
در پی شروع جنگ    گزارش یک
اقتص�ادی امریکا 
علیه ترکیه و کاهش ارزش لیر این کشور، مردم 
ترکیه به درخواست اردوغان، برای تقویت پول 
ملی خود دیروز مقابل صرافی    ها صف کشیدند تا 
دالرهای خود را وارد گردش مالی این کشور کنند. 
عده ای هم در اقدامی نمادی�ن دالرهای خود را 
آتش زدند و شماری از طرفداران دولت هم برای 
تحریم محصوالت امریکایی، گوشی های آیفون 
خود را شکستند. زمزمه حذف دالر در مبادالت 
دوجانب�ه، در هفته ه�ای اخیر از س�وی برخی 
کشور   ها به گوش می رس�د تا ارزش پول ملی در 
براب�ر دالر حفظ ش�ود.با همه اینها س�خنگوی 
رئیس جمهور ترکیه وعده داد که مشکالت این 
ش�د.  خواه�د  ح�ل  امری�کا  ب�ا  کش�ور 
تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای 
تحریم مقامات ترکیه و افزایش تعرفه های گمرکی 
واردات فوالد و آلومینیوم، خشم مردم این کشور را 
برانگیخته و آنها را متحد کرده است. طی روزهای 
گذش��ته، همزمان با اعالم چندباره رجب طیب 
اردوغ��ان، رئیس جمهور ترکیه مبن��ی بر بیرون 
آوردن دالر   ها و طال   ها از زیر بالش    ها و فروش آنها 
در بازار به منظور تقویت پول ملی ترکیه، جنبشی 
در ترکیه راه افتاد و بسیاری از مردم ترکیه به ویژه 
ه��واداران اردوغان به این فراخوان پاس��خ مثبت 
دادند. تعدادی از مردم ترکیه روز چهار   ش��نبه با 
صف کشیدن در مقابل صرافی    ها بخشی از ارزهای 
خود را فروختند تا بازار ملی این کشور جان تازه ای 
بگیرد. همچنین تعدادی از شهروندان ترکیه هم 
در اقدامی نمادین دالر امریکا را آتش زده و تصاویر 
و ویدئوهای آن را در شبکه  های اجتماعی منتشر 

و با این اقدام، خشم خود را نسبت به تحریم های 
اقتصادی امریکا اعالم کردند. حمایت گس��ترده 
مردم ترکیه از دولت و حمایت از پول ملی سبب 
شد ارزش لیر در مقابل دالر که در روزهای اخیر 
رون��د نزولی به خ��ود گرفته بود، س��یر صعودی 
پیدا کن��د و ارزش لیر در برابر دالر تقویت ش��ود. 
خبرگزاری آناتولی با یک گروه دانشجو گفت وگو 
کرده اس��ت که هر کدام 100 دالر خود را به لیر 
تبدیل کرده اند. آنها ب��ه آناتولی گفته اند که »اگر 
هر دالر به 100 لیر هم برسد، باز هم در کنار ترکیه 
و اردوغان خواهند ایستاد«. در استان »دنیزلی « 
در غرب ترکیه، جمعی از رانندگان مینی بوس، از 
کسانی که دالر خود را به لیر تبدیل کرده و رسید 
آن را در اختیار دارند، کرایه نمی گیرند. در استان 
»ارزنجان « در شرق ترکیه نیز یک شهروند ترک در 
فروشگاه تلفن همراه خود، به افرادی که دالر خود 
را به لیر تبدیل کرده و رسید آن را در اختیار دارند، 
هندزفری، باتری موبایل و دیگر لوازم گوشی تلفن 

همراه به صورت مجانی می دهد. 
به گزارش س��ی ان ان ترک، یک��ی از افرادی که 
دالرهای تقلب��ی را آتش می زدند گف��ت که به 
هیچ وجه دیگ��ر محصوالت امریکایی اس��تفاده 
نخواهیم کرد. یکی دیگر از اعضای این گروه اعالم 
کرد:»همه بازی آنها را می شناسد آنها نخواهند 
توانس��ت ما را فریب دهند«. به گزارش پایگاه رد 
اکسیون فرانسه، اعضای انجمن آنکارالیالر در دو 
روز گذشته ۶۵ دس��تبند طال، 10۵ قطعه طال، 
۲۵00 ت��ا ۳000 یورو برای ف��روش جمع آوری 
کردند. حلمی یالمان، رئیس این انجمن با اشاره 
به اظه��ارات اردوغ��ان گفت:»ترکی��ه با جنگی 
اقتصادی روبه رو شده است و مردم باید هرکاری 

