
نویسنده معروف ایرلندی اجازه چاپ کتابش را
به صهیونیست ها نداد

»سالی رونی« رمان نویس شناخته شده ایرلندی از 
ترجمه آثار خود توسط یک انتشارات اسرائیلی به زبان 
عبری ممانعت و اعالم کرد که دولت رژیم صهیونیستی 

را یک دولت آپارتاید می داند.
این نویسنده معروف ایرلندی تاکید کرده: »من با مردم 
فلســطین در مبارزه بــرای آزادی ، عدالــت و برابری اعالم 
همبســتگی می کنم«. پایگاه خبری روزنامه »رأی الیوم« با 
انتشار این خبر نوشت: » یک سیلی ]دیگر[ در صحنه جهانی 

به رژیم اشــغالگر وارد شد. زیرا همان طور که روزنامه عبری 
 »هاآرتص«« گزارش کرد، ســالی رونی، نویســنده ایرلندی 
)۳۰ ساله(، تالش برای ترجمه رمانش با عنوان »دنیای زیبا! 
کجا هستی« که در صدر فهرست پرفروش های سایت آمازون 
قرار داشــت، از سوی انتشارات اســرائیلی »مودان« را ناکام 
گذاشــت«. وی طی بیانیه ای تاکید کرد: »... ]اعمال[ نظام 
آپارتاید اسرائیل و تبعیض نژادی علیه فلسطینی ها با تعریف 

نظام آپارتاید در قانون بین الملل تطابق دارد.« 

خسارت 190 میلیارد دالری سوریه
از 10 سال جنگ

وزیر اقتصاد ســوریه در سخنانی گفت که جنگ 
۱۹۵ میلیارد دالر به بخش های نفت و برق این کشور 

خسارت وارد کرده است.
»محمد سامر الخلیل«، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه 
در کنفرانسی مطبوعاتی با اشاره به خسارت های وارد شده به این 
کشور در نتیجه جنگ اظهار کرد:» خسارت های مستقیم و غیر 
مستقیم در بخش نفت سوریه تا سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۵ میلیارد 
دالر و در بخش برق ۱۰۰ میلیارد دالر بوده اســت و بیشترین 

آســیب به این دو بخش وارد شــده است و این بخش ها مورد 
حمله، تخریب سیســتماتیک و سرقت قرار گرفته اند.« الخلیل 
ادامه داد:» بدهی ناچیز سوریه در مقایسه با جنگ ۱۱ ساله و 
تولید ناخالص داخلی، رضایت بخش است و درصد موجود قابل 
قبول است. مبادالت تجاری با روسیه در سال گذشته پیشرفت 
چشمگیری داشته است و تراز تجاری به سمت روسیه متمایل 
شــده است و روسیه در مبادالت تجاری با سوریه به رتبه های 
دوم و سوم رسیده است و چین همچنان در رتبه اول قرار دارد.« 
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آخرین گزارش ها

تغییر نتایج انتخابات عراق
تعداد کرسی های مقاومت و »دولت قانون« افزایش یافت

  بحران نان در سودان 
یک سال پس از عادی سازی روابط با اسرائیل

تأملی بر سیاست تنش زدایی  بن سلمان 
در برابر ایران

 سی بی اس نیوز: 

 60 درصد آمریکایی ها می گویند اوضاع اقتصادی کشورشان وخیم است

نگاه

 شهر »الجبوبه« یمن واقع در جنوب »مأرب« آزاد شد

 نظرســنجی های جدید نشــان می دهد بیش 
از آمریکایی ها معتقدنــد اقتصاد آمریکا  از نیمی 
در وضعیــت بدی قرار دارد و اکثــر آنها به برنامه 
دولت بایدن برای بهبود اوضاع اقتصادی بی اعتماد 

هستند. 
بر اســاس داده ها، اقتصاد جهانی طی ســال میالدی 
۲۰۲۰ به شدت از شیوع ویروس کرونا، متضرر شده است. 
 طی این مدت اقتصاد کشورهای آمریکا)منفی۳.7درصد (، 
آلمــان )منفی ۵درصد(، ژاپن)منفی۵.۳درصد(، فرانســه 
)منفی۹.۱درصــد(، ایتالیــا )منفی۹.۱درصــد(، هنــد 
)منفی۹.۹درصد( و انگلیس )منفی۱۱.۲درصد( کوچکتر 
شــده اند. در این میان اقتصاد آمریکا تحت تاثیر ویروس 
کرونا شرایط بسیار بحرانی را سپری می کند به طوری که 
وزارت بازرگانی این کشور گفته است آمریکا وارد بدترین 
بحران طی ۹۰ سال گذشته شده است. نتایج نظرسنجی ها 
نیز نشان می دهد که اکثریت مردم آمریکا به تدابیر دولت 

بایدن برای بهبود اوضاع اقتصادی بی اعتماد هستند.
 بر اساس نظرسنجی »سی بی اس نیوز«، بیش از نیمی 
از آمریکایی هــا تصور می کنند اقتصاد کشورشــان برای 
دومیــن ماه متوالی در وضعیت بدی قــرار دارد و این در 
حالی اســت که اکثر آنها متقاعد نشده اند که دستور کار 
داخلــی دولت بایدن می تواند اوضاع را بهبود بخشــد. در 
گزارش ســی بی اس نیوز آمده اســت. 6 نفر از ۱۰ فردی 
که مورد بررســی قرار گرفتند، گفتند دولت بایدن توجه 
کافی به تورم ندارد و آنها برای بسیاری از کاالها و خدمات 
هزینه های باالتری را می پردازند. دو ســوم آنها سیاســت 

دولت آمریکا را عامل احتمالی تورم عنوان کردند. بر اساس 
این نظرسنجی، اکثر مردم آمریکا همه گیری ویروس کرونا 
را عامــل موثر در تورم باال می داننــد، در حالی که تعداد 
نســبتاً کمتری از آمریکایی ها می گویند تورم ناشــی از 

