موشك توشكا جان  200مزدور سعودي را گرفت

پنجمين ضربه موشكي يمنيها
به ائتالف سعودي

نيروهاي يمني با اس�تفاده از موش�ك «توش�كا» ات�اق عمليات
نيروهاي متجاوز در پاي�گاه نظامي العند واقع در اس�تان لحج را
منهدم كردند .در اين حمله  200نفر از مزدوران س�عودي كش�ته
و دهها تن از ادوات زرهي نيروهاي ائتالف عربي منهدم ش�دند.

به هر ميزاني كه تعدد و عمق حمالت هوايي عربستان عليه يمن شدت
ميگيرد ،ارتش و نيروهاي مردمي يمن نوع پيشرفتهتري از موشكهاي
بالس��تيك خود را رونمايي كرده و به طرف پايگاهها و مراكز كنترل و
فرماندهي س��عوديها پرتاب ميكنند .نيروهاي يمني كه در ماههاي
اخير ضربات مهلكي را به نيروهاي ائتالف عربي وار د كردهاند ،يكشنبه
شب نيز پايگاه نظامي «العند» در استان لحج را با موشك «توشكا» مورد
هدف قرار دادند؛ پايگاهي كه نظاميان متجاوز و مزدوران آنها ،آن را به
نقطه تجمع و تمركز خود تبديل و از آن براي حمله به مناطق مسكوني
و غيرنظامي استفاده ميكردند .شرف لقمان ،سخنگوي ارتش يمن روز
دوشنبه طي سخناني درباره حمله به پايگاه هوايي «العند» با موشك
بالستيك توشكا اعالم كرد اين موشك دقيقاً به هدف مورد نظر اصابت
كرد .اين حمالت موشكي درحالي اس��ت كه عربستان در هفتههاي
ابتدايي تجاوز به خاك يمن بارها از نابودي كامل زرادخانه موشكهاي
بالستيك يمن و همه توانمندي راهبردي اين كشور خبر داده بود اما
رونمايي از موشكهاي قاهر ،اسكاد و توشكا ،ناكارآمدي حمالت ائتالف
عربي به يمن را نشان داد.
كشته شدن  200نيروي ائتالف
شبكه المنار گزارش داد كه در پي حمله يكشنبه شب نيروهاي يمني
به پايگاه العند بيش از  ۲۰۰نفر از نظاميان س��وداني وابسته به ائتالف
سعودي كش��ته و زخمي شدند .براس��اس اطالعات به دست آمده در
اين حمله موشكي دهها نظامي متجاوز با مليتهاي مختلف اماراتي،
سوداني ،بحريني ،عربستاني و اريترهاي كشته شدند .همچنين در حمله
موشكي نيروهاي يمني به پايگاه هوايي العند عالوه بر كشته و زخمي
شدن دهها نظامي متجاوز ،چند فروند بالگرد آپاچي و تايفون و همچنين
چند دستگاه زره پوش ،تانك ،نفربر و يك پناهگاه اسكان نظاميان نيز
منهدم شدند .در طول 10ماه گذش��ته از شروع جنگ يمن ،نيروهاي
يمني با استفاده از موشكهاي توشكا چند بار مواضع متجاوزان سعودي
را مورد هدف قرار دادهاند كه به گفته منابع يمني تاكنون صدها تن در
اين حمالت كشته و زخمي شدهاند .اين حمله موشكي نيروهاي يمني،
پنجمين حمله موشكي آنها با استفاده از موشك توشكا به شمار ميآيد.
در حمله پيشين تحت عنوان عمليات «بيرق» اين نيروها نقاط تجمع
نظاميان متجاوز در استان مأرب را هدف گرفته و دهها نظامي سعودي
و اماراتي و مزدوران بلك وات��ر را از پاي درآوردن��د .در عمليات بيرق
نيروهاي يمني اتاق عمليات و سيستم پيش��رفته رادار و هواپيماهاي
جاسوسي نيروهاي متجاوز را نيز منهدم كردند.
هالكت فرمانده امريكايي بلك واتر
عالوه بر هالكت دهها مزدور سعودي ،گزارشهاي اطالعاتي و نظامي
تأكيد ميكن��د كه در اي��ن حمله نيروه��اي يمني ژن��رال امريكايي
«نيكوالس پترس» فرمانده جديد شركت امنيتي بد نام «بلك واتر» نيز
كشته شده است .اين گزارشها همچنين از انفجار انبارهاي تسليحاتي
و تجهيزات نظامي و تانكرهاي حامل سوخت نيروهاي متجاوز در اين
حمله خبر ميدهد و در اين بين منهدم شدن پناهگاه اسكان و اقامت
نيروهاي متجاوز موجب ترس و وحش��ت بسياري در نظاميان مستقر
در اين پايگاه شده است .پيشتر منابع يمني كش��ته شدن تعدادي از
نيروهاي بلك واتر را تأييد كرده بودند.
همكاري غرب در جنگ يمن
هرچه جنگ يمن طوالنيتر ميشود اخبار زيادي از همكاريهاي نظامي
غرب در اين جنگ منتشر ميشود .احمد العسيري ،سخنگوي ائتالف
سعودي بار ديگر همكاري نظاميان انگليسي و امريكا در اتاق عمليات
جنگ يمن را تأييد كرد .العس��يري گفت« :كارشناس��ان امريكايي و
انگليسي نيروهاي ائتالف را در خصوص بهبود عمليات بمباران هوايي
راهنمايي ميكنند ».دو هفته پيش نيز وزارت دفاع انگليس و مقامات
پنتاگون همكاري مستشاري با ائتالف عربستان در جنگ يمن را تأييد
كردند .اين عمليات درحالي ادامه دارد كه سازمانهاي مدافع حقوق بشر
بارها در خصوص حمالت سعودي به مناطق مسكوني و كشتار مردم با
استفاده از بمبهاي خوشهاي هشدار دادهاند .از سوي ديگر ،علي القحوم
از رهبران جنبش انصاراهلل يمن اعالم كرد كه بمبارانهاي اخير ش��هر
صنعاء ،پايتخت يمن با موشكهاي كروز بوده كه از سوي يك كشتي
امريكايي به س��وي اين شهر شليك شده اس��ت .به نوشته خبرگزاري
«الخبر» ،القحوم گفت« :توافقنامه تسليحاتي امضا شده ميان واشنگتن
و رياض شامل  15هزار بمب ليزري اس��ت و بدون هواپيماهاي مدرن
امريكايي ،قابليت انتقال و شليك ندارند .بايد تأكيد كنم كه تداوم تجاوز
جنگ يمن به خواست و مش��اركت امريكا صورت ميگيرد و اظهارات
جان كري ،وزير خارجه امريكا در رياض ،بيانگر آغاز مرحله جديدي در
اين جنگ است .وي افزود« :تا زماني كه واشنگتن اين جنگ را هدايت
ميكند ،سازمان ملل از برقراري صلح در يمن عاجز است».