که در توان دارند برای حفاظت از لیر ترکیه انجمن 
دهند«. م��ردم ترکیه عالوه بر ف��روش دالرهای 
خود، کاالهای امریکای��ی در ترکیه را نیز تحریم 
کردن��د. به گ��زارش روزنامه ینی ش��فق، پس از 
دعوت اردوغان برای تحریم کاالهای الکترونیک 
امریکایی، تعدادی از یاران رئیس جمهور ترکیه، 
هواداران و اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه، 
گوش��ی های تلفن همراه آیفون ساخت امریکا را 
با چکش شکسته و تصاویر و ویدئوهای آن را در 

شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. 
بروز تنش اخیر میان آنکارا و واش��نگتن بر س��ر 
محکومیت حبس کش��یش امریکایی در ازمیر و 
اقدام متقابل دو کش��ور در تحریم وزرای کشور و 
دادگس��تری همدیگر، نگرانی    هایی در بازارهای 
مالی و پولی ترکیه ایجاد کرده و موجب افزایش نرخ 
ارز در این کشور شد. به رغم فشارهای امریکا برای 
آزادی آندرو برانسون، کشیش امریکایی، اما دادگاه 
ترکیه دیروز اعالم کرد که این فرد را آزاد نخواهد 
کرد. مقامات واشنگتن معتقدند که این کشیش 
به علت خودداری امریکا از استرداد فتح اهلل گولن 
متهم کودتای دو سال پیش، گروگان گرفته شده 
و با هدف فشار بر دولت امریکا زندانی شده است؛ 
ادعایی که مقامات آنکارا آن را رد کرده و پرونده آن 

را یک پرونده حقوقی و قضایی اعالم می کنند. 
   حل مشکالت با امریکا 

درحالی که مردم ترکیه با فروش دالرهای خود 
و تحری��م کااله��ای امریکایی، ب��ه کمک دولت 
آمدند، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه وعده داد 
که مشکالت این کشور با امریکا حل خواهد شد. 
به گزارش خبرگ��زاری رویت��رز، ابراهیم کالین، 
سخنگوی اردوغان روز چهار   شنبه گفت، او انتظار 

دارد مش��کالت با امریکا که منجر به افت شدید 
ارزش واحد پول ترکیه ش��ده حل و فصل ش��ود 
اما اول واشنگتن باید دست از تالش برای اعمال 
نفوذ بر قوه قضائیه ترکی��ه بردارد. ابراهیم کالین 
در ی��ک کنفرانس خبری تأکی��د کرد:»چنانچه 
امریکا تصمیم بگی��رد جنگنده ه��ای اف ۳۵ را 
به آنکارا تحویل ندهد، ترکی��ه از حقوق خودش 
استفاده خواهد کرد«. او وعده داد که واحد پول 
لیر که اخیراً رکورد جدی��دی را در افت ارزش در 
برابر دالر ثبت کرده به مرور ارزش خود را بازیابی 
خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه روز چهار   شنبه 
دستور داد تعرفه برخی کاالهای امریکایی افزایش 
یابد. ف��ؤاد اکتای، مع��اون رئیس جمهور ترکیه، 
نیز با تأیی��د افزایش تعرفه ه��ای گمرکی برخی 
کاالهای وارداتی امریکا در توئیت خود این اقدام 
را پاس��خی به حمالت عمدی دول��ت امریکا به 
اقتصاد این کش��ور عنوان کرد.« امریکا و ترکیه 
تنش های بی سابقه ای را تجربه می کنند و باتوجه 
به موضع گیری   هایی که دولتمردان دو کشور علیه 
همدیگر اتخاذ می کنند، به نظر می رسد تنش   ها 
بین دو متحد ناتو افزایش یابد. اردوغان چند روز 
پیش هش��دار داد که اقدام��ات یکجانبه امریکا، 
ترکیه را مجبور می کند به دنبال یافتن دوستان و 

متحدان دیگری باشد. 
   حمایت های خارجی از تركیه 

به دنبال تشدید تنش   ها بین ترکیه و امریکا، برخی 
کشور   ها حمایت خود را از آنکارا اعالم کردند. به 
گزارش اسپوتنیک، سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه در دیدار با همتای ترکیه ای خود در آنکارا 
اظهار کرد کشورش از اس��تفاده از پول های ملی 
و کنار گذاش��تن دالر امریکا در تجارت با ترکیه 
حمای��ت می کن��د. الوروف در کنفرانس خبری 
مشترک با چاووش اوغلو گفت:»استفاده از پول 
ملی ب��رای تج��ارت دوجانبه س��ال های زیادی 
اس��ت که یکی از اهداف تعیین ش��ده از س��وی 
رؤسای جمهور ترکیه و روسیه بوده است. فرآیند 
مشابه در روابط ما با ایران روی داده است. نه تنها 
ترکیه و ایران بلکه ما با چین هم در حال ایجاد و 
اجرایی کردن سیستم های پرداخت به پول ملی 
هس��تیم«. در پی جنگ تجاری دونالد ترامپ با 
دیگر کشورها، در هفته های اخیر برخی کشور   ها 
آمادگی خود را برای تبادالت ب��دون دالر اعالم 
کرده اند و روس��یه و چین در این میان پیش��گام 
هستند. از سوی دیگر، عمران خان که قرار است به 
زودی نخست وزیر پاکستان شود در پیام توئیتری 
خود نوش��ت:»می خواهم از طرف خودم و مردم 
پاکستان به رئیس جمهور اردوغان و مردم ترکیه 
اعالم کنم ما آرزوی موفقیت آنها را در مواجهه با 
مشکالت اقتصادی اخیر داریم«. وی افزود:»مردم 
ترکیه در طول تاریخ خود همیشه در مواجهه با 

