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  گزارش  2

تسلط انصاراهلل
 بر منطقه راهبردی مأرب 

در  ش�د  موف�ق  یم�ن  مردم�ی  کمیته ه�ای  و  ارت�ش 
درگیری ه�ای س�خت اخی�ر ب�ا نیروه�ای ائت�اف س�عودی 
ب�ر ی�ک منطق�ه مه�م در ش�مال م�أرب مس�لط ش�ود. 
نبرد     ها میان نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن و نیروهای وابسته 
به ائتالف سعودی و عناصر »القاعده « در شمال غرب »مأرب« شدت گرفته 
است. در همین ارتباط منابع محلی روز یک     شنبه به پایگاه خبری »وکاله 
الصحافه الیمنیه« گفتند:»نیروهای صنعا طی نبردهای سخت ساعات 
گذشته موفق ش��دند به صورت کامل بر منطقه راهبردی »وادی نخال« 
در شمال مأرب مسلط شوند.« بر اس��اس این گزارش ، » تسلط نیروهای 
صنعا بر وادی نخال پس از درگیری های شدید با عناصر ائتالف سعودی و 
القاعده و نیز پشتیبانی هوایی گسترده ائتالف از نیروهایش صورت گرفته 
است.« نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پس از تسلط بر وادی  
نخال، اس��تقرار نیروهای خود در این منطقه و اطراف آن را بیشتر کردند 
تا آماده دفع هرگونه حمله احتمالی طرف مقابل باشند. نیروهای دولت 
نجات ملی یمن در ماه های گذشته با ادامه پیشروی های میدانی مساحت 
قابل توجهی را در دو اس��تان مأرب و البیضا به کنترل خ��ود در آوردند. 
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن هفته پیش از آزادسازی دو 
شهرستان »مجزر« و »رغوان « به مساحت هزار و 600 کیلومتر مربع خبر 
داد. چند روز پیش از آن نیز دو شهرس��تان »رحبه « و »ماهلیه« با هزار 
و 200 کیلومتر مربع به دس��ت نیروهای صنعا افتاد تا مجموع مساحتی 
که ارتش و کمیته های مردمی یمن در دو عملیات از اس��تان مأرب آزاد 
کردند به 2هزار و 800کیلومتر مربع برس��د. از س��وی دیگر، وزیر دفاع 
یمن خطاب به اعضای ائتالف متجاوز س��عودی گفت که اگر به حمالت 
خود علیه یمن ادامه دهند، بیش از گذشته بینی آنها را به خاک مالیده 
خواهد شد. به گزارش شبکه المسیره، سرلش��کر محمد ناصر العاطفی 
تأکید کرد:» کشورهای متجاوز علیه یمن در باتالق جنگ در این کشور 
گرفتار شده اند و در هفتمین سال از تجاوز به این کشور با شکست های تلخ 
بیشتری روبه رو می شوند. « وزیر دفاع یمن تأکید کرد: ما همچنان در حال 
توسعه موشک های بالستیک، هواپیماهای بدون سرنشین و سامانه های 
پدافند دریایی و تهاجمی هس��تیم. او تأکید کرد: ما به ملت مقاوم خود 
وعده می دهیم که هیچ متجاوز و اشغالگری در خاک یمن باقی نخواهد 
ماند. همچنین، انصاراهلل یمن دیروز اعالم کرد، پهپاد ساخت چین از نوع 

» وینگ لونگ2 « متعلق به ائتالف عربی را منهدم کرده است . 
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 درگیری هواداران و مخالفان ترامپ مقابل کنگره 
هواداران رئیس جمهور سابق امریکا که در حمایت از بازداشت شدگان 
حمله مرگبار ششم ژانویه به کنگره، مقابل این ساختمان تجمع کرده 
بودند، با مخالفان چپ گرا درگیر شدند.  به نوشته خبرگزاری رویترز، 
این درگیری با دخالت مأموران پلیس خاتم��ه یافت و چهار نفر نیز 
بازداشت ش��دند. طرفداران ترامپ، یکی پس از دیگری با در دست 
گرفتن بلندگو، علیه بازداشت ش��رکت کنندگان در حادثه حمله به 
ساختمان کنگره در ششم ژانویه سال جاری میالدی شعار سر داده 
و آنها را »زندانی سیاس��ی« توصیف کردند و آزادی آنها را خواستار 
شدند. فردی مجهز به س��الح گرم در میان بازداشت شدگان بود اما 
پلیس پایتخت امریکا اعالم کرد هنوز مشخص نیست که این فرد به 

کدام دسته تعلق دارد. 
-----------------------------------------------------

 خنثی شدن 3 عملیات تروریستی علیه زائران اربعین
به گفته یک منبع امنیتی، دستگاه اطالعات عراق روز       شنبه یک حمله 
سه  گانه علیه زائران ش��یعه در اس��تان »بابل« واقع در مرکز کشور را 
خنثی کرد.  این منبع در گفت وگو با وبگاه »شفق نیوز«، تصریح کرد: 
»نیروهای امنیتی در دستگاه اطالعات بابل، عملیات هدف قرار دادن 
زائران اربعین حس��ینی )ع(، را در منطقه »البوجاسم« در شهرستان 
»المسیب « خنثی کردند.«  این عملیات تروریستی قرار بود با یک بمب 

