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  دورنما

ماندن در عراق با خیمه شب بازی داعش
تارنمای الفرات نیوز روز جمعه از ناکام ماندن یک طرح تروریس��تی از 
سوی تیم های وابسته به سرویس امنیت ملی عراق خبر داد. بنابر این 
خبر، تیم های سرویس امنیت ملی به النه های تروریست      ها در استان 
دیاله حمله و چهار کمربند انفجاری را کش��ف و ضبط کردند که برای 
حمله به زائران کربال آماده ش��ده بودند. انتظار می رفت که با نزدیک 
شدن به مراسم اربعین و حرکت زائران به سمت کربال، عناصر داعش 
مثل گذشته دست به حمالت تروریستی بزنند اما با توجه به اتفاقات 
چند هفته گذشته، به نظر می رسد که تحرکات داعش محدود به این 

نوع حمالت نبوده و ابعاد تازه تری به خود گرفته است. 
تارنمای العربی الجدید در گزارش اخیر خود به این موضوع پرداخته و با 
نقل از مقامات عراقی در مورد تغییر در تاکتیک های داعش گفته است 
به نظر می رسد که داعش طبق این گزارش تاکتیک های عملیاتی خود 
را از دشت و کوه به شهر      ها و شهرک های عراق و با نفوذ در میان مردم و 
تشکیل تیم های تروریستی کوچک تغییر داده است. العربی الجدید مدعی 
است که داعش با این تغییر در تاکتیک های خود توانسته نیروهایش را 
بنابر یک هرم ارتباطی کوچک تر بازسازی کند و این امکان را به دست 
آورده تا عملیات های تروریستی خود را به خصوص در کرکوک، دیالی و 
صالح الدین افزایش دهد. به این ترتیب، تروریست های داعش توانسته اند 
از ابتدای ماه میالدی جاری 16 بار در استان های کرکوک، صالح الدین 
و دیالی و از طریق کمین کردن، کار گذاشتن بمب، آدم ربایی و حمالت 
شبانه به پاسگاه      ها دست به عملیات بزنند که در نتیجه آن بیش از 45 نفر 
کشته یا زخمی شده اند. باید گفت که این تغییر تاکتیک داعش چندان 
غیرمنتظره نیس��ت اما به نظر می رس��د که بی ارتباط با مسائل دیگر به 

خصوص در مورد ادامه حضور نظامی امریکا نیز نباشد. 
این واقعیت روشنی است که داعش همواره بهانه حضور نظامی امریکا 
در منطقه طی س��ال های اخیر بوده، چنان که بعد خ��روج از عراق در 
2008، به این بهانه توانست نیروهای خود را دوباره در 2014 وارد کند 
و تاکنون در این کش��ور حفظ کند. هر گاه که مسئله خروج نیروهای 
امریکا از عراق به صورت جدی مطرح ش��ده، عملیات های تروریستی 
داعش از س��وی هواداران حضور نظامی امریکا در عراق مطرح ش��ده 
و امریکا نیز از این موضوع بهره برداری کرده اس��ت. برای مثال، جبار 
یاور، دبیرکل وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان مدعی شده که »عراق 
برای همیشه به حضور امریکا نیاز دارد و تروریست های داعش آزادانه 
فعالیت می کنند.«  این دس��ت بهره برداری      ه��ا از عملیات های داعش 
باعث می ش��ود امریکا بهانه      هایی را برای ماندن در عراق داش��ته باشد 
چنان که واین مارتو، سخنگوی ائتالف امریکایی ضد داعش، سه      شنبه 
گذشته و در حس��اب توئیتری خود تأکید کرد که ائتالف امریکایی به 
نقش مستشاری خود در عراق ادامه خواهد داد. در هر صورت، حضور 
نظامی امریکا در عراق و سوریه و گزارش های متعدد از جابه جایی عناصر 
داعش توسط امریکا مثل خبر جابه جایی دهها تن از عناصر داعش در 
سوریه از منطقه القامشلی به یکی از پایگاه های امریکا در جنوب استان 
الحسکه در دو     شنبه گذشته، گویای این است که امریکا از این عناصر 
برای افزایش عملیات های تروریستی در عراق استفاده می کند تا با به 
خطر انداختن امنیت عراق، بهانه      هایی برای ادامه حضور نظامی خود در 
عراق داشته باشد. این واقعیت غیرقابل انکاری است که دولت جو بایدن 
بعد از افتضاح خروج از افغانستان بخواهد نیروهایش را در عراق نگه دارد 
تا آن تجربه تکرار نشود و تنها راه حفظ این نیرو     ها تهدید امنیت عراق 
توسط همین عناصر داعش است. به این ترتیب، افزایش عملیات های 
تروریس��تی عناصر داعش در چند هفته گذشته را می توان شروع یک 
سلسله حمالت تروریستی دانست که امریکا طراحی کرده و نمی توان 
انتظار داشت این حمالت دست کم تا پایان سال میالدی پایان یابد تا 
اینکه دولت عراق تحت فشار این حمالت مجبور به تجدیدنظر در جدول 
زمانبندی خروج نیروهای امریکا از عراق ش��ود. این نکته قابل توجهی 
اس��ت که بیش از هر چیز باید م��ورد توجه دولت و نیروهای مس��لح 
عراق به خصوص نیروهای حشدالشعبی قرار بگیرد تا با خنثی کردن 
عملیات های داعش بهانه ماندن را از امریکا بگیرند و این کشور را مجبور 

