
 لبنان: عضو فراکســیون وفــاداری به مقاومت 
در پارلمان لبنــان اعالم کرد کــه مقاومت هرگز 
بــه خواســته های دشــمنان و ذلت تــن نخواهد 
داد و گزینه هــای ما برای مقابله با دشــمن آماده 
است.»حســین الحاج حســن« عضو فراکســیون 
وفاداری به مقاومــت در پارلمان لبنان اعالم کرد: 
آمریکا و رژیــم صهیونیســتی و هم پیمانان آن ها 
می خواهند لبنان در برابر خواسته های آن ها تسلیم 
شــود و به عادی ســازی روابــط  روی آورد. آن ها 
همچنین می خواهند که این کشــور از مقاومت و 
آرمان فلسطین دست بکشد؛ اما گزینه های ما برای 

مقابله با توطئه های دشمن آماده است.

 روســیه: در تازه ترین آمار از تلفــات نیروهای 
اوکراینی، وزیر دفاع روســیه اعــالم کرد ارتش این 
کشــور در ماه گذشــته ۳۴ جنگنــده اوکراینی را 
سرنگون و نزدیک به ۴۰۰ سامانه موشکی ضدتانک 
را منهدم کرده است.شــویگو گفت: ارتش روسیه در 
عملیات نظامی ویژه در اوکراین، تاکنون ۳۹۶ سامانه 
موشــکی ضدتانک جاولین، ۶ موشک انداز، و بیش 
از ۲۰۰ ســامانه ضدموشــکی هیمارس، ۳۳ سامانه 
آمریکایی هویتزر ام -۷۷۷ و ۵ ســامانه موشکی ضد 
تانک هارپون را منهدم کرده اند.وزیر دفاع روسیه در 
ادامه افزود: تنها در ماه گذشته، ۳۴ جنگنده اوکراینی 
سرنگون شدند، ۳۹ موشک توچکا-یو رهگیری شد و 

همچنین ۲۲۶ پرتابگر چندمنظوره منهدم شد.

 عراق: کمیته هماهنگی شــیعیان موســوم به 
چارچوب هماهنگی تأکید کــرد که مردم عراق با 
تظاهراتخود، از حکومت و نهادهای آن دفاع کردند.
ایــن کمیته همچنیــن از پایبنــدی معترضان به 
رهنمودهای کمیته ساماندهی اعتراضات، از مردم 
عراق خواســت که در صورت لــزوم، برای دفاع از 

حکومت، قانون اساسی و نظام آماده باشند.

 یونان: یونــان از آلمان به دلیل فروش زیردریایی  
بــه ترکیه انتقاد و تاکید کرد که مســلح ســاختن 
آنکارا خطر تغییر موازنه قــوا در منطقه را به دنبال 
دارد.»نیکــوس دندیــاس« وزیر خارجــه یونان در 
گفت  وگو با »کاترین کولونا« وزیر امور خارجه فرانسه 
گفت: »این زیردریایی ها خطــر تغییر موازنه قوا در 
شــرق مدیترانه را به نفع کشوری دارند که علیرغم 
عضویت در ناتو، یونان را تهدید به جنگ کرده است.«

 انگلیس: انتقاد های گسترده خانواده ها از رفتار 
افســران پلیس انگلیس با کودکان و نوجوانان باال 
 )IOPC( گرفت. دفتر مستقل بررسی رفتار پلیس
کــه پس از افزایش بی ســابقه انتقاد ها از عملکرد 
پلیس مامور دور جدید بررســی عملکرد واحد های 
پلیس این کشور شده اعالم کرد از تاخیر این نیرو 
در انتقال جزئیات موارد درخواســتی بسیار نگران 
اســت و موارد بیشتری را بررســی خواهد کرد تا 

ببیند آیا به درستی رفتار شده است یا خیر.

