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  گزارش  2

    چالش

پایان سياسی نتانياهو 
یا پایان نخست وزیری

آخرين تالش بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي براي فرار 
از شكست هم بي نتيجه بود. شبكه تلويزيوني كانال 12 رژيم صهيونيستي 
گزارش داد نتانياهو از طريق تعدادي از نزديكانش به نزديكان گانتس پيام 
داده كه آماده استعفاي فوري است تا گانتس براي سه سال آينده نخست 
وزير باشد و نتانياهو هم به عنوان نخست وزير جايگزين در كابينه باشد. 
نتانياهو در اين پيام بر آمادگي اش بر استعفاي فوري تأكيد كرده است تا 
گانتس به سرعت جاي او را بگيرد اما نزديكان گانتس پيشنهاد او را قاطعانه 
رد كردند. قرار اس��ت پارلمان رژيم صهيونيستي، كنس��ت، فردا )امروز( 
رأي اعتماد به فهرست »اردوگاه تغيير« بدهد و معلوم است كه نتانياهو با 
فرستادن اين پيام به گانتس آخرين تالش خود را براي نجات و به شكست 
كشاندن ائتالف تغيير انجام داده كه اين هم بي نتيجه بوده و حاال بايد منتظر 

جلسه كنست باشد. 
اين اقدام دقيقه نودي نتانياهو نشان مي دهد كه او هنوز اميد داشت تا بدون 
دراز كردن دست نياز به گانتس مشكلش را با ائتالف تغيير حل كند. در واقع، 
اميد اصلي او تا اينجاي كار تنوع قابل توجه در ائتالف تغيير است كه انتظار 
داشت اين تنوع مانع از تشكيل كابينه شود. ائتالف تغيير ائتالفي چند دست 
از راست گراهاي افراطي مثل گدعون ساعر، اويگدور ليبرمن و نفتالي بنت 
تا راست ميانه از يائير الپيد و بني  گانتس و چپ گراهايي نظير مراو ميخائلي 
و نيسان هوروويتز و حتي حزب عرب به نام الموحده است. نتانياهو تاكنون 
روي همين تنوع مانور مي داد و سعي داشت بخش راست گراي اين ائتالف را 
از آن جدا كند و حتي قبل از اين هم به گدعون ساعر هم پيشنهاد اتحاد داد 
و در آخر سر رو به گانتس آورد. حاال نتيجه اي كه نتانياهو گرفته اين است 
كه همه نيروهاي حاضر در اين ائتالف بر بركناري او اتفاق نظر دارند و به هر 
صورت كه شده مي خواهند او را بعد از 12 سال نخست وزيري از اين مقام 
بركنار كنند. آنها با وجود تمام اختالف و تنوع سياسي كه در ائتالف خود 
دارند، فهرست كابينه را تنظيم كرده و به كنست داده اند و منتظر هستند با 

رأي اعتماد كنست به آرزوي خود براي سرنگوني نتانياهو برسند. 
از آنجا كه اين فهرست متشكل از احزاب موجود در كنست است، انتظار 
مي رود نفتالي بنت و يائير الپيد به عنوان دو رهبر اصلي اين ائتالف چندان 
مشكلي در گرفتن رأي اعتماد به دست آوردن دست كم 61 رأي مثبت در 
كنست نداشته باشند. اين نكته اي است كه بنا بر ظواهر امر حتي نتانياهو 
هم متوجه آن شده و استمداد دقيقه نودي اش از گانتس به همين دليل 
است. بنابر اين بعيد به نظر مي رسد كه دولت جديد رژيم صهيونيستي بر 
مبناي اين ائتالف تشكيل نشود؛ دولتي كه نتانياهو و حزب ليكود او جايي 
در آن ندارد. ش��ايد بركناري نتانياهو از مقام نخست وزيري تنها شكست 
او نباش��د و حضورنيافتن ليكود در كابينه باعث ش��ود اعضاي آن به فكر 
رهبري تازه بيفتند تا به جاي نتانياهو، حزب را براي پيروزي در انتخابات 
آينده رهبري كنند. به اين جهت است كه يولي ادلشتاين، وزير بهداشت 
رژيم صهيونيستي، دوشنبه گذشته با نخبگان ليكود ديدار داشته و از آنها 
خواسته براي كنار زدن نتانياهو و رس��يدن به رهبري حزب از او حمايت 
كنند. در واقع، او بعد از گدعون ساعر دومين فردي است كه در داخل ليكود 
و عليه نتانياهو اقدام علني مي كند با اين تفاوت كه حاال ليكود نه تنها دولت 
را در دست نخواهد داشت بلكه به كلي از داشتن كرسي در آن محروم شده 
و اين مي تواند به نفع ادلشتاين تمام شود. به اين ترتيب، نتانياهو بعد از رأي 
كنست نه تنها مقام نخست وزيري را از دست مي دهد بلكه اين رأي مي تواند 
بر رهبري او بر ليكود و آينده سياسي اش تأثير بگذارد و باعث بشود سال ها 
رهبري او بر اين حزب به پايان برسد و در نتيجه آن، پرونده سياسي نتانياهو 