بانک ها و موسسات مالی است. 
نتایج این نظرســنجی همچنین نشــان داد که تنها 
۳7 درصد از آمریکایی ها اقتصاد را بســیار خوب یا نسبتاً 
خوب ارزیابی می کنند که پایین ترین درصد از ماه مارس 
اســت. به گزارش ســی بی اس نیوز، تنها حدود یک سوم 
آمریکایی ها فکر می کنند که طرح »باز سازی بهتر« بایدن 
به طور مستقیم به آنها کمک یا به کل اقتصاد این کشور 

کمک می کند.
گم شدن هدایای خارجی

خبــر دیگر از آمریکا اینکه بازرســی کل وزارت امور 
خارجه آمریکا در حال تحقیق درباره عدم تحویل هدایای 
خارجی توسط مقامات دولت سابق این کشور است. وبگاه 
شبکه »اِن بی سی نیوز« روز سه شنبه نوشت، سال گذشته 
نشست سران گروه هفت در آمریکا به خاطر شیوع ویروس 
کرونا لغو شد اما هدایای گران بهایی که قرار بود به مقامات 
این کشورها اهدا شــوند، به صندوق هدایای وزارت امور 
خارجه برنگشته اند. این شبکه آمریکایی نوشت، بسته های 
هدایایی که قرار بود به نمایندگان کشــورهای عضو گروه 
هفت تحویل داده شــود، شــامل کیف هــای تمام چرم، 
ســینی های فلزی گران قیمــت و جعبه های مرمر با مهر 
وزارت امور خارجه آمریکا بودند که از پول مالیات دهندگان 
آمریکایی خریداری شده بودند.اکنون وزارت امور خارجه 

آمریــکا در حال تحقیق در این باره اســت که آیا مقامات 
دولــت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ســابق آمریکا پس 
از لغو نشســت گروه هفت، این هدایــا را به خانه برده اند.
پیــش  از این نیز روزنامه »نیویورک تایمز« با اســتناد به 
اسناد  غیرمحرمانه، بیانیه های آژانس ها و وزارت خانه های 
مختلف، به شــروع تحقیقــات درباره عــدم تحویل این 
کیف های هدایا اشــاره کرده بود.ان بی ســی نیوز نوشت، 
تحقیق درباره طیف وســیع هدایای خارجی گمشده در 
دوره ترامپ، هدیه ای به ارزش ۵۸۰۰ دالر از طرف دولت 
ژاپن به »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه ســابق آمریکا را 
نیز شامل می شــود که به نظر می رسد ناپدید شده باشد.

پمپئو اخیراً در مصاحبه با شــبکه »فاکس نیوز«، مدعی 
شده این هدیه »هرگز به دست من نرسید. نمی دانم وزارت 
امور خارجه چطور آن را گم کرده اســت، گرچه در طول 
دوره حضورم، نقایص زیادی در وزارت امور خارجه شاهد 
بودم«. روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« روز دوشــنبه 
گزارش کرد که هدایای بسیار قیمتی که خاندان سلطنتی 
عربستان در سال ۲۰۱7 به »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 

سابق آمریکا هدیه دادند، تقلبی از کار درآمد.
حمله به مسجد در میشیگان

خبر دیگر از آمریکا اینکه حمله به مسجدی در ایالت 
میشیگان آمریکا، نگرانی و نارضایتی جمعیت مسلمان این 
ایالت را برانگیخت. بر اســاس گزارش خبرگزاری آناتولی  
روز سه شنبه پس از نماز مغرب افراد ناشناس با حمله به 
مسجدی در منطقه روچستر هیلز شهر دیترویت در ایالت 
میشیگان در و پنجره ها را شکستند؛ این در حالی بود که 
کودکان در داخل مســجد مشغول بازی بودند.در پی این 
حمله که به ثبت دوربین های نظارتی نیز رســیده است، 
زنگ خطر مســجد به صدا درآمد و خانواده های مسلمان 
درصــدد ترک محــل برآمدند.»محمد احمــد«، کارمند 
مســجد در گفت وگو با رســانه های محلی گفت: این یک 
حادثه وحشــتناک بود، زیرا در آن زمان کودکان و زنان 
در مســجد بودند.وی افزود: ما به طور کلی در این منطقه 
احساس امنیت می کنیم، اما این حادثه تکان دهنده بود. 
به ویژه کودکانی که ترســیدند و تصمیم گرفتند دیگر به 
مسجد نیایند. اسالم هراسی در آمریکا طی سال های اخیر 

به شدت افزایش پیدا کرده است.

در حالی که سودان یکی از اهداف خود برای ارتباط با رژیم آپارتاید 
اسرائیل را لغو تحریم های آمریکا و بهبود شرایط اقتصادی اعالم کرده 
بود، اما یک ســال پس از ارتباط با تل آویو، این کشور با بحران کمبود 

