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  گزارش  2

۲۶ كشور هشدار دادند

احتمال كودتا در برزيل
در نامه اي با  امضاي بيش از 100 نفر چهره هايي از ۲۶ كشور هشدار 
دادند كه فراخوان رئيس جمهور برزيل براي تظاهرات ديروز عليه 
ديوان عالي، مي تواند به وقوع كودتا در اين كش�ور منتهي ش�ود. 
رؤس��اي جمهور يا مقامات سابق ۲۶ كش��ور جهان درباره اقدام ژائير 
بولس��ونارو و متحدان وي از جمله پليس نظامي و برخي نمايندگان 
دولتي و گروه هاي نژادپرست افراطي، درباره فراخواني براي تظاهرات 
عليه ديوان عالي و كنگره در هفتم س��پتامبر )1۶ ش��هريور( سالروز 
اس��تقالل برزيل ابراز نگراني كردن��د. در اين نامه اقدام بولس��ونارو و 
هوادارانش، نوعي اقدام شورشي و تهديد عليه نهادهاي دموكراتيك 
كشور ارزيابي شده است و اس��امي افرادي مانند رافائل كوره آ، خوزه 
لوئيس رودريگز زاپاترو، رؤساي جمهور سابق اكوادور، اسپانيا، دولفو 
اسكيوال برنده جايزه نوبل و نوآم چامسكي فيلسوف امريكايي نيز در 
آن به چشم مي خورد. همچنين اعضاي كنگره برزيل از طريق اين نامه 
درباره تكرار اقدام مشابه حمله به كنگره امريكا در ششم ژانويه )17دي 
ماه( گذشته، طرفداران دونالد ترامپ رئيس جمهور سابق امريكا و نيز 
حضور مأموران در حمايت از فرمانده بركنار شده ارتش سابق هشدار 
دادند.  بولسونارو به دليل اتخاذ رويكردهاي سياسي مشابه ترامپ، با 
عنوان ترامپ برزيل شهرت دارد. وي كه خود را براي انتخابات ۲۰۲۲ 
آماده مي كند خواس��تار تغيير نظام رأي دهي به شيوه برگه هاي رأي 
شده بود اما اعضاي كنگره با اين درخواست موافقت نكردند. بولسونارو 
متقابالً تهديد كرد چنانچه تقلب انتخاباتي رخ دهد، او رياست را تحويل 
نخواهد داد. اين اظهارات موجب شد منتقدان تأكيد كنند كه او به دنبال 

تضعيف كردن نظام انتخاباتي برزيل است. 

15

 هند 100 پهپاد از رژيم صهيونيستي خريد
هند معامله خريد 1۰۰فروند پهپاد از رژيم صهيونيس��تي را به ارزش 
تقريبي 1۰۰ميليون دالر تكميل كرد و اين قرارداد به عنوان بخشي از 
خريد اضطراري امضا شد. به گزارش ايرنا از رسانه هاي صهيونيستي، 
دولت هند بر اين باور است كه خروج امريكا از افغانستان تنها موجب 
تشديد تهديد مي شود، چراكه طالبان افغانستان و پاكستان از همكاري 
در حمالت تروريستي عليه هند هراس دارند. پهپادهاي خريداري شده 
كه Sky Striker نام دارند توسط شركت Elbit Systems ساخته شده 
است. رسانه هاي صهيونيس��تي مدعي هستند اين نوع پهپاد مي تواند 
اهداف تعيين شده توسط اپراتور را با يك كالهك پنج كيلوگرمي كه در 

داخل بدنه آن تعبيه شده است شناسايي كند و به آنها ضربه بزند. 
-----------------------------------------------------

  تركيه تدابير امنيتي را  مقابل افغان ها تشديد كرد
»محمد امين بيلمز« فرماندار استان »وان« كه در مرز ايران قرار دارد 
گفته كه به دليل موج احتمالي مهاجرت ناش��ي از تس��لط طالبان بر 
افغانستان، تدابير امنيتي تركيه در مرز با ايران افزايش يافته است. به 
گزارش ايرنا، »بيلمز« به خبرگزاري »آناتولي« گفت: اقدامات امنيتي 
مرزي در سه سال گذشته افزايش يافته است. وي ادامه داد: ما اقدامات 
امنيتي را در م��رز افزايش داديم و تمام تالش خ��ود را به كار خواهيم 
گرفت تا مرز غيرقابل نفوذ باش��د. بيلمز تصريح كرد كه 7۵۰ پرسنل 
عمليات ويژه پليس، ۳۵ تيم و ۵۰ خودروي زرهي در مرز كار مي كنند. 
مقامات تركيه اي به ويژه رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري اين كشور 
در مناسبت هاي گوناگون اعالم كرده است كه كشورش توانايي پذيرش 

