نجباء :قبل از افغانستانیها آمریکا را مجبور به عقبنشینی کردیم
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مهندس «نصر الشمری» سخنگوی نجباء در پاسخ به سؤال «تام اوکانر» خبرنگار ارشد نیوزویک که «آیا عقبنشینی آمریکا
از افغانستان برای مقاومت عراق الهامبخش بوده و این امیدواری را ایجاد کرده که ایاالتمتحده از عراق نیز خارج شود؟»
گفت« :مقاومت عراق سال  ۲۰۱۱و پیش از تجربه افغانستانیها ،آمریکا را مجبور به عقبنشینی از خاک خود کرده بود».

بینالملل

دور دنیا

هشدار« استفان والت» نظریهپرداز مشهور آمریکایی درباره آینده این کشور

تجزیهطلبی مسأل ه جدیآمریکا
دعوا بر سر کاندیداتوری در انتخابات  2024ریاستجمهوری
آمری��کا بین بایدن و ترامپ در حالی در محافل رس��انهای و
سیاسی تشدید شده است که برخی اندیشمندان علوم سیاسی
در آمری��کا معتقدند روند فعلی منجر به جدایی برخی ایاالت
و رش��د انگارههای تجزیهطلبی در این کشور خواهد شد .در
همین ارتباط نشریه آمریکایی «فارنپالیسی» در تحلیلی به
قلم «استفانام .والت» استاد روابط بینالملل در دانشگاه هاروارد
و ارائهدهنده نظریه «موازنه تهدید» درباره روند فزاینده صحبت
از جدایی و تجزیهطلبی در میان آمریکاییها و پیامدهای آن
برای این کشور هشدار داد.
نظریهپرداز مشهور روابط بینالملل که از ستوننویسهای
نش��ریه فارنپالیسی است ،در مقدمه این تحلیل ادعاهایی را
درباره ظرفیتهای آمریکا مطرح کرده و نوشته «بزرگترین
مزیت ایاالت متحده نس��بت به س��ایر کشورها چیست؟» به
ادعای نویسنده« ،مزیت منحصربهفرد آمریکا موقعیت آن به
عنوان تنها قدرت بزرگ در نیمکره غربی است و بنابراین تنها
«هژمون منطقهای» در تاریخ سیاسی مدرن است .با گسترش
در سراس��ر آمریکای شمالی ،جذب مهاجران ورودی و حفظ
نرخ باالی زاد و ولد برای سالهای طوالنی ،آنچه در ابتدا ۱۳
مس��تعمره ضعیف و سستپیوند بود ،در کمتر از یک قرن به
بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شد بدون هیچ رقیب قدرتمندی
در نزدیکی .ایاالت متحده همچنین از سطحی از امنیت رایگان
برخوردار بود که دیگر قدرتهای بزرگ تنها میتوانستند آرزو
کنند» .در ادامه این گزارش ادعا شده است« :ترکیب حاصل
از اندازه ،جمعیت و توان اقتصادی به ایاالت متحده این امکان
را داد که یک نهاد نظامی گسترده ایجاد کند که از زمانی که
برای جنگ در اواخر دهه  ۱۹۳۰بسیج شد ،آغاز شد .در همان
زم��ان ،انزوای جغرافیایی ،ای��االت متحده را از صرف هزینه و
زمان زیاد برای دفاع از خاک خود رها کرد .همچنین به ایاالت
متح��ده این امکان را داد که دیرتر از هر کس دیگری وارد ۲
جنگ جهانی شود و قلمروی خود را در طول آن فجایع ویرانگر
جهانی ،دستنخورده حفظ کند».
به باور نویس��نده« :از این منظر ،پیروزی شمال در جنگ
داخلی یک لحظه حس��اس با پیامدهای گسترده بود .حفظ
اتحاد این کشور را قادر کرد توسعه غربی خود را تکمیل کند
و در نهای��ت تواناییهایی را که همس��ایگانش را کوچک نگه
میداشت ،به دست آورد .اگر جنوب در جنگ پیروز میشد و
استقالل به دست میآورد ۲ ،کشور حاصل هر کدام ضعیفتر
میشدند و تقریبا به طور قطع برای سالها رقیب محتاطانهای
باقی میماندند .میتوان براحتی تصور کرد  ۲کشور دوباره با
هم درگیر میشدند و قدرتهای خارجی با اتحاد با شمال یا
جنوب یا با مکزیک و کانادا در امور نیمکره دخالت میکردند.
سیاست بینالملل در آمریکای شمالی و مرکزی بیشتر شبیه
قاره چندقطبی اروپا میشد؛ جایی که قدرتهای بزرگ رقیب
از یکدیگر میترسیدند ،برای قدرت و نفوذ رقابت میکردند و
گهگاه جنگهای تنبیهی میکردند».
وال��ت مینویس��د :همه اینه��ا وقتی به یادم آم��د که (در
مطلبی) خواندم «تد کروز» سناتور جمهوریخواه به گروهی
از دانشجویان گفته ایالت تگزاس ممکن است مجبور به جدایی
[دوباره] شود.