مشکالت بزرگ موفق بوده اند.«

حمله پنج روزه طالبان در شهر غزنی افغانستان 
با کشته شدن دس�ت کم ۶۰ غیرنظامی و ۱۴۵ 
نظامی تمام ش�د ؛ حمله ای که بیشترافغان ها 
به نحوه مدیریت آن از طرف دولت افغانستان 
با دیده ش�ك و تردید نگاه می کنند. بالفاصله 
بعد از کنترل حمله طالبان به غزنی، کابل مورد 
حمله قرار گرفت و حاال هم زمزمه جدی شدن 
آتش بس عید قرب�ان با طالبان مطرح اس�ت. 
ش��هر غزن��ی پ��س از پن��ج روز جن��گ از حضور 
جنگجوی��ان طالب��ان خالی ش��ده اس��ت و رفت 
و آمد م��ردم در بخش    هایی از این ش��هر به گونه 
عادی برگشته است. هرچند ساکنان گفته اند که 
نشانه های نبردهای سخت و خشونت بار هنوز هم 
در این شهر دیده می شود ولی فرمانده پلیس غزنی 
گفته که عملیات پاکسازی شروع شده است. طالبان 
از جمعه قبل، حمله خود را به غزنی از س��ه طرف 
شروع کرد تا اینکه اواسط هفته بخش     هایی از آن را 
به تصرف درآورد. اواسط هفته، خبر    هایی هم درباره 
سقوط شهر به دست طالبان منتشر شد ولی منابع 
امنیتی دیروز گفتند که نیروه��ای امنیتی دولت 
افغانستان توانسته اند طالبان را از شهر خارج کنند. 
تا روز چهارشنبه جنگ ش��دید در این شهر ادامه 
داشت. در حالی که ویس برمک ، وزیر امور داخله 
افغانس��تان در گفت وگو با بی بی سی به همکاری 
عده ای از مردم با طالبان در شهر غزنی اشاره کرده، 
کارشناسان افغان می گویند که غزنی قربانی یک 
بازی سیاسی بزرگ بین دولت افغانستان و طالبان 
شده است. جاوید کوهستانی، کارشناس افغان، به 
خبرگزاری افق افغانس��تان گفته که ناامنی غزنی 
و حمله  تهاجمی طالبان ناشی از ضعف مدیریتی 
نیست بلکه این یک اقدام آگاهانه  حکومت است که 
می خواهد طالبان را به قدرت برگرداند. کوهستانی 
می گوی��د: »تی��م رئیس جمهور غنی ب��ا گلبدین 
حکمتیار، رهبر حزب اس��المی و امارت اس��المی 

طالبان با هم در تبانی هستند و می خواهند حکومت 
مش��ترک بس��ازند.«  وحید مژده دیگر کارشناس 
افغان معتقد است که در غزنی مقدار زیادی سالح 
و مهمات بود که طالبان خود را آماده س��اخته بود 
تا آنها را به دس��ت بیاورد. مژده که در گفت وگو با 
خبرگزاری آوا س��خن می گفت، تأکید می کند:» 
نیروهای طالبان به اهداف ش��ان رس��یده اند. آنها 
توانستند مقدار زیادی سالح و مهمات را به دست 
بیاورند و قصد آنها گرفتن شهر غزنی نبود.«مژده 
می گوید: طالبان می داند که گرفتن یک شهر کار 
ساده ای اس��ت اما نگه داش��تن آن برای یک گروه 

چریکی گران تمام می شود.  
ای��ن تحلیل به خص��وص با تحوالت دی��روز قوت 
بیشتری گرفت، زمانی که تنها یک روز بعد از پایان 
حمله طالبان به غزنی، رسانه های گروهی افغانستان 
روز چهار    ش��نبه گزارش کردند که س��ران طالبان 
مشغول رایزنی و مشورت درباره برقراری آتش بس 

چهار روزه در ایام عید قربان هستند، آتش بسی که 
یک بار هم در جریان عید فطر برقرار ش��د. یکی از 
سران طالبان گفته که دوستان ما گفته اند که طالبان 
در ایام عید قربان همانند عید فطر آتش بس اعالم 
کنند تا مردم افغانستان در فضای صلح و امنیت ایام 
عید را سپری کنند. یک فرمانده دیگر گروه طالبان 