ارتباط پنهاني كلينتون
با فرمانده ارتش پاكستان

عدم رعايت مس�ائل حفاظت و اس�تفاده از ايميل ش�خصي براي
ارس�ال اطالعات طبقهبندي ش�ده خودش ماجراي كمي نبود كه
دس�تمايه حمله مخالفان جمهوريخواه هيالري كلينتون ش�ود،
حاال انتش�ار فحواي اين ايميلها موضوع�ات چالشبرانگيزي را
هم براي خود او و هم كش�ورهاي متحد امريكا آش�كار ميسازد.

به گزارش فارس در اس�لامآباد ،روزنامه ديلي پاكستان نوشت :انتشار
بيش از هزار صفحه از ايميلهاي «هيالري كلينتون»وزير سابق امور
خارجه امريكا نشان ميدهد وي با «مليحهلودهي» نماينده پاكستان در
سازمان ملل و نيز «اشفق پرويزكياني» فرمانده سابق ارتش پاكستان،
مخفيانه در ارتباط بوده است. در واقع مليحه لودهي به عنوان جاسوس
و پيامرسان كلينتون براي دولت پاكستان و ژنرال كياني كار ميكرده
اس��ت.اين مطلب از طريق يكي از ايميلهاي ارس��الي از دفتر «ولي
نصر» نماينده ويژه امريكا در امور افغانستان و پاكستان بهكلينتوندر
21ژانويه سال  2011ميالدي كشف شده است كه در آن ضمن پيامي
كلينتون را از به اشتراك گذاشتن پيامارسالي ويتوسط مليحه لودهي
به اشفق پرويز كياني خبر داده است .نصر در  21ژانويه  2011نوشت:
«مليحه لودهي» با من تماس گرفت و بيان كرد هم اكنون در لندن به
سر ميبرد و ازطرف كياني نيز پيغامي به من داد .اما با اين وجود به نظر
ميرسد مليحه لودي قبل از به اشتراك گذاشتن اين پيغام با نصر آن
را تغيير داده باش��د .مليحه لودي هم اكنون سمت سفير پاكستان در
انگليس و نماينده دائم پاكستان در س��ازمان ملل را به عهدهدارد .وي
درزمان اشتراك گذاشتن پيامهاي كلينتون با كياني سمتي به عهده
نداشت و تنها به عنوان يك ستوننويس معروف درروزنامههاي داخلي
و بينالمللي پاكستان مشغول به كار بود .در همين حال ماركو روبيو
نامزد حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري امريكا رقيب
دموكراتش را در اينانتخابات بيصالحيت ودروغگو خطاب كرد. وي
خطاب به هيالري كلينتون نامزد حزب دموكرات گفت :اين نامزد هيچ
صالحيتي براي شركت در انتخابات را ندارد ونبايد درانتخابات شركت
داده شود. روبيو به انتش��ار نامههاي الكترونيك كلينتون اشاره كرد و
افزود :كسي كه اطالعات محرمانه كش��ور را به همين سادگيمنتشر
ميكند ،چگونه ميتواند پست رياست جمهوري را اداره كند.
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 34كشته و زخمي در حمله انتحاري به ساختمان پليس نظم عمومي

