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  گزارش  2

   خبر

تکروی بی ثبات ساز اسالم آباد در کابل
حضور ژنرال حمید، رئیس سرویس اطالعاتی ISI پاکستان در کابل در 
روزهای آغازین سیطره طالبان بر افغانستان، علنی شد و در کنار حضور 
مقامات سیاس��ی قطر و امارات در کابل، یک تحری��ک جدید را گواهی 
می کند، سؤاالت و ابهامات در سیاست های پاکستانی در افغانستان و نقش 
این کشور در تحوالت افغانستان را برجسته تر کرد. اینکه پاکستان همواره 
از ابزارهای اجاره ای و نیابتی برای تحقق سیاس��ت های خود در محیط 
پیرامونی بهره می گیرد، امری پوشیده نیست و تاریخ و شکل گیری طالبان 
که محصولی از تدابیر سرویس های اطالعاتی غربی و با معاونت و همراهی 
امارات و عربستان و مدارس دینی پاکستان و با هدف مقابله با ارتش سرخ 
شوروی بود، گواه این ارزیابی است. پشتون های دو سوی مرز پاکستان و 
افغانستان، یک واقعیت تاریخی و جمعیتی است ولی طالب سازی برای 
اهداف ژئوپلتیکی در شاخص های قومیتی این منطقه وجود نداشته است. 
پاکستان برای کاستن از شکنندگی های قومیتی-امنیتی خود یا تثبیت 
دیورند یا گسترش عمق استراتژیک در منطقه و با توجیه تهدید هندی، 
از تبدیل پشتون به یک جریان مطالبه گر در امارت سازی در افغانستان، 
حمایت کرده است. پشتون های افغانستان، در رویکرد تاریخی، همواره 
مطالبه گر قدرت حکمرانی بوده اند و این واقعیت را هم می دانند که دیگر 
اقوام چنین پدیده ای را تحمل نمی کنند و به همین دلیل، تاریخ نزدیک 
افغانستان دوره های باثبات را تجربه نکرده است. اکنون در دهه های اخیر، 
سرویس اطالعاتی ارتش پاکس��تان در یک همکاری پروژه ای با غرب و 
کشورهای عربی متحد امریکا و انگلیس، وارد قماری جدید و خطرناک 
برای منطقه شده و حکومت خواهی پشتونی را به سمت حکمرانی اسالمی 
هدایت کرده و در نگاه��ی تمامیت خواه، مورد حمایت قرار داده اس��ت. 
پاکستان از یک سو در تعامل راهبردی با چین قرار گرفته که حاشیه ای 
برای مانور و چانه زنی در همکاری با غرب و کش��ورهای عربی اس��ت و از 
سوی دیگر در نوعی حق العمل کاری با غربی ها، ابزارهای نیابتی خود را 
فعال  می کند. طالبان که به ناچار تکیه گاه اول خود را در اسالم آباد می بیند، 
در زمین طرح های پاکستان بازی می  کند. بدیهی است که یک پارادوکس 
امنیتی در افغانستان با سیاست های پاکستان وجود دارد، چرا که چین، 
و دیگر همسایگان، یک افغانستان با ثبات و آرام را ترجیح می دهند ولی 
امریکا و غرب و متحدان عربی آنها، هرج و م��رج و جنگ داخلی را برای 
اهداف ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی دنبال می کنند و مجری آن نیز سرویس  
اطالعاتی پاکستان است. آنچه قابل اغماض نیست اینکه راندن افغانستان 
با حضور علنی ژنرال حمید به سمت دیکتاتوری و تمامیت خواهی طالبان، 
برای هیچ یک از همسایگان و اقوام افغانی، سودمند نیست و چیزی جز 

جنگ و بی ثباتی و نگرانی های جدید و قتل و ویرانی به جای نمی گذارد.
یک افغانستان در همزیستی واقعی و حکمرانی مشترک و واقعی می تواند 
تصوی��ری باثب��ات، آرام و س��ودمند برای هم��ه افغان ها و همس��ایگان و 
روسیه و برای پاکستان باش��د و همکاری های پروژه ای پاکستان با غرب و 
حق العمل کاری با کش��ورهای عربی منطقه، منافع درازمدت و باثبات را از 
پاکستان و دیگر همسایگان سلب خواهد کرد. انتظار منطقی این است که 
ژنرال حمید و سرویس ISI و دولت پاکستان، طی بازنگری در سیاست های 
خود، در مسیر افغانستان باثبات و حکمرانی واقعی همه اقوام و مذاهب حرکت 
کرده و به مصالح و منافع بلندمدت برای مردم افغانستان و همه همسایگان و 

به ویژه پاکستان حرکت کنند و از نگرانی های امنیتی در منطقه بکاهند.
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  مسکو: کریمه متعلق به ماست
سخنگوی کرملین با تأکید بر تعلق ش��به جزیره کریمه به روسیه اعالم 
کرد، کریمه نمی تواند در دستور کار دیدار رئیس جمهور روسیه با همتای 
اوکراینی باشد.  دیمیتری پسکوف در مصاحبه با روسیا ۱ گفت: »موضوع 
این است که مسئله کریمه اصالً برای ما مطرح نیست اما دفتر )ولودیمیر( 
زلنس��کی رئیس جمهور اوکراین به ما اعالم کرد که او می خواهد درباره 
کریمه صحبت کند. موضع ما چیست؟ خوب مشخص است که موضع 
ما جز این نیست که این یک منطقه متعلق به فدراسیون روسیه است.« 
سخنگوی کرملین تأکید کرد که روس��یه خواهان عادی سازی روابط با 

