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شاخصه های عملیات
«نصر المبین»

سرتیپ یحیی سریع ،سخنگوی نیروهای مسلح
یمن چندی پیش خبر از انجام موفقیت آمیز عملیات
نصر المبین توسط ارتــش و کمیتههای مردمی
یمن داد.عملیات نصر المبین چند شاخصه مهم
دارد:شاخصه اول این عملیات این است که علیه
تروریستها انجام شد .در حالی که ائتالف سعودی
و متحدانش ،انصارا ...یمن را سازمانی تروریستی
معرفی میکنند ،اما انصارا ...که در صنعا دولت
نجات ملی را تشکیل داد ،در مبارزه با گرو ههای
مطرح تروریستی پیشگام است .عملیات نصر المبین
علیه تروریستهای القاعده و داعش انجام شد و این
گــرو ههــای تروریستی متحمل خسار تهای زیاد
مادی و انسانی شدند .شاخصه دوم این عملیات
این است که در استان مرکزی یمن انجام شد .الزاهر
و الصومعه که کانون عملیات نصر المبین بودند،
در استان البیضاء در مرکز یمن قــرار دارنــد .این
نشان میدهد حــوزه فعالیت ارتــش و کمیتههای
مردمی یمن رو به گسترش است .شاخصه سوم این
عملیات این است که در مدت زمان کوتاهی انجام
شــد .به گفته یحیی سریع ،سخنگوی نیروهای
مسلح یمن ،عملیات نصر المبین در  72ساعت
انجام شد .این نشان میدهد که نیروهای ارتش و
کمیتههای مردمی یمن از سرعت عمل و چابکی
زیادی برخوردار هستند .عملیات نصر المبین چند
اهمیت نیز دارد:در این عملیات ،پیوند میان ارتش
و کمیتههای مردمی یمن با قبایل استان البیضاء
آشکار شد .در واقع ،پیوند با قبایل نقش مهمی در این
موفقیت نیروهای مسلح یمن داشته است .از همین
رو ،یحیی سریع اعالم کرد نیروهای مسلح از نقش
بزرگ فرزندان استان البیضاء و قبایل آن قدردانی
میکنند .همین مسئله کمک کرده ائتالف سعودی
و تروریستهای القاعده نتوانند در میدان به اهداف
خود دست یابند و همراهی نکردن قبیلهها باعث
شده آنــان در این عملیات با مشکل مواجه شوند.
اهمیت دیگر این عملیات نیز در این است که پیوند
میان تروریستها و ائتالف سعودی مشخص شد.
دولت نجات ملی یمن تصاویر این پیوند را منتشر کرد.
این موضوع به حدی برای ائتالف سعودی سنگین
بود که مدعی شد تصاویر منتشر شــده ،ساختگی
اس ــت .در همین بــاره ،شبکه عربستانی العربیه
نوشت« :االع ــام الحربی» (ستاد اطــاع رسانی
نظامی ارتش یمن و کمیتههای مردمی) تصاویری از
درگیریهای نیروهای حوثی با یک سری افراد مسلح
را نشان میدهد که لبا سهای شبیه لبا سهای
داعش و القاعده به تن دارند و به دست رزمندگان
انصارا ...در صحرا و کوهستان بقالن در شهرستان
بنی مطر استان صنعا بازداشت شدند .حوثیها
با انتشار تصاویر افــراد مسلح نقا بدار و بازداشت
عناصر برقعپوش و گرفتن اعتراف از آن ها درصدد
القای جنگ با داعش و القاعده در استان البیضاء
هستند تا این طور به جهانیان وانمود کنند که آن ها
در حال جنگ با القاعده و داعش و تروریستهای
طرفدار منصور هادی و ائتالف سعودی هستند ،اما
این شبیه مستندسازی است».با این حال ،واقعیت
ایــن است ائتالف سعودی که در عرصه میدانی
شکستهای زیادی را متحمل شده و شاهد بر هم
خوردن موازنه قواست ،تالش میکند از القاعده و
داعش برای ممانعت از بر هم خوردن موازنه استفاده
کند ،اما این تالش هم با شکست مواجه شد .اهمیت
دیگر این عملیات نیز در این است که الزاهر و الصومعه
در استان البیضاء در هفتههای گذشته سقوط کرده
و به دست نیروهای ائتالف سعودی افتاده بودند،
اما ارتش و کمیتههای مردمی یمن این مناطق را به
سرعت پس گرفتند .این نشان میدهد دولت نجات
ملی یمن در بازپس گیری مناطق اشغال شده عزمی
جدی دارد و همین موضوع نیز شکستی دیگر برای
آل سعود است زیرا نتوانسته است مقاومت نیروهای
دولت نجات ملی یمن را بشکند.
کارتون روز

