
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره6262 ش��نبه2م��رداد1400| 13ذیالحج��ه1442|

  گزارش  2

برنز: سقوط کابل حتمی نیست
گروه طالب�ان گفته ک�ه 90 درصد مرزه�ای افغانس�تان را تحت 
تس�لط خود دارد و پیش�روی      ها ه�م با مذاک�ره با م�ردم محلی 
محقق می ش�ود. طالبان تأکید دارد، تا زمان روی کار بودن دولت 
فعلی، افغانس�تان روی صل�ح را نخواهد دید ولی  کاب�ل عالوه بر 
رد این حج�م از کنترل م�رزی طالبان، آنه�ا را ب�ه رویگردانی از 
صلح متهم می کند. در چنین فضایی، رئیس س�ازمان جاسوسی 
امریکا به رغم اذع�ان به پیش�روی های طالبان همچن�ان معتقد 
اس�ت که می توان به س�رپا مان�دن دول�ت مرکزی امی�دوار بود. 
ویلیام برنز، رئیس سیا در گفت وگو با رادیو ملی امریکا با ابراز نگرانی از 
پیشروی های طالبان گفت: »تشخیص این نکته اهمیت دارد که دولت 
افغانستان هنوز از توانایی های قابل توجهی برخوردار است. « رئیس سیا 
خاطرنش��ان کرد: »در حال حاضر از نظر نظامی، طالبان در قوی       ترین 
موقعیت از س��ال ۲۰۰۱ که رژیم آنها را نیروهای ائتالف بین المللی به 
رهبری امریکا س��رنگون کرد، قرار دارد. اکنون کابل توانایی مقاومت 
دارد، اگرچه این امر به اراده سیاس��ی نیز نیاز دارد. « برنز تصریح کرد: 
»وضعیت فعلی افغانستان به معنای س��قوط اجتناب ناپذیر دولت در 

کابل نیست.«
برنز در حالی از ادامه دولت فعلی س��خن می گوید که سهیل شاهین، 
س��خنگو و عضو هیئت گفت وگوکنن��ده  طالبان در قط��ر، ضمن رد 
انحصارطلبی در قدرت، به آسوش��یتدپرس گفته تا زمانی  که اش��رف 
غنی، رئیس جمهور افغانستان کنار نرود و دولت قابل قبول برای همه، 
آن هم از طریق مذاکره سر کار نیاید، صلح در این کشور  برقرار نخواهد 
شد . شاهین، غنی را به جنگ افروزی متهم کرد و گفت که وی حتی در 
روز اول عید قربان، از  حمله به طالبان سخن گفته است . او گفته است 
که دولت افغانستان به دنبال آتش بس نیست بلکه می خواهد طالبان 
 تسلیم شود و پیش از برقراری هرگونه آتش بس، باید توافقنامه ای در 
مورد دولت جدید بسته شود  . سخنگوی گروه طالبان با تأکید بر اینکه 
کنترل ۱۹۴ شهرستان طی چند هفته از توان طالبان خارج بود، افزود: 
»مناطقی که به دست ما رس��یده  یا نیروهای نظامی به ما پیوسته  اند، 
یا از راه واس��طه گری مردم و مذاکره بوده  اس��ت، نه از طریق جنگ و 

درگیری.«
 بقیه مناطق را آزاد می کنیم

به م��وازات موضع گیری ش��اهین، ذبیح اهلل مجاهد دیگر س��خنگوی 
طالبان هم در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک از کنترل این گروه بر 
حدود ۹۰درصد مرز افغانستان با کشورهای همسایه خبر داده است. 
این سخنان، واکنش فؤاد امان، س��خنگوی وزارت دفاع افغانستان را 
به دنبال داش��ت. امان گف��ت: »ادعای طالبان درخص��وص کنترل بر 
۹۰ درصد مرزهای کشور کذب و بی اساس اس��ت.«  وی با بیان اینکه 
این ادعا با هدف تبلیغات انجام شده، گفت: »متأسفانه برخی رسانه       ها 
این موضوع را با خبر فوری منتش��ر کردند. بخش عمده ای از قلمرو و 
همچنین مرز در اختیار نیروهای امنیتی بوده و به مرور س��ایر مناطق 
نیز از کنترل طالبان خارج خواهد شد.« اشرف غنی نیز تأکید دارد که 
برخالف اظهارات طالبان درباره اینکه کابل به دنبال تس��لیم طالبان 
اس��ت، این طالبان اس��ت که قصدی برای اقدام در جهت تحقق صلح 
ندارد. رئیس جمهور افغانستان در این مورد گفت: »ما هیئت فرستادیم 
تا مذاکره کند و نش��ان دهد که ما اراده برای دستیابی به صلح داریم و 
آماده فداکاری برای آن هس��تیم، اما آنها )طالبان( هیچ اراده ای برای 