را تهدید میکند« :بدیهیترین (و محتملترین) این است که
در ادامه این گزارش آمده است :البته جنبشهای تجزیهطلب
قطبی شدن و انسدادگرایی ،اقدام سریع و مؤثر را برای دولت
برای مدت طوالنی بخشی از صحنه سیاسی [آمریکا] بودهاند و
در حوزههای سیاستی حیاتی صرفنظر از اینکه کدام حزب در
معموال زیاد نیستند .عالوه بر این ،همانطور که «کیسی میشل»
قدرت است ،غیرممکن میکند .احتمال کمتر اما نگرانکنندهتر
سال گذشته در پلیتیکو اشاره کرد ،تجزیهطلبی مدرن کمتر
این است که اختالفات موجود تشدید میشود و صحبتها درباره
به معنای خروج واقعی از اتحادیه است و بیشتر به تالش برای
تجزیه ،شتاب سیاسی واقعی میگیرد» .او
ممانع��ت از طرحهای دولتی که گروههای
در ادامه این مطلب ،درباره محتمل بودن
خاص آن را دوس��ت ندارند ،بازمیگردد .با
این حال ،برخی نظرسنجیها نشان میدهد برخی نظرسنجیها نشان میدهد چنین نتیجهای مینویس��د :کش��ورهای
حمایت از طرحهای مختلف جداییطلبی ب ه حمای�ت از طرحه�ای مختل�ف تثبیت ش��ده به ندرت از هم میپاشند و
طور ناخوشایندی باالست و تعداد فزایندهای جداییطلب�ی باالس�ت و تع�داد جنگهای داخلی در میان دموکراس��یها
از مردم (که اکثرا در جناح راست سیاسی فزاین�دهای از مردم (ک�ه اکثرا در کمتر رایج اس��ت ،مگر اینکه  -قس��مت
هستند) اکنون مایلند علیه مقامات منتخب جناح راس�ت سیاس�ی هستند) ترسناک اینجاست -نهادهای سیاسی آنها
که با دیدگاههایشان مخالفند ،به خشونت اکنون مایلند علیه مقامات منتخب ضعیف یا شکس��تخورده باشند .اما این
فیزیکی تهدید کنند .اوباش مس��لح حتی که ب�ا دیدگاههایش�ان مخالفند ،خط��ر را نباید کامال نادی��ده گرفت .چند
برای براندازی انتخابات ریاس��تجمهوری به خشونت فیزیکی تهدید کنند .دموکراس��ی در دهههای اخیر از هم جدا
سال گذشته به کنگره حمله کردند و این عالوه ب�ر این ،اینطور نیس�ت که شدهاند و تالشهای جداییطلبانه میتواند
اقدامات از جمله برخی اهداف احتمالی آن ،انگیزهه�ای جداییطلبان�ه تماما پرهزینه باشد ،حتی اگر در نهایت شکست
از س��وی سیاستمداران برجسته سرپوش به راست سیاس�ی محدود شود و بخورد ،همانطور که موارد کبک ،کاتالونیا و
ایالتهای دموکرات نیز نشانههایی اسکاتلند نشان میدهد .در پایان این گزارش
گذاشته شده و از آن دفاع میشود.
از جداییطلبی را در خود دارند
آمده است :اگر انگیزه تجزیهطلبی در آمریکا
عالوه بر این ،اینطور نیست که انگیزههای
شتاب بیشتری بگیرد و این اتفاق بیفتد،
جداییطلبانه تماما به راست سیاسی محدود
حیاتیترین دارایی ژئوپلیتیک ایاالت متحده به هدر میرود.
شود .به طور مثال ،ماساچوست شکایتهای متعددی را برای
جلوگیری از طیف گستردهای از ابتکارات دوران ترامپ ،اغلب
■■رؤیای بایدن برای 2024
در تطابق با سایر ایالتها با طرز فکر مشابه ،تنظیم کرد .اگر یک
سخنگوی کاخ سفید عصر دوشنبه به وقت محلی اعالم کرد
رئیسجمهور آینده سعی کند نقشه انتخاباتی را بیشتر به نفع
جو بایدن برای انتخابات ریاستجمهوری سال  ۲۰۲۴آمریکا
حزب خود تنظیم کند ،غیرقابل تصور نیست که ایالتهای آبی
نامزد میشود« .جن ساکی» در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر
(ایالتهای حامی دموکراتها) در غرب یا شمال شرق بسادگی
تردیدها درباره نامزدی جو بایدن در انتخابات ریاستجمهوری
از همراهی خودداری کنند.
آینده آمریکا گفت وی برای انتخابات ریاستجمهوری سال
به باور این تحلیلگر در چنین شرایطی  ۲خطر ایاالت متحده
 2024نامزد خواهد شد .بایدن  79ساله ،ماههاست با کاهش