به طور كلي بسته بشود.  
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 ماكرون خطاب به جانسون: به قولت درباره برگزيت عمل كن
امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه در ديدار با »بوريس جانسون« 
نخست وزير انگليس در حاشيه نشست سران »گروه ۷« تأكيد كرد كه 
روابط لندن و پاريس در صورتي احيا خواهد شد كه دولت انگليس به 
وعده هاي خود بر اساس توافق برگزيت ]خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا[ 
تمام و كمال عمل كند. خبرگزاري رويترز به نقل از منابع مطلع گزارش 
داد، ماكرون به جانسون گفته، نياز است كه روابط انگليس و فرانسه باز 
تنظيم شود، هر چند به سود دو طرف است، روابط زماني بهبود خواهد 
يافت كه لندن روي حرف خود طبق توافق برگزيت ميان بروكس��ل و 
انگليس بايستد. به دنبال خروج انگليس از اتحاديه اروپا و وضع قوانين 
جديد در دولت لندن در دوران پسابرگزيت مشكالت عديده اي از جمله 
در زمينه حريم دريايي و ماهيگيري ميان دو كشور به وجود آمده كه 

باعث تشديد تنش ها ميان لندن و پاريس شده است. 
-----------------------------------------------------

  امارات عضو شوراي امنيت شد
در رأي گيري ش��وراي امنيت سازمان ملل پنج كش��ور امارات، آلباني، 
برزيل، گابن و غن��ا به عضويت غيردائم ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 
درآمدند. عضويت آنها در شوراي امنيت س��ازمان ملل از روز اول ژانويه 
2022 آغاز خواهد شد. به گزارش شبكه الميادين، شيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، معاون رئيس جمهور، نخست وزير و حاكم دوبي و »شيخ محمد 
بن زايد آل نهيان« وليعهد ابوظبي و معاون فرماندهي نيروهاي مسلح 
امارات، دستيابي به اين موفقيت ديپلماتيك را تبريك گفتند. شيخ محمد 
بن راشد در پيامي توئيتري نوش��ت: »انتخاب امارات در شوراي امنيت 
براي دوره 2023- 2022، منعكس كننده ديپلماس��ي فعال، موقعيت 
بين المللي و مدل توسعه متمايز امارات است.« شيخ محمد بن زايد نيز 
در پيام توئيتري نوشت: »امروز سازمان ملل، امارات را به عنوان يكي از 
پنج عضو شوراي امنيت سازمان ملل براي 2023- 2022 انتخاب كرد. 
هيئت ديپلماتيك ما همان روح تعامل و همكاري بين المللي را كه امارات 

را از زمان پيدايش در سال 19۷1 به پيش برده، دنبال خواهد كرد.« 
-----------------------------------------------------
  كمك نظامي امريكا به اوكراين قبل از ديدار پوتين- بايدن

پنتاگون قبل از ديدار ميان رؤساي جمهور امريكا و روسيه 1۵0ميليون دالر 
كمك نظامي به اوكراين ارائه كرده است. پنتاگون روز جمعه، در شرايطي 
كه چند روز به ديدار »ج��و بايدن«، رئيس جمهور امري��كا و »والديمير 
پوتين«، رئيس جمهور روسيه باقي مانده 1۵0ميليون دالر كمك نظامي 
به اوكراين ارائه كرده است. گزارش ها حاكي است امريكا وعده داده در قالب 
اين بسته كمك نظامي، به اوكراين رادارهاي شناسايي توپخانه، سامانه هاي 
كشف پهپاد و تجهيزات مخابراتي ارسال كند. طبق آنچه پنتاگون اعالم 
كرده بخش ديگري از اين بس��ته را ارائه آموزش هاي نظامي و مشاوره به 
نيروهاي اوكراين و ايجاد امنيت در مرزهاي اين كشور تشكيل مي دهد. 
وزارت دفاع امريكا گفته اين بسته 1۵0ميليون دالري، باقي مانده وجوهي 

است كه كنگره امريكا عرضه آن به اوكراين را تأييد كرده است. 
-----------------------------------------------------