نان مواجه است.
خارطوم، پایتخت کشــور آفریقایی سودان طی روزهای اخیر شاهد بحران 
شدید کمبود نان بوده است و قیمت آن تا 4 برابر نیز افزایش یافته و نانوایی های 
این شهر شــاهد صف های طوالنی مردم برای دریافت نان هستند. دلیل اصلی 
بحران نان،  بسته شدن شرق سودان و بندر بورتسوان، گذرگاه اصلی واردات کاال 
به این کشــور آفریقایی بوده که باعث کاهش آرد شده است. این در حالی است 
که اتحادیه نانوایی های سودان درباره پایان یافتن سهمیه آرد در نانوایی ها هشدار 
داده اســت. به گزارش فارس، فیلم هایی که شبکه الجزیره منتشر کرده نشان از 
تجمع گســترده مردم در برابر نانوایی ها در خارطوم و دیگر شــهرهای سودان 
برای دریافت سهمیه روزانه نان دارد. سهمیه روزانه ای نیز که نصیب سودانی ها 
می شود با کیفیت پایین همراه بوده است. »ابراهیم الشیخ« وزیر صنایع سودان 
پیشــتر به رسانه های محلی گفته بود که آرد موجود در خارطوم تنها برای نان 
یک روز کافی بوده و سودان در حال ورود به مرحله خفقان به دلیل بسته بودن 
بنادر اســت. بحران کمبود نان در ســودان به این دلیل اســت که از سه هفته 
پیش، طرفداران یکی از قبیله ها در شرق سودان، اقدام به بستن بنادر و راه های 
حیاتی در بخش شرقی این کشور کرده اند. طرفداران این قبیله خواستار انحالل 
دولت این کشــور و تســلیم قدرت به نظامیان اســت. در حالی که یک سال از 
ارتباط سودان با رژیم صهیونیستی می گذرد اما اوضاع اقتصادی سودان طی سال 
گذشــته نه تنها بهبود نیافته بلکه با وخامت بیشتری همراه شده است. این در 
حالی است که سودان از طریق ارتباط با رژیم صهیونیستی قصد داشت تا فشارها 
و تحریم های آمریکا علیه خود را کاهش داده و گشــایش اقتصادی ایجاد کند. 
اخیراً شــبکه تلویزیونی »کان نیوزِ« رژیم آپارتاید به نقل از منابع مطلع گزارش 
داده بود که دولت سودان یکی از کشورهایی است که از نتایج عادی  سازی روابط 

با اسرائیل و امضای توافق سازش راضی نیست و مأیوس شده است.

سرویس خارجی-
کمیســاریای عالی انتخابات عراق پس از شمرده 
شدن دســتِی آرا در اعالم مجدد خود برخی نتایج را 
تغییر داده اســت؛ به این گونه ائتالف های الفتح )از 
گروه های مقاومت( و دولهًْ القانون هر کدام 6 کرسی 
بیشتر کســب کرده اند و 3 کرسی از جریان جریان 

صدر کم شده است. 
کمیســاریای عالی انتخابات عراق نتیجه انتخابات این 
کشور پس از شمارش دستی آرا در پنج استان را اعالم کرد 
و تغییراتی در این باره نســبت به نتایج اولیه دیده می شود 
که این تغییرات ممکن اســت ظرف چند روز آینده تا زمان 
رســمی و نهایی اعالم نتایــج ادامه پیدا کنــد. به گزارش 
»صابرین نیوز«، تغییرات اعالم شده توسط کمیساریای عالی 

انتخابات عراق به شرح زیر است:
تعداد کرســی هایی که ائتــالف الســائرون به رهبری 
»مقتدی صدر« به دســت آورد از 7۳ کرسی به 7۰ کرسی 
کاهش یافت؛ تعداد کرســی ائتالف دولهًْ القانون به رهبری 
»نوری المالکی« از ۳4 کرســی به 4۰ کرسی افزایش یافت؛ 
تعداد کرســی ائتالف الفتح به رهبــری »هادی العامری« از 
۱4 کرسی به ۲۰ کرسی افزایش یافت؛ تعداد کرسی ائتالف 
امتداد از ۹ کرسی به ۱۲ کرسی رسید؛ تعداد کرسی تحالف 
قوی الدولهًْ از 4 کرسی به ۳ کرسی کاهش یافت. اینگونه به 
کرســی های جبهه مقاومت افزوده شده و تعداد کرسی های 
ائتالف شــیعه دیگر، دولهًْ القانون، نیز افزایش یافته اســت. 
حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری »مسعود بارزانی« 
نیز روز چهارشنبه اعالم کرد که تعداد کرسی های این حزب 

به ۳4 کرسی رسیده است. 
براســاس نتایج اولیــه، این حزب ۳۲ کرســی از ۳۲۹ 
کرسی پارلمان عراق را از آن خود کرده بود. »جلیل عدنان« 
رئیس کمیساریای عالی انتخابات عراق سه شنبه در نشستی 
خبــری اعالم کرده بــود که نتایج نهایــی انتخابات پس از 
رسیدگی به تجدیدنظرها و تأیید شورای عالی قضایی اعالم 
می شــود. فارس، عدنان با اشــاره به اینکه آرای سه هزار و 

یکصد حوزه انتخابیه در مرکز ملی بغداد به صورت دســتی 
شــمارش می شود، گفته بود: هنوز شــصت هزار رای یعنی 
شــش درصد آرا، مربوط به حوزه هایی از استان های مختلف 
شــمارش نشده اســت. عدنان افزود که از کسانی که نتایج 
را بــا آرای خود مغایر می دانند، می خواهیم که درخواســت 
تجدیدنظــر بدهنــد. خبرگزاری رســمی عــراق )واع( روز 
چهارشنبه به نقل از کمیساریای عالی انتخابات عراق گزارش 
داد که قرار اســت از بین بیش از ۳6۰۰ حــوزه انتخاباتی، 
۱4۰ حوزه بازشماری شود. از دیروز شمارش آراء حوزه های 
»الکرخ« و »الرصافه« آغاز شد و فرآیند شمارش دستی آرا تا 

یک هفته دیگر تمام خواهد شد.
واکنش ها

هیئت هماهنگی گروه های مقاومت عراق در واکنش به 
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی این کشــور، از »دستکاری در 
نتایج انتخابات« خبر داد. این نهاد با انتشــار بیانیه ای تأکید 
کرد، با توجه به رخدادهای خطرناکی مانند دســتکاری در 
نتایــج انتخابات و بروز ادله های محکم مبنی بر ســاختگی 
بودن آن، شکست و ناکارآمدی کمیساریای کنونی انتخابات 