 سنگال: حزب رییس جمهور و جناح مخالف در 
سنگال هر دو مدعی پیروزی در انتخابات پارلمانی 
روز یکشنبه این کشور شدند و این در حالی است 
که شــمارش آرا هنوز ادامه دارد.»خلیفه ســال«، 
یکــی از رهبران جناح مخالــف در یک کنفرانس 
خبری گفت: "نمی توان انــکار کرد که ما در این 
انتخابات پیروز شــده ایم، ما برنده هستیم و اینکه 

پیروزی را از ما سرقت کنند، نمی پذیریم.

 برچیدن کتیبه ها و پرچم های محرم 
در بحرین

در ادامه سیاســت های ضد دینی و سرکوب گرایانه 
آل خلیفه، رسانه های بحرینی با منتشرکردن فیلمی 
اعالم کردند رژیم آل خلیفه مانع از زدن کتیبه های 

عزاداری امام حسین علیه السالم می شود.
جمعیت الوفاق بحرین با انتشــار ویدئویی نوشت: 
رژیم بحرین با تعرض به نماد های عاشورا در منطقه 
عالی، پرچم ها و کتیبه ها را در راستای ظلم و ستم 
فرقه ای علیه شــهروندان شیعه جمع آوری کرد.در 
همین راســتا مرآه الجزیره اعالم کرد »راشــد بن 
عبــداهلل آل خلیفه«  وزیر کشــور رژیم آل خلیفه 
اعالم کرد که کشــورش سفر شــیعیان کشور های 
خلیج فارس را برای شــرکت در مراسم روز عاشورا 
منع کرده است.وزیر کشــور  این رژیم تاکید کرد 
که مقامات آن اجازه نخواهند داد که این مناسبت 
با استفاده از گردشــگری مذهبی تبلیغ شود، زیرا 
این  با رویکرد دولت آل خلیفه در تناقض اســت. 
چند روز گذشته نیز  راشد بن عبداهلل آل خلیفه به 
پیروان اهل بیت علیهم السالم که اکثریت ساکنان 

اصلی این کشور را تشکیل می دهند، توهین کرد.
نــام رژیم آل خلیفه که از ســال ۱۹۷۵ بر بحرین 
حکومت می کند همــواره به عنوان یکی از ناقضان 
فاحش حقوق بشــر در کنار عربستان سعودی ذکر 
می شــود و نقطه مشــترک این دو رژیم سرکوب 
شدید شیعیان در کشور های آنهاست. طبق منطق 
قبیله ای نظام سیاســی در بحرین و نیز بر اســاس 
واقعیت ها و آمار وارقام، شهروندان شیعه که یکی از 
مؤلفه های اصلی جامعه بحرین هستند، در معرض 
تبعیض سیســتماتیک و محرومیت از جانب رژیم 
آل خلیفه قرار گرفته اند. گزارش ها نشــان می دهد 
که طی ســالهای اخیر آل خلیفه دهها مســجد و 
صدها تکیه و حســینیه را بــه بهانه های مختلف 

تخریب نموده است.

نیمچه گزارش

جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در ســخنانی عنوان کرد 
که ایمن الظواهری سرکرده القاده را در حمله هوایی ترور 
کرده است. وی مدعی شــد که شهروندان آمریکایی! روز 
یک شــنبه تحت فرمان من، ایاالت متحده آمریکا در یک 
حمله هوایی موفقیت آمیز موفق شد در کابل، رهبر القاعده 
را بکشد. ایمن الظواهری، مرد شماره دو و همیشه همراه 
بن الدن بــود و عمیقا یکی از برنامه ریــزان حمله یازده 

