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نگاه روز

رژیم صهیونیستی با ساقط کردن جنگنده
سوری حمایت از تروریستها را ثابت کرد

 90کشته در انفجارهای خونین سویدا

گ�روه بینالملل :عصر سهش��نبه يک جنگنده
س��وخوی ارتش س��وريه که بر فراز جوالن در
حال بمب��اران تجمعات و اس��تحکامات گروه
تروریستی داعش در اطراف وادی اليرموک در
حومه قنیطره بود هدف پدافند موشکی ارتش
رژيم صهيونيس��تی قرار گرفت و سرنگون شد.
یک منبع نظامی س��وریه از کش��ته شدن یک
خلبان سوری در پی حمله رژیم صهیونیستی به
جنگنده ارتش سوریه خبر داد .برخی رسانهها
نی��ز اعالم کردند از سرنوش��ت خلبان دوم این
جنگنده خبری در دست نیست .این منبع اظهار
داش��ت :در پی حمله اسرائیل به یک جنگنده
س��وریه که در حال بمباران مواضع داعش بود،
یکی از  2خلبان آن کش��ته شد .رسانهها نیز از
سقوط این جنگنده در خاک سوریه خبر دادند.
منبع یادشده ضمن تایید مرگ سرهنگ عمران
مرعی ،خلبان اول جنگنده در پی سقوط آن در
مثلث سوریه -اردن -جوالن ،در اینباره اظهار
داشت ،دشمن اس��رائیلی یک فروند جنگنده
سوری را که همزمان با پیشروی ارتش سوریه در
حومههای درعا و قنیطره ،در حال بمباران مراکز
تجمع تروریستهای داعش در شهرک صیدا در
حومه درعا بود ،هدف قرار داد .منبع یادش��ده
اف��زود :هنوز اثری از خلب��ان دوم این جنگنده
یافت نشده است .یک مقام سوری در گفتوگو
با پایگاه خبری النش��ره به رژیم صهیونیستی
هشدار داد :پاس��خ سرنگونی هواپیمای سوری
طول نخواهد کشید .این پاسخ با برداشتن چند
گام انجام خواهد شد که بارزترین آنها تکمیل
عملیات نظامی با قدرت بیشتر در جنوب سوریه
و پاسخ مستقیم به نیروهای اسرائیلی در زمان
مناسب است .در هم شکستن تالشها برای دور
کردن همپیمانان سوریه از منطقه (جنوب این
کشور) گام سوم برای پاسخ به این اقدام است.
ی است که ارتش رژیم صهیونیستی
این در حال 
با انتشار بیانیهای مدعی شد یک فروند جنگنده
سوخوی سوریه را پس از آنکه حدود  2کیلومتر
در حریم هوایی اسرائیل به پرواز درآمد ،با شلیک
 2موشک پاتریوت بر فراز جوالن هدف قرار داد.
ارتش اس��رائیل همچنین مدعی شد جنگنده
یادش��ده حریم هوایی تح��ت کنترلش بر فراز
ارتفاع��ات جوالن را نقض کرده بود .از محتواي
بيانيه ارتش رژيم اسرائيل ميتوان دريافت که
تلآويو بر خالف قطعنامههاي ش��وراي امنیت
س��ازمان ملل متح��د ،قصد عقبنش��يني از
بخشي از جوالن را که در سال  1967به اشغال
نظاميان صهيونيس��ت در آمد ،ندارد و درصدد
است اين منطقه را به عنوان بخشي از سرزمين
رژيم جعلي اس��رائيل محسوب کند .در همين
ارتباط ،اخيرا هم اقداماتي از س��وي مقامهاي
رژيم صهيونيس��تي در کنگ��ره آمريکا براي به
رسمیت ش��ناختن حق حاکميت اسرائيل بر
جوالن اش��غالي انجام شده است .بر مبناي اين
ارزيابي ميتوان نتیج��ه گرفت که ارتش رژيم
صهيونيستي با حمله به اين جنگنده سوري در
حال سنجش واکنش ارتش سوريه است که چه
اقدامي در اينباره به اجرا خواهد گذاش��ت .این
در حالیاست که معاون نماینده دائم سوریه در
سازمان ملل تأکید کرد که حق دمشق درباره
حاکمیت بر جوالن قابل مذاکره نیست .منذر،
معاون نماینده دائم سوریه در نشست شورای
امنیت گفت :حاکمیت بر جوالن حق ماس��ت
و درباره این مسأله مذاکره نمیکنیم و امتیازی
ه��م نمیدهیم .خاک اش��غال ش��ده و حقوق
غصب شده ما باید به طور کامل پس داده شود.
وی گفت :اس��رائیل بار دیگر ارتباط مستحکم
خود را با گروههای تروریس��تی از طریق هدف
قرار دادن یک جنگنده س��وری ک��ه در حال
بمباران مقره��ای داعش در وادی الیرموک در
حومه قنیطره بود ،ثابت کرد .در راستای همین
کمکرسانی اس��رائیل به تروریستهاست که
ارتش این رژیم اخیرا از اجرای عملیات مخفیانه
ش��بانه خبر داد که طی آن حدود  800نفر از
نیروهای موسوم به کالهسفیدها و خانوادههای
آنان از جنوب س��وریه ف��رار کردند و از طریق
زمین��ی به اردن رفتند .فرار آنها پس از رس��وا
شدن بهخاطر ایفای نقش در جنگ تروریستها
با سوریه انجام شد.
■■حمالت خونین در السویدا

