حصارکشی دوباره کنگره آمریکا از بیم هواداران ترامپ

شنبه  20شهریور 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3300

در آستانه برگزاری تظاهرات از سوی هواداران «دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا ،اطراف ساختمان کنگره آمریکا بار دیگر
حصارکشی میشود .به نوشته خبرگزاری رویترز ،طرفداران ترامپ قصد دارند هفته آینده در حمایت از حدود  600نفری که در حمله سال
گذشته به ساختمان کنگره محکومیت دریافت کردهاند ،دست به تظاهرات بزنند.

بینالملل

بازگشتطالبانبهقدرت ۲۰سالپسازواقعهایکهآمریکارابهفکرحملهبهافغانستانانداخت

 11سپتامبر ،آغاز پایان آمریکا

با وجود نمادین بودن واقعه یازدهم سپتامبر ،کمتر کسی تصور
میکرد بیستمین سالگرد حمالتی که  11سپتامبر  2001میالدی
 خواه پرچم دروغین و خواه تروریستی -به برجهای تجارت جهانینیویورک و ساختمان پنتاگون انجام شد ،همانقدر نمادین باشد.
در این میان بزرگترین تحقیر امپراتوری آمریکا پس از  ۲دهه از
آن واقعه که خود به اندازه کافی تحقیرآمیز بود ،این است که جامعه
جهانی ناباورانه بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بالفاصله پس
از فرار شتابان ارتش آمریکا و متحدانش از این کشور را به نظاره
نشست ،حال آنکه واشنگتن حمالت  11سپتامبر را به القاعدهای
یداد که آن زمان در دل طالبان در افغانستان النه کرده بود.
نسبت م 
حالرسانههایبینالمللیحاکمیتایاالت متحدهراکههمچنان
بر دست داشتن القاعده ،ش��ریک آن روز طالبان ،در آن حمالت
پافشاری میکند تمسخر میکنند که 20سال طول کشید تا طالبان
را جایگزین طالبان کند و البته به قیمت راه انداختن جنگ جهانی
ویرانگر ضدترور که خود به تروریسم بینالمللی دامن زد؛ جنگی با
تحمیل چندین تریلیون دالر هزینه به مالیاتدهندگان آمریکایی
و کشورهای متحد آن و هزینههای جانی و مالی و تمدنی بسیار
بیشتر به کشورهایی که به بهانه مبارزه با تروریسم هدف ماشین
جنگی عمو س��ام قرار گرفتند .همچنین کشته شدن دهها هزار
آمریکایی و اروپایی در این جنگها در مقابل قتلعام چند میلیون
افغان ،پاکستانی ،عراقی ،سوری ،یمنی ،سومالیایی و. ...
امروز در بیس��تمین سالگرد واقعه یازدهم سپتامبر ،حاکمیت
جدید طالبان ،مراسم تحلیف دولت جدید خود را در کابل با حضور
برخی نمایندگان حامیان خارجیاش از جمله پاکستان ،قطر و امارات
لزاد،
جشن میگیرد و طبق برخی روایتها ،احتمال دارد زلمای خلی 
نماینده ویژه کاخ سفید در امور افغانستان طی ۲دهه گذشته که
نقشی کلیدی در دوباره روی کار آمدن طالبها داشته نیز همزمان
با مراسم تحلیف ،مخفیانه در ارگ کابل حضور داشته باشد.
به عبارت دیگر ایدئولوژی تبلیغاتی امپراتوری آمریکا که سالها
از بلندگوی دموکراتها و حتی ترامپ که یک جمهوریخواه افراطی
است ،یازدهم سپتامبر  ۲۰۲۱را نماد خروج ظفرمندانه نیروهایش
از خاک افغانستان تثبیتشده با صلح و دموکراسی عنوان میکرد،
حاال نهتنها در مقابل دهنکجی طالبان به قدرت بازگشته با تحلیف
دولت خود در این روز احساس خجالت نمیکند بلکه جو بایدن،
رئیسجمهور دموکرات احتمال به رس��میت شناختن طالبان را
صریحا رد نکرده و نماینده ویژه خود را هم برای هماهنگی با دولت
طالب به کابل گسیل میکند.

