رسوایی جنسی پسر ملکه انگلیس
تمامی عناوین سلطنتی و نظامی «اندرو» گرفته شد

به دنبال رسوایی جنســی «اندرو» فرزند ملکه
انگلیس تمامى عناوین سلطنتی و نظامی وی گرفته شد.
کاخ« باگینگهام» روز پنجشــنبه در همین زمینه اعالم
کرد که شــاهزاده «اندرو» دومین فرزنــد ملکه امتیازهای
سلطنتی و عناوین نظامی خود را به ملکه انگلیس بازگردانده
است .شاهزاده  61ساله در آمریکا با شکایت زنی روبهروست
که میگوید ،این عضو خانواده ســلطنتی انگلیس در دوران
نوجوانیاش به او تعرض کرده اســت.با توجه به اهمیتی که
شنبه  25دی ۱۴۰۰
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افزایش  148درصدی اعدام در عربستان
طی سال 2021

به گفته یک سازمان فعال درحوزه حقوق بشر،
تعداد موارد اعدامها در عربستان در سال گذشته
میالدی  148درصد افزایش داشته و جامعه جهانی
باید دولت سعودی را مورد بازخواست قرار دهد.
ســازمان اروپایی -ســعودی حقوق بشر در گزارشی
به افزایش باالی تعداد اجرای احکام اعدام در عربســتان
پرداخته و نوشــته که ســال  ۲۰۲۱در مقایســه با سال
پیش از آن تعداد موارد اجرای حکم اعدام در این کشور،

این عناوین بر موقعیت کسی مانند شاهزاده «اندرو» در جامعه
انگلیس دارد ،این اتفاق تصمیمی بســیار بزرگ و کم سابقه
در این کشــور محسوب میشــود .چندی پیش قاضی یک
دادگاه منطقهای آمریکا حکم داد« ،شاهزادهاندرو» پسر ملکه
انگلیس باید خود را تا  ۱۴ژوئیه( 23تیر  )1401در ارتباط با
این پرونده به دادگاه معرفی کند«.اندرو » که سومین فرزند
و پســر دوم الیزابت دوم ،ملکه انگلیس است ،تاکنون تمامی
اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است.
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تیراندازی نظامیان صهیونیست به یکدیگر
 2تکاور به هالکت رسیدند

رسانههای عبری نوشــتهاند که نظامیان رژیم صهیونیستی به
اشتباه با یکدیگر درگیر شدهاند که در نتیجه این درگیری ،دو تن از
تکاوران این رژیم به هالکت رسیدهاند.
هر روز خبری از چالشها و یا نقاط ضعف ارتش رژیم صهیونیستی منتشر
میشــود .در چند روز گذشته اعالم شــده که نظامیان صهیونیست عالوهبر
زبالهگردی در مرزهای لبنان در حیــن خدمت میخوابند .عالوهبر این اعالم
شــده که  31نظامی صهیونیست در سال  2021کشته شدهاند که  11نفر از
این افراد خودکشی کردهاند .اکنون نیز خبر رسیده که نظامیان صهیونیست به
اشتباه با یکدیگر درگیر شدهاند .در این راستا ،منابع عبریزبان ،صبح پنجشنبه
خبر دادند که  2افســر رژیم صهیونیســتی در غور اردن (دره اردن) کشــته
شــدند .کانال  ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیستی در این خصوص گزارش داد که
تحقیقات اولیه نشــان میدهد پس از تمرین نظامــی در غور اردن ،دو تن از
تکاوران رژیم صهیونیســتی در حال گشتزنی در نزدیکی پایگاهشان بودهاند
که ناگهان احساس میکنند تحرکات مشکوکی در اطرافشان در جریان است.
بنابر این گزارش ،هر دو تکاور اقدام به شــلیک تیر هوایی میکنند که یکی از
ســربازان یگان گمان میکند عملیاتی مسلح به وقوع پیوسته و به سرعت به
سمت دو تکاور یادشده شلیک میکند .طبق گزارش منابع عبریزبان ،در پی
این تیراندازی ،هر دو تکاور به هالکت رســیدهاند .مقامات رژیم صهیونیستی
از جمله «گیلعاد اردان» ســفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد این
حادثه را «فاجعه» خواندند.