کنند با خروج از عراق به اشغال خاک این کشور پایان دهد. 
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 مسکو: حضور ایران در شانگهای سودمند است
نماینده رئیس جمهور روس��یه در امور س��ازمان همکاری ش��انگهای 
اعالم کرد که روس��یه و ش��رکای این کش��ور تصمیم ب��رای عضویت 
ایران در سازمان همکاری شانگهای را س��ودمند می دانند.  به گزارش 
ایرنا ، بختیار حکیموف در این م��ورد گفت: »اظهارات و وعده       هایی که 
رئیس جمهور سابق و کنونی ایران در مورد آمادگی تهران برای استفاده 
از توانمندی های خود در جهت تقویت س��ازمان ش��انگهای داده اند، 
باعث می ش��ود تصمیم در مورد عضویت ایران در این س��ازمان بسیار 

سودمند باشد.«
-----------------------------------------------------

 قرقیزستان آماده انتقال کاال از طریق بنادر ایران
رئیس جمهور قرقیزس��تان از آمادگی این کش��ور برای انتقال کاال از 
چین به بندرعباس در جمهوری اسالمی ایران و سپس به اتحادیه اروپا 
خبر داد.  به گزارش فارس ، س��ادیر جباراف در پیام ویدئویی در هفتاد 
و شش��مین اجالس مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد گفت که این 
منطقه با وجود نداشتن دسترسی مستقیم به دریا در حال تبدیل شدن 
به یکی از مهم  ترین قطب های تجارت جهانی است. جباراف تأکید کرد: 
»قرقیزستان از امروز می تواند زمان و هزینه قابل قبولی را برای تحویل 
محموله ترانزیت بین کش��ورهای اتحادیه اقتصادی اوراس��یا، آسیای 
میانه، چین و اتحادیه اروپا به بنادر کراچی، بندرعباس و دریای سیاه 

فراهم کند.«
-----------------------------------------------------
  اردوغ�ان : امریکا بیش از حد از س�ازمان های تروریس�تی 

حمایت می کند 
رئیس جمه��ور ترکیه ب��ا بیان اینک��ه امریکا بی��ش از ح��د انتظار از 
سازمان های تروریستی حمایت می کند، گفت که روابط دو هم پیمان 
باید با آنچه اکنون هست، متفاوت باش��د.  بنابر گزارش آناتولی، رجب 
طیب اردوغان دیروز پس از خطبه های نماز جمعه گفت: »روابط ترکیه 
و امریکا به عنوان دو هم پیمان در ناتو باید در وضعیتی غیر از آنچه اکنون 
هست،  باشد. امریکا -بیش از آنچه انتظارش می رفت- در حال حاضر از 

سازمان های تروریستی حمایت می کند.«
-----------------------------------------------------
  شکایت از پاریس به دلیل فروش تسلیحات به سعودی       ها و امارات

 دو سازمان غیردولتی در شکایت نامه ای به دادگاه پاریس خواستار اعالم 
جزئیات تسلیحات فروخته شده به عربستان سعودی و امارات شده اند. 
بر اساس گزارش پایگاه خبری رادیو »مونت کارلو«، نمایندگی سازمان 
عفو بین الملل در فرانسه و مرکز حقوق اساس��ی و حقوق بشر اروپا در 
بیانیه ای اعالم کردند که گمرک های فرانسه از انتشار اسناد مربوط به 
معامالت تسلیحاتی مرتبط با جنگ یمن خودداری کرده اند. در پی عدم 
پذیرش این درخواست،  دو سازمان یادشده شکایتی در این خصوص 
تنظیم کرده اند و آن را به دادگاه پاریس تحویل داده اند.  مطابق با این 
گزارش، این دو سازمان با اشاره به اینکه شرکت تحقیقاتی »دیسکلوز« 
نیز یکی از شکایت کنندگان است، درباره استفاده از تسلیحات فرانسوی 
در جنگ یمن اب��راز نگرانی کرده اند به نحوی که در بخش��ی از بیانیه 
مذکور آمده است: »نبود شفافیت مانع اصلی بر سر راه نظارت پارلمانی، 