آوارگان و پناهجويان جديدي از مبدأ افغانستان و سوريه را ندارد. 
-----------------------------------------------------

  برزيل قدرت شبكه هاي اجتماعي را مهار مي كند
ژائير بولسونارو، رئيس جمهور برزيل گفته كه بنا دارد با صدور فرماني 
اجرايي كه روز دوش��نبه آن را امضا كرد، قدرت شبكه هاي اجتماعي 
بزرگ چون فيس بوك و توئيتر براي كنترل و حذف حساب هاي كاربري 
را محدود كند. به گزارش بي بي سي، بولسونارو مي گويد هدفش از وضع 
اين دستور حفظ »آزادي بيان« اس��ت. دفتر رئيس جمهوري برزيل، 
پيش از اين گفته كه هدف از فرمان جديد بولس��ونارو شفاف س��ازي 
قدرت شبكه هاي اجتماعي و نظارت آنها بر محتواي منتشر شده روي 
اين پلت فرم هاس��ت. در متن اين فرمان آمده كه شبكه هاي اجتماعي 
بزرگ پيش از حذف محتوا يا مسدود كردن يك حساب كاربري، بايد 
»علت و انگيزه« خود براي چني��ن اقداماتي را تصريح كنند. ماه ژوئيه 
گذشته يوتيوب حدود 1۵ويدئوی بولسونارو را به علت »اشاعه اطالعات 

نادرست« درباره كرونا حذف كرد. 
-----------------------------------------------------

  روسيه نيروي هوايي سوريه را تقويت مي كند
 نيروي هوايي روسيه و سوريه با استفاده از بالگردهاي روسي در صحراي 
سوريه در جنوب شرقي اين كشور، رزمايش مش��ترك برگزار كردند. 
به گزارش ايرنا به نقل از روس��يا اليوم، اين رزمايش هوايي مش��ترك 
روسيه و سوريه قرار است چند روز ادامه داشته باشد. در اين رزمايش، 
خلبانان روس بالگردهاي »مي- 8«، »كا- ۵۲« و خلبانان سوري بالگرد 
»مي- ۲4« را در صحراي سوريه به پرواز درمي آورند. آنچه اين تمرينات 
نظامي روسيه و سوريه را از ساير تمرينات متمايز مي كند، برگزاري آن در 
شرايط واقعي جنگي است. خلبانان سوري در اين تمرينات نظامي، چند 
مأموريت از جمله نحوه عبور از پدافند هوايي دشمن را تمرين مي كنند. 
-----------------------------------------------------

  سفر هيئت امنيتي اسرائيل به قاهره
منابع مصري به العربي الجدي��د گفته اند كه طی روزهاي اخير هيئتي 
صهيونيس��تي به رياس��ت ايال حولتا، مش��اور امني��ت داخلي رژيم 
صهيونيستي به قاهره رفته و با عباس كامل، رئيس سرويس اطالعات 
مصر و احمد عبدالخالق، مسئول پرونده نوار غزه در اين سرويس ديدار 
كرد. به گزارش ايس��نا، قاهره تالش دارد با هدف تضمين تداوم حالت 
آرامش در نوار غزه و اراضي اش��غالي يك توافق دائمي بين فلس��طين 
و رژيم صهيونيس��تي برقرار شود. هيئت صهيونيس��تي پرونده تبادل 
اسيران، ديدگاه هاي مطرح در اين خصوص را بررسي كرد؛ چراكه اين 

اقدام در دستيابي به توافقي طوالني در مورد آتش بس اساسي است. 
-----------------------------------------------------

  تحقير ترودو در تجمع انتخاباتي با پرتاب سنگ  
»جاستين ترودو« رهبر حزب ليبرال و نخس��ت وزير كانادا روز دوشنبه 
مورد حمله با سنگ ريزه قرار گرفت و اتوبوس كارزار انتخاباتي وي از سوي 
معترضان عصباني محاصره شد. صدها معترض او را هو كردند و به تمسخر 
گرفتند.  به گزارش فارس، او هفته گذش��ته هم مجبور ش��د يك تجمع 
انتخاباتي را در منطقه بولتون انتاريو پس از ورود معترضان به محل، لغو 
كند. معترضان از حمايت ترودو از واكسيناسيون در مقابل كرونا، موافقت 
با قرنطينه و اينكه گفته همه كاركنان فدرال بايد در برابر كرونا واكسينه 

شوند، وگرنه ممكن است اخراج شوند، خشمگين هستند. 
-----------------------------------------------------