مشاور سابق وزارت دفاع عراق خبر داد

تعداد نیروهای آمریکایی در عراق
به شکل قابل توجهی افزایش یافته است

سرویس خارجی-
«صفاء االعسم »کارشــناس نظامی عراقی و مشاور سابق وزارت
دفاع عراق ،از «افزایش قابل توجه» نیروهای آمریکایی در این کشور
خبر داده اســت .این در حالی است که آمریکاییها ادعا کرده بودند
نیروهای نظامی خود را از عراق خارج کرده و شماری مستشار نظامی
را برای آموزش ارتش عراق باقی گذاشتهاند.
«صفاء االعسم» کارشناس نظامی عراقی و مشاور سابق وزارت دفاع عراق
گفته ،شــمار نیروهای آمریکایی در عراق نه تنها کم نشده بلکه ،افزایش قابل
توجهی هم داشــته است .او به وبگاه «المعلومه» گفته افزایش این نیروها ،در
حالی است که آمریکا مدعی عقبنشینی از عراق از تاریخ  ۳۱دسامبر(دو هفته
پیش) شــده بود .به گفته «االعســم» تحرکات ائتالف بینالمللی به رهبری
آمریکا همزمان با ورود نیروهای آمریکایی به پایگاه عین االســد افزایش یافته
اســت« :حضور نظامی آمریکا به شــکل قابل توجهی و به طور قطع و یقین
افزایش یافته و به خصوص در مناطق مرزی در پایگاه عین االســد در االنبار
و پایگاه حریر در اربیل شاهد این مسئله هستیم« ».صفاء االعسم» همچنین
درخصوص نقشه تروریستهای داعش برای عملیاتهای تروریستی در شهرها
و عبور از مرز سوریه هشدار داد و اما تأکید کرد که داعش دیگر توانایی سابق
برای اشغال یک شهر همچون موصل یا دیگر مناطق را ندارد.
حمالت مشکوک به سفارت آمریکا
از ســوی دیگر پنج شنبه شــب منابع خبری عراق از شنیده شدن صدای
انفجار در منطقه ســبز بغداد خبر دادند .پایگاه خبری «بغداد الیوم» به نقل از
یک منبع امنیتی گزارش داد که سفارت آمریکا در بغداد با دو راکت هدف قرار
گرفته است .کانال تگرامی صابرین نیوز اما گزارش داد که صدای سه انفجار در
منطقه ســبز بغداد شنیده شده است .صابرین همچنین خبر داد که در پی این
حمالت ،در داخل منطقه سبز ،آژیرهای هشدار به صدا درآمده و درهای سفارت
آمریکا نیز بسته شده است« .قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق
عراق در واکنش به این حمالت گفت که هدف از این حمله ،بر هم زدن وضعیت
است؛ حمله به منطقه سبز در این زمان و با همان روش قدیمی ،توسط نیروهای
مقاومت صورت نگرفته است و آنها سفارت آمریکا را هدف قرار ندادهاند.
افشای جزئیاتی از توطئه بوش پسر و تونی بلر
از ســوی دیگر ،یک رسانه مستقر در انگلیس جزئیاتی از گفتوگوی میان
«جرج دبلیو بوش» ،رئیسجمهور اسبق آمریکا و «تونی بلر» ،نخستوزیر اسبق
انگلیس قبل از حمله به عراق ارائه داده اســت .پایگاه خبری «میدلایستآی»
به ســندی دســت یافته که در بردارنده روایتی از دیداری است که تقریباً یک
ســال قبل از آغاز جنگ عراق میان رهبران وقت دو کشــور انجام شده است.
مطابق این سند ،جرج دبلیو بوش به نخستوزیر انگلیس گفته که نمیداند بعد
از سرنگونی حکومت «صدام» ،دیکتاتور وقت عراق چه کسی جایگزین او خواهد
شد و اینکه این مسئله برای او اهمیت چندانی هم ندارد .پایگاه میدلایستآی
نوشته بوش پسر در این دیدار حساس که در مزرعهاش در ایالت تگزاس انجام
شده دیدگاهی ســهلانگارانه درباره تبعات آغاز جنگ در عراق داشته است و
بوش معتقد بوده که روی کار آمدن یک «حکومت ســکوالر میانهرو» در عراق
آثار مطلوبی روی عربســتان و ایران خواهد داشت .اما مطابق سند مذکور ،این
چیزی بوده که بوش در محافل علنی به آن اذعان نمیکرده است.

دبیر کل سازمان ملل:

میلیونها افغان در آستانه مرگ هستند
غرب چرا پولهای افغانستان را آزاد نمیکند؟

شماره ۲۲940

صفحه آخر
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گزارش خبری کیهان

احتمال فروپاشی دموکراسی آمریکا تا سال 2025
3
ــــ
 ۴آمریکاییها این خطر را جدی میدانند

سرویس خارجی-
افکار عمومی آمریکا و کارشناســان برجســته
غربی با روی کار آمدن ترامــپ و اقدامات او درباره
احتمال فروپاشــی آمریکا و خطر بروز جنگ داخلی
در این کشور به اتفاق نظر رســیدهاند .جدیدترین
نظرســنجیها نیز نشان میدهد که سه چهارم مردم
آمریکا نیز نگران فروپاشــی دموکراسی این کشور
هستند و معتقدند این مسئله خطرناکتر از دشمنان
خارجی است.
آمریــکای  2022به اذعان کارشناســان و رســانههای
غربی «یک کشــور بحران زده» اســت .شکافهای سیاسی
و اجتماعی در این کشور تشــدید شده و بسیاری را نسبت
به آینده آمریکا نگران کرده اســت .این روزها کم نیســتند
کارشناسان برجستهای که درباره کودتا ،تجزیه ،جنگ داخلی
و حتی فروپاشی این کشــور هشدار میدهند .در بین افکار
عمومی آمریکا نیز این دیدگاه به طرفداران جدی پیدا کرده
که «دموکراسی آمریکا در معرض فروپاشی است».
حمله به کنگره ،نقطه معتبر شدن هشدارها
حملــه حامیان ترامپ به کنگره آمریکا ،آنقدر مهم بود
که ،تبعات سیاســی و اجتماعی و حتی بینالمللی آن هنوز
ادامه دارد .در همین راســتا همزمان با اولین سالگرد حمله
مرگبار حامیان دونالد ترامپ بــه کنگره آمریکا در اعتراض
به نتایج انتخابات ریاست جمهوری  ،۲۰۲۰نظرسنجیها از
نگرانی شــدید آمریکاییها درباره آینده این کشور حکایت
دارد.خبرگزاری فرانســه با اشاره به نظرسنجی تازه دانشگاه
«کوئینیپیاک» به نگرانی آمریکاییها درباره آینده کشورشان
پرداخته است.به گفته  76درصد از افرادی که در نظرسنجی
دانشگاه «کوئینیپیاک» شرکت کردند ،بیثباتی سیاسی در
آمریکا خطری بزرگتر از تهدیدهای خارجی اســت.به اعتقاد
 ۵۸درصد از آمریکاییهای شرکتکننده در این نظرسنجی،
«دموکراســی» در آمریکا با خطر فروپاشــی مواجه است و
 ۳۷درصد گفتند که اعتقادی به در خطر بودن دموکراســی

