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بحری�ن: دولت بحرین در ادامه اعمال محدویت برای 
ش��یعیان جهت برگزاری مراس��م عزاداری حس��ینی، 
چهار روحانی ش��یعه را به مراکز بازجویی احضار کرد. 
فعاالن اجتماعی می گویند که مس��ئوالن بحرین شیخ 
»عبدالمحسن الجمری«، شیخ »منیر المعتوق«، شیخ 
»قاس��م زین الدین« و ش��یخ »محم��ود العجیمی« را 
احض��ار کرده و پس از بازجویی الجمری و المعتوق را 

آزاد و العجیمی و زین الدین را بازداشت کرده اند.

سودان: نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه در سودان 
اع��الم کرد که ب��ه زودی اس��امی وزرای کابینه اعالم 
و مأموریت آن ها برای اداره کش��ور آغاز خواهد ش��د. 
»عبداهلل حمدوک«، نخست وزیر سودان که پیشتر در 
س��ی و یکم مرداد به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی 
س��وگند یاد کرده بود، اعالم کرد که موفق به تشکیل 

کابینه دولت برای دوره انتقالی شده است.

انگلیس: »بوریس جانس��ون«، نخس��ت وزیر انگلیس 
گف��ت ترجیح می دهد بمیرد ت��ا اینکه خروج انگلیس 
از اتحادی��ه اروپ��ا )برگزی��ت( را ب��ه تأخی��ر بیندازد.  
آقای جانس��ون همزمان از نماین��دگان مخالف دولت 
در پارلم��ان انگلیس خواس��ته از برگ��زاری انتخابات 

زودهنگام حمایت کنند. 

کوبا: معاون نخس��ت وزیر کوبا بر حمایت کشورش از 
س��وریه در جنگ علیه تروریس��م تاکید کرد. ریکاردو 
کابریس��اس معاون نخس��ت وزیر کوبا ب��ا ادریس میا 
سفیر س��وریه در این کشور دیدار کرد. در این دیدار، 
کابریساس بر موضع کشورش در حمایت از سوریه در 

جنگ علیه تروریسم تاکید کرد.

عربس�تان: آم��ار منتش��ر ش��ده از وضعی��ت مالی 
شرکت های س��عودی نش��ان می دهد که 21 شرکت 
مهم عربستان سعودی طی سال های گذشته زیان های 
مالی گس��ترده ای متحمل ش��ده اند. وب سایت خبری 
اقتصادی »مباش��ر« با اس��تناد به این آم��ار و داده ها 
نوش��ت که مجموع زیان های انباشته شده 21 شرکت 
س��عودی ۵.۶ ملیارد ریال سعودی است که این مقدار 
۴2.۳ درصد از مجموع سرمایه این شرکت ها را نشان 

می دهد که 1۳.2۸ میلیارد ریال سعودی است

ذرهبین

مرگ مشکوک پسر ُمرسی 
یک��ی از رهب��ران گ��روه اخوان المس��لمین مصر مرگ پس��ر »محمد ُمرس��ی« 
رئیس جمهور س��ابق این کش��ور را مشکوک دانس��ت.در حالیکه دادستانی کل 
مصر اجرای تحقیقات درباره مرگ »عبداهلل ُمرسی« پسر 2۶ ساله رئیس جمهور 
س��ابق این کشور را آغاز کرده است، برخی فعاالن و سازمان های حقوقی اجرای 

تحقیقات جدی تر درباره مرگ او را خواستار شدند.
»عبدالمنعم عبدالمقصود« وکیل حقوقی خانواده مرس��ی گفت که دادس��تانی کل مصر 
همچنان در حال اجرای تحقیقات درباره مرگ عبداهلل مرسی است.گفته می شود عبداهلل در 
حین رانندگی در خودروی خود دچار س��کته قلبی شده و پس از انتقال به بیمارستان جان 
باخته است. از سوی دیگر برخی فعاالن و سازمان های حقوقی خواستار اجرای تحقیقات جدی 
درباره مرگ او ش��دند.»هیثم ابوخلیل« فعال حقوقی در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که 
»خانواده مرسی در دایره هدف)نظام حاکم مصر( قرار دارند و احتمال هر چیزی وجود دارد.«