طالبان به صلح افغانستان شليك كرد

طالبان ب�ا ي�ك حمل�ه انتح�اري خونين به
س�اختمان پلي�س نظ�م عموم�ي در غرب
كابل ،نارضايت�ي خود را از روند آش�تي ميان
برخ�ي جناحهاي خ�ود با دولت افغانس�تان
ابراز كرد .فرمانده ارش�د نيروهاي امريكايي
و نات�و در افغانس�تان هش�دار داده ك�ه اگر
مذاكرات صلح به نتيجه نرس�د ،افغانس�تان
س�ال مرگب�اري در پي�ش خواه�د داش�ت.

به گزارش «جوان» ،يك عامل انتحاري س��اعت
 13:40بعد از ظهر ديروز خود را در ورودي مراجعان
ساختمان پليس نظم عمومي در غرب كابل منفجر
كرد كه در اثر آن ،دستكم  10نفر كشته و  24نفر
ديگر زخمي شدند .سخنگوي پليس كابل گفته
كه عامل انتحاري قصد داش��ته با پ��اي پياده در
ميان مراجعان وارد ساختمان پليس نظم عمومي
شود كه پليس او را شناسايي و به سوي او شليك
ميكند ،ولي عامل انتحاري بالفاصله خود را منفجر
كرده است .يكي از مسئوالن پليس امنيت عمومي
به رس��انهها گفته كه در اين حمل��ه انتحاري دو
پليس و يك زن غيرنظامي نيز كش��ته ش��دهاند.
بالفاصله بعد از وقوع انفجار ،محل آن به محاصره
خبر

نيروهايامنيتيدرآمد.ساعتيبعد،طالبانباصدور
بيانيهاي مسئوليت اين انفجار تروريستي را به عهده
گرفت .ذبيحاهلل مجاهد ،س��خنگوي گروه طالبان
در توئيتر خود نوش��ته كه اين حمله كار افراد اين
گروه بوده است .اين انفجار در شرايطي رخ داد كه
درگيري بين نيروهاي امنيتي افغان و طالبان طي
روزهاي اخير تشديد شده تاجايي كه در اثر درگيري
نيروهاي امنيتي افغان با طالبان در واليت بغالن كه
مسير انتقال برق ازبكستان به افغانستان است ،پنج
روز است كه بيشتر مناطق كابل در خاموشي به سر
ميبرند .شركت برق «برش��نا» گفته است كه به
ي دسترسي به 280مگاوات برق وارداتي
دليل ناامن 
ازبكس��تان امكان ندارد .اين شركت در فيسبوك
خود نوشت كه يك پايه ديگر انتقال برق نيز توسط
افراد ناشناس تخريب شده است و با وجود عمليات
پاكسازي عليه مخالفان مس��لح ،كارشناسان اين
شركت نتوانستهاند وارد منطقه شوند.
جريان متمايل به مصالحه
درگي��ري ميان طالب��ان ب��ا نيروه��اي امنيتي
افغانستان ،در ش��رايطي تشديد ش��ده كه روند
صلح با جناحهايي از طالبان با ش��روع مذاكرات