کشورشــان ندارند.پنجاه و سه درصد از شرکتکنندگان در
نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک گفتند که احتمال میدهند
اختالفات سیاسی در کشور بدتر شود.
فروپاشی تا 2025
یک نویسنده و استاد دانشــگاه کانادایی نیز پیشبینی
کرده «دموکراســی آمریکا» ممکن اســت تا ســال ۲۰۲۵
دچار فروپاشی شــده و باعث ایجاد بیثباتیهای سیاسی و
خشونتهای گسترده در آن کشور شود.
بــه گــزارش فــارس «تومــاس هومر-نیکســون»،
مدیرعاملاندیشکده «کاســکید» در دانشگاه «رویال رودز»
در مقالهای در پایگاه «گلوباندمیل» مینویسد« :دموکراسی
آمریکا ممکن است تا  ۲۰۲۵دچار فروپاشی شود و این ایجاد
بیثباتیهای شــدید سیاســی و از جمله خشونت گسترده
داخلی را به همراه خواهد داشــت .تا ســال  ۲۰۳۰و شاید
زودتر از آن ،این کشــور ممکن اســت تحت حاکمیت یک
دیکتاتوری راستگرا درآید».
وی مینویسد« :ما نباید این احتماالت را صرفاً به دلیل

آنکه مضحک به نظر میرســند یا آنکه تصور آن وحشتناک
است کنار بگذاریم .در سال  ۲۰۱۴هم این احتمال که دونالد
ترامپ روزی رئیسجمهور خواهد شــد بــه نظر هر آدمی
مضحک مینمود ،اما امروز ما در جهانی زندگی میکنیم که
رویدادهای مضحک رنگ واقعیت به خود میگیرند و اتفاقات
وحشــتناک به اتفاقــات عادی تبدیل میشوند»نیکســون
خاطرنشان کرده «دانشگاهیان برجســته در آمریکا اکنون
احتمال تضعیف مرگبار دموکراسی آمریکا را به صورت جدی
مورد بررسی قرار میدهند»
این دانشــمند کانادایی در بخش دیگری از یادداشت با
یــادآوری حوزههای مورد عالقه پژوهش خود در  ۴۰ســال
گذشــته تصریح کرده که نشــانههای بروز بحران در آمریکا
را مشاهده میکند.نیکســون در بخش دیگری از یادداشت
خود نوشــته آمریکا «به نحو فزایندهای غیرقابل حکمرانی
میشود و برخی کارشناسان معتقدند ممکن است وارد جنگ
داخلی شود»به نوشته این دانشمند کانادایی« ،دستمزدهای
تعدیلشده بر حسب تورم برای میانه جمعیت کارگران مرد

در سه ماهه چهارم ســال  ۲۰۱۹کمتر از سال  ۱۹۷۹بوده
است؛ در همین حال ،درآمد مدیران عامل شرکتهای بزرگ
بین سالهای  ۱۹۷۸تا  ۲۰۱۶از  ۳۰برابر یک کارگر متوسط
به  ۲۷۱برابر آنها افزایش یافته اســت .نابرابری اقتصادی در
بخشهای گســتردهای از داخل این کشور نمایان است ،در
حالی که رشــد اقتصادی ،به طــرز فزایندهای در حدود ۱۲
مراکز شهری متمرکز شده است».
احضار سران فیس بوک و توئیتر به کنگره
خبــر دیگر از آمریــکا اینکه کمیتــه منتخب کنگره
آمریکا که در مورد حمله  ۶ژانویه  17( 2021دی )1399
به کنگــره تحقیق میکند مقامات غولهای رســانههای
اجتماعی توئیتر ،ردیت و شــرکتهای مادر فیس بوک و
گوگل را احضار کرده است.
به گزارش «سی ان بیسی» ،کمیته دو حزبی ،تابستان
گذشــته از این شــرکتها و دیگر رســانههای اجتماعی
خواســته بود که مجموعهای از اطالعــات ضروری درباره
احتمال بروز تروریســم داخلــی را ارائه کنند ،اما به گفته
بنی تامپســون ،رئیساین کمیته از حزب دموکرات ایالت
میسیسیپی «پاســخهای ناکافی» از برخی از بزرگترین
پلتفرمها و رســانههای اجتماعی دریافت کرده است.این
کمیته مجددا ً از شرکت مادر گوگل آلفابت ،توئیتر ،ردیت
و متا (فیسبوک ســابق) خواســت مجموعهای از سوابق
مربوط به تروریســم داخلی ،انتشــار اطالعات نادرست و
تالشها برای تأثیرگــذاری یا براندازی انتخابات  ۲۰۲۰را
تحویل دهند.پیشــتر ،جو بایــدن ،رئیسجمهور آمریکا با
اشاره به تحقیقات کمیته بررسی حادثه حمله به ساختمان
کنگره درخواست کرد مقامات قضایی تمامی افرادی را که
برای تکمیل مدارک و اسناد این حادثه با دادگاه همکاری
نمیکنند و حاضر به شهادت در این زمینه نیستند ،تحت
پیگــرد قانونی قرار دهد.هیئت بررســی حادثــه  ۶ژانویه
تاکنــون دهها احضاریه برای نزدیــکان و اطرافیان دونالد
ترامپ ارسال کرده است.