مشخص است.»احمد االسدی« سخنگوی ائتالف الفتح عراق 
و از گروه های معترض به نتایج انتخابات این کشــور تاکید 
کرد که این ائتالف با توجه به آشفتگی موجود در اعالم نتایج 
انتخابــات، از آرای طرفداران خود نمی گــذرد. او گفت: »ما 
شواهدی داریم که ثابت می کند هنوز تعداد زیادی رای داریم 
که ما را برنده می کنــد و هواداران ما حق دارند نارضایتی و 
رد نتایج را بدون نقض قانون ابراز کنند.« البته او تأکید کرد: 
»ما به نتایج اعالم شــده اعتراض کردیــم؛ اما مخالفت ما با 
هیچ گروه سیاســی پیروز در این انتخابات نیست... ائتالف 
الفتح مشکلی با جریان صدر یا غیر آن ندارد و نتایج نهایی، 

تعیین کننده است.«
ائتــالف العقــد الوطنی به ریاســت »فالــح الفیاض« 
-رئیس حشد الشعبی- نیز روز چهارشنبه رسماً از کمیساریای 
عالی انتخابات عراق خواستار بازنگری در نتایج اولیه انتخابات 
شــد. این ائتــالف دربیانیه ای ضمن ابراز تأســف از فرآیند 
شمارش آراء، تأکید کرد که در این انتخابات تخلفاتی صورت 
گرفته و حقوق شمار زیادی از نامزدها نیز ضایع شده است.

رسانه ها و منابع عراقی روز چهارشنبه گزارش دادند که 

گروهی از معترضان، در برابر ســاختمان کمیساریای عالی 
انتخابات عراق در استان ذی قار دست به تظاهرات و اعتراض 
زده انــد. صدها معترض به نتایج پنجمین انتخابات پارلمانی 
عراق در شهرســتان »الخالص« استان دیاله، جاده کرکوک 

به بغداد را بستند. 
از ســوی دیگر، برخی منابع رسانه ای گزارش دادند که 
جریان صدر عراق )السائرون( خبر کم شدن کرسی های خود 
در اعالم مجــدد آراء را تکذیب کرد. مقتــدی صدر نیز در 
توئیتر با بیان اینکه بازشــماری آرا نــه تنها به ضرر ائتالف 
اکثریت نبوده بلکه باعث افزایش شمار کرسی های این ائتالف 
خواهد بود. به گزارش ایســنا، او همچنین از همه خواست تا 
خویشــتنداری کنند و وطن پرستی خود را نشان دهند و از 
روش های قانونی در مورد اعتراضات انتخاباتی پیروی کنند 
و به اقداماتی که عواقب غیرقابل تصور دارد، متوسل نشوند. 
دفتر رسانه ای »مصطفی الکاظمی«، نخست وزیِر کم-و-بیش 
غرب گراِی عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد، الکاظمی از مقر 
فرماندهی مشــترک بازدید کــرد و در جریان روند اقدامات 
امنیتی اتخاذ شده برای حفاظت از مخازن کمیساریای عالی 
انتخابــات و صندوق های رأی گیری قرار گرفت. الکاظمی به 
فرماندهان امنیتی دستور داد تا به ماموریت خود در حفاظت 
از صندوق هــای رأی گیــری و مخازن کمیســاریای عالی 
انتخابات و همچنین تامین امنیت کشور و شهروندان در برابر 

خطر تروریسم ادامه دهند.
حمله به خانه یکی از رهبران حشد الشعبی

خبر دیگر از عراق آن که شبکه روسیا الیوم گزارش داده، 
حشد الشــعبی عراق در بیانیه ای اعالم کرد که خانه یکی از 
رهبران این سازمان در شمال بغداد مورد حمله قرار گرفت. 
در این بیانیه آمده است که خانه سرهنگ »حقی اسماعیل 
امین« )ابو اکبر الخالدی( فرمانده تیپ ۳۳ این تشــکیالت 
هدف یک بمب صوتی قرار گرفت. حشــد شعبی همچنین 
اعــالم کرد که این تجاوز منجر به مجروح شــدن جزئی دو 
تن از اعضای خانواده وی شــد که برای مداوا به بیمارستان 

منتقل شدند.

 بر اساس نمودار جدیدی که کاخ سفید منتشر کرده است چین در 
همه عرصه ها در حال جلو زدن از آمریکاســت. آمریکا در زمینه توسعه 

زیرساختی نیز از کشور چین عقب مانده است.
رقابت بین چین و آمریکا در همه حوزه ها با شــدت تمــام ادامه دارد. اوایل 
هفته جاری رســانه ها اعالم کردند که چین در حــوزه هوش مصنوعی از آمریکا 
 پیش افتاده است. یک فرمانده سابق آمریکایی روز یکشنبه در همین زمینه گفت

» چینی ها توانسته اند آمریکایی ها را در تمام حوزه های مربوط به هوش مصنوعی 
شکست دهند. «این مقام ســابق پنتاگون اذعان کرد، چین به خاطر برتری هایی 
که در زمینه فناوری از جمله هوش مصنوعی، محصوالت زیستی و ژنتیک کسب 
کرده اســت، در حال حرکت به ســمت برتری در عرصه جهانی است. »چایالن« 
حتی این را هم گفت که، چین در آینده بر جهان غالب خواهد شــد و تمام خط 
رسانه ها و مسائل ژئوپلیتیک را در دست خواهد گرفت. همزمان کاخ سفید نیز با 
انتشار نمودار جدیدی اعالم کرد آمریکا در زمینه زیرساخت ها از چین عقب مانده 
اســت. مطابق این نمودار آمریکا ۲.4 درصد از تولیــد ناخالص داخلی خود را در 
مسئله زیرساخت ها سرمایه گذاری کرده در حالی که کشور چین ۸ درصد از تولید 