همزمان با پیش��رویهای چشمگیر ارتش
سوریه در جبهه جنوبی ،داعش با انجام چندین
حمله در اس��تان س��ویدا ،جان حدود  90نفر
از مردم س��وریه را گرفت و  100نفر را زخمی
کرد اما مقاومت مردم در کنار ارتش ،عملیات
داعش برای تس��لط بر چندین منطقه را ناکام
گذاشت .منابع سوری میگویند این حمالت در
چند مکان رخ داده و انتحاری بوده است .یکی
از حمالت انتحاری در بازاری در ش��هر سویدا
بوده که چندین کشته و مجروح بر جا گذاشته
است .حمله به روستاهای المتونه ،دوما ،تیما،
عراجه و رامی در ریف اس��تان سویدا (مناطق
خارج از مرکز اس��تان) انجام شده و دستکم
چند کش��ته و زخمی بر جا گذاشته است .در
روستای دوما مردم توانستند  4نفر از مهاجمان
وابسته به داعش را از پای در آورند.

وطن امروز

گزارش تحلیلی

طالبان و نشست صلح افغانستان در مسکو
پارس�ا خدایاری :در عرف دیپلماس��ی کالسیک،
اصلی ثابت شده که دوستیها و دشمنیها پایدار
نیس��تند و اینک «زامیر کابال��وف» نماینده ویژه
رئیسجمهوری روسیه در امور افغانستان بر اساس
همین اص��ل در نظ��ر دارد از طالبان دعوت کند
نماینده یا نمایندگانی به نشست موسوم به فرمت
مسکو ( )Moscow-Formatاعزام کند .از دید
مسکو ،طالبان نزدیک به نیمی از افغانستان را در
پایش یا کنترل خود دارد ،لذا باید در هر نوع طرح
صلح نهایی برای افغاستان حضور داشته باشد.
زامی��ر کابال��وف ،متولد  1954در ازبکس��تان
ش��وروی اس��ت و از س��ال  1977پ��س از
فارغالتحصیلی از انستیتوی روابط بینالملل مسکو
جذب وزارت خارجه ش��وروی آن زمان شد و در
امور افغانستان و پاکستان تبحر و مهارت خاصی
یافته است.
وی از س��ال  1979ت��ا  1983در س��فارت
ش��وروی در تهران نخستین پس��ت دیپلماتیک
خود در منطقه را تجربه کرد و سپس از  1983تا
 1987به عنوان دبیر دوم عازم سفارت شوروی در
کابل شد و متعاقبا طی سالهای  1991تا 1992
به عنوان رایزن در همان س��فارت مشغول بهکار
ش��د و پس از پیروزی مجاهدین افغان و تعطیلی
سفارت شوروی به سفارت آن کشور در پاکستان
انتقال یافت .در سال  1995کابالوف در مذاکرات با
طالبان برای رهایی کادر پرواز یک فروند ایلوشین
 76که مجبور به فرود در قندهار شده بود ،شرکت
و طی آن با مالعمر رهبر وقت طالبان نیز مالقات
کرد .آخرین پس��ت دیپلماتیک وی در افغانستان
سمت س��فارت طی س��الهای  2004تا 2009
ب��ود و پس از بازگش��ت به عن��وان نماینده ویژه
رئیسجمهوری روسیه در امور افغانستان انتخاب
شد« .جان برنز» خبرنگار روزنامه نیویورکتایمز
که ب��ا وی در س��ال  2008در کابل مصاحبهای
کرده بود عنوان داشته که کابالوف سفیر معمولی
نیس��ت و در اصل مام��ور کاگب در کابل بوده و
در دهههای  1980و  1990قبل و بعد از اش��غال