کرونا و خسارت  100میلیارد دالری در انتظار صنعت آلمان
سرویس خارجی-
«همهگیری کرونا زنجیره تامیــن مواد اولیه
در جهان را تحت تاثیر قــرارداده و این موضوع
زیان ســنگینی به اقتصاد آلمان وارد کرده است.
پیشبینی میشــود اقتصاد این کشــور در سال
جاری میالدی نیز به دلیل همین مســئله بیش از
 100میلیارد دالر زیان متحمل شود ».این بخشی از
گزارش خبرگزاری فرانسه است.
کرونــا جدای از اینکه بیش از  5میلیون و  500هزار
نفر را در سراســر جهان به کام مرگ کشانده ،میلیونها
انســان را هم بیکار کــرده ،دهها هزار شــرکت و واحد
تولیدی را به تعطیلی کشــانده و هزینههای سنگینی را
هــم به اقتصاد جهانی متحمل کرده اســت .این ویروس
میکروسکوپی تاثیر بسیار شــدیدی نیز بر روی زنجیره
تامین مواد اولیه در سراســر جهان داشته و اقتصادهای
بزرگ جهانی به همین دلیل طی دو سال گذشته متحمل
خسارات بسیار ســنگینی شدهاند .به گزارش خبرگزاری
فرانسه پیشبینیها از ضرر شدید صنایع آلمانی در سال
جاری میالدی نیز به همین دلیل صورت گرفته است.
بر اســاس این گزارش کمبود مواد اولیه و قطعات در
بازار جهانی ،در سال  ۲۰۲۲میالدی حدود  ۱۰۰میلیارد
دالر برای صنعت آلمان هزینه ایجاد خواهد کرد .براساس
پژوهشها و مطالعات انجام شــده در بخشهای مختلف
صنایع آلمان ،تنگناهای اقتصادی که برای صنایع آلمان
وجود دارد مانع بیش از  ۵۰میلیارد یورو ارزش افزوده در
سال  ۲۰۲۲میالدی خواهد شد.
اوضاع تا مدتها همین خواهد بود
«زیگفرید راسورم» ،رئیسفدراسیون صنایع آلمان در
کنفرانس مطبوعاتی ساالنه خود در همین ارتباط گفته:
«با وجود سفارشهای زیادی که به صنایع و شرکتهای
تولیدی آلمان داده شده است ،کمبود ریزتراشهها ،قطعات
و مواد اولیه تــا مدتها همچنان بــر تولید تاثیر منفی
خواهد گذاشت ...صنعت قدرتمند آلمان به شکلی ویژه،
تحت تأثیر این بحران قرار گرفته است که شیوع بیماری

همه گیر کووید ،۱۹-نقش اصلی را در آن داشــته است.
این بیماری هنوز هم بخشهای مهمی از اقتصاد و صنایع
آلمان را درگیر کرده است».
به گزارش باشگاه خبرنگاران رئیسفدراسیون صنایع
آلمان این را هم گفته که« :سویه اُمیکرون ویروس کرونا
در بســیاری از کشورهای اروپایی در حال گسترش است
که این خود تهدیدی بر اقتصاد کشورهای اروپایی خواهد
بود .به همین علت ،فدراســیون صنایع آلمان که در واقع
نقش میانجیگــر را برای صنایع و شــرکتهای تولیدی
آلمان ایفا میکند انتظــار دارد حالت توقف و حرکت بر
بخش صنایع این کشور طی ســال جاری حاکم باشد...
بخش تولیدات کارخانهای که ســتون بزرگترین اقتصاد
منطقه یورو را تشــکیل میدهد ،چندین ماه اســت به
علــت عرضه ناکافی برخی اجزا و مواد خام ،تحت فشــار
قرار گرفته اســت .زیــرا زنجیرههای عرضــه جهانی به
علت همهگیری ،دوباره مختل شــده است .عالوهبراین،

ازســرگیری فعالیتهای بازرگانی ،بهبود فضای کسب و
کار و رونق اقتصادی موجب شــده است تقاضا برای مواد
خام و اولیه افزایش یابد که این خود موجب کاهش مواد
اولیه شده است».
کرونا ،ارتش آمریکا را هم به بحران کشاند
غیر از آلمان گزارشها حاکی است ارتش آمریکا نیز
به شدت از بحران در تامین زنجیره کاال رنج میبرد .یک
رســانه آمریکایی در همین زمینه گزارش داده اخالل در
زنجیره تأمین کاال فروشگاههای مخصوص ارتش آمریکا
در سراسر دنیا از جمله در ژاپن و کره جنوبی را با کمبود
کاال مواجه کرده اســت .پایگاه «اســتاراند استریپس»
گزارش داده فروشــگاههای ویــژه وزارت دفاع آمریکا در
اقصــی نقاط دنیا از جمله در اروپا و آســیا با کمبود کاال
مواجه شده اســت.این پایگاه با استناد به مطالب منتشر
شــده توسط مقامهای نظامی آمریکا در فیسبوک نوشته
در پایان ســال جاری فروشگاههای ارتش آمریکا در ژاپن