صلح ندارند و ما باید بر این اساس تصمیم بگیریم.«
 ارتباط واشنگتن با تروریست های داعشی

پس از اینکه ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روس��یه در امور افغانستان 
گفته بود مسکو اطالعاتی را در خصوص واقعیت های خاِص مربوط به 
همکاری ائتالف تحت هدایت ایاالت متحده با داعش در افغانس��تان 
دریافت کرده، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز روز 
پنج  شنبه در جریان نشست خبری هفتگی گفت: نیروهای امریکایی 
و متحدان این کشور در افغانستان با گروه تروریستی داعش ارتباط 
داشته و با آن همکاری می کردند. وی افزود مسکو پیش تر اطالعاتی 
را که دارد علنی کرده و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل 
می توانند از آنها اس��تفاده کنند.«  زاخارووا در تشریح دالیل موجود 
برای همکاری میان داعش و امریکایی      ها هم گفت که مسکو از پرواز 
بالگردهای بی نشان بر فراز مناطقی که عناصر داعش فعال بوده اند به 
ویژه در شمال افغانستان آگاه است و به گفته منابع افغانستانی، به این 
طریق تروریست       ها قوای کمکی دریافت و زخمی       ها و اجساد را خارج 
می کنند. وی تصریح کرد: »انجام چنی��ن فعالیت       هایی بدون اطالع 
نیروهای ایاالت متحده و ناتو که بر حریم هوایی افغانس��تان کنترل 

کامل دارند، غیرممکن بود.«
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 انتشار تصاویر ناوهای ایرانی در راه سن پترز بورگ
دانمارک اعالم کرد، یک فروند ناوشکن و یک ناو پشتیبان ایرانی را که 
روز پنج  شنبه برای شرکت در رزمایش نظامی روسیه در دریای بالتیک 

در حرکت بودند مشاهده و از آنها عکسبرداری کرده است. 
وزارت دفاع دانمارک در یک پیام توئیتری نوشت: »پیش بینی می شود 
که آنها در مسیر شرکت در رزمایش دریایی ساالنه در سن پترزبورگ 
قرار داشتند.« نیروی هوایی پادشاهی دانمارک نیز از ناوشکن جدید 
و تمام ایرانی س��هند و ناو مکران که در نزدیکی جزی��ره »بورنهولم « 

دانمارک در حال کشتیرانی بودند، عکسبرداری کرده است. 
-----------------------------------------------------
  اعتراف امریکا به آموزش 7 متهم قتل رئیس جمهور هائیتی

بر اس��اس اعالم وزارت دفاع امریکا، چند تن از متهم��ان پرونده ترور 
رئیس جمهور هائیتی در اوایل ماه جاری میالدی، چند سال قبل یک 

برنامه آموزشی را در یک پایگاه ارتش امریکا در جورجیا گذرانده اند. 
به گزارش رویترز، وزارت دف��اع امریکا در بیانی��ه ای اعالم کرد هفت 
نفر از ۲۵ مرد متهم به هم��کاری در توطئه ترور ژوِون��ل موئیس، در 
فاصله س��ال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۵ یعن��ی زمانی که به عن��وان نیروی 
ارتش کلمبیا خدمت می کرده اند دس��ت کم در ی��ک برنامه آموزش 
نظامی حرفه ای پشتیبانی شده امریکا شرکت کرده اند. چهار نفر از این 
گروه در برنامه انستیتوی همکاری امنیتی نیمکره غربی فورت بنینگ 

شرکت داشتند. 
-----------------------------------------------------

  افزایش تنش     ها در کرانه باختری
مناطق مختلف کرانه باختری فلسطین اشغالی پنج  شنبه شب و بامداد 
جمعه صحنه درگیری بین نظامیان صهیونیس��ت و فلسطینی      ها بود. 
وزارت خارجه فلس��طین از اقدام جامعه جهانی علیه تل آویو حمایت 
کرده است. به گزارش رسانه های فلسطینی، در نابلس، یورش نیروهای 
رژیم صهیونیستی به شهر »بیتا« به درگیری بین ساکنان این شهر و 
اشغالگران منتهی شد که طی آن یک فلسطینی بر اثر شلیک سربازان 
رژیم اس��رائیل زخمی ش��د. نیروهای اشغالگر صهیونیس��تی در این 
درگیری      ها سه فلسطینی را بازداشت کردند. جنین، شهرهای طوباس 

و طمون دیگر نقاطی بودند که عرصه ناآرامی بود. 
در پی این ناآرامی ه��ا، وزارت خارجه فلس��طین در بیانی��ه ای اعالم 
کرد، قطعنامه شورای حقوق بش��ر سازمان ملل درباره تشکیل کمیته 
تحقیقات بین المللی مستقل برای بررسی نقض های رژیم صهیونیستی 
نشان دهنده پافشاری جامعه بین المللی برای اجرای قوانین بین المللی 
و حمایت از حقوق بشر فلسطین است. در این بیانیه از جامعه جهانی و 
نهادهای آن خواسته شده در فعالیت کمیته برای از بین بردن آپارتاید 

رژیم صهیونیستی و پایان اشغال همکاری کنند. 