در افغانستان هش��دار داده بود ،در صورتي كه در
ماههاي آينده مذاكرات صلح به نتيجهاي نرسد و
پايان جنگ اعالم نشود ،افغانستان سال مرگباري
خواهد داشت .پيشتر( ،روز نهم بهمن ماه) جان
پوپكو ب��ازرس كل وي��ژه امريكا براي بازرس��ان
افغانس��تان زنگه��اي خطر را درباره گس��ترش
كنترل افراطگرايي بر افغانستان به صدا درآورده و
در گزارش فصلي خود گفته بود از هر چهار واليت
افغانس��تان ،يك واليت در مع��رض خطر كنترل
افراطگرايان اس��ت و در كل دولت افغانس��تان بر
71درصد كل اين كشور كنترل دارد.
جريان مايل به داعش
با وجود تمايل دولت افغانس��تان براي مذاكره با
طالبان ،بخشهاي قابل توجهي از اين گروه نه تنها
تمايلي براي ورود به پروسه مذاكرات ندارند بلكه
جريان مورد حمايت داعش در افغانستان نزديك
شدهاند .داعش به دنبال ايجاد يك خالفت جهاني
است كه افغانستان تنها بخش��ي از آن محسوب
ميشود ،طالبان تنها در تالش براي ايجاد دولت
افغانستان است و ادعا دارد براساس قانون اسالمي
حكم ميراند .طالبان شنبه در پايگاه اطالعرساني
خود ،خالصهاي از مواضع خود را درباره اجالس
موس��وم به «پگواش» كه چند روز قبل با حضور
نمايندگان اين گروه و ش��خصيتهاي برجسته
افغانستان در دوحه پايتخت قطر برگزار شد ،اعالم
و تأكيد كرد حكومت افغانستان بايد اسالمي باشد،
قانون اساسي كنوني به تعديل و تغيير نياز دارد.
طالبان گفته كه فهرست س��ياه بايد از بين برود؛
«تحريمهاي��ي كه بر س��فرهاي مقامات طالبان
وضع شده است بايد از ميان برداشته شود و همه
بپذيرند كه طالبان بايد يك آدرس و دفتر مشخص
داشته باشد ».اين در حالي است كه منابع افغان از
افزايش گرايش به داعش ميان گروههاي طالبان
خبر ميدهند .عبدالخالق نورزي ،ولسوال خاك
س��فيد واليت فراه در گفت و گو ب��ا خبرگزاري
خامه پرس افغانستان گفته يك گروه ۸۰نفري از
داعش در اين ولسوالي فعاليت دارند و به افرادشان
آموزش ميدهند .ش��ماري از طالبان به رهبري
مولول عبدالمالك و مولوي عبدالرازق نيز به اين
گروه پيوس��تهاند .برخي فرماندهان ارشد ارتش
افغانستان در جنوب نيز به اين خبرگزاري گفتهاند
كه يك رهبر پيشين طالبان ،مردم را به پيوستن به
گروه داعش دعوت ميكند و تالش دارد آنها به اين
گروه بپيوندند .پيش از اين هم برخي گزارشهاي
غيررس��مي واليت هلمند از فعالي��ت يك گروه
نقابدار با لباس سياه و وسايط نقليه سياه كه با
طالبان ميجنگيدند خبر داده بودند.

چهارجانبه وارد مس��يري جديد شده است .از دو
هفته قبل اولين دور مذاكرات صلح افغانستان با
شركت نمايندگان دولت افغانستان ،چين ،امريكا
و پاكستان در اسالم آباد شروع ش��د و قرار است
دور س��وم آن نيز تا چند روز ديگر برگزار ش��ود.
مذاكرات چهارجانبه نقش��ه راه صل��ح با طالبان
را ترس��يم ميكن��د .در دور اول و دوم مذاكرات
صلح ،نماين��دگان طالبان حضور نداش��تند ولي
قرار اس��ت نمايندگان اين گروه ني��ز به زودي به
گفتوگوها بپيوندند .چند روز قبل شوراي عالي
صلح افغانستان گفته بود كه طالبان تمايل دارد
پش��ت ميز گفتوگوهاي چهارجانبه بنش��يند و
روز يكشنبه هم اين شورا اعالم كرد در سومين
نشس��ت چهارجانبه صل��ح اين كش��ور ،عالوه بر
نمايندگاني از گروههاي مختلف طالبان ،نمايندگان
حزب اسالمي حكمتيار نيز شركت ميكنند .منابع
غربي هشدار دادهاند در صورتي كه روند مذاكرات
صلح با طالبان سرعت پيدا نكند ،سال  2016براي
افغانستان پرآشوب خواهد بود .روز يكشنبه يعني
يك روز قبل از انفجار خوني��ن كابل ،ژنرال «جان
كمپبل» فرمانده ارش��د نيروهاي امريكايي و ناتو

مقامات عراقي :هيچ خطري سد موصل را تهديد نميكند

واشنگتنخطرفروپاشيسدموصلرابزرگنمايي
ميكندوليمقاماتعراقيازجملهاستاندارنينوا،
اين مسئله را يك جنجال تبليغاتي ميدانند و
ميگويندهيچخطرياينسدراتهديدنميكند.

يك مقام مس��ئول عراق��ي كه خواس��ت نامش
فاش نش��ود ،در اينباره به روزنامه فرامنطقهاي
«الشرقاالوس��ط» ميگوي��د« :ب��اراك اوباما در
تماس��ي تلفني با حيدرالعبادي به او گفته است
كه تقريباً هر شب كابوس تخريب سد موصل را در
گزارش2

خواب ميبيند كه اگر اين اتفاق بيفتد ،نقشه عراق
تغيير خواهد كرد ».نوفل العاكوب ،استاندار نينوا
در اينباره گفت« :ما به دولت عراق ابالغ كردهايم
كه هيچ خطري س��د موصل را تهديد نميكند و
تنها در برخي مناطق بايد محافظت بيش��تري از
س��د صورت گيرد ».عبداهلل التقي مدير نيروگاه
برق سد موصل احتمال فروپاشي ديواره اين سد را
بعيد دانست و گفت« :اين نيروگاه ميتواند 1100
مگاوات برق توليد كند اما به دليل جنگ با داعش،

گفت« :جنجال تبليغاتي امريكا براي انهدام سد
موصل موجب ورود نيروهاي بيگانه به عراق شد».
سد موصل بزرگترين سد عراق و چهارمين سد
بزرگ در خاورميانه است كه نزديك يك ماه است،
كاخ سفيد و اوباما از خطرات و احتماالت تخريب
آن سخن ميگويند و خطراتي نظير جاري شدن
سيل در شهرهاي موصل ،تكريت و حتي بغداد و
غرق ش��دن نزديك به يك ميليون نفر و آوارگي
 500هزار تن را يادآور ميشوند.