  دمشق مذاكره با تركيه را قاطعانه تكذيب كرد
پس از انتشار گزارش هايي درباره ديدار قريب الوقوع دو مقام اطالعاتي 
سوريه و تركيه در بغداد، وزارت امور خارجه سوريه رسماً هر گونه ارتباط 
و مذاكره با آنكارا را تكذيب كرد. به گزارش س��انا، اين مقام سوريه اي 
گفت: »ديگر براي عالم و آدم روش��ن ش��ده كه رژيم حاكم در آنكارا 
حامي اصلي تروريسم است و تركيه را به منبع افراطي گري و تروريسم 
مبدل كرده است؛ تروريسمي كه صلح و ثبات منطقه و جهان را تهديد 
مي كند. ]آنكارا[ آشكارا قطعنامه هاي مشروع بين المللي درباره مبارزه 

با تروريسم را زير پا مي گذارد.«

ارزيابي بلومبرگ
روسيه و چين 

مايل به تعويق مذاكرات وين هستند
بلومبرگ در گزارشي كه به تازگي از آينده مذاكرات هسته اي در 
وين منتشر كرده است گفته كه مسكو و پكن اشتياق چنداني از خود 
براي تشويق ايران به شروع مذاكرات هسته اي نشان نمي دهند. 
در حالي ك��ه روند تكميل تيم هس��ته اي در ايران هنوز انجام نش��ده 
است، امريكا و اروپا هر چند روز يكبار براي از سرگيري پروسه متوقف 
شده مذاكرات هسته اي وين براي بازگش��ت امريكا به برجام فراخوان 
مي دهند. در تازه ترين مورد، روز دوش��نبه س��خنگوي وزارت خارجه 
فرانسه تأكيد كرد كه خيلي زود ايران بايد توضيحات فني و كافي درباره 
ابهامات مورد نظر آژانس درباره وجود مواد هسته اي اعالم نشده را ارائه 
دهد. سخنگوي وزارت خارجه فرانسه از ايران خواسته تا فوراً همكاري 
كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي را از سر گيرد. همزمان ميخائيل 
اوليانوف، نماينده روسيه در س��ازمان هاي بين المللي واقع در وين نيز 
روز دوشنبه در توئيتي نوشت كه مهم است كه به خاطر داشته باشيم 
هدف توافق شده مذاكرات وين احياي توافق اصلي برجام است كه شامل 
رفع تحريم ها و اجراي كامل تعهدات مي شود. هيچ كدام از طرفين اين 
مذاكرات هدف توافق شده را زير سؤال نمي برد. جاناتان ترون در شبكه 
خبري بلومبرگ نوشته كه تالش هاي امريكا و اروپا براي ترغيب ايران به 
بازگشت به مذاكرات هسته اي در ماه سپتامبر، به دليل حمايت رهبران 
چين و روسيه از ايده به تعويق انداختن آغاز مذاكرات و تشويق ايران از 
سوي آن كشور به خودداري از مذاكره با غرب با مشكل و چالش مواجه 
خواهد شد. هرچند بلومبرگ اس��ناد خاصي در اين مورد ارائه نكرده، 
ولي نوشته كه به رغم آنكه مسكو به وضوح اعالم كرده انتظار دارد ايران 
سازوكار بازرس��ي بين المللي را گسترش دهد اما اش��تياق چنداني از 
خود براي تشويق ايران نشان نمي دهد. به نوشته بلومبرگ، نتيجه اين 
موضوع و حمايت روسيه از ايران آن است كه تهران در حال غني سازي 
اورانيوم با سرعتي باالست. ديپلمات ها و تحليلگران معتقدند تحوالت 
اخير فرصتي را براي دولت ايران فراهم مي كند تا فهرست امتيازاتي را 
كه از واشنگتن مي خواهد در ازاي بازگشت به تعهدات برجامي گسترش 

دهد و مي تواند مذاكرات را به زماني ديگر موكول كند. 
علي واعظ، تحليلگر گروه بين المللي بحران مي گويد، مذاكره كنندگان 
ايراني خواهان لغو تحريم هايي فراتر از تحريم هاي هسته اي دوره ترامپ 
هستند. به نوشته بلومبرگ، اروپا اعتبار خود را از دست داده و چين و 
روسيه هم از تحقق هرگونه تالشي از سوي غرب براي اعمال تحريم هاي 