ش��دید محبوبیت مواجه اس��ت و این موجب ش��ده برخی
دموکراتها به این نتیجه برسند که او ممکن است به دنبال
یک دوره  4س��اله جدید نباشد .نظرسنجیها نشان میدهد
می��زان رضایت دموکراتها و مس��تقلها از عملکرد بایدن با
کاهش روبهرو شده است .در تازهترین این نظرسنجیها آمده
 80درص��د دموکراتها معتقدن��د از عملکرد بایدن حمایت
میکنند ،این در حالی است که این رقم در نظرسنجی ژوئن
بیش از  94درصد بود 16 .درصد دموکراتها نیز در نظرسنجی
نوامبر گفتهاند از عملکرد بایدن راضی نیستند .از سویی 35
درصد رأیدهندگان مستقل گفتهاند از عملکرد بایدن راضی
هس��تند و  58درصد مخالفت خ��ود را با عملکرد وی اعالم
کردهاند .شرایط سخت اقتصادی از جمله افزایش قیمتها و
تورم یکی از عوامل اصلی کاهش ش��دید محبوبیت بایدن به
شمار میرود .تنها  39درصد آمریکاییها از عملکرد اقتصادی
بایدن راضی هستند و  47درصد نیز موافقت خود را با عملکرد
دولت بایدن برای مقابله با ویروس کرونا اعالم کردهاند .عالوه
بر این اخیرا نتایج یک نظرسنجی در ایالت آیووا نشان داد در
یک رقابت فرضی در سال  ،۲۰۲۴دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
سابق آمریکا با اختالف  ۱۱درصد از جو بایدن ،رئیسجمهور
کنونی آمریکا پیشی میگیرد .بر اساس یک نظرسنجی جدید
دیگر ،ترامپ در انتخابات آتی جو بایدن را شکست میدهد.
نظرسنجی مؤسسه معتبر «راسموسن» نشان داد اگر در این
ماه انتخابات ریاستجمهوری جدید برگزار شود ،ترامپ ،بایدن
را با  ۱۰درصد فاصله شکست میدهد و با جمعآوری ۵۱درصد
آرا در مقابل  ۴۱درصد ،رئیسجمهور آمریکا میشود .با این
حال با توجه به وضعیت جس��می ترامپ و نگرانیها از زوال
عقل بایدن ،مشخص نیست در انتخابات ریاستجمهوری بعدی
آمریکا کدام  ۲چه��ره از حزب جمهوریخواه و دموکرات به
رقابت خواهند پرداخت.
اظهارات جن س��اکی درباره نام��زدی بایدن برای انتخابات
 ۲۰۲۴در حالی است که بایدن جمعه هفته پیش برای معاینه
به بیمارستان نظامی والتر رید رفت و امور دولت موقتا به «کامال
هریس» معاون وی تفویض ش��د .بیمارستان والتر رید همان
بیمارستانی است که دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق آمریکا بعد
از ابتال به ویروس کرونا به این مرکز درمانی رفت و در آن مداوا
شد .جن ساکی درباره مراجعه بایدن  79ساله به این بیمارستان
نظامی وابسته به پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) گفت رئیسجمهور
برای بررسی امور معمول و آزمایشات دورهای به بیمارستان رفته
است ،این در حالی بود که برخی خبرگزاریها از انجام آزمایش
آندوسکوپی ناشی از ناراحتی گوارشی بایدن خبر داده بودند .از
زمانی که جو بایدن رسما وارد کارزار مقدماتی حزب دموکرات
برای رقابت در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰شد ،به دلیل
گافهای مکررش ،گمانهزنیهای زیادی درباره وضعیت سالمت
جسمی و ذهنیاش شده است .رسانهای شدن رجوع بایدن به
بیمارستان والتر رید در شرایطی انجام شد که پنجشنبه نیز نتایج
یک نظرسنجی جدید نشان داد مردم آمریکا دغدغه جدی نسبت
به وضعیت جسمی بایدن دارند .نظرسنجی «پلیتیکو /مورنینگ
کانسالت» نشان داد تنها ۴۰درصد پاسخدهندگان معتقدند بایدن
از سالمتی خوبی برخوردار است و  ۴۶درصد فکر میکنند او از
نظر روانی وضعیت مناسبی ندارد.