مشكالت فني پيش آمد و اكنون تنها  750مگاوات
برق توليد ميشود .مش��كل كنوني ،عدمفعاليت
تمام وقت نيروگاه و خروج آب تنها از يك طرف سد
است اما اگر نيروگاه پس از رفع مشكالت به طور
كامل فعاليت كند ،از هر دو طرف سد ،آب خارج و
نگرانيها نيز برطرف خواهد شد ».از سوي ديگر،
منصور البعيجي عضو كميسيون كشاورزي و آب
مجلس نمايندگان عراق از استقرار يك هزار نيروي
ايتاليايي به بهانه حفاظت از سد موصل خبر داد و

اولين سفر نخستوزير رژيم صهيونيستي به قاهره بعد از سرنگوني مبارك

مصر رسم ًا به دامان اسرائيل باز ميگردد

در حالي كه فلسطينيها با كمترين امكاناتشان
دور جدي�دي از انتفاض�ه را آغ�از كردهان�د،
ن�ه تنه�ا از س�ويتش�كيالت خودگ�ردان
فلس�طين ب�ه آنه�ا خيان�ت ميش�ود بلك�ه
كش�ورهاي عرب�ي مثل مص�ر هم با گس�ترش
رواب�طبا رژيم صهيونيس�تي به فلس�طينيها
اين س�يگنال را ميدهند كه آرمان فلس�طين
براي خودكامههاي عربيفراموش ش�ده است.

روزنامه االخبار در گزارشي به بررسي روابط حكومت
عبدالفتاح السياس��ي رئيس جمهور كنوني مصرو
رژيم اسرائيل پرداخت و نوشت :در سايه همكاري
اطالعاتي بيسابقه قاهره و تلآويو ،نخست وزيررژيم
اسرائيلبراياولينباربعدازسرنگونيحسنيمبارك
به مصر سفر خواهد كرد. روزنامه االخبار لبنان در
گزارش خود به قلم «احمد جمالالدين» نوش��ت:
نزديكي روابط سياسي بينمصر و اسرائيل در آينده
علني خواهد شد .اين امر در گرو شماري از اقدامات
عملياسرائيلبهويژهدرزمينهپروندهفلسطيناست.
اين درحالي است كه تهيه مقدمات براي استقبال
از بنيامين نتانياهو نخس��توزير اسرائيل در قاهره
درحال انجام است .اين اولين ديدار نتانياهو به قاهره
از زمان س��رنگوني حكومتحسني مبارك رئيس
جمهور اسبق مصر در جريان انقالب  25ژانويه سال
 2011ميالدي است. روند نزديكي روابط سياسي
بين مصر و اسرائيل در حال حاضر در سطح وزارت
خارجه و سفيران اسرائيل در قاهره به طور گسترده
درحال انجام است كه بيانگر توجه و اهتمام دوطرف
به از س��رگيريروابط بين آنها و بازگرداندن آن به
دوره قبل از انقالب  25ژانويه يعني دوره حكمراني
حسني مباركميباشد .روند نزديكي روابط سياسي
بين اسرائيل و مصر كه با افزايش تماسهاي امنيتي
و هماهنگي اطالعاتيگسترده بين دو طرف همراه
بوده است ،در س��ايه تمايل مصر براي از سرگيري
همكاري مستقيم با تلآويو و عدموجود مشكلي نزد

عبدالفتاح السيسي براي استقبال از بنيامين نتانياهو
نخست وزيراسرائيل در آينده صورت ميگيرد .اين در
حالي است كه عبدالفتاح السيسي شرط كرده است
كه سفرنتانياهو براي اعالم روند جديد مذاكرات بين
اسرائيل و فلسطينيها يا دست كم ارائه چيزي براي
راضيكردن افكار عمومي در قبال مسئله فلسطين
و توقف اقدامات تحريكآميز در كرانه باختري باشد.
 مسئوالن وزارت خارجه اسرائيل روزهاي گذشته
براي مالقات با مسئوالن مصري در چارچوب تماس
براي رسيدن به يك توافق به قاهره سفر كردند كه
براساس اين توافق ،شركت برق اسرائيل از غرامت
ماليتعيينشدهازسويدادگاهبينالملليبرايمصر
صرف نظر خواهد كرد و درمقابل واردات گازاسرائيل و
صادرات آن از طريق بنادر مصر به اروپا تقويت خواهد
شد. وزارت خارجه مصر گزارشي را به نهاد رياست
جمهوري درباره آينده روابط مصر و اسرائيل ارجاع
داده است كه بر اساس آن ،قاهره از سرگيري روابط