نظامی افغانس��تان توسط شوروی با سمت مامور
اطالعاتی ویژه مسکو ،در منطقه خدمت میکرده
است.
گفتوگوهای صلح موسوم به فرمت مسکو ،اگر
چ��ه با طرد آمریکا از توانایی آن برای تاثیرگذاری
بر روند مناقش��ه در افغانس��تان تا حدی کاس��ته
ش��ده ولی با این وجود قادر است موجب پیشبرد
منافع مس��کو در افغانستان شود .این گفتوگوها
همچنین میتواند نمایانگر عالقهمندی روس��یه
به عنوان میانجی موثر بین افغانس��تان و طالبان
باشد .مسکو همچنین مایل است ماهیت سازنده
درگیری خود در افغانس��تان را بدین وسیله برای
طرفهای ذیربط آشکار کند.
در افغانستان  2گروه نژادی پشتون و تاجیک
رقابتهایی با یکدیگر دارند .طالبان به طور کلی از
نژاد پشتون تشکیل میشود ولی گروه تروریستی
داعش وابس��تگی نژادی تعریف شدهای ندارد .هر
دو گروه مولفههای سیاسی -امنیتی خاص خود را
به فضای پرتنش افغانستان وارد کردهاند .طالبان
که  17س��ال پیش توس��ط نیروه��ای ائتالف به
رهبری آمریکا از قدرت س��اقط شد ،اینک گفته
میش��ود بخش در خور توجهی از افغانس��تان را
در اختی��ار خود دارد .از  407ح��وزه انتخابیه در
افغانس��تان ،دولت مرکزی بر  229حوزه تس��لط
دارد که نزدیک به  65درصد از جمعیت افغانستان
را دربر میگی��رد .طالبان بر نزدیک به  12درصد
سکنه کشور تسلط دارد و تالش میکند با توجه
به انتخابات پارلمانی که قرار اس��ت در پاییز سال
جاری برگزار ش��ود ،س��هم خود را افزایش داده و
 23درصد باقیمانده را نیز تحت امر خود درآورد.
آمری��کا ب��ه اتهامزنیهای خود علیه روس��یه
بهصورت هدفمند ادامه میدهد تا افکار عمومی را
نسبت به نقشهای روسیه ظنین کند .ششم ژوئیه
 2018تظاهرات اعتراضآمیزی در برابر س��فارت
روس��یه در کابل برگزار شد و ش��رکتکنندگان
از مسکو خواس��تند از دخالت در امور افغانستان
خودداری کند.
روسیه به منظور حفظ جایگاه خود ،همچنین
مقابل��ه با جو ضدروس��ی ک��ه با هدای��ت آمریکا
در افکار عمومی افغانس��تان ایجاد میشود و نیز
اطمینانده��ی در اینباره که بازیگر معتبری در
امور افغانستان است ،در  17ژوئیه با هدف تقویت
خاورمیانه ارتش یم��ن اعالم ک��رد یک ناو
عربستان س��عودی را در نزدیکی
س��واحل غربی هدف موش��کهای خود قرار داده
اس��ت .آنطور که ارتش یم��ن و نیروهای انصاراهلل
اعالم کردهاند ،آنها توانستهاند صبح چهارشنبه ناو
الدمام را در س��واحل غربی یمن هدف قرار دهند.
مهدی المشاط ،رئیس شورای عالی سیاسی یمن
نیز موفقیت و دس��تاورد نظامی بزرگی که نیروی
دریایی یمن به دست آورد را مورد تقدیر و تمجید
ق��رار داد .المش��اط در تماس تلفنی با سرلش��کر
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مسلملیگ و اصناف
پیشتاز انتخابات پاکستان