سپتامبر به شــمار می رفت. پس از او باراک اوباما، رییس 
مریکا کشته شدن ایمن الظواهری بیست  جمهور پیشین آ
سال پس از فاجعه یازده سپتامبر را اجرای عدالت خواند. 
او در عین حال افزود: این خبر دلیلی است بر اینکه بدون 
جنگ در افغانســتان می توان تروریسم را ریشه کن کرد. 
در همیــن حال آنتونی بلینکن وزیــر امور خارجه آمریکا 
می گویــد طالبان با پناه دادن به ایمن الظواهری در کابل، 
توافقنامــه ای را که با واشــنگتن امضا کرده بودند، نقض 

کرده است.
بر اســاس توافقنامه دوحه طالبان وعــده داده بود که به 
شبه نظامیان خارجی اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان 
به عنوان پایگاهی برای طراحی حمالت علیه غرب استفاده 
کنند. این سخنان با رویکردی معرفی بایدن به عنوان یک 

قهرمان، معرفی آمریکا به عنوان کانون مبارزه با تروریسم 
و البته اتهام زنی به طالبان مبنی بر همراهی با القاعده در 
حالی صورت گرفته اســت که چند سوال بی پاسخ مانده 
است؟ اگر هدف آمریکا کشتن سرکرده القاعده بوده است 
و با یک حمله هوایی به این امر دســت یافته است، چگونه 
و چرا ۲۰ ســال اشغال افغانستان را رقم زده است؟ چرا دو 
دهه اســت که اشغال عراق را اجرا و در بسیاری از مناطق 
غرب آســیا از جمله سوریه نیروی نظامی دارد و حاضر به 
خروج نمی باشــد؟ اگر آمریکا واقعا تــوان مبارزه با چنین 
سرعتی با ســرکرده های تروریسم را دارد چگونه است که 
یک سال است که به بهانه مقابله با تروریسم ۹ میلیارد دالر 
سرمایه مردم افغانستان را بلوکه کرده و از ارسال کمک های 
بشر دوستانه به ۲۰ میلیون افغانستانی گرسنه که جا مانده 

از دوران اشغال هستند خودداری می کند؟ چگونه است که 
انفجارهای افغانستان با مسئولیت داعش صورت می گیرد و 
آمریکا نامی از آنها نمی برد و ترور سرکرده القاعده را مبارزه 

با تروریسم معرفی می کند؟ 
مجموع این ســواالت حکایت از آن دارد که ادعای بایدن 
همچون ادعــای اوباما مبنــی بر ترور بــن الدن ادعایی 
ســاختگی و قهرمان پرورانه با اهداف انتخاباتی اســت در 
حالــی که با ادعای پناه بــردن الظواهری به خانه مقامات 
طالبان به دنبال توجیه ادامه تحریم ها و فشارهای اقتصادی 
علیه افغانستان و کشورهای در ارتباط با آن است که نتیجه 
آن نیز قربانی شــدن میلیون ها افغانستانی دیگر است که 
هرگز نیز نامی از آنها به عنوان قربانیان خودبرترپنداری و 

تروریسم دولتی آمریکا به میان نخواهد آمد.

یادداشت

گزارش

بایــدن و دموکرات ها در حالی وضعیتی بحرانی برای انتخابات کنگره را در پیش 
رو دارند که بار دیگر سیاســت قهرمان پروری از رئیس جمهور را در پیش گرفته 

اند و اینبار قرعه به سرکرده القاعده افتاد. 
آمریکایی ها در حالی پس از ۲۰ سال اشغال افغانستان سال گذشته از این کشور 
خارج شــدند که رســوایی ناتوانی در مقابله با تروریسم خودساخته گریبان گیر 
سران این کشور شــد. اکنون در سالگرد آن خروج و در حالی که دموکرات های 
حاکم بر کاخ ســفید برای رقابت های کنگره با کاهش محبوبیت شــدید مواجه 
هســتند به دنبال مولفه ای برای قدرت نمایی و بهبود وضعیت خود می باشــند 
که ورود دوباره به افغانســتان با ادعای مقابله با تروریســم محور این رویکرد را 