در سطح سياس��ي در برهه كنوني را يك ضرورت
ميداند ،بهويژه در س��ايه نزديكي روابط اسرائيل و
تركيه و نيز تقويت شراكت با امريكا و افزايشفعاليت
سياسي توافقنامه كويز[توافقنامه بين مصر و امريكا
براي تسهيل واردات كاال از مصر به بازارامريكا] كه
اجازه صادرات توليدات مصري به بازارهاي امريكايي
را ميدهد. براس��اس محتواي درز كرده از گزارش
وزارت خارجه مصر ،ش��رايط كنوني اين ضرورت را
ايجادكرده است كه مصر با نگاهي متفاوت با طرف
اس��رائيلي برخورد كند ،بهويژه بعد از اينكه تلآويو
«همكاري بيسابقهاي» در سطح اطالعاتي و تبادل
اطالعات در صحراي سينا نشان داده است.
تداوم همكاري عباس با اسرائيل
وزير جنگ رژيم صهيونيستي ضمن تأكيد بر تداوم
همكاري امنيتي ميان اين رژيم و نيروهاي امنيتي
تش��كيالت خودگردان به رهبري محمود عباس از
اين سازمان فلسطيني خواست مانع حمله پرسنل

امنيتي خود به اسرائيليها ش��ود .به گزارش پايگاه
خبري «تايمز اس��رائيل» ،موش��ه يعلون ديروز در
گفتوگو با «راديو اسرائيل» با بيان اينكه از تشكيالت
خودگردان خواست ه مانع حمله پرسنل امنيتي خود
به اسرائيليها شوند ،گفت :به طورمتوسط ،نيروهاي
امنيتي فلس��طيني قادرند  20درص��د از حمالت
طراحي شده عليه اس��رائيليها را خنثي كنند ،در
حالي كه خ��ود اينرژيم قادر اس��ت  80درصد اين
حمالت را خنث��ي كند .در همين ح��ال گروههاي
مقاومت فلسطيني در كنفرانسي خبري از اعضاي
سازمانهايامنيتيتشكيالتخودگرداندرخواست
كردند سالح خود را به سمت دشمن صهيونيستي
بگيرند .طي هفته جاري ستوان يكم «امجد سكري»
از اعضاي پليس تشكيالت خودگردان اقدام بهانجام
عمليات استشهادي با سالح گرم در كرانه باختري
كرد كه طي آن سه نظامي اسرائيلي به شدت زخمي
شدند و خود امجد نيزبه شهادت رسيد.
رونمايي از اولين تانك حماس
يكشنبه ش��ب گردانهاي عزالدين قسام ،شاخه
نظامي جنبش مقاومت اس�لامي (حماس) از يك
دس��تگاه تانك رونمايي ك��رد .به گزارش ش��بكه
اسكاي نيوز ،اين تانك كه بر اساس تصاوير منتشر
شده ش��باهت زيادي به تانكهاي مركاواي رژيم
صهيونيستيدارد،درمراسمبزرگداشتوخاكسپاري
شهداي مقاومت كه روز جمعه بر اثر ريزش تونل جان
خود را از دس��ت دادن��د ،رونماييش��د .ابوعبيده،
سخنگوي گردانهاي قسام روي اين تانك حاضر شد
و تأكيد كرد توسط مهندسان حماس ساخته شده
است .وي گفت :اين تانك در اينجا ،در غزه ساخت ه
شده و ما آن را براي روز ديدار (رودررويي با اسرائيل)
آماده كردهايم .به احتمال زياد حماس از بقاياي يك
تانكمنهدمشدهرژيمصهيونيستيدرساختتانك
خود استفاده كرده است .مشخص نيستاين تانك
توان عملياتي نيز دارد يا خير.