انتخابات پارلمانی و س��نای پاکستان در
حالی برگزار شد که این کشور درگیر یکی از
خونینترین عملیاتهای ضددموکراسی طی
سالهای گذش��ته بوده است .در انفجاری که
روز گذشته چهارش��نبه رخ داد دستکم 35
تن کشته شدهاند و نهادهای امنیتی میگویند
عمران خان اسطوره بازی کریکت در پاکستان
که نماینده حزب اصناف در انتخابات است نیز
نتوانسته است در میان عموم مردم رای خود را
به صندوق بیندازد .در حال حاضر پیشبینیها
نشان میدهد مسلملیگ شاخه نواز که برادر
نواز ش��ریف ،نخستوزیر س��ابق این کشور از
این جریان کاندیدا ش��ده است با عمران خان
از جریان اصناف در رقابتی تنگاتنگ هستند.

نامه ویژه پوتین به میشل عون

ظرفیت مقاومت در برابر حمله احتمالی از جانب صلح و ثبات در افغانس��تان است در مظان تردید
منطقه مرزی با افغانس��تان ،رزمایش مش��ترکی است.
به نظر نمیرس��د مس��کو درباره افغانس��تان
را ب��ا تاجیکس��تان برگزار کرد .ه��دف دیگر این
رزمای��ش انتق��ال ای��ن دیدگاه به کاب��ل بود که وارد رقابت با پکن ش��ده باش��د یا الاقل نشانهای
روسیه صرفا خواهان ثبات سیاسی در افغانستان در اینباره مش��اهده نش��ده است و بیشتر به نظر
از طریق تعامل با جناحهای قدرت در این کش��ور میرسد دو طرف میکوشند نقش تسهیلکننده
اس��ت .تاکید مسکو درباره تعهدش در قبال ثبات را برای اهداف دیگری ایفا کنند .ثبات و امنیت در
سیاسی در افغانستان از طریق گفتوگوهای صلح ،افغانستان بیتردید برای کشورهای منطقه منافع
بیتردید کمکی خواهد بود برای سیاس��تورزان قابل توجه��ی دارد ولی بازیگ��ران فرامنطقهای
روس��یه تا جو رو به رشد ضدروسی در افغانستان اه��داف دیگری دارند ک��ه طبعا ب��ا اولویتهای
را معکوس کرده و وزنه و اعتبار خود در س��اختار ملتهای منطقه همخوانی ندارد.
از می��ان مقالهه��ای تحلیل��ی منتش��ره در
سیاسی این کشور را حفظ کند.
ع�لاوه بر آن مس��کو از طری��ق گفتوگوهای رسانههای نسبتا پرمخاطب آمریکا  3مقاله جلب
صلح میکوش��د به تالشهای س��ازمان همکاری نظر میکند؛ « -1برای صلح در افغانستان باید از
شانگهای در جهت کمک به رفع اختالف سیاسی کرهشمالی عبرت گرفت»  -2گفتوگوی مستقیم
در افغانستان اعتبار بیشتری دهد .رئیسجمهوری با طالبان نافی دموکراس��ی است و نشانه شکست
چی��ن در خالل نشس��ت س��ران اخیر س��ازمان و « -3جنگ ناتو و آمریکا در افغانس��تان ممکن
گ دائو ،راهبرد است بزودی به پایان برسد و گفتوگوها با طالبان
همکاری شانگهای در ش��هر چین 
خود را برای ارتقای نقش گروه تماس این سازمان از سرگفته میشود» به قلم «هنری بوچر» استاد
برای افغانستان در جهت فیصله صلحآمیز مناقشه دانشکده علوم انس��انی کالج آستین .این مقالهها
این کش��ور تش��ریح کرد که با استقبال خوبی در میتواند بخش��ی از دیپلماس��ی عموم��ی آمریکا
کابل روبهرو ش��د و البته رهبران افغانس��تان که برای آمادهس��ازی افکار عموم��ی برای تصمیمی
در اجالس شرکت داش��تند از سازمان خواستند باش��د که کاخ س��فید ممک��ن اس��ت در آینده
تالشهای ضدترورسیم خود را در افغانستان تحت نزدیک در قبال افغانس��تان اتخاذ کند که حسب
یک ل��وای واحد قرار دهد .تمایل رئیسجمهوری س��نت و ش��یوه معمول در دس��تگاه دیپلماسی