سالح اتمی برای ترکیه 
رئیس جمهور ترکیه در س��خنانی به تمایل خود به تجهیز ارتش این کش��ور به 

موشک هایی با قابلیت حمل کالهک اتمی اشاره کرد.
رئی��س جمه��ور ترکیه  در س��خنرانی در جمع اعضای حزب عدالت و توس��عه 
در »آنکارا«، از تمایل خود به تجهیز ارتش این کش��ور به س��الح های پیشرفته 
از جمله موش��ک هایی با قابلیت حمل کالهک اتمی س��خن گفت. »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در س��خنرانی در زمینه تجهیز ارتش این کش��ور به 
موشک هایی با قابلیت حمل کالهک های اتمی گفت: »آن ها )کشور های غربی( می گویند 
که ما نمی توانیم موشک های قادر به حمل کالهک اتمی داشته باشیم. در حالی که خود 
آن ها مجهز به این سالح ها هستند. من نمی توانم چنین چیزی را بپذیرم.« این در حالی 
است که ترکیه در سال 1۹۸۰ میالدی معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی )ان پی تی(  

و در سال 1۹۹۶ نیز معاهده منع آزمایش هرگونه سالح اتمی را امضا کرد.

رابرت موگابه درگذشت
رئیس جمهور زیمبابوه در حساب شخصی توئیتری خود درگذشت رابرت موگابه 

رئیس جمهور سابق زیمبابوه را تأیید کرد.
»رابرت موگابه« رئیس جمهور س��ابق زیمبابوه در س��ن ۹۵ سالگی درگذشت. 
»امرسون منانگاگوا« رئیس جمهور فعلی زیمبابوه روز جمعه در حساب شخصی 
توئیتر خود خبر درگذش��ت موگابه در س��نگاپور را تأیید ک��رد. منانگاگوا گفت: 
موگاب��ه »نم��اد آزادی و حام��ی آفریقا بود و عم��ر خود را وقف قدرت بخش��یدن و 
رس��تگاری مردمش کرد. س��هم او در تاریخ ملت ما و این قاره هرگ��ز فراموش نخواهد 
ش��د. باش��د که روح او در آرامش ابدی قرار گیرد«. موگابه پس از پایان بخش��یدن به 
س��یطره انگلیس بر زیمبابوه تا قبل از کودتای نظامی سال 2۰17، نزدیک به چهار دهه 
رئیس جمهور این کشور بود. موگابه درحالی درگذشت که برای دریافت خدمات پزشکی 
به سنگاپور سفر کرده بود. وی از سال 1۹۸7 تا 2۰17 نیز رئیس جمهور زیمبابوه بود.

فرامرز اصغری

افغانستان طی چند دهه اخیر هرگز روی آرامش ندیده است 
زمانی جنگ با ارتش سرخ شوروی سابق، زمانی درگیری های 
درونی، و از سال 2۰۰1 تاکنون نیز حضور نیروهای غربی عمال 
سرنوشت این کش��ور را در ابهام برده است. کشورهای غربی 
در حالی با ادعای مبارزه با تروریس��م وارد این کش��ور شدند 
که پس از گذشت 1۸ سال همچنان افغانستان صحنه جنگ 

و کش��تار و ناامنی اس��ت چنانکه اخیرا در حمله شبانه ای که 
شبه نظامیان طالبان به مرکز والیت "فراه" در غرب افغانستان 
انجام دادند، دس��ت کم دو تن کش��ته و 1۵ تن دیگر زخمی 
شدند.وزارت کشور افغانستان از کشته و زخمی شدن بیش از 
۵۰ تن در انفجار کابل واقع در ناحیه نهم امنیتی این شهر و 
نزدیکی سفارت آمریکا خبر داد.  همچنین روز چهارشنبه 12 
ش��هریور نیز بر اثر حمله طالبان به منطقه دیپلماتیک ش��هر 

کابل، 1۶ نفر کشته و 11۹ تن زخمی شدند.
نکته قابل توجه آنکه خش��ونت های هفته اخیر در افغانستان 
که ش��امل دو مورد بمب گذاری خودرو در کابل، پایتخت این 
کش��ور بود، در حالی ص��ورت می گیرد که زلم��ای خلیلزاد، 
نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان گفته اس��ت، 
او و شورش��یان، "به صورت نظری" به توافق دس��ت یافته اند 
و خروج نیروهای آمریکا ]از افغانس��تان[ در عوض تمهیدات 