و کره جنوبی با کمبود مواد غذایی روبهرو شــده اســت.
مواد یــخزده و فرآوردههای لبنی با بیشــترین کمبودها
مواجه شدهاند.مطابق این گزارش ،کره ،پنیر ،مکمل قهوه،
ب میوه در اکثر پایگاههای
ماســت و شــیر ،تخم مرغ و آ 
آمریکا در ژاپن موجود نیستند .فروشگاههای پنتاگون در
آلمان و ایتالیا هم در ماههای گذشته با کمبود غذا مواجه
شدهاند«.کمپ کینسر» ،از افسران آمریکایی در اوکیناوا
ژاپن روز سهشــنبه در مطلبی در فیسبوک نوشت« :در
آینده نزدیک ،انتظار نداشته باشید قفسههای فروشگاهها
مانند گذشته پر باشند»
ارتش در بیمارستانهای آمریکا
از ســوی دیگر با افزایش شدید شــمار مبتالیان به
ویروس کرونا در آمریکا کاخ ســفید دســتور استفاده از
ارتش برای مهار اُمیکرون را صادر کرده است .به گزارش
فارس« ،جو بایدن» روز پنجشنبه استقرار سریع پرسنل
پزشکی نظامی را برای حمایت از بیمارستانهایی که در
حــال حاضر با انبوه موارد ابتال به کرونا به دلیل شــیوع
گسترده ســویه اُمیکرون در آمریکا دســت و پنجه نرم
میکنند ،اعالم کرد.
به گزارش وبگاه «آکسیوس» ،از هفته جاری ۱۰۰۰
پرســنل نظامی به بیمارســتانهای  6ایالت نیویورک،
نیوجرسی ،اوهایو ،رود آیلند ،میشیگان و نیومکزیکو اعزام
خواهند شــد .یک مقام کاخ سفید گفت که این عالوهبر
بیش از  ۸۰۰پرسنل نظامی و اضطراری دیگر است که از
روز شــکرگزاری به  ۲۴ایالت اعزام شدهاند و شامل بیش
از  ۳۵۰پزشک نظامی ،پرستار و درمانگر که به کارکنان
بیمارســتانها کمک میکنند ،میشود .بیش از  ۱۴هزار
عضــو گارد ملی آمریکا نیــز در  ۴۹ایالت برای حمایت
از مراقبتهــای بالینی ،آزمایشهــا و اقدامات مرتبط با
واکسیناسیون فعال شــدهاند .بر اساس گزارش نیویورک
تایمز ،انتظار میرود بایدن در مورد نحوه مدیریت دولتش
درخصوص همهگیری اعالمیههای بیشــتری ارائه کند.
آمریکا در هفته گذشــته رکورد ابتــای روزانه در جهان
را جابجا کرد.

با هدف مقابله با آمریکا

دبیرکل ســازمان ملل متحد با هشدار درباره بروز بحران انسانی
گسترده و بیســابقه در افغانستان از آمریکا و بانک جهانی خواست
تا اموال مسدود شده دولت افغانستان را برای نجات جان میلیونها
شهروند در آستانه مرگ این کشور ،آزاد کنند.
طی چند ماه اخیر و بعد از ســقوط دولت اشــرف غنی ســازمان ملل و
نهادهای تابعه این ســازمان بارها درباره بروز گرســنگی و قحطی شــدید در
افغانستان هشــدار دادهاند .علت اصلی بروز این بحران بیسابقه نیز ،مصادره
داراییهای این کشــور از سوی غرب و فرار اشرف غنی با میلیونها دالر پول
مردم عنوان شده است .غربیها میگویند درباره «آزادی زنان» افغان در حال
مذاکره با طالبان هســتند و تا این مذاکرات به نتیجه نرسد ،اموال آنها را آزاد
نمیکنند!
حاال «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در جدیدترین این هشدارها
در نیویــورک به خبرنگاران گفته« :ما باید هر چه ســریعتر راهی برای تزریق
نقدینگی به اقتصاد افغانســتان پیدا کنیم و از فروپاشــی اقتصادی این کشور
جلوگیری به عمل بیاوریم چون این مســئله به فقر گسترده ،گرسنگی و فقر
مطلق میلیونها نفر در افغانستان منجر میشود....تامین کافی و خوب بودجه
عملیاتهای امدادی در افغانســتان میتواند به نتایج بسیار خوبی دست پیدا
کنند....سال گذشته ( )۲۰۲۱سازمان ملل و شرکای بشردوستانه آن به بیش
از  ۱۸میلیون نفر در افغانســتان کمک کردند که این تعداد  ۶۰درصد بیشتر
از افراد نیازمند کمک در افغانســتان در سال  ۲۰۲۰است ...آب و هوای بسیار
سرد زمســتان و داراییهای مسدود شده افغانستان یک ترکیب مرگبار برای
مردم افغانســتان است...برای طرحهای بشردوستانه و حمایتی از مهاجران در
افغانستان در سال جاری میالدی به  ۵میلیارد دالر نیاز داریم».
به گزارش رویترز حدود  ۹.۵میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان
همچنان در خارج از این کشــور به ویژه آمریکا مســدود است و حمایتهای
بینالمللی به دولت اشــرف غنی ،رئیسجمهوری پیشــین افغانستان هم از
زمــان روی کار آمــدن مجدد طالبــان در  ۱۵اوت  24(۲۰۲۱مرداد )1400
متوقف شــده است .گفتنی است ،دولت اشرف غنی صد در صد آمریکایی بود.
س از فرار از افغانســتان انبوهی از سالحهای مدرن را برای
آمریکاییها هم پ 
طالبان گذاشــتند .غنی در آخرین موضعگیری خود درباره تحوالت کشورش
گفت ،اعتماد به آمریکا باعث سقوط افغانستان شد.