چین برای گس��ترش حضور س��ازمان همکاری آمری��کا ،ب��ا تضادگوییهای متعددی توام اس��ت
ش��انگهای ،با استقبال مسکو مواجه شده ،زیرا در ولی مبالغهگویی در تشبیه طالبان به کرهشمالی
تعمدی به نظر میرسد تا به
راس��تای اولویتهای سیاسی
این کش��ور نی��ز ق��رار دارد .اینکه آمری�کا با چ�ه فرمتی قصد این ترتیب برای افکار عمومی
روس��یه در کن��ار تالشهای دارد وارد گفتوگ�و با طالبان ش�ود آمریکا گفتوگو با گروهی که
خود ،ب��ه تعامالت چندجانبه و چه امتیازهایی را قرار اس�ت برای برای خلع آنها از قدرت آمریکا
با همس��ایگان افغانس��تان با طالب�ان منظور کند تا آنها حاضر به متحمل هزینههای س��نگین
هدف مبارزه با تروریستهای تش�ریک مس�اعی با دولت مرکزی مال��ی و جانی ش��د ،به نوعی
داعشی نیز توجه دارد .مسکو و دول�ت منتخب مردم افغانس�تان توجیه شود .قدر مسلم این
آش��کارا میکوش��د در کنار شوند ،محل گمانهزنیهای گوناگونی است که آمریکا به این نتیجه
تالشهای س��ازمان همکاری اس�ت ولی طالبان از دید بخشی از رسیده که مناقشه افغانستان
ش��انگهای ،مشی خاص خود جامعه افغانستان به مثابه ابزار نفوذ نمیتوان��د راهح��ل نظام��ی
را نی��ز دنب��ال کن��د و البته پاکس�تان و حامی مال�ی اصلی آن داشته باشد .ولی ساختارهای
بیاعتنا به ترفندهای آمریکا یعنی ائتالف سعودی تلقی میشود اجتماع��ی در افغانس��تان
آس��یبهای ش��دیدی دیده
هم نیست .از فحوای اظهارات
و نیز مقالههایی که در رسانههای نسبتاً پرمخاطب و بدرس��تی نمیتوان دریاف��ت دورنمای صلح در
آمریکا انتش��ار مییابد چنین دریافت میشود که این کشور چگونه خواهد بود .بتازگی عبدالرشید
آمریکا قصد دارد به حضور نظامی  17س��اله خود دوس��تم از تبعید خودخواسته در ترکیه بازگشته
در افغانستان خاتمه دهد و شماری از تحلیلگران است .گفته میشود نظام الدین قیصری ،فرمانده
آمریکای��ی نیز عن��وان کردهاند طالب��ان به انجام تراز اول دوستم بازداشت شده و سربازانش کشته
گفتوگوهای مس��تقیم با آمریکا عالقهمند است .ش��دهاند .این حادثه اعتراضات گسترده هواداران
وزیر خارجه این کش��ور نیز در خالل دیدار اخیر دوس��تم را درپی داش��ت که بازگش��ت ناگهانی
خ��ود از کابل از تجدی��د گفتوگوهای صلح بین دوستم هم در همین راستا تعبیر شد تا بلکه بتواند
دولت اش��رف غنی و طالبان ابراز حمایت کرده و از ش��دت اعتراضات مردمی که دولت را متهم به
عنوان کرد واشنگتن در نهایت نیاز خواهد داشت سوءاستفاده از قدرت میکردند بکاهد.
انتخاب��ات  ،2014تنشه��ای ش��دیدی را در
خطوط ارتباطی خود با طالبان را برقرار کند.
گفتگوهای صلح مس��کو نخستین ابتکار در کش��ور دامن زد ک��ه با تلفات��ی نیز ت��وام بود و
برقراری آرامش و اعاده ثبات در افغانستان نیست سرانجام با تش��کیل دولت وحدت ملی و تقسیم
و طبعا مس��کو برای نیل به اهداف تعیین شده با قدرت بین اش��رف غنی و عبداهلل عبداهلل اوضاع تا
چالشهایی روبهرو خواهد ب��ود که بهطور عمده ح��دی آرام گرفت .اگر چ��ه دولت وحدت ملی از
ممکن اس��ت از جانب دیگر بازیگ��ران هدایت و منازعات داخلی در امان نمانده اس��ت؛ به عنوان
مدیریت شود .اینکه آمریکا تا چه اندازه خواهان نمون��ه علیاحمد عثمانی که س��مت وزارت آب