تشکیل می دهد. 
 »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا طی نشست خبری در کاخ سفید گفت: »أیمن 
الظواهری، رهبر گروه تروریستی القاعده را در افغانستان کشتیم. الظواهری باعث 

کشته شدن بسیاری از آمریکایی ها در حمالت مختلف شده بود«.
به نوشــته رســانه های آمریکایی، وی درباره ســرکرده القاعده اظهار داشــت: 
»الظواهری عمیقاً در برنامه ریزی حمله یازدهم ســپتامبر ۲۰۰۱ شرکت داشت. 
بــرای چندین دهه او مغز متفکر حمالت به آمریکایی هــا بود. او ردپایی از قتل 
و خشــونت علیه شهروندان آمریکایی پشت سرش داشت«.رئیس جمهور آمریکا 
ادامه داد: »اکنون عدالت برقرار شــده اســت و این ســرکرده تروریست ها دیگر 
وجود ندارد. مهم نیست کجا پنهان می شوید، اگر تهدیدی برای مردم ما باشید، 
ایاالت متحده شــما را پیدا کرده و ازبین خواهد برد«.بایدن درباره روند ردیابی 
الظواهری نیز توضیح داد: »جامعه اطالعاتی ما در اوایل ســال جاری الظواهری 
را شناســایی کرد، او به مرکز شــهر کابل در افغانستان نقل مکان کرده بود. من 
اجــازه یک حمله دقیق را دادم که او را از میدان نبرد حذف می کرد«.وی با بیان 
اینکه به هیچ یک از اعضای خانواده الظواهری آســیب نرسیده و به غیرنظامیان 
نیز تلفات وارد نشده اســت، تصریح کرد: »ما دیگر هرگز اجازه نخواهیم داد که 
افغانستان به پناهگاه تروریست ها تبدیل شود«.رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: 
»او )الظواهری( کشته شده و ما مطمئن می شویم که هیچ اتفاق دیگری نمی افتد 
و اینکه افغانســتان سکوی پرتاب تروریسم نیســت. ایاالت متحده به دنبال این 

جنگ علیه ترور نبود. تروریسم سراغ ما آمد«.
بایدن درباره حادثه یازدهم ســپتامبر نیز گفت: »ما همچنان به سوگواری برای 
هــر فرد بی گناهی که در یازدهم ســپتامبر ازبین رفت، می پردازیم. امیدوارم که 
این اقدام قاطع یک اقدام دیگر برای مســدود کردن ]تروریسم[ به همراه داشته 

باشــد«.وی در پایان افزود: »خطاب به کســانی که در سراســر جهان به آسیب 
رســاندن به ایاالت متحده ادامه می دهند می گویــم؛ اکنون به من گوش دهید، 
ما همچنان هوشــیار خواهیم بود. ما هرگز تســلیم نخواهیم شد«.رئیس جمهور 
آمریکا ســپس بدون پاســخ دادن به ســواالت خبرنگاران محدودی که به این 
 نشست خبری فراخوانده شــده بودند، سخنرانی خود را پایان داد و کنفرانس را 

ترک کرد.
بامداد سه شنبه بود که یک مقام ارشد دولت آمریکا بامداد سه شنبه با تایید انجام 
حمله پهپادی به هدفی در کابل، گفت در این حمله یک عضو ارشــد ســازمان 
تروریســتی »القاعده« از بین رفت.همزمان، خبرگزاری »آسوشیتدپرس« نیز به 
نقل از منابع امنیتی و اطالعاتی در دولت آمریکا نوشــت: »در حمله روز یکشنبه 
آمریکا به کابل در افغانستان، ایمن الظواهری سرکرده سازمان تروریستی القاعده 
کشــته شده است«.از ســوی دیگر، منابع مطلع آمریکایی به روزنامه »نیویورک 
تایمز« گفتند که الظواهری در خانه یکی از دستیاران ارشد »سراج الدین حقانی« 
وزیر امور داخله طالبان هدف قرار گرفت و از موشــک »ِهل فایر« برای این حمله 