ناخالص داخلی خود را به این موضوع اختصاص داده است.
فروریختــن یک ســاختمان ۱۲ طبقه در ایالت میامی طی تیرماه گذشــته 
بار دیگر بحث بر سر فرســوده بودن زیرساخت های آمریکا را علیرغم هزینه های 
هنگفتی که این کشــور صرف امور نظامی و دفاعی می کند داغ کرده اســت. این 
حادثه فقط یکی از ده ها نمونه حوادث مشــابهی بوده که طی سال های اخیر در 
آمریکا رخ داده است. در گزارش ۱7۰ صفحه ای »انجمن مهندسان شهری آمریکا« 
که سال گذشته منتشر شدعنوان شده بخش اعظم زیرساخت های فیزیکی آمریکا 
که  شــامل جاده ها، سدها، پل ها و موارد دیگر می شوند، در وضعیت مشابهی قرار 
دارند. گفته می شود بیش از ۱6۰ هزار پل در آمریکا رسماً در معرض خطر سقوط 
قرار دارند. این گزارش همچنین نشان می دهد  آمریکا با کسری ۲تریلیون و ۵۹۰ 
میلیارد دالری برای رفع نیازها در تاسیسات زیربنایی خود مواجه است که مستلزم 
افزایش هنگفت هزینه های دولتی برای رســیدگی به پل ها و جاده های فرسوده و 
برنامه های دیگر اســت. وزارت حمل ونقِل آمریکا برآورد کرده است که صرفاً برای 
نو سازی سیســتم میان ایالتی و بزرگراه های موجود در آمریکا چیزی بالغ بر یک 

تریلیون دالر هزینه مورِد نیاز است.
به گزارش تســنیم بیشتر زیرســاخت های آمریکا در اوایل و اواسط قرن ۲۰ 
ساخته شده اند. قرن بیستم همزمان شده بود با ساخت پروژه های بزرگی همچون 
سد »هوور« و پل »گلدن گیت« و همچنین سیستم بزرگراه بین شهری، پل های 
کوچکتر ، تونلها و موارد دیگر که در کنارشان هزاران کیلومتر سیم کشی در زمینه 
برق و تلفن را به دنبال داشــتند. اما در حال حاضر آمریکا تقریباً 6۰ ســال است 
که در زمینه تعمیر و نگهداری هیچ یک از این زیرســاخت ها هزینه نکرده است و 
کار را به جایی رسانده که امروز می توان گفت که وضعیت وخیم و در بسیاری از 

موارد بحرانی است. 

یک پایگاه خبری یمنی گزارش داد که نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی موفق شدند کنترل شهر 
مهم و راهبردی »الجوبه« در استان مأرب را به دست 

بگیرند.
ارتــش و کمیته های مردمی یمن همچنــان در حال 
پیشروی در اســتان راهبردی مأرب هستند. پایگاه خبری 
»البوابه االخباریه الیمنیه« گزارش داد که نیروهای دولتی 
یمن موفق شدند کنترل شهر مهم و راهبردی »الجوبه« در 

استان مأرب را به دست بگیرند. 
ایــن پایگاه خبر داد که ارتش یمن بر مرکز این شــهر 
و مناطق اطراف آن مســلط شده اســت و مزدوران دولت 
مستعفی یمن و حزب »االصالح« -وابسته به ریاض- هم در 
حال فرار هستند. به گزارش این پایگاه، تصاویری از حضور 
نیروهای ارتش یمن در مرکز الجوبه منتشــر شده است. با 
آزاد سازی الجوبه، مســیر جدیدی به سمت شهر مأرب باز 
شــد تا محاصره مرکز این استان نفت خیز از سمت جنوب 

تکمیل شود.
این در حالی اســت که نیروهــای ارتش و کمیته های 
مردمی یمــن صبح دیروز در ادامه پیشــروی های خود در 
مأرب موفق شــدند بر چند روستا در اطراف الجوبه مسلط 
شــوند. از جمله روستاهایی که ارتش یمن کنترل آن را به 
دست گرفته، »الروضه« و »الخویر« هستند، روستای دوم در 
کنار کوه مهمی قرار دارد که پیشروی ارتش یمن در مناطق 
شرقی الجوبه نزدیک به مأرب را تضمین می کند. پیشروی 
 نیروهــای انصاراهلل در ایــن منطقه پس از تســلط آنها بر 
»جبل المغره« صورت گرفت. در ماه های گذشته نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی یمــن دور جدیدی از عملیات 
آزاد ســازی اســتان و شــهر مأرب را به عنوان قلب دولت 
مستعفی آغاز کرده و این بار از سمت جنوب و جنوب شرق 

در حال پیشروی به سمت شهر هستند. 
در همین حال، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای 
مســلح یمن جزئیات جدیدی از عملیات موسوم به »فجر 
االنتصار« )فجر پیروزی( در استان مأرب ارائه کرد. به نوشته 
پایگاه خبری »المســیره«، وی افزود: »پس از موفقیت در 
عملیات »البأس الشدید« )عذاب سخت(، نیروهای مسلح، 
عملیــات فجراالنتصار را برای آزاد ســازی مناطق دیگر در 
 اســتان مأرب آغاز کردنــد. طی حمالت مبــارزان یمنی 

ــ خداوند حفظشــان کندــ ده ها مقر دشــمن سقوط کرد و 

کســانی که از این نبرد جان ســالم به در بردند، پا به فرار 
گذاشتند.دســتورالعمل نیروهای مسلح یمن این بود که به 
ســوی مزدوران و خیانتکارانی که نبــرد را ترک می کنند، 

شلیک نکنند.« 
سرتیپ یحیی ســریع تاکید کرد: »هر مزدوری که به 
تــرک میدان نبرد، مبادرت ورزد، نیروهای مســلح ما به او 
فرصتی برای زنده ماندن می دهند و این دستورالعمل تا به 
امروز ادامه دارد. بــه لطف خداوند، نیروهای ما در عملیات 
فجر االنتصار، توانستند مساحتی که به 6۰۰ کیلومتر مربع 