 32ماهوار ه ناتو در تیررس «جنگجوی ستاره»

جنگ فضایی روسیه و غرب
روس��یه در هش��داری تازه به غرب در
روسیه
زمین��ه اوکراین اعالم ک��رد با کمک
فناوری جدید خود میتواند ماهوارههای ناتو را نابود کند .روسیه
هشدار داده است میتواند ماهوارههای ناتو را با فناوری جدید
«جنگجوی ستاره» نابود کند .به نوشته روزنامه «دیلی میل»،
تلویزیون دولتی روسیه دوشنبهشب اعالم کرد موشکهای
ضد ماهواره مس��کو ( )ASATمیتوانند  ۳۲ماهواره ناتو را
منهدم کنند تا همه موشکها ،هواپیماها و کشتیهای آنها
کور ش��وند .فناوری جدید روس��یه هفته گذشته روی یک
ماهواره از کار افتاده شوروی سابق آزمایش شد و ترکشهایی
را به س��مت ایس��تگاه فضایی بینالمللی ( )ISSفرستاد که
خشم ناسا و واشنگتن را برانگیخت .تلویزیون دولتی روسیه

اعالم کرد این یک ش��لیک
هشدار به غرب بود .تلویزیون
دولتی روس��یه دوشنبهشب
تهدید وحشتناکی مبنی بر
اس��تفاده از فن��اوری جدید
علیه  ۳۲ماهواره غرب که ناتو
ب��رای عملیات نظامی از آنها
استفاده میکند ،صادر کرد.
مجری شبکه یک تلویزیون
روسیه گفت حمله ماهوارهای هشداری عمدی به غرب برای
عبور نک��ردن از خطوط قرمز کرملین درباره اوکراین بود .او
گفت در صورت بدتر شدن روابط ،روسیه میتواند  ۳۲ماهواره