  ديدار وليعهد سعودي با رئيس جمهور مصر 
محمد بن س��لمان، وليعهد عربس��تان س��عودي روز جمعه در شهر 
شرم الش��يخ با »عبدالفتاح السيس��ي« رئيس جمهور مصر ديدار كرد. 
السيسي در حساب فيس بوك خود نوشت: »امروز از مالقات با برادرم 
محمد بن سلمان خوشحال شدم، راهكارهاي توسعه روابط مشترك دو 
كشور را بررسي كرديم و درباره مس��ائل منطقه اي و بين المللي داراي 
اهتمام مشترك توافق نظر داشتيم، من دائماً به داشتن روابط متمايز 
بين مصر و عربستان در دو سطح رسمي و مردمي افتخار مي كنم.« طبق 
گزارش روزنامه »اليوم السابع«، دفتر رياست جمهوري مصر نيز با انتشار 
تصويري از ديدار السيسي با بن سلمان در صفحه فيس بوك خود، از اين 

ديدار به عنوان »ديدار برادران« ياد كرد. 

تخت روانچي: فشار حداكثري امریكا 
عليه ایران همچنان ادامه دارد 

در ش�رايطي كه دولت امريكا ادعا مي كند به دنبال بازگشت به 
برجام و رفع تحريم هاي ايران است، نماينده دائم ايران در سازمان 
ملل گفت كه ادعاي دولت كنوني امريكا درباره تغيير سياس�ت 
آن كش�ور در م�ورد برجام فقط در ح�د حرف اس�ت و در عمل 
سياست فشار حداكثري امريكا عليه ايران همچنان ادامه دارد. 
مجيد تخت روانچي نماينده دائم ايران در سازمان ملل در سخنراني 
روز جمعه گف��ت: »وقتي امريكا در اولين روزهاي س��ال 2020، در 
اقدامي تروريس��تي به دس��تور مس��تقيم رئيس جمهور اين كشور، 
قهرمانان منطقه اي ضدتروريس��ت، ش��امل سردار س��ليماني را به 
شهادت رساند و چند روز بعد از آن نيز رئيس جمهور امريكا تهديد به 
حمله به ۵2 نقطه از جمله مكان هاي فرهنگي مهم ايران كرد، شوراي 

امنيت سكوت مرگباري اختيار كرد.« 
وي افزود: »در همان س��ال، وقتي امريكا پيش نويس قطعنامه اي را 
براي اعمال تحريم تسليحاتي عليه ايران ارائه كرد، 13عضو شوراي 
امنيت آن را قاطعانه رد كردند و متعاقباً وقتي آن كش��ور تالش كرد 
سازوكار ماشه را عليه ايران فعال كند، همان 13عضو شورا اين اقدام 
امريكا را رد و اعالم كردند ب��ا خروج از برجام، امري��كا هرگونه حق 
استفاده از سازوكار ماشه را از دس��ت داده و ادعاي آن در اين زمينه 
غيرمش��روع بوده و فاقد هرگونه اثر قانوني، سياسي يا عملي است.« 
سفير ايران در ادامه گفت: »ادعاي دولت كنوني امريكا درباره تغيير 
سياست آن كشور در مورد برجام فقط در حد حرف است و در عمل 
سياست فش��ار حداكثري امريكا عليه ايران همچنان ادامه دارد و از 
جمله باعث مي شود ايران با استفاده از منابع مالي خود در خارج حتي 

قادر به واردات دارو نيز نباشد.« 
تخت روانچي در ادامه تأكيد كرد: »اگرچه مذاكرات هسته اي جاري 
در وين اولين گام براي ارزيابي درس��تي اراده سياسي واقعي امريكا 
در بازگشت به برجام است، ولي آزمايش اصلي و واقعي زماني خواهد 
بود كه بعد از راس��تي آزمايي ثابت شود امريكا مس��ير خود را تغيير 
داده، سياست شكست خورده فشار حداكثري اش را كنار گذاشته و 

تروريسم اقتصادي خود عليه ايران را متوقف كرده است.« 
نشست كميس��يون مش��ترك برجام و ادامه مذاكرات در وين براي 

احياي برجام روز شنبه در پايتخت اتريش از سر گرفته شد. 
به رغم درخواست هاي ايران براي لغو همه تحريم ها، اما برخي مقامات 
امريكايي درصدد هستند مانع بازگشت اين كشور به برجام شوند. به 
گزارش پايگاه هيل، ريك اسكات سناتور امريكايي در سخناني گفت: 
»هر روز كه رئيس جمهور جو بايدن با كاهش تحريم ها و پيش��برد 
تالش هاي ضعيف خود براي احياي توافق هسته اي شكست خورده 
ايران، از ايران دلجويي مي كند، امنيت ملي امريكا آسيب مي بيند. به 
ياد داشته باشيم، در زمان اوباما، اياالت متحده بيش از 100ميليارد 
دالر به ايران داده است. حاال بايدن در تالش است شكست هاي رئيس 

