
7 یکشنبه 22 آبان 1401
 شماره  8637

مارین لوپن )چپ( رهبر طیف راست افراطی فرانسه

هفته نامه اکونومیست ]انگلیس[

اثر ترامپ
هفته نامه اکونومیست با اشاره به محقق نشدن پیش بینی 
ناظران سیاســی مبنی بر پیروزی قاطع جمهوری خواهان 
در انتخابات میان دوره ای آمریکا که هفته گذشته برگزار 
شد، نوشــته: موج قرمز که نه، ما بیشتر شاهد جوی قرمز 
در انتخابات سه شنبه گذشته بودیم. اغلب نامزدهایی که 
با رئیس جمهوری ســابق آمریکا ارتباط نزدیکی داشتند، 
شکســت خوردند. در همین حال، ران دیســانتیس که 
احتماال رقیــب درون حزبی دونالد ترامــپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری 2024خواهد بود، در ایالت فلوریدا با 
20درصد اختالف آرا پیروز شــد. یک چیز مشخص است 
که رئیس جمهور سابق آمریکا نقش مهمی در سرخوردگی 
انتخاباتی حزب جمهوری خواه داشته و می توان او را بازنده 

بزرگ این مسابقه خواند.

نــام گــروه تروریســتی داعش 
مدت هاســت که کمتر در فضای 
رسانه ای شــنیده می شود، اما نام 
شاخه خراسان این گروه هنوز در مقاطعی خبرساز 
می شــود. ازجمله آخرین بار در ماجــرای حمله 
تروریســتی به حرم شاهچراغ در شــیراز، داعش 
خراسان مسئولیت این عملیات را به عهده گرفت. 
داعش خراسان از اوایل سال جاری میالدی، درباره 
»عصر جدیدی از جهاد جهانی« هشدار داده بود. 
افزایش حمــالت این گروه طی ماه هــای اخیر را 

می توان در ادامه همین هشدار تحلیل کرد.
داعش خراسان به تازگی در مجله ای اینترنتی با نام 
صدای خراسان، آمار تلفات ناشی از عملیات های 
منطقه ای خود طی ماه ســپتامبر را اینگونه آورده 
اســت: 52عضو طالبان، 12ســرباز پاکستانی و 
2دیپلمات روسی. ارائه این آمارها همگی حکایت از 
آن دارد که برخالف گروه تروریستی اصلی داعش، 

شاخه خراسان آن همچنان فعال است.
نگاهی به داعش خراســان بیش از هرچیز ما را به 
افغانستان می کشاند. گروهی که اعالم موجودیتش 
از دل افغانستان در زمان اوج فعالیت های داعش در 
عراق و سوریه در ژانویه2015 آغاز شد و از آن زمان 
فعالیت های خود را در افغانستان و برخی کشورهای 
آسیای مرکزی دنبال کرده اســت. از آنجایی که 
هدف داعش ایجاد خالفت جهانی بوده، استفاده از 
نام خراسان حاکی از آن است که اعضای این گروه 
تروریستی به دنبال سلطه بر قلمرو خراسان تاریخی 
شامل افغانستان و بخش هایی از کشورهای آسیای 
مرکزی و ایران هستند. از این رو سطح تهدیدات این 
گروه را می توان فراتر از مرزهای افغانستان دانست.

از زمانی که طالبان قدرت را در کابل قبضه کرده، 
مقامات این گروه بارها تأکیــد کرده اند که تهدید 
داعش خراســان در افغانستان دیگر مانند گذشته 
جدی نیست و حتی برخی مقامات طالبان ادعای 
ریشه کنی داعش خراسان در افغانستان را مطرح 
کرده اند. اما همزمان گزارش های متعددی درباره 
تحرکات داعش خراســان در افغانســتان وجود 

دارد. ازجملــه گــزارش محرمانه ســازمان های 
اطالعاتی آمریکا که 2ماه پیش آسوشیتدپرس آن 
را منتشر کرد. در این گزارش فعالیت های داعش در 

افغانستان گسترده ارزیابی شده است.