می رسد، آزاد کنند.«
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که طی این 
عملیات مساحت جغرافیایی واقع در حد فاصل میان منطقه 
آزادشده طی عملیات »البأس الشــدید« تا نزدیکی حومه 
مشــرف بر شهر مأرب آزاد شــد. در عملیات بأس الشدید، 
نیروهای مسلح یمن نزدیک به ۱6۰۰ کیلومتر مربع از خاک 
یمن را از جمله دو بخش مدغل و مجزر در اســتان مارب را 
آزاد کردند. آزاد سازی پادگان ماس _ بزرگترین پادگانی که 
دشمن در سال های گذشــته از آن استفاده می کرد_ نیز از 

نتایج این عملیات بود.
وی در ادامه تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن از چند 
جهت در حومه شهر مأرب مستقرند و شماری از نیروها نیز 
از طرف شمال در ســد مأرب حضور دارند. این نیروها عزم 

خود را برای آزادی سراسر اراضی جمهوری یمن و برقراری 
حاکمیت ملی در آن  و تحقق آزادی و استقالل جزم کرده اند. 
سرتیپ یحیی سریع تاکید کرد: »استقالل در کشور تنها با 
طرد نیروهای اشــغالگر خارجی و پاک سازی سرزمینمان از 
لوث وجود متجاوزان و یاران آن ها، میسر می شود. طی این 
عملیــات، ائتالف متجاوز نیز ۹4۸ حملــه هوایی انجام داد 
و طی آن منازل شــهروندان و جاده های سراسری را هدف 
قرار داد. اما تشــدید حمالت هوایی، قهرمانان مبارز ما را از 
ادامه ماموریت عملیاتی باز نداشت.« وی افزود که نیروهای 
مســلح یمن در پدافند هوایی موفق شــدند ۱۱ هواپیمای 
جاسوسی دشــمن را منهدم کنند و این اقدام نقش زیادی 
در ایجاد هراس در صفوف متجاوزان و کاهش بســیاری از 
حمالت هوایی دشــمن داشــت. نیروی پدافند هوایی یمن 
دســتاوردهای دیگری نیز داشت که انجام ۵۱۸ عملیات به 
منظور مســدود کردن پیشروی دشمن و اجبار آن به ترک 
مقرهایش از جمله آن  اســت. به گفته سخنگوی نیروهای 
مســلح یمن، یگان موشکی نیز در این عملیات 6۸ عملیات 
انجام داده و طی آن مراکــز، مقرها، پایگاه ها و پادگان های 
دشمن را هدف قرار داده است. از این میزان، 4۹ عملیات در 
خاک اشغال شده یمن و ۱۹ عملیات در عمق خاک سعودی 
صــورت گرفت. یگان پهپادی نیــز ۲4۵ عملیات در هر دو 
بخش انجام داد. به ایــن ترتیب که ۱7۰ عملیات در عمق 
خاک سعودی و 7۵ عملیات در مناطق یمنی تحت اشغال 

متجاوزان و مزدورانشــان. سرتیپ ســریع افزود:» طی این 
عملیات نزدیک به ۳۰۰ خودروی زرهی، خودروی نظامی و 
نفر بر منهدم و سوزانده شدند و ۸۵۰ قبضه اسلحه و 4 انبار 
تسلیحات دشمن نابود شد. نزدیک به ۵6۵۰ مزدور دشمن 
کشته، زخمی یا اسیر شدند. از این تعداد، ۱۳۰۰ نفر کشته، 

4۳۲۰ نفر زخمی و ۳۰ نفر اسیر شدند.«
دسیسه آمریکا

ســفارت آمریکا در یمن اخیرا اطالعیه  ای منتشر کرد 
مبنی بر اینکــه به جوانان از ادیــان مختلف کمک هزینه 
می دهد تا در خانه هایی موسوم به »خانه های ابراهیمی« با 
یکدیگــر زندگی کنند و اینگونه اعتقادات دینی آنها را طی 

زندگی روزمره مورد بررسی قرار دهد. 
روزنامــه »رأی الیوم« در یادداشــتی بــه قلم »خالد 
الجیوســی« به همین موضوع پرداخت و نوشت، ملت یمن 
در تمام طیف ها همواره حامی مسئله و ملت فلسطین بوده 
و یمنی ها به رغم حمله ائتالف سعودی و تالش ائتالف برای 
تبدیل یمن به کشــوری شکســت خورده، در مناسبت های 
مختلف همبستگی خود را با ملت فلسطین اعالم کرده اند. 
در ادامــه این یادداشــت آمده، در این وضعیت، ســفارت 
آمریکا با انتشــار اطالعیه ای بحث برانگیز که بسیاری آن را 
»خبیثانه« می دانند جوانان را دعوت به زندگی در خانه های 
ابراهیمی می کند، نامی که شبیه به توافق عادی  سازی روابط 
میان کشورهای عربی و تل آویو موسوم به توافق »آبراهام« یا 
ابراهیم است. بر اساس اطالعیه مذکور، سفارت آمریکا دنبال 
جــذب جوانان یمنی از هر دو جنس زن و مرد برای زندگی 

در این منازل است تا افکار و اعتقادات آنها را بشناسد.
الجیوسی سپس نوشت، سؤال های بسیاری درباره هدف 
آمریکا از این اقدام مطرح شــده آنهم در زمانی که یمنی ها 
نیاز به حمایت برای توقف جنگ و باز ســازی کشورشــان 
دارنــد. عالوه بــر اینکه دعوت به اختالط بیــن زن و مرد، 
خشــم جامعه محافظه کار یمن را برانگیخته است. در ادامه 
این گزارش آمده، منتقدان از تسامح دینی و شناخت ادیان 
مختلف دفاع می کند اما این تسهیالت برای چنین منازلی 
آنهم در کشــوری که جنگ آن را ویران کرده ممکن است 
اهداف خوبی نداشــته باشد و به دنبال تبلیغ افکاری مانند 
عاد ی  ســازی روابط با تل آویو و تبلیغ مسیحیت و ارتداد از 

اسالم باشد.