اوکراین است اما کی یف تمایلی به این موضوع نشان نداده است. 
-----------------------------------------------------

  آماده باش تایوان برای مقابله با هواپیماهای چینی
نیروی هوایی تای��وان با اعالم اینک��ه چین ۱۹ فروند هواپیما ش��امل 
بمب افکن های قادر به حمل بمب هسته ای را به سمت منطقه شناسایی 
دفاع هوایی تایوان اعزام کرده، ادوات خود را برای مقابله با این اقدامات 
آماده کرده اس��ت.  به گزارش رویت��رز، وزارت دفاع تای��وان اعالم کرد 
ک��ه مأموریت اخیر چین ش��امل ۱۰ فرون��د جنگن��ده J-16  و چهار 
فروند جنگن��ده Su-30 و همچنین چهار بمب افک��ن H-6 با قابلیت 
حمل تسلیحات هس��ته ای و یک فروند هواپیمای ضدزیردریایی بود. 
هواپیماهای رزمی تایوان ب��ه منظور دور ک��ردن هواپیماهای چینی 
با هشدار اعزام و سامانه های موشکی نیز به منظور رصد آنها فعال شدند. 
-----------------------------------------------------
  حمایت یک شبکه سعودی در امریکا از هواپیماربایان 11 سپتامبر 

مامور سابق اف. بی. آی که در تحقیقات محرمانه این سازمان درباره ۱۱ سپتامبر 
نقش داشت، معتقد است که دو نفر از هواپیماربایان سعودی احتماالً از حمایت 
یک شبکه حمایتی مستقر در امریکا برخوردار بودند.  دنی گنزالس در این 
مورد به شبکه خبری سی.بی.اس گفت: »۱۹ هواپیماربا نمی توانند به تنهایی 
مرتکب ۳هزار مورد قتل جمعی شوند.«  تحقیقات ویژه اف.بی.آی روی اسکان 
دو تبعه سعودی به نام های نواف الحازمی و خالد المحضار در سن دیگو واقع در 
کالیفرنیا در ژانویه ۲۰۰۱ تمرکز داشت. آنها دو نفر از پنج هواپیماربایی بودند 
که هواپیمایی را به سمت پنتاگون به حرکت درآوردند. گونزالس معتقد است 
که آن دو از یک شبکه مستقر در امریکا متشکل از سعودی     هایی شامل عمر 
البیومی کمک می گرفتند.  براساس این گزارش که سال ۲۰۰۴ منتشر شد، 
هیچ مدرکی دال بر ارتباط رسمی این هواپیماربایان و دولت سعودی وجود 
نداشت. با این حال دنی گنزالس می گوید، تحقیقات این نهاد از نوعی کمک که 
الحازمی و المحضار حین حضور در امریکا دریافت می کردند، حکایت داشت. او 
به دلیل محدودیت های اف.بی.آی، جزئیات بیشتری ارائه نکرد اما گفت: وقتی 

حقیقت را می دانم، نمی توانم ساکت یک گوشه بنشینم. 
-----------------------------------------------------

   بایدن توافق با شروط ایران را نمی پذیرد
فرستاده سابق امریکا به سوریه در گفت وگو با یک شبکه خبری عربی با اشاره 
به اینکه همچنان امکان توافق در زمینه مسئله هسته ای با ایران وجود دارد، 
گفت که رئیس جمهور امریکا امضای توافقی بنابر ش��روط ایران را نخواهد 
پذیرفت.  جیمز جفری، در مصاحبه با العربی الجدید با اشاره به طیفی از مسائل 
از جمله توافق هسته ای با ایران گفت: »همچنان فرصتی وجود دارد اما دولت 
جدید ایران توجه زیادی به این مس��ئله ندارد و طبعاً بایدن امضای توافقی 
براساس شروط تهران را قبول نمی کند. « جفری افزود: »احتماالً انتقال توجه 
امریکا به آسیا باعث شده شرکایش در خاورمیانه احساس کنند بهتر است با 
هم همکاری بهتری داشته باشند. این مسئله خود را در توافق های ابراهیم 
)توافق های عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی( و نزدیکی 
روابط میان ترکیه و قطر و عربستان و اسرائیل و مصر نشان می دهد. این مسئله 
خوبی است، چراکه واشنگتن را به همکاری با شرکای متحد تشویق می کند.« 
جفری درباره کافی بودن تحریم های امریکا برای مجبور کردن نظام سوریه به 
ارائه امتیازهای سیاسی واقعی گفت: »نه این کافی نیست اما خوب است. فشار 
ترکیه و اسرائیل و به حاشیه راندن در اتحادیه عرب ممکن است به راهکاری 
برای نزاع منجر شود.«  وی درباره ارتباط دولت کنونی با دمشق گفت: »فکر 
نمی کنم تماس مستقیمی میان دولت کنونی و دمشق باشد اما معتقدم دولت 