تازه عليه ايران جلوگيري خواهند كرد. 
تارا كرونبرگ، پژوهشگر مؤسسه بين المللي تحقيقات صلح استكهلم 
مي گويد: اروپا پس از اعمال سياست فشار حداكثري ترامپ عليه ايران با 
يك معضل الينحل مواجه شد. اكنون وضعيت به نفع چين در حال تغيير 
و رويكرد كشور ها به سوي شرق در حالت چرخش است. اين موضوع 
در قبال رويكرد ايران نيز صدق مي كند و به سوي چين متمايل شده 
است. عماد آبشناس، تحليلگر سياسي معتقد است كه اوج گيري تنش 
ميان ايران و امريكا به اين خاطر است كه هر دو طرف مي خواهند به ميز 
مذاكره بازگردند اما با كارت هايي قوي تر از قبل.  او معتقد است ترامپ 
تمام كارت هاي امريكايي ها را سوزانده و هر كارتي را كه ممكن بود عليه 
ايران استفاده كرد و ديگر هيچ كارت فشار تازه اي در دست امريكايي ها 
وجود ندارد، به همين خاطر اكنون امريكا مجبور مي شود افراد ايراني 
را تحريم كند. آبشناس معتقد است، ايران در حال افزايش غني سازي 
اورانيوم و كاهش تعهدات برجامي خود است تا به طرف مقابل فشار آورد 

كه خواسته هايش را بپذيرد و مجبور به امتياز دادن شود. 

نفر دوم تل آويو 
برای تنش زدايی  به مسکو رفت

»يائي�ر الپيد« وزي�ر خارج�ه رژيم صهيونيس�تی ام�روز پس از 
پاي�ان تعطيالت عي�د يه�ودی معروف ب�ه »روش هش�انا« برای 
ديدار با »س�رگئی الوروف« وزير خارجه روس�يه به مس�كو سفر 
خواهد كرد؛ س�فری كه نش�ان می ده�د گزارش ها درب�اره تنش 
بين تل آوي�و و مس�كو به خصوص بر س�ر س�وريه جدی اس�ت. 
به گزارش »جوان« سفر الپيد به مسكو كه در واقع نفر دوم كابينه رژيم 
صهيونيستی بعد از نخست وزير است، اولين ديدار او با وزير خارجه 
روس��يه پس از تصدی وزارت خارجه رژيم صهيونيستی خواهد بود. 
روزنامه »شرق االوسط« نوشته كه پرونده سوريه يكی از موضوعات 
مهم تنش بين مسكو و تل آويو است و پيش بينی می شود ديدار روز 
چهارشنبه وزير خارجه اسرائيل با همتای روس خود چند ساعت به 
طول انجامد، زيرا دفتر » الپيد« اعالم كرده كه وی روز پنج شنبه به 
تل آويو بازمی گردد. اين سفر تنها چند روز بعد از فرود اجزای موشك 
ساخت روسيه  از سوريه در منطقه گوش دان در اسرائيل انجام می شود 
كه نش��ان دهنده تالش تل آويو برای تنش زدايی با مس��كو است. در 
جريان حمله پنج ش��نبه هفته قبل اس��رائيلی ها به س��وريه، پدافند 
هوايی سوريه ۲1 موشك از مجموع ۲4 موشك اسرائيلی شليك شده 
را رهگيری كرد و در جريان اين رهگيری، بخش هايی از موشك های 
سوری ساخت روسيه به س��رزمين های اشغالی پرتاب شد. به نوشته 
»شرق االوسط«، رژيم اسرائيل از اينكه روسيه تسليحات اثربخشی 
به سوريه داده است تا حمالت هوايی اين رژيم به نقاط مختلف سوريه 
را خنثی كند، ناراحت است، در حالی كه مسكو هم به حمالت شديد 
رژيم اسرائيل به سوريه به شدت اعتراض دارد. به نوشته شرق االوسط، 
برخی از حمالت اخير رژيم صهيونيستی به سوريه ناموفق بود و برخی 
از اين حمالت به اهدافی نزديك پايگاه های ارتش روسيه در سوريه 

صورت گرفت. 
هرچند اولين انتقادهای جدی و جديد روس ها از سياست خاورميانه ای 
تل آويو به اواس��ط آذر 1۳99 برمی گردد كه آناتولی ويكتوروف، سفير 
كرملين تل آويو در مصاحبه با روزنامه های اسرائيلی جروزالم پست و 
معاريو گفت كه ريشه بی ثباتی خاورميانه را »نه در اقدامات ايران، بلكه 
بايد در عدم پايبندی )اس��رائيل( به قطعنامه های سازمان ملل متحد، 
نزاع اسرائيلی- عربی و عدم درك متقابل كشورها« جست وجو كرد، ولی 
اين تنش ها ظرف يك ماه گذشته برجسته تر شده است. آدميرال واديم 
كوليت، معاون مركز آشتی طرف های متخاصم در سوريه روز 1۶مرداد 
ماه گفته بود كه سامانه های دفاع موشكی روسيه هفت مورد از هشت 
موشك شليك شده اسرائيل به سمت پايگاه هايی در نزديكی حلب را 
ساقط كرده است. اين اظهارات، بعد از اولين حمله تل آويو به سوريه بعد 
از نخست وزير شدن نفتالی بنت ابراز شد و همان موقع، پايگاه بيزينس 
اينسايدر از قول  يك منبع ناشناس روس نوش��ت كه  روسيه در حال 
تغيير رويكرد خود درخصوص حمالت رژيم صهيونيستی عليه اهداف 

ايرانی و حزب اهلل در سوريه است. 