"مقابله با تروریسم" طالبان، آغازگر اجرای آن خواهد بود. این 
مسئله در حالی مطرح ش��ده که منابع خبری اعالم کرده اند  
»مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا متحدان اروپایی کشورش را 
درباره توافق صلح با طالبان مطلع کرده، اما گفته است توافق، 

هنوز نهایی نشده است.
حال این سوال مطرح است که چرا به رغم اجرایی شدن روند 
مذاکرات میان آمریکا و طالبان همچنان این بحران های امنیتی 
ادامه دارد؟ نگاهی بر روند تحوالت افغانس��تان نشان می دهد 
که این کش��ور به رغم وعده های بسیار از سال 2۰۰1 تاکنون 
نه تنها از کمک های اقتصادی جهانی چندان برخوردار شده و 
نه در حوزه امنیتی تعهدات غربی ها مبنی بر تسلیح و آموزش 
ارتش افغانستان اجرایی شده است. مجموع این عوامل زمینه 
ساز چالشهای اقتصادی و امنیتی و سیاسی شده که نمود آن 
را در ناآرامی ها و انفجارهای این کشور می توان مشاهده کرد. 

از س��وی دیگر آمریکا در حالی از مذاکره با طالبان سخن می 
گی��ود که از یک طرف همچنان به حمایت از داعش ادامه می 
دهد که این رویکرد آمریکایی زمینه س��از اس��تمرار تروریسم 
جدید در افغانس��تان می ش��ود. از طرف دیگر سیاست آمریکا 
در رویکرد مذاکره با طالبان نه اقدام برای حل چالش��های این 
کشور بلکه برای بهره گیری از طالبان علیه امنیت کشورهای 
منطقه است چنانکه زمانی نیز که ایران نقش میانجی را میان 
دولت افغانس��تان و طالبان داشت، آمریکایی ها با کارشنکی به 

دنبال جلوگیری از چنین توافق بده اند. 
با توجه به این حقایق می توات گفت که ش��رایط بحرانی جای 
در افغانستان بیش از هر چیز برگرفته از سیاست های نیروهای 
خارجی برای ادامه سلطه بر این کشور است رویکردی که نشان 
می ده��د افغان ها برای رس��یدن به ثب��ات و امنیت جز خروج 

نیروهای خارجی از کشورشان گزینه  ای در پیش ندارند. 

یادداشت

سرزمین ناآرام 

نگاهی بر آنچه آمریکا این روزها در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن صورت می دهد

استمرار هراس از دستاوردهای مقاومت 

گزارش

دولتمردان آمریکای��ی و مهره های منطقه ای آنها 
که هر روز شکس��تی جدی��د را از جبهه مقاومت 
متحمل ش��ده اند همچن��ان در تص��ور مقابله با 
این روند هس��تند که نمود عینی رفتارشان را در 
فلسطین، عراق، سوریه ، لبنان و فلسطین می توان 
مشاهده کرد. فلسطین به عنوان کانون تحوالت 
غرب آس��یا این روزها در حالی صحنه مقاومتی 
سراسری در برابر اشغالگران صهیونیست ها است 
ک��ه آمریکایی ها به دنب��ال مقابله ب��ا این روند 
طرح ه��ای جدیدی در پی��ش گرفته اند چنانکه 
ی��ک روزنامه لبنانی به نق��ل از منابع آگاه اعالم 
ک��رد، آمریکا و کانادا در ارتباط با طرح موس��وم 
به »معامله قرن« توافق کرده اند 1۰۰ هزار آواره 
فلس��طینی را بپذیرن��د.   از س��وی دیگر منابع 
دیپلماتی��ک پنجش��نبه گفته اند دول��ت آمریکا 
از ص��دور بیانیه ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
متح��د در خص��وص درگیری ه��ای اخیر میان 
رژیم صهیونیس��تی و حزب اهلل لبنان جلوگیری 