روسیه در اندیشه استقرار نیرو در ونزوئال و کوبا ،برای مقابله بهمثل با ناتو
همزمان با پایان بینتیجه مذاکرات روسیه و
ناتو مســکو ،تأکید کرد که ادامه گسترش ناتو و
استقرار تسلیحات تهاجمی در مناطق همجوار
روسیه ،برای مســکو غیرقابل قبول بوده و در
صورت ادامه این روند اســتقرار نیروهای نظامی
روســیه در ونزوئال و کوبا در نزدیکی مرزهای
آمریکا دور از انتظار نخواهد بود.
نمایندگان روســیه ،آمریکا و ناتو هفته گذشته در
بروکســل و ژنو چندین بار برای کاســتن از تنشهای
فی مابین پای میز مذاکره نشســتند گفته میشــود
دستور کار اصلی این مذاکرات ارائه تضمینهای امنیتی
به روســیه برای عدم گســترش ناتو به سمت شرق و
عدم عضویت جمهوریهای سابق شوروی در ناتو بوده
اســت مسئلهای که بر اساس گزارشها آمریکا و ناتو با
آن موافقت نکرده و این مذاکرات بدون نتیجه به پایان
رسیده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری «تــاس»« ،الکســاندر
گروشــکو» معاون وزیر امور خارجه روســیه پنج شنبه
در یک کنفرانس مطبوعاتــی برای خبرنگاران در پایان
نشست شورای روســیه-ناتو در بروکسل اعالم کرد که
مقامات مسکو امیدوارند کشــورهای عضو ناتو توضیح
بدهند که چرا آماده پذیرفتن پیشــنهادات فدراسیون
روســیه درباره تضمینهای امنیتی نیســتند یا دیدگاه
خود در این خصوص را ارائه دهند« .گروشــکو» تأکید
کرد« :روند گســترش پیمان آتالنتیک شمالی خطرات
غیرقابل قبولی را در پی خواهد داشــت که روســیه با
آنها مقابله خواهــد کرد .امروزه کشــورهای زیادی به
جمع ناتو پیوســت ه و خاک آنها برای اقداماتی آشکارا با
جهت گیری ضدروسی مورد استفاده قرار میگیرد .این
روند اوضاع امنیت کشور ما را بشدت تحت تأثیر قرارداده

و تهدیدات جدی را برای ما به همراه داشته و قطعاً تدابیر
الزم برای تأمین امنیت روســیه اتخاذ خواهد شد» به
گفته وی ،نمایندگان روســیه در مذاکرات با کشورهای
عضو ناتو با صراحت ،بطور مســتقیم و بدون مالحظات
مترادف سیاســی درباره عواقب احتمالی سنگین ادامه
روند وخامت اوضاع برای امنیت اروپا صحبت کردند.
همزمان «ســرگئی ریابکوف» دیگــر معاون وزیر
امــور خارجه روســیه نیز با بیان اینکــه آمریکا و ناتو
پیشنهادات امنیتی مسکو را رد کردهاند ،هشدار داد او
این احتمال را که روسیه زیرساختهای نظامی خود را
در کوبا و ونزوئال مســتقر کند ،تایید یا رد نمیکند .به
گزارش فارس« ،ســرگئی ریابکوف» گفت که آمریکا و
ناتو درخواست کلیدی مسکو برای تضمین جلوگیری

 ۱۴۸درصد افزایش یافته است .طبق این گزارش ،تعداد
 ۶۷مورد اعدام در سال  ۲۰۲۱انجام شده است ،در حالی
که در سال قبل از آن این تعداد  ۲۷مورد بود و این مسئله
نشان از این دارد که دولت سعودی هیچ ارزشی برای خون
انسانها قائل نیست ،به خصوص اینکه صدور احکام اعدام در
یک پروس ه غیر قانونی و بدون طی مراحل دادرسی عادالنه
صورت میگیرد و هیچ انطباقی با قوانین پذیرفته شــده
بینالمللی ندارد.