قديمي خود را تكرار كند.« 
وي در ادامه ادعاهاي بي اس��اس خود افزود: »ايران دشمن ماست و 
نمي توان به آنها اعتماد كرد. در ايران، آنها ش��عار »مرگ بر امريكا« 
مي دهند و مي خواهن��د متحد بزرگ ما، اس��رائيل را ناب��ود كنند. 
رئيس جمهور بايد به تالش هاي خود براي مذاكره در مورد يك توافق 
با ايران پايان دهد و روش��ن كند كه امريكا هرگز حضور كشتي هاي 

جنگي ايران در آب هاي نيمكره غربي را تحمل نخواهد كرد.«

بایدن و پوتين براي دیداری پرالتهاب
آماده مي شوند

با نزديك ش�دن به زمان ديدار رؤس�اي جمهور امريكا و روس�يه 
در س�وئيس، ورود ناو امريكايي به درياي سياه، انتشار خبر اقدام 
روس�يه در تبديل دالر به يوآن و يورو و برخي ناآرامي ها در شرق 
اوكراين، فضا در زمين بازي واشنگتن- مسكو را متشنج كرده است. 
جو بايدن كه هم اكنون براي شركت در نشس��ت گروه ۷ در لندن به سر 
مي برد، قرار است بنا بر برنامه از پيش اعالم شده روز 16ژوئن )26 خرداد(  
در ژنو با والديمي��ر پوتين ديدار كند و تحوالت اوكراين يكي از مس��ائل 
محوري اين ديدار خواهد بود. با نزديك شدن به موعد اين مالقات، فضاي 
ميان امريكا و روسيه در حال متشنج شدن است. خبرگزاري آناتولي اعالم 
كرده كه روز جمعه ناو امريكايي »يواس اس البون« از تنگه بس��فر عبور 
كرده و وارد درياي سياه شد. اين در حالي است كه در ماه آوريل، واشنگتن 
به تركيه خبر داده بود كه در واكنش به موضوع استقرار نظامي روسيه در 
مرز اين كشور با اوكراين، ممكن است دو كشتي به درياي سياه بفرستد. 
از طرفي ديگر، وزارت مالي روسيه با صدور بيانيه  اي اعالم كرد اين كشور 
۵ميليارد دالر از دالرهاي صندوق نفتي خود را در ماه مي  به يوآن و يورو 
تبديل كرده كه هدف از آن كاهش وابستگي روسيه به سيستم دالري و 
كاهش ريسك تحريم غرب است. قرار است، روسيه تمام دارايي دالري 
صندوق نفتي خود را به ارزهاي ديگر تبديل كند. به اين ترتيب 36ميليارد 
دالر ديگر در برنامه تبديل قرار دارند. در ش��رق اوكراين نيز تنش ها بار 
ديگر ميان استقالل طلبان طرفدار روسيه و نيروهاي دولت مركزي مورد 
حمالت امريكا شدت گرفته است. مقامات شرق اوكراين مي گويند كه يك 
گروه خرابكار اوكرايني وارد منطقه جدايي طلبان شده و پنج نيروي آنها 
را با شليك به سر كشته است. ارتش اوكراين ضمن رد اين اتهامات، اعالم 
كرد كه آنچه در شرق اوكراين روي داده، ناشي از درگيري ميان گروه هاي 

جدايي طلب بوده است. 
 افت شديد روابط مسكو- واشنگتن

رؤساي جمهور مواضع خود را پيش از ديدار با يكديگر رسانه اي كرده اند. 
بايدن قبل از اينكه راهي اروپا ش��ود، در مطلبي ك��ه روزنامه امريكايي 
واشنگتن پست آن را منتش��ر كرد، نوش��ت: »ما متحد براي مقابله با 
چالش هاي روس��يه عليه امنيت اروپا كه با تجاوز در اوكراين آغاز شد، 
ايس��تاده ايم.« پوتين هم به تازگي در مصاحبه اي اختصاصي با شبكه 
خبري »ان بي سي« گفت: »ما روابط دوجانبه اي داريم كه طي سال هاي 
اخير به پايين ترين سطح رسيده است.« رئيس جمهور روسيه كه آخرين 
بار سال 2018 با دونالد ترامپ رئيس جمهور پيشين امريكا در هلسينكي 
ديدار كرده بود در مقايسه وي با بايدن گفت: »االن هم من معتقدم آقاي 
ترامپ فردي فوق العاده و بااستعداد است، وگرنه رئيس جمهور امريكا 
نمي شد. او فردي بااستعداد است كه ش��ايد از او خوشتان بيايد، شايد 
هم نيايد. او فردي بااستعداد در تشكيالت امريكاست كه در گذشته در 
احزاب عضويت نداشت. شايد بعضي ها دوستش داشته باشند و برخي نه 
اما اينها واقعيت است. رئيس جمهور بايدن قطعاً بسيار با ترامپ متفاوت 
است، چون رئيس جمهور بايدن مرد كار است و عمالً بيشتر عمرش را در 