و دو کمربند انفجاری صورت گیرد. 
-----------------------------------------------------

 روسیه چالش نخست امریکا و اروپا
معاون وزیر دفاع امریکا هشدار داد که روس��یه در کوتاه مدت احتماالً 
چالش نخس��ت برای امری��کا و اروپا خواه��د بود.  کالی��ن کال که در 
کنفرانس نظامی بالتیک به میزبانی لیتوانی سخنرانی می کرد، گفت: 
»طی سال های آینده،  روسیه ممکن اس��ت چالش امنیتی اولیه باشد 
که امریکا و قطعاً اروپا در حیطه نظامی با آن مواجه می ش��وند. روسیه 
دشمنی قاطع بوده که همچنان به بهبود نفوذ جهانی مصمم بوده و نقش 

مخربی را در عرصه جهانی ایفا می کند. 
-----------------------------------------------------

 پیونگ یانگ استفاده سیاسی از حقوق بشر را محکوم کرد
نماینده کره شمالی در نشست شورای حقوق بشر اقدامات کشورهای 
غربی و متحدان واشنگتن در استفاده سیاسی از مسائل حقوق بشری را 
محکوم کرد.  به گزارش رادیو »کی بی اس«، به گفته »هان تائه-سونگ«، 
کره شمالی و برخی کشورهای جهان از استفاده سیاسی از حقوق بشر و 
اتخاذ استانداردهای دوگانه آسیب دیده اند.  این مقام ارشد کره شمالی 
با انتقاد از اظهارات نمایندگان برخی کشورهای جهان علیه کره شمالی 
و برخی دیگر از کشور     ها در شورای حقوق بشر انعکاس واقعیات نبوده و 

مبتنی بر ادعاهای بی اساس بوده است. 
-----------------------------------------------------

 هاکت سرکرده داعش در اندونزی
ارتش اندونزی اعالم کرد که نیروهای ارتش و امنیتی این کش��ور در 
عملیات موفق ضد تروریسم، شبه نظامیان مرتبط با گروه تروریستی 
داعش و س��رکرده آنها را به هالکت رساندند.  به نوش��ته »تی آرتی « 
فرمانده نظامی منطقه »سوالوس��ی « در مرک��ز اندونزی گفت: »علی 
کالورا« سرکرده داعش، یکی از دو شبه نظامی بود که در این درگیری که 
اواخر       شنبه به وقت محلی صورت گرفت، کشته شدند. وی افزود که این 
دو در حمله ای در اواخر روز       شنبه به وقت محلی توسط تیمی مشترک 
از نیروهای ارتش و پلیس در منطقه کوهستانی »پاریگی موتونگ« در 

استان سوالوسی کشته شدند. 
-----------------------------------------------------

  ادامه اعتراضات در سودان 
جمعی از معترضان س��ودانی بنادر دریای س��رخ و مس��یر مواصالتی 
ش��هرهای پورت س��ودان و خارطوم را برای دومین روز پیاپی مسدود 
کردند.  به گزارش آناتولی، احمد موسی، رئیس و مشاور حقوقی شورای 
عالی منطقه » بجه « اظهار کرد: معترضان مسیر منتهی به بنادر استان 
دریای سرخ شامل اوس��یف، بندر جنوبی پورت س��ودان و سواکن را 
مسدود کردند. موس��ی گفت: »برخی تشکل های سیاسی و اجتماعی 
از روز جمعه در مسدودسازی استان های شرق سودان شرکت کردند 
تا دولت به خواسته های شان عمل کند. «  این خواسته      ها شامل انحالل 
دولت، حذف مسیر شرق سودان در توافقنامه صلح امضا شده با جوبا، 
آغاز مذاکرات با دولت درباره مسائل شرق سودان و اعطای منابع به این 

اقلیم و درصدی از مشارکت در حاکمیت مرکزی هستند. 