استفاده شد. 
خبرنگاران آمریکایی درباره الظواهری نوشــتند: »هیچکس از زمان بن الدن، در 
القاعده نفوذی که ظواهری دارد را نداشت. این افراطی مصری االصل، الهام بخش 
جنبش های تروریســتی بود و دهه ها هدف ایاالت متحده قرار داشت«.این منابع 

توضیح دادند: »از ســال ۲۰۰۱ برای ســر الظواهری جایــزه ۲۵ میلیون دالری 
تعیین شــده بود. او عالوه بر برنامه ریزی حمله ۱۱ ســپتامبر، در پشت حمله به 
ناوشــکن آمریکایی یو.اس.اس کول که در ســال ۲۰۰۰ انجام شد و ۱۷ ملوان 
آمریکایی در آن کشته شدند، قرار داشت. وزارت امور خارجه آمریکا نیز می گوید 
او در بمب گذاری های آگوســت ۱۹۹۸ در ســفارت های ایاالت متحده در کنیا و 
تانزانیا که منجر به کشته شدن ۲۲۴ نفر شد، نقش داشته است«.یکی از رهبران 
گروه موســوم به »الجماعه االسالمیه« مصر، ادعای واشــنگتن مبنی بر کشتن 

»ایمن الظواهری« طی یک حمله پهپادی در کابل را زیر سوال برد.
»ناجح ابراهیم« یکی از موسســان »الجماعة اإلسالمیة« )جماعت اسالمی( مصر 
و کارشــناس امور گروه های اسالمی در گفت وگو با وبگاه  مصری »القاهره ۲۴«، 
تصریح کرد که اخبار مشــابهی در خصوص مرگ ایمن الظواهری از چهار ســال 
پیش و بیش از یک بار در رســانه های غربی منتشر شده است. الظواهری حداقل 
۷۰ ســال سن دارد و وضعیت ســالمتی وی پایدار نیست و اگر فوت شود، کامال 

طبیعی است.
این تبلیغات قهرمان پروروانه از ســوی سران کاخ سفید در حالی صورت گرفته 
اســت که نتایج یک نظرسنجی جدید نشــان داد رئیس جمهور سابق آمریکا در 
رقابت فرضی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، جو بایدن و کاماال هریس معاون 
وی را پشت سر می گذارد.این نظرسنجی نشان داد که اگر انتخابات ۲۰۲۴  برگزار 
می شــد، ۴۵ درصد از پاسخ دهندگان در رقابت ترامپ با بایدن به رئیس جمهور 
سابق رای می دادند و ۴۱ درصد از ساکن فعلی کاخ سفید حمایت می کردند؛ در 
حالی که ۱۴ درصد مطمئن نبودند یا نمی دانســتند به چه کســی رای دهند.در 
اولین واکنش به خبر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کشته شدن سرکرده القاعده، 
وزارت خارجه عربســتان ســعودی در بیانیه ای از این موضوع استقبال کرد.وزیر 
خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای درباره کشــته شــدن »ایمن الظواهری« سرکرده 
القاعــده اعالم کرد، طالبان توافق دوحه را به شــدت نقض کرده اســت.آنتونی 
بلینکن وزیر خارجه آمریکا بعد از ســخنان جو بایدن رئیس جمهور این کشــور 
درباره کشــته شدن ایمن الظواهری ســرکرده القاعده در افغانستان در این باره 
بیانیــه صادر کرد و طالبان را خطاب قرار داد.طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا، 
بلینکن در این بیانیه تصریح کرد: »رئیس جمهور بایدن ســال گذشــته به مردم 
آمریکا متعهد شد که پس از خروج نیروهای آمریکایی، ایاالت متحده به حفاظت 
از کشور ما و اقدام در برابر تهدیدات تروریستی برآمده از افغانستان ادامه خواهد 
داد. رئیس جمهور تصریح کرد که ما در حفاظت از میهن تردید نخواهیم کرد«.

