
نگاه
 وزارتخانه های خارجه و دفاع دولت بایدن

اسناد مرتبط با افغانستان را محرمانه کردند

حذف اسناد تاریخی شکست 
آمریکا در افغانستان

ثمانه اکوان : بازرس��ی ویژه دولت آمریکا در امور 
افغانس��تان از وزارتخانه های دفاع و خارجه این 
کشور انتقاد کرده و آنها را متهم به محرمانه اعالم 
کردن و بایگانی اطالعات حساس و حیاتی درباره 
اقدامات شان در افغانستان کرده  است. این نهاد 
بازرسی همچنین بیان کرده  است این اسناد قطعا 
می توانست به کنگره ایاالت  متحده و افکار عمومی 
کمک کند که ش��یوه عملکرد دولت آمریکا در 
مساله افغانستان را بسنجند. »جان ساپکو« بازرس 
ویژه بازسازی افغانستان در این باره گفته  است: 
»تصویر کامل از اینکه در ماه آگوست سال جاری 
میالدی چه اتفاقی افتاد و تمام عالئم هشداردهنده 
که نتایج حوادث و اقدامات آمریکا در افغانستان 
را پیش بینی کرده بود، تنها زمانی آشکار خواهد 
شد که اسناد موجود در وزارت دفاع و خارجه که 
هم اکنون در دسترس عموم قرار ندارد، آزاد شده 

و به رسانه ها و همچنین کنگره ارائه شود«. 
ساپکو که در کنفرانس س��االنه گزارشگران 
و س��ردبیران رس��انه های نظامی در آرلینگتون 
ویرجینیا صحبت می ک��رد، از این ۲ وزارتخانه 
خواست سریعا اطالعات خود در این باره را منتشر 
کنند. ساپکو البته جزو نظامیانی بود که به  صورت 
ویژه نسبت  به شیوه خروج نیروهای نظامی آمریکا 
از افغانستان انتقاد شدید کرده و صحبت های او در 
روز جمعه گذشته به  احتمال زیاد به بهانه ای در 
دست بازرسان کنگره و قانون گذاران آمریکا تبدیل 
خواهد شد که بخواهند نظارت و بازرسی ویژه ای 
روی فعالیت های ارتش آمریکا در افغانستان در 
طول ۲۰ سال گذشته انجام داده و مشخص کنند 
چرا نحوه خروج آمریکا از افغانستان به این میزان 

»بی نظم« و در عین  حال »بحرانی« بود. 
اطالعات مرتبط با فعالیت های نیروهای نظامی 
در افغانس��تان از سال ۲۰15 در وزارت دفاع این 
کشور به  صورت محرمانه انبار و نگهداری می شده 
 اس��ت. گفته می ش��ود در صورتی  که این اسناد 
منتشر شود می توان به این دیدگاه نیز رسید که 
آیا از مدت زمان های قبل یعنی از س��ال ۲۰15 
به بعد ارتش آمریکا به این نتیجه رسیده بود که 
نباید در افغانستان بماند یا نه. برخی تحلیلگران 
آمریکایی در عین  حال بیان می کنند انتشار این 
اسناد می تواند کمک کند که مشخص شود آیا 
آمریکا باید افغانستان را ترک می کرد یا اصرار بر 
حضور نیروهای نظامی اش در این کشور می داشت. 
اطالع��ات طبقه بندی ش��ده وزارت دفاع آمریکا 
در این باره ش��امل نوع فعالیت نیروهای امنیتی 
افغانستان، آمار مرتبط با قربانیان آمریکایی این 

جنگ، میزان قدرت و ...
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عفو     و   تخفیف   مجازات
 سرمایه  ادبیات 3458   محکوم

   برای نوجوانان

  استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی: 
 راهکار تداوم کاهش نرخ تورم در کشور