خطیب زاده: در نیویورک
 برنامه ای برای مالقات با امریکا نداریم

حس�ین  مذاک�ره  ام�کان  خارج�ه  وزارت  س�خنگوی 
امیرعبداللهی�ان ب�ا وزرای خارج�ه 1+4 در حاش�یه مجم�ع 
عموم�ی س�ازمان مل�ل را رد نک�رده ول�ی گفت�ه ک�ه برنامه ای 
ب�رای ماق�ات ب�ا مقام�ات امریکای�ی در نیوی�ورک ن�دارد. 
سعید خطیب زاده دیروز در نشس��ت مطبوعاتی با خبرنگاران گفت تغییر 
ترکیب تیم مذاکره کننده در حال بررسی است و طبیعتاً تغییراتی اعمال 
می شود که هنوز شکل آن نهایی نشده به محض نهایی شدن اطالع رسانی 
خواهد شد. در حالی که حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه امروز 
برای شرکت در نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل به نیویورک خواهد 
رفت، س��عید خطیب زاده گفت که ایران برنامه ای برای مالقات با مقامات 
امریکایی در نیویورک ندارد. او در عین حال امکان نشست وزرای خارجه 
1+4 را رد نکرده و گفته است: » اگر ببینیم این مالقات می تواند در مسیر 
آنچه گفتیم یعنی مذاکره سودمند باشد تصمیم آن را اتخاذ خواهیم کرد. 
االن تصمیمی اتخاذ نکرده ایم.«  وی افزود:  »آنچه مهم است این است که 
وزیر خارجه با همه وزرای خارجه 1+4 مالقات های دوجانبه خواهد داشت و 
اگر دستورکار ویژه ای بود می تواند به صورت جمعی بین ایران و 1+4 برگزار 
ش��ود ولی االن در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده است.« خطیب زاده 
امریکا را ناقض برجام و قطعنامه های سازمان ملل خواند گفت: »نه بیش 
از برجام چیزی خواهیم داد و نه کمتر از آن چیزی دریافت خواهیم کرد.« 
خطیب زاده تأکید کرد:»موقعی که این رویکرد در عمل کنار گذاشته شود 
و اطمینان پیدا کنیم یا ایاالت متحده راس��تی آزمایی شود، قابل اعتماد 
است، آن وقت مسیر برجام همان مسیر خود خواهد بود.«سخنگوی وزارت 
خارجه گفت:»یکجانبه گرایی امریکایی در دوران ترامپ با اعمال تحریم های 
غیرقانونی و یکجانبه در فراسرزمینی معنا پیدا کرد. انتفاعی که جمهوری 
اسالمی باید از برجام می برد و همچنین حقوق استفاده همه اعضا همچنان 
پابرجا است.«وی خاطرنشان کرد: اگر امریکا این یکجانبه گرایی را در مقام 
اجرا و رویکرد کنار بگذارد، گفت وگوهای وین در مسیر بهتری قرار خواهد 
گرفت. ما ایاالت متحده را متهم اصلی وضعیت فعلی جامعه می بینیم و این 
کشور ناقض قطعنامه 22۳1 است و همچنان اعمال فشارهای یکجانبه و 

ظالمانه علیه مردم ایران را ادامه می دهد. 

عملیات فرار از جلبوع  و دستگیری در نهایت به سود غزه تمام شد

اسارت 6 نفر در ازای رفع حصر 2 میلیون فلسطینی

دو فلسطینی دیگر    گزارش  یک
از مجموع ش�ش 
فلسطینی فرار کرده از زندان جلبوع ، دیروز به 
تور سربازان اس�رائیلی افتادند. به این ترتیب، 
رژیم صهیونیستی هر شش زندانی را که دو هفته 
قبل با حف�ر حفره چندده مت�ری از زندان فرار 
کرده بودند، آزاد و ظاهراً  یک برد امنیتی برای 
خود ثبت کرد. با این حال، پرونده فرار قهرمانانه 
شش زندانی، دارد برای اسرائیلی     ها به قیمت تن 
دادن ب�ه کاه�ش حص�ر غ�زه تمام می ش�ود؛ 
منطقه ای با بیش از 2 میلیون جمعیت که 14 سال 
تمام در محاصره است. مقاومت فلسطینی وعده 
کرده که زندانبانان صهیونیست، سرانجام ناگزیر 
خواهند شد با دستان خود، درهای زندان را به 
روی ای�ن قهرمان�ان ب�از و آنه�ا را آزاد کنند. 

به گ��زارش »جوان«، س��حرگاه دیروز بع��د از یک 
درگیری ن��ه چن��دان طوالنی بین س��ربازان رژیم 
صهیونیستی با هسته های مقاومت در شهر جنین 
در ش��مال کرانه باختری، دو فلس��طینی دیگر که 
دو هفته قبل از زندان محافظت ش��ده جلبوع فرار 
کرده بودند، مجدداً به اسارت اسرائیلی     ها در آمدند. 
اسرائیلی     ها چهار فلسطینی فراری را نیز، هفته پیش 
در سرزمین های اشغالی دس��تگیر کرده بودند. به 
این ترتیب، هر ش��ش فلس��طینی که روز پانزدهم 
شهریور با حفر یک تونل از زندان جلبوع فرار کرده 
بودند به اسارت رژیم صهیونیستی درآمدند. حفره 
چندده متری که فلس��طینیان در زندان به ش��دت 
حفاظت شده جلبوع حفر کردند، یک حفره بزرگ در 
سیستم امنیتی رژیم صهیونیستی توصیف شد، ولی 
دیروز نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
عملیات دس��تگیری شش فلس��طینی را که همه 