عرصه سياست سپري كرده است.«

در واكنش به تأييد مجدد راهپيمايي صهيونيستي پرچم

حماس: ضرب شست دیگري به تل آویو نشان مي دهيم

محمودحكيمي

رژي��م  پلي�س    گزارش  یک
نيس��تي  صهيو
عصر جمعه دوباره موافقت خود را با برگزاري 
راهپيمايي تحريك آميز موسوم به »راهپيمايي 
پرچم« در قدس اشغالي اعالم كرد و همان روز 
البته ساكنان قدس و الخليل به منظور حمايت 
از ساكنان محله شيخ جراح كه تل آويو درصدد 
اش�غال آن اس�ت، در خيابان هاي اطراف آن 
راهپيمايي كردند كه طبعًا ب�ا يورش نظاميان 
رژيم صهيونيستي مواجه شدند و شمار ديگري 
توس�ط  ش�هر  دو  اي�ن  فلس�طينيان  از 
صهيونيس�ت ها بازداشت ش�دند تا بار ديگر 
حماس تأكيد كند مقاومت براي نش�ان دادن 
ضرب شس�تي ديگر به اين رژيم آماده است.

رژيم صهيونيس��تي قصد دارد سه ش��نبه هفته 
جاري مراسم موس��وم به »راهپيمايي پرچم« را 
در قدس برگزار كند كه چند بار به تعويق افتاده 
است. در اين مراسم كه سازمان هاي نژادپرست 
صهيونيس��تي و شهرك نش��ينان افراطي آن را 
برنامه ريزي كرده اند، قرار است صهيونيست ها با 

تجمع در خيابان هاي قدس اشغالي و تكان دادن 
پرچم رژيم جعلي اس��رائيل، بر لزوم پاكس��ازي 

نژادي عليه فلسطيني ها تأكيد كنند. 
»غ��ازي حم��د« عضو دفت��ر سياس��ي حماس 
در واكن��ش به اي��ن موضوع، رژي��م كودك كش 
صهيونيس��تي را از ماجراجويي جديد و تحريك 
مقاومت فلس��طين برحذر داش��ت و گفت كه به 
نظر مي رس��د تل آويو از پاس��خ اخير غزه عبرت 
نگرفته است و عضو دفتر سياسي حماس نيز در 
واكنش به قصد رژيم صهيونيستي براي برگزاري 
»راهپيمايي پرچم« به ش��بكه »الجزيره« گفت: 
»به نظر مي رسد رژيم صهيونيستي از درس هاي 
اخير در جنگ »شمش��ير قدس« عبرت نگرفته 
و بر تحريك كردن فلس��طيني ها اص��رار دارد.« 
حمد تأكيد كرد: »مقاومت ب��راي بازدارندگي و 
دادن درس هاي س��خت تر و قوي تر به اس��رائيل 

آماده است.« 
وي در ادامه تصريح كرد: »ملت فلسطين، مقاومت 
را به خوبي ف��را گرفته و گردان هاي »القس��ام« 
شاخه نظامي حماس و ديگر گروه هاي مقاومت 
براي دادن درس هاي بيش��تر به رژيم اس��رائيل 

آماده هستند.« حمد افزود: »هدف تمام اقدامات 
رژيم صهيونيستي در قدس تغيير هويت اسالمي 
اين شهر و مس��جداالقصي اس��ت.« در عمليات 
شمشير قدس، گروه هاي مقاومت فلسطيني در 
نوار غزه بيش از 4هزار موش��ك و راكت به سمت 
فلسطين اشغالي شليك و خسارات زيادي به اين 