قضایی و دموکراتیک بر صادرات تسلیحات فرانسه است.«

برنامه جهانی غذا:
۱۶ میلیون یمنی 

در آستانه قحطی واقعی هستند
برنام�ه جهان�ی غ�ذا اع�ام ک�رد ک�ه در ص�ورت ع�دم ارائ�ه 
میلی�ون   1۶ یم�ن،  مل�ت  ب�ه  بشردوس�تانه  کمک ه�ای 
ب�ود.  خواهن�د  گرس�نگی  و  قحط�ی  آس�تانه  در  یمن�ی 
به گزارش تسنیم به نقل از روس��یا الیوم، »دیوید بیسلی « رئیس برنامه 
جهانی غذا دیروز هشدار داد که 16 میلیون نفر در یمن در آستانه قحطی و 
گرسنگی هستند و جیره غذایی میلیون     ها نفر در ماه اکتبر کاهش می یابد، 
مگر اینکه بودجه جدیدی فراهم شود. به گفته بیسلی، اکنون بودجه رو 
به اتمام است و با فرارسیدن اکتبر، مجبور خواهیم بود کمک های غذایی 
3میلی��ون و 200 هزار یمنی را قط��ع کنیم که این مقدار تا دس��امبر به 
5میلیون خواهد رس��ید.  وی افزود: » به معنای واقعی کلمه، 16میلیون 
یمنی در آستانه قحطی و گرسنگی هس��تند. اولویت، پایان جنگ است 
و اگر اهداکنندگان خسته ش��وند، به آنها می گوییم که جنگ را به پایان 
برسانید. بیس��لی گفت:»ملت یمن نمی تواند با این بحران دست و پنجه 
نرم کند، چراکه قیمت کاالهای اساسی افزایش یافته و ارزش ریال یمن رو 
به نابودی است.« استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم 
بحران انسانی یمن را » خطرناک « خواند.  همزمان، دفتر هماهنگی امور 
بشردوستانه سازمان ملل متحد در یمن با اشاره به مشکالت غذایی در یمن، 
طی یادداشتی توئیتری نوشت: »7/6 میلیون نفر برای درمان یا پیشگیری 
از سوء تغذیه به کمک نیاز دارند. « این دفتر نوشته است:»این تعداد شامل 
2/3 میلیون کودک زیر پنج سال و 1/2 میلیون زن باردار و شیرده است که 
از سوء تغذیه حاد رنج می برند.«بخش درمانی یمن تنها برای 11 درصد از 
نیازهای خود در سال جاری میالدی تأمین مالی شده و این درحالی است 

که 20 میلیون نفر نیاز به کمک های بهداشتی و درمانی دارند. 

امیرعبداللهیان: امریکا باید نشان دهد
 برای بازگشت به برجام جدی است

سيدرحيمنعمتی

نوار امریکایی    ها    گزارش  یک
اصطاحاً روی این 
گیر کرده ک�ه »ای�ران زودتر به می�ز مذاکره 
برگردد«. وزیر خارجه امریکا دیروز مجدداً با 
لحنی آغشته به هشدار گفت که زمان برگشتن 
به برجام ابدی نیست و ممکن است امریکا به 
نقطه ای برسد که بازگشت برایش ممکن نباشد. 
وزیر خارجه ای�ران در مقابل گفت�ه که دولت 
امریکا »هیچ اقدامی برای نشان دادن و اثبات 
اراده واقعی « برگش�تن به برجام از خود بروز 
نداده و تأکید کرده امریکا باید نشان دهد در 
اس�ت.  ج�دی  تواف�ق  ب�ه  بازگش�ت 