آنها مربوط به شهر جنین بودند، »تحسین برانگیز ، 
پیچیده و س��ریع« خواند و آن را »جبران اشتباه « 
توصیف کرد: »آنچه که اشتباه ش��ده، قابل جبران 
است.« شواهد نشان می دهد اس��رائیلی     ها از چند 
روز قبل، مطلع ش��ده بودند که »ایهم کممجی « و 
»مناضل انفیعات « دو فلسطینی گریخته از زندان 
جلبوع، به جنین فرار کرده اند و بیم آن می رفت که 
تالش برای دستگیری اسرای فلسطینی به درگیری 
شدید میان هس��ته های مقاومت مستقر در جنین 
با تل آویو منجر ش��ود، به خصوص ک��ه روز جمعه 
گروه های مقاومت فلسطینی در جنین، اتاق عملیات 
مش��ترکی ایجاد و تأکید کردند ک��ه آماده هرگونه 
حمله احتمالی رژیم صهیونیس��تی هستند. با این 
حال، مالحظات مقاومت فلسطینی درباره آوارگان 
فلسطینی ساکن جنین که اکثراً غیرنظامی هستند، 
مانع درگیری گس��ترده و  باعث شد دو فلسطینی 
باقی مانده، بدون مقاومت خود را تس��لیم سربازان 
رژیم صهیونیستی کنند. پدر ایهم کممجی یکی از 
این دو فلسطینی به آسوشیتدپرس گفته که پسرش 
موافقت کرد  بدون اینکه ج��ان صاحبان خانه را به 
خطر بیندازد  خود را تسلیم کند. »دنیا الوطن« هم 
گزارش کرد که پدر ایهم کممجی گفته که پسرش 
لحظاتی قبل از بازداشت، با وی تماس گرفته و گفته، 
برای حفاظت از ساکنان منزلی که در آن است، خود 
را تس��لیم خواهد کرد. به گفته پدر ایهم کممجی، 
رژیم صهیونیس��تی هیچ اطالعاتی درباره پسرش 
به خانواده نداده و ایهم به رغم اینکه هیچ س��الحی 
نداشته، توانسته خود را به جنین برساند. پدر ایهم 
از صاحبان منزلی که حدود دو هفته این اسیر را به 
همراه مناضل انفیع��ات در خانه خود جای داده اند، 
قدردانی کرد و اف��زود: »الحمدهلل آنه��ا دو هفته را 
خارج از زندان و آزاد بودند. زنده خواهم ماند تا ازدواج 

ایهم و بچه دار شدن وی را ببینم. « شبکه »الجزیره« 
با تأیید این روایت، درباره عملیات صهیونیست      ها در 
جنین گزارش کرد: »نیروهای اشغالگر اسرائیل چند 
خانه را در محله شرقی جنین محاصره کرده بودند 
و از افراد داخل آنها خواستند خود را تسلیم کنند.« 
یک وب سایت صهیونیس��تی هم گزارش کرده بود 
بسیج هزاران نیرو برای یافتن اسرای فراری از زندان 
جلبوع حداقل ۳1 میلیون دالر برای این رژیم خرج 

برداشته است. 
 خودشان در زندان را باز خواهند کرد...

تنها ساعتی بعد از دستگیری دو فلسطینی گریخته 
از زندان جلبوع، جنبش های حماس و جهاد اسالمی 
وعده دادند که زندانبانان صهیونیس��ت، س��رانجام 
ناگزیر خواهند شد با دستان خود، درهای زندان را 
به روی این قهرمانان ب��از و آنها را آزاد کنند. »حازم 
قاسم« سخنگوی جنبش حماس اعالم کرد: »ما به 
قهرمانان عملیات » تون��ل آزادی « در زندان جلبوع 
درود فراوان می فرس��تیم و از آنه��ا تقدیر می کنیم 
که توانمندی فلس��طینی      ها را برای مقاومت در هر 
شرایطی و با هر وسیله ای ثابت کردند«. قاسم تأکید 
کرد: »با وجود بازداشت مجدد قهرمانان تونل آزادی، 
این عملیات به عنوان گواه انکار ناپذیر شکنندگی و 
ضعف سیستم امنیتی صهیونیستی و عدم پایداری 
آن در مقابل اراده مبارزان فلس��طینی باقی خواهد 
ماند«. وی تأکید کرد که کتائب »عزالدین القسام « 
)شاخه نظامی جنبش حماس(، بر عهد و پیمان خود 
مبنی بر اینکه، اسامی شش قهرمان تونل آزادی در 
رأس فهرست تبادل اس��را خواهد بود، باقی خواهد 
ماند تا آنها با سربلندی از زندان های اشغالگران خارج 
شوند و زندانبانان صهیونیست با دستان خود، درهای 
زندان را برای آنها باز کنند. تالش برای آزادی اسرای 
فلسطینی در رأس اولویت های مقاومت است. شیخ 

»خضرعدنان«، از رهبران جنبش جهاد اس��المی 
فلسطین نیز گفت: »با پایان یافتن تعقیب و پیگرد 
شش قمر )ماه( فلسطینی، با غل و زنجیر و زندان، نور 
و پیروزی آنها محدود نخواهد شد«. او از فلسطینیان 
خواس��ت هر کاری می توانند  ب��رای آزادی، عزت و 
کرامت 4هزار و 600 اس��یر انجام دهند:»این امر بر 

ملت ما و همه آزادگان جهان واجب است.«
رفع حصر بدون تبادل!

وکیل یکی از فلسطینیان گریخته از زندان جلبوع 
پیش از این گفته بود که موکل او از »قاشق، بشقاب 
و دس��ته یک کت��ری برای حف��ر تونل«  اس��تفاده 
کرده، موضوعی که س��بب انتقادهای گس��ترده از 
سیس��تم امنیتی رژیم صهیونیستی ش��د. نفتالی 
بنت، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی ام��ا دیروز 
از عبارت »کار به پایان رس��ید« برای دس��تگیری 
فلس��طینیان اس��تفاده کرد و گفت ک��ه در نتیجه 
عملیات » شگفت آور، هوش��مند و پرسرعتی « که 
نیروهای شاباک، پلیس و ارتش اجرا کردند، تمامی 
» تروریس��ت ها « بازداش��ت ش��دند. با این حال، به 
نظر می رس��د نتایج فرار از زندان جلب��وع در حال 
تبدیل ش��دن به یک برد سیاس��ی محاسبه نشده 
برای مقاومت فلس��طینی در غزه اس��ت. در حالی 
که در هفته های بعد از جنگ 11 روزه غزه، تل آویو 
هرگون��ه کاهش محاصره غ��زه را من��وط به توافق 
بر س��ر تبادل اس��را با گروه های مقاومت کرده بود، 
دیروز برخی منابع گزارش کردند که اس��رائیلی     ها 
از این پیش ش��رط عقب نش��ینی کرده اند. ظاهراً، 
عقب نشینی تل آویو به این برمی گردد که مقاومت 
فلسطینی اصرار دارد اس��امی این شش فلسطینی 
نیز در فهرست مبادله اسرا گنجانده شود؛ موضوعی 
که حاال برای اس��رائیلی     ها به یک مسئله حیثیتی 
تبدیل شده است. این باعث شد که تل آویو به طور 
غیر رس��می ش��روع به کاهش محاصره غزه نماید، 
منطقه ای با بیش از 2 میلیون نفر جمعیت که از سال 
2007 تحت محاصره است. یک منبع از گروه های 
فلس��طینی گفت که نوار غزه چند روز اخیر شاهد 
افزایش محسوس اقدامات رژیم صهیونیستی برای 
رفع محاصره این منطقه بوده است. به گفته این منبع 
از جمله این اقدامات وارد کردن مصالح ساختمانی و 
دیگر مواد به نوار غزه است که پیش تر رژیم اشغالگر 
از ورود آن به این منطقه ممانعت می کرد. وی افزود 
که میانجیگران به گروه های فلسطینی ابالغ کرده اند 
که رژیم اشغالگر از شرط خود مبنی بر مرتبط کردن 
بازسازی غزه با پرونده اسرا که مانعی بر سر راه تحقق 
ثبات امنیتی در نوار غزه بود، عقب نشینی کرده اند. 
وی همچنین گفت که گروه های فلسطینی تصمیم 
گرفته ان��د به میانجیگ��ران از جمل��ه مصر فرصت 
بیشتری برای اعمال فش��ار بر رژیم اشغالگر جهت 
رف��ع محدودیت های تحمیل��ی بر نوار غ��زه، اعطا 
کنند. طبق گزارش وبگاه »ع��رب 48«، این منبع 
گفت که مذاکرات غیرمستقیم تبادل اسرا بین رژیم 
صهیونیستی و جنبش حماس پس از فرار شش اسیر 
از زندان جلبوع و سپس بازداش��ت آنها با بن بست 

مواجه شده است. 

فس�خ یکجانب�ه ق�رارداد خری�د زیردریایی 
میان اس�ترالیا با فرانس�ه، اگرچ�ه بنابر آنچه 
نخست وزیر استرالیا گفته، اقدامی در راستای 
منافع ملی این کش�ور بوده اما چنان ش�کافی 
میان هم پیمانان غربی ایجاد کرده که وزیر امور 
خارجه فرانسه ضمن انتقاد ش�دید از امریکا و 
انگلیس به عنوان طرفین جدی�د این قرارداد، 
عاوه بر احضار سفیر امریکا و متهم کردن لندن 
به دورویی، این اقدام را خنجر از پشت می داند. 
استرالیا چهار     شنبه گذشته، قراردادی را که در سال 
2016 با فرانس��ه برای خرید 12 فروند زیردریایی  
منعقد کرده بود، فسخ کرد تا وارد قرارداد مشابهی با 
امریکا و انگلیس شود. پس از رسانه ای شدن قرارداد 
هسته ای- امنیتی آکوس، نگاه     ها نخست به جنبه 
ضد چینی آن معطوف شد. واکنش منفی چین به 
سلطه گری غربی     ها در سایه چین هراسی استرالیا 
نیز چنین دیدگاهی را تقویت می کرد، به طوری که 
نماینده چین در سازمان ملل گفت که اقدام امریکا 
و انگلیس در کمک به اس��ترالیا برای دستیابی به 
زیردریایی هسته ای به اشاعه هسته ای منجر خواهد 
شد. اما واکنش س��ریع و توأم با نارضایتی فراوان 
فرانسه خیلی سریع این موضوع را روشن کرد که 
امریکا نه تنها به هم پیمان��ان خود در خاورمیانه از 
جمله افغانستان و عربس��تان در مواقع لزوم پشت 
می کند، بلکه اروپایی     ها هم باید بدانند که از عواقب 