کشور وارد کند رخ داد .حتی در دوران کلینتون ،دانشمندان سیاسی
دریافته بودند بخش زیادی از کشورهای دنیا آمریکا را اصلیترین
کش��ور یاغی دنیا و بزرگترین تهدید بیرونی علیه جوامعشان به
حساب میآورند .در سالهای ریاستجمهوری اوباما ،نظرسنجیهای
بینالمللی نشان داد آمریکا بیآنکه رقیبی نزدیکش باشد ،بزرگترین
تهدید علیه صلح جهانی به حس��اب میآید» .این زبانش��ناس
بینالمللی هزینه جنگهای تحمیلی آمریکا پس از 11سپتامبر
را تنها در عراق و افغانس��تان بالغ بر  ۸تریلیون دالر برآورد کرد.
چامسکی تاکید دارد نه تنها حمله سال  2001به افغانستان نقض
قوانین بینالمللی بود ،بلکه القاعده و تروریسم اهداف اصلی بوش،
دیک چنی و دونالد رامس��فلد نبودند و نگاه آنها به جنگافروزی
در صحنهای بسیار بزرگتر از افغانستان بود .در نهایت اما پس از
سالها جنگ علیه جهان ،خلف جمهوریخواه بوش در کاخ سفید،
دونالد ترامپ با همان طالبان صلح کرد و سپس جانشین دموکرات
ترامپ در واشنگتن ،این پیمان صلح را طوری اجرا کرد که معنایی
جز چراغ س��بز به بازگش��ت طالبان به قدرت نداشت .انگار که نه
آمریکایی به افغانستان آمده و نه آمریکایی رفته!

دیگر اقدام نمادین مسخرهای که در آستانه بیستمین سالگرد
یازدهم سپتامبر البته توسط دولت جو بایدن کلید خورده است،
از سرگیری محاکمه مظنونان عمدتا عربستانی طراح عملیات
هواپیماربایی مربوط به حمالت آن روز اس��ت .در دادگاهی که
پس از وقفهای یک س��ال و نیمه از روز سهش��نبه گذشته برای
محاکم��ه  5مظنون حمله هوایی به مرکز تجارت جهانی بویژه
خالد شیخ محمد  -که واشنگتن او را مغز متفکر حمالت یازدهم
سپتامبر میداند -آغاز شده ،خود آنها حضور ندارند و وکالی آنها
هم گفتهاند این  5نفر چنان تحت ش��کنجه بودهاند که توانایی
ذهنی و جسمی حضور در جلسات را ندارند .عجیبتر آنکه این
دادگاه در زندان گوانتانامو برپا شده که در تمام  20سال گذشته
در خود آمریکا بر سر غیرقانونی بودن آن و شکنجههایی که در
آن انجام میش��ود ،بحثهای سیاسی گسترده در گرفته است.
در همان حال س��فارت عربستان سعودی ،نزدیکترین شریک
آمریکا ،در بیانیهای صحت اس��ناد از طبقهبندی خارج شده را
که محاکمه مزبور بر اساس آنها انجام میشود زیر سوال برده و
خواستار آن شده تا ادعاها درباره دست داشتن  15تبعه سعودی
و دولت ریاض در حمالت یازدهم سپتامبر یک بار برای همیشه
از بین برود! پروندهای که  ۳هزار آمریکایی در آن کشته و هزاران

تن دیگر زخمی شدند!
شاید به همین خاطر یورونیوز ،رسانه رسمی اتحادیه اروپایی
در تحلیلی کمسابقه ،کنایه میزند که حمالت  ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱
سرآغاز پایان نظم نوین جهانی مورد ادعای آمریکا بود.
■■چامسکی :جنگ آمریکایی و ویرانی جهان

پروفسور نوآم چامسکی ،دانشمند برجسته
توگوی��ی تصویری با
آمریکای��ی در گف 
تارنم��ای «تروثآوت» به مناس��بت فرا
رسیدن بیستمین سالگرد  ۱۱سپتامبر،
جنگ اعالنی آمریکا ضدتروریس��م را که
 20سال پیش آغاز شد ،عامل