بایدن آماده عادی سازی روابط با دمشق است.«

 تهران: تا ابد منتظر وین نمی مانیم
امریکا با دستور کار واقعی بیاید

س�خنگوی وزارت ام�ور خارج�ه ب�ا بی�ان اینک�ه گفت وگوهای 
وی�ن انج�ام خواهد ش�د، گفت ک�ه امری�کا بای�د با دس�تورکار 
واقع�ی به وی�ن بیای�د و ای�ران تا اب�د منتظ�ر نمی مان�د امریکا 
ب�ا اه�رم غیرقانون�ی تحری�م فش�ار را ب�ر م�ردم وارد کن�د. 
در شرایطی که امریکایی     ها پیغام و پسغام می فرستند که ایران هرچه سریع تر 
تصمیم بگیرد که به میز مذاکرات برگردد، ایران حاضر نیست به هر نحوی 
در این مذاکرات احتمالی شرکت کند. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران روز دو     شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به این 
سؤال که آیا تصمیم جدیدی برای ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت 
ملی گرفته شده یا خیر، اظهار داش��ت: اگر قرار باشد هر تغییری صورت 
بگیرد، اعالم می شود. برخی گمانه زنی      هایی بوده است و اگر تصمیمی گرفته 
شود پیش از این هم گفتم که اعالم می شود. به گزارش فارس، وی بار دیگر 
تصریح کرد: گفت وگوهای وین کاماًل فنی برای اطمینان از اجرای برجام 
از سوی امریکا و طرف های دیگر اس��ت و مذاکرات برای رسیدن به متن و 
پذیرش تعهدات جدید نیست. خطیب زاده درباره اظهارات »رابرت مالی« 
نماینده امریکا در امور ایران مبنی بر اینکه نمی توانیم تا ابد منتظر تهران 
برای بازگشت به مذاکرات باشیم، تأکید کرد:» این ایران نبوده که برجام را 
ترک و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده بلکه این امریکا بوده که نه تنها برجام را 
نقض کرده، بلکه این قطعنامه را نیز نقض کرده است. « خطیب زاده خطاب 
به مقامات امریکایی گفت: » مقامات امریکایی باید جایگاه خود را بدانند. 
ایران تا ابد منتظر این نمی ماند که امریکا با اهرم غیرقانونی تحریم، فشار را 
بر مردم ایران وارد کند و این پنجره برای واشنگتن محدود است و امیدوارم 
مقامات امریکایی این را بدانند که چگونه به تعهدات خود عمل کنند. « این 
دیپلمات ارشد ایرانی اضافه کرد: اگر راستی آزمایی شده و منافع ایران ذیل 
برجام به صورت دقیق تأمین شود، ایران به عنوان طرف متعهد کار خود و 
تعهداتش را انجام خواهد داد. از س��وی دیگر، میخائیل اولیانوف، نماینده 
روسیه در گفت وگوهای وین گفت که هدف از مذاکرات احیای برجام در 
وین لغو تحریم      ها و اجرای کامل تعهدات توافق هسته ای است. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، اولیانوف در توئیتی نوش��ت: »الزم است به خاطر 
داشته باشیم که هدف از مذاکرات وین احیای توافق هسته ای اولیه )برجام( 
شامل لغو تحریم      ها و اجرای کامل تعهدات توافق هسته ای است. هیچ یک از 

شرکت کنندگان در مذاکرات این هدف توافق شده را زیر سؤال نمی برند.«

 ارتش گینه با کودتا 
قدرت را به دست گرفت 

تعدادی از افس�ران ارت�ش در گینه طی کودتای�ی رئیس جمهور 
این کش�ور را از ق�درت برکن�ار کرده و کنت�رل امور را به دس�ت 
گرفتند. س�ازمان ملل و تع�دادی از کش�ور    ها کودت�ا را محکوم 
کردن�د و خواه�ان آزادی ف�وری رئیس جمه�ور گین�ه ش�دند. 
یکی از یگان های ویژه گینه به رهبری »مامادی دومبوی« یک    شنبه شب 
اعالم کرد با برکناری آلفا ُکنده، رئیس جمهور این کشور، قدرت را در دست 
گرفته است. به گزارش شبکه سی ان ان، نظامیان حاضر در این کودتا برابر 
دوربین تلویزیون حاضر شدند و هدف از به دست گرفتن قدرت را مقابله با 
فساد، فقر و سوءمدیریت اعالم کردند. افسران نیروهای ویژه گینه همچنین 
ضمن انحالل نهادهای دولتی از جمله پارلمان، اجرای قانون اساسی در این 
کشور آفریقایی را متوقف کرده اند. پیش از اعالم خبر کودتا از سوی نیروهای 
ویژه گینه، تیراندازی شدیدی در اطراف کاخ ریاست جمهوری این کشور 
رخ داده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک افسر ارتش گینه 
یک    شنبه شب در حالی که یک کلیپ ویدئویی از بازداشت رئیس جمهور 
آلفا کنده پخش شد با انتشار بیانیه ای از تعلیق قانون اساسی و دولت و بسته 
شدن مرز    ها خبر داد. مامادی دومبوی در پیامی تصویری گفت: »ما دیگر 
سیاست را به یک مرد نمی سپاریم ، آن را به مردم می سپاریم. ما فقط برای 
این کار آمده ایم و وظیفه یک سرباز نجات کشور است.« مشاور آلفا کنده نیز 
به شبکه سی ان ان ، گفت که کنده دستگیر شده و کودتا در این کشور رخ 
داده است. همچنین تصاویری از بازداشت رئیس جمهور این کشور به دست 
مردانی با لباس نظامی منتشر شد. محل نگهداری آلفا ُکنده، رئیس جمهور 
۸۳ ساله گینه همچنان نامشخص است. نیروهای نظامی به دنبال کودتا 
علیه دولت و تسخیر تلویزیون دولتی وعده بازگرداندن دموکراسی در کشور 
را دادند و خود را کمیته ملی توسعه خواندند. در پی وقوع کودتا، مقررات 
منع آمد و شد از ساعت ۸ شب یک    شنبه در سراسر گینه اعالم شده است. 
گینه، سومین کشور آفریقایی است که در پنج ماه گذشته شاهد وقوع کودتا 
بوده است. گینه در سال های ۱۹۸۴ و ۲۰۰۸ نیز شاهد وقوع کودتا بود. به 
گزارش خبرگزاری فرانس��ه، کودتا در گینه در حالی رخ می دهد که آلفا 
ُکنده، پس از تغییر قانون اساسی برای سومین دوره به صورت بحث برانگیز 
در انتخابات پیروز شد و محدودیت دو دوره ای حضور در قدرت را نادیده 
گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، 
خواستار آزادی آلفا ُکنده شد و کودتا در این کشور را به شدت محکوم کرد. 