انصاراهلل مدرنترین ناو سعودی را هدف قرار داد
محمد الغماری ،رئیس ستاد مشترک ارتش یمن،
به عملی��ات منحصر به فردی که نی��روی دریایی
یمن علیه مواضع اش��غالگران در شهر المخا انجام
داد ،اش��اره کرد و گفت ک��ه این عملیات تغییری
اساسی در روند و مس��یر رویارویی با متجاوزان به
شمار میرود .سهشنبه نیز نیروی دریایی انصاراهلل
عملیاتی هجومی علیه محل تمرکز نیروهای ائتالف

عربی بویژه نیروهای اماراتی در استان المخا در غرب
تعز انجام داد .این حمله از طریق دریا انجام ش��د
که ط��ی آن انبارهای تجهیزات نظامی و اتاقهای
عملیات ائتالف در محل پیاده کردن نیرو در بندر
المخ��ا مورد حمله قرار گرف��ت .نیروهای انصاراهلل
پیشت��ر در ژانوی��ه  ۲۰۱۷و اکتب��ر  ۲۰۱۶نیز 2
کش��تی جنگی عربس��تان و امارات را در سواحل

و نیرو را داش��ت توسط اش��رف غنی معزول ولی
توس��ط عبداهلل عبداهلل در سمت خود ابقا شد اما
نیروهای مخفی رئیسجمهوری ادامه کار را برای
وی مشکل کردند.
در گذشته بین تاجیکها و پشتونها به عنوان
 2گروه نژادی عمده در افغانس��تان نوعی وفاق و
دوس��تی برقرار بود و قبایل وابس��ته به گروههای
نژادی افغانس��تان س��عی در همزیستی داشتند
ولی با قدرتگیری طالبان ،با آن خوانش افراطی
از اس�لام ،سنن همزیس��تی نژادی در افغانستان
دچار آس��یبهای عمیقی شد که شاید ترمیم آن
زمانبرتر از آنی باشد که اغلب نخبگان افغانی تصور
میکنند.
اینک��ه آمریکا ب��ا چه فرمتی قص��د دارد وارد
گفتوگو با طالبان ش��ود و چه امتیازهایی را قرار
اس��ت برای طالبان منظور کند ت��ا آنها حاضر به
تشریک مساعی با دولت مرکزی و دولت منتخب
مردم افغانس��تان ش��وند ،مح��ل گمانهزنیهای
گوناگونی اس��ت ول��ی طالبان از دید بخش��ی از
جامعه افغانس��تان به مثابه ابزار نفوذ پاکستان و
حامی مالی اصلی آن یعنی ائتالف سعودی تلقی
میشود و البته قطر نیز کماکان نفوذ خاص خود
را در طالب��ان دارد و هنوز دفتر نمایندگی طالبان
در دوحه فعال است .برای طالبان ،زدودن تصویر
منفی از افکار عمومی بخشی از جامعه افغانستان
آس��ان نخواهد ب��ود ،اگر چه در میان بخش��ی از
پشتوننژادهای افغانستان حامیانی دارد.
این احتمال وجود دارد که در خالل دیدار سران
آمریکا و روسیه در هلس��ینکی درباره افغانستان
نیز توافقهایی بین طرفین انجام ش��ده باش��د و
بهموج��ب آن آمریکا بخواه��د به عملیات نظامی
پرهزینه و پرتلفات ولی بینتیجه در افغانس��تان
با حفظ وجهه خ��ود خاتمه دهد ولی در نبود هر