با بیان اینکه درخواست آتش بس یک هفته ای از این 
گروه مطرح شده است، می گوید: »تصمیم نهایی را 
در این زمینه »مالهبت اهلل آخوندزاده« اتخاذ خواهد 
کرد. همزمان، ش��بکه روس » راشاتودی « گزارش 
کرد امریکا در حال تغییر مواضع خود درباره طالبان 
افغانستان و صحبت  کردن با لحنی مالیم تر درباره 
این گروه شبه نظامی اس��ت که به عنوان سدی در 
برابر شاخه داعش در این کشور عمل می کند. ایلیا 
پترنکو، مفسر شبکه راش��اتودی در بررسی اینکه 
چرا امریکا لحن خود را درباره دش��من » وحشی « 
که اکنون کنترل بخش های بزرگی از افغانس��تان 
را در دس��ت دارد، مالیم تر کرده اس��ت. می گوید 
که طالبان به عنوان دش��من دیرینه واشنگتن در 
افغانستان در یک ماه گذشته پذیرفتنی تر شده و 
یک مقام وزارت خارجه امریکا تا آنجا پیش رفته که 
گفته امریکا » هرآنچه که ما بتوانیم «  انجام می دهد 
تا به آوردن طالبان و دولت افغانس��تان به پای میز 

مذاکره کمک کند. 
دیروز همزمان با قوی تر شدن زمزمه های آتش بس، 
زهرچش��می هم از دول��ت در کابل گرفته ش��د و 
حمله انتحاری به مدرس��ه موعود کابل در منطقه 
شیعه نش��ین، دست کم 48کش��ته و 11۲زخمی 
برجای گذاش��ت. البته طالبان دس��ت داشتن در 
انفجار کابل را رد کرده و احتم��اال کار داعش بوده 
است. احمد سعیدی، آگاه امور سیاسی در گفت وگو 
با خبرنگار آوای افغانس��تان می گوی��د:  »طالبان 
حضورنمایی می کند. آنها ضعف و ناتوانی های دولت 
را به آزمایش می گیرند.«  س��عیدی افزود:» اصول 
جنگ همین است؛ زمانی که شما می خواهید به میز 
مذاکرات بنشینید باید جنگ کرده باشید و دستاورد 
نیز داشته باشید. طالبان می خواهد در مذاکراتی که 
در تاشکند و با امریکایی    ها دارد طوری وانمود کند 
که ۷0 درصد خاک افغانس��تان در دست ماست و 

امتیاز ما باید نسبت به حکومت باال باشد. «
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مقام های والیت غزنی در شامگاه روز جمعه به مردم اطمینان دادند که 
حمله جنگجویان طالبان دفع شده و ش��هر غزنی در امن و امان است، 
جدای از اینکه نیروهای تقویتی هم به شهر اعزام شده اند اما خبرهای 
بعدی نش��ان داد که تمام این اطمینان خاطر دادن    ها س��ودی به حال 
مردم نداشته است. جنگجویان طالبان توانسته بودند از سه جهت وارد 
شهر شوند و حجم حمالت آنها به حدی بود که نیروهای پلیس و ارتش 
مجبور شدند برای دفاع از مراکز حساس دولتی از بخش های قابل توجه 
شهر عقب نشینی کنند و طالبان هم دست کم برای پنج روز کنترل این 
بخش    ها را در دست بگیرد. حاال و بعد از گذشت این پنج روز، کنترل شهر 
به دست نیروهای دولتی افتاده و کار رس��یدگی به زخمی    ها و مردمی 
شروع ش��ده که این پنج روز را با وحشت پشت سر گذاشته اند و از خود 
می پرسند که چه پیش آمده، سؤالی که به همراه دیگر سؤال    ها مطرح 
شده و این مقام های والیتی و دولتی هستند که باید به آنها پاسخ دهند. 
اولین سؤال این اس��ت که چرا مقام های والیتی و به خصوص مسئوالن 
امنیتی نتوانستند وقوع این حمله را پیش بینی کنند و به قول عتیق اهلل امر 
خلیل، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی، کشف کنند که تعداد طالبان چقدر 
است و از چه راه    هایی قصد ورود به غزنی را دارند. کم کاری در این زمینه در 
حالی بوده که مردم محلی متوجه شرایط شده بودند چرا که طالبان از چند 
ماه قبل حضور پررنگی در اطراف شهر داشته و حتی کنترل برخی راه های 
ورودی به شهر را هم در دست داشت. حضور طالبان در این شهر و اطراف آن 
به حدی بوده که به گزارش تارنمای طلوع نیوز، طالبان از شش ماه قبل به این 
سو مشغول جمع آوری مالیات از اهالی بوده و توانسته در این مدت حدود 
۳ میلیون افغانی گرد آوری کند. به گفته حسن رضا یوسفی، دبیر شورای 
والیت غزنی، هیچ صنفی نیست که مالیات به طالبان نداده باشد و حتی 
ادعا   هایی مبنی بر دادن مالیات از سوی اعضای شورای والتی هم مطرح شده 
است. جالب اینجاست که شرکت حمل و نقل احمد شاه ابدالی در ساعات 
قبل از حمله به مسافرین خود  به سمت هرات اعالم کرده بود که به دلیل 
ناامن بودن را ه، ماشین های شرکت حرکت نمی کنند. این ضعف اطالعاتی 
باعث شده بود جنگجویان طالبان دردسر چندانی برای ورود به شهر نداشته 
باشند و بعد هم، سردرگمی نیروهای پلیس و ارتش کار آنها را راحت تر کرده 
بود. طارق شاه بهرامی و ویس احمد برمک، وزرای دفاع و داخله افغانستان، 
سه روز بعد از حمله طالبان به نوعی این سردرگمی را قبول کردند و بهرامی 
تقصیرکار را به گردن بی تجربگی نیروهای نظامی و پلیس انداخت که البته 