وزارت خارجه امریکا هم کودتا در گینه را محکوم کرد.

 درخواست آتش بس
 یک روز بعد از حمله دردناک انصاراهلل

وزیر خارجه انگلیس ایران را تسهیل کننده حمالت جنبش انصاراهلل 
یمن به سعودی     ها دانسته؛ موضعی که نشان می دهد درد حمالت 
روز دو    شنبه انصاراهلل به تأسیسات عربستان، در لندن هم احساس 
می شود. وزارت خارجه امریکا هم حمله موشکی نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی یمن به خاک عربس�تان س�عودی را محکوم 
کرد و از انصاراهلل خواست با آتش بس فوری و جامع موافقت کند.
»دومینیک راب « وزیر خارجه انگلیس ش��امگاه یک    ش��نبه در پیامی در 
توئیتر نوشت: »انگلیس حمالت متعدد موشکی بالستیکی شب گذشته به 
عربستان سعودی را محکوم می کند «. وزیر خارجه انگلیس اضافه کرد: »این 
رفتار بی پروای حوثی     ها که توسط ایران تسهیل شده، شهروندان بی گناه را 
تهدید کرده و مانع از تالش     ها به سوی ثبات منطقه ای می شود. »آنتونی 
بلینکن« وزیر خارجه امریکا هم حمالت انصاراهلل به عربس��تان را محکوم 
کرد و از نیروهای انصاراهلل خواست که فوراً با آتش بس جامع و فوری موافقت 
کنند. او گفته که حوثی    ها باید برای حل و فصل دیپلماتیک و پایان دادن به 
درگیری    ها در چارچوب مذاکرات سازمان ملل تالش کنند. بلینکن تأکید 
کرد: » ما از حوثی     ها می خواهیم فوراً با آتش بس و توقف تمام حمالت به ویژه 
حمله به استان مأرب که به وخامت اوضاع انسانی و طوالنی شدن نزاع منجر 
می ش��ود، موافقت کنند. حوثی     ها باید برای حل دیپلماسی بحران تحت 
نظارت سازمان ملل تالش کنند.« بر اساس گزارش شبکه »المسیره«، یحیی 
سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن این عملیات را »موازنه بازدارندگی 
هفتم« نامیده و گفته که عملیات مذک��ور در چارچوب مقابله با تجاوزات 
ائتالف سعودی انجام شده است. »محمد البخیتی« عضو شورای سیاسی 
جنبش انصاراهلل یمن تأکید کرد که دولت نجات ملی در پی آزادسازی کامل 
اراضی این کشور است. وی در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتینک گفت: »باید 
بین آزادسازی یمن از دست همه نیروهای خارجی اشغالگر و انحصار در اتخاذ 
تصمیم سیاسی، تفاوت قائل شد«. این مسئول یمنی ادامه داد: »زمانی که 
قصد داریم وجب به وجب خاک یمن را آزاد کنیم، به این معنی نیست که در 
تالش هستیم تصمیم سیاسی در صنعا را در انحصار خود داشته باشیم، بلکه 

بر عکس، ما به فرآیند سیاسی بر اساس موازنه داخلی باور داریم.«

زمین هم زیر پای صهیونیست    ها ناامن شد
عملیات بی سابقه فرار 6 فلسطینی از زندان حفاظت شده با حفر تونل