گونه نش��انه ملموسی در وجود چنین سناریویی،
گمانهزنیه��ا در اینباره زودهن��گام خواهد بود.
قدرمسلم این اس��ت که آمریکا شناخت و تجربه
روسیه را در افغانستان ندارد .مسکو میداند صلح
و ثبات مس��تلزم شناسایی نیروهای معتدلتر در
صفوف طالبان است ،زیرا صلح مستلزم سازش با
یک فرمول امتیازدهی متقابل است و این فرآیند
نیروه��ای خاص خ��ود را از دو ط��رف میطلبد.
نشست صلح مس��کو میتواند به عنوان پلی برای
تس��هیل برقراری ارتباط بین آمریکا و طالبان نیز
عمل کند ولی در بهترین ش��رایط آمریکا صلحی
را برای افغانس��تان رقم خواهد زد که هرگاه اراده
کند و منافع راهبردیاش اقتضا کند این کشور را
دستخوش تنشهای کنترل شده کند بویژه آنکه
مشخص نیست در هرگونه طرح صلح افغانستان،
تروریستهای داعشی که دولت افغانستان تعداد
پیروان آن را ح��دود  2هزار نفر تخمین میزند،
چه وضعیتی خواهند داش��ت .این تروریس��تها
ب��ا حمالت راکت��ی و انتحاری خ��ود کماکان در
افغانس��تان ابراز وج��ود و قدرتنمایی میکنند و
البته طالبان نیز گاه و ب��یگاه به اهداف دولتی و
همچنین داعش��ی حمله میکن��د .نکته در خور
تامل اینکه گفته میشود تجهیزات و ادوات جنگی
 2گروه بهطور عمده آمریکایی و غربی است.
یم��ن هدف قرار داده بودند و ماه گذش��ته نیز با 2
موشک یک ناوچه اماراتی را هدف گرفتند اما الدمام
مدرنترین شناور نیروی دریای عربستان است که
تاکنون از سوی انصاراهلل هدف قرار میگیرد .تاکنون
تمام تالشهای ائتالف سعودی برای ضربه زدن به
ارتش یمن از جبهه ساحلی غرب (استان الحدیده)
ناکام مانده اس��ت .عملیاتی که  23اردیبهشتماه
برای تصرف استان و شهر الحدیده آغاز شده بود ،با
ناکامی متوقف شده و تاکنون نتیجهای برای ائتالف
سعودی  -اماراتی نداشته است.

پرونده آوارگان س��وری در لبنان همچنان
در مقدم��ه اتفاقات پس از تحوالت ناش��ی از
نشست آمریکایی-روس��ی در هلسینکی قرار
دارد و لبن��ان هن��وز در انتظار ابالغ رس��می
تصمیمات آمریکا و روس��یه در این باره است
تا میزان جدیت تالشه��ای بینالمللی برای
بازگش��ت آوارگان به کشورشان را بسنجد .در
همین راس��تا ،هیأت بلندپایه روسی که امروز
وارد لبنان میشود حامل نامهای از والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهور این کش��ور برای ژنرال
میشل عون ،رئیسجمهور لبنان است؛ نامهای
که درباره آخرین تح��والت لبنان و منطقه و
نیز طرح ویژه مس��کو برای آوارگان س��وری
اس��ت .تعداد آوارگان سوری در لبنان بیش از
یکمیلیون نفر اعالم شده است.