کرده اس��ت. الزم به ذکر است در ادامه رویکرد 
مقاومتی ملت فلسطین، فلسطینی ها تظاهرات 
بازگشت در جمعه »حمایت از جبهه داخلی« را 
برگزار کردند. همچنین س��فر نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی به لندن، تظاهرات انگلیسی ها در 
حمای��ت از فلس��طینیان و اعتراض ب��ه مواضع 
صهیونیس��ت ها را در پی داش��ته اس��ت. در این 
میان منبعی مدعی ش��د که وزیر مش��اور دولت 
س��عودی در ام��ور خارجی و وزی��ر امور خارجه 
ام��ارات برای آزادی خلبان صهیونیس��ت که به 
اسارت پاکستان درآمده است، به این کشور سفر 
کرده ان��د. در همین حال از لبنان خبر می رس��د 
پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا صراحتاً با اذعان 
به حمایت کش��ورش از حمله اسرائیل به لبنان، 
نوش��ت: »لبنان باید فوراً کارخانه دوم را تعطیل 
کند، در غیر این صورت اسرائیل با حمله ای طی 
چند روز آینده آن را نابود می کند«. در این میان 
تحت فش��ار آمریکا س��عد حریری نخس��ت وزیر 

لبن��ان که حمله پهپادهای اس��رائیلی به جنوب 
بیروت را نق��ض قطعنامه س��ازمان ملل خوانده 
ب��ود، در مصاحب��ه و مواضعی کام��ال جدید، به 
حزب اهلل حمله کرد و آن را مسئول تنش معرفی 

کرد. بع��د از نوعی اجم��اع در لبنان در حمایت 
از مقاوم��ت، یکباره مقام��ات مختلف جریان 1۴ 
مارس لبنان از پاس��خ اخیر حزب اهلل به تجاوزات 
رژیم صهیونیستی انتقاد کردند و گفتند، تبعات 

این موضوع به دولت مربوط نمی شود.
در همی��ن حال در ادامه افش��ای بحران س��ازی 
آمریکایی در س��وریه،  ائتالف بین المللی موسوم 
به ضد داعش به رهبری آمریکا پنج س��ال پیش 
ب��ه بهانه مب��ارزه با گ��روه تروریس��تی داعش، 
بمباران غی��ر نظامیان را در س��وریه  آغاز کرد. 
از زمان آغاز حمالت ائتالف آمریکا در سوریه تا 
مارس سال 2۰1۹، س��ه هزار و ۳۵ غیر نظامی 

سوری جان خود را از دست دادند.
از سوی دیگر یک ستون نظامی آمریکا متشکل 
از 1۰۸ کامیون حامل تجهیزات نظامی مختلف 
از داخ��ل خاک اردن حرکت کرده و بعد از عبور 
از گ��ذرگاه م��رزی »طربیل« با ع��راق وارد این 
کش��ور ش��ده و به س��مت پایگاه هوایی مذکور 

حرکت کرده است. در همین حال فرمانده ستاد 
مرکزی ارتش آمریکا در غرب آسیا )ِسنتکام( که 
ایران آن را در لیس��ت گروه های تروریستی قرار 
داده است، با شاه اردن دیدار کرد. از سوی دیگر 
مناب��ع خبری اع��الم کردند س��فارت آمریکا در 
بغداد، فشار زیادی به دولت عراق وارد می کند تا 
از اع��الم نتایج تحقیقات جلوگیری کند و بدین 

ترتیب، رژیم صهیونیستی محکوم نشود.
اما در ح��وزه یمن آمریکایی ها ب��ا ادعای مذاکره 
ب��ا انصاراهلل وارد میدان ش��ده اند که البته »محمد 
الَبخیت�ی«، عضو دفتر سیاس��ی جنبش انصاراهلل 
یمن ادع��ای مقام آمریکایی مبن��ی بر اینکه بین 
آمری��کا و این جنبش مذاکرات��ی صورت گرفته را 
تکذیب کرد. الزم به ذکر اس��ت در ادامه مقاومت 
یمنی ها علی سالم الحریزی گفت که قبائل استان 
المهره در حالت آماده باش قرار دارند و اجازه تسلط 
هیچ یک از عناصر ائتالف س��عودی به این استان 

را نمی دهند. 
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