کنترل نقدینگی است

  توانایی پهپادی ایران به عنوان 
 یکی از عوامل تغییر موازنه هوایی منطقه 

آمریکا را دستپاچه کرده است

با موافقت رهبر انقالب انجام شد

عفو 100 نفر از افراد دارای محکومیت اعدام و ۷6 محکوم امنیتی

 گفت و گوی »وطن امروز« با علی محمد مؤدب
 به بهانه سالگرد درگذشت قیصر امین پور

تیترهای امروز

عماد هلالالت : خبرهای مربوط به مذاک��رات ایران و 
عربستان همچنان مورد توجه رسانه های منطقه ای و 
بین المللی قرار دارد. به گزارش »وطن امروز«، در همین 
راس��تا خبرگزاری فرانسه هفته گذشته خبر داد طی 
هفته های آتی خبر از سرگیری روابط دیپلماتیک ایران 
و عربستان به صورت رسمی اعالم می شود. عربستان 
سعودی پس از خروج ایاالت متحده از منطقه و شکست 
پروژه فشار حداکثری علیه ایران، در سیاست خود در 
مواجهه با جمهوری اس��المی تغییر رویکرد داده و به 
دنبال آن است در نتیجه رایزنی با ایران برخی مسائل 
منطقه ای خود را حل و فصل کند. در این میان چگونگی 
پایان جنگ یمن نیز برای عربستان سعودی بسیار حیاتی 
اس��ت. بعد از 7 سال جنگ و کشتار و تخریب اکنون 
دولت سعودی در حالت دفاعی قرار گرفته و به دنبال 
خارج ش��دن از باتالق یمن است.  سعودی، جمهوری 
اسالمی را مهم ترین کشور برای فشار به انصاراهلل برای 
پذیرش آتش بس طبق شروط خود می داند؛ شروطی که 
فقط باعث نجات دولت سعودی از این وضعیت می شود. 
این در حالی که ارتش و کمیته های مردمی در آستانه 

آزادسازی شهر استراتژیک مأرب هستند. 
  وضعیت میدانی یمن

به نظر می رسد جنگ یمن در مراحل بسیار حساسی 
قرار دارد. ارتش و کمیته های مردمی بعد از گذشت 7 
سال از تجاوز ائتالف سعودی، اکنون زمام امور میدانی 
را در دست گرفته و همزمان در ۳ استان استراتژیک و 
مهم در حال پاکسازی شهر ها از وجود تروریست های 
داعش و القاعده و همچنی��ن نیروهای منصور هادی 
هستند. استان البیضا به طور کامل پاکسازی شده است و 
ارتش و کمیته های مردمی وارد استان شبوه شده اند. در 
استان مأرب هم نیروها در آستانه ورود به این شهر مهم 
و راهبردی قرار دارند؛ شهری که به گفته فرستاده آمریکا 
در امور یمن در صورت سقوط، آن را باید پیروزی ایران 

و انصاراهلل دانست و جنگ یمن به پایان خواهد رسید. 
همچنین حضور میلیونی مردم یمن در اجتماع میالد 
پیامبر و س��خنرانی رهبر انقالب یمن، سیدبدرالدین 
الحوثی مهر تأییدی بر ادامه پیشروی ها تا شکست کامل 
ائتالف سعودی در جنگ بود. در این اجتماع میلیونی که 
همراه با تصاویر رهبر انقالب یمن و همچنین سیدحسن 
نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان بود، س��یدعبدالمالک 
بدرالدی��ن، مردم یمن را جزو محور مقاومت و ائتالف 
منطقه ای علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست. این 
در حالی است که ارتش یمن در بیانیه خود ضمن تأکید 
بر ادامه جنگ و عدم پذیرش شروط ظالمانه عربستان 
سعودی، از هدف قرار دادن مرکز نظامی ائتالف سعودی 
در استان جیزان خبر داد. در این عملیات، پایگاه نظامی 
عربستان سعودی که یکی از مهم ترین پایگاه های شنود و 
عقبه استراتژیک محسوب می شود، منهدم شد. همچنین 
طی عملیات ارتش و کمیته های مردمی در حد فاصل 
۳۰ شهریور تا ۲5 مهر سال جاری حدود ۳۲۰۰ کیلومتر 
از خاک یمن آزاد شده است. حال با این وجود با توجه به 
پیشرفت های حاصل شده در جنگ یمن و پیشروی های 
سریع ارتش و کمیته های مردمی در آزاد سازی استان ها 
و شهرهای یمن، دولت سعودی طرح ۳ ضلعی خود را 
برای نجات از این شکست آغاز کرده است. در این طرح 
که در دیدار بن سلمان و وزیر خارجه آمریکا، بخشی از 
آن نمایان شد، دولت سعودی ضمن پذیرش آتش بس 
به دنبال فشار به دولت نجات ملی برای پذیرش شروط 
خود اس��ت. در ضلع اول که از طریق ایاالت متحده و 
انگلیس صورت می گیرد این ۲ کشور از تمام ابزار های 
خود برای فشار به انصاراهلل استفاده خواهند کرد. در ضلع 
دوم این طرح که از طریق فرستاده سازمان ملل در امور 
یمن صورت می گیرد، شورای امنیت و مجمع عمومی 
سازمان به دنبال فشار و تصویب قطعنامه علیه انصاراهلل 
خواهند بود. ضلع سوم این طرح شامل مذاکرات ایران 