از نظر تحلیل گران و ناظران امر چندان قابل قبول نیست. 
به هر صورت، ورود جنگجویان طالبان به ش��هر غزنی نشان داد که آنها 
هنوز توانایی ورود به یک شهر را دارند و مثل تصرف شهر قندوز در دو سال 
قبل، می توانند برای چند روزی هم کنترل آن را به دست داشته باشند. 
بی ش��ک این یک قدرت نمایی آشکار از س��وی طالبان است که به قول 
مجیب مشعل، تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز، بعد 1۷ سال و مصرف 
صد   ها میلیارد دالر هنوز این گروه نه تنها شکست نخورده بلکه قوی تر هم 
شده است. این موضوع به خصوص با توجه به موقعیت استراتژیک والیت 
غزی اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا فاصله کمتر از 1۲0 کیلومتری با 
کابل، قرار گرفتن در مسیر دو بزرگراه به سمت جنوب و هرات، همسایگی 
با والیات همجوار با مناطق قبایلی پاکستان همگی باعث می شوند والیت 
و شهر غزنی حساسیت استراتژیک خاصی داشته باشد و کنترل طالبان بر 
این والیت هم به معنای تسلط این گروه بر نیمه جنوبی کشور و هم کنترل 
شاهراه های حیاتی است. با توجه به این حساسیت است که می توان گفت 
طالبان این بار نه فقط به هدف ضربه زدن به نیروهای دولتی و کس��ب 
غنایم و حتی قدرت نمایی حمله به غزنی را طراحی و اجرا کرده بلکه این 
عملیات را باید با توجه به مذاکرات صلحی ارزیابی کرد که این گروه مدتی 
است به صورت مستقیم و بدون حضور دولت با امریکا داشته است. گفته 
شده که یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات نوعی معامله بین دو طرف 
است تا در قبال کنترل برخی ایاالت به دست طالبان این گروه هم حضور 
نیروهای امریکا را در کشور قبول کند. هرچند که مفاد این مذاکرات به 
صورت رسمی تأیید یا رد نشده اما باید گفت که طالبان حمله به غزنی را 
بیشتر برای ترسیم مناطق نفوذ خود انجام داده تا امکان چانه زنی مؤثر را 
در مذاکرات بعدی با امریکایی    ها داشته باشد. به عبارت دیگر، این گروه 
با حمله به غزنی و البته حمالت همزمان در دیگر مناطق مثل فاریاب و 
قندوز در حال تعیین مناطقی اس��ت که در مذاکره با امریکایی    ها بر سر 
کنترل آنها چانه زنی کند و سهم خود را از خاک افغانستان به این صورت 
مطالبه کند. روشن است که طالبان این نوع سهم خواهی را با کارت های 
خونین انجام می دهد اما باید توجه داشت که این گروه کارت های خود 
را تا اندازه  زیادی به دلیل ضعف و کم کاری مقام های والیتی و مسئوالن 

دولتی در کابل جمع کرده است. 

