اسناد دروغگویی فائوچی درباره کرونا

پنجشنبه  18شهریور 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3299

منتقدان آنتونی فائوچی (رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی آمریکا) او را به دروغگویی متهم کردند ،چرا که
محتوای اسناد تازهانتشار یافته با ادعاهای قبلی او در تناقض است که گفته بود موسسه ملی سالمت آمریکا (انآیاچ) نهاد
تحت نظر او ،بودجه تحقیقات دستکاری ژنتیک در آزمایشگاه ویروسشناسی ووهان را تامین نکرده بود.

بینالملل

دور دنیا

مقاماتکشورهایجهاننگاهمحتاطانهایبهتشکیلدولتموقتافغانستاندارند

دولت طالبان از نگاه جهان

معرفی دولت طالبان که مال محمدحسن آخوند در رأس آن
قرار دارد و از سال  ۲۰۰۱تحت تحریمهای سازمان ملل متحد
است ،واکنشهای متفاوت جهانی را به دنبال داشته است .به
گزارش اس��پوتنیک ،در کابینه جدید برخالف تعهد رهبران
طالبان از دولت فراگیر خبری نیس��ت و این کابینه سیاسی
تقریبا از یک قوم و بدون هیچ وزیر زن است.
■■واکنش اتحادیه اروپایی به تشکیل دولت جدید طالبان

اتحادیه اروپایی با انتش��ار بیانیهای اعالم کرد دولت جدید
افغانستان را از نظر مذهبی یا ملی فراگیر نمیداند .این مطلب
در بیانیهای که روز چهارشنبه توسط نماینده سرویس سیاست
خارجی اتحادیه اروپایی منتش��ر شد ،بیان شده است .در این
بیانیه آمده است« :تجزیه و تحلیل انتصابات اعالم شده نشان
میدهد این یک ساختار فراگیر و نماینده به نظر نمیرسد که
نشاندهنده همه تنوع غنی قومی و مذهبی افغانستان باشد
که ما امیدوار بودیم آن را ببینیم» .پیش از این جوزپ بورل،
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی گفته بود :ما طالبان
را بر اساس تعهد تشکیل یک دولت فراگیر و همچنین عدم
میزبانی از تروریستها قضاوت خواهیم کرد.
■■ایتالیا :بدترین نشانه برای جامعه بینالملل است

لوئیج��ی دیمایو ،وزیر خارجه ایتالی��ا گفت :دولت اعالم
ش��ده توسط طالبان در افغانس��تان ،با نخستوزیر در لیست
تروریس��تها و وزیر خارجه تحت تعقیب «افبیآی» ،نهتنها
نشانه خوبی برای جامعه بینالملل نیست ،بلکه بدترین نشانه
است .وی افزود موضوع به رسمیت شناختن طالبان به عنوان
مرجع قانونی از سوی هیچ کشوری مطرح نشده است.

■■اردوغان :وظیفه ما بررسی دقیق این روند است

«نگرانی» خود را درباره دولت تازه طالبان ابراز میکند .در این
بیانیه آمده است آمریکا توجه دارد لیست اعالم شده منحصرا
اعضای طالبان یا نزدیکان آنها هس��تند و هیچ زنی در میان
اسامی وجود ندارد.
■■ژاپن :اقدامات طالبان را زیر نظر داریم

کاتسونوبو کاتو ،دبیر کابینه ژاپن گفت این کشور اقدامات
طالبان را به دنبال اعالم دولت جدید از نزدیک زیر نظر دارد
و ب��ا کش��ورهای عالقهمند ،در درج��ه اول ایاالت متحده در
تعامل است.
■■چین :تش�کیل دولت گامی ضروری برای پای�ان دادن به
جومرج بود
هر 

وانگ ونبین ،س��خنگوی وزارت خارجه چین گفت :ایجاد
دولت موقت در افغانستان گامی ضروری برای برقراری نظم و
پایان بیقانونی بود .وی تاکید کرد :چین اهمیت زیادی برای
اعالم طالبان درباره ایجاد دولت موقت قائل است .این امر بیش
از  ۳هفته بینظمی در افغانستان را پایان داد و گامی ضروری
برای احیای نظم و بازسازی کشور پس از جنگ است.