ویژگی فراملیتی داعش خراسان
فراتر از آنچه به طور معمول در مورد داعش خراسان 
به عنوان گروهی متشکل از شــبه نظامیان محلی 
پشتون از افغانستان و پاکســتان عنوان می شود، 
باید بدانیم که این گروه در واقع گروهی فراملیتی 
با اعضایی از آســیای مرکزی، آســیای جنوبی و 
خاورمیانه اســت. ماهنامه دیپلمات در گزارشــی 
درباره داعش خراســان با اشــاره به اینکه چهره 
عمومی داعش شــامل مبارزان پشــتون افغان و 
پاکستانی است، تأکید می کند که تکیه اصلی این 
گروه شــبکه ای از اعضای خارجی آن است که از 
مناطق آســیایی خارج از افغانستان تشکیل شده 
است. دیپلمات همچنین ریشه شکل گیری داعش 
خراســان را عملیات های نظامی ارتش پاکستان 
در مناطق وزیرســتان شــمالی می داند و اینگونه 
عملیات ها را باعث اعــالم بیعت و وفاداری اعضای 
ارشد گروه تحریک طالبان پاکســتان )TTP( با 
خالفت خودخوانده داعش در عراق و سوریه ارزیابی 
می کند؛ بیعتی که هزاران پشــتون دیگر را نیز به 
تبعیت از فرماندهان خود زیر چتر گروه به شــدت 

تندرو و افراطی داعش درآورد.
حتی پیش از آغــاز عملیات هــای جنگنده های 
پاکستان در شمال این کشــور با عنوان مبارزه با 
گروه های تروریســتی، گروه طالبان صدها نیروی 
خارجی ازجمله نیروهای وابسته به جنبش اسالمی 
ازبکســتان )IMU( و جنبش اســالمی ترکستان 
شرقی )ETIM( را در شــرق و جنوب افغانستان 
برای اهــداف خود مســتقر کرده بــود و با اعالم 
موجودیت داعش خراســان، ایــن گروه ها نیز به 
داعش پیوســتند. نکته مهم در این میان آن است 
که نیروهای خارجی عضو داعش به طور عمده در 
اعماق دره های افغانستان مستقر شده اند و حداقل 

ارتباط و درگیری را با مردم محلی دارند. با این حال 
طالبان که امروزه در کابل مســتقر است، به شدت 
تالش دارد تا کار داعش خراسان را پایان یافته اعالم 
کند، چون این گروه را رقیب داخلی حاکمیت خود 

در افغانستان می داند.

مرز داعش خراسان و طالبان
روابط طالبان و داعش در ابتــدای کار چندان هم 
پرتنــش نبــوده و در ابتدای کار تاســیس داعش 
خراســان، هیچ کدام علیه دیگــری موضع گیری 
نکردند، اما این روابط زمانی پرتنش شد که اعضای 
داعش خراسان درخواست فرماندهان طالبان برای 
بیعت با رهبر این گروه را رد کردند. داعشــی های 
افغانســتان در پاسخ به درخواســت طالبان برای 
بیعت، نه تنها این درخواست را رد کردند، بلکه رهبر 
طالبان را نیز تحقیر کردنــد. از نظر ایدئولوژی نیز 
اختالفاتی میان طالبان و داعش خراسان وجود دارد. 
درحالی که اعضای طالبان به ضرورت جهاد جهانی 
اذعان دارند، اما طالبان برخالف داعش، جبهه های 
جهاد جهانی را اولویت بنــدی می کنند. طالبان در 
پاسخ به انتقاد شدید داعش خراسان درباره آتش بس 
و مذاکره با آمریکا در دوحه، این اقدام را یک حرکت 
تاکتیکی در جهاد بزرگ تر می داند و این آتش بس را 

براساس منابع فقهی توجیه می کنند.
اعضای طالبان همچنین تشکیل خالفت با داعش را 
هم اکنون زودهنگام و بی نتیجه می داند و معتقدند 
که این خالفت در آینده و مقاطع دیگری از طریق 
همکاری با ســایر گروه های جهادی نظیر القاعده 

قابل دستیابی خواهد بود.