 پویش مردمی خروج از یمن 
در سودان راه افتاد

حمله س�عودی   ها به اتوبوس ک�ودکان یمنی، در ح�ال اثرگذاری 
بر افکار عمومی اس�ت ت�ا جایی ک�ه گروه�ی از روزنامه نگاران، 
نویسندگان و روشنفکران سودانی با راه  اندازی یك پویش مردمی و 
فشار آوردن به دولت خارطوم از آنها خواستند به مشارکت نظامیان 

سودانی در جنگ یمن پایان دهند. 
یک هفته پس از بمباران اتوبوس حام��ل دانش آموزان یمنی در صعده، 
وزیر مشاور در امور خارجه امارات از این حمله دفاع کرده و گفته که »خب 
جنگ دلخراش اس��ت دیگر! « اما جنگ یمن، هرچند دیرهنگام ولی در 
روندی آرام، در حال اثر گذاری بر افکار عمومی مسلمانان در کشور   هایی 
است که به ائتالف عربی مورد حمایت غرب پیوسته اند. در مراکش، »علی 
انوزال«، روزنامه نگار و نویسنده برجسته مراکشی که خود پایه گذار چند 
روزنامه و سایت خبری مراکشی است، در یادداش��تی با عنوان »مغرب 
و عقب نش��ینی از جنگ یمن « گفته که کشورش دیگر حاضر نیست در 
ائتالفی بماند که از هدف اولیه اش منحرف شده و یمن را به عرصه ارتکاب 
»جنایات جنگی« مبدل کرده است. گروهی از روزنامه نگاران، نویسندگان 
و روشنفکران سودانی هم سه    شنبه شب با راه اندازی یک پویش مردمی، 
خواستار این شده اند که سودان از جنگ یمن خارج شود. سه سال قبل، 
در نخستین سال جنگ سعودی   ها علیه یمن، اش��پیگل آنالین از اعزام 
هزار سرباز سودانی به یمن خبر داد و نوش��ت که عربستان در ازای این 
» سرویس « یک میلیارد دالر به بانک مرکزی س��ودان واریز کرده است 
ولی بعد   ها منابع این آمار را بسیار بیشتر اعالم کردند تا جایی که »العربی 
الجدید « ماه گذشته میالدی )جوالی( نوش��ت که هرچند شمار دقیق 
نیروهای نظامی سودان در جنگ مشخص نیست، اما بر اساس آمارهای 
موجود، بیش از 8۵0 افسر و سرباز سودانی تاکنون در این جنگ کشته 
شده اند در حالی که بنا به ادعای ژنرال »محمد حمدان حمیدتی« فرمانده 
نیروهای واکنش سریع ارتش سودان، تاکنون 41۲نفر از نظامیان سودانی 
از جمله 14 افسر در درگیری های یمن کشته شده اند. در اطالعیه ای که 
»پویش مردمی خروج سودانی   ها از یمن« منتشر کرده، اشاره ای به حمله 
به اتوبوس کودکان یمنی نشده ولی گفته ش��ده است: » خبر   هایی که از 
میادین جنگ به گوش می رسد بیانگر آن است که فجایع بزرگی در حال 
رخ دادن است که در جریان آن قوانین و کنوانسیون های بین المللی جنگ 
نقض و این اقدامات مشمول جنایت جنگی می شود، لذا درخواست داریم 
که نظامیان سودانی خود را به این گناه آلوده نکنند.«  حامیان این پویش 
گفته اند، در این راه بر فعالیت های رسانه ای و گروهی مردمی برای تحت 
فشار قرار دادن عمر البشیر، رئیس جمهور سودان برای خروج نظامیان این 
کشور و اتخاذ مواضع در قبال بحران یمن تکیه خواهند کرد. در ادامه این 
بیانیه آمده است: ضمن اعالم انزجار از مشارکت نظامیان سودانی در حمله 
به جمهوری یمن، تأکید داریم که این تصمیم با نظر ما صورت نگرفته و 
به عنوان ملتی که دوستدار صلح و وفادار به ارزش های برادری، محبت و 

صداقت با دیگر ملت   ها هستیم، این موضوع هیچ ارتباطی به ما ندارد.

دکترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

طالبانآتشبسراباجنگمعماریمیکند
پایان حمله به غزنی، انفجار و زمزمه صلح در کابل

ترک ها پول امریکا را پس دادند
خارج شدن دالرها از زیر بالش

تع�دادی از ی�اران رئیس جمه�ور 
ترکی�ه، ه�واداران و اعضای حزب 
حاکم عدالت و توسعه، گوشی های 
تلفن همراه آیفون س�اخت امریکا 
را ب�ا چک�ش شکس�ته و تصاویر 
و ویدئوه�ای آن را در ش�بکه های 

اجتماعی به اشتراک گذاشتند

در حالی ک�ه ویس برم�ك ، وزیر 
امور داخله افغانستان به همکاری 
عده ای از مردم با طالبان در ش�هر 
غزنی اش�اره کرده، کارشناس�ان 
افغان می گویند ک�ه غزنی قربانی 
یك بازی سیاسی بزرگ بین دولت 

