرد: »با ابراز غم و اندوه، خبر فوت عباس حســن مال اهلل 
در ساختمان زندان مرکزی جو بر اثر سکته قلبی صبح روز سه شنبه... 

دریافت گردید.«
به گزارش شفقنا، این مرکز در بیانیه خود، آزادی زندانیان سیاسی-

حقوقی بحرین از سال ۲۰۱۱، آغاز تحقیقات بی طرفانه و مستقل درباره 
فوت عباس مال اهلل ، مجازات کســانی که در مرگ وی دست داشته اند 
و همچنین، تأمین مراقبت های بهداشــتی مورد نیاز برای زندانیان را 

خواستار شد.
دیروز همچنین، صد ها بحرینی در مناطق این کشــور با برگزاری 
تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز، آزادی زندانیان سیاسی را خواستار 
شدند. طی هفته اخیر صد ها بحرینی به درخواست شیخ عیسی قاسم، 
در حمایت از زندانیان و خانواده های آن ها، به خیابان ها آمدند و از رفتار 

رژیم با زندانیان، به خصوص در پی شیوع کرونا، انتقاد کردند.
گفتنی اســت، بحرین کمتر از دو میلیون نفر جمعیت دارد و اکثر 
آنها شیعه هستند. خیزش مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه، ۲۵ بهمن 

۱۳۸۹ آغاز شده است و علیرغم سرکوب آن، همچنان ادامه دارد.

یک روزنامه انگلیسی فاش کرد، رهبر فعلی داعش زمانی که 
در زندان آمریکایی ها به سر می برد، به دیگر سرکرده های این 
گروه تروریستی خیانت کرد و هر نوع اطالعاتی که بازجوهای 
آمریکایی از او در باره داعش و رهبرانش می خواستند، در اختیار 

آنها قرار می داد.
»ایندیپندنت« فاش کرد، »محمد ســعید عبدالرحمان المولی«، 
معــروف به »ابو ابراهیم القرشــی«، زمانی کــه در زندان آمریکایی به 
ســر می برد، همه جور اطالعات در بارۀ هم قطــاران خود و داعش را 
در اختیــار بازجوهای آمریکایی قرار  داد و حتی نیروهای غربی را قادر 
ســاخت علیه افراد دارای »ارزش باال« دست به عملیات بزنند و آنها را 

بکشند و یا دستگیر کنند.
به گزارش ایسنا، ایندیپندنت افزود، همکاری سرکرده جدید داعش 
با بازجوهای آمریکایی به قدری گســترده بوده است که دیگر زندانیان 
لقب »خلیفه قناری« را به او داده بودند. منظور از قناری، کســی است 

که به دیگران اطالعات می دهد. 
ایندیپندنت افزود، المولی سال ۲۰۰۸ در زندان آمریکایی موسوم 

به »کمپ بوکا« در جنوب عراق به سر می برد. 
»ابو جاسم ابو قســوره«، که در آن زمان معاون رهبر هسته اولیه 
داعش در عراق بوده است، جزو آنهایی بود که المولی اطالعات مربوط 
به وی را در اختیار آمریکایی ها قرار  داده بود. ابوقسوره یک شبه نظامی 
سوئدی-مراکشی بود و در اســکاندیناوی به جذب نیروهای داوطلب 
برای جنــگ در عراق می پرداخت. او بعدا طی درگیری با آمریکایی ها 

در شهر موصل کشته شد.
مرگ ابوقسوره، به المولی کمک کرد به اوج سلسله مراتب داعش 
برسد و جانشین » ابوبکر بغدادی«، رهبر سابق گروه تروریستی داعش، 

بشود. 
المولی که ۴۴ ســال ســن دارد و متاهل و صاحب یک پسر است. 
او ۱۸ ماه را به عنوان سرباز وظیفه، در ارتش »صدام« دیکتاتور سابق 
عراق خدمت کرده است. المولی سپس، به اتهام شرکت در فعالیت های 
تروریســتی، در زمان حضور اشغالگران آمریکایی و انگلیسی بازداشت 
شد. المولی سال ۲۰۰۹ به پاس خبرچینی های خود، آزاد شد و سریعا 

به القاعده پیوست.
به گفته کارشناسان، انتشار گزارش فوق توسط ایندیپندنت، احتماال 

باعث بروز شکاف داخلی در داعش خواهد شد.