تهدیدات فراتر از افغانستان
امروزه دیگر نمی توان داعش خراســان را گروهی 
محدود به افغانســتان دانســت. براساس گزارش 
دیپلمات، داعش خراســان با تحقق چشــم انداز 
اســتراتژیک خود برای گسترش فعالیت هایش به 
سایر کشــورهای منطقه، به طور سیستماتیک از 
شرق افغانستان خارج شــده و در والیات شمالی و 

غربی افغانستان نفوذ کرده است. داعش خراسان 
در ایــن مناطق، اقــدام به جذب شــبه نظامیان 
تاجیک و ازبک داخل افغانستان می کند و همین 
شــبه نظامیان قومی امکان نفوذ فراتر از مرزهای 
افغانستان و در کشورهای آسیای مرکزی را برای 

داعش خراسان ایجاد می کنند.
در واقع عوامل ایدئولوژیک، قومی، زبانی و سیاسی 
افغانســتان امروز در خدمت توسعه و رشد داعش 
خراســان درآمده انــد و افزایــش نارضایتی ها و 
مخالفت ها بــا طالبان زمینه را بــرای جذب افراد 

ناراضی در داعش خراسان فراهم کرده است.
همچنین در ارزیابی پتانسیل داعش خراسان، باید 
اذعان کرد که برای این ســازمان تروریستی دیگر 
دستاوردهای ســرزمینی اولویت نخست نیست، 
بلکه در شرایط فعلی گسترش دامنه ایدئولوژیک، 
استراتژیک و تاکتیکی به مناطق اطراف مهم ترین 
اهداف داعش خراسان است. تهدید داعش خراسان 
امروزه حتی به واسطه فروپاشی ارتش و نیروهای 
نظامی دولت پیشین افغانستان بیشتر هم شده و 
بسیاری از نظامیانی که در دوره طالبان با فروپاشی 
ارتش از بدنه دولت کابل جدا شدند، اکنون اهداف 

مهم برای جذب در داعش خراسان هستند.
در اوایل سال2022 داعش خراسان مدعی شد که 
یک حمله موشکی به پایگاهی نظامی در ازبکستان 
از شهر مرزی ترمذ در شــمال افغانستان را ترتیب 
داده اســت. این گروه در ماه می 2022 نیز دومین 
حمله راکتی را علیه اهداف نظامی تاجیکســتان 
از مرز تخار افغانســتان انجام داد تا نشان دهد که 
تهدیداتش دیگر محدود به مرزهای افغانســتان 
نیست. عمده این حمالت به صورت دقیق و از سوی 
نظامیانی حرفه ای انجام شد و نشان داد که داعش 
خراسان دارای اعضای نسبتا حرفه ای است. احتماال 
این افراد بخشــی از همان بدنه ارتش فروپاشیده 
افغانستان هستند که این روزها در غیاب حاکمیتی 
فراگیر در کابل، جذب داعش خراســان شده اند و 
امروزه نه فقط افغانســتان، بلکه سایر کشورهای 

منطقه را تهدید می کنند.

داعش خراسان؛ تهدیدی فراتر از افغانستان
 عملیات تروریستی شاخه خراسان داعش، فراتر از خاک افغانستان اکنون به غرب آسیا، آسیای میانه و جنوب آسیا

کشیده شده است

در سندی که به تازگی از طبقه بندی خارج شده، جورج بوش اعتراف می کند که برآورد اطالعاتی سازمان سیا پیش از حمالت 11سپتامبر اشتباه بوده است
برآورد اشتباه سازمان سیا درباره حمالت 11سپتامبر

در میانــه هیاهوی انتخابات میــان دوره ای کنگره 
آمریکا، دولت این کشــور بی ســروصدا ســندی 
طبقه بندی شــده مربوط به لشکرکشی آمریکا به 
افغانستان و عراق پس از حمالت 11سپتامبر را منتشر کرده است. 
این سند خالصه ای از مصاحبه کمیســیون 11سپتامبر با جورج 
دبیلو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا و دیک چنی، معاون اوست. 
گفته شده این مصاحبه 29آوریل 2004یعنی یک سال پس از حمله 
آمریکا به عراق انجام شده، اما ضبط نشده است. تنها سندی که از 
این مصاحبه  وجود دارد، دست نوشــته های فیلیپ زلیکو، رئیس 
کمیسیون 11سپتامبر است که خالصه ای اســت از آنچه در این 