مذاکره برایادامه مذاکره

پیشخوان بین الملل

دولت افغانستان و طالبان بر آتش بس  5روزه در روزهای عید قربان وادامه گفت وگوها توافق کردند
نشست هیئت بلندپایه دولــت افغانستان
با طالبان در دوحــه بــدون هیچ دستاورد
ملموسی پایان یافت و دو طرف تنها توافق
کرده اند که این نشستها را ادامه دهند .در
بیانیهمشترکهیئتدولتافغانستانوگروه
طالبان آمده« :دوطرف توافق مینمایند که
به مناسبت ایام مبارک عید قربان برای مدت
(پنج) روز آتــش بس سراسری اعــام شود
و هم دو جانب بــرای ایجاد اعتماد متقابل
یک تعداد از زندانیان را که نزد هر دو طرف
موجود میباشد ،آزاد نمایند ».نشست دوحه
بیشتر از یک سال است که ادامه دارد و تمام
دستاورد این نشستها تاکنون گفت وگو
برای گفت وگو بوده است و هر دو طرف هر
نشستی را که برگزار می کنند ،در پایان آن به
توافقمیرسندکهنشستبعدیرانیزبرگزار
کنند و تاکنون دستاورد دیگری برای مردم
این کشور نداشته است .مردم افغانستان به
سفر هیئت بلندپایه دولت به دوحه که گفته
بود از اختیارات کامل برخوردار هستند،
به عنوان آخرین امید برای نجات از جنگ
و رسیدن به صلح نگاه می کردند اما آن چه
در قطعنامه پایانی این نشست منتشر شد،
حتی آتشبس عیدقربان را نیز در متن خود
ن ــدارد .در ایــن قطعنامه آمــده اســت که دو
طــرف در جریان جنگ از زیرساخت های
افغانستان حفاظت و از وارد کردن تلفات به
غیر نظامیان خودداری و در رساندن کمک
به آسیب دیدگان همکاری می کنند .اما
آگاهان سیاسی در افغانستان بر این باورند
که در صفوف طالبان افــزون بر نیروهای
افغانستانی خود طالبان ،جنگجویانی از
پاکستان ،نهضت اسالمی ازبکستان و دیگر
کشورهای منطقه علیه دولت می جنگند و
آن ها هیچ تعهد و حرف شنوی برای حفظ
زیرساختهای افغانستان ندارند و به هر

▪روسها نگران ترویج افراط گرایی
در مرزهای داخلی

شهرستانی که رسیده انــد ،فقط ویرانی و
کشتار به بار آورده اند .عبدا ...عبدا ،...رئیس
شورای عالی صلح افغانستان که بخشی از
مذاکرات دوحه است ،در توئیتر نوشت« :ما
توافق کردیم که مذاکرات را ادامه دهیم،
به دنبال حل و فصل سیاسی بحران فعلی
باشیم ،از تلفات غیرنظامی جلوگیری کنیم
و ارسال کمکهای بشردوستانه و تجهیزات
پزشکی برای مقابله با پاندمی کرونا تسهیل
شود ».در بیانیه طالبان نیز آمده است :دو
طرف بر لزوم سرعت گرفتن مذاکرات صلح
به منظور یافتن راهکاری منصفانه و دایم
برای مسئله کنونی در افغانستان در اولین
فرصت ممکن توافق کردند.آتش بس در
حالی اعــام شــده کــه در آخــریــن تحوالت
مــیــدانــی ،ولــســوالــی «نــجــراب» بــه کنترل
جنگجویان طالبان درآمــد .از آن سو نیز،
وزارت دفاع ملی افغانستان از پس گرفتن
ولسوالی «درهصوف باال» در والیت سمنگان
از نیروهای طالبان خبر داد.
▪خشم اشرف غنی از اسال مآباد