■■استقبال ازبکستان از تشکیل دولت موقت در افغانستان

کابل ژانوف ،سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان در تلگرام
نوش��ت« :ازبکس��تان از تش��کیل دولت موقت در افغانستان
استقبال میکند .امیدواریم این تصمیم آغازی برای دستیابی
به اجماع گسترده سراسری و ایجاد صلح و ثبات پایدار در این
کشور باشد» .وی افزود وزارت خارجه ازبکستان آماده توسعه
گفتوگوی سازنده و همکاری عملی با نهادهای جدید دولتی
افغانستان است.
■■مسکو :تصمیمی به گفتوگو با دولت جدید کابل نداریم

رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه گفت :مشخص
نیست این دولت موقت تا چه زمانی بر سر قدرت باشد .آنچه
ما باید انجام دهیم ،پیگیری دقیق این روند اس��ت .اردوغان
در پاس��خ به س��والی درباره احتمال نتیجهگیری از مذاکرات
با آمریکا و قطر برای مدیریت فرودگاه کابل گفت :ما از ابتدا
رویکرد مثبتی اتخاذ کردیم ولی به نقطهای رسیدیم که هنوز
هیچ پیشرفت مثبتی وجود ندارد.

سخنگوی کرملین گفت مسکو تاکنون هیچگونه مذاکرهای را
با مقامات جدید افغانستان انجام نداده و تصمیم آن را نیز ندارد
و بر تمام مراحل دولت در کابل نظارت خواهد داشت .دیمیتری
پسکوف به خبرنگاران گفت :تماسها از طریق سفارت ما در
کابل انجام میشود .اینها تماسهایی است که برای اطمینان
از امنیت دیپلماتهای ما و سایر موارد فنی ضروری است .هنوز
هیچگونه مذاکره دیگری برنامهریزی نشده است.

چوی یانگ س��ام ،س��خنگوی وزارت خارجه کرهجنوبی
گفت :دولت ما آماده همکاری با دولت جدید افغانس��تان در
صورت رعایت هنجارهای بینالمللی ،رعایت حقوق اولیه بشر
و ممنوعیت پناه دادن به تروریستهاست .این دیپلمات گفت
سئول دیگر عملیات گستردهای را برای تخلیه افراد محلی از
افغانس��تان برنامهریزی نمیکند و اکنون هرگونه درخواست
مهاجرت به کرهجنوبی توسط مقامات با دقت بررسی میشود.

طالبان روز گذشته پس از چند روز تاخیر که گفته میشد
به علت اختالفات داخلی و ادامه جنگ در پنجشیر بود ،اعضای
کابینه موقت افغانستان را اعالم کرد .سخنگوی طالبان اعالم
کرد اعضای کابینه موقت افغانستان تعیین و مالمحمدحسن
آخوند به عنوان رئیس کابینه و سرپرس��ت وزرا انتخاب شده
است .ذبیحاهلل مجاهد در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت مال
عبدالغنی برادر و عبدالس�لام حنفی به عنوان معاونان رئیس
کابینه موقت انتخاب شدهاند .سوابق برخی از مهمترین اعضای
دولت موقت طالبان و سرپرستان وزارتخانهها به شرح زیر است.