از گســترش این ائتــاف نظامی بــه اوکراین و دیگر
کشورهای شــوروی ســابق را رد کردهاند و افزود که
تفاوت فاحش در رویکردها باعث ایجاد تردید در مورد
امکان ادامه گفتوگوها میشود.
به گزارش آسوشیتد پرس ،وی با بیان اینکه دلیلی
برای سازماندهی دور جدیدی از گفتوگوها در آینده
نزدیــک در مورد تضمینهای امنیتی نمیبیند ،اظهار
داشت گفتوگو در حال حاضر در جبهههای مختلف
ادامه دارد.ریابکوف در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی
روسیه افزود :همه چیز به اقدام همتایان آمریکایی ما
بستگی دارد و والدیمیر پوتین هشدار داده که اگر آمریکا
برای تحریک روسیه اقدام کند و فشار نظامی را بر آن
افزایش دهد ،روســیه میتواند اقدامات نظامی -فنی

انجــام دهد«.دیمیتری پســکوف» ســخنگوی کاخ
ریاستجمهوری روســیه نیز ضمن هشدار به آمریکا
درباره تالش برای اعمــال تحریم علیه رئیسجمهور
روســیه اعالم کرد ،این اقدام به معنای قطع روابط دو
کشور خواهد بود.
حمله سایبری به اوکراین
همزمــان با این تحــوالت وزارت آموزش اوکراین
اعــام کرد کــه در پی حمله ســایبری گســترده به
زیرســاختهای اینترنتی این کشــور ،تعداد زیادی از
وبسایتهای دولتی اوکراین از دسترس خارج شدهاند.
شبکه «اســکاینیوز» گزارش داد ،تعداد زیادی از
وبســایتهای دولت اوکراین در پی این حمله سایبری
از کار افتادهانــد و روی صفحــه اول بعضی از آنها نیز
هشــدارهایی درج شــده و تصویر پرچم اوکراین خط
خورده اســت.وزارت آموزش اوکراین نیز در بیانیهای
اعالم کرد« :حمله ســایبری گستردهای به سایتهای
دولتــی ،از جمله وزارتخانههای امور خارجه و وضعیت
اضطراری انجام شــده اســت».در حالی که بعضی از
رســانههای غربی تالش کردند این حمله را به روسیه
ربط دهند اما وزارت آمــوزش اوکراین اذعان کرد که
مســئولیت این حمله ســایبری را یک گروه افراطی
اوکراینی بر عهده گرفته است.پایگاه خبری «بلومبرگ»
در گزارشــی نوشــت« :وبســایتهای وزارتخانههای
خارجه ،کشــاورزی و آموزش اوکراین از جمله مواردی
بودنــد که از کار افتادنــد و [صفحه اول] برخی از آنها
با پیامهایی به زبانهای روســی ،لهستانی و اوکراینی
جایگزین شدند» سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین
نیز در توئیتر گفت که وبســایتهای دولتی به دنبال
این حمله سایبری گسترده از کار افتادهاند و مقامات در
تالش برای بازگرداندن خدمات هستند.

سفیرسابق آمریکا در سوریه:

واشنگتن از پایداری بشار اسد ناراحت است
اما او واقعیتی است که باید همه آن را بپذیرند

سرویس خارجی-
ســفیر ســابق آمریکا در
ســوریه که در بحبوحه جوالن
تروریستهای تکفیری در این
کشور ،برای سرنگونی بشار اسد
دســت به هــر کاری زده بود،
بقــای او را برای واشــنگتن
«ناراحتکننده» خواند و گفت «این واقعیتی غیرقابل تغییر است که
باید آن را پذیرفت».
دولت ســوریه پس از  10ســال نبرد با تروریســتهای تکفیری و غرب
موفق به بازگرداندن حاکمیت بر بســیاری از مناطق کشــور خود شده است.
تروریستهای تحت حمایت غربیها و برخی از کشورهای عربی نتوانستند به
اهداف خود برسند و ارتش ســوریه با حمایت ایران ،روسیه و حزباهلل پیروز
شــد .به دنبال این پیروزی برخی کشورهای عربی مانند امارات مجبور شدند
روابط خود را با دمشق عادی کنند و سفرای خود را دست از پا درازتر به این
شهر بازگردانند .در این بین ،غربیها نیز چارهای جز اعتراف به این امر ندیده
و مرتب شکست خود را با ادبیاتهای مختلف تکرار میکنند.
در همین ارتباط« ،رابرت فورد» ،سفیر سابق آمریکا در سوریه در گفتوگو
با خبرگزاری کردی «روداو» تأیید کرده که باقی ماندن دولت سوریه به همین
شکل برای واشنگتن ناراحتکننده است ،اما این واقعیتی غیرقابل تغییر است
و بــه کردها توصیه کرد که بهتر اســت با آن به تفاهم برســند .فورد در این
گفت وگو با تاکید بر اینکه «کشورهای عربی نیز باید راهی برای تفاهم با دولت
کنونی سوریه بیابند» خاطرنشان کرد« :معارضان سوریه قادر به تغییر دولت
نخواهند بود...آمریکا آمادگی اعزام سرباز بیشتر به سوریه را ندارد و همچنین
برای برکناری اســد از قدرت ،تجربه سال  2003در بغداد تکرار نخواهد شد».
«فورد» درباره حضور آمریکا در شمال شرق سوریه نیز با اشاره به اینکه تجربه
کردها در عراق با ســوریه کامال متفاوت است ،گفت« :سیاستی که آمریکا در
سوریه دنبال میکند با سیاست واشنگتن در عراق کامال متفاوت است».
او به نیروهای کرد نیز توصیه کرد راهی برای دســتیابی به توافق با دولت
ســوریه بیابند« :آیا این آســان خواهد بود؟ نه! بلکه بســیار دشوار است؛ آیا
مدیریت و کنترل فعلی آنها بر مناطق خود را حفظ خواهند کرد؟ به احتمال
زیاد ،نه».
خبر دیگر اینکه ،مناطق تحت اشغال ارتش ترکیه و تروریستهای همسو
در شــمال استان حلب و الحسکه سوریه روز پنجشنبه شاهد چهار انفجار بود
که تلفات جانی در پی داشــت .به نوشته وبگاه عنب بلدی ،انفجار اول در یک
ایستگاه اتوبوس شهر «الباب» در شرق حلب رخ داد و یک کشته و یک زخمی
به جا گذاشــت؛ دلیل انفجار یک عامل انتحاری بود .در انفجار یک خودروی
بمبگذاری شــده نیز در شــهر «اعزاز» در شمال حلب دو نفر زخمی شدند.
این انفجار در منطقه «الصیانه» در شمال این شهر رخ داد .گفته میشود یک
بمب کوچک به بدنه یک خودرو چســبانده شده بود .انفجار سوم نیز در شهر
«عفرین» در شــمال حلب به وقوع پیوســت که دلیل آن نیز عامل انتحاری
بود .به گفته عناصر وابسته به ترکیه ،در این انفجار یک نفر کشته شده است.
اما در شــهر «رأس العین» در استان الحسکه در شمال شرق سوریه نیز
یک بمب منفجر شــد که هنوز آماری از تلفات احتمالی آن در دست نیست.
مناطق تحت اشغال تروریســتهای موسوم به «ارتش ملی سوریه» که مورد
حمایت ترکیه قرار دارند ،به طور روزانه و هفتگی شــاهد انفجارهای مختلف
است که عموما نیز منابع همسو با آنکارا ،این انفجارها را به شبهنظامیان ُکرد
منتسب میکنند.