به گزارش »جوان«، حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملل تبدیل ش��ده ب��ه مرکزی برای دیپلماس��ی 
پرحجم برای احیای مذاک��رات وین. اعضای دائم 
ش��ورای امنیت روز پنج  ش��نبه درباره مذاکرات 
هسته ای ایران رایزنی کردند و همین موضوع در 
مالقات دیروز سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روس��یه و »ژان ایو لودریان « وزیر خارجه فرانسه 
بررسی ش��د. »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه 
امریکا هم نشستی ۹0 دقیقه ای با همتایان خود در 
شورای همکاری خلیج فارس، انجام داد؛ نشستی 
که به نوش��ته روزنامه »نش��نال«، ایران و برنامه 
هس��ته ای اش محور اصلی آن بوده اس��ت. عالوه 
بر این، حساب توئیتری وزارت خارجه عربستان 
تصاویری از دیدار ش��اهزاده »فیصل بن فرحان « 
وزیر خارجه سعودی با »رابرت مالی« نماینده ویژه 
دولت امریکا در امور ایران منتشر کرده که قاعدتاً 

تمرکز این مالقات هم ایران بوده است. 
امریکا و طرف های اروپایی مصرانه تأکید می کنند 
که مذاکرات در وین هرچه زوتر شروع شود. آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه امریکا روز پنج  شنبه بعد از 
مالقات با همتایان خود از شورای همکاری خلیج 
فارس، برای چندمین بار ظ��رف هفته های اخیر 
در جمع خبرنگاران گفت که پنجره مذاکرات به 
زودی بس��ته می ش��ود و تأکید کرد: »هر روز که 
ایران به انجام اقدامات غیرمنطبق با توافق ادامه 
می دهد، به نقطه ای می رسیم که بازگشت به برجام 
منافع این تواف��ق را بازیاب��ی نمی کند.«  بلینکن 

البته گفته »ما هنوز به آن نقطه نرس��یده ایم ولی 
داریم به آن نزدیک می شویم« وتأکید می کند:» 
به همین دلیل هم است که به صراحت گفته ایم 
که توانایی بازگشت دوجانبه به برجام برای مدت 
نامعلوم، پایدار نیست.« حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه ایران هم در گفت وگوی اختصاصی با 
ایرنا، هرچند برای چندمین بار ظرف روزهای اخیر 
گفت » اولین فرصت به میز مذاکرات بازخواهیم 
گش��ت « ولی بالفاصله این را هم ی��ادآوری کرد 
که ایران ب��ه »میز مذاکره ای ک��ه نتیجه بخش و 
ثمربخش باشد« برخواهد گشت. او گفته که ایران 
فعالً با اعضای 1+4 مذاکره  نخواهد کرد و در مرحله 
کنونی »به صورت ف��ردی و دوطرفه با طرف های 
مختلف گفت وگو کرده ایم«. دلیل آن هم به گفته 
وزیر خارجه، این است که بایستی »بررسی    ها در 
جمهوری اس��المی ایران و مطالعه پرونده برجام 
به نتیجه برس��د.« امیرعبداللهی��ان می گوید در 
گفت وگوی دوجانبه با جوزف بورل، کمیس��یونر 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا به صراحت به او 
گفته » دولت جدیدی که در ایران روی کار آمده، 
عملگراست« ولی این را هم روشن کرده که »دولت 
جدید ایران قائل نیست مذاکره برای مذاکره داشته 
باشد. برای ما دستاورد ملموس مهم است. « وزیر 
خارجه ایران توضیح می دهد:» آنها باید چند نکته 
را درک کنند . نکته اول اینکه باید تصمیم بگیرند 
که آیا می خواهند به برجام و تعهدات شان برگردند؟ 
در عمل جز بخش بسیار کوچکی از تعهداتی که 
در برجام پذیرفته بودند آن هم در مقطعی خاص، 
اتفاق دیگری رخ نداده اس��ت. بازگش��ت آنها به 
تعهدات بای��د همراه با ابتکارات��ی از طرف مقابل 
باش��د.« او اضافه کرد:»من به جوزف بورل مقام 
عالی سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا گفتم که 
باالخره مردم ما می پرس��ند که این همه مذاکره 
و گفت وگو شد، طوالنی     ترین سند، طوالنی     ترین 
مذاکره در طول تاریخ معاصر در حوزه دیپلماسی، 
حاال آورده اش و در واقع دس��تاورد اقتصادی آن 

برای کشور چه چیزی بود؟«
 امریکا سیگنال منفی می دهد

نکته قابل توجه در گفت وگوهای امیرعبداللهیان، 
بی اعتمادی و تأکید مکرر  ب��ر »نتایج ملموس « 