■■آمادگی مشروط سئول برای همکاری با دولت طالبان

■■آمریکا :در حال ارزیابی هستیم

وزارت خارج��ه آمریکا در بیانیهای اعالم کرد واش��نگتن

■■نگاهی به سوابق اعضای کابینه موقت افغانستان

درخواستشورایعلمایشیعهافغانستانازطالبان

مذهب جعفری در قانون اساسی جدید در ج شود
شورای علمای شیعه افغانستان در سومین نشست پس
از کنترل طالبان بر این کشور ،با صدور قطعنامهای ،درج
ش��دن مذهب جعفری و قانون احوال شخصیه در قانون
اساسی جدید این کشور را خواستار شد .در این قطعنامه
به دیدار اخیر اعضای این ش��ورا با شورای رهبری طالبان
اشاره شده که طی آن درباره دولت فراگیر و نظام اسالمی
قابل پذیرش برای همه مردم افغانستان و مطالبات جامعه
ش��یعه از دولت آینده افغانستان گفتوگو شده است .بر
این اس��اس ،طالبان ضمن پاسخ مثبت به مطالبات مزبور
ش��ورای علمای ش��یعیان ،بحثهای نهایی را به فرصت
دیگری موکول کرد .قطعنامه مزبور که بر ضرورت برقراری
صلح عادالنه و پایدار و تأمین امنیت در افغانستان تاکید
دارد ،با اش��اره به مواضع این ش��ورا درباره تحوالت اخیر
و تش��کیل حکومت فراگیر و نظام اسالمی مورد پذیرش
همه میافزاید :ملت مس��لمان افغانس��تان انتظار دارد در
پی ختم جن��گ ،حکومت فراگیر و آیینه تمامنمای همه

اقشار ،اقوام و پیروان مذاهب اسالمی ساکن کشور تشکیل
شود و در تفاهم با جناحهای مختلف شکل گیرد .تشکیل
حکومت جدید ،هرچه به تأخیر بیفتد ،باعث بیاعتمادی
و تشویش بیشتر مردم و مشکالت اقتصادی میشود ،لذا
ش��رکتکنندگان در اجالس مش��ورتی خواستار تسریع
روند تشکیل حکومت فراگیر هستند .این شورا از طالبان
خواسته ضمن شرکت در همه تصمیمهای مهم کشوری،
در نهادهای حکومتی و قضایی ،در سطوح سیاسی ،اداری
و فنی ،نخبگان و شخصیتهای علمی همه اقوام و مذاهب
کش��ور بر اساس شایستگی و لیاقت فرصت حضور و ارائه
خدمات برای شهروندان کشور را داشته باشند .در نهایت
علمای شیعه افغانستان تصریح میکنند مذهب جعفری
و قانون احوال شخصیه اهل تشیع در قانون اساسی جدید
افغانستان درج و حمایت از حقوق زنان در امور سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،آموزش��ی و فرهنگی ،مطابق احکام
شریعت اسالمی در نظر گرفته شود.

مالمحمدحسن
آخوند

رئیس دولت طالبان و
رئیس شورای رهبری

او از قندهار ،خاستگاه اصلی طالبان و جزو گروه مؤسسان است که در  ۲۰سال گذشته به عنوان رئیس شورای رهبری کار کرده
و در بین طالبان طرفداران زیادی دارد و بیشتر در بین افراد این گروه وجهه مذهبی دارد .مالمحمدحسن از چهرههای نزدیک به
مالهبتاهلل آخوندزاده ،رهبر گروه طالبان است.

معاون رئیس دولت در یکی از  ۴مؤسس اصلی این گروه است که سال  ۱۹۹۴با مالمحمدعمر گروه طالبان را تأسیس کردند .مالبرادر نیز درس دینی خوانده و
مالعبدالغنی برادر
از قوم پوپلزی یکی از قبایل قندهار است.
کابینهموقت
مولوی عبدالسالم حنفی (علی مردان قلی) عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر و مذاکرهکننده ارشد این گروه در یک دهه گذشته بوده
معاون دوم رئیس
است که از قوم ازبک است و نقش پل ارتباطی بین طالبان و ازبکهای افغانستان و برخی کشورهای ترکتبار آسیای مرکزی را ایفا
عبدالسالمحنفی
دولت در کابینه موقت
کرده است .عبدالسالم حنفی تنها ازبکی است که در دولت موقت طالبان مشاهده میشود.
مالمحمدیعقوب

وزارت دفاع

او پسر مال عمر ،مؤسس و رهبر طالبان است که گفته میشود سال  ۱۳۷۰متولد شده و در کراچی پاکستان در علوم دینی تحصیل
کرده است .وی سال  ۱۳۹۹به عنوان رهبر کمیسیون نظامی طالبان معرفی شد.