گفت وشنود گذشته است.
برجســته ترین نکته در دست نوشــته های زلیکو این جمله است: 
»به نظر می رسد جورج بوش نســبت به حجم کشتار و ویرانی که 
جنگ هایش در جهان به جا گذاشــته، هیچ درکی نداشته است.« 
این مصاحبه درست زمانی انجام شده که اعتراض های گسترده ای 
در عراق علیه اشغالگری آمریکا آغاز شده بود؛ اشغالگری که هزاران 
سرباز آمریکایی و ده ها هزار عراقی را به کام مرگ کشاند. بوش در 
این مصاحبه گفته زمانی که نخستین هواپیما به ساختمان برج های 
دوقلوی تجارت جهانی اصابت کرد، فکر کرده که حتما اشــتباهی 
رخ داده و خلبان به اشتباه هواپیما را به ساختمان کوبیده است، اما 
زمانی که دومین هواپیما به ساختمان دیگر تجارت جهانی برخورد 
کرد، به این نتیجه رسیده که آمریکا مورد حمله قرار گرفته است. 
وب سایت تحلیلی اینترســپت در این رابطه نوشــته: جالب ترین 
قسمت این سند بخشی است که نشان می دهد چطور دیک چنی 
صبح روز 11سپتامبر مدیریت امور را به دست گرفته است. در آن 
دوره، وســایل ارتباطی تقریبا از کار افتاده بودنــد و جورج بوش 

به شدت تحت تأثیر شــایعات و گزارش ها درباره اهداف احتمالی 
بعدی مهاجمان قرار گرفته بود. یکی از این اهداف احتمالی مزرعه 

خصوصی او در کرافورد تگزاس بوده است.
براســاس اســناد منتشرشــده، خطوط امن تلفن میان بوش و 
چنی مرتبا قطع می شــده و رئیس جمهور آمریکا نمی توانسته با 
دونالد رامسفلد، وزیر دفاع، ارتباط برقرار کند؛ مسئله ای که او را 
به شدت عصبانی کرده بود. او در نهایت به پایگاه نیروی هوایی در 
نبراسکا می رود که تجهیزات ارتباطی بهتری داشته و تا 9ساعت 
از بازگشت به کاخ ســفید خودداری می کند. چنی در این مدت 
با کسب اطالع از اینکه هواپیماهای اســتفاده شده در عملیات 
تروریستی آن روز، مســافربری بوده به ارتش اجازه ساقط کردن 
هواپیماهای احتمالی بعدی دخیل در حملــه را می دهد. گفته 
شده، حداقل 5مورد گزارش هواپیماربایی وجود داشت که بعدا 

مشخص شد همگی نادرست بودند.
بوش در این مصاحبه درباره سیاســت موســوم بــه »جنگ علیه 
تروریســم« گفته بود که متحدان واشــنگتن هیچ تمایلی برای 
پیوستن به این اقدام آمریکا را نداشتند. در جایی از مصاحبه با بوش 
درباره گزارش نهادهای اطالعاتی آمریکا در مورد »حمله تروریستی 
قریب الوقوع از ســوی بن الدن« پرسیده می شــود که بوش پاسخ 
می دهد: این گزارش، فقط یک برآورد اطالعاتی عادی بود و جزئیات 
مشــخصی برای تصمیم گیری نداشته اســت. بوش به کمیسیون 
می گوید: که حتی برآورد سازمان سیا این بوده که حمله تروریستی 