افغانستان و طالبان شده است

۱۵ نصراهلل: در جنگ بعدی هم پیروز خواهیم شد
سیدحسن نصراهلل با اشاره به جنگ 33 روزه تأکید کرد حزب اهلل 
از جنگ هراس�ی ندارد و برای آن آماده است و پیروز خواهد شد. 
سید حسن نصراهلل شب سه    شنبه طی یک سخنرانی پیروزی مقاومت در 
جنگ ۳۳ روزه در برابر صهیونیسم را به ملت لبنان و نیروهای حزب اهلل 
تبریک گفت و اعالم کرد که این روز را جشن می گیریم و برای پیروزی در 
برابر تروریسم هم جشن خواهیم گرفت. دبیرکل حزب اهلل تأکید کرد: آنچه 
که از هفت سال پیش تا به امروز در جریان است، جنگ تموز)جنگ ۳۳ 
روزه( دیگری است و در آن همان هدفی دنبال می شود که در جنگ سال 
۲00۶ دنبال شده است. دبیرکل حزب اهلل افزود: همچنان که در جنگ 
تموز ۲00۶ پیروز شدیم، در جنگ در برابر تروریسم در سوریه نیز پیروز 
خواهیم شد.   او تصریح کرد: اگر لبنان در جنگ ۲00۶ سقوط می کرد، 
طرح صهیونیس��تی امریکایی ادامه جنگ به سمت سوریه و همچنین 
مقاومت فلسطین و سپس محاصره ایران بود. سیدحسن نصراهلل اعالم 
کرد که مقاومت در لبنان، سناریوهای امریکایی و اسرائیلی  را در منطقه 
با مشکل مواجه کرده است و همچنان که در جنگ ۲00۶ پیروز شدیم، 
به زودی از این جنگ بزرگ در منطقه پیروز و س��ربلند بیرون خواهیم 
آمد.   دبیرکل حزب اهلل در ادامه با بیان اینکه مقاومت به مراتب از ارتش 
رژیم صهیونیستی قوی تر است، اعالم کرد که در لبنان قدرتی وجود دارد 
که برای رژیم صهیونیستی تهدید جدی محسوب می شود. سیدحسن 
نصراهلل گفت: در مرحله جدید پس از ۲00۶ منطقه را وارد جنگی کردند 
که اهداف سابق محقق شود. امریکا و اسرائیل توافق کردند که غزه وارد 
جنگ و محاصره شود، اما غزه تسلیم نشده است. نصراهلل گفت: بیشترین 
چیزی که اسرائیل امروز در رؤیای آن است، اجرای معامله قرن است تا 
هدف کل قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی محقق شود. دبیرکل 
حزب اهلل افزود: معامله قرنی که ترامپ با همه ادعایش آورده، با مشکالت 
بزرگی مواجه است و سقوط می کند. سیدحسن نصراهلل اعالم کرد که ما 
از جنگ هراسی نداریم و برای آن آماده هستیم و پیروز خواهیم شد. رهبر 
حزب اهلل تصریح کرد: جنگ علیه ایران، شکل اقتصادی پیدا کرده و باعث 
اعتراضات داخلی شده است، به دلیل اینکه جنگ مستقیم با ایران محکوم 
به شکست است. تنها گزینه باقی مانده برای امریکا و اسرائیل، تحریم علیه 
ایران است. نصراهلل تأکید کرد که جمهوری اسالمی ایران، نظام محکمی 

است و امروز در منطقه ما قوی تر از هر زمان دیگری است.

   انفجار اتمی تل آویو در اقیانوس هند 
کارشناسان بین المللی اعالم کردند: منشأ نور مشکوکی که سال 1۹۷۹ توسط 
ماهواره امریکایی در اقیانوس هند شناسایی شد، انفجار هسته ای بود که به 
احتمال زیاد توسط اسرائیل صورت گرفته بود. به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، نتایج تازه     ترین تحقیقات نشان می دهد که رژیم صهیونیستی در واقع 
اقدام به ساخت بمب هسته ای کرده اس��ت. ماهواره امریکایی »وال« در سال 
1۹۷۹ نور های مشکوکی را در اقیانوس هند رصد کرد که منشأ آن تاکنون 
نامعلوم بود، ولی سرانجام تحقیقات گروهی از دانشمندان روی احشام که در 
نشریه ساینس اند گلوبال سکیوریتی به چاپ رسید، هیچ تردیدی باقی نگذاشته 

که نور مشاهده شده در آن زمان، چیزی جز انفجار هسته ای نبوده است. 
-------------------------------------------------------------
   حریری: با احیای روابط با دمشق، دولت تشکیل نخواهد شد

نخس��ت وزیر مکلف لبنان مخالفت شدید خود را با ازس��رگیری روابط 
میان دمش��ق و بیروت اعالم کرد. به گزارش روسیا الیوم، سعد حریری، 
نخست وزیر مکلف لبنان در سخنانی گفت که وی موافق ازسرگیری روابط 
میان دمشق و بیروت نیست و هیچ بحثی در این باره وجود ندارد. وی درباره 
درخواست برخی گروه های سیاسی درباره درج مسئله ازسرگیری روابط با 
دمشق در بیانیه وزارتی به عنوان شرط تشکیل دولت گفت:»اگر دیگران بر 
بازگشت روابط با سوریه پافشاری کنند در این صورت دولت هرگز تشکیل 