در میانه تحوالت کشور افغانستان و بحرانی
شدن هر چه بیشتر صحنه معادالت میدانی،

اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان،
کشور پاکستان را عامل وضعیت جــاری
مــعــرفــی کـــرده اســـت .در واقــــع« ،اش ــرف
غنی» در کنفرانس بینالمللی «آسیای
مرکزی و جنوبی؛ اتصال منطقه ،فرصتها
و چــال ـشهــا» در تاشکند تاکید کــرد که
سازما نها و شبکههای حامی طالبان در
پاکستان به صورت علنی ویرانی افغانستان
را جشن میگیرند .برخالف تضمینهای
مکرر عمران خــان ،نخستوزیر پاکستان
و ژنــرا لهــای ارتــش آن کشور ،شبکهها و
سازما نهای حامی طالبان در پاکستان
ویــرانــی دارای ـیهــا و تواناییهای مــردم و
حکومتافغانستانراعلنیجشنمیگیرند.
به گفته رئیس جمهور افغانستان ،مقامهای
پاکستانی در گــذشــتــه گفته بــودنــد که
تسلط طالبان بر افغانستان را به سودشان
نمیدانند و از نفوذشان برای کشاندن این
گروه به میز مذاکره استفاده میکنند .وی
از پاکستان به دلیل پشتیبانی آ نکشور
از طالبان انتقاد کرد و گفت که براساس
گزارش ها ،به تازگی حدود  ۱۰هزار عضو
طالبان از پاکستان و بخشهای دیگر وارد
افغانستان شدهاند.

یکبدافزارصهیونیستی«عاملجاسوسی»ازخبرنگارانوسیاستمداراناست

«پگاسوس» اسب جاسوس اسرائیل

روسیه نیز یکی از بازیگرانی است که به دلیل
وجود منطقه خودمختار چچن در مرزهای
خود با جدیت و دقت ویــژه تحوالت کشور
افغانستان را پیگیری میکند .رو سهــا
در وضعیت کنونی به شدت نگران ترویج
افــراطگــرایــی در مــرزهــای خــود هستند.
درهمین راستا شاهد هستیم که روسیه و
پنج کشور آسیای مرکزی در بیانیه مشترکی
خواستار آغــاز مذاکرات بین کابل و گروه
طالبان شدند .این بیانیه در دیدار وزیران
امــور خــارجــه روســیــه و پنج کشور آسیای
مرکزی شامل قزاقستان ،قرقیزستان،
تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان
صــادر شــده و بخش اطــاع رسانی وزارت
خارجه روسیه آن را منتشر کــرده است.
در این بیانیه گفته شده که برای برگزاری
مذاکرات سازنده بین دولت افغانستان و
گروه طالبان به منظور یافتن رویکرد مورد
توافق برای توقف جنگ چند ساله و تبدیل
افغانستان به کشور مستقل که در صلح به
سر ببرد ،امیدواریم.همچنین ،گزارشها از
این موضوع حکایت دارد که مسکو قرار است
یک پاسگاه مرزی جدید در مرز تاجیکستان
با افغانستان احداث کند« .ضمیر کابلوف»
نماینده ویژه روسیه در افغانستان گفت،
مسکو قرار است یک پاسگاه مرزی جدید در
مرز تاجیکستان با افغانستان احداث کند.
وی محل ساخت و هزینه الزم برای ساخت
این پاسگاه مــرزی را اعــام نکرد .پیشتر،
کابلوف گفته بود که طالبان در باالترین
سطح به مسکو تضمین میدهد که از خاک
افغانستان علیه منافع کشورهای ثالث ،از
جمله روسیه و کشورهای آسیای مرکزی
استفاده نخواهد کرد.

دزدی انگلیسی
با کارت«گوایدو»

العربی الجدید [قطر] :در سایه سونامی تورمی
که بسیاری از کشورهای عربی را در نوردیده،
برگزاری مراسم عید قربان و مشخصا خرید دام
از توان بخش عمدهای از شهروندان کشورهای
عربی خارج شده است .در شرایطی که اکثریت
شهروندان کشورهایی نظیر لبنان ،سوریه،
مصر و ...قادر به خرید گوشت یا مرغ نیستند،
نمیتوان انتظار برگزاری مراسم عید قربان
همچون گذشته را داشت.