سراجالدین حقانی

وزارت کشور

او پسر جاللالدین حقانی ،رهبر شبکه حقانی است و رهبری تندروترین شاخه گروه طالبان را بر عهده دارد .وی از قوم غلجایی است.
او در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد و برای دستگیری و کشتن وی  ۵میلیون دالر جایزه تعیین شده است و اکنون عالوه بر رهبری
شبکه حقانی به عنوان معاون مالهبتاهلل نیز ایفای وظیفه میکند.

امیرخانمتقی

وزارت خارجه

امیرخان متقی از جمله شخصیتهای مهم طالبان و مسؤول اداره امور در شورای وزیران بوده و در دوره حاکمیت قبلی این گروه
به عنوان وزیر اطالعات و فرهنگ نیز وظیفه داشته است .سال  ۱۹۹۷پس از سقوط مزارشریف ،متقی رهبری نیروهای طالبان را در
منطقه شمال به عهده گرفت و در تصرف استان قندوز نقش داشت.

قاری فصیحالدین

فرمانده ارتش

وی از تاجیکهای استان بدخشان و یکی از مهمترین فرماندهان جنگی گروه طالبان است و در دورههای گذشته به عنوان استاندار
خودخوانده طالبان انجام وظیفه کرده است .اکنون وی تنها تاجیکتباری است که در کابینه جدید گروه طالبان مشاهده میشود و به
عنوان فرمانده ارتش طالبان منصوب شده است.

عبدالحقوثیق

سرپرست سازمان
امنیت

وی  ۴۸ساله و در شهرستان خوگیانی استان غزنی افغانستان زاده شده است .او در دوره قبلی حاکمیت گروه طالبان به عنوان معاون
استخبارات این گروه ایفای وظیفه میکرد و پس از حمله آمریکا دستگیر و به گوانتانامو منتقل شد .وثیق ارتباط مستقیم با مال
محمدعمر ،رهبر طالبان و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار داشت.

سرپرستوزارتمهاجرینحکومتموقتطالبان:

پول انتخابات خرج آبادانی افغانستان میشود
سرپرس��ت وزارت مهاجرین حکوم��ت موقت طالبان،
مالهبتاهلل آخوندزاده را امیرالمومنین امارت اسالمی خواند
و اعالم کرد مردم باید با او بیعت کنند .خلیلالرحمن حقانی
که پیش از بازگش��ت به کابل تح��ت تعقیب آمریکاییها
بوده ،وقتی ماه گذشته همراه نیروهای طالبان به پایتخت
بازگشت ،در سمتی قرار گرفت که آمریکا به طور روزانه از
او میخواست به شهروندانش اجازه ورود به فرودگاه کابل
را برای فرار از این کشور بدهد .حقانی در مراسم سهشنبه
گذش��ته که به بیعت برخی چهرهه��ا با طالبان اختصاص
داش��ت ،به س��خنرانی پرداخت و گف��ت« :امیرالمؤمنین
(آخوندزاده) مورد قبول هم ه مسلمانان بوده و هیچ جناح
مخالفی وجود ندارد .مردم در حقیقت با ما نه ،بلکه با خدا
و پیامبر خدا بیعت میکنند».
به گفته حقان��ی ،در بیعت از مص��ارف بیجای انتخابات
فسادآلود و پر از تقلب نیز جلوگیری شده و پول انتخابات خرج
آبادانی کشور میشود .او همچنین اعالم کرد پس از جهاد با