است که در گفته های او موج می زند. وزیرخارجه 
می گوید: »رفت��ار امری��کا پارادوکس��یکال و 
متعارض اس��ت. از یک طرف دعوت و درخواست 
برای بازگش��ت به برجام و از ط��رف دیگر اعمال 
تحریم های جدید و بعضاً هم ادبیات منفی که در 
رسانه    ها و مصاحبه های شان به کار گرفته می شود.« 
 او همین مسئله را در گفت وگویی جداگانه با شبکه 
»ان بی سی« در نیویورک هم تکرار کرده است: » 
آنه��ا می گویند »ما آماده بازگش��ت ب��ه عمل به 
تعهدات خود هس��تیم«، با این حال هیچ اقدامی 
برای نش��ان دادن و اثب��ات اراده واقعی به دولت 
جدید ایران و به ملت ایران انجام نش��ده است. و 
بدتر از آن، در عین حال آنه��ا تحریم های جدید 
اعمال کرده اند.«  به گفت��ه امیرعبداللهیان ، »جو 
بای��دن « رئیس جمهور امری��کا باید ب��ا اقدامات 
ملموس اظهارات خود درباره دیپلماسی را تأیید 
کند تا به ایران نشان دهد که واشنگتن در احیای 
تواف��ق هس��ته ای 2015 جدی اس��ت. او تأکید 
می کند:» پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
سابق امریکا، این کشور را سه سال پیش از توافق 
خارج کرد، بر عهده ایاالت متحده است که نشان 
دهد در بازگشت به این توافق جدی است. «  وزیر 
خارجه ایران توضیح داده است:  »به عبارت دیگر، 
بایدن رفتار رئیس جمهور س��لف خود، ترامپ را 
در قبال ایران مورد انتق��اد قرار می داد و می دهد، 
اما در عین ح��ال حجم پرون��ده تحریم     هایی که 
ترامپ علیه ایران ایجاد کرد، با دقت توسط بایدن 
حفظ می شود«. امیرعبداللهیان می پرسد: »اگر 
امریکا درباره پیگیری مذاک��رات جدی بود، چرا 
به انباش��ت اقدامات )ضد ایران��ی( ادامه داد؟« و 
افزوده اس��ت: »این یک نش��انه منفی، سیگنالی 
به ایران اس��ت.«  وزیر امور خارجه با بیان اینکه 
دولت جدید ایران در حال ارزیابی گفت وگوهای 
دولت قبلی ایران است، تصریح کرد: واقعیت امر 
این است که سال هاست هیچ مزیتی از برجام به 
دس��ت نیاورده ایم. امیرعبداللهی��ان گفت: ما در 
حال ارزیابی هس��تیم و می توانم به ش��ما بگویم 
که جلسات زیادی داشته ایم و پنجره دیپلماسی 
و مذاکرات را ب��از نگه می داریم و م��ا به زودی به 

مذاکرات باز خواهیم گشت. 

سیگنال های منفی کدامند؟
هرچن��د امیرعبداللهی��ان مص��داق عین��ی از 
س��یگنال های منفی امری��کا ارائه نک��رده، ولی 
به س��ادگی می ت��وان ح��دس زد منظ��ور او از 
»س��یگنال های منفی« چ��ه چیز    هایی اس��ت. 
بلینکن طی روزهای اخیر در حاش��یه نشس��ت 
مجم��ع عمومی در نیوی��ورک نشس��ت هایی با 
طرف های عربی داش��ته که موض��وع آن برنامه 
هس��ته ای ایران اس��ت، در حالی که ایران بار    ها 
تلویحاً گفته که از درگیر سازی شورای همکاری 
خلیج فارس در پرونده هس��ته ای خود استقبال 
نمی کن��د. همچنین ی��ک مق��ام وزارت خارجه 
امریکا که خواسته نامش فاش نشود روز پنج  شنبه 
به سی ان ان گفت که دولت بایدن در حال تدوین 
برنامه     هایی برای حالتی است که ایران به مذاکرات 
برج��ام بازنگردد. او در پاس��خ به این س��ؤال که 
آیا امریکا برای حالت شکس��ت توافق هسته ای 
برنامه ه��ای اقتضایی تدوین کرده اس��ت یا خیر 
گفت: »هر دولتی ای��ن کار را انجام خواهد داد.« 
 او در حالی از پالن B  واش��نگتن صحبت می کند 
که چنی��ن برنامه    های��ی اغلب اوق��ات در تهران 
تعبیر ب��ه تهدید می ش��ود. این مق��ام امریکایی 
می گوید: »چنانچه نگرانی ای درباره پالن B وجود 
داشته باشد درباره پالن B ایران است و اینکه آنها 
بخواهند برنام��ه هسته ای ش��ان را تقویت کنند 
و برای بازگش��ت به برجام تعام��ل جدی نکنند. 
« همچنین پایگاه خبری »واشنگتن فری بیکن« 
گزارش کرده که قانونگذاران مجلس نمایندگان 
امریکا چندین طرح  ضد ایرانی را برای اضافه شدن 
به عنوان متمم به متن الیحه بودجه دفاعی امریکا 
پیشنهاد کرده اند که یکی از این طرح ها، وزارت 
خزانه داری امریکا را ملزم می کند در صورت صدور 
معافیت تحریمی برای ایران، فوراً کنگره را از این 
موضوع مطلع کند. این طرح دولت بایدن را موظف 
می کند امتیازاتی را که بایدن سعی داشته در قالب 
مذاکرات جهت احیای برجام به ایران اعطا کند، 
فاش کند. طرح پیشنهادی دیگری از وزیر دفاع 
امری��کا می خواهد ک��ه کنگ��ره را از تهدید های 
کوتاه مدت و بلندمدت مربوط به ش��به نظامیان 