به رغم »اما و اگر«های امريكا برای شناسايي طالبان 

طالبان: به زودي  در امريکا سفارت می زنيم

در ش�رايطي كه    گزارش  یک
دولت امريكا گفته 
براي شناسايي طالبان زمان بيشتري الزم دارد 
سخنگوي طالبان اعالم كرد به زودي سفارتش 
را در امريكا افتتاح خواهد كرد؛ موضعي كه به 
نظر مي رسد تالش هايي در اين زمينه در حال 
انجام است و از البه الي حرف هاي وزير خارجه 
امريكا هم مي توان دريافت كه   واش�نگتن با 

طالبان در تماس است. 
طالبان كه هفته گذش��ته پس از فرار امريكايي ها 
از افغانس��تان، با تش��ييع جنازه نمادين سربازان 
امريكايي در كابل جشن پيروزي به پا كرد، اكنون 
از برقراري روابط نزديك با امريكا در آينده نزديك 
سخن مي گويد. سهيل شاهين، عضو دفتر سياسي 
طالبان روز سه شنبه در مصاحبه با روزنامه الشرق 
االوس��ط درباره مقدم��ات تش��كيل دولت جديد 
گفت: »دولت آماده است و اسامي و پست ها تعيين 
شده اند. دولت ظرف چند روز آتي تشكيل مي شود.« 
ش��اهين بر پايبندي طالبان به توافقي كه با دولت 
امريكا درباره آوارگان و اجازه ندادن به هيچ طرفي 
براي انجام حمالت تروريستي عليه امريكا يا منافع 
و نيروهاي آن در منطقه امضا كرده، تأكيد كرد. وي 
گفت: »ما تبادل اطالعات ب��ا امريكايي ها نداريم. 
اين جزو توافق نيست. ما اطالعاتي به امريكايي ها 
نمي دهيم.« شاهين  درباره پيش بيني هاي مارك 
ميلي، رئيس ستاد ارتش امريكا درخصوص احتمال 
وقوع جنگ داخلي در افغانستان گفت: »اين پيش 
بيني هاي اوست اما پيش بيني هاي ما اين است كه 
افغانستان آرام است و ما از جهان مي خواهيم به ما 
كمك كنند. طالبان هيئت هايي را به كش��ورهاي 
عربي و اسالمي مي فرس��تد و انتظار دارد آنها هم 
همين كار را بكنند. ما سفارتي را در واشنگتن افتتاح 
مي كنيم و زماني كه دولت تش��كيل داديم، انتظار 

داريم كرسي در سازمان ملل داشته باشيم.« 
طالبان درحال��ي به دنب��ال افتتاح س��فارتش در 
واشنگتن اس��ت كه دولت امريكا اعالم كرده است 

طالبان را به رس��ميت نمي شناس��د. امريكايي ها 
گفته اند براي شناس��ايي طالبان ب��ه زمان زيادي 
نياز دارند تا اگر اين گروه به وعده هايش عمل كرد، 
طرح شناسايي اين گروه را در دستور كار قرار دهد. 
هر چند امريكايي ها شناس��ايي طالبان را منوط به 
تحقق وعده هايش كرده اند اما مقامات واش��نگتن 
درباره حل برخي مس��ائل با اين گ��روه در تماس 
هستند. به گزارش بي بي سي، آنتوني بلينكن، وزير 
خارجه امريكا كه همراه لويد آستين، وزير دفاع اين 
كشوربه قطر سفر كرده در نشست خبري مشترك با 
وزير خارجه قطر گفت كه اياالت متحده در ساعات 
گذش��ته با طالبان در تماس بوده ت��ا بتواند امكان 
پروازهاي چارتر بيشتر از فرودگاه كابل را فراهم كند. 
او گفت كه طالبان بار ديگر به امريكا اطمينان داده 
كه مسير امن خروج از افغانستان را براي كساني كه 
مدارك سفر دارند، فراهم مي كند. به گفته بلينكن، 
»حدود 1۰۰ ش��هروند امريكايي در افغانستان كه 

بيشتر آنها دوتابعيتي هس��تند، مي خواهند از اين 
كشور خارج شوند.« اگرچه امريكايي ها به رسميت 
شناختن طالبان را به آينده موكول كرده اند اما توافق 
اين كشور با طالبان در مارس ۲۰۲۰، آن هم بدون 
حضور دولت افغانستان، مهر تأييدي براي شناسايي 
اين گروه بود و نشان داد واشنگتن در نهايت دولت 