فرصت طلبی واشنگتن در امان نیستند. 
 اعتمادی که تضعیف شد

ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانس��ه       شنبه ش��ب 
وضعی��ت کنونی را ی��ک بحران ج��دی در روابط 
توصیف کرد و گفت: »این واقعیت که برای اولین 
بار در تاریخ روابط امریکا و فرانسه، ما سفیر خود را 
برای مشاوره فرا می خوانیم یک اقدام جدی سیاسی 
اس��ت که عمق بحران موجود میان کشورهای ما 
را نش��ان می دهد. « وی با متهم ک��ردن انگلیس 
به فرصت طلب��ی گفت که نی��ازی نبود فرانس��ه 
سفیر خود را از این کش��ور فرابخواند. لودریان در 
مصاحبه با تلویزی��ون فرانس 2، طرف های معامله 
را به دورویی، زیر پا گذاشتن اعتماد و تحقیر متهم 

کرد. او دیروز نیز خش��م خود را از تصمیم استرالیا 
در خصوص ت��رک تواف��ق دهها میلی��ارد دالری 
زیردریایی با یک شرکت فرانس��وی ابراز داشت و 
گفت : »این واقعاً خنجر از پشت است. ما با استرالیا 
رابطه مبتنی بر اعتماد برقرار کرده ایم. این اعتماد 
تضعیف شده است و امروز من از فسخ این قرارداد 

عصبانی هستم.«
 منافع ملی، ارجح بر قول و قرار

بنابر توافق آکوس، امریکا برای نخستین بار پس از 
۵0 سال، فناوری  س��اخت زیردریایی را در اختیار 
کش��ور دیگری می گذارد. این نوع فناوری قباًل در 
اختیار انگلیس نیز قرار داش��ت. پیمان آتالنتیک 
ش��مالی )ناتو( روز       ش��نبه گفت که اختالف بر سر 
ق��رارداد آکوس، بر هم��کاری نظام��ی داخل این 
ائت��الف تأثیر نخواهد گذاش��ت. نات��و اضافه کرد:  
»لغو قرارداد زیردریایی اس��ترالیا، پیامد     هایی در 
پی خواهد داش��ت اما این موضوع بر عملکرد ناتو 
تأثیر نمی گذارد«. ناتو در عین حال که از استرالیا به 
عنوان شریکی مهم برای ناتو یاد کرد، به این نکته 
که کانبرا بخشی از ناتو نیست، نیز اشاره کرده است. 
اما صحبت های اس��کات موریس��ون، نخست وزیر 

استرالیا نگاه واقعی طرف های این قرارداد را آشکار 
می کند.  او روز یک     ش��نبه ضمن دف��اع از تصمیم 
دولتش برای کنار گذاش��تن توافق با فرانسه اعالم 
کرد که مقام های فرانسوی باید این را می دانستند 
که اس��ترالیا نگرانی های عمیق و شدیدی درباره 
زیردریایی های فرانسه داشت. ضمن اینکه ظرفیت 
زیردریایی های فرانسوی به گونه ای بود که منافع 
استراتژیک استرالیا را تأمین نمی کرد. موریسون 
گفت: »م��ن از تصمیمی که منافع ملی اس��ترالیا 
را در اولویت اول قرار می دهد، پش��یمان نیستم و 
هرگز هم پش��یمان نخواهم بود.«  در کنار موضع 
ملی گرایانه موریس��ون، لو دریان درباره آینده ناتو 
هشدار داد و گفت: »ناتو پس از درخواست امانوئل 
ماکرون، مش��غول بازاندیش��ی درباره بنیان های 
خود اس��ت. به زودی اجالس سران ناتو در مادرید 
برای پایان این پروسه برگزار می شود. ماجرایی که 
شاهدش هس��تیم، طبیعتاً تأثیر خود را بر تعریف 