از سوی بن الدن، قرار است خارج از مرزهای آمریکا اتفاق بیفتد.
چنی نیز در این مصاحبه با انتقاد از نظارت کنگره بر عملیات های 
نظامی به ویژه عملیات هایی که توسط ســازمان سیا اجرا می شد، 
گفته بود که این رویکرد سیا را تضعیف کرده است. او تأکید کرده 
بود که اغلب عملیات های سازمان سیا باید محرمانه و در سایه انجام 

شوند و دخالت کنگره مخرب است.
با گذشــت بیش از 2دهه از آغاز جنگ های آمریکا در افغانستان و 
عراق هنوز تعداد دقیق قربانیان این حمالت مشخص نیست. روزنامه 
واشنگتن پست سال 2018در گزارشی با اشاره به هزینه های انسانی 
جنگ های آمریکا نوشت: »مشخص کردن شــمار دقیق قربانیان 
جنگ های آمریکا پس از 11ســپتامبر تقریبا غیرممکن است، اما 
اگر براساس برخی آمارهای محلی و رســمی فقط بخواهیم شمار 
قربانیان جنگ عراق را حدود 600هزار نفــر تخمین بزنیم، یعنی 
مجموع کســانی که در حمالت و ناآرامی های ناشــی از فروپاشی 
زیرســاخت های امنیتی و اقتصادی این کشــور در فاصله زمانی 
2003تا 2011جان خود را از دست دادند، این رقم معادل جمعیت 

شهر واشنگتن دی .سی در سال 2010بوده است.« 

آمریکا

گزارش

اتحاد راست افراطی و محافظه کاران 
در فرانسه؛  شاید وقتی دیگر 

جناح راست افراطی فرانسه همچنان در تشکیل یک 
جبهه واحد برای برکناری امانوئل مکرون از قدرت 

ناتوان است

در شش هفته گذشته اتحاد جناح راست افراطی و جریان اصلی 
محافظه کاران باعث شــد تا ترکیب دولت ها در سوئد و ایتالیا 
دستخوش تغییر شــود. اکنون ناظران سیاســی درباره تکرار 
سناریوي ایتالیا و سوئد در فرانسه گمانه زنی می کنند، به وی ژه 
اینکه چهره ای چون »اریک زمور« سیاســتمدار ضدمهاجرت 
و اسالم ستیز فرانسوی، آشــکارا از جریان های راست افراطی 
و محافظه کاران خواســته تا در مقابل دولت امانوئل مکرون با 

یکدیگر متحد شوند.
گمانه زنی ها درباره احتمال اتحاد محافظه کاران و راســت های 
افراطی در فرانســه پس از آن قوت گرفت که در انتخاباتی که 
در ایتالیا برگزار شــد، حزب راســت افراطی و پسافاشیســت 
»برادران ایتالیا« به رهبری جورجیا ملونی توانســت به همراه 
حزب ضد مهاجرت »لیگ« به رهبری ماتئو ســالوینی و حزب 
محافظه کار »فورزا ایتالیا« به رهبری سیلویو برلوسکنی اکثریت 
آرا برای تشــکیل دولت را به دست آورد. در ســوئد نیز احزاب 
راست میانه و راست افراطی که شامل حزب راست افراطی چون 
دمکرات های سوئد نیز می شوند توانستند دولت جناح چپ میانه 

به رهبری حزب سوسیال دمکرات را سرنگون کنند.
با توجه به تغییر کادر رهبری در جناح های راست افراطی فرانسه 
ازجمله روی کار آمدن »جردن بــاردال« به عنوان رهبر جدید 
حزب »اتحاد ملی« و جایگزین شدن او به جای »مارین لوپن« 
و احتمال انتخاب »اریک سوتی« به عنوان رهبر جدید نیروی 
راست سنتی فرانسه یعنی حزب »محافظه کاران«، اکنون این 
پرسش مطرح شده که آیا امکان تکرار سناریوی ایتالیا و سوئد در 

فرانسه نیز وجود دارد؟ 

گمانه زنی های متفاوتی در این باره وجود دارد. در شرایطی که 
برخی تحلیلگران با اشــاره به اینکه تنها صدایی که برای ایجاد 
چنین اتحادی در فرانسه شنیده می شود، صدای سیاستمدار 
نامحبــوب و جنجالی چــون »اریک زمــور« ضدمهاجرت و 
اسالم ستیز است، پیش بینی می کنند که چنین اتحادی شکل 