20 سال جنگ برای چه بود؟
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رئیس جمهور آمریکا ادعای ترور سرکرده القاعده در افغانستان را سر داد 

بایدن ورشکسته، دست به دامان جنازه الظواهری

رســانه های عبری از بی نتیجه مانــدن مذاکرات مســکو - تل آویو در خصوص 
تنش های ایجاد شده بر سر »آژانس یهود« خبر دادند.

رســانه های عبری نوشــتند که مذاکرات هیأت رژیم صهیونیستی و تیم وزارت 
دادگســتری روسیه، در خصوص تشــدید اختالفات بین دو طرف بر سر تصمیم 
مقامات روســیه برای ممنوعیت فعالیت آژانس یهود در مسکو بدون هیچ نتیجه 
ملموسی پایان یافت.وبگاه روزنامه »یدیعوت آحارانوت« )وای نت(، نوشت که دو 
طرف تاریخ دور جدیدی از مذاکرات را مشــخص نکرده و یا درباره آن به توافق 
نرسیدند. این نشست برای بررسی مسائل فنی مربوط به تصمیم روسیه در مورد 

آژانس پرداخته و در »فضایی عینی« برگزار شد.
به نوشــته وای نت، اسرائیل بر این باور است که »اهمیت این نشست در برگزاری 
آن نهفته اســت«. با این حال، برخالف انتظارات در تل آویو که دالیل پشت پرده 

این تصمیم مســکو و گام های اتخاذی آن در این مســیر را می دانســت، طرف 
اسرائیلی نتوانست بفهمد که  »روس ها به کجا می روند«. 

بنا بر این گزارش، رئیس یک بخش در وزارت دادگستری روسیه در سطح پایین 
مســئولیت و نه در ســطح تصمیم گیری، به نمایندگی از طرف روســیه در این 
نشســت حاضر بود. در مقابل سرپرستی هیأت اسرائیلی را »تمار کاپالن« معاون 
مشــاور حقوقی وزارت امور خارجه و نمایندگانی از سوی مشاور حقوقی کابینه و 

وزارتخانه های مختلف، بر عهده داشتند. 

در ادامه بحران های صهیونیســت ها ارتش رژیم صهیونیســتی از ترس اقدامات 
شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی برخی راه ها و گذرگاه ها را بست و دستور داد 
تا حرکت قطارها متوقف شــود.نظامیان صهیونیست با حمله به اردوگاه جنین، 
یک فلســطینی را به شهادت رساندند و یکی از فرماندهان ارشد جنبش مقاومت 

جهاد اسالمی را نیز بازداشت کردند.
خبر دیگر آنکه در ادامه بحران های داخلی صهیونیست ها رئیس رژیم صهیونیستی 
با دردناک خواندن موضوع تجاوزهای جنسی به زنان در زندان  جلبوع، اذعان کرد 
که اتهامات جدید در این خصوص برای او شوکه کننده و تهوع آور بوده اند.»اسحاق 
هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستی در پی افشای برخی جرائم و تجاوزات جنسی 
به زندان بانان زن در زندان جلبوع )گیلبوا( رژیم صهیونیســتی، درباره وضعیت و 

امنیت زنان در سرزمین های اشغالی اظهار تاسف کرد.

تنش  بر سر آژانس یهود

 مذاکرات مسکو  - تل آویو بی نتیجه ماند

همزمان با پایان دوران آتش بس، صنعاء با برگزاری یک 
رژه با حضور هزاران نظامی، قدرت و آمادگی رزمی خود 

را برای متجاوزان به تصویر کشید.
 اســتان »ذمار« یمن هفته جاری شــاهد برگزاری یک 
رژه در مراســم فارغ التحصیلی نظامیان منطقه مرکزی 
تحت فرماندهی »عبدالخالق الحوثی« با حضور سه هزار 
نظامی و نیز نمایش تجهیزات نظامی با عنوان »ان عدتم 
عدنا« بود.وب سایت »متابعات« در خبری در همین باره 
نوشــت، صنعاء با این رژه آمادگــی هزاران نظامی اش و 
نیز تجهیــزات نظامی را به تصویر کشــید، اقدامی که 

تحلیلگران نظامی، آن را باشکوه توصیف کردند.
در این مراســم ســران ارشــد صنعاء از جمله »مهدی 
المشاط« رئیس شورای عالی سیاسی و فرمانده نیروهای 
مســلح یمن، »محمدعلی الحوثی« عضو شــورای عالی 
سیاسی، »عبدالعزیز بن حبتور« نخست وزیر دولت نجات 
ملی، »محمد ناصر العاطفی« وزیر دفاع ، »حمود عباد« 
شــهردار صنعا و »یحیی سریع« ســخنگوی نیروهای 
مسلح یمن حضور داشتند.شبکه خبری المسیره به نقل 
از المشــاط گزارش داد، آمادگی باال، آموزش، آگاهی و 
بصیرت نیروهای مســلح، از مسائل بسار مهم در جنگ 
و صلح اســت و نیروهای یمنی هم با انضباط مستمر، به 
مسئولیت خود در مقابله با ائتالف متجاوز عمل کردند.
فرمانده نیروهای مسلح یمن با تأکید بر اینکه امسال به 
پیروزی خواهند رسید، گفت نیروهای این کشور در اوج 

آمادگی قرار دارند. 
در این میان وزارت حقوق بشر یمن، تجاوز عربستان به 

خــاک یمن را قتل تدریجی شــهروندان یمنی زیر چتر 
بین الملل و در برابر جهانیان توصیف کرد.

از ســوی دیگر رئیس کمیته امور اســرا در دولت نجات 
ملــی یمن از حصول توافقی خبر داد که منجر به آزادی 
بخشی از اســرا می شــود.»عبدالقادر المرتضی« رئیس 
کمیته امور اســرا در دولت نجات ملی یمن اعالم کرد، 
دور جدیــد مذاکرات در خصوص پرونده اســرا در امان 
پایتخت اردن به پایان رســید و بر سر اسامی بخشی از 

اسرا برای آزادی، توافق شد.
بر اساس گزارش »المسیره«، وی در ادامه ابراز امیدواری 
کرد که ســازمان ملل بر روی برگــزاری یک دور دیگر 
از مذاکرات در راســتای تکمیل اقدامات میدانی جهت 
آزادی همه اســرای مشــمول این توافق کار کند.هفته 
جاری، »محمد عبدالسالم« سخنگوی انصاراهلل و رئیس 
هیأت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن اعالم کرد، با 
یک هواپیمای عمانی و نیــز با همراهی هیأتی از عمان 

وارد صنعاء شده است. 
خبر دیگر آنکه تعیین یک فرد نزدیک به امارات به عنوان 
فرماندار مجمع الجزائر ســقطری با موجی از انتقادات در 
یمن روبرو شده است. »رشــاد محمد العلیمی« رئیس 
شورای ریاستی یمن اخیرا فردی به نام »رأفت الثقلی« 
نزدیک به امــارات را به عنوان فرمانــدار مجمع الجزائر 
سقطری تعیین کرد.این انتصاب موجی از خشم در میان 
یمنی ها به راه انداخته و کاربران شــبکه های اجتماعی، 
این اقدام را به منزله واگذاری حاکمیت یمن در سقطری 

و مشروعیت بخشی به »اشغالگری امارات« دانسته اند.

در آخرین روز آتش بس صورت گرفت

خط و نشان نظامی صنعا برای متجاوزان
در بحبوحه افزایش تنش ها درخصوص ســفر احتمالی 
نانسی پلوســی به تایوان، ارتش آزادی بخش خلق چین 
)PLA( دیــروز رزمایش های نظامــی را در دریای چین 
جنوبی برگزار کرد و آمریکا نیز از استقرار ناوهای جنگی 

در آب های تایوان خبر داد. 
 "اداره ایمنی دریایی چین" اعالم کرد که این رزمایشات 
نظامی در منطقه دریای چین جنوبی برگزار می شــود و 
مختصات آن در وب ســایت این ســازمان قرار می گیرد.

این رزمایش ها از دیروز آغاز شــد و تا روز ششــم اوت 
ادامه دارد و بدین ترتیب ورود تمامی کشــتی ها به این 
منطقه در بازه زمانی مذکور ممنوع اســت. جزئیاتی در 
این خصوص که کدام دسته از نیروها در این رزمایشات 
شــرکت خواهند کرد و چه مانورهایی انجام می شــود، 
منتشر نشده اســت.مقام های چین در خصوص هرگونه 
ورود مقام های آمریکایی به تایوان هشدار داده  و گفته اند 
که سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، 
به تایوان می تواند "عواقب جدی" به همراه داشته باشد 
اما با این حال رسانه ها گزارش کرده اند که پلوسی امروز 
عصــر وارد تایوان می شــود.چین واردات مواد غذایی از 
تایــوان را متوقف کرد و گفته می شــود ایــن اقدام در 
واکنش سفر نانسی پلوسی به تایوان صورت گرفته است.
نماینده چین در ســازمان ملل نیز با بیان اینکه ســفر 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان امنیت و ثبات 
منطقه را تهدید می کند، گفت پکن نیز اقدامات قاطعی 
را برای حفظ حاکمیت ملی خــود انجام می دهد.ژانگ 
گفت: »تایوان بخشــی جدایی ناپذیر از خاک ما است و 

اصل چین واحد خط قرمز در روابط ما با ســایر کشورها 
اســت.«.وزیر خارجه آمریکا و ســخنگوی کاخ سفید با 
درخواســت از چین برای عدم تنش زایی در صورت سفر 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، مدعی شدند 
که رفتارهای عصبی مقامات پکن بی مورد است.»آنتونی 
بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه گفت 
کــه در صورت سفرپلوســی به تایوان، چیــن نباید به 

تنش ها دامن بزند و باید مسئوالنه عمل کند.
از سوی دیگر، »کارین ژان-پی یِر« سخنگوی کاخ سفید 
نیز شــامگاه دوشــنبه گفت آمریکا از چین می خواهد 
که درخصوص ســفر احتمالی پلوســی به تایــوان، از 
تنش زایی خودداری کند. در ایــن میان همزمان با باال 
گرفتــن تنش ها در پــی احتمال ســفر رئیس مجلس 
نماینــدگان آمریکا به تایــوان، رســانه های تایوانی از 
تهدید به بمبگــذاری در فرودگاه بین المللی »تائویوان« 
خبــر داده اند.در بحبوحه ســفر جنجالی رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان و هشــدارهای پکن، وزارت 
دفــاع این جزیره گفت که بــرای دفاع از خود در مقابل 
چین مصمم اســت.وزارت خارجه روسیه در واکنش به 
سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان 
گفــت ایاالت متحــده باعث بی ثباتی در جهان اســت.

همزمان با افزایش احتمال سفر نانسی پلوسی به تایوان 
و گمانه زنی ها درمورد زمان احتمالی این سفر، یک مقام 
نیروی دریایی ایاالت متحده از استقرار ۴ کشتی جنگی 
آمریکایی از جمله یک ناوهواپیمابر در آب های شــرقی 

تایوان خبر داد.

همزمان با اعالم سفر پلوسی به خطوط قرمز پکن صورت گرفت

صف آرایی نظامی آمریکا و چین بر مدار تایوان 

مرضیه تفهمی 