جدید خواهد گذاشت.«
 بی اطاع�ی فرانس�وی، میانجیگ�ری 

انگلیسی
روزنامه ساندی تلگراف نوشت که جزئیات مربوط 

به عضویت در گروه آکوس، در نشست ژوئن گروه 
7 در کورنوال، آن هم ب��دون اطالع ماکرون مورد 
بحث قرار گرفت و دومینی��ک راب، وزیر خارجه 
وقت انگلیس هم با وجود هش��دار     ها درباره اینکه 
چنین توافقی به روابط با پکن و پاریس آس��یب 
می رس��اند، در تهیه توافق کمک کرد. ژان پی یِر 
تیبالت، س��فیر فرانسه در اس��ترالیا، روز جمعه، 
توافق اخیر را خیانت و اش��تباهی بزرگ توصیف 
کرد و گفت: »رئیس جمهور بعد از انتش��ار اخبار 
در رسانه      ها مطلع ش��د. بعد از آن تماسی تلفنی 
میان فلورنس پارلی، وزیر دفاع فرانسه و پیتر داتِن 

همتای استرالیایی او صورت گرفت.«
 خطر رقابت تسلیحاتی

میخائی��ل اولیان��وف، س��فیر دائ��م روس��یه در 
سازمان های بین المللی در وین، در توئیتی درباره 
قرارداد آکوس نوش��ت: »این همانن��د یک تغییر 
راهبردی در سیاست امریکا در زمینه عدم اشاعه 
هسته ای است. امریکا به مدت چند دهه سعی در 
بازگرداندن اورانیوم با غنای باال از نقاط دیگر داشته 
یا به این کار کمک کرده است. اکنون واشنگتن ]و 
لندن[ تصمیم گرفته اند حساس      ترین فناوری      ها و 
مواد را به استرالیا ارسال کنند.«  وئام وهاب، رئیس 
حزب توحید عربی لبنان نیز در ش��بکه اجتماعی 
توئیتر نوش��ت: »آیا بعد از خنجری ک��ه امریکا به 
پشت فرانس��ه زد برخی طرف      ها قانع نشده اند که 
نباید روی دولت امریکا حس��اب ک��رد؟« وی در 
ادامه تصریح کرد: » آیا در جهان عرب، کشورهای 
عربی برای ساخت پروژه جدی به سمت سوریه باز 
خواهند گشت و آیا با ایران به عنوان همسایه ای که 
منافع مشترکی با آن داریم تعامل خواهند کرد؟یا 
قرار است همچنان به شرط بندی و حساب کردن 

روی سراب ادامه بدهیم؟«
عالوه بر چین و روس��یه، اندون��زی و مالزی هم به 
توافق جدید امریکا، انگلیس و اس��ترالیا   اعتراض 
کردند. دفتر نخست وزیری مالزی با هشدار درباره 
احتمال آغاز رقابت تسلیحاتی اتمی در منطقه هند 
و اقیانوس آرام ، خواس��تار اجتناب همه طرف      ها از 

اقدامات تنش زا شد. 

تنش و بی اعتمادی بی سابقه بین متحدین امریکا 

پاریس: متحدین از پشت به ما خنجر زدند

کشف نیترات آمونیوم 
از حزب متحد عربستان در لبنان 

پ�س از ی�ک م�اه از افش�ای احت�کار س�وخت از س�وی یکی از 
رهبران حزب »الق�وات اللبنانی�ه «، اخباری مبنی ب�ر نگهداری 
نیت�رات آمونی�وم توس�ط ای�ن ف�رد منتش�ر ش�ده و گفت�ه 
می ش�ود ش�بیه همان ماده منفجر ش�ده در بندر بیروت اس�ت. 
اوایل ماه ش��هریور نیروهای امنیت داخلی لبنان، از توقیف نزدیک به 
2 میلیون لیتر بنزین در ۳8 مخزن پر که گنجایش هر یک، حدود ۵0 
هزار لیتر است در شهر »زحله « خبر دادند . تحقیقات بعدی نشان داد 
که عامل این احتکار »مارون الصقر« برادر »ابراهیم الصقر« از رهبران 
حزب »القوات اللبنانیه « از احزاب متحد عربستان سعودی است. این 
اقدام در شرایطی انجام شد که لبنان به شدت با کمبود سوخت روبه رو 
اس��ت و تالش     ها برای حل این مش��کل ادامه دارد. به گزارش پایگاه 
خبری العهد، روز      ش��نبه یک کامیون حاوی 20 ت��ن نیترات آمونیوم 
که در تولید مواد منفجره صنعتی نیز به کار می رود، به دست نیرو های 
امنیتی و در بازرسی از یک انبار کود ش��یمیایی در دره بقاع، واقع در 
شرق لبنان کشف و کامیون حامل این محموله به محلی امن هدایت 
شد. نیترات آمونیوم کشف شده متعلق به فردی به نام »سعداهلل صلح « 
است. الصلح در تحقیقات اولیه اعتراف کرده که این محموله را از مزرعه 
مارون و ابراهیم الصقر در منطقه »ریاق « به دست آورده است. رسانه     ها 
اعالم کرده اند، نیترات آمونیوم توقیف شده با درصد مازوت باال و شبیه 
به همان نیترات آمونیومی است که منجر به انفجار بندر بیروت شد. از 
سوی دیگر »جورج الخوری « وکیل مارون الصقر مدعی شده که موکلش 
ارتباطی به این موضوع ندارد و از کس��انی که مدعی این امر شده اند، 
شکایت خواهد کرد. در انفجار سال گذشته بندر بیروت حدود 2هزار 
و 700 تن نیترات آمونیوم منفجر ش��د. بیش از 200 نفر کشته شدند 
و تعدادی مجروحان به حدود6هزار و ۵00 نفر رس��ید. از سوی دیگر، 
در پی انتشار اخباری مبنی بر برنده شدن یک شرکت امریکایی برای 
حفاری در منطقه مورد منازعه میان لبنان و رژیم صهیونیستی، وزارت 
خارجه لبنان از این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. به 
گزارش شبکه المیادین، وزارت امور خارجه لبنان در نامه خود خواستار 
عدم انجام هرگونه عملیات حفاری در مناطق مورد منازعه و نیز اتخاذ 