نخواهد گرفت.
اریک زمور که نسبت به مارین لوپن و سایر دست راستی های 
افراطی گاهی تندروتر هم به نظر می رسد، مشخصا باگسترش 
اسالمی  در فرانسه مشکل دارد. او خودش را یک خارجی جذب 
شده در جامعه فرانســوی می داند و معتقد است که مهاجران 
مســلمان در جامعه فرانسه جذب نمی شــوند بلکه برعکس، 
می خواهند فرانسه را استعمار کنند و با آتش افروزی در کشور 
آن را شــبیه لبنان ســازند. روزنامه لوموند در این باره نوشته: 
»سیاستمدارانی چون زمور بر این باورند که رهبری اریک سوتی 
بر حزب محافظه کاران باعث خواهد شد تا زمینه نزدیک شدن 
جناح راست افراطی به حزب محافظه کاران فراهم شود. اما سوتی 
آشــکارا اولویت های زمور برای ایجاد دوقطبی آشکار با دولت 

امانوئل مکرون را رد کرده است.« 
اریک ســوتی بارها تأکید کرده که اگر به عنــوان رهبر حزب 
محافظــه کار انتخــاب می شــود می توانــد بار دیگــر آرای 
فرانســوی هایی که روزگاری از این حزب حمایت می کردند، 
مثال در دوران رهبری نیکال سارکوزی )رئیس جمهوری سابق( 

را دوباره به این جناح بازگرداند.
اما گذشته از عقاید و نظرات اریک سوتی رهبر احتمالی حزب 
محافظه کار، آنچه احتمال اتحاد راست ها و چپ های افراطی را 
در فرانسه تاحدودی دست نیافتنی می کند، نقش مارین لوپن 
رهبر پیشــین حزب اتحاد ملی فرانسه است. به اعتقاد ناظران، 
لوپن گرچه از رهبری حزب کنار کشیده اما همچنان مهره اصلی 

در تعیین سیاست های کلی این جریان سیاسی خواهد بود.
مارین لوپن که در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میالدی 
رقابت را به امانوئل مکرون واگذار کــرد، بارها از قرار گرفتن در 
صف راست های محافظه کار امتناع کرده است. او در انتخابات 
ریاســت جمهوری 41درصد رأی به دســت آورد، درحالی که 
برای گرفتن کرسی ریاست جمهوری 51درصد آرا الزم است. 
لوپن عمیقا معتقد اســت که باید آرای الزم را از کسانی بگیرد 
که رأی ممتنــع دارند نه از میان رای دهندگان جناح راســت. 
بریس تینتوریر تحلیلگر سیاسی، به روزنامه لوموند می گوید: 
»حزب اتحاد ملی به ایجاد هرگونه اتحادی با جناح های راست 
یا محافظه کاران سنتی عمیقا مشکوک است و ترجیح می دهد 
که آرای الزم خود را در غیاب چنین اتحادی به دست آورد چون 
این احتمال را می دهد که چنین پیوند سیاسی ای باعث ایجاد 

اختالفات درون حزبی شود.«
بخش دیگری از بی میلی حزب اتحاد ملی برای اتحاد با احزاب 
کلیدی بزرگ، سیاست های موفق این حزب در ایجاد اتحادهای 
منطقه ای است که باعث شــده تا پایگاه های رأی این جریان 
سیاسی در انتخابات های اخیر به طور چشمگیری گسترش پیدا 
کند. گفته شده، مارین لوپن به دنبال این است که در انتخابات 
منطقه ای 2026فهرستی یکپارچه از نامزدهای این حزب را در 
شهرهای با جمعیت متوسط و کوچک معرفی کند، فهرستی که 
در آن هیچ اشاره  مستقیمی به چهره های مطرح جریان راست 

افراطی نخواهد شد.
حتی برخی تحلیلگران واگذاری ریاست حزب به جردن باردال 
را نیز زمینه  چینی مارین لوپن برای ارائــه چهره ای فراحزبی 
و فراجناحی از خود برای انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
202۷ می دانند. بنابراین پیوستن به اتحادی متشکل از جریان 
احزاب راست و چپ  افراطی برای حزبی که با تغییر نام خود )از 
جبهه ملی به اتحاد ملی( ســعی دارد تا به ظاهر هم که شده از 
سیاست های افراطی فاصله بگیرد می تواند تهدیدی برای اهداف 

بلندمدت سیاسی او باشد. 