الهه با درخواست امریکا برای تمدید مهلت 
جوابیه به شکایت ایران موافقت کرد 

استمهال دیوان دادگستری
 به »جنایت علیه بشریت!«

دولت امریکا مدعی ش�ده که نتیج�ه مذاکرات وین ب�ر محتوای 
الیحه جوابیه این کشور در پرونده ش�کایت ایران از امریکا مؤثر 
ب�وده و از دیوان بین المللی دادگس�تری درخواس�ت اس�تمهال 
کرده اس�ت؛ درخواس�تی که به رغ�م مخالفت ایران، دی�وان روز 
پنج  ش�نبه آن را پذیرفت. با توجه به محتوای ش�کایت ایران که 
خواستار دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تحریم    ها شده، حکم 
ظاهراً قضایی دی�وان بین المللی دادگس�تری، ادامه تحریم    هایی 
اس�ت که ای�ران آن را  »جنای�ت علیه بش�ریت«  خوانده اس�ت. 
دیوان بین المللی دادگستری روز پنج  شنبه اعالم کرد که امریکا روز ۹ 
ژوئن ۲۰۲۱ )۱۹ خرداد( در نامه ای خواستار تمدید مهلت ارائه الیحه 
اعتراضی خود تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ ) ۳۱ آذر۱۴۰۰( شده است و دیوان 
نیز با این درخواس��ت امریکا موافقت کرده است. دیوان گفته که دولت 
امریکا با توجه به جاری بودن مذاکرات وین خواستار تمدید مهلت تنظیم 
الیحه جوابیه خود در پرونده شکایت ایران از این کشور به دلیل نقض 
پیمان مودت شده است. در حکم استمهال دیوان تصریح شده نماینده 
ایاالت متحده امریکا ط��ی نامه ای به تاریخ ۹ ژوئن، درخواس��ت کرده 
مهلت تنظیم جوابیه تا ۲۱ دسامبر تمدید شود. واشنگتن مدعی است 
که این کشور طی سه ماه گذشته مشغول انجام مذاکراتی برای بازگشت 
دو جانبه با ایران به توافق هسته ای برجام بوده و نتیجه آن مذاکرات بر 
محتوای جوابیه ای که امریکا می خواهد تنظیم کند، »تأثیر مستقیم و 
محسوسی« خواهد داشت. امریکا همچنین ادعا کرده که افراد کلیدی 
دخیل در تنظیم جوابیه دولت امریکا مش��غول انجام مذاکرات برجام 
هستند و همین مسئله موجب می ش��ود تهیه پیش نویس این الیحه 
با دشواری     هایی مواجه ش��ود. دیوان بین المللی دادگستری می گوید 
رونوشتی از نامه امریکا را پس از دریافت به نماینده جمهوری اسالمی 
ایران تقدیم کرده ولی دس��تیار نماینده جمهوری اس��المی ایران، در 
نامه ای به تاریخ جوالی ۲۰۲۱ مخالفت تهران را با درخواست امریکا برای 
تمدید آن مهلت زمانی ابراز کرده است. ایران استدالل امریکا را رد کرده 
و گفته که نتایج مذاکرات برجام هیچ تأثیری بر روند رس��یدگی به این 
پرونده نخواهد داشت. دیوان دادگستری امریکا در پایان تصریح کرده بعد 
از در نظر گرفتن دیدگاه های هر دو طرف، در نهایت مهلت تنظیم الیحه 

جوابیه ایاالت متحده را تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ تمدید کرده است. 
ایران به خاطر »اِعمال مجدد تحریم های یکجانبه اقتصادی و تشدید 
اقدام��ات محدودکننده علی��ه دولت، مل��ت و ش��رکت های ایرانی و 
مغایرت آنها با مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت میان دو کش��ور« از دولت 
امریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده است. ایران در 
تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دو الیحه را به صورت همزمان تقدیم دیوان کرد. 
یکی »دادخواست« تنظیم ش��ده علیه ایاالت متحده امریکا مبنی بر 
مسئولیت بین المللی آن دولت به دلیل نقض عهدنامه مودت و دیگری 
»درخواست« از دیوان برای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای 
تحریم    ها تا زمان صدور رأی نهایی. دیوان تنها در صورتی اقدام به صدور 
دستور موقت می کند که برای رسیدگی صالحیت علی الظاهر داشته 
باش��د و ضمناً خطر فوری و زیان های غیرقابل جبرانی متوجه منافع 
یک طرف دعوا باش��د. دیوان بین المللی دادگستری مهرماه ۱۳۹۷ با 
بررسی درخواست قرار موقت ایران، امریکا را به رفع تحریم های اقالم 
انسان دوستانه، دارویی، کش��اورزی و هوانوردی ملزم کرد و از طرفین 
خواست از اقدامی که مناقشه را تش��دید کند، خودداری کنند. امریکا 
پس از صدور این حکم اعالم کرد که از عهدنامه مودت که در سال ۱۹۹۵ 

میالدی میان ایران و امریکا برقرار شده، خارج خواهد شد. 