کفار که جهاد اصغر است ،نوبت جهاد اکبر است که ویژگیهای
آن ،اس��تقرار نظام کامال اس�لامی ،برقراری عدالت ،پیروی از
شریعت ،برقراری امنیت سراسری ،استخدام کارمندان شایسته
و بازگشایی مکاتب خواهد بود .حقانی همچنین بر وحدت میان
افغانها تاکید کرد و گفت« :ما فقط با کافران دشمنی داریم و
هیچ دشمنیای با برادران پنجشیری و سایر افغانها نداریم».
در این مراسم چهرههایی مثل احساناهلل منور ،از نزدیکان زلمی
خلیلزاد و همچنی��ن عبدالجبار صافی ،رئیس صنعتکاران
(نماینده بخش صنعت افغانستان) بیعت خود با طالبان را اعالم
کردند .منور که پیش از این همکاری تنگاتنگی با آمریکاییها
داشته ،در این نشست از میلیونها دالر حیف و میل بیتالمال
در دوران دولت اشرف غنی شکایت کرد و نظام امارت اسالمی
طالبان را محص��ول خون مجاهدینی خواند که با خون خود
ابرقدرت جهانی را شکست دادهاند .او سپس اعالم کرد طالبان
متعهدند کشت و قاچاق کوکنار (خشخاش) را متوقف کنند
و تمام تالش خود را در راستای آبادانی کشور به خرج دهند.

«هادی العامری»؛ مهمترین گزینه
ائتالف الفتح برای نخستوزیری عراق

«نعیم العبودی» نماین��ده ائتالف الفتح در پارلمان
عراق ۲ ،معیار برای انتخاب نخستوزیر آتی این کشور را
برشمرد و گفت «هادی العامری» ،مهمترین گزینه ائتالف
الفتح برای نامزدی پست نخستوزیری است .وی در یک
گفتوگوی تلویزیونی تصریح کرد« :انتخاب نخستوزیر
آتی به  ۲معیار بستگی دارد؛ تعداد کرسیهای کسبشده
و نوع ائتالفها .ما در ائتالف الفتح هیچ خط قرمزی مقابل
هیچ فراکسیونی نمیگذاریم .اگر کرسیهای بیشتری
کسب کرد و ائتالف اکثریت را تشکیل داد ،ما آن را تایید
خواهیم کرد .چه در این ائتالف شرکت کنیم یا خیر».
به نوشته وبگاه «المسله» ،نماینده ائتالف الفتح گفت:
«اگر به کرسیهای الزم در ائتالف با سایر فراکسیونهای
سیاسی همسو دست یافتیم ،ما نیز در این ائتالف اکثریت
خواهیم بود و به روشنی و وضوح نامزد پیشنهادی خود
را معرفی خواهیم کرد تا هر کس میخواهد موافقت یا
مخالفت خود را اعالم کند» .العبودی درباره نامزدهای
احتمالی ائتالف الفتح برای نخستوزیری گفت« :ائتالف
الفت��ح دارای مردان سیاس��ی زیادی اس��ت و در رأس
آنها ،هادی العامری اس��ت و این موضوع برای تشکیل
فراکسیون بزرگتر ،با سایر فراکسیونها در میان گذاشته
خواهد شد» .قرار است انتخابات پارلمانی عراق دهم اکتبر
آتی در سراسر عراق و منطقه کردستان برگزار شود .در
این انتخابات  ۱۱۰حزب سیاسی و  ۲۲ائتالف انتخاباتی
ش��رکت دارند و کمیساریای عالی انتخابات اعالم کرده
برای نظارت بر این انتخابات از  ۷۶سفارتخانه و سازمان
خارجی دعوت به عمل آورده است.

ارتش سوریه وارد درعا شد

منابع رسانهای سوریه از ورود ارتش این کشور به درعا
خبر دادند .خبرگزاری سانا دیروز (چهارشنبه) اعالم کرد
یگانهای ارتش سوریه در چارچوب توافقات صورت گرفته
وارد منطقه درعا البلد شدند .طبق این گزارش ،نیروهای
ارتش سوریه پرچم این کشور را بر فراز اماکن دولتی در
درعا برافراشتند .سانا همچنین گزارش داد که نیروهای
ارت��ش در ح��ال ایجاد مراکزی برای خ��ود در منطقه و
پاکسازی آن از عناصر تروریستی هستند.