  چین پس از هوش مصنوعی 
در توسعه زیرساختی هم از آمریکا جلو زد

محمدرضا مرادی
محمد بن سلمان ولیعهد عربســتان در چند سال گذشته بارها تاکید داشت 
که آشــوب را به داخل ایران خواهد کشــاند. وی تالش داشت تا خود را به عنوان 
رهبری قدرتمند در جهان عرب معرفی کند. در این راســتا بن سلمان جنگ یمن 
را به راه انداخت، روابط خود با ایران و قطر را قطع و مخالفان را به شــدت سرکوب 
کرد. وی تصور می کرد با این اقدامات به قهرمانی نه تنها در داخل عربســتان بلکه 
در میان حکام وابســته عرب تبدیل خواهد شد. اما 6 سال از آغاز ماجراجویی های 
بن سلمان گذشته و وی نه تنها به اهداف خود نرسیده بلکه تمام تالش خود را برای 
تنش زدایی با رقبا و بازگرداندن امور به سال ۲۰۱۵ به کار گرفته است. عقب نشینی 
در برابر ایران یکی از مهم ترین تغییرات سیاســت خارجی بن ســلمان بوده است. 
ایران و عربســتان در چند ماه اخیر چهار دور مذاکرات برای تنش زدایی در بغداد 
برگزار کرده اند. طبق برخی خبرها دو طرف به توافقاتی برای از ســرگیری روابط 
کنسولی رسیده اند. اما چرا بن سلمان در برابر ایران وارد فاز تنش زدایی شده است؟
دالیل و ناکامی های داخلی یکی از مهم ترین عوامل در تغییر رفتار بن سلمان 
به شــمار می رود. محمد بن ســلمان در حالی به ولیعهدی عربســتان رسیده که 
وی شرایط این پســت را ندارد. براساس وصیت ملک عبدالعزیز موسس پادشاهی 
سعودی، قدرت از برادر به برادر خواهد رسید که در این صورت احمد بن عبدالعزیز 
باید جانشین ملک سلمان باشد و از سوی دیگر بر اساس عرف اجتماعی عربستان، 
شــاهزاده های مسن و باتجربه باید ولیعهد شوند که در این صورت محمد بن نایف 
ولیعهد سعودی خواهد بود. اما بن سلمان با برکناری بن نایف از ولیعهدی در سال 
۲۰۱7 خود را به عنوان ولیعهد معرفی کرد. اما مجموعه ای از شــرایط باعث شده 
که وی اکنون در هراس باشــد که از قدرت کنار گذاشــته خواهد شــد. اخیرا نیز 
سعودی لیکس اعالم کرد که بن سلمان به شدت منزوی شده و دچار نوعی تحقیر 
و ضعف شده و همین مسئله می تواند وی را از رسیدن به تخت پادشاهی دور کند. 
در واقع بن ســلمان در قالب چشــم انداز ۲۰۳۰ سعی داشت شرایط را به گونه ای 
فراهم کند که »وفاداری قبیلگی« در عربســتان را به ســمت نوعی »ناسیونالیسم 
ســعودی« پیش ببرد. برای عملی کردن این رویا نیز وی باید دشــمنی فرضی به 
مردم عربســتان معرفی می کرد تا بتواند حس ناسیونالیستی و وفاداری به کشور را 
تحریک کند. ایران در نهایت به عنوان دشــمن فرضی معرفی شد و رابطه با تهران 
نیز در سال ۹4 قطع شد. بن سلمان 6 سال برای عملی کردن این رویا تالش کرد 
اما در نهایت تالش های وی در این مســیر شکست خورد و دیگر کسی بن سلمان 
را نه تنها به عنوان مصلح اجتماعی نمی شناســد بلکه وی بیشــتر به شاهزاده ای 
مداخله گر و جنگ طلب معروف شــده که با نقاب اصالحات به دنبال محقق کردن 
اهداف خود بوده است. این وضعیت سبب شده که وی پشتوانه داخلی را در رقابت 
با ایران از دســت دهد و اکنون با قرار گرفتن در یک تنگنای راهبردی، راهی جز 
در پیش گرفتن تنش زدایی با تهران پیش رو نداشته باشد. شکست های منطقه ای 
نیز در تغییر رفتار بن ســلمان بسیار تاثیرگذار بوده است. بن سلمان عالوه بر اینکه 
سعی داشــت خود را به عنوان مصلح اجتماعی در عربستان معرفی کند در سطح 
منطقه ای نیز ســعی داشت خود را به عنوان شاهزاده ای مقتدر و تاثیرگذار معرفی 
کند. اما وی برای ارائه این تصویر از خود، نیاز به ماجراجویی های منطقه ای داشت. 
به همین دلیل جنگ یمن را در ســال ۲۰۱۵ به راه انداخت، از تروریست ها برای 
ساقط شدن دولت سوریه حمایت کرد و مهم تر از همه پس از نافرمانی قطر، رابطه 
با این کشــور عربی را قطع کرد. اما در نهایت در باتالق یمن گرفتار شده و مجبور 
شد با قطر روابط خود را از سر بگیرد. با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا 
محمد بن سلمان جانشین ولیعهد ســعودی موفق شد خود را به عنوان گزینه ای 
مناســب در جهت منافع آمریکا معرفی کند و از این رو حمایت های ترامپ از وی 
باعث شد تا  بن سلمان در کودتایی محمد بن نایف را از ولیعهدی برکنار و خود بر 
این پست تکیه کند. با شکست ترامپ در برابر بایدن، بن سلمان بزرگ ترین حامی 
خود را از دســت داد. چرا که ترامپ تالش زیادی کرد تا از بن ســلمان با دریافت 
باج های ســنگین در پرونده خاشــقجی دفاع کند. اما شکست ترامپ باعث انزوای 
کامل بن سلمان شد. از بین رفتن چهره ترسیم شده بن سلمان در رسانه های غربی 
به عنوان یک شــاهزاده مدرن و اصالح طلب باعث شد تا ولیعهد سعودی به دنبال 
کنار گذاشــتن سیاست تهاجمی در برابر ایران باشد. در واقع شکست های سریالی 
بن ســلمان باعث شده که وی مجبور به انتخاب سیاست تنش زدایی در برابر ایران 
باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که ایران و عربستان به عنوان دو کشور مهم 
در جهان اســالم باید برای ایجاد امنیت پایدار در منطقه با یکدیگر همکاری کنند 