رژيم وارد كردند. 
در صحنه ميداني نظاميان رژيم صهيونيس��تي 
همچنان به سركوب فلسطينيان معترض ادامه 
مي دهند و در همين راستا بامداد روز شنبه »نبيل 
نعيم النتشه« را كه از سرشناسان شهر الخليل و 
اسير آزاده اي است كه بيش از 12سال از عمر خود 
را در زندان هاي رژيم صهيونيستي سپري كرده 
است، بازداشت كردند. نيروهاي اشغالگر اسرائيل 
همچنين »فراس وائل ابوشرخ« و »محمود شبانه 
التميمي« از اسراي آزاده فلسطيني را بازداشت 
كردن��د. نظامي��ان صهيونيس��ت همچنين در 
ورودي هاي شمالي شهر الخليل موانع نظامي كار 
گذاشته اند و با متوقف كردن خودروهاي عبوري 

اقدام به بازرسي از اين خودروها مي كنند. 
از سوي ديگر پليس رژيم صهيونيستي روز شنبه 

دو نوجوان فلسطيني س��اكن قدس را به شرط 
حبس خانگي و تبعيد از بخ��ش قديمي قدس 
اش��غالي آزاد كرد. اين اقدامات مانع اعتراضات 
فلس��طينيان نش��د و آنها در يك راهپيمايي در 
قدس بر اس��تمرار حمايت از اهالي شيخ جراح 
تأكي��د و اقدام��ات رژيم صهيونيس��تي را براي 
كوچان��دن اهالي اي��ن محله محك��وم كردند. 
ش��ركت كنندگان در اي��ن راهپيمايي ش��عار 
»قدس پايتخت ابدي دولت فلس��طين است«، 
»اش��غالگري نه« و »مهاجرت اجباري نه« سر 
دادند. رژيم اشغالگر از حدود 40روز پيش با قرار 
دادن بلوك هاي س��يماني در ورودي هاي محله 
ش��يخ جراح، اين محله را بس��ته و مانع از ورود 

فلسطينيان به اين محله مي شود. 
ب��ه دلي��ل ت��داوم فش��ارهاي شهرك نش��ينان 
صهيونيست و تباني آنها با دادگاه هاي قدس، خطر 
آوارگي و كوچ اجباري نزديك ۵00 فلسطيني در 
قدس را كه داراي 28 منزل در محله شيخ جراح 

هستند، تهديد مي كند. 
 رأي امروز كنست براي پايان نتانياهو

»يائي��ر الپيد« رئيس حزب »آينده اي هس��ت« 
با تكميل تواف��ق ائتالفي با تمام��ي هفت حزب 
»اردوگاه تغيير« و ارائه آن به كنس��ت)پارلمان 
صهيونيس��ت ها( در يك قدمي تش��كيل كابينه 
قرار گرفت. رئيس حزب »آينده اي هست« رژيم 
صهيونيستي و رهبر مخالفان اين رژيم توافق هاي 
ائتالفي را با تمامي هفت عضو اردوگاه تغيير امضا 
كرده اس��ت. طبق اين توافق ه��اي ائتالفي، قرار 
است نفتالي بنت تا آگوست 2023 نخست وزير 
باشد و الپيد در طول اين دوره وزير خارجه رژيم 
صهيونيس��تي خواهد بود و پ��س از آن دو طرف 
سمت هايشان را به يكديگر تحويل خواهند داد و 
تا پايان دوره كنست فعلي در نوامبر 202۵ الپيد 

نخست وزيري را بر عهده خواهد گرفت. 
همچنين قرار اس��ت در كابين��ه ائتالفي الپيد و 
بنت، بني گانتز در سمت وزارت جنگ ابقا شود و 
ليبرمن، ساعر، آيلت شاكد و ميراو ميخائيلي نيز به 
ترتيب وزير دارايي، وزير دادگستري، وزير داخلي 

و وزير كار خواهند بود. 
قرار اس��ت كنس��ت امروز يك ش��نبه نشستي 
را براي بررس��ي اعطاي رأي اعتم��اد به كابينه 
معرفي ش��ده برگزار كند اما در راستاي آخرين 
تالش ها براي ماندن در قدرت، بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير رژيم صهيونيستي به »بني گانتز« 
وزير جنگ اين رژيم پيش��نهاد داد به مدت سه 
سال نخست وزيري را در دست بگيرد كه با جواب 

رد گانتز مواجه شد. 