برآمده از اين گروه را تأييد خواهد كرد. 
  تعامل با ديگران 

همزمان با  تش��كيل دولت جديد در افغانس��تان، 
طالب��ان تالش مي كند نظر مس��اعد كش��ورهاي 
ديگر را به خود جلب كند تا شناسايي آن در عرصه 
بين المللي زودتر انجام ش��ود. ذبي��ح اهلل مجاهد، 
س��خنگوي طالبان افغانس��تان روز دوش��نبه به 
هفته نامه آلماني ول��ت آم زونتاگ گف��ت: »ما به 
رواب��ط ديپلماتيك رس��مي و قدرتمند ب��ا آلمان 
متمايل هستيم.« مجاهد اظهار كرد: »همچنين 
طالبان خواهان همكاري با برلين و ديگر كشورها 

در حوزه هاي بهداشت، كشاورزي و آموزش است.« 
سهيل شاهين دوشنبه شب در پيام توئيتري نوشت: 
» قاري دين محمد حنيف رئيس دفتر سياس��ي 
طالبان در تركيه و روسيه با سيحاد ارجناي سفير 
تركيه در كابل ديدار ك��رد و هر دو هيئت در مورد 
وضعيت فعلي افغانستان، مسائل مربوط به فرودگاه 
كاب��ل، روابط دوجانب��ه و همكاري ه��اي متقابل 
گفت وگو كردند.« محمد نعيم ديگر س��خنگوي 
طالبان نيز اعالم كرد كه مولوي عبدالسالم حنيفي، 
معاون دفتر سياسي طالبان روز دوشنبه با وانگ يو، 
سفير چين در كابل ديدار كرد و دو طرف در مورد 
مس��ائل دوجانبه به گفت وگو پرداختند. روزنامه 
گلوبال تايمز در مورد اين ديدار نوشت: »چين روز 
دوشنبه بر موضع خود در قبال مسئله افغانستان 
تأكيد و حمايت خود را از اين كشور در تشكيل يك 
دولت فراگير و متشكل از نمايندگان گسترده اعالم 
كرد.«  ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين نيز 
روز سه شنبه اعالم كرد روسيه هنوز تصميمي درباره 
به رسميت ش��ناختن طالبان به عنوان حكمرانان 
جديد افغانستان اتخاذ نكرده ولی سرگئي الوروف، 
وزير امور خارجه روسيه گفت كه اين كشور تنها در 
صورتي در مراسم تحليف دولت طالبان شركت و از 
آن حمايت مي كند كه همه شمول باشد و همه اقوام 

افغانستان در آن حضور داشته باشند. 
  تداوم درگيري در پنجشير

به رغم اعالم رسمي طالبان مبني بر تسلط كامل 
بر واليت پنجش��ير اما درگيري ها بين اين گروه و 
نيروهاي مقاومت اين منطق��ه كماكان ادامه دارد. 
يك منبع نزديك به جبهه مقاومت ملي در منطقه 
پنجشير روز سه شنبه گفت كه درگيري هاي شديد 
در منطقه ادامه دارد. اين منبع به خبرگزاري تاس 
گفت: »از يك شنبه شب، مواضع رزمندگان مقاومت 
مورد حمله هواپيماهاي بدون سرنشين قرار گرفته، 
بنابراين بس��ياري از آنها مجبور به عقب نشيني و 
عزيمت به مناطق كوهستاني شدند. روز دوشنبه، 
حمالت به شدت فش��رده ادامه يافت و تاكنون در 
جريان بوده اس��ت. درگيري ها در اس��تان اندراب 
در واليت بغالن نيز در جريان است.« به گفته اين 
منبع، »به دليل وضعيت متشنج در دره پنجشير و 
گلوله باران مداوم از سوي طالبان، اكثريت ساكنان 
محلي خانه هاي خ��ود را ترك ك��رده و به كوه ها 
رفته اند.« همزمان طالبان مي گويند كنترل خود 
را بر دره پنجشير تقويت مي كنند. يكي از رهبران 
طالبان هم از س��اكنان اين منطقه خواس��ت تا به 
كوه ها فرار نكنند و در خانه هاي خود بمانند؛ جايي 

كه به گفته وي به آنها آسيبي نمي رسد.  
 وضعيت بغرنج اقتصادي

پس از تسلط طالبان بر افغانستان و نبود چشم انداز 
روشن از آينده سياسي اين كشور، اوضاع اقتصادي 
هم چندان مناس��ب نيس��ت.  وزير دارايي سابق 
افغانستان تأكيد كرد كه اقتصاد كشورش احتماالً 
ظرف چن��د روز ف��رو مي پاش��د و ارزش پول ملي 
افغانس��تان به س��رعت افت خواهد كرد. وضعيت 
اقتصادي افغانس��تان ب��ه حدي خراب اس��ت كه 
نماينده صليب س��رخ جهاني به اين كش��ور سفر 
كرده است تا از نزديك وضعيت را بررسي كند. پيتر 
مائورر، رئيس كميته بين المللي صليب سرخ براي 
بازديد از تأسيسات درماني و مراكز توانبخشي به 
قربانيان خشونت ها و بيماران تحت پشتيباني اين 
سازمان در افغانستان و همچنين ديدار و گفت وگو 
با كاركنان اين سازمان و مقامات مسئول افغانستان 

وارد اين كشور شد.

به دنبال فرار موفق ش�ش اس�ير فلسطيني از 
زندان فوق امنيتي رژيم صهيونيستي كه استقبال 
طيف هاي مختلف فلسطيني، حزب اهلل لبنان و 
انصاراهلل يمن را به دنبال داشته، صهيونيست ها 
به اعمال تدابير س�ختگيرانه و جا به جايي اسرا 
روي آورده اند؛ اقداماتي كه مي تواند به متشنج 
شدن هر چه بيشتر فضاي زندان ها منجر شود. 
شش اسير فلسطيني كه موفق شدند از طريق حفر 
تونل، از زندان جلبوع معروف به گوانتاناموي اسرائيل 
فرار كنند، در واقع با اين اقدام توانايي صهيونيست ها 
در اجراي تدابير امنيتي را به شدت زير سؤال بردند. 
حاال، صهيونيس��ت ها كه نتوانستند پيش از اين به 
نقشه فرار پي ببرند، با تحت فش��ار گذاشتن بقيه 
زندانيان س��عي مي كنند بر رس��وايي پيش آمده 
س��رپوش بگذارند. اداره زندان هاي جلبوع، پخش 
برنامه هاي تلويزيوني در تمام��ي بندهاي زندان را 
قطع كرده و پنج نفر از رهبران اسير جنبش جهاد 
اسالمي را به مركز بازجويي انتقال داده و عالوه بر 
آن بازرسي گسترده سلول هاي زندان را آغاز كرده 
است. همچنين بنا بر بيانيه اي كه دفتر اطالع رساني 
امور اسرا منتشر كرده است، س��ازمان زندان هاي 
رژيم صهيونيستي، مدت اس��تراحت و هواخوري 
اسراي فلسطيني را به يك ساعت كاهش داده و با 
بستن بخش مربوط به اسراي جهاد اسالمي، شمار 
زيادي از زندانيان را جا به جا كرده است. اين اقدامات 
بنا بر آنچه دفتر اطالع رس��اني اسرا نيز بر آن صحه 
مي گذارد، مي تواند به الته��اب در زندان هاي رژيم 
صهيونيستي دامن بزند. حسن عبد ربه، سخنگوي 
هيئت امور اس��راي فلس��طيني با اش��اره به اينكه 
بيشتر زندانيان فلس��طيني در سلول هاي انفرادي 

به سر مي برند، گفت كه رهبري فلسطين با كميته 
بين المللي صليب سرخ براي بررسي اوضاع در تماس 
است و افزود: »سازمان اطالعات رژيم صهيونيستي، 
از روز دوش��نبه از رهبران جنبش هاي اسيران در 
زن��دان جلبوع بازجويي كرده اس��ت.« بس��تن در 
زندان ها به روي تمامي وكال و مالقاتي ها و اعضاي 
خانواده اس��را، كاهش مدت استراحت و هواخوري 
به يك ساعت و بستن فروشگاه اس��را كه نيازهاي 
خود را از آن خريداري مي كردند، از ديگر اقدامات 
صهيونيست هاست. عبد ربه تأكيد كرد كه مقامات 
اداره زندان ها اقدامات خود را به ويژه عليه اس��راي 
جنبش جهاد اسالمي تشديد و آنها را به زندان هاي 

مختلف منتقل كرده اند.  
باشگاه اس��ير فلس��طين نيز اعالم كرد كه تمامي 

س��لول هاي زندان متش��نج شده و ش��واهد نشان 
مي ده��د اداره زندان هاي رژيم اش��غالگر درصدد 
اعمال بيش��تر مجازات هاي جمعي است. اين نهاد 
ضمن اينكه مسئوليت جان اس��را را متوجه رژيم 
صهيونيس��تي دانس��ت، از س��ازمان هاي حقوقي 
بين المللي از جمله س��ازمان ملل و صليب س��رخ 
جهاني خواست هر چه بيشتر از اسراي فلسطيني 