نمای روز

اندک زائران حج تمتع در حال طواف خانه کعبه.
دولت عربستان به دلیل پاندمی کرونا دو سال
است که برای مراسم حج ساالنه زائر خارجی
خبرگزاری فرانسه
قبول نمی کند .

قاب بین الملل

لندن دوباره از «گوایدو» با هدف رد درخواست
تحویل ذخایر طالی ونزوئال حمایت کرد

بر اســاس یک گــزارش تحقیقی که توسط  ۱۷سازمان
خبریمنتشرشد،بدافزارجاسوسییکشرکتاسرائیلی
توانسته تلفن همراه  ۳۷روزنامهنگار ،مقا م دولتی و فعال
حقوق بشر از سراسر جهان را به صورت موفقیتآمیز هک
کند .اهداف جاسوسی اما طیف گسترده تری بوده اند.
رئیس کمیسیون اروپا به خبر بدافزار جاسوسی موسوم
به «پگاسوس» واکنش نشان داد و آن را غیر قابل قبول
خواند .اورزوال فن در الین ،رئیس کمیسیون اروپــا ،در
جمع خبرنگاران تصریح کــرد« ،ایــن مسئله باید تأیید
شود اما اگر چنین باشد کام ً
ال غیر قابل قبول است» .این
مقام ارشــد اتحادیه اروپــا ضمن محکوم کــردن هرگونه
حمله سایبری به تلفنهای همراه خبرنگاران و فعاالن
گفت« :آزادی رسانهها یکی از ارزشهای اصلی اتحادیه
اروپــاســت» .بر اســاس تحقیقات روزنــامـههــای آلمانی
«زوددویچه تسایتونگ»« ،تسایت» و همچنین  ۱۵هیئت
تحریریه از  ۱۰کشور دیگر ،جاسوسافزار «پگاسوس»
تحتلیسانسگروهاسرائیلی«اناساو»قادربهجاسوسی
از تلفنهای همراه است و میتواند ،مکالمات را ضبط
کند ،دا دههای مکانیاب را بخواند ،دوربین را فعال کند و
محتوای چتها را دریابد .بیش از  ۵۰هزار شماره تلفن در
فهرست جاسوسی احتمالی این سیستم قرار گرفتهاند.
این فهرست شامل شمارههای بیش از  ۱۸۰خبرنگار،
از جمله از کشورهای مجارستان و آذربایجان میشود.

همچنین افراد نزدیک به جمال خاشقچی ،روزنامهنگار
منتقد عربستان سعودی که در کنسولگری این کشور در
استانبول به قتل رسید ،هدف مأموران اطالعاتی بودهاند.
در همین زمینه ،واشنگتن پست میگوید ازجاسوسافزار
«پگاسوس» برای هک تلفنهمراه دو زن که به جمال
خاشقچی نزدیک بود هاند قبل و بعد از قتل خاشقچی
استفاده شده است .فهرست شماره تلفن افــرادی که
هــدف ایــن جاسوسی بــود هانــد توسط عفوبینالملل و
سازمان «مطالب ممنوعه» در اختیار این  ۱۷سازمان
خبری قرار داده شده است .روشن نیست که این فهرست
چگونه به دست آمده است .به نوشته واشنگتن پست
نام چندین عضو خانواده سلطنتی عرب ،دست کم ۶۵
مدیر ارشد اجرایی ۱۸۹ ،روزنامهنگار و بیش از ۶۰۰
سیاستمدار و مقام دولتی از جمله ســران کشورها و
نخست وزیران در این فهرست دیده میشود« .پگاسوس»
که نام آن از اسب بالدار اسطورههای یونانی گرفته شده
شاید یکی از قدرتمندترین جاسو سافزارهایی باشد
که تا کنون توسط یک شرکت خصوصی ساخته شده
است .بدون آ نکه متوجه شوید راهش را به تلفن شما
باز می کند و تبدیل به یک وسیله نظارتی  ۲۴ساعته
میشود .نخستین نسخه پگاسوس که ســال ۲۰۱۶
توسط پژوهشگران کشف شد از طریق فیشینگ نیزهای
( )Spear- Phishingتلفن را آلوده میکرد.

با وجود شکست پــروژه کشورهای غربی برای جایگزین کردن
«خوان گوایدو» به جای «نیکالس مادورو» در ونزوئال ،همچنان
این مهره سوخته از سوی کشورهای غربی به کار گرفته می شود.
در همین باره انگلیس برای خودداری از پس دادن یک میلیارد
دالر طالی ونزوئال ،اعالم کرده که دولت قانونی این کشور را به
رسمیت نمی شناسد و گوایدو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئال به
رسمیت می شناسد.در همین باره رویترز در گزارشی می نویسد:
دولت انگلیس در اقدامی به منظور خنثی کردن تالش کاراکاس
برای عودت یک میلیارد دالر ذخایر طالی این کشور در لندن ،بار
دیگر اعالم کرد که خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئال را
رئیسجمهور این کشور میداند.در جدیدترین دور دعوای حقوقی
دو طرف برای تعیین تکلیف ۱۵درصد از ذخایر ارزی ونزوئال ،امروز
وکالی نیکالس مادورو و گوایدو در دیوان عالی انگلیس حضور
خواهند یافت.تیم حقوقی بانک مرکزی ونزوئال گفته که فروش
طالی مذکور برای مبارزه با همهگیری کرونا و بهبود وضعیت
نظام سالمت این کشور صرف خواهد شد.با وجود درخواستهای
کاراکاس و پس از آن که لندن گوایدو را رئیسجمهوری قانونی
ونزوئال خواند ،بانک انگلیس از آزادسازی این ذخایر جلوگیری
کرده است .تیم گوایدو از دادگاههای انگلیسی خواسته تا مشخص
کنند کدام یک از دو طرف ونزوئالیی صالحیت نمایندگی از جانب
بانکمرکزی ودریافت ذخایرطالرادارد.دیوانعالیانگلیسسال
گذشته با صدور حکمی خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان
رئیسجمهوری ونزوئال و صاحب این اندوخته معرفی کرده بود.
متعاقب این رأی ،وکیل بانک مرکزی ونزوئال خواستار تجدیدنظر
رأی دادگاه در دیوان دادگستری شد.بانک انگلیس دومین بانک
بزرگ نگهدارنده طال در جهان پس از فدرال رزرو آمریکاست و
حدود  ۲۵۰میلیارد دالر طال که مالکان آن کشورهای خارجی
از جمله ونزوئال هستند در آن جا نگهداری میشود.خوان گوایدو
 ۲۴ژانویه  ۲۰۱۹میالدی (چهارم بهمن  )۹۷پس از اعالم نتایج
انتخاباتریاستجمهوریمبنیبرپیروزیمجددنیکالسمادورو،
این انتخابات را غیر قانونی و خود را رئیسجمهور مشروع ونزوئال
خواند.انگلیس ،آمریکا و چند کشور دیگر گوایدو را به عنوان
رئیسجمهور ونزوئال به رسمیت شناختهاند.

مأموریت سری ارتش انگلیس علیه روسیه و چین
خبرگزاری اسپوتنیک ضمن انتشار کاریکاتوری در
خصوص اتحادیه اروپا /دونالد توسک رئیس سابق
شورای اروپا در گفت وگو با شبکه «تی وی ان »24
لهستان:اتحادیه اروپا به علت رفتار برخی از اعضا در
حال ضعیف شدن است و اگر تعداد این گونه کشورها
بیشتر شــود ،این سازمان از بین خواهد رفــت.وی
با بیان این که لهستان و مجارستان از کشورهایی
هستند که اتحادیه اروپا را تضعیف می کنند ،افزود:
اتحادیه اروپا همین فردا از بین نمی رود اما زمینه آن
وجود دارد ،همان گونه که دولت انگلیس گمان نمی
کرد از اتحادیه اروپا خارج شود اما این مسئله رخ داد.
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روزنامه تایمز چاپ لندن از ماموریت سری واحدهای عملیات
ویــژه ارتــش انگلیس علیه منافع روسیه و چین در مناطق
مختلف جهان پرده برداشت .سرتیپ نیروی دریایی انگلیس
«مارک توتن» در مصاحبه با این روزنامه فاش کرد ،سرویس
ویژه هوابرد ( )SASو سرویس ویژه کشتیهای ساحلی ()SBS
که در ترکیب ارتش و نیروی دریایی انگلیس قرار دارند ،در
چارچوب برخورد جدید با مسئله امنیت ملی بریتانیا ،روی
بازدارندگی و مقابله با «کشورهای دشمن اصلی» متمرکز
شدهاند؛ کشورهایی که طبق تعبیر تایمز همان روسیه و چین
هستند .توتن مدعی شد این واحدهای ویژه که تعداد آن ها
حدود چهار هزار نیروی کارآزموده و حرفهای است ،تجهیزات
و زمان الزم را برای آمادهسازی خود به منظور انجام وظایف

بسیار پرخطر در مناطق مختلف جهان به دست آورده اند و
در حال تمرین عملیات ویژه برای مقابله با نیروهای دشمن
در شرایط مختلف هستند .تایمز به نقل از منابع خبری خود
در محافل نظامی همچنین فاش کرد یگانهای ویژه مذکور
ممکن است وظیفه آمــاد هســازی نیروهای دریایی برخی
کشورهای جهان از جمله در حاشیه دریــای چین جنوبی
به منظور دفاع در برابر تهدیدات ناشی از چین را بر عهده
بگیرند .این مسئله درباره امکان آموزش نیروهای دریایی
اوکراین علیه روسیه نیز صادق است .تایمز همچنین فاش
کــرد ،سرویس اطــاعــات خارجی انگلیس (ا مآی )6نیز
واحدهای ویژه ارتش را هنگام اجرای عملیات محرمانه یاری
خواهد کرد و اطالعات الزم مربوط به اقدامات روسیه و چین

را در اختیار آن ها قرار خواهد داد .البته به نظر میرسد هدف
تایمز از انتشار این گزارش ،راه انداختن جنگ روانی علیه
روسیه برای جبران رسوایی نظامی  -اطالعاتی انگلیسیها
در هفتههای اخیر باشد .این رسوایی دو هفته پیش در حالی
رخ داد که متعاقب گم شدن اسناد فوق محرمانه نیروی
دریایی بریتانیا دربــاره دستو رالعمل ناوهایش در مانور
اخیرشان در دریای سیاه ،ناو اچاماس دیفندر در نزدیکی
آبهای سرزمینی شبهجزیره کریمه در شمال شرق دریای
سیاه ،هــدف شلیکهای اخطار شناورها و هواپیماهای
روسی قرار گرفت .تحلیل گران معتقدند جاسوسان روس
اسناد محرمانه انگلیسیها را سرقت کردهاند و مسکو از قبل
از برنامه آن ها باخبر بوده است.

پوشیدن حباب محافظ گاز اشک آور از سوی
یک دانشجوی معترض در جریان اعتراضات
دانشجویی ضددولتی در شهر بانکوک تایلند.
گتی ایمیجز


اظهار نظر روز

ژنرال پترائوس :افغانستان
در حال فروپاشی است
ژنرال دیوید پترائوس ،یکی از فرماندهان نظامی
سابق آمریکا در افغانستان گفت ،وضعیت در
این کشور جنگزده حتی پیش از تکمیل خروج
نظامیان آمریکایی از آن ،در حــال فروپاشی
اســت .ژنــرال پترائوس در مصاحبه با برنامه
ج ــی.پ ــی.اس فــریــد زکــریــا در شبکه خبری
سی.ان.ان گفت :وضعیت میدانی افغانستان
هر هفته وخیمتر می شــود .اوایــل امسال ،جو
بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا گفت ،نظامیان
آمریکایی از افغانستان خــارج میشوند و به
تازگی هم تاریخ نهایی خروج را جلو انداخته
است .می ترسم به عقب نگاه کنیم و از تصمیم
برای خروجمان متاسف شویم .ممکن است ما
زودتر از آن چه فکرش را می کردیم و بعد از آن که
تصمیم خروج اعالم شد ،متاسف شویم .مشکل
اکنون این است که نظامیان افغان اطمینان
ندارند که آیا کسی برای نجات می آید یا خیر و
همین موضوع ،تردید زیادی را وارد میدان نبرد
می کند .هیچ کس بیش از کسانی که واقعا در
افغانستان حضور داشتهاند ،دلشان نمیخواهد
این جنگهای بیپایان به پایان برسد .اما ما
(آمریکا) در حال پایان دادن به این جنگ نیستیم
بلکه در حال خاتمه دادن به مداخله آمریکا در آن
هستیم .متاسفانه آن چه اکنون می بینم ،طلوع
یک جنگ داخلی است.