هادیمحمدی

هن�وز چن�د م�اه 
آزاده سادات عطار

  گزارش  یک
از حف��ره عمی�ق 
امنیتی موشک های 
مقاومت در آس�مان تل آویو و شهرهای بزرگ 
سرزمین های اشغالی نگذشته که زمین هم زیر 
پای صهیونیس�ت    ها ناامن شد. ش�ش زندانی 
فلسطینی طی عملیاتی، با حفر یک تونل چند ده 
متری از زندان جلبوع ف�رار کردند؛ زندانی که 
یک�ی از محافظت ش�ده     ترین زندان های رژیم 
صهیونیس�تی اس�ت. یک�ی از نگرانی ه�ای 
صهیونیست    ها این است که این شش فلسطینی 
خود را به جنین رسانده باشند. این فرار بزرگ، 
رژیم صهیونیستی را شوکه و نفتالی بنت را ناچار 
ک�رد.  فوق الع�اده  جلس�ه  تش�کیل  ب�ه 
بنابر اعالم عبدالناصر فروانه، رئیس بخش پژوهش     ها 
و اس��ناد کمیته امور آزادگان فلس��طین، حدود ۴ 
هزار و ۸۰۰ اس��یر فلس��طینی در زندان های رژیم 
صهیونیس��تی به س��ر می برند که در می��ان آنها 
۳۹زن،۱۷۰ کودک و دهها س��الخورده به چش��م 
می خورد. حاال ب��ه فاصله چهار م��اه از بزرگ ترین 
افتخار صهیونیست    ها در جنگ ۱۱ روزه اردیبهشت 
علیه غزه یعنی ادع��ای نابود ک��ردن صد    ها متر از 
تونل های عریض و طویل حماس، یکی از بزرگ ترین 
رس��وایی های امنیتی صهیونیست    ها به حفر تونل 
و فرار شش اسیر فلسطینی از یکی از امنیتی     ترین 

زندان های صهیونیست    ها گره خورده است. این افراد 
موفق شدند با حفر یک تونل در داخل سرزمین های 
اشغالی، از زندان جلبوع در ش��مال اراضی اشغالی 
فرار کنند. رژیم صهیونیستی اسرایی را که محکوم 
به انجام عملیات در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ هستند 
در این زندان نگهداری می کند. آنچه باعث می شود 
روند فرار این افراد که در میان آنها نام زکریا زبیدی، 
فرمانده پیشین کتائب شهدای االقصی وابسته به 
فتح نیز به چش��م می خورد، جالب توجه شود، این 
است که آنها با حفر یک تونل از داخل توالت زندان 
نقشه خود را عملی کرده اند. این تونل دهها متر درازا 
دارد و فاصله خروجی آن با دیوارهای زندان جلبوع 
فقط چند متر است. ساعت چهار بامداد دیروز برای 
نخستین بار خبر فرار این شش فلسطینی منتشر 
شد و چند کشاورز صهیونیس��ت نیز وجود افرادی 
مش��کوک را در اراضی خود گ��زارش کردند. فیلم 
تونلی که آنها کنده اند را هم رسانه های فلسطینی و 
هم صهیونیستی منتشر کردند. کانال ۱۳ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی از اعالم آماده باش بین نظامیانش 
خبر داده و عملیات جست وجوی گسترده ای با به 
کار گیری بالگرد    ها و پهپاد آغاز شده است. کانال ۲۰ 
تلویزیون این رژیم نیز، احتمال رسیدن این افراد به 
جنین را مطرح کرده است. رژیم صهیونیستی درباره 
هویت پنج نفر دیگر از این اسرا، اعالم کرده که آنها با 
اسامی یعقوب نفیعات، محمد قاسم عارضه، یعقوب 

محمود قدری، ایهم فؤاد کمامجی و محمود عبداهلل 
عارضه از اعضای جنبش جهاد اسالمی هستند. 
   سال نو در سایه ترس از شکاف امنیتی

در شرایطی که صهیونیست    ها خود را برای برگزاری 
جشن های سال نو آماده می کنند، چاره ای ندارند 
جز اینکه با پیامدهای شوکه کننده این واقعه نیز 
کنار بیایند. منابع صهیونیستی این اتفاق را یکی 
از خطرناک     ترین حوادث امنیتی برآورد کرده اند. 
یک مقام ارش��د پلیس رژیم صهیونیستی دیروز 
به اس��رائیل هیوم گفت، این احتم��ال می رود که 
نیروهای کمکی از بیرون، تونل��ی برای کمک به 
فرار زندانیان کنده باش��ند. وی ای��ن را هم گفت 
که ساکنان منطقه جلبوع، این افراد را هنگام فرار 
دیده اند. همچنین یک منبع در شاباک گفته که 
در داخل محافل اسرائیلی از دو جهت درباره این 
فرار ابراز نگرانی ش��ده است؛ نخست اینکه امکان 
دارد این اف��راد برنامه ای برای انج��ام عملیات در 
فلسطین اشغالی داشته باشند و دوم اینکه بخواهند 
از طریق مرزهای اردن از فلس��طین اشغالی فرار 
کنند. رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند 
که از بیم وجود تونل های دیگر، حدود ۴۰۰ اسیر 
از زندان جلبوع به زندان های دیگر منتقل خواهند 
شد. روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داد که 
ارتش از ترس فرار اسیران به خارج از استان جنین، 

با نصب موانع این منطقه را محاصره کرده است. 

   موشک در پاسخ گلوله
دفتر نفتالی بنت، نخس��ت وزیر صهیونیست    ها روز 
دو    ش��نبه از رایزنی های او با عمر بار لِو، وزیر امنیت 
داخلی این رژیم خبر داد. بنت ضمن جدی توصیف 
کردن ماجرای فرار اسرای فلسطینی، بر لزوم اقدام 
همه س��رویس های امنیتی تأکید ک��رد. دفتر بنت 
همچنین خبر داد که او از آخرین اطالعات مربوط به 
جست وجو و تحقیق در مورد اسرای فراری مطلع شده 
و در صورت لزوم جلسات بیشتری را برگزار می کند. 