احمد كاظمزاده

خيز مخالفان براي شكست نشست ژنو

ب��ا وج��ود ش��ركت مخالف��ان س��وري در گفتوگوهاي ژن��و داليل
و ش��اخصهاي زيادي وج��ود دارد كه ن��گاه تاكتيكي آنه��ا را به اين
گفتوگوها آشكار ميكند .نخس��ت اينكه مخالفان نه با ميل و رغبت
بلكه با زور سرنيزه در اين نشست شركت كردهاند و هدف اصليشان اين
است كه مسئوليت شكست را از خود دور كنند و بيش از اين با متحدان
سابق خود در غرب چالش پيدا نكنند.
دوم اينكه مخالفان با تأخير و با قيد شروطي همچون برقراري آتشبس
و آزادي زندانيان و پايان دادن به وخامت انساني در حوزههاي درگيري
در اين دور از نشس��تها ش��ركت كردهاند كه طرح اين شروط هم با
درخواست دي ميستورا نماينده سازمان ملل در امور حل بحران سوريه
مغايرت دارد و هم اينكه ايجاد فضاي تنفس��ي براي مخالفان مسلح و
گروههاي تكفيري محس��وب ميش��ود .عالوه بر اين از آنجا كه دولت
سوريه و روس��يه از همان ابتدا بر اين نكته تأكيد و تصريح كردهاند كه
راه گفتوگوهاي سياسي از مبارزه با تروريسم جدا خواهد بود و ورود
به مذاكرات به منزله توقف مبارزه با تروريسم تكفيري نخواهد بود ،از
اين رو طرح چنين شروطي به منزله دور زدن چارچوبهاي توافق شده
براي اين دور از مذاكرات نيز محسوب ميشود.
سوم اينكه با وجود اينكه قرار بود پيش از برگزاري اين نشست نيروهاي
تروريستي از غيرتروريستي تفكيك و مجزا شوند تا نيروهاي تروريستي
نتوانند با تغييرنام و چهره در اين نشست حضور داشته باشند اما برخي
از گروههاي تكفيري مانند احرار الش��ام و جيشاالسالم كه در سالهاي
گذش��ته پا به پاي داعش و النصره عليه دولت و ملت سوريه به حمالت
تروريستي دست زدهاند ،در سايه حمايتهاي عربستان و تركيه امكان
حضور در اين نشست را پيدا كردهاند اما در مقابل حزب اتحاد دموكراتيك
سوريه كه هم در كنار دولت سوريه و هم در كنار نيروهاي ائتالف به رهبري
امريكا عليه داعش جنگيده ،از اين مذاكرات كنار گذاشته شده است .چهارم
اينكه عربستان و تركيه دست از تسليح و تجهيز مخالفان مسلح و تكفيري
برنداشتهاند و شواهد موجود دال بر ادامه روند تسليح مخالفان مسلح و
گروههاي تكفيري است و عالوه بر اين بررسي مصاحبه مطبوعاتي وزراي
امور خارجه تركيه و عربستان در رياض (كه همزمان با نشست ژنو صورت
گرفت) نشان ميدهد آنها تمايل چنداني به موفقيت اين نشست ندارند،
بنابراين از مخالفان خواستهاند در صورت اجرا نشدن شروط خود نشست
را ترك كنند .پنجم اينكه همزمان با نشست ژنو چند حمله تروريستي
در منطقه زينبيه دمشق صورت گرفت كه داعش مسئوليت آن را برعهده
گرفت .اين مس��ئله نش��ان ميدهد چگونه داعش س��ر بزنگاه به كمك
ائتالفبرانداز آمده به گونهاي كه هم براي به شكست كشاندن نشست ژنو
تالش كرده و هم اينكه از پذيرش مسئوليت آن شانه خالي كرده است.
مجموع اين داليل و شاخصها نش��ان ميدهد مخالفان با وجود شركت
ديرهنگام در نشس��ت ژنو رغبت و اراده الزم را براي پيشرفت مذاكرات
ن��دارد ،اين در حالي اس��ت كه دولت س��وريه از چن��د روز پيش هيئت
نمايندگي خود را به سرپرستي بشار جعفري س��فير كاركشته خود در
سازمان ملل به نشست ژنو اعزام كرده است و با وجود برتريهاي ميداني
نيروهاي خود كماكان براي حل سياس��ي بحران سوريه تالش ميكند.
انتش��ار آمار تكاندهنده اخير پليس اروپا مبني بر مفقود شدن بيش از
10هزار كودك آواره سوري در اروپا نشان ميدهد مردم مظلوم اين كشور
عالوه برتكفيريها و حاميان آنها ،گرفتار گروههاي تبهكار و قاچاق انسان
در اروپا و غرب نيز ش��دهاند و براي مقابله با اين فجايع انساني و اخالقي
حتي حل زودتر يك روز هم ضروري است .اما افشاي اين مسئله در كنار
رسوايي اخالقي آن از يك جهت ديگر قابل توجه است و آن اينكه نشان
ميدهد چگونه كساني كه س��نگ حمايت از مردم س��وريه را به سينه
ميزنند با آوارگان اين كشور چه برخورد غيرانساني و غيراخالقي ميكنند.
دستكم نقش چند عنصر در اين زمينه بارز و آشكار است :نخست تركيه
است كه براي انتقام از اروپا براي تغيير موضع خود در پروژه براندازي سيل
آوارگان س��وري را به اروپا هدايت كرد .دوم رژيم صهيونيستي است كه
هم ايده اجراي اين پروژه را در اختيار تركيه گذاشت و هم اينكه باندهاي
تبهكار قاچاق انسان را براي ربايش كودكان سوري بسيج كرد .سوم تعلل
پليس اروپاس��ت كه در قبال محافظت كودكان آواره سوري قصور كرده
است .چهارم عربستان و ديگر حاميان گروههاي تكفيري است كه باعث
ويرانگري در سوريه و سيل فرار مردم اين كش��ور شدهاند و نهايتاً اينكه
امريكاست كه با سكوت خود چراغ سبز الزم را به بازيگران آشوبساز براي
برهم زدن سوريه نشان داد اما اكنون با توجه به در پيش بودن انتخابات
رياس��ت جمهوري و گره خوردن منافع حزب حاك��م دموكرات با مهار
بحرانهاي خاورميانه در اقدامي ديرهنگام دست بهكار شده است.