دیمیتری مدودف
معاون رئیس شورای امنیت روسیه

روســیه به تنهایی بــا ناتو و جهــان غرب 
در حال مقابله است. مسکو می تواند 
یــک دشــمن قدرتمنــد یــا ائتالف هــای 
متخاصــم را نابــود کنــد. امــروز ایــن 
روســیه اســت که نظم جهانــی آینده را 
شکل می دهد؛ نه آمریکا یا انگلیس. 
سرانجام این نظم جهانی جدید و برابر 

ایجاد خواهد شد. )اسپوتنیک(

عبدالملک العجری
عضو هیأت مذاکره کننده دولت 

نجات ملی یمن 
مواضــع آمریــکا، فرانســه و انگلیــس 
درخصــوص عملیــات نیروهای مســلح 
یمن هیچ ارزش سیاســی ندارد. زمانی 
که رویدادها و اتفاقات با منافع غرب در 
تضاد باشد، قوانین بین المللی و حقوق 
دریایی را به یــاد می آورند، اما زمانی که 
با منافع آنها مطابقت داشته باشد، این 
نمایش را فراموش می کنند .)المسیره(

روون ریولیون
رئیس سابق رژیم صهیونیستی 

 با وجــود اینکه اســرائیلی ها نظــر خود 
را در انتخابــات اخیــر اعــالم کردنــد و 
انتخابات یک برنده مشخص )نتانیاهو( 
داشــت، اما مــن هنوز به شــدت نگران 
چنددســته شــدن و اختالفــات داخلی 
اسرائیلی ها پس از تشــکیل کابینه ای 
هستم که قرار اســت به زودی تشکیل 

شود. )یدیعوت آحارونوت(

کره زمین 8 میلیارد نفری 
می شود 

شمار ســاکنان کره زمین به جهشــی بی سابقه 
در یک بازه زمانی 300هزار ســاله رسیده است. 
براســاس آخرین پیش بینی جمعیت شناســان 
ســازمان ملل طی هفته جاری )نیمــه نوامبر( 
جمعیت کره زمین به 8 میلیارد نفر می رســد. 
به گزارش لوموند، یک میلیارد نفری که اخیرا به 
جمعیت زمین افزوده شــده، طی 11سال اتفاق 
افتاده اســت. براســاس آخرین پیش بینی های 
جمعیت شناسان ســازمان ملل که تیرماه سال 
 جاری منتشر شده، رشــد جمعیت کره زمین تا 
دهه 2080ادامه خواهد یافت و به 10.4میلیارد 
نفر خواهد رســید. این رقم تا سال 2100ثابت 
خواهند ماند. جمعیت کره زمین در شرایطی به 
سطح بی سابقه 8 میلیارد نفر رسیده که نگرانی ها 
نســبت به تغییرات آب وهوایی و تأثیرات آن بر 
زندگی ساکنان کشــورهای مختلف به اوج خود 
رسیده است؛ به عنوان مثال، سازمان بین المللی 
هواشناسی اخیرا هشدار داده که تأثیر دوجانبه 
و پایــدار آلودگی هوا و گرمایــش، کره زمین را 
وارد دوره ای از شــوک آب وهوایی کرده اســت. 
ســازمان جهانی بهداشــت نیز اعالم کرده که 
افزایش امواج گرمایی و دیگر تغییرات آب وهوایی 
شــدید در دهه های آینده منجر به بیماری ها و 
مرگ ومیرهای بیشــتری خواهد شد، مگر آنکه 

اقدام جدی صورت گیرد.
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