در  به »حشدالشعبی«  وابسته  مقاومت  گروه های 
واکنش به گفت و گوی راهبردی جاری بغداد – واشنگتن، 
اعالم کردند که اگر در ایــن مذاکرات، در باره خروج 
نظامیان آمریکایی از عراق صحبت نشود، مقاومت علیه 

اشغالگران به سالح متوسل خواهد شد.
هیئت هماهنگ کننده گروه های مقاومت عراق شامگاه 
سه شــنبه درباره گفت و گوی راهبردی عصــر دیروز بغداد – 
واشــنگتن، بیانیه ای را صادر کرد. طبق اعالم وزارت خارجه 
آمریکا، دور جدید گفت و گوهای راهبردی میان واشــنگتن و 
بغداد، دیروز حول پنج موضوع امنیت، مبارزه با تروریســم، 
اقتصاد و انرژی، مســائل سیاسی و همکاری های آموزشی- 
فرهنگی آغاز شد. در ارتباط با مدت زمان تداوم این گفت و گو، 
خبری نرســیده است. طی یک سال اخیر، سه دور گفت و گو 

میان عراق و آمریکا برگزار شده بود.
به گزارش فــارس، در این بیانیه گروه های مقاومت، که 
یک روز پیش از گفت و گوی دیروز منتشــر شده، آمده است:  
»ما در برابر دور یا دورهایی از مذاکرات و گفت و گو قرار داریم 
که ]قرار اســت[ دولت عراق با دولت اشــغالگر آمریکا تحت 
عنوان »گفت و گوی راهبردی« وارد آن شود، آن هم افزون بر 
توافق ها و ائتالف با برخی از کشــورهای همسایه، که اقتصاد 
آنها فروپاشیده است. با توجه به دریافت اطالعاتی موثق، بیانیه  
گفت و گوی فردا، بیانیه ای غیرمنسجم و بدون نظارت بر نتایج 
خواهد بود و در آن هیچ اشــاره ای به اجرای مصوبه پارلمان 
درباره بیرون راندن نیروهای آمریکایی اشغال کننده خاک عراق 
نشده است و این مسئله، باالترین خطر علیه کشور، آینده و 

حاکمیت ]عراق[ خواهد بود«.
در ادامه بیانیه مذکور آمده است: »نکته شک برانگیز آن 
است که این گفت و گو، مبتنی بر یک نقشه راه مشخص نیست 

علی رغم شیوع کرونا و گسترش فقر در میان مردم 
جهان، سال جاری رکورد تازه ای برای ثروتمندترین های 
جهان ثبت شد، به طوری  که 5 تریلیون دالر بر ثروت 
آنها افزوده شــد و شــمار میلیاردرهای جهان ، که 
اکثر آنان در پنج کشــور جهان قرار دارند، به رقم 

بی سابقه ای رسید.
علی رغم شیوع کرونا و رکود رشد اقتصاد منفی و کاهش 
درآمد سرانه اغلب قریب به اتفاق مردم جهان، امسال، سال 
ثبت رکورد برای ثروتمندترین های جهان بود، به طوری  که 
پنج تریلیون دالر افزایش ثروت را برای آنها به ارمغان آورد و 
تعداد بی سابقه ای بر میلیاردرهای جهان افزوده شد. در واقع، 

در سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان در شرایطی که در 
بحران اقتصادی فقرا فقیرتر شدند و طبقه متوسط در اغلب 
کشورهای جهان تحت فشــار شدید اقتصادی قرار گرفت، 
ثروت ثروتمندان با شــتاب عجیبی افزایش یافت. آمریکا با 
۷۲۴، چین با 6۹۸، هند با ۱۴۰، آلمان با ۱۳6 و روســیه با 

۱۱۷ ثروتمند، بیشترین سهم را از کیک ثروت دارند. 
تعداد میلیاردرهای فهرســت ســاالنه فوربس به رقم 
بی سابقه ۲۷۵۵ نفر رسیده، که 66۰ نفر از سال پیش بیشتر 
است. ثروت این افراد به ۱۳۱ تریلیون دالر می رسد که هشت 
تریلیون دالر از سال ۲۰۲۰ بیشتر شده است. ۴۹۳ تازه وارد 
به فهرست میلیاردرهای فوربس اضافه شده اند. یعنی، تقریبا 

هر ۱۷ ساعت یک میلیاردر، که ۲۱۰ نفر از چین و ۹۸ نفر 
از آمریکا هســتند.می توان ثروتمندترین تازه وارد فهرست 
فوربس را »مریم ادلسون«، پزشک اسرائیلی، همسر »شلدون 
ادلسون«، امپراتور کازینوها در جهان دانست، که پس از مرگ 
همسرش، ثروت او را به ارث برد. شلدون ادلسون، یهودی تبار 
بود و تا پایان عمر، ده ها میلیون دالر به سازمان های عمدتاً 
یهودی در سراسر جهان، کمک مالی کرده است. به گزارش 
فارس، همچنین گفته می شود، ترامپ تحت تأثیر ادلسون، 
 از برجام خارج شــده و انتقال پایتخت اسرائیل از تل آویو به 

بیت  المقدس نیز به خواست او انجام شده  است.
»جف بزوس«، مدیرعامل شرکت آمازون، ثروتمندترین 

فــرد جهان با ثروت ۱۷۷ میلیارد دالری، طی جهار ســال 
اخیر، نخســتین فرد ثروتمند جهان بوده است. ثروت او به 
علت افزایش ارزش سهم آمازون نسبت به سال گذشته 6۴ 
میلیارد دالر افزایش یافته است. وی با پیشی گرفتن از »بیل 
گیتس«، از سال ۲۰۱۷ میالدی، تبدیل به ثروتمندترین مرد 

جهان شده است.
گفتنی است، شیوع سرسام آور کرونا در جهان، اکثریتی 
را دچار مشکل، اما اقلیتی را ثروتمند یا ثروتمندتر کرده است. 
این بیماری اگر آن طور که برخی می گویند، بیماری دست ساز 
بشر است، با این ثروت آفرینی خود برای یک اقلیت ، شاید 

کارکرد خود را انجام داده است.

موج های جدید کرونا در جهان آغاز شده و برخی 
کشورها مثل آمریکا، از ورود به موج چهارم کرونا خبر 
می دهند و برخی نیز مثل آلمان، اعالم کردند برای مهار 

موج سوم، باید کل کشور قرنطینه شود.
داده های وبگاه »ورلد امترز« نشان می دهد تعداد مبتالیان 
جهانی ویروس کرونا، عصر دیروز از مرز ۱۳۳ میلیون و ۱۳6 
هزار نفر فراتر رفته و شمار فوتی ها نیز به بیش از دو میلیون 
و ۸۸۹ هزار نفر رســیده است. در این میان، برخی کشورها 

نیز در حال تجربه موج های جدید کرونا هستند. 
در آمریکا، کشــوری که تا کنون بیش از ۵۷۰ هزار نفر 
قربانی کرونا شده اند، مقام ارشد بهداشتی این کشور هشدار 

داد، به زودی کشور وارد موج چهارم کرونا می شود. 
به گزارش فارس، »آنتونی فائوچی« رئیس موسسه آلرژی 
و بیماری های عفونی آمریکا، روز سه شــنبه هشدار داد که 
آمریکا به زودی شاهد موج چهارم ابتال به ویروس کرونا خواهد 
بود.وی که با »یو اس نشنال پرس« مصاحبه می کرد، گفت: »ما 
واقعا در آســتانه یک موج هستیم. هم اکنون زمان حساسی 
است و به همین راحتی می توانیم وارد یک موج ابتال شویم«.
فائوچی گفت: »ابتالهای جدید از میزان اوج ماه ژانویه)دی( 

سخنگوی نیروهای مســلح یمن اعالم کرد، دو پهپاد این 
کشور توانستند پایگاه هوایی ملک خالد در »خمیس مشیط« 

عربستان را هدف قرار دهند.
در حالی که عربستان به دنبال پیدا کردن راهی برای فرار از باتالق 
یمن است، انقالبیون یمن همچنان در ادامه حمالت انتقام جویانه خود، 
پایگاه های سعودی را هدف قرار می دهند. در ادامه این حمالت، »یحیی 
ســریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شامگاه سه شنبه خبر داد که 
یگان پهپادی ارتش یمن توانســت مواضع حساسی را در پایگاه هوایی 
»ملک خالد« )خمیس مشیط عربستان( هدف قرار دهد. وی اضافه کرد 
که این حمله، توسط دو پهپاد »قاصف کی۲« انجام شد و این پهپادها 

توانستند به طور دقیقی اهداف خود را هدف قرار دهند.
یحیی سریع گفت: این حمله در واکنش به ادامه تجاوز و محاصره 
وحشیانه علیه کشور عزیزمان صورت می گیرد. ائتالف سعودی-اماراتی 
نزدیک به هفت سال است که یمن را زیر بمباران و موشک باران خود 
گرفته و با محاصره همه جانبه، گرسنگی و کمبود منابع درمانی به مردم 
یمن تحمیل کرده اســت و به کشتار زنان و کودکان این کشور ادامه 
می دهد. این حمالت به نابودی زیرســاخت های یمن و گسترش فقر، 
بیکاری و بیماری های واگیردار در این کشــور فقیر عربی منجر شــده 
است. کارشناسان سازمان ملل، یمن را صحنه بزرگ ترین بحران بشری 

در جهان توصیف می کنند. 
القاعده و داعش در یمن

از سوی دیگر، کمیسیون »دفاع و امنیت« در مجلس شورای یمن، 
طی گزارشی به بررســی پیدایش و نفوذ دو گروه تروریستی داعش و 
القاعده و مشارکت آنها در جنگ یمن در کنار ائتالف متجاوز سعودی- 
آمریکایی پرداخت. به نوشــته پایگاه خبری »۲6 ســپتامبر«، در این 
گزارش تفصیلی آمده است: »شخصیت هایی که بعدا، حزب »االصالح« 
به رهبری »عبدالمجید الزندانی« را تشکیل دادند، به همراه برخی دیگر، 
با همکاری »اسامه بن الدن« و حمایت سعودی ها ،عمال هسته  القاعده 

را طی سال های دهه هشتاد در یمن بنا نهاده اند.«
در این گزارش آمده است که حزب االصالح از طریق آموزشگاه ها 
و مراکز به اصطالح علمی خود، موفق به ایجاد یک ارتش موازی شــد 
کــه تمامی اعضای آن، دارای عقاید تکفیری بودند و این امر به خوبی 
در جنگ ۱۹۹۴ آشکار شده بود. آموزشگاه های علمی االصالح به مرور 
به دانشگاه االیمان در یمن تبدیل شد که پس از انقالب ۲۱ سپتامبر، 
نقش آن در حمایت از سرکرده ها و عناصر آموزش دیده القاعده و ایجاد 

یک پایگاه رهبری برای آن در پایتخت کامال نمایان شد.
بر اســاس این گزارش، عناصر القاعده در یمن از فارغ التحصیالن 
دانشــگاه االیمان هستند که به صورت فعالی در جنگ های شش گانه 
علیه صعده مشــارکت داشتند. طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، القاعده 
مرتکــب بیــش از ۱۰۰۰ عملیات جنایتکارانه در یمن شــده و ۲6۴ 

شخصیت سیاسی، نظامی، دانشگاهی و رسانه ای را ترور کرده است.
طبق این گزارش، القاعده و داعش در جنگ کنونی علیه یمن نیز 
از همان روز نخست تجاوز ائتالف سعودی به یمن، در کنار متجاوزان 
بودند و طی سال های متمادی این تجاوز، نیروهای القاعده در استان های 
مختلف علیه ارتش و کمیته های مردمی جنگیده اند و آشکارا سالح های 
غربی در اختیار آنها قرار  داده شده است. در ادامه گزارش مجلس شورای 
یمن آمده است:» سال ۲۰۱۵ در حضر موت، سال ۲۰۱6 در ابین و سال 
۲۰۱۸ در شبوه، میان ائتالف سعودی –آمریکایی از یک سو، و گروه های 
القاعده و داعش از سوی دیگر، معامالتی صورت گرفته است و طی آن، 
این استان ها تسلیم ائتالف شدند و عناصر این دو گروه تروریستی نیز در 
گروه های موسوم به »الجیش الوطنی« و »الحزام االمنی« ادغام شدند.«
در جریــان عملیــات ارتــش و کمیته های مردمــی یمن علیه 
مخفیگاه هــای القاعده و داعش در اســتان البیضاء در ســال ۲۰۲۰، 
جنگنده های آمریکایی به شــدت از نیروهای این دو گروه تروریستی 
پشتیبانی کردند. اکنون نیز حزب االصالح، القاعده و داعش همگی در 
مأرب برای دفاع از ایدئولوژی تکفیری واحدی جمع شده اند و این استان، 
آخرین سنگر آنهاست. بنا بر این گزارش، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، القاعده 
و داعــش ۳۲۷ عملیات جنایتکارانه علیه ارتش، کمیته های مردمی و 

طرف های ملی یمن انجام داده اند.

و علی رغم آنکه بیش از یک سال از آغاز آن گذشته، به نتایج 
مشخص و روشنی نرسیده است«.

گروه هــای مقاومت در ادامه، موضع خود را در قبال این 
گفت و گو طی هشت بند بیان کردند.

انتخاب شخصیت های باصالحیت، بی طرف و میهن پرست 
برای انجام گفت و گو، عدم حضور افرادی با تابعیت آمریکایی 
و انگلیســی در گفت و گو به نمایندگی از عراق، و ترسیم یک 
نقشــه راه مناســب و درج اخراج تمام نیروهای آمریکایی از 
خاک عراق در این نقشــه راه، از جمله موارد مهم مندرج در 

بندهای این بیانیه است

در بند آخر بیانیه آمده است: گروه های مقاومت خود را 
ملزم می دانند که در صورت عدم درج آشــکار و صریح زمان 
خروج کامل نیروهای اشــغالگر- چــه نیروهای زمینی چه 
هوایی- با تمام قدرت و صالبت ]به دشــمن[ پاسخ دهند و 
حمالت بزرگ و دقیقی ]علیه دشمن[ راه بیندازند و در این 
شرایط، مقاومت از هیچ طرفی درخواست انتظار برای نتیجه 
گفت و گو و مباحثات سیاســی را نخواهد پذیرفت... ]در این 
صورت[ راه حل پایانی و تنها راه حل، سالح مقامت با استمداد 

از خداوند خواهد بود و این دور نیست.
دیروز همچنین، دیپلمات های عراقی به روزنامه لبنانی 

»االخبار« گفتند، در دور جدید گفت و گوهای راهبردی میان 
بغداد و واشنگتن، علی رغم هشدار گروه های مقاومت عراق، 
خروج نیروهای بیگانه از خاک این کشور مطرح نخواهد شد.

حمله به 3 کاروان آمریکایی
منابع عراقی گزارش دادند که سه کاروان حامل تجهیزات 
لجســتیکی برای نظامیان آمریکایی در شــهرهای »حله« و 
»جبله« و منطقه »النیل« استان بابل عراق هدف حمله قرار 
گرفته اند. به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولیت هر سه حمله 

مذکور را گروه »قاصم الجبارین« به عهده گرفت.
آمریکا برای در امان ماندن از حمالت مشــابه، که طی 
ماه های اخیر هم به طور مکرر رخ داده اســت، از شرکت های 
بومی عراقی اســتفاده می کند. با این حال، حمالت همچنان 
ادامــه دارد. پارلمــان عراق ۱۵ دی ســال ۹۸ ، در پی اقدام 
جنایتکارانه آمریکا در ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، و ابومهدی المهندس 
نائب رئیس  سابق سازمان حشد الشعبی، طرح اخراج نیروهای 

بیگانه از خاک عراق را تصویب کرده است.
واکنش عامری

»هادی عامری«، رئیس  ائتالف »فتح«، با انتشار بیانیه ای، 
از هیئــت عراقی مذاکره کننده با آمریکا خواســت، با تحقق 
بخشیدن به حق حاکمیت ملی، به حضور بیگانگان در عراق 
پایان دهند. او اعالم کرد: »با آغاز دور ســوم مذاکرات عراق 
و آمریکا، از تیم شــجاع و غیور مذاکره کننده عراقی، انتظار 
داریم به طور کامل به حق حاکمیت ملی تحقق بخشــند و 
با تعیین جدول زمان بندی روشــن و مشخص و کوتاه مدت، 
برای خروج نیرو های مسلح خارجی و سیطره مجدد نیرو های 
امنیتی بر پایگاه های هوایی عراق در عین االســد و حریر، به 

حضور بیگانگان به طور کامل پایان دهند.«

سخنگوی نیروهای مسلح یمن خبر داد

حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد عربستان
با دقت باال

چهل و هشتمین زندانی سیاسی
در زندان های آل خلیفه به شهادت رسید

کاهش یافته، اما دوباره در حال افزایش اســت«.
این مقام آمریکایی هشــدار داد که امکان دارد 
 بار دیگر شــمار مبتالیان به کرونا در آمریکا به 
6۰ هــزار مــورد در روز برسد.رئیس موسســه 
بیماری های واگیردار گفت، این غلط اســت که 
استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی، با این فرضیه که 
 کشور از اهداف واکسیناسیون خود عبور کرده است، 

کاهش یابد.
قرنطینه سراسری آلمان

در آلمان نیز »ینز اشپاهن«، وزیر بهداشت 
این کشــور، خواســتار اقدامات واحد در سراسر 
کشور برای مهار کرونا شده و قرنطینه سراسری 
را تنها راه برای شکستن موج سوم کرونا ارزیابی 
کرد. اشــپاهن در گفت و گو با یک رسانه آلمانی 
تاکید کرد که مهم نیســت از چه راهی این امر 
محقق شود ، مهم این است که این اتفاق بیفتد. 

ثروت 5 تریلیون دالری کرونا برای ثروتمندان 5 کشور دنیا

ســرایت ها کاهش یابد. در این راســتا، ارتباطات خصوصی ، 
مدارس و مهد کودک ها و همچنین، محیط های کاری، سه 

زمینه اصلی هستند که باید مد نظر قرار گیرند.
وزیر بهداشــت آلمان همچنین تاکید کــرد: در اینجا 
منظور اعمال یک قرنطینه است که موج سوم را به گونه ای 
بشکند که ما بعد از آن با تست گیری بیشتر و امنیت بیشتر 
بتوانیم زمینه های مشخصی را بازگشایی کرده و در مراحل 
بعدی از طریق واکسیناســیون، تفاوت های چشمگیری در 

اوضاع ایجاد کنیم.
یک ســخنگوی دولت آلمان چندی پیش اعالم کرده 
بود که دولت در حال بررسی اقدامات سراسری برای مبارزه 
با کرونا اســت و این در صورتی اســت کــه ایاالت اقدامات 
ســختگیرانه را در پیش نگیرند.»آنگال مرکل«، صدر اعظم 
آلمان، هم اخیــرا طی گفت و گویی، از مقامات ایالتی آلمان 
درخواســت کرده بود که بــرای مبارزه با کرونــا، اقدامات 
ســختگیرانه تری را اتخــاذ کنند. وی با انتقــاد از کاهش 
محدودیت هــا در برخی ایاالت آلمان، اعالم کرده بود که در 
صورت عمل نشدن به این خواسته، دولت خود ابتکار عمل 

را به دست خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه نرخ مبتالیان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 
در ایاالت، نباید بیش از ۱۰۰ نفر باشــد، بر لزوم بیشــترین 
یکنواختی و اتحاد ممکن بین دولت و هر ۱6 ایالت تاکید کرد.

وزیر بهداشــت آلمــان همچنین تاکید کــرد:از طریق 
واکسیناســیون و تست گیری به تنهایی نمی توان موج سوم 
کرونا را در هم شکست، بلکه باید ارتباطات و به این ترتیب، 

میزان آالیندگی آن ها، بســیاری باالتر از حدمجاز است. در 
این میان، تخمین زده می شــود که پنج میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر از این افراد را التین تبار ها تشــکیل می دهند. بر اساس 
این گزارش، ایالت تگزاس، آلوده ترین شبکه آب شرب را در 
میان ایالت های آمریکا دارد و پس از آن ایالت های کالیفرنیا و 
اوکالهاما قرار دارند. میانگین موارد تخطی در زمینه آالیندگی 
آب به ترتیب در ایالت های اوکالهاما، ویرجینیای غربی و نیو 
مکزیکو بیش از دیگر ایالت های آمریکاست. گاردین می افزاید: 
دسترسی به آب آشامیدنی سالم در آمریکا، بر اساس جغرافیا، 
نژاد و میزان درآمد مردم به شــدت نامتناسب است. میزان 
آالیندگی آب شرب شهر هایی که درآمد سکنه آنها پایین تر 

است، بیش از دو برابر شهر های ثروتمند است.
در برخی از شبکه های آب شرب نقاط مختلف 
آمریکا، هر ساله صد ها مورد تخلف در زمینه 
کیفیت آب شرب و میزان آالیندگی آنها ثبت 
می شود، بدون اینکه دولت به آنها ترتیب اثری 
بدهــد و یا این موضوع به اطالع مشــترکان 
برسد.در مناطق روستایی نیز میزان آالیندگی 

۲۸ درصد بیشتر از شهرهاست. 
بر اساس این گزارش، کارشناسان نگران 
آالیندگی شــبکه های آب شــرب شهر های 
کوچک هســتند. این کارشناسان می گویند، 
التین تبار های آمریکا به شدت در معرض خطر 
قرار دارند، زیرا اکثر آنها نزدیک مراکز صنعتی در کالیفرنیا و 
در غرب آمریکا زندگی می کنند که میزان نیترات موجود در 

آب شرب آنها بسیار باالست.
ادامه ساخت دیوار مرزی

 خبر دیگــر از آمریکا اینکه، بر خــالف ادعاهای دولت 
جو بایــدن مبنی بر اینکــه وی قصد ندارد سیاســت های 
سختگیرانه مهاجرتی دوران دونالد ترامپ را ادامه بدهد، یک 
روزنامه آمریکایی طی گزارشی به نقل از وزیر امنیت داخلی 
این کشور نوشت، احتماال پروژه دیوار مرزی آمریکا با مکزیک 
ادامه خواهد یافت. به نوشته روزنامه »ایندیپندنت«، »الخاندرو 
مایورکاس« وزیر امنیت داخلی آمریکا، به کارکنانش گفت ، 

احتمال بروز شکاف در داعش با انتشار این خبر

ایندیپندنت از همکاری کامل
رهبر داعش با آمریکا خبر داد

احتماالً چراغ ســبز بایدن برای تکمیــل »فواصل« موجود 
در دیــوار مرزی را دریافت خواهد کرد.روزنامه »واشــنگتن 
تایمز« نیز می گوید به یادداشت هایی از این گفت وگوها میان 
مایورکاس و مأموران اداره گمرک و مهاجرت آمریکا دســت 
یافته است. در دوره رئیس جمهور سابق آمریکا، حدود ۴6۰ 
مایل )۷۴۰ کیلومتر(دیوار در مرزهای مشــترک مکزیک و 
آمریکا ایجاد شد تا از ورود غیرقانونی پناهجویان جلوگیری 
شود. ماه ژانویه)دی(مقامات گمرک و محافظت از مرزها اعالم 
کردند در حال نهایی کردن طرح ساخت ۳۰۰ )۴۸۲کیلومتر(

مایل دیگر از این دیوار هستند.بایدن در کمپین های انتخاباتی 
خود، وعده داده بود که حتی یک وجب به دیوار مرزی اضافه 
نخواهد کرد. اما در حال حاضر تخصیص بودجه برای تکمیل 
آن از سوی کنگره تصویب شده است.دموکرات های آمریکا در 
دوره ترامپ عالوه بر انتقاد شدید از صرف مالیات مردم برای 
ساخت این دیوار، به نحوه نگه داری پناه جویان در کمپ های 
مرزی نیز اعتراض داشــته و آن را غیرانسانی توصیف کرده 
بودند.با این حال، گزارش ها و عکس های منتشــر شــده از 
این کمپ ها طی چند ماهی که از ریاســت جمهوری بایدن 
می گذرد، نشــان می دهد، اوضاع پناهجویان در دولت جدید 
دموکرات آمریکا نیز همچنان اســفناک است.چندی پیش 
شماری از ســناتورهای آمریکایی از یکی از مراکز مرزی در 
شهر »دانا« بازدید و تصاویر تکان دهنده ای از نحوه نگه داری 

پناهجویان منتشر کرده اند.

نیمی از مردم افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند

محمدرضا مرادی
شــنبه ۱۴ فروردین ماه اردن به خبر اول رسانه های منطقه تبدیل شد. 
»کودتا در اردن« کلید واژه تمام رسانه های عربی بود. شنبه شب رسانه ها اعالم 
کردند که شاهزاده »حمزه بن حسین« بزرگ ترین پسر »ملک حسین« به 
اتهام دسیسه چینی برای سرنگونی برادر ناتنی خود »عبداهلل دوم« بازداشت 
شــد. دستگاه اطالعاتی اردن همچنین به صورت شبانه حدود ۲۵ تَن دیگر 
را به اتهام »تهدید علیه ثبات کشور« دستگیر کرد. در میان افراد بازداشت 
شده اسامی شخصیت هایی همچون »شریف حسن بن زاید« یکی از اعضای 
خاندان ســلطنتی اردن به همراه »باســم عوض اهلل« یکی از نزدیکان ملک 
عبداهلل که مدتی در ســمت وزیر دارایی اردن فعالیت کرده است، به چشم 
می خورد. عده ای این کودتا را نمایشی و عده ای نیز طرحی از سوی عربستان 
و امارات و حتی اسرائیل می دانستند. اما شنبه شب در اردن چه خبر بود؟ 

در این ماجرا چند سناریو وجود دارد:
۱.برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که این اتفاق بی سابقه در اردن 
بیشــتر یک اقدام پیشــگیرانه بوده تا خنثی کردن کودتایی قریب الوقوع. 
سال هاســت در خاندان  هاشمی اردن اختالف وجود دارد که چیز عجیبی 
نیست. با توجه به ساختار قدرت در اردن وقوع چنین کودتایی به این آسانی 
هم نیست. اردن یکی از قوی ترین دستگاه های اطالعاتی را در سطح منطقه 
دارد که تبعیت مطلق از پادشــاه دارد و همچنین بر خالف کشوری چون 
مصر ارتش اردن نیز وارد این فاز نمی شــود. از ســوی دیگر امیر حمزه که 
در ســال ۱۹۹۹ به سمت ولیعهدی اردن انتخاب شده بود در سال ۲۰۰۴ 
به دستور ملک عبداهلل از این سمت برکنار شد و ملک عبداهلل به دلیل ارتباط 
ســاختاری با نهادهای اطالعاتی و امنیتی اردن عهده دار سمت ولیعهدی و 
پادشاهی به طور همزمان شد. همچنین وضعیت امنیت اردن همواره تحت 
پوشش »ام.آی.6« انگلیس و »شین بت« رژیم صهیونیستی قرار دارد. علت 
اینکه سرویس امنیت داخلی این رژیم، اردن را تحت پوشش دارد، این است 
که صهیونیســت ها مدعی اند سرزمین های شرق اردن از آن اسرائیل است. 

بنابراین وقوع کودتا در اردن بسیار سخت است. 
۲. ســناریوی دیگر این است که عربســتان و امارات طراح این کودتا 
بوده اند. عربســتان و امارات در ســال های اخیر سعی کرده اند تا اردن را از 
نقش محوری در مسئله فلسطین دور کرده و خود به عنوان بازیگران جهان 
اهل سنت در مسئله فلسطین مطرح شوند. به همین دلیل برخی از جمله 
تحلیلگر روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« بر این باور هستند که 
عربســتان و امارات پشت صحنه این کودتا بوده اند. این روزنامه عبری زبان 
اعالم کرده که ولیعهد عربستان و یکی از رهبران امارات در رخدادهای اخیر 

اردن دست داشته اند. 
۳. ســناریوی دیگر این اســت که با توجه به اینکه اردن در مســئله 
عادی ســازی روابط اسرائیل با جهان عرب سنگ اندازی کرده احتماال رژیم 
صهیونیســتی پشت صحنه این کودتا باشــد. منابع خبری یکشنبه شب از 
مشارکت یک عامل موساد، سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در کودتای 
نافرجام اردن خبر دادند. گفته می شود که جاسوس سابق موساد به شاهزاده 
»حمزه« و همســرش پیشــنهاد داده بود تا از اردن فرار کنند. اردن سال 
گذشته بعد از اتمام دوره واگذاری، اراضی الباقوره و الغمر را که طی قرارداد 
۲۵ ســاله صلح در سال ۱۹۹۴ در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشته شده 
بــود باز پس گرفت و دو هفته بعد در همان اراضی بعد از تهدید به جنگ 
با اسرائیل توسط شاه اردن، یک رزمایش دوهفته ای برگزار کرد که این دو 
اقدام به مذاق صهیونیست ها خوش نیامد و آنها را عصبانی کرد. در همین 
مدت تنش بین اســرائیل و اردن ادامه یافت به طوری که صهیونیست ها از 
ورود ولیعهد اردن به قدس شریف ممانعت کردند و اردن نیز در پاسخ مانع 
عبور هواپیمای نتانیاهو از آسمانش به سمت امارات شد که این اقدام باعث 
لغو سفر نتانیاهو به امارات گردید. روابط اقتصادی نیز با درنظر نگرفتن فروش 
گاز صهیونیست ها به اردن در کمترین حد خود رسیده و واردات اردن ۱۲ 
میلیون دالر و صادرات به اســرائیل به رقم ناچیز 6۵ میلیون دالر رســیده 
است. بنابراین بسیاری معتقدند چه بسا اسرائیل طراح این کودتا بوده و یا 

خواسته است با این اقدام ملک عبداهلل را تهدید کند. 
اینکه کدام یک از این سناریوها با واقعیت همخوانی دارد به گذشت زمان 
و دسترسی بستگی به اطالعات محرمانه دارد. اما در کل بررسی سناریوهای 
مختلف نشــان دهنده این است که بازداشت های اخیر در اردن به احتمال 
زیاد صرفا یک اقدام پیشگیرانه از سوی ملک عبداهلل پادشاه اردن بوده که 
نوعی هشدار هم به برخی طرف های عربی خارجی در دل خود دارد؛ مبنی 
بر اینکه دربار بر ارتباطات آنها با برخی مخالفان و افرادی در درون خاندان 

حاکم  اشراف دارد.