مجهز به «جیپیاس» را که
برای عملی��ات نظامی ناتو از
جمله تعیین دقیق حمالت
موشکی ضروری هستند ،از
بین ببرد .روس��یه از حمایت
نظامی انگلی��س و آمریکا از
کییف با نیروها و تجهیزات
از جمله کشتیهای جنگی
ابراز نگرانی کرده اس��ت .بنا
بر اعالم مرکز تحلیل استراتژی و فناوری مستقر در مسکو،
فناوری جدید ضد ماهواره روس��یه دستکم  ۹بار در خالل
س��الهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۲۰قبل از انهدام یک ماهواره واقعی

ل غربیها درباره
در  ۱۵نوامبر ،آزمایش شده بود .پس از جنجا 
آزمایش سالح ضد ماهواره مسکو در فضا« ،سرگئی شویگو»
وزیر دفاع روسیه تایید کرد این کشور با موفقیت سامانه ضد
ماهواره آزمایش کرده است« .بن واالس» وزیر دفاع انگلیس
در این باره گفته آزمایش موشک ضد ماهواره توسط روسیه
نش��اندهنده بیتوجهی مسکو به امنیت ،ایمنی و پایداری
فضاست .واالس در صفحه توئیتر وزارت دفاع انگلیس نوشت:
«این آزمایش موشکی مخرب ضد ماهوارهای توسط روسیه
نشاندهنده بیتوجهی کامل آنها به امنیت ،ایمنی و پایداری
فضاست» .پیش از این ،فرماندهی فضایی آمریکا خبر داده بود
روسیه یک ماهواره را در مدار فضایی خود توسط یک موشک
ضد ماهواره سرنگون کرده است.

پیشروی نیروهای ارتش یمن در جبهه مأرب

نیروهای صنعا در چندقدمی تنگه «الفلج» مأرب
همزم��ان ب��ا پیش��روی نیروه��ای ارتش و
یمن
کمیتههای مردمی یمن در امتداد رشتهکوه
البلق و رس��یدن به تنگه الفلج ،منابع نظامی درباره تش��دید
حمالت ائتالف س��عودی در  ۲جبهه الحدیده و استان شبوه
گفتند که این نیروها از سالها پیش برای جبهه ساحل غربی
آماده شدهاند .منابع میدانی در ارتش یمن میگویند پیشرویها
در جبه��ه مأرب همچنان ادامه دارد و به رغم حمالت ائتالف
«الحدیده»
سعودی و تالش برای تشدید درگیریها در جبهه ُ
(ساحل غربی یمن) ،نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن
در دولت نجات ملی برای این جبهه از سالها پیش آماده شدهاند.
روزنامه األخبار یمن دیروز سهشنبه در یادداشتی نسبتا طوالنی
در این باره نوشت« :جمعه گذشته ائتالف سعودی -اماراتی از
آغاز عملیات نظامی جدید در جنوب استان الحدیده خبر داد و
به دنبال آن ،هزاران نفر از عناصر شبهنظامی وفادار به امارات را
«حیـس»
برای انجام حمالت متعدد به مناطق خارج از شهر َ
«المخا»
(مرکز شهرستان حیس) ،واقع در غرب شهر ساحلی ُ
گسیل داش��ت که هدف از آن تالش برای به تأخیر انداختن
نبرد سرنوشتس��از در اس��تان مأرب (مرکز یمن) است» .در
مقابل ،درگیریها در جبهههای جنوبی ش��هر مأرب شدیدتر
ش��د و طی آن نیروهای دولت صنعا (نجات ملی) با کمک و
پشتیبانی نیروهای قبایل در جهت جنوب شهر پیشروی کردند
و توانستند بر مساحت گستردهای سیطره پیدا کنند .منبعی
نظامی در ارتش یمن و کمیتههای مردمی این کشور به این
روزنامه درباره اقدام ائتالف س��عودی در جبهه الحدیده گفت:

«بر اساس محاسبات و تجربه نبرد طوالنیمدتی که صنعا در
مقابله با کشورهای متجاوز عضو ائتالف از  ۷سال پیش به دست
آورده است ،تشدید حمالت جاری نخستینبار نبوده و آخرین
بار هم نخواهد بود و ارتش و کمیتههای مردمی یمن از سالها
پیش پیش برای نبرد الحدیده آماده شدهاند و این دو هستند
که مشخص میکنند چه زمانی این مرحله تشدید درگیریها
تمام خواهد شد» .منبع مذکور همچنین تصریح کرد« :صنعا در
گذشته (طی نزدیک به  ۷سال) در  52جبهه نظامی نامحدود
با ائتالف متجاوز (س��عودی -اماراتی) و مزدورانش درگیر بوده
و خس��ارتهای سنگینی به نیروها و تجهیزات آنها وارد کرده
است» .وی درباره عملیات ائتالف مذکور در ساحل الحدیده نیز
گفت« :این اقدام تالش مذبوحانهای است که هدف از آن افزایش
روحیه مزدورهایی است که روحیه خود را از دست دادهاند» .در
همین ارتباط« ،حسین العزی» وزیر خارجه دولت نجات ملی
یمن در توئیتهایی اعالم آغاز عملیات نظامی جدید در الحدیده
را به سخره گرفت و نوشت که تشدید درگیری در جبهه مذکور
نوعی موافقت فوری با درخواستهای آمریکا و اظهارات خصمانه
مقامات این کشور علیه مردم مظلوم یمن است .روزنامه االخبار
به نقل از منابع قبیلهای در مأرب نیز نوشت نیروهای ارتش و
کمیتههای مردمی یمن به س��مت منطقه «الفَـلج» (گذرگاه
و تنگهای در البلق غربی) پیش��روی ک��رده و در چند قدمی
آزادسازی این منطقه راهبردی هستند .به گفته این منابع ،به
موازات پیشروی در این منطقه ،در منطقه رشتهکوه البلق میانی
نیز پیشروی صورت گرفته که در ادامه پیشروی گسترده هفته

مرگ مشکوک
دختر «مالکوم ایکس»