زمینلرزه  7/1ریشتری مکزیک را
لرزاند

در پ��ی وقوع زمینلرزهای ش��دید ب��ه قدرت 7/1
ریشتر در نزدیکی سواحل شهر «آکاپولکو»ی مکزیک،
دستکم یک نفر جان خود را از دست داد.
روزنامه آمریکای��ی نیویورکتایمز گزارش کرد که
دستکم یک نفر پس از وقوع زمینلرزه  7/1ریشتری
سهشنبهش��ب در آکاپولکوی مکزیکوسیتی جان خود
را از دس��ت داد و ی��ک میلی��ون و  ۶۰۰ه��زار نفر در
خاموش��ی فرو رفتند .طبق ای��ن گزارش ،در پی وقوع
زمینلرزه مهیب ،ش��هر مکزیکوسیتی در فاصله ۲۳۰
مایلی از شهر ساحلی آکاپولکو لرزید .مرکز لرزهنگاری
مل��ی مکزیک اعالم کرد این زمینلرزه حدود  ۷مایلی
جنوب غربی آکاپولکو و قبل از ساعت  ۲۱سهشنبهشب
به وقت محلی به وقوع پیوس��ت .تصاویر منتشر شده
در شبکههای اجتماعی ،ایجاد ترک در ساختمانهای
محل وقوع حادثه و وارد آمدن خسارات به ساختمانها
و س��قوط چراغهای برق در خیابانها و پراکنده شدن
شیشههای خرد ش��ده در سراسر خیابانهای شهر را
نش��ان میدهد .اداره حفاظت مدنی ایالت گوئررو که
ش��هر س��احلی آکاپولکو در آن قرار گرفته است اعالم
کرد شدت زمینلرزه به اندازهای بود که به قطع برق و
تلفن منجر شده است.
ویدئوهایی که از هر  ۲شهر آکاپولکو و مکزیکوسیتی
منتشر شده است ،آسمان شب را که در پی معلق شدن
و خم ش��دن تیرهای برق با نورهای الکتریکی روشن
شده ،نشان میدهد.

تهدید بولسونارو به کودتا:
تا مرگ قدرت را رها نمیکنم

رژیمصهیونیستیخانواد ه اسرایفلسطینیرا کهاز زندانجلبوعگریختهبودند ،گروگان گرفت

رژیم صهیونیستی به هر
فلسطین اشغالی
دری میزند تا شکست
بزرگ امنیتی خود را که با فرار  6آزاده فلسطینی از زندان
فوق امنیتی جلبوع رقم خورده ،تحتالشعاع قرار دهد .رژیم
اش��غالگر قدس پس از بمباران جنوب نوار غزه و واداشتن
افراطیون یهودی برای حمله به صحن مس��جداالقصی ،به
اق��دام کثیف دیگری رو آورده و به بازداش��ت خانوادههای
6مجاهد آزاده مزبور پرداخته است .به گزارش خبرگزاری
توجوی ماموران اسرائیلی در
فلسطینی شهاب ،عملیات جس 
منطقه جنین در شمال کرانه باختری در پی یافتن آزادگان
که  5تن از آنان اعضای جنبش جهاد اسالمی فلسطین و
یکی عضو جنبش فتح است ،شکست خورده است.
نظامیان رژیم با اعتراف به این موضوع ،از روز چهارشنبه
دست به کار کثیفی زدند .صبح دیروز نظامیان اسرائیلی با
یورش به منازل اس��رای فرار کرده بامداد دوشنبه گذشته،
تعدادی از بستگان آنها را بازداشت کردند.
آنه��ا به منطقه جنوب غرب جنین یورش برده و منزل
خانواده «یعقوب نفیعات» یکی از  6اس��یر فلس��طینی را
تفتی��ش و «مناضل نفیعات» پدر او را بازداش��ت کردند.
همچنین  20خودروی گش��ت ارتش صهیونیستها صبح
چهارشنبه به منطقه عرابه در جنوب جنین یورش برده و
بعد از تفتیش منزل خانواده «محمود العارضه» یکی دیگر از
این اسرا ،برادر او را که  20سال در زندانهای رژیم اشغالگر
گذرانده بود بازداشت کردند .یکی دیگر از برادران محمود
العارضه را نیز در محل کارش بازداشت کردند.
این حمالت بیپاس��خ نماند و جوان��ان در برخی نقاط