و عربستان می شود. 
این در حالی است که دستاورد دولت سعودی بعد 
از 7 سال جنگ ظالمانه علیه مردم بی گناه یمن، شهید 
و زخمی ش��دن ۴۴۲۲1 نفر است؛ 17۲۹۰ نفر تعداد 
شهداست که ۲۴1۲ نفر از این تعداد زن و ۳۸75 نفر 
کودک هستند. همچنین ۲۶۹۳1 نفر نیز زخمی شده اند 
که از این میان ۲۸5۰ نفر زن و ۴۲7۰ نفر دیگر کودک 
هستند. ائتالف سعودی طی این حمالت 15 فرودگاه، 
1۶ بندر، ۳1۲ ایس��تگاه و ژنراتور برق و 55۸ شبکه و 
ایس��تگاه ارتباطی را تخریب و به آنها آس��یب رسانده 
 است. همچنین ۲5۴۲ مخزن و شبکه آبرسانی، 1۹۹۴ 
تاسیسات دولتی و 57۴۹ پل و مسیر تخریب و هدف 
حمله قرار گرفته است. تعداد کارخانجات تخریب شده 
به ۳۹۸ رسیده، تعداد خانه های غیرنظامی ویران شده 
و آسیب دیده نیز به 57۹۹5۴ رسیده است و 1۸۰ مرکز 
دانشگاهی، 1۴7۸ مسجد، ۳71 مرکز گردشگری و ۳۹۲ 
بیمارستان و مرکز بهداشت به طور کامل توسط ائتالف 
س��عودی تخریب شده اس��ت. حمالت آنها همچنین 
منجر به تخریب و آسیب دیدگی 11۲۸ مدرسه و مرکز 

آموزشی شده است. 
  مذاکرات ایران و عربستان و نقش آن در حل بحران یمن

شاید مهم ترین موضوع مذاکرات در حال انجام ایران 
و عربستان در حوزه منطقه ای، بحران یمن باشد. اکنون 
دولت سعودی نه  تنها جنگ را در داخل یمن باخته است، 
بلکه با وجود ایجاد ائتالف و 7 سال بمباران روزانه این 
کشور و کشتار وحشیانه، اکنون جنگ به داخل خاک 
سعودی کشیده شده است. استان های جنوبی عربستان 
بویژه ۲ استان نجران و جیزان شاهد حضور نیروهای 
 ارتش یمن و کمیته های مردمی هس��تند. قبایل این

۲ استان نیز ضمن استقبال از این نیروها خواستار الحاق 
 به خاک یمن ش��ده اند )در دوران ملک عبدالعزیز این

۲ اس��تان با طراحی انگلیسی ها به عربستان سعودی 

واگذار ش��د(. همچنین تمام شهر ها و حتی پایتخت 
عربس��تان س��عودی و مناطق اقتص��ادی آن از جمله 
تأسیسات نفتی آرامکو در تیررس پهپادها و موشک های 

بالستیک یمنی ها قرار دارند. 
با توجه به این ش��رایط و همچنین وضعیت جدید 
منطق��ه ای بویژه بعد از خروج آمریکا از افغانس��تان و 
در ادامه از عراق و همچنین خارج کردن س��امانه های 
راداری و س��امانه های پدافن��دی آمریکای��ی از خاک 
عربس��تان، سعودی ها به دنبال تغییر وضعیت موجود 
هس��تند. عربستان س��عودی که همواره از مذاکرات و 
گفت وگو فرار می کرده اس��ت، اکنون ۴ دور مذاکرات 
با جمهوری اسالمی داشته و به دنبال برقراری مجدد 
روابط و بازگش��ایی س��فارت خود در تهران است. در 
همین راستا دفتر جمهوری اسالمی ایران در سازمان 
همکاری اسالمی در شهر جده بعد از 5 سال بازگشایی 
شد. شکست عربستان سعودی در یمن همراه با هزینه 
نظامی زیادی بوده اس��ت. صندوق بین المللی پول در 
گزارش��ی درباره اوضاع مالی عربستان اعالم کرده این 
کشور در زمان س��لمان بن  عبد العزیز، پادشاه کنونی 
عربستان )از ۲۰15( و ولیعهدی پسرش محمد بن سلمان 
۲۳۳ میلیارد دالر )۸7۳ میلیارد ریال عربستان( از ذخایر 
مالی خود را بدون آنکه مشخص باشد صرف چه چیز 
شده، از دست داده است یا به عبارت بهتر صرف تجاوز 
به کش��ور یمن کرده است. هر چند این آمار از سوی 
منابع مطلع یمنی بیش از ۳۰۰ میلیارد دالر در جنگ 

7 ساله یمن قید شده است. 
حال با توجه به این شرایط، دولت سعودی در راستای 
طرح ۳ ضلعی خود به دنبال خروج از باتالق یمن است 
و در همین راستا مذاکرات با جمهوری اسالمی درباره 
مسائل فی مابین و همچنین مسائل منطقه ای را آغاز 
کرده است. دولت سعودی در پروژه مذاکراتی خود با ایران 
امید دارد ضمن برخی توافقات امنیتی و منطقه ای، ایران 

را برای فشار به انصار اهلل برای پذیرش شروط خود برای 
پایان جنگ متقاعد کند. هر چند طی ماه های گذشته 
و با درز خبر مذاکرات ایران و عربستان در عراق برخی 
مقامات ایرانی اعالم کرده اند کشورها و گروه های محور 
مقاومت از استقالل رأی و تصمیم گیری برخوردارند و 
جمهوری اسالمی هیچ گاه به نیابت از آنها تصمیمی اتخاذ 
نمی کند، با این حال در داخل کش��ور، عده ای به بهانه 
فرصت پیش آمده برای مذاکره با دولت سعودی به بهانه 
خروج از انزوای منطقه ای به دنبال پذیرش شروط دولت 
س��عودی برای اعالم آتش بس در یمن هستند! این در 
حالی است که انصاراهلل بارها در ماه های گذشته ضمن 
مخالفت با شروط دولت سعودی، آن را توطئه بن سلمان 
و آمریکا برای نجات عربستان از باتالق یمن دانسته است. 
در ای��ن میان جنگ در یمن به مراحل حس��اس 
خود رس��یده است. ارتش و کمیته های مردمی خود 
را در چند کیلومتری اس��تان راهبردی و استراتژیک 
مأرب می بینند. ائتالف س��عودی اتاق عملیات خود 
را از ش��هر مأرب خارج ک��رده و از لحاظ نظامی این 
شهر در آستانه سقوط قرار گرفته است. ورود ارتش و 
کمیته های مردمی به شهر مأرب، هم می تواند دست 
انصاراهلل را برای هر گونه مذاکره با س��ایر طرف های 
یمنی پر کند و هم می تواند پایانی بر 7 سال جنگ 
ائتالف سعودی با مردم مظلوم یمن باشد. حال با توجه 
به ش��رایط میدانی، بسیار محتمل است که مقامات 
سعودی از جمهوری اسالمی بخواهند از نفوذ معنوی 
خود بر انصاراهلل اس��تفاده کرده و انصاراهلل را تشویق 
به پذیرش ش��روط عربستان کند؛ امری که می تواند 
دولت سعودی را از شکست حتمی در گام های آخر 
نجات دهد. هر چند جمهوری اسالمی بحران یمن را 
موضوعی یمنی- یمنی دانسته است اما در عمل باید 

از هر گونه خدعه سعودی برحذر بود. 
صفحه ۷ را بخوانید

»وطن امروز« گزارش می دهد؛ اهداف پشت پرده عربستان از مذاکره با ایران چیست

یر تیغ انصارالله آل سعود  ز
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 سعودی ها با جوسازی 
علیه اظهارات وزیر اطالع رسانی لبنان 

درباره یمن، خط همیشگی تضعیف 
دولت لبنان را پیگیری می کنند

گزارش »وطن امروز« از تأثیر کوتاه مدت قانون جهش تولید مسکن بر بازار

قیمت مسکن ترمز گرفت
بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در پایتخت را متری 31/6 میلیون تومان عنوان کرد که نسبت به شهریور کاهش 2 دهم درصدی داشته است

معاون وزیر راه و شهرسازی:  قانون جهش تولید مسکن کمک شایانی به خروج بازار مسکن از فضای سرمایه گذاری می کند
صفحه   3

  تعداد جان باختگان »کووید 19«
 به 126 هزار و 126 نفر رسید