اعالم بسیج عمومی قبایل درمأرب
علیه ائتالف سعودی

قبایل شهرســتان «العبدیه» در استان مأرب ضمن اعالم بسیج
عمومی علیه ائتالف سعودی-اماراتی تأکید کردند که یک بار دیگر،
در صفوف دشمنان کشور ،فریب نخواهند خورد ،بلکه با قدرت با آنان
مقابله خواهند کرد.
شــهر مأرب در چند هفته گذشــته از سه محور توســط انقالبیون یمن
محاصره شده است .در این میان بسیاری از قبایل این منطقه بدون درگیری با
نیروهای انصاراهلل تسلیم شده و بسیاری دیگر نیز ضمن پیوستن به انقالبیون
اعالم کردهاند که با متجاوزان سعودی و اماراتی خواهند جنگید.
در همین ارتباط ،قبایل شهرســتان «العیدیه» در استان مأرب بار دیگر
تأکید کردنــد که از «ارتــش و کمیتهای مردمی» یمــن (نیروهای صنعاء)
حمایت میکنند .پایگاه خبری «یمن نیوز» به نقل از شــیخ «احمد الثابتی»
شهردار العبدیه گزارش داد که ساکنان این شهرستان ،در برابر ائتالف متجاوز
سعودی-اماراتی و مزدوران وابسته به آن خواهند ایستاد.
الثابتی تأکید کرد که ســاکنان العیدیه همچنین تأکید کردهاند که «یک
بار دیگر ،در صفوف دشــمنان کشور ،فریب نخواهند خورد» ،بلکه با قدرت با
آنان مقابله خواهند کرد .قبایل العیدیه از کســانی که فریب ائتالف سعودی را
خوردهاند ،خواستند که به منازل خود بازگردند و بار دیگر فریب این ائتالف را
نخورند .این قبایل در پایان برای مقابله با متجاوزان ،اعالم بسیج عمومی کرده
و گفتند که عازم جبهههای جنگ خواهند شد و «دوشادوش نیروهای صنعاء
و قبایل یمن ،با متجاوزان مقابله» خواهند کرد.
این در حالی اســت که هیئتهایی از قبایل و علمای اســتانهای شبوه،
مأرب و البیضاء یمن پانزدهم دی ماه جاری در شهر الثوره استان صنعاء میزبان
مسئولین و شخصیتهایی از این اســتان بودند .این هیئتها ضمن تقدیر از
اســتقبال و مهماننوازی اهالی صنعاء از آنها گفتند« :علیرغم سالها دوری و
فراق تحمیل شده توسط تجاوزگران و مزدوران آن بر ما و تبلیغ افکار نادرست
و مداخلهجویانه آنها برای مردم ما ،ما در آنها خالف آنچه را که برایمان تبلیغ
میکردند ،یافتیم».
درگیریهای استان مأرب به عنوان سرنوشتسازترین عملیات آزادسازی
میتواند نتیجه جنگ یمن را مشــخص کنــد .موفقیتهای میدانی نیروهای
مقاومت یمن در حالی اســت که طرف مقابل به طور عمده به حمالت هوایی
جنگندههای ســعودی دلخوش کرده و تالش دارد با استفاده از برتری هوایی
پیشروی نیروهای دولت صنعاء را آهسته کند ،به طوری که استان مأرب یمن
ن روزها شــاهد بیشترین تعداد حمالت هوایی در مقایسه با چند ماه پیش
ای 
است.
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