هشدار تازه وزارت خارجه امريكا درباره سفر به ايران
وزارت خارجه امريكا در توصيهاي تاز ه درباره س��فر ب��ه ايران ،با تكرار
هش��دارهاي قبلي ،بر خطر دس��تگيري و آزار اتباع امريكايي به ويژه
ش��هروندان دو تابعيتي ايراني-امريكايي در ايران تأكيد كرده اس��ت.
اطالعيه وزارت خارجه امريكا ميگويد ،بعد از توافق هستهاي ايران در
تاريخ  ۱۴ژوئيه ،اين كشور همچنان به «آزار ،دستگيري و بازداشت»
اتباع امريكايي به ويژه ش��هروندان دوتابعيتي ادامه داده است .وزارت
خارجه امريكا ميگويد :در ايران همچنان «عناصر متخاصمي» در قبال
امريكا وجود دارد .در اين بيانيه بر نبود روابط ديپلماتيك يا كنس��ولي
ميان ايران و امريكا تأكيد و گفته شده است كه به همين دليل امريكا
قادر به حمايت از ش��هروندانش در ايران نيست .وزارت خارجه امريكا
به اتباع خود هشدار داده اس��ت كه ايران تابعيت دوگانه را به رسميت
نميشناس��د و به همين دليل به سفارت س��وئيس كه به عنوان دفتر
حفاظت منافع امريكا در ايران عمل ميكند ،اجازه فراهم كردن خدمات
حمايتي از شهروندان ايراني -امريكايي را نميدهد.
-------------------------------------------------------------

گسترش وهابيت در پاكستان با بودجه عربستان
كريس مورفي ،سناتور دموكرات امريكايي از تأمين بودجه  ۲۴هزار مدرسه
پاكستان با هدف گسترش وهابيت توسط عربستان خبر داد .كريس مورفي
سناتور دموكرات امريكايي از ايالت كنتيكت با اشاره به گسترش وهابيت در
پاكستان گفت :عربستان س��عودي هزاران مكتب مذهبي در پاكستان را با
هدف گسترش وهابيت و اس�لام افراطي تأمين بودجه ميكند .وي افزود:
حدود ۲۴هزار مدرسه در پاكستان توسط عربستان سعودي تأمين بودجه
ميشوند كه اين سونامي پول براي صادر كردن تعصب ميباشد و امريكا بايد به
حمايت عربستان از اسالم افراطي پايان دهد .سناتور دموكرات امريكايي ادامه
داد :پاكستان ،بهترين نمونه از مصرف پولهايي است كه عربستان سعودي
به مدارس مذهبي اين كشور كه نفرت و تروريسم را پرورش ميدهند ،انتقال
ميدهد .مورفي اظهار داشت :در سال  ۲۴۴ ،۱۹۵۶مكتب در پاكستان وجود
داشت كه امروز به  ۲۴هزار مكتب در سراسر جهان افزايش پيدا كردهاند.
-------------------------------------------------------------

چين :امريكا به دنبال تسلط در منطقه است
چين دوشنبه اياالت متحده امريكا را متهم كرد كه به بهانه آزادي كشتيراني
به دنبال تسلط بر منطقه درياي جنوبي چين است .يك ناو جنگي امريكايي
به 12مايلي يك جزيره مصنوعي واقع در درياي جنوبي چين نزديك و اين
مسئله با واكنش منفي پكن روبهرو شده است .وزارت دفاع امريكا پيش از
اين اعالم كرده است كه يك فروند ناو جنگي نيروي دريايي اين كشور در
عملياتي كه با هدف به چالش كشيدن تالشها براي محدود كردن آزادي
دريانوردي صورت گرفته ،به يك جزيره مورد ادعاي چين و دو كشور ديگر
در درياي جنوبي چين نزديك شده است .چين ادعاي مالكيت  90درصد
درياي جنوبي چين را مطرح و سعي كرده است تا با ساخت جزاير مصنوعي
اين ادعاي خود را تقويت بخشد .فيليپين ،تايوان ،مالزي ،برونئي و ويتنام نيز
ادعاي مالكيت بخشي از اين دريا را مطرح كردهاند.