عمل جراحی موفقیتآمیز
آیتاهلل عیسی قاسم

آیتاهلل عیس��ی قاسم سهش��نبه در یکی
از بیمارس��تانهای لندن تحت عمل جراحی
ق��رار گرفت و تی��م درمان��ی وی اعالم کرد
ت به پایان رسید.
عمل جراحی وی با موفقی 
آیتاهلل ش��یخ عیسی قاسم که در پی تحمل
بی��ش از  ۲س��ال محاص��ره نظامی توس��ط
رژی��م آلخلیفه دچار وخامت ش��دید اوضاع
جسمانی و سالمت شده است  2هفته پیش
به بیمارس��تانی در لندن منتقل شده است.
روزنامه رأیالیوم به نقل از برخی منابع آگاه
نوشته بود آیتاهلل عیس��ی قاسم به بیماری
سرطان مبتالس��ت اما بیماری او در مراحل
اولیه قرار دارد.

داعش مسؤولیت تیراندازی تورنتو
را برعهد ه گرفت

گروه تروریستی داعش مسوولیت تیراندازی
مرگبار در شهر تورنتوی کانادا را بر عهده گرفت.
پیشتر رئیس پلیس تورنتو اعالم کرد ،مقامها
دلیل وقوع تیراندازی یکشنبهشب را نمیدانند
اما انگیزه تروریستی بودن آن را رد نمیکنند .بر
اثر این حمله یک زن و یک دختربچه جانشان
را از دس��ت داده و  ۱۳ت��ن دیگ��ر در محل��ه
گرینتاون تورنتو زخمی ش��دند .مظنون این
حمله ظاهرا بر اثر جراحت ناشی از اصابت گلوله
جان داده است اما مشخص نیست تیراندازی از
سوی پلیس بوده یا خیر.

ربودهشدن هواپیمای صلیب سرخ
توسط سعودی

جنگندهه��ای ائتالف متجاوز س��عودی در
ادامه کارش��کنی خود در روند امدادرسانی به
مردم یمن ،یک هواپیم��ای متعلق به صلیب
سرخ جهانی را مجبور به فرود در شهر جیزان
واقع در جنوب غرب عربستان کردند .یک مقام
یمن��ی این اقدام عربس��تان را عملیات ربایش
هواپیمای امدادی دانس��ت و گف��ت :این اقدام
بیانگر رویکرد خصمانه ریاض است؛ تالشهایی
که درصدد اس��ت به فعالیتهای بشردوستانه
در یم��ن لطم��ه وارد کن��د .گزارشها حاکی
اس��ت محاصره زمینی و دریایی اعمال شده از
سوی عربستان علیه یمن موجب گرسنگی 17
میلیون تن از جمله زنان و کودکان شده است.

کشته شدن مأمور سیا در افغانستان

مناب��ع امنیتی افغانس��تان اع�لام کردند
کریستوفر سلز از نظامیان آمریکایی که چندی
پیش پ��س از جراحت ش��دید در پکتیا جان
باخت ،مامور سازمان سیا بوده است .همچنین
گفته میشود وی از تکاوران ارتش آمریکا بوده
و در چارچوب ماموریت سری سازمان سیا برای
کشتن یا دستگیری سران مخالفان مسلح دولت
افغانستان در این کشور حضور داشت .پیشتر
روزنامه نیویورکتایمز گزارش داده بود فعالیت
مخفیانه سازمان سیا در افغانستان افزایش یافته
اس��ت .گفتنی است ،طی س��الهای گذشته،
چندین تن از ماموران سیا در مناطق مختلف
افغانستان کشته شدهاند.