که به نظر می رسد ریاض به تدریج به این مهم رسیده است. 

یک تحلیلگر صهیونیست به نقل از محافل امنیتی این رژیم اعالم کرد 
که نگرانی های زیادی درباره تشدید اوضاع در کرانه باختری وجود دارد و 

به زودی شاهد یک دوره انفجار در این منطقه خواهیم بود.
»امیر بوحبوط« تحلیلگر امور نظامی در وبسایت صهیونیستی »واال« اعالم کرد 
که اقدامات خشونت آمیز فلسطینیان علیه ارتش اسرائیل در کرانه باختری همچنان 
ادامه دارد و مقامات امنیتی در تل آویو ارزیابی می کنند که این اوضاع بدتر نیز بشود 
و به زودی شاهد یکی از دوره های انفجار در کرانه باختری خواهیم بود. این تحلیلگر 
صهیونیســت به نقل از محافل ارشد در موسسه امنیتی رژیم صهیونیستی افزود، 
دلیل اصلی تشــدید اوضاع امنیتی در کرانه باختری، اقدام تشــکیالت خودگردان 
فلســطین برای برگزاری انتخابات محلی اســت که صرفاً در کرانه باختری برگزار 
خواهد شــد و نه در نوار غزه. این برخالف موضع حماس است که به شدت به این 
تصمیم تشــکیالت خودگردان در رسانه ها حمله و حتی به برگزاری تظاهرات های 
خشونت آمیز که شهرک نشینان اسرائیلی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، تهدید 
کرد.این کارشناس صهیونیســتی تصریح کرد، یکی دیگر از دالیل احتمال انفجار 
اوضاع در کرانه باختری رســیدن فصل برداشــت زیتون است که حدود یک هفته 
قبل آغاز شــد و هر ســاله در این زمینه درگیری های زیادی بر سر مالکیت زمین 
میان فلسطینی ها و شهرک نشینان اسرائیلی رخ می دهد. این تحلیلگر صهیونیست 
درباره علت بعدی انفجار اوضاع در کرانه باختری اظهار داشت که این علت مربوط 
به مســئله زندانیان امنیتی )اسرای فلسطینی( است که بعد از فرار چند تن از آنها 
از زندان جلبوع بود این شرایط بدتر شد. این در حالی است که طی ماه های اخیر 
تظاهرات های زیادی در اعتراض به اقدامات اســرائیل علیه زندانیان فراری برگزار 
شــده است. همچنین طی دو هفته گذشته شــاهد اقداماتی از جانب فلسطینیان 

برای کمک به این زندانی ها و آزاد کردن آنها در سریع ترین زمان ممکن بودیم.
خبر دیگر اینکه، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ویدئویی نخست وزیر سابق 
ایــن رژیم را به این دلیل که نمی داند چگونه از گوشــی موبایلش اســتفاده کند، 
مســخره کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، بنی گانتس، 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ویدیویی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق این 
رژیم را مســخره کرد به این دلیل که نمی داند چگونه از گوشی موبایلش استفاده 
کند. این ویدئو صحنه کوتاهی را نشــان می دهد که در آن نتانیاهو صفحه گوشی 
 آیفونش را تند تند لمس می کند.ســپس گانتس او را مســخره کرده و می گوید:

» اینطوری نیست..اینطوریه.« اخیرا نتانیاهو گوشی جدیدی خریده است. وی برای 
۱۲ سال تلفنی داشت که فقط برای کارهایش به عنوان نخست وزیر از آن استفاده 

می کرد و موبایل شخصی نداشت.

تحلیلگر  نظامی صهیونیست: 
منتظر انفجار مردمی در کرانه باختری باشید!

 رونمایی پیونگ یانگ 
از جدیدترین موشک اتمی کره شمالی
کره شمالی در نمایشــگاه نظامِی »دفاع از خود-۲۰۲۱« که در 
آن پیشــرفته ترین تسلیحاتش را به نمایش می گذارد، جدیدترین 
نسخه از سالح بالستیک خود را که یک موشک فراصوت است، به 

نمایش گذاشت.
از مشــخصه ها و ویژگی هــای ایــن موشــک فراصوت جدیــد به نام 
»هواســانگ« اطالعات کمی در دسترس اســت اما گفته می شود که یک 
موشک بالستیک میان برد است که می تواند کالهک حمل کند. همچنین 
شکل بیرونی آن شبیه به موشک بالستیک میان برد »دانگفنگ-۱7« است. 
به گزارش ایســنا، برخی از کارشناســان نظامی می گویند برخالف موشک 
دانگفنگ-۱7 که ســوخت جامد دارد، موشــک فراصوت جدید از سوخت 
مایع اســتفاده می کند و همین مســئله به آن اجازه می دهد تا آماده سازی 
آن ســریعتر صورت گیرد. گفتنی است، کره شمالی نخستین بار تسلیحات 

فراصوت خود را در ۲۹ سپتامبر )7 مهر( به نمایش گذاشت. 