س��خنگوی اداره پلیس نیویورک تأیید کرد جس��د
دختر رهبر جنبش سیاهپوستان آمریکا در آپارتمانش
در بروکلین پیدا ش��ده اس��ت .یکی از سخنگویان اداره
پلیس نیویورک اعالم کرد جس��د «ملیکا شباز» دختر
 ۵۶س��اله «مالکوم ایکس» روز دوشنبه در آپارتمانش
در بروکلین پیدا شده است .بنا بر گزارش پایگاه خبری
بیزنس اینس��ایدر ،حدود ساعت  ۱۴:۴۰روز گذشته به
وقت محلی ،نوه رهبر جنبش سیاهپوستان آمریکا ،جسد
مادرش را در آپارتمان وی در بروکلین پیدا کرد .طبق
این گزارش ،مرگ ملیکا شباز درست  ۲روز پس از تبرئه
«محمد عزیز» و «خلیل اس�لام» از اتهام مشارکت در
قتل پدرش رخ داد .ش��بکه «بیبیسی» گزارش کرده
بود محکومیت عزیز و اسالم پس از آن مورد بررسی قرار
گرفت که دختران مالکوم ایکس با استناد به نامهای از
یک پلیس سابق در بستر مرگ که ادعا میکرد پلیس
نیویورک و «افبیآی» برای قتل مالکوم ایکس توطئه
کرده بودند ،خواستار بازگشایی پرونده تحقیقات درباره
قتل پدرشان با توجه به شواهد جدید شده بودند.
مالکوم ایکس با نام واقع��ى «»Malcolm Little
س��ال  ۱۹۲۵در اوماهای ایالت نبراس��کا آمریکا به دنیا
آمد .مالکوم لیتل پس از پیوستن به امت اسالم تصمیم
گرفت مانند دیگر برادران و خواهرانش در امت اس�لام
نام فامیلش را به ایکس تغییر دهد .ایکس نام خانوادگی
واقع��ی هر خان��واده آفریقایی -آمریکایی ب��ود که نام
خانوادگی واقعی اجداد برده خود را نمیدانست و مجبور
شده بود نامی را که اربابانش بر او نهادهبودند ،بپذیرد.
 ۲۱فوری��ه  ۱۹۶۵هنگامیکه او در یکی از س��النهای
اجتماعات منهتن نیویورک س��خنرانی میکرد  ۳مرد
مسلح او را از فاصله کم هدف گلوله قرار دادند که در راه
بیمارس��تان درگذشت .در جسد او  ۲۵گلوله پیدا شد.
مالکوم در  ۴۰سالگی و زمانی که هنوز میتوانست عمر
طبیعی زیادی داشته باشد ،قربانی همان خشونتی شد
که همواره علیه آن تبلیغ میکرد .هزاران نفر در تشییع
جنازهاش در هارلم سوگواری کردند .عامالن ترور مالکوم،
تالماج هایر ،نورمن باتلر و تامس جانس��ن بودند که به
علت ارتکاب قتل از نوع اول ،در ماه مارس  ۱۹۶۶محکوم
به اعدام ش��دند اما پس از گذش��ت  ۴۴سال مردی که
به دخالت داش��تن در قتل مالکوم ایکس اعتراف کرده
بود ،آزاد شد.

حمله راکتی به بزرگترین پایگاه
آمریکا در شمال شرق سوریه

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از منابع محلی از وقوع
چندی��ن انفجار مهیب در یکی از پایگاههای غیرقانونی
آمریکا در نزدیکی مرز سوریه و عراق در پی یک حمله
راکتی خبر داد .منابع محلی در حومه الحس��که سوریه
به اسپوتنیک گفتند :بامداد دیروز (سهشنبه  ۲۳نوامبر)
انفجارهای مهیبی پایگاه غیرقانونی آمریکا در روستای
«خراب الجیر» واقع در  5کیلومتری شهر مرزی الیعربیه
را به لرزه درآورد .این انفجارها در پی ش��لیک  ۴راکت
به سوی این پایگاه که هنوز منبع آن مشخص نیست،
روی داد .ب��ه گفته این منابع ،انفجارهای صورت گرفته
بسیار مهیب بود و صدای آن در مناطق مختلف مرزهای
ش��مال شرق سوریه و مرزهای عراق به گوش رسید .بر
اس��اس این گزارش ،بالفاصله پ��س از هدف قرار دادن
این پایگاه غیرقانونی آمریکا ،آسمان منطقه شاهد پرواز
شمار زیادی از بالگردها و هواپیماهای جنگی نیروهای
اشغالگر آمریکایی بود .این منابع افزودند« :پایگاه «خراب
الجیر» دومین پایگاه غیرقانونی اشغالگران آمریکایی در
سوریه محسوب میشود که سال  ۲۰۱۵پس از مصادره
زمینهای کشاورزی وس��یع این روستا تأسیس شد و
در واق��ع یک پایگاه هوای��ی دارای باند فرود بالگردها و
هواپیماهای جنگی است» .بنا بر این گزارش ،منطقهای
که پایگاه خراب الجیر در آن واقع اس��ت ،نقطه تماس
حیاتی بین خاک سوریه و عراق به شمار میرود .افسران
و سربازان این پایگاه آمریکایی همچنین در سازماندهی
قاچاق نفت از سوریه نقش دارند و مسؤول سازماندهی
عملیات خارج کردن تانکرهای نفت و کامیونهای حامل
گندم مسروقه از خاک سوریه هستند .عالوه بر آن ،این
پایگاه دارای نقش لجستیکی در ورود و خروج کاروانهای
ارتش آمریکا و دیگر نیروهای وابسته به ائتالف موسوم به
ائتالف بینالمللی ضدداعش نیز هست.