تحت حمایت ایران در عراق آگاه سازد. 

اکثریت کنگره امریکا پنج  شنبه از الیحه کمک 
یک میلیارد دالری واش�نگتن به سامانه های 
گنبد آهنین رژیم صهیونیستی حمایت کردند، 
بخش�ی از کمک    هایی که هفت دهه اس�ت به 
انحای مختلف ادامه دارد. با همه اینها، یعقوب 
ش�اریت، پس�ر مؤس�س رژیم صهیونیستی 
آین�ده تاریکی ب�رای آن پیش بین�ی کرده و 
در گفت وگویی گفته که ای�ن رژیم حرام زاده 
و از ش�کم ی�ک گناهکار زاده ش�ده اس�ت. 

به گزارش ایرنا، »یعقوب ش��اریت « در گفت وگو با 
روزنامه هاآرتص می گوید: »من ۹4 ساله هستم و 
با آرامش به این سن رس��یده ام. وضعیت مالی من 
مناسب است، اما من نس��بت به آینده و سرنوشت 
نوه     ها و نوادگان خود بیمناک هستم.«  »عرب پست« 
نوشته که »یعقوب شاریت « پسر »موشیه شاریت « 
که اولین وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و دومین 
نخست وزیر تاریخ کوتاه این رژیم است، با مهاجرت 
یهودیان به س��رزمین موعود! مخالفت و مهاجرت 
اس��رائیلی     ها به خارج از س��رزمین های اشغالی را 
تش��ویق می کند. او با اش��اره به اینک��ه مجبور به 
همکاری با رژیم صهیونیستی ش��ده ، می افزاید: » 
من اینجا )سرزمین های اش��غالی( هستم و جایی 
دیگر برای رفتن ندارم و به دلیل س��نم نمی توانم 
نقل مکان کنم و این م��را آزار می ده��د و هر روز 
این اعتراف از من دور نمی ش��ود، اعتراف به اینکه 
اسرائیل رژیم اش��غالگری اس��ت و به مردم دیگر 
حمله می کند.«ش��اریت با تأکید بر اینکه زندگی 

قوم یهود غمناک اس��ت، می گوید: »)یهودی ها( 
مردمی هس��تند که مطیع نیس��تند و نمی دانند 
چگونه یک دولت را حفظ کنند، بنابراین، این مردم 
بیش��تر اوقات، وجود قومی نداشتند بلکه در سایه 
وجود اقلیت های مظلوم و منفور بدون یک سازمان 
بزرگ یا دولت زندگی می کردند.«  یعقوب شاریت 
همچنین اعت��راف کرد که آنها داس��تان درگیری 
اعراب و اس��رائیل را در لحظه ای که صهیونیسم از 
یهودیان برای مهاجرت به س��رزمین های اشغالی 
دعوت کرد، ساختند تا بتوانند یک سرزمین واحد 
را برای قوم یهود و یک کشور مستقل ایجاد کنند. او 

می گوید که ایده صهیونیسم این بود که به محلی پا 
بگذارد که توسط قوم دیگری اداره می شود و مذهبی 

دیگر، کاماًل متفاوت از یهودیان داشته باشد. 
شاریت این س��ؤال را طرح کرده که آیا تا به حال 
در هیچ نقط��ه ای از جهان دیده ای��د که اکثریت 
با تس��لیم ش��دن در برابر مهاجمان خارجی که 
می گویند اجداد ما در اینج��ا زندگی می کردند 
و بخواهند به س��رزمین آنها وارد ش��وند و بر آنها 
حکومت کنند، موافقت کرده باش��ند و بالفاصله 
می افزاید: » این درگیری ریشه در تأسیس     رژیم 
)اسرائیل( داشت، اما صهیونیسم آن را انکار کرد و 