هنوز امريكا به طور كامل از افغانس�تان خارج 
نش�ده، طالب�ان تص�رف واليت ها را ش�روع 
كرده اس�ت. در تولك، در واليت غوز، طالبان 
كنترل اي�ن شهرس�تان را در دس�ت گرفت. 
طالبان همچنين س�اختمان فرمانداري زارع 
در والي�ت بلخ را هم تصرف ك�رد. انفجارهاي 
زنجيره اي هم ديروز نق�اط مختلف كابل را به 
لرزه درآورد، طوري كه س�ناريوي بازگش�ت 
امريكا از همين حاال زمزمه مي ش�ود. »رونالد 
مولتري« مع�اون وزارت دفاع امري�كا اعالم 
ك�رد واش�نگتن در ح�ال بررس�ي گزين�ه 
احتمال�ي بازگش�ت ب�ه افغانس�تان اس�ت. 
شهرستان هاي تولك استان غور و شهرستان زارع 
استان بلخ ديروز به دست طالبان افتاد. سقوط اين 
دو شهرستان، آخرين تحول در سلسله تحوالتي 
است كه از چند هفته قبل، همزمان با كليد خوردن 
خروج نيروهاي امريكايي از افغانس��تان ش��روع 
شده اس��ت، عقب نش��يني ای كه منتقدان آن را 
»خروج غيرمس��ئوالنه« ناميده ان��د. عطامحمد 
دهقان پور، نماينده مردم غور در مجلس افغانستان 
روز شنبه اعالم كرد شبه نظاميان طالبان با حمله 
به شهرستان »تولك« كنترل مركز اين شهرستان 
را به دس��ت گرفته اند. به گفته دهقان پور، در پي 
حمله سنگين طالبان به مركز شهرستان تولك، 
نيروهاي امنيتي پس از سه ساعت درگيري مجبور 
به عقب نشيني شدند و س��اختمان فرمانداري و 
فرماندهي پليس به تصرف طالبان درآمده است. 
در درگيري هاي اين منطق��ه، 20 نيروي امنيتي 
كشته و 1۵تن ديگر زخمي شده اند. پيش از اين، 
دو شهرستان ديگر واليت غور هم به دست گروه 
طالبان افتاده بود و به گفته مقام هاي واليتي، در 
صورت ادام��ه بي توجهي دولت مركزي، بيش��تر 

مناطق اين واليت به  دست طالبان سقوط خواهد 
كرد. همچنين به گفته منابع امنيتي، افراد مسلح 
گروه طالبان ساختمان فرمانداري زارع در ايالت 
بلخ واقع در شمال افغانستان را هم تصرف كردند. 
طالبان نيز مي گويد كه ولس��والي زارع را تصرف 
كرده اس��ت. به گفته ذبيح اهلل مجاهد، سخنگوي 
گروه طالبان هنگام سقوط اين ولسوالي، تانك ها 
و تعداد زيادي از اسلحه سبك و سنگين و مهمات 
به دست افراد اين گروه افتاده است. كابل نيز ديروز 
شاهد انفجارهاي پي درپي بود. وزارت امور داخله 
افغانستان اعالم كرد كه چند انفجار پي  درپي در 
غرب كابل منجر به هفت كشته و شش زخمي شده 
است. اين انفجارها بعد از ظهر شنبه در فاصله چند 
دقيقه اي در نواحي سيزدهم و ششم منطقه دشت 
برچي، منطقه شيعه نشين كابل رخ دادند. انفجار 

نخست در حد فاصل ايستگاه شفاخانه و ايستگاه 
سرپل دشت برچي رخ داده و دقايقي بعد انفجار 
دوم در نزديكي شفاخانه علي جناح به قوع پيوسته  
است. طالبان البته مسئوليت انفجارهاي كابل را بر 
عهده نگرفته ولي ظن عمومي دولت افغانستان اين 

است كه طالبان در پس اين انفجارهاست. 
  امريكا نرفته برمي گردد

س��قوط واليت هاي مختلف و تش��ديد ناامني ها 
در افغانس��تان با برنام��ه امريكا ب��راي خروج از 
افغانستان همزمان ش��ده اس��ت. دولت امريكا 
مي گوي��د براي جنگ 13س��اله در كش��ورهاي 
افغانس��تان و ع��راق نزدي��ك يك تريلي��ون و 
600ميلي��ارد دالر هزينه كرده  و باي��د از اين دو 
كش��ور خارج ش��ود. »ژنرال فرانك مك كنزي« 
فرمانده ستاد فرماندهي مركزي امريكا موسوم به 