نخستوزیر فرانسه کرونا گرفت

گذشته بوده و پیشبینی میشود این نیروها در جبهه الفلج را
پوشش داده و امنیت آن را تأمین کنند .منبع االخبار لبنان نیز در
این ارتباط گفت نیروهای دولت نجات ملی از چند روز پیش بعد
از تکمیل آزادسازی روستای «روضه جهم » در شرق «صراوح»،
در نزدیکی «وادی ذنه» وارد «درگیریهای خونینی» شدهاند.
چند منبع نظامی و قبیلهای در مأرب در این باره تأکید کردند
که ارتش و کمیتههای مردمی یمن طی  ۲روز گذشته از سمت
«ام ریش» (در نزدیکی پادگانی به همین نام) به سمت منطقه
«الرمله» (در نزدیکی البلق شرقی) پیشروی کرده و طی آن ،بر
منطقه «العکد» واقع بین منطقه «آل عقار العبیدی» در جنوب
شرق «وادی عبیده» سیطره پیدا کردهاند که نزدیک به زادگاه

استاندار اخوانی مأرب یعنی «سلطان العراده» است .بر اساس این
گزارش ،ناظران نظامی پیشبینی میکنند تشدید درگیریها در
جبهه الحدیده ،نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن را وادار
خواهد کرد به نبرد در مأرب طی چند روز آینده فیصله دهند،
چرا که هدف از تش��دید حمالت در جبهه الحدیده ،به تأخیر
انداختن «یکسره کردن نبرد مأرب» است .رسانههای وابسته
به ائتالف سعودی و دولت منصور هادی ،رئیسجمهور فراری و
ریاضنشین نیز یکشنبه از آغاز عملیات آزادسازی شهرستانهای
جنوبی مأرب از سمت استان شبوه (جنوب مأرب) خبر دادند.
ناظران نیز در این باره گفتند «این عملیات در راستای ایجاد
هراس و پروپاگاندای رسانهای است نه بیشتر».

دولت فرانسه از ابتالی «جان کاستکس» نخستوزیر
این کش��ور به ویروس کرونا خبر داد .نتیجه آزمایش
«جان کاستکس» نخس��توزیر فرانسه پس از مثبت
ش��دن آزمایش دختر  11س��اله وی مثبت اعالم شد.
نخس��توزیر فرانس��ه وارد قرنطینه شد و جلسهای را
که قرار بود روز دوش��نبه پیرامون مس��ؤوالن منتخب
در گوادلوپ برگزار شود ،از طریق ویدئوکنفرانس اداره
کرد .ش��بکه خبری روس��یا الیوم به نقل از رسانههای
فرانسوی گزارش داد نخستوزیر فرانسه صبح دوشنبه
به بروکسل رفته و در آنجا با الکساندر دو کرو ،همتای
بلژیکی خود مالقات کرده بود .از سوی دیگر ،سخنگوی
دولت فرانس��ه روز یکش��نبه ضمن ابراز نگرانی درباره
روند روزافزون و س��ریع افزایش آمار مبتالیان جدید
به «کووید ،»19-از آغاز برقآس��ای موج پنجم کرونا
در کشورش خبر داد« .گابریل اتال» سخنگوی دولت
فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت :موج
پنجم کرونا به ش��کل برقآس��ایی آغاز شده است .به
صورت میانگین ش��مار مبتالیان روزانه در فرانسه در
عرض یک هفته گذشته به  17153نفر رسید .حدود
یک هفته قبل از آن این رقم نصف این مقدار بود.