آن را نادیده گرفت.«پسر »موشه شاریت « دومین 
نخس��ت وزیر تاریخ رژیم صهونیس��تی افزود: با 
برعکس شدن جمعیت یهودیان نسبت به اعراب، 
اعراب متوجه شدند که اکثریت خود را از دست 
می دهند و این مس��ئله به نفع یهودیان اس��ت، 
بنابراین چه کسی با چنین چیزی موافق است؟ 
وی اظهار داش��ت: به همین دلیل درگیری های 
خشونت  آمیز و شورش     هایی در سال های 1۹20، 
1۹21، 1۹2۹، 1۹36 تا 1۹3۹ و س��پس جنگ 
پس از جنگ اتفاق افتاد. به گفته یعقوب شاریت، 
بس��یاری ممکن اس��ت بگویند که ما مس��تحق 
این سرزمین )فلس��طین( هس��تیم، زیرا اعراب 
می توانستند به ما اجازه ندهند و همه چیز داشت 
خوب پیش می رفت، اما آنها جنگ را آغاز کردند 
و اکنون حق شکایت ندارند. وی اضافه کرد: با این 
حال، من فرایند تبدیل اکثریت عرب به اقلیت و 
اقلیت یهودی به اکثریت را غیراخالقی می دانم. 

فرزند اولین وزیر خارجه رژیم اس��رائیل با اشاره 
به اینکه اگر ]رژیم[ اس��رائیل بد اس��ت، پس او 
نیز فرد بدی اس��ت، زیرا به رژیم اسرائیل مالیات 
می پردازد، گفت: »صهیونیسم و همه وعده     هایی 
که به مردم خود داده از بین رفته اس��ت و از قوم 
یهود برای خونریزی، کشتار و خشونت استفاده 
می کند.« وی با تأکید بر اینکه پرچمی که امروز 
بر فراز س��رزمین ما )س��رزمین های اشغالی( به 
اهتزاز درآمده است، یک رؤیا بود، افزود: اسرائیل 
با لبه شمش��یر زندگی می کند و من با همه ابعاد 

آن، فاصله دارم. 

فرزند مؤسس رژیم صهیونیستی:

اسرائیلبالبهشمشیرزندگیمیکند

کشتی های سوخت ایرانی در بیروت
میقاتی در جست وجوی کمک در پاریس 

دومین کشتی ایران در مسیر رسیدن به لبنان است. در شرایطی 
که وزیر امور خارجه ایران هم س�فر به این کشور را در برنامه خود 
قرار داده و تاش تهران برای کمک به بیروت افزایش یافته است، 
غرب همچنان به خرابکاری علیه لبنان ادام�ه می دهد، به طوری 
که س�ازمان برق لبنان از احتمال خاموش�ی صحبت کرده است. 
فروپاشی مالی در لبنان از سال 201۹ آغاز شد و در ماه گذشته میالدی به 
مرحله بحران رسید و همزمان با آن کمبود شدید سوخت، لبنان را فلج کرد. 
دومین نفتکش ایرانی حامل مازوت پنج  شنبه شب به بندر بانیاس در سوریه 
رسید و حزب اهلل این خبر را تأیید کرد. روز جمعه نیز یک منبع دیپلماتیک 
لبنانی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که حسین امیرعبداللهیان پس از 
پایان فعالیت های مجمع عمومی سازمان ملل در سفری منطقه ای به لبنان 
و سوریه خواهد رفت؛ سفری که نشان از تعمیق روابط دو کشور دارد. به 
موازات این تحوالت، نجیب میقاتی، نخست وزیر جدید لبنان قصد دارد در 
نخستین س��فر خارجی خود پس از به قدرت رسیدن، راهی فرانسه شود 
تا درباره تصمیمات مربوط به کنفرانس »سیدر « )اجالسی که به منظور 
جمع آوری کمک مالی برای لبنان در آوریل سال 2018 در پاریس برگزار 
ش��د( با امانوئل ماکرون، همتای فرانس��وی خود رایزنی کند. در پی این 
کنفراس قرار شد 3 تا 4 میلیارد دالر کمک مالی به لبنان ارائه شود . مذاکره 
با ماکرون از این جهت اهمیت دارد که وی پیش تر وعده     هایی درباره فعال 
کردن مجدد این کنفرانس و کمک به لبنان داده بود.  این در حالی است که 
همزمان با تشدید بحران سوخت در کشور لبنان، سازمان برق این کشور 
ضمن اعالم به پایان رسیدن بخش عظیمی از ذخایر سوختی این کشور، 
از احتمال فرورفتن تمام شهر    ها در خاموشی تا پایان ماه جاری میالدی 
یعنی کمتر از یک هفته دیگر خبر داد. در بیانیه ای که به این منظور منتشر 
شده، آمده است که ذخایر سوخت لبنان در یکی از نیروگاه     ها و در دو کشتی 
اجاره شده برای تولید برق به پایان رسیده است. همچنین، ذخایر سوخت 
دو نیروگاه دیگر این کشور رو به اتمام است و این مسئله باعث خواهد شد 

تولید این دو نیروگاه به طور کامل متوقف شود. 