حمله همزمان 
مثلث تل آویو- واشنگتن – تروریست ها 

به سوریه 
هنوز یک هفته از انتخاب مجدد بش�ار اس�د نگذش�ته، س�وریه 
از س�ه محور ظاهراً متفاوت م�ورد حمله قرار گرفته اس�ت. رژیم 
صهیونیس�تی ب�ه حمص حمل�ه ک�رد، امریکایی     ها به حس�که و 
تروریس�ت های مورد حمایت آنکار ا به ش�مال رقه حمله کردند. 
آرامش و ثبات سوریه که به تازگی انتخابات ریاست جمهوری را پشت 
سر گذاشته است، با حمالت صهیونیس��ت     ها، امریکایی     ها و گروه های 
تروریستی در معرض تهدید قرار گرفته است. منابع امنیتی سوری اعالم 
کردند که رژیم صهیونیستی روز پنج شنبه، در تجاوز موشکی به منطقه 
القصیر در استان حمص، مواضع نظامی اطراف شهر حمص را هدف قرار 
دادند. خبرگزاری سانا دیروز از موفقیت پدافند هوایی سوریه، در انهدام 
و رهگیری بیشتر این موش��ک     ها خبر داد. با این حال، وزارت خارجه 
سوریه در بیانیه ای اعالم کرد: »این حمله بعد از تجاوز هوایی اخیر به 
منطقه السفیره در جنوب شرق حلب بود. اگر حمایت دولت های امریکا 
و برخی کشورهای غربی از اسرائیل و سرپوش گذاشتن بر جنایت های 
آن نبود رژیم صهیونیس��تی به اقدامات تروریس��تی در منطقه ادامه 
نمی داد.«  در ای��ن بیانیه با تأکید بر حق س��وریه در دفاع از خود آمده 
است: »جامعه بین الملل با ادامه نادیده گرفتن تجاوزات و جنایت های 
رژیم صهیونیستی، شریک اسرائیل در جنایت هایش در کنار گروه های 
تروریستی مثل جبهه النصره، داعش و دیگر گروه      ها خواهد بود.«  حمله 
صهیونیست      ها یک روز پس از آن صورت گرفت که در پی حمله بالگرد 
امریکا با موشک به منزلی در شرق شهر حسکه، سه نفر کشته و شماری 
نیز زخمی شدند. امریکا که بنابر اعالم جان کربی، سخنگوی پنتاگون 
کمتر از هزار نیرو در سوریه دارد، در شرایطی این منطقه را هدف قرار 
داد که نیروهای شبه نظامی کرد )قسد( وابسته به امریکا نیز این ناحیه 

را محاصره کرده بودند. 

مأموریت مستشاری به جای مأموریت نظامی!

امریکا در عراق رنگ عوض می کند

مصطفی الکاظمی،    گزارش  یک
نخست وزیر عراق 
قرار است روز دو      شنبه در واشنگتن با جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا مالقات کند. محور مالقات، 
نیروهای امریکایی در عراق هستند که دو سال 
گذشته و به خصوص در ماه های اخیر، برای خروج 
از عراق، تحت فشار بی سابقه ای قرار گرفته اند. 
فشار گروه های عراقی، مصطفی الکاظمی را هم 
در وضعیت شکننده ای قرار داده و حاال مقام های 
امریکایی می گویند که قرار است در پایان سفر 
نخس�ت وزیر به او جایزه ای ویژه بدهند:»تغییر 
مستش�اری.« ب�ه  نظام�ی  از  مأموری�ت 
قرار اس��ت روز دو      ش��نبه این هفته بعد از مالقات 
مصطف��ی الکاظمی با ج��و بایدن در واش��نگتن، 
بیانیه ای منتشر و اعالم شود که نیروهای امریکایی 
تا پایان سال جاری میالدی ۲۰۲۱، یعنی دی ماه 
۱۴۰۰ عراق را ت��رک خواهند کرد. ب��ا این حال، 
بیش��تر منابع امریکایی تأیید می کنند که بیانیه 
روز دوشنبه، در واقع نه عقب نشینی از عراق، بلکه 
تغییر ش��کل مأموریت نیروهای امریکایی است. 

پولیتیکو نوشته که مقامات امریکایی و عراقی در 
حال نهایی ک��ردن طرحی ب��رای تغییر مأموریت 
نظامیان امریکایی در عراق به مستشاری هستند 
و منابع مطلع ه��م گفته اند مقام��ات قصد دارند 
این تغییر را روز دو      ش��نبه پس از دیدار الکاظمی با 
جو بایدن در کاخ س��فید اعالم کنند. آنها گفته اند 
این طرح ش��امل خروج نظامیان امریکا نیس��ت و 
گروهی از این نظامیان برای مدت نامعلوم در خاک 
عراق باقی خواهند ماند ولی نظامیانی که در خاک 
عراق باقی می مانند وظیفه پش��تیبانی اطالعاتی، 
لجستیک و شناسایی از نیروهای عراقی را درباره 
آن چیزی به عهده می گیرند ک��ه امریکا کماکان 
آن را »مب��ارزه ب��ا داعش« می نام��د. در حالی که 
بسیاری با استناد به الگوی افغانستان، می گویند که 
امریکا قصد دارد از عراق هم عقب نشینی کند، ولی 
پولیتیکو نوش��ته که رویکرد دولت بایدن به عراق 
در تضاد با افغانستان است که امریکا طوالنی       ترین 
جنگ خود را به پایان می رساند. در عراق ، مقامات 
امریکایی و عراقی به دنبال مشارکت نظامی طوالنی 
مدت هس��تند. قبل از گزارش پولیتیکو، روزنامه 

وال استریت ژورنال گزارش کرده بود که مقام های 
ارشد امریکایی و عراقی قصد دارند بیانیه ای صادر 
کنند که در آن از نیروهای نظامی امریکا خواسته 
می شود تا پایان س��ال میالدی جاری خاک عراق 
را ترک کنند ولی وال اس��تریت ژورنال هم دیروز 
در گزارشی جداگانه نوش��ت که بیانیه ای که روز 
دو      شنبه صادر خواهد ش��د، قصدش برنامه ریزی 
برای تغییر نق��ش برخی نیروه��ای امریکایی در 
عراق، نه کاهش تعداد افراد. یک��م مقام امریکایی 
به وال استریت ژورنال می گوید: » این یک ارزیابی 
کمی نیست بلکه روشن ش��دن وظایفی است که 
این نیرو      ها براس��اس اولویت های اس��تراتژیک ما 
انجام می دهند. « برت مک گورک، هماهنگ کننده 
امور خاورمیانه در کاخ سفید هفته قبل در دیدار با 
مقام های ارشد عراقی هرچند گفته بود که امریکا 
تصمیم به »خروج مرحله ای نیرو و تجهیزات نظامی 
خود از عراق « گرفته، ولی تأکید کرده بود که این کار 
مانند عقب نشینی از افغانستان فوری انجام نخواهد 
شد به همین دلیل تکمیل خروج نیروهای امریکایی 
ممکن است س��ال      ها طول بکش��د. فؤاد حسین، 

وزیر خارجه کابینه الکاظمی هم گفته اس��ت: »ما 
به نیروهای بیش��تر نیاز نداری��م چراکه خودمان 
نیرو داریم اما ب��ه همکاری در زمین��ه اطالعات و 
کمک به آموزش نظامی و کمک به نیروی هوایی 
نیاز داریم.«  به نوشته وال اس��تریت ژورنال، هدف 
بیانیه ای که روز دو      ش��نبه بعد از مالقات الکاظمی 
با بایدن منتشر خواهد شد، کاهش فشار گروه های 
شیعی که خواهان خروج نیروهای امریکایی هستند 
بر الکاظمی اس��ت. همچنین ه��دف بیانیه حفظ 
حمایت امریکا از نیروهای امنیتی عراق اس��ت. در 
حالی که مایکل نایتس، کارشناس مرکز سیاست 
خاورمیانه واشنگتن گفته که هدف این است که به 
»الکاظمی کمک شود که با یک دستاورد به عراق 
بازگردد ب��دون اینکه کمپین مبارزه با تروریس��م 
متوقف شود.«  برخی ناظران صدور چنین بیانیه ای 
از طرف امریکا را نوعی جایزه انتخاباتی به مصطفی 
الکاظمی در آستانه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۲ )مهر ۱۴۰۰( 
می دانند. مایکل نایتس همچنین گفته که »با تغییر 
مأموریت نیروهای امریکا، آنها  تنها در صورتی که 
در معرض حمالت ق��رار گیرند در عملیات جنگی 

شرکت می کنند.«
 ایران دلیل ماندن

ند پرایس، س��خنگوی وزارت خارجه امریکا، روز 
پنج  شنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن مشتاقانه 
منتظر استقبال از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق است و تأکید کرد که بغداد را شریک واشنگتن 
و گفت وگو      ها با این کش��ور را راهبردی می داند. او 
گفته که وقتی صحبت از حضور نظامی امریکا در 
عراق می شود، با عنوان تالش مشترک و جمعی ما 
برای اطمینان از شکست پایدار داعش است. با این 
حال، برخی ناظران می گویند که الگوی متفاوت 
خروج امریکا از افغانستان با عراق، نشان می دهد 
که هدف واقعی تداوم حض��ور امریکا در عراق، نه 
داعش بلکه مهار ایران یا آن چیزی است که تهران 
آن را محور مقاوم��ت می نامد. یک مقام پنتاگون ، 
در گفت وگو با ش��بکه العربیه عربستان گفته که 
وزارت دفاع ایاالت متحده امری��کا )پنتاگون( در 
نظر دارد با ایران و گروه های شبه نظامی وابسته به 
آن در منطقه مقابله کند. »جان کربی« سخنگوی 
پنتاگون نیز هفت��ه قبل گفته بود ک��ه ایران باید 
حمایت       ها از شبه نظامیان وابسته به خود در عراق 
را متوقف کند. به گفته جان کربی، ایاالت متحده 
درباره حمالتی که علیه منافع آن در عراق صورت 

می گیرد، نگران است. 

درز اطالع�ات مربوط به 50 هزار ش�ماره تلفن 
همراه از شخصیت های سیاسی، مذهبی و حقوق 
بشری جهان نشان می دهد که بدافزار جاسوسی 
»پگاسوس « ساخت رژیم صهیونیستی که در 
اختیار س�ایر دولت     ها قرار گرفته به راحتی به 
حریم خصوص�ی افراد مورد ه�دف نفوذ کرده 
و آنها را ش�نود می کند. افش�ای این اطالعات 
واکنش های گسترده ای را در سراسر جهان به 
همراه داشته، تحقیقات بین المللی در این زمینه 
شروع ش�ده و حتی رئیس جمهور فرانسه که 
یکی از اهداف اصلی این جاسوسی بوده برای در 
امان ماندن از حمالت جاسوسی بالفاصله شماره 
همراه خود را عوض کرده اس�ت؛ بدافزاری که 
گفته می شود عربستان سعودی و امارات بیش 
از سایر کشور     ها از آن استفاده ابزاری داشته اند. 
پس از افشای اطالعات مربوط به جاسوسی امریکا 
از متحدانش، این بار جاسوسی بدافزار پگاسوس، 
نگرانی     ها را نس��بت به نفوذ ب��ه حریم خصوصی 
افراد افزایش داده است. نتایج تحقیقات مشترک 
۱۷ س��ازمان رس��انه ای از جمله واشنگتن پست، 
گاردین و لومون��د روی مجموع��ه ای از اطالعات 
افشاشده، حاکی از این است که بدافزار پگاسوس 
ساخت ش��رکت صهیونیس��تی »ان اس او « برای 
جاسوس��ی از خبرن��گاران، فعاالن حقوق بش��ر، 
مدیران شرکت های تجاری و سیاستمداران به کار 
رفته اس��ت. به گزارش روزنامه نیوی��ورک تایمز، 
مجموعه اطالعات افشاشده ای که در اختیار این 
سازمان های رس��انه ای قرار گرفته بود، فهرستی 
از بیش از ۵۰هزار ش��ماره تلفن بود که براس��اس 
گزارش      ها از سال ۲۰۱۶ به عنوان هدف های مورد 
نظر مشتریان شرکت »ان اس او « برای جاسوسی 
معرفی شده بودند. ش��ماره  تلفن روزنامه نگارانی 
از سازمان های رسانه ای سراس��ر جهان، از جمله 
خبرگزاری فرانس��ه، رویترز، وال استریت ژورنال، 
س��ی ان ان، نیویورک تایم��ز، الجزی��ره، لوموند، 
ال پائیس، بلومبرگ، آسوش��یتدپرس، گاردین و 
بسیاری از رس��انه های دیگر، در میان شماره های 
موجود در این فهرست افشاشده قرار داشت. البته 
براس��اس نتایج تحقیقات، همه شماره تلفن های 
موجود در فهرست هک نشده اند، اما گوشی های 
بیش از نیمی از آنها به این بدافزار جاسوسی آلوده 
شده است. بر اس��اس گزارش ها، شخصیت     هایی 
همچون آیت اهلل سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان 
عراق و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه از 
جمله افرادی هس��تند که مورد حمله این بدافزار 
قرار گرفته اند. به گزارش ش��بکه فرانس ۲۴، یک 
مقام دفتر ریاس��ت جمهوری فرانس��ه اعالم کرد 
که امانوئل ماکرون در واکنش به ماجرای بدافزار 

جاسوسی » پگاسوس « گوشی همراه خود را عوض 
کرده است. 

 به گزارش خبرگ��زاری رویترز، کش��ور     هایی که 
بیشترین اس��تفاده را از این نرم افزار انجام داده اند 
شامل جمهوری آذربایجان، بحرین، مجارستان، 
هند، قزاقستان، مکزیک، مراکش، رواندا، عربستان 
س��عودی و امارات می ش��وند. محققان توانستند 
بیش از هزار نفر را از طریق تحقیق و مصاحبه در 
چهار قاره شناس��ایی کنند؛ چندین نفر از اعضای 
خانواده سلطنتی عرب، حداقل ۶۵ مدیر بازرگانی، 
۸۵ فعال حقوق بش��ر، ۱۸۹ روزنامه نگار و بیش از 
۶۰۰سیاس��تمدار و مقام دولتی، در میان افرادی 
بودند که گوش��ی آنها با نرم افزار پگاس��وس هک 
شده بود. به گزارش رویترز، یکی از اعضای مستقل 
مجلس اعیان انگلیس که ظاهراً در بین سال های 
۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ هدف برنامه جاسوسی پگاسوس 
قرار گرفته است، گفته است: » در صورتی که خبر 
جاسوسی از اعضای پارلمان انگلیس صحت داشته 
باشد، این مسئله به مثابه تخطی از اعتماد و نقض 

حاکمیت محسوب می شود.«
به گ��زارش روزنام��ه گاردین، بدافزار پگاس��وس 
تلفن هایی با هر دو نوع سیس��تم عامل اندروید و 
آی او اس را آلوده کرده اس��ت. یکی از ویژگی های 
مهم این برنامه، اس��تفاده از روش حمله فناوری 
zero-click یا همان هک گوش��ی بدون کلیک 
کردن کاربر بر لینک مش��کوک است. این یکی از 
پیشرفته      ترین و قوی      ترین روش      ها برای هک کردن 
گوشی و جاسوسی از صاحب آن محسوب می شود. 
پگاسوس یک نرم افزار هک یا جاسوسی است که 
در یک شرکت اس��رائیلی به نام گروه »ان اس او « 
ایجاد شده و از طریق آن به دولت های مختلفی در 

اقصی نقاط جهان ارائه شده است. این بدافزار از این 
قابلیت برخوردار اس��ت تا میلیارد      ها گوشی تلفن 
همراه را که با سیستم عامل های آی او اس یا اندروید 
کار می کنند، آلوده کند و اطالع��ات آنها را هدف 
عملیات جاسوسی قرار دهد. به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، »به محض اینکه بدافزار پگاسوس 
در یک گوشی تلفن همراه نصب شود، قادر است 
تمامی اطالعات و فایل های موجود در تلفن مذکور 
را به سرقت ببرد. پیام های کوتاه، تاریخچه تماس ها، 
تقویم، ایمیل ها و همچنین تاریخچه جست وجوها، 
توسط بدافزار پگاس��وس به طور کامل می توانند 
استخراج شده و هدف جاسوسی قرار گیرند. « به 
گزارش گاردین، ش��رکت »ان اس او « اعالم کرده 
که هدف اصلی این برنامه مبارزه با آنچه تروریسم 
نامیده می شود، است اما قربانیان هدف قرار گرفته 
- به گفته جیک مور کارشناس امنیتی انگلیس- 
فعاالن حقوق بشر، روزنامه نگاران، سیاستمداران 
و برخی افراد ثروتمند بودند، بنابراین هر کسی که 
پشت این برنامه قرار گیرد، افراد مشخص و خاصی 

را هدف قرار می دهد. 
به گزارش یورونیوز، آلن وودوارد، اس��تاد امنیت 
س��ایبری در دانش��گاهی در بریتانی��ا می گوید: 
»پگاسوس احتماالً یکی از توانمند     ترین ابزارهای 
دسترسی از راه دور اس��ت.« او گفت: »به این فکر 
کنید که گویی تلفن خود را در دس��ت ش��خص 
دیگری قرار داده اید. به ای��ن ترتیب از این بدافزار 
می توان برای خوان��دن پیام      ها و ایمیل های هدف 
و جست وجوی عکس      هایی که گرفته اند و استراق 
س��مع تماس های آنها و ردیاب��ی موقعیت مکانی 
آنها و حتی فیلمب��رداری از طری��ق دوربین آنها 