سنتكام هفته قبل اعالم كرد امريكا حدود نيمي 
از روند خروجش از افغانس��تان را تكميل كرده و 
همچنان در حال انج��ام اين روند تا ضرب االجل 
11سپتامبر به منظور خروج از اين كشور است، 
با اين حال تش��ديد ناآرامي ها و كوشش طالبان 
براي تص��رف واليت ه��اي مختلف، س��ناريوي 
تأمل برانگيز بازگشت مجدد نيروهاي امريكايي 
را پيش كشيده است. گلبدين حكمتيار از تعبير 
»خروج غيرمسئوالنه« امريكايي ها استفاده كرده 
و گفته با اين وضعيت دولتي بر جاي مي ماند كه 
توان مقابله با شبه نظاميان طالبان را ندارد. او در 
مصاحبه با روزنامه ديلي تلگ��راف از دفترش در 
نزديك پارلمان افغانس��تان گفت: امريكايي ها با 
سرعت در حال خروج هستند و من مي توانم واژه 
غيرمسئوالنه را هم به آن بيفزايم. آنها همچنين 
يك جنگ در آينده را پشت سر مي گذارند. جنگي 
كه اكنون طرفين درگير آن هس��تند، با سطوح 
بي سابقه اي شدت گرفته است و آنها صرفاً اين را 
براي افغان ها مي گذارند. همزمان رونالد مولتري، 
معاون وزارت دف��اع امري��كا در بخش اطالعات 
و امني��ت، روز جمعه )21 جوزا( در نشس��تي با 
اعضاي مجلس نمايندگان اياالت متحده، بررسي 
گزينه بازگش��ت احتمالي به افغانستان را تأييد 
كرد. در اين نشس��ت مايك والتس، عضو كنگره 
امريكا و سرباز پيشين امريكا در افغانستان گفت: 
»احتمال بس��يار قوي وج��ود دارد كه ما مجبور 
به برگشت ش��ويم )به اين دليل( كه القاعده در 
حالت پيش روي طالبان، بار ديگر ظاهر ش��ود و 
اينكه آنه��ا اياالت متحده امري��كا را مورد حمله 
قرار خواهند داد.« معاون وزير دفاع امريكا گفته  
كه س��ازمان هاي اطالعاتي فعالي��ت گروه هاي 

تروريستي و القاعده را زير نظر دارند. 

آتش بازي طالبان در زمین  بازگشت امريكا

حمله معترضان به خودروي الكاظمي در استان ذي قار
 معترض�ان ب�ه ش�يوه خدمات رس�اني ب�ا 
ه�دف تأكي�د ب�ر ل�زوم مج�ازات عام�الن 
قت�ل تظاهركنن�دگان، در جري�ان تجم�ع 
در اس�تان ذي ق�ار واقع در جن�وب عراق به 
خودروي نخس�ت وزير ع�راق حمله كردند. 
معترضان در شهر الغراف در شمال »ذي قار« بر 
اهميت تحقق وعده هاي دولت در زمينه مجازات 
عوامل قتل تظاهركنندگان تأكيد كردند و تحقق 
خدمات به ويژه جريان برق را خواستار شدند. آنها 

همچنين با آتش زدن الستيك هاي خودرو، مسير 
اصلي را كه الغراف را به مركز اين استان يعني شهر 
»الناصريه« متصل مي كند، بس��تند. در همين 
راس��تا، س��عد حربيه فرمانده عمليات »سومر« 
ارتش عراق ضمن هشدار درباره اقدام معترضان 
به بستن مسيرها در جريان اعتراضات، بر وجود 
اقدامات قانوني عليه هر ش��خصي كه مسيرها را 
ببندد، تأكيد كرد.  گزارش ها حاكي از اين است 
كه گروه��ي از معترضان به خ��ودروي مصطفي 

الكاظمي كه به ذي قار رفته بود نيز سنگ پرتاب 
كردند. الكاظمي در اين سفر با خانواده هاي دو تن 
از شهدا كه يكي از آنها از اعضاي حشد الشعبي بود، 
ديدار كرد. وي ديروز تأكيد كرد: »دستگاه هاي 
امنيت��ي و قضاي��ي در تالش براي دس��تگيري 
قاتالن فعاالن مدني جدي هستند، پيش از اين 
توانس��ته ايم گروه هاي مرگ در بص��ره، تعدادي 
از قاتالن تظاهركنندگان و قاتالن ش��هيد احمد 
عبدالصمد، خبرنگار عراقي را دس��تگير كنيم.«  

اس��تان بصره در جنوب عراق نيز شاهد برگزاري 
تظاهرات��ي بود ك��ه معترضان در جري��ان آن از 
مقامات قضايي خواستند بش��ير عباس، يكي از 
بارزترين معترضان بصره را آزاد كنند كه پيشتر به 
تحمل 10سال حبس به اتهام مشاركت در آتش 
زدن ساختمان هاي دولتي در تظاهرات گذشته، 
محكوم شد.  معترضان اعالم كردند، جنبش هاي 
اعتراض آميز تا زمان پاسخگويي دولت به تمامي 

خواسته هاي آنها ادامه خواهد داشت.

طالبان سناريوي تصرف واليت را اجرا مي كند و مقام هاي امريكايي نرفته، زمزمه برگشتن سر داده اند