مسکو: غرب واقعیت طالبان را
 انکار نکند

طالب�ان در ت�اش ب�رای ب�ه رس�میت ش�ناخته ش�دن در 
جه�ان، از اقدام�ات ب�رای برخ�ورداری از کرس�ی در س�ازمان 
مل�ل س�خن گفت�ه اس�ت. س�خنگوی وزارت ام�ور خارج�ه 
روس�یه نیز با مته�م ک�ردن غربی ها ب�ه نادیده گرفت�ن واقعیت 
طالب�ان، از آنه�ا خواس�ت از اش�تباهات خ�ود درس بگیرن�د. 
والیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در پی تشکیل دولت طالبان گفته بود 
که این گروه تقریباً تمامی افغانستان را تحت تسلط خود دارد و اگر طالبان 
وارد جامعه متمدن شود، راحت تر می توان با آنها ارتباط برقرار کرد. دیروز 
ماریا زاخارووا همراستا با پوتین، از کشورهای غربی خواست از اشتباهات خود 
در افغانستان درس بگیرند. وی با اشاره به دولتی که طالبان در پی فروپاشی 
دولت اشرف غنی، رئیس جمهور متواری افغانستان تشکیل داده اند، گفت که 
بسیاری از کشور    ها به برقراری ارتباط با طالبان روی آورده اند اما غربی     ها هنوز 
هم در مرحله انکار واقعیت هستند. همچنین یک منبع در وزارت خارجه 
روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که مسکو و کابل درباره احتمال سفر 
رسمی هیئتی از طالبان به این کش��ور در حال رایزنی هستند. دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین نیز درباره اینکه آیا مسکو برنامه ای برای دعوت 
از طالبان دارد یا خیر، گفت: »ما نیز همانند دیگر کشورها، از نزدیک در حال 
نظارت و بررسی آنچه که طالبان در افغانس��تان انجام می دهد، هستیم.« 
 پسکوف تصریح کرد: »اینکه ساختار دولت افغانستان با حکمرانی طالبان 
چطور خواهد بود و اینکه چطور آنها به وعده های شان عمل می کنند، مد نظر 

است. ما از نزدیک در حال رصد اوضاع در افغانستان هستیم.«
 معرفی نماینده در سازمان ملل

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان، از برنامه این 
گروه برای برقراری روابط اقتصادی قوی با منطقه و جهان سخن می گوید. 
همچنین، ذبیح اهلل مجاهد، معاون وزیر فرهنگ و اطالع رسانی دولت موقت 
طالبان با اشاره به موضع این گروه در لزوم بازگشت اموالی که اشرف غنی از 
افغانستان خارج کرده است، از اقدامات برای برقراری رابطه با جامعه جهانی 
سخن گفته است: »طالبان خواستار برخورداری از کرسی در سازمان ملل 
است و در این خصوص سهیل شاهین به عنوان نماینده افغانستان در سازمان 
ملل معرفی شده است.«  مجاهد در این مورد گفت: »امیدواریم دوستان ما در 
دیگر کشور    ها از جمله قطر، ما را در این راه یاری کنند تا سازمان ملل کرسی 
افغانستان را به ما بدهد. « او در ادامه هدف کسب جایگاه نماینده طالبان در 
سازمان ملل را توسعه روابط این گروه با اروپا و امریکا و کشورهای اسالمی 
معرفی کرد. معاون وزیر فرهنگ و اطالع رسانی دولت موقت طالبان به رابطه 
با ایران هم اشاره کرد و گفت که آنها مشکلی در برقراری رابطه با تهران ندارند 
و حتی برای گسترش روابط با ایران تالش خواهند کرد. همچنین طالبان 
یکی از محورهای گفت وگوی حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
ایران، در حاش��یه مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد با آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل متحد بود. گوترش موضع ایران در خصوص افغانستان 
را موضعی اصولی خواند و از تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان که همه 

گروه     ها در دولت صدایی داشته باشند، حمایت کرد.
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