حمايت كنند. 
  عمليات فرار مبارك

جلب��وع ب��ا دي��واري 9مت��ري از بتن و ف��والد در 
آوريل ۲۰۰4 افتتاح ش��د. اين زندان كه با نظارت 
كارشناس��ان ايرلندي س��اخته ش��ده، بنابر آنچه 
صهيونيس��ت ها مي گويند، با قوانين س��ختگيرانه 
و پيچي��ده امنيتي خ��ود، حفاظتي تري��ن زندان 

اين رژيم محسوب مي ش��ود و با افتتاح آن، هسته 
مهم از اسراي فلسطيني متش��كل از 7۰زنداني از 
سازمان هاي مختلف فلسطيني، به اين زندان منتقل 
شد. روي اين ديوار به جاي سيم خاردار، ورقه هاي 
آهني قرار گرفته است. تمام پنجره هاي زندان با آهن 
ارتقايافته اي ساخته شده و ميله هايی كه با تركيبي 
از آهن و س��يمان س��اخته ش��ده اند در هيچ جاي 
جهان نمونه آن ديده نشده است. عالوه بر اين، يك 
سنسور مخفي در زير زمين زندان قرار دارد كه مانع 
حفاري مي شود. اگر قسمتي از بتن كه كف زندان 
را مي پوشاند، به هر دليلي برداشته شود، رنگ كف 
اتاق به رنگ ديگري تغيير مي كند. محمود مردواي 
آزاده فلسطيني فرار فلسيطني ها را به عمليات فرار 
مباركي تعبير كرد كه ضربه اي عليه كمربند امنيتي 

اسرائيل است. 
  دستاوردي به موقع 

نيروي هوايي رژيم صهيونيس��تي دوشنبه شب در 
چند نوبت برخي از مناطق ش��مال غزه را بمباران 
كرد. حازم قاسم، سخنگوي جنبش مقاومت اسالمي 
فلسطين )حماس( گفت كه بمباران نوار غزه نمايانگر 
تالش رژيم صهيونيستي جهت مخفي كردن ضعف 
و شكس��ت خود در مقابله با مبارزه ملت فلسطين 
است. خالد البطش از رهبران جنبش جهاد اسالمي 
نيز در جريان س��خنراني در راهپيمايي در غزه در 
حمايت از عمليات شش اسير فلسطيني در زندان 
جلبوع هشدار داد: »رژيم اشغالگر براي هرگونه ترور 
قهرمانان عمليات جلبوع بهاي س��نگيني خواهد 
پرداخت. پيام عدم تعرض به اين قهرمانان بايد واضح 
و بدون هيچ ابهامي باشد و به دشمن درباره تعدي يا 

ترور آنها هشدار مي دهيم.«

پس لرزه هاي فرار ۶ فلسطينی از »جلبوع« ادامه دارد

التهاب در زندان های صهیونیسم

پرچمطالبانرویديوارسفارتامريکادرکابلنقشبست

نماي نزديک

طالبان كابينه موقت اعالم كرد
ذبيح اهلل مجاهد، سخنگوي طالبان عصر سه شنبه در نشست خبري خود اعضاي كابينه دولت جديد 
افغانستان را اعالم كرد. اعضاي كابينه افغانستان به شرح زير است: مال محمد حسن آخوند نخست 
وزير، مال عبدالغني برادر معاون نخس��ت وزير، مال محمد يعقوب مجاهد سرپرس��ت وزارت دفاع، 
مولوي اميرخان متكي سرپرست وزارت امور خارجه، سراج الدين حقاني سرپرست وزارت كشور، 
مال عبدالمنان عمري سرپرست وزارت رفاه، شيخ محمد خالد سرپرست وزارت امر به معروف و نهي 
از منكر، مولوي نجيب اهلل حقاني سرپرست وزارت مخابرات، مال عبدالحق وثيق سرپرست وزارت 
اطالعات، ذبيح اهلل مجاهد معاون وزارت اطالعات و فرهنگ، قاري دين محمد حنيف سرپرس��ت 
وزارت اقتصاد، مولوي عبدالحكيم وزارت شرعيات و دادگستري، نور اهلل نوري سرپرست سرحدات و 
قبايل، يونس آخوندزاده سرپرست توسعه روستايي، عبدالحكيم شتي وزير عدليه، مال عبداللطيف 
منصور سرپرست وزارت آب و برق، عبدالباقي حقاني سرپرس��ت وزارت تحصيالت تكميلي، مال 
هدايت اهلل بدري سرپرست وزارت دارايي، مال محمد ادريس رئيس بانك مركزي، شيرمحمد عباس 
ستانكزي معاون وزارت خارجه، فصيح الدين لوي درستيز فرمانده ارتش، مال محمد عيسي اخند 
سرپرست وزارت معادن، مال حميداهلل آخندزاده سرپرست وزارت هوانوردي، مال عبدالحق اخند 

معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت كشور و مولوي نور جال معاون وزير كشور. 