تالفی وحشیانه یک رسوایی

از جمل��ه در عرابه جنین و
ش��هرک س��لوان در قدس
اشغالی ،با نظامیان اشغالگر
درگیر ش��دند که در جریان
این درگیریه��ا یک جوان
در جنی��ن به ض��رب گلوله
زخمی شد و چندین تن در
قدس بر اثر استنش��اق گاز
اشکآور دچار حالت خفگی
شدند .به گزارش االخبار ،سازمان اطالعات داخلی اسرائیل
موس��وم به ش��اباک که به نوعی سازمان باالدست شاباس
(س��ازمان زندانهای رژیم) بوده و در این افتضاح س��هیم
اس��ت ،از روز سهشنبه احضاریههایی را برای خانوادههای
 6آزاده فلس��طینی ارس��ال و تهدید کرده اگر آنها خود را
تس��لیم نکنند ،به محض اینکه پیدا ش��وند ،ترور خواهند
شد .در همین رابطه گروههای مقاومت فلسطین از طریق
کانال ارتباطی مصر ،رژیم صهیونیستی را از هرگونه تجاوز
علیه اسرای فلسطینی یا خانوادههای آنها برحذر داشته و در
پیامی شدیداللحن هرگونه تعرض یا ترور آنها و اعمال فشار
بر خانوادههایشان را عاملی برای درگیری نظامی با رژیم
اشغالگر خواندهاند .از سوی دیگر رژیم برای تقلیل شکست
در منظر افکار عمومی قصد دارد گناه فرار اسرای فلسطینی
را به گردن زندانبانها بیندازد .به گزارش شبکه عبریزبان
کان ،تمام مسؤوالن زندان جلبوع برای تحقیق و بازجویی
احضار شدهاند .به گزارش رادیوی دولتی رژیم صهیونیستی
با اینکه بیش از  260پست ایست بازرسی طی  ۲روز پس

از عملیات فرار ،در سراس��ر
سرزمینهای اشغالی ایجاد
شده اما «شمعون نحمانی»
رئیس بخش عملیات پلیس
اسرائیل در این رابطه اعتراف
کرده اس��ت« :پی��دا کردن
زندانیان فراری و ردیابی آنها
مثل شکار ناشناختههاست.
ما محورهایی را که میتواند
مح��ور فرار آنها باش��د و همچنین مرزه��ا و گذرگاهها را
بستهایم».
رئیس س��ابق زندان جلبوع هم در این باره گفت« :این
اتفاق مبارزه مغزها بوده اس��ت و این بار عقل اسرا ،خیلی
بیشتر از ماموران زندان مبتکر بوده است».
روایت رس��می مقامات رژیم از سناریوی فرار  6مجاهد
فلس��طینی از این زندان فوق امنیت��ی یکپارچه از آهن و
س��یمان و مجهز به پیش��رفتهترین فناوریهای ضد فرار
چنین است که برنامه فرار طوری برنامهریزی شده بود که
شب برگزاری جشن سال نوی یهودی که سربازان مشغول
جشن بودند ،زندانیان دعوای ساختگی ترتیب دادند تا آن
 6زندانی بتوانند خود را به دستشویی رسانده و وارد تونلی
ش��وند که قبال خود و دیگر زندانیان با قاشق در دل سازه
عظیم فوالدی و آهنی تا بیرون دیوار حفر کرده بودند.
روزنام��ه هاآرتص در همین رابطه افش��اگری کرده که
مهلکترین خطای امنیتی ش��اباس (س��ازمان زندانهای
اس��رائیل) که تحت نظر شاباک (س��ازمان امنیت داخلی