نخواهد شد. این را کامالً رک و واضح می گویم.«
-------------------------------------------------------------

   امیدواری پوتین برای دیدار با رهبر كره شمالی
رئیس جمهور روسیه در پیامی، تمایل خود را برای دیدار هرچه زودتر با رهبر 
کره شمالی بیان کرده است. رسانه دولتی کره شمالی نوشت، والدیمیر پوتین 
اظهار امیدواری کرده است به زودی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
دیدار کند. به نوشته شبکه کی. سی. ان. اِی، این پیام پوتین همزمان با پیام 
تبریک هفتاد و سومین سالگرد آزادی کره شمالی از ژاپن ارسال شد. پوتین 
در پیامی به رهبر کره شمالی گفته است »من از این واقعیت خشنود هستم 

که روابط میان کشورهای ما ماهیت دوستانه و سازنده دارد.«
-------------------------------------------------------------

   افزایش مهاجرت معکوس صهیونیست    ها از فلسطین اشغالی 
بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار مهاجرانی که در سال ۲01۶ از فلسطین 
اشغالی مهاجرت کرده اند بیش از ش��مار مهاجرانی بوده که به این اراضی 
منتقل شده اند. به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، آمارهای منتشر 
شده از سوی اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی نشان می دهد که در سال 
۲01۶ تعداد افرادی که از فلسطین اش��غالی به خارج مهاجرت کرده اند، 
۶هزار و ۳00 نفر بیشتر از مهاجران به این اراضی اشغالی بوده است. در این 
گزارش همچنین آمده است که مهاجران جدید به فلسطین اشغالی بیش 
از مهاجران قدیمی عالقه مند به ترک اراضی اشغالی سال 1۹48 فلسطین 
هستند؛ به طوری که ۲۶ درصد از افرادی که در سال ۲01۶ فلسطین اشغالی 

را ترک کرده اند، در یک دهه اخیر به این اراضی مهاجرت کرده بودند.

 عمار حکیم:   تحریم    های امریکا 
به مردم عراق ضرر می زند

رهبران و شخصیت های سیاسی و مذهبی عراق با محکوم کردن 
تحریم های امریکا علیه ایران، هشدار دادند اثر منفی تحریم ایران 

متوجه ملت عراق نیز خواهد شد. 
 سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت در دیدار با داگالس سیلیمان سفیر 
امریکا گفت: عراقی   ها سیاست تحریم و گرسنه نگه داشتن ملت   ها را مردود 
می دانند. این سیاست   ها نتایج منفی بسیاری بر امنیت و ثبات خاورمیانه در 
پی دارد در حالی که وجود هر دو عنصر برای تحقق مطالبات ملت های این 
منطقه ضروری است. وی با اشاره به آثار منفی تحریم    ها افزود: بازتاب های 
منفی این تحریم   ها متوج��ه ملت عراق که رواب��ط اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی وسیعی با ایرانیان دارند نیز خواهد ش��د.  ایران و عراق روابط 
گسترده فرهنگی، نظامی و اقتصادی دارند و گزارش    ها حاکی از نگرانی    
عراقی    ها از تحریم های امریکا اس��ت.   روزنامه واشنگتن پست امریکا در 
گزارشی اختصاصی از بغداد نوشت: تحریم های اقتصادی ایاالت متحده 
امریکا علیه ایران، نه تنها مردم ایران بلکه بس��یاری از مردم عراق را نیز 
در تنگنا قرار داده است. بر اساس این گزارش، بحران ارزی اخیر در ایران 
به خوبی ش��اهد و گواهی از این اس��ت که چگونه تشدید اختالفات بین 
واشنگتن – تهران می تواند بر ثبات اقتصادی عراق تأثیرگذار باشد. این در 
حالی است که شرایط عراق به دلیل نارضایتی    ها و تظاهرات گسترده اخیر 
در جنوب این کشور و فرآیند پیچیده و نامتعین انتقال قدرت سیاسی به 
دولت برآمده از انتخابات، بسیار شکننده و حساس است. از سوی دیگر، 
هیثر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به اظهارات اخیر 
نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه این کشور به تجارت با ایران بدون دالر 
ادامه می دهد، به طور ضمنی بغداد را مورد تهدید قرار داد. وی گفت: »شما 
نگرانی ما را درباره ایران و تجارت با ایران می دانید و ما کشور   ها را به خاطر 

نقض هر تحریمی مسئول خواهیم دانست.«  

علی قنادی
      گزارش