استفاده کرد.« 

 رد پای ریاض و ابوظبی 
درحال��ی ک��ه بداف��زار پگاس��وس متعل��ق ب��ه 
صهیونیست     ها بوده اما رد پای عربستان سعودی و 
امارات بیش از دیگران در این ماجرا دیده می شود. 
روزنامه گاردین، روز پنج  ش��نبه بر پایه یک سری 
تجزیه و تحلیل      ها گ��زارش داد که امارات در هک 
گوشی های انگلیسی در پروژه جنجالی جاسوس 
پگاس��وس نقش داش��ته. اما وزارت امور خارجه 
امارات با »ادعا« خواندن ای��ن گزارش ها، مدعی 
شد که این اخبار »هیچ ش��واهدی ندارند و کاماًل 
دروغ هستند«. از سوی دیگر، عربستان هم یکی 
دیگر از کش��ور     هایی ک��ه در این پرون��ده از آن به 
عنوان شنودکننده مکالمات نامبرده شده است نیز 
روز پنج  شنبه به این گزارش      ها واکنش نشان داد. 
یک مقام مسئول سعودی در گفت وگو با تلویزیون 
این کشور با بی اساس خواندن این گزارش ها، ادعا 
کرد:»شیوه و سیاست عربستان سعودی ثابت است 
و چنین اقداماتی را نمی پذیرد. « این درحالی است 
که روزنامه گاردین که مدت      ها به افشاگری درباره 
شرکت توس��عه دهنده جاس��وس افزار پگاسوس 
پرداخته، فاش کرده بود که تل آویو برای فروش این 
نرم افزار به حکومت سعودی مجوز صادر کرده است. 
عربستان و امارات در سال های اخیر روابط خود را 
با اس��رائیل عادی کرده و بیش از پیش به سمت 

همکاری های امنیتی در منطقه پیش رفته اند.  
 واکنش های جهانی 

در پی انتشار گزارش های رس��انه ای در خصوص 
اجرای عملیات جاسوسی علیه الجزایر با استفاده 
از برنامه اسرائیلی پگاسوس، دادستان کل الجزایر 
دستور تحقیقات اولیه در این باره را صادر کرد. آنگال 
مرکل، صدر اعظم آلمان هم خواستار محدودیت 
فروش جاس��وس افزار صهیونیستی »پگاسوس « 
ش��د. بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، مرکل در 
پاس��خ به س��ؤال خبرنگاران در خص��وص برنامه 
پگاسوس گفت که حائز اهمیت است که نرم افزار 
هک پگاس��وس به دس��ت افراد نااهل نیفتد. وی 
ادامه داد که کش��ور     هایی ک��ه در خصوص نحوه 
استفاده از نرم افزار جاسوس��ی هیچ گونه نظارت 
قضایی ندارند، نباید حق استفاده از جاسوس افزار را 
داشته باشند. سخنگوی دولت فرانسه هم گفت که 
ماکرون با کمیته دفاعی نشست اضطراری برگزار 
می کند که به بحث پگاس��وس و مس��ئله امنیت 
سایبری اختصاص دارد. همچنین حزب مخالف 
دولت هند موسوم به »کمیته کنگره تامیل نادو« 
پنج  شنبه تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. سازمان 
خبرنگاران ب��دون مرز هم از رژیم صهیونیس��تی 
درخواست کرد صادرات جاس��وس افزار به جهان 

را متوقف کند. 

دوست و دشمن برای تل آویو تفاوت ندارد

جاسوسی رژیم صهیونیستی از »ماکرون« تا بیت »آیت اهلل سیستانی«

انصاراهلل: ائتالف سعودی در البیضا
متحمل ضرب شست دردناکی شد

نوش�ت  توئیت�ی  در  یم�ن  انص�اراهلل  جنب�ش  س�خنگوی 
در  واق�ع  البیض�ا  اس�تان  در  س�عودی  ائت�الف  ک�ه 
ش�د.  دردناک�ی  شس�ت  ض�رب  متحم�ل  یم�ن  جن�وب 
 به گزارش شبکه المسیره، »محمد عبدالسالم « روز چهار     شنبه در توئیتی 
نوشت: امریکایی      ها گروه های تکفیری خود را به استان البیضا فرستادند 
و وقتی از شکست سریع آنها شوکه شدند، فریاد صلح خواهی سردادند. 
وی افزود: در این دور از نبرد، امریکایی      ها بر اثر ناامیدی و در نتیجه فریاد 
مزدوران شان در البیضا بیدار خواهند شد. یحیی سریع سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن هم سه      شنبه گذشته در بیانیه ای اعالم کرد، در جریان عملیات 
اخیر نیروه��ای ارتش و کمیته های مردمی در اس��تان البیض��ا واقع در 
جنوب این کشور، ۳۵۰ نیروی تکفیری و تروریستی به هالکت رسیدند. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرده بود که عملیات نصرالمبین در 
پاسخ به تجاوز عناصر مزدور و جنایتکار داعش و القاعده به عنوان عناصر 
مورد حمایت کش��ورهای متجاوز، در عملیاتی تحت عنوان نصرالمبین  

انجام شد که تنها هفتاد و دو ساعت به  طول انجامید. 