اس��رائیل) قرار دارد ،انتشار نقشه مهندسی زندان نظامی
جلبوع در اینترنت بوده است .عبدالباری عطوان ،تحلیلگر
برجسته عرب و سردبیر روزنامه فرامنطقهای رأیالیوم در
مقالهای فرار اس��رای فلس��طینی از زندان جلبوع را ضربه
هولناکی به هیبت ساختگی رژیم صهیونیستی و اعتبار و
دقت نهاد امنیتی آن و بزرگترین شکست امنیتی از زمان
شکلگیری این رژیم منحوس خواند .او نوشت« :زمانی که
دشمنت پیروزی پشت پیروزی به دست میآورد و تو را از
یک شکست وارد شکست دیگری میکند ،پس خوب بدان
که پایان اشغالگریات بسیار نزدیک شده است».

■■همکاری مخفیانه تشکیالت خودگردان با اسرائیل برای
یافتن اسرای فلسطینی

«یونی بن مناحیم» روزنامهنگار و تحلیلگر اسرائیلی از
همکاری مخفیانه تشکیالت خودگردان فلسطین با رژیم
صهیونیستی برای یافتن  6اسیر فلسطینی که چند روز پیش
از طریق یک تونل از زندان اس��رائیلی جلبوع فرار کردند،
خبر داد! بن مناحیم تصریح کرد رژیم صهیونیستی از طریق
کانالهای رسمی ،اردن و تشکیالت خودگردان را در جریان
فرار  6اسیر فلسطینی قرار داده است .به گفته وی ،ارتش
اردن تدابیر امنیتی در ش��رق رود اردن را شدت بخشیده
و سرویسهای امنیتی تشکیالت خودگردان هم همکاری
گستردهای با سرویسهای امنیت عمومی رژیم صهیونیستی
«شاباک» برای یافتن اسرای فراری دارند .بنمناحیم تصریح
کرد :البته همه چیز به طور مخفی در حال انجام است ،زیرا
محمود عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان نگران واکنش
فلسطینیان به این اقدام است.

رئیسجمه��وری برزی��ل در جم��ع حامیان��ش با
تهدی��د نهادهای کش��ورش و اش��اره ضمنی به کودتا
تاکی��د کرد تنه��ا زمان��ی از قدرت کنار م��یرود که
مرده باش��د .ب��ه گزارش خبرگ��زاری آناتول��ی ،ژائیر
بولس��ونارو ،رئیسجمهوری راس��ت افراطی برزیل که
تح��ت تحقیقات در زمینه اخب��ار جعلی قرار گرفته و
از نظر سیاس��ی تضعیف ش��ده است ،روز سهشنبه در
تظاهراتهایی به نفع دولتش در برازیلیا ،پایتخت این
کشور و در سائوپائولو ،بزرگترین شهر برزیل شرکت
کرد .بولس��ونارو در  ۲سخنرانی آتشین به مناسب روز
استقالل کشورش ،نهادهای کشورش را تهدید کرد و
به صورت ضمنی حرف از کودتا زد و حتی گفت تنها
در صورتی از قدرت کنار میرود که مرده باش��د .او در
برازیلیا مستقیما قاضی لوئیس فوز ،رئیس دیوان عالی
کشورش را تهدید کرد .ژائیر بولسونارو با اشاره به احکام
تازهای که یک قاضی دیگر دیوان عالی به نام الکساندر
دی موراس علیه حامیان دولت صادر کرده که اکنون
در بازداشت یا تحت بازجویی قرار دارند ،گفت :یا او به
عنوان رئیس این ساختار قضایی عدالت خود را نشان
میده��د یا از چیزی که م��ا نمیخواهیم رنج میبرد.
موراس یا باید بازداش��ت شود ،یا استعفا بدهد .انتظار
میرود رئی��س دیوان عالی برزیل دیروز چهارش��نبه
پاسخ بولس��ونارو را داده باشد .رئیسجمهوری برزیل
همچنین در تجمع دیگری در سائوپائولو گفت او دیگر
به تصمیمات قضایی موراس احترام نمیگذارد؛ امری
که از نظر کارشناسان حقوقی مغایر قانون اساسی است.