الینور لیوی، روزنامه نگار صهیونیست در این مورد 
نوشت: »اگر شش زندانی که توانستند با استفاده 
از تونل خود را ر    هایی بخشند به ضرب گلوله کشته 

شوند، پاسخ آن با موشک از نوار غزه می آید.«
   لرزه بر پیکر ساختار امنیتی صهیونیست ها

اهالی جنین خوش��حالی خود را از فرار این اسرای 
فلسطینی با تیراندازی هوایی ابراز کردند. مردم نوار 
غزه نیز شیرینی پخش کردند. جنبش های مختلف 
فلسطینی فرار چند اسیر از زندان رژیم صهیونیستی 
را یک پیروزی بزرگ خواندن��د و اعالم کردند، این 
اقدام یک شکست اطالعاتی و امنیتی بزرگ برای 
تل آویو است. جنبش جهاد اسالمی افزود، فرار این 
اسرا اقدامی قهرمانانه است که ساختار امنیتی رژیم 
صهیونیستی را به شدت به لرزه درخواهد آورد. این 
جنبش فلس��طینی در ادامه فرار اسرای مذکور را 
یک سیلی قوی به ارتش رژیم صهیونیستی و کل 
این رژیم خواند و اعالم کرد: »رژیم اش��غالگر بهتر 
است این درس را خوب فرا بگیرد؛ ملت فلسطین 
ابداً تسلیم نخواهد ش��د. زمان انجام این عملیات 
با ضربه قدرتمندی که اش��غالگر در مرزهای غزه 
دریافت کرده، بر ناتوانی ای��ن رژیم خواهد افزود.« 
 جنبش حماس هم در بیانیه ای، ف��رار تعدادی از 
اس��رای فلس��طینی به رغم تمام موانع امنیتی را 
اقدامی قهرمانانه، ش��جاعانه و یک پیروزی بزرگ 
دانس��ت و افزود: »اسرای فلس��طینی با این اقدام، 
چالشی واقعی بر سیستم امنیتی رژیم صهیونیستی 
تحمیل کردند، سیستمی که رژیم اسرائیل به آن 
مباهات می کند و مدعی است از بهترین     ها در جهان 
اس��ت. نبرد برای آزادی در داخل زندان های رژیم 
صهیونیس��تی و خارج از آن ادامه دارد. « جنبش 
مجاهدین هم اعالم کرد: »تأکید می کنیم که این 
پیروزی بزرگ، یک شکس��ت اطالعاتی و امنیتی 
بزرگ است که دروغین بودن هاله امنیتی دشمن 
صهیونیس��تی را که این رژیم درباره توانایی های 
امنیتی و اطالعاتی خود ترس��یم کرده، فاش کرد. 
این سقوط و شکست تأکید می کند که نابودی رژیم 

صهیونیستی نزدیک است.«

طالبان سه هفته بعد از کنترل کابل، با کمک ارتش 
پاکستان و در سایه س�کوت بین المللی محض، 
پنجش�یر تنها والیت خارج از قلمرو خود را هم 
به کنترل در آورد. صبح دیروز فیلمی از باالرفتن 
پرچم طالبان در اس�تانداری استان پنجشیر در 
شهر خرد بازارک منتشر ش�د و ساعتی بعد هم 
سخنگوی طالبان اعالم کرد که کنترل کامل والیت 
پنجشیر افغانستان را به دست گرفته است. احمد 
مسعود و امراهلل صالح، معاون پیشین رئیس جمهور 
افغانستان که بعد از کنترل طالبان بر کابل، هسته 
مقاومت پنجشیر را تشکیل دادند، گفته اند که در 
جایی امن هستند. احمد مسعود با انتشار پیامی از 
مردم افغانستان خواسته علیه طالبان قیام کنند. 
به گزارش »ج��وان« ذبیح اهلل مجاهد، س��خنگوی 
طالبان صبح دیروز اعالم کرد که پنجش��یر آخرین 
والیت افغانس��تان نیز به تصرف طالب��ان درآمده و 
حاال افغانس��تان »به طور کامل در تصرف نیرو های 
طالبان قرار دارد.«  به گزارش اس��پوتنیک، ذبیح اهلل 
مجاهد در توئیتر نوش��ت: »آخرین سنگر مزدوران 
دشمن، استان پنجشیر، به طور کامل تسخیر شد. 
آخرین تالش      ها برای تأمین امنیت کامل در کشور نیز 
نتیجه داد و استان پنجشیر تحت کنترل کامل امارت 
اسالمی قرار گرفت.« مجاهد، مقاومت در پنجشیر را  
»تعدادی از افراد یاغی« توصیف کرده که بخشی از آنها 
»سرکوب« شدند و عده ای فرار کردند. طالبان کنترل 
پنجشیر را »فتح « خوانده و گفته که »با تالش های 
اخیر کشور ما کامالً از گرداب جنگ بیرون آمد و مردم 
ما در فضای آزادی، اس��تقالل و آبادی زندگی آرام و 
خرسندی خواهند داش��ت.«  همزمان، حساب های 
منتسب به طالبان صبح دیروز فیلم باال بردن پرچم 
طالبان در استانداری استان پنجشیر در شهر خرد 
بازارک را نشان دادند. منابع مطلع در افغانستان تأیید 
می کنند که در سنت جنگی افغانستان، سقوط مرکز 
یک والیت، به معنای کنترل کامل آن به شمار می رود. 

منابع خبری از جان باختن »فهیم دشتی« سخنگوی 
جبهه مدافعان پنجشیر و عبدالودود ذره از فرماندهان 
ارشد ارتش افغانستان و پس��رعمه احمد مسعود و 
دو فرمانده دیگ��ر مقاومت در پنجش��یر به نام های 
منیب امیری و قوماندان گل حیدر خب��ر داده اند. با 
این حال، مقاومت پنجشیر کنترل کامل طالبان بر 
آن را تأیید نکرده و گفته که نیروهای این جبهه در 
تمامی دره های پنجشیر حضور دارند. دفتر »امراهلل 
صالح« معاون رئیس جمهور سابق افغانستان به پایگاه 
خبری الش��رق گفته که »احمد مس��عود « فرمانده 
جبهه مدافعان پنجش��یر در جایی ام��ن در داخل 
پنجشیر است. خود امراهلل صالح هم با انتشار پیامی 
در صفحه اینستاگرام نوشت که در پنجشیر است و 
مقاومت ادامه دارد و ادامه خواهد داشت:»من اینجا 
هستم با خاک و با وطنم و به خاطر دفاع از کرامت این 
خاک تا آخرین قطره ای خون با لشکر جهل پاکستانی 

مقاومت خواهم کرد.«
عصر دیروز احمد مسعود، رهبر مقاومت پنجشیر با 
پخش یک نوار صوتی هرچند به طور تلویحی کنترل 
طالبان بر پنجشیر را تأیید کرد ولی مردم افغانستان 
را به قیام فراخواند. احمد مسعود گفته که طالبان از 
درخواس��ت علمای دینی برای توقف جنگ در این 
والیت س��رپیچی کرده اند و به مردم فراخوان داده 
که علیه این گروه قیام عمومی کنند: » هموطنان در 
هرگوشه ای که هستید چه در بیرون و چه در داخل، 
فراخوان می دهیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، 
آزادی و سربلندی وطن خود آغاز کنید. هرکسی به هر 
شکلی که می تواند ایستاد شود و فریاد هیهات من الذله 
را بلند کنند.«  مسعود همچنین از جامعه جهانی انتقاد 
کرده که با ایجاد فرصت غلط سیاسی به طالبان باعث 
ش��د که این گروه هم جرئت سیاسی پیدا کند و هم 
به دنیا نشان دهند که تغییر کرده اند در حالی که به 
هیچ عنوان تغییر نکرده بلکه ظالم تر، قسی القلب تر و 

افراطی تر از دیروز، امروز قدم گذاشته اند. 

   ایران نقش پاکستان را محکوم کرد
گزارش های غیر رسمی از نقش ویژه ارتش پاکستان 
در کنترل طالبان بر پنجش��یر حکایت دارد. تصاویر 
مختلف هرچند تأیید نشده ای از پرواز جنگنده های 
ارتش پاکستان بر فراز پنجشیر منتشر شده و گفته 
می ش��ود که ارتش پاکس��تان با پهپاد و تانک وارد 
نبرد دره پنجشیر شده  است. همچنین برخی منابع 
می گویند ک��ه تانک ها، وس��ایل و تجهیزاتی که روز 
دو     شنبه در پنجش��یر به کار گرفته ش��ده، پیش از 
این در افغانس��تان دیده نشده  اس��ت. »پامیرنیوز« 
از قول دو منبع در مقاومت پنجش��یر نوشته که در 
نبرد پنجش��یر نیروهای ویژه پاکستانی که با اراضی 
پنجشیر آشنا هستند و نقش��ه این منطقه را دارند، 
به سنگرهای نیروهای مقاومت از هوا هجوم آوردند. 
منابعی هم گفته اند که خلبان های پاکستانی با استفاده 
از جنگنده های امریکایی که به دست طالبان افتاده 
است، مواضع جبهه مقاومت را در پنجشیر هدف قرار 
می دهند. روز یک     شنبه گزارش شد که ژنرال فیض 
حمید، رئیس سازمان اطالعات نظامی ارتش پاکستان 
بنا به دعوت رهب��ری طالبان به کابل س��فر کرده و  
روزنامه های پاکستان هم نوشته اند که او در این سفر 
با مال عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی و نجیب اهلل، 
مسئول استخبارات طالبان مالقات  کرده است. این 
س��فر پیش زمینه ای برای حمله طالبان به پنجشیر 
بوده اس��ت. دیروز هم گزارش ش��د که عمران خان، 
نخست وزیر پاکس��تان در گفت وگو با مقامات ارشد 
عربستان س��عودی و امارات درباره اوضاع افغانستان 
رایزنی کرده اس��ت. ضیا آریانژاد، نماینده سمنگان 
در پارلمان افغانستان با اش��اره به نقش پاکستان در 
حمالت پنجش��یر می گوید: » پنجشیر با پهپادهای 
نیروهای هوایی پاکستان و بمب های هوشمند بمباران 
ش��د. طالبان از تجربه شکسته شدن خطوط دفاعی 
شهر کوهستانی و صعب العبور شوشا در قره باغ توسط 
کماندوهای پاکستان و همچنین نبرد پهپادی ترکیه 

بهره می برد. برخی منابع حتی از وقوع جنایت جنگی 
در پنجشیر خبر داده اند. سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجه ایران با ابراز نگرانی عمیق از تحوالت 
پنجش��یر گفته که حمالت یک     ش��نبه شب به اشد 
وجه محکوم است. او گفته که پنجشیر تنها راه حل 
سیاسی دارد و محاصره پنجشیر به هیچ وجه از نظر 
حقوق بین الملل و حقوق بشردوس��تانه قابل قبول 
نیست. سخنگوی وزارت خارجه بدون اشاره مستقیم 
به پاکستان گفت که تاریخ افغانستان نشان داده است 
که دخالت مستقیم و غیرمستقیم نیروهای خارجی 
در امور افغانستان جز شکست برای نیروهای متجاوز 
نتیجه دیگری نداشته است:»مردم افغانستان مردمی 
استقالل طلب و غیور هستند و هر گونه مداخله خارجی 

در امور افغانستان از نظر ما محکوم است.«
   سکوت بین المللی

دست کم تا عصر روز گذشته، نه امریکا به رویدادهای 
پنجشیر واکنش نشان داد و نه چین و روسیه. این در 
شرایطی است که طالبان همچنان به ارسال سیگنال های 
مثبت به جامعه بین المللی ادامه می دهد. در حالی که 
طالبان با تکمیل حلقه کنترل خود بر همه والیت های 
افغانس��تان، تأکید دارد که یک دولت فراگیر تشکیل 
خواهد داد، الجزیره به نقل از مقامات طالبان گزارش داد 
این گروه از چین، روسیه، ترکیه، پاکستان و قطر برای 
حضور در مراسم اعالم دولت جدید دعوت کرده است. 
محمد اکبر آقا، فرمانده میدانی طالبان و رهبر شورای 
عالی نجات افغانستان هم به خبرگزاری تاس گفته که 
طالبان به ایجاد روابط با روسیه، ایران و پاکستان تمایل 
دارد. همچنین »مال عبدالغنی برادر«، معاون سیاسی 
طالبان در تازه      ترین گفت وگو با الجزیره گفته که تاکنون 
کار روی تشکیل یک حکومت همه شمول جریان دارد 
اما نگفت ک��ه حکومت جدید دقیقاً چ��ه زمانی اعالم 
خواهد شد. برخی رسانه های پاکس��تان اعالم کردند 
طالبان افغانستان فردی به نام »مالحسن آخوند« را به 

عنوان رئیس دولت معرفی کرده است.

نخس�ت وزیر عراق در پی حمالت تازه داعش 
در استان کرکوک، دستور اجرای عملیات های 
پیشگیرانه علیه باندهای مخفی را صادر کرد. 
دفتر مصطفی الکاظم��ی، نخس��ت وزیر عراق در 
بیانیه ای اعالم کرد که یک     ش��نبه ش��ب نشست 
فوق العاده شورای امنیت ملی به ریاست الکاظمی 
برگزار شد. در این نشست تحوالت امنیتی اخیر و 
سازوکارهای مؤثر برای جلوگیری از تکرار حوادث 
امنیتی در استان کرکوک، بررسی شد. طبق گزارش 
»السومریه نیوز«، الکاظمی در این نشست بر ضعف 

امکانات دشمن تأکید کرد و در عین حال گفت که 
گاهی اوقات سوء مدیریت و سهل انگاری فرماندهان 
نظامی باعث ب��روز حوادث امنیتی می ش��ود. وی 
تدوین سازوکارهای جدید برای جلوگیری از تکرار 
چنین حوادث امنیتی را ضروری خواند و گفت که 
فعال س��ازی نقش دس��تگاه های اطالعاتی، ایجاد 
س��ازوکار هماهنگی مؤثر بی��ن نهادهای مختلف 
امنیتی و امنیتی ضروری است. الکاظمی همچنین 
دستور تشکیل کمیته مرکزی برای تحقیق درباره 
نقض امنیتی و ممانعت از تکرار ح��وادث امنیتی 

را صادر کرد. الکاظمی با اش��اره به تنوع جمعیتی 
در اس��تان کرکوک، تصریح کرد که برخی      ها برای 
فتنه انگیزی تالش می کنند به ویژه اینکه ما برگزاری 
انتخابات سرنوشت ساز را پیش رو داریم. وی دستور 
اجرای عملیات بی سابقه و پیشگیرانه برای ممانعت 
از تشکیل باندهای مخفی و تکرار حوادث امنیتی را 
صادر کرد. از سوی دیگر، ابوعلی العسکری، سخنگوی 
نظامی و مسئول امنیتی گردان های حزب اهلل عراق به 
حمله عناصر داعش به یک مقر نظامی در کرکوک و 
کشته شدن چند پلیس این کشور واکنش نشان داد. 

مسئول امنیتی گردان های حزب اهلل عراق در واکنش 
به حمالت داعش، گفت که سرویس های اطالعاتی 
عربستان سعودی و امارات مستقیماً عناصر داعش 
را مدیریت می کنند. العس��کری در صفحه توئیتر 
خود نوشت: »س��رویس های اطالعاتی عربستان 
سعودی و امارات مستقیماً عناصر داعش را مدیریت 
می کنند. این مسئله برای س��رویس های ذی ربط 
آشکار است«. س��خنگوی حزب اهلل عراق گفت که 
نیروهای حشدالش��عبی باید نسبت به توطئه های 

امریکا و رژیم صهیونیستی هشیار باشند.

سقوط پنجشیر در سکوت جهانی
هشدار شدید تهران به دخالت های خارجی در افغانستان و کشتن رهبران مقاومت

دستور الکاظمی برای عملیات پیشگیرانه علیه باندهای مخفی داعش