هر اقدامی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید  کند، شده است. 

طالبان: دست تفرقه افکنان بین شیعه 
و سنی از افغانستان قطع خواهد شد

معاون والی طالبان برای هرات با اظهار اینکه در سال های گذشته 
خارجی     ها برای تفرقه بین شیعه و سنی تاش بسیار کردند، گفت 
که دست خارجی     ها و تفرقه افکنان از افغانستان قطع خواهد شد. 
در حالی که پس از تسلط طالبان بر سراسر افغانستان نگرانی    ها نسبت 
به تبعیض    ها علیه اقلیت های دینی در این کش��ور افزایش یافته است، 
این گروه بر این باور است که توطئه های تفرقه افکنانه را خنثی خواهد 
کرد. ش��یر احمد عمار مهاجر، معاون والی طالب��ان در والیت هرات با 
اشاره به نقش منفی امریکا در افغانس��تان اظهار داشت که امریکا طی 
20 سال گذش��ته نه تنها به طور فیزیکی در افغانستان جنگ می کرد، 
بلکه در جبهه جنگ نرم نیز بس��یار فعال بود. به گ��زارش خبرگزاری 
صدای افغان )آوا( مهاجر روز یک    ش��نبه در سخنانی گفت:»اگر امریکا 
در جبهه نظامی جنگ از نیروی دریایی، هوایی و ارتش علیه افغانستان 
استفاده می کرد، بیش از 400 مؤسس��ه را برای جنگ نرم ایجاد کرده 
بود. « مهاجر گفت: »در سال های گذشته خارجی     ها و بیگانگان خیلی 
کار کردند تا برادران اهل تش��یع ما را از ما جدا کنند، در مراس��م     ها از 
جمله محرم ناامنی ایجاد کردند، ب��رادران و خواهران بی گناه زیادی را 
شهید کردند تا بین شیعه و سنی اختالف بیندازند، اما پس از پیروزی 
امارت اسالمی مراسم عزاداری برادران شیعه ما بسیار باشکوه تر از قبل 
برگزار ش��د و ما نیز در این محافل ش��رکت کردیم و ثابت نمودیم که 
باهم برادریم.« وی با تأکید بر اینکه دست خارجی     ها و تفرقه افکنان از 
افغانستان قطع خواهد شد، گفت: »برادران شیعه و سنی ما باید بدانند 
که امارت اسالمی از شما و از همین ملت و از همین مردم است. « معاون 
والی طالبان برای هرات همچنین اظهار داشت: » باوجود خروج امریکا 
بت     هایی در افغانستان برجامانده که باید برچیده شود، بت دموکراسی، 
بت برتری جویی های قومی، زبانی، مذهبی و نژادی نیز باید از بین برود. « 
از سوی دیگر، شیرمحمد عباس اس��تانکزی ، معاون سرپرست وزارت 
خارجه طالبان دیروز در دیدار با دبی��رکل اتحادیه بین المللی علمای 
مس��لمان گفت که حمایت این اتحادیه از طالبان به معنای به رسمیت 
شناختن امارت اسالمی است. به گزارش شبکه الجزیره، براساس بیانیه 
منتشر شده توسط »سهیل شاهین « سخنگوی طالبان، دبیرکل اتحادیه 
بین المللی علمای مسلمان نیز به همکاری همه جانبه با طالبان و مردم 
افغانستان متعهد شد. این اتحادیه پیش تر در پیام تبریک به طالبان از 
مردم افغانستان و بزرگان این کشور خواسته بود در کنار دولت طالبان 
بایستند و از آن حمایت کنند. ذبیح اهلل مجاهد، معاون سرپرست وزارت 
اطالعات و فرهنگ طالبان پیش از این در همایشی گفته بود که جامعه 
جهانی در آینده نزدیک دولت جدید افغانس��تان را به رسمیت خواهد 
شناخت. مجاهد اظهار داشت: تالش     ها برای به رسمیت  شناختن جریان 
دارد، پیام های مثبتی دریافت کرده ایم. امارت اسالمی در سطح جهانی 

به رسمیت شناخته خواهد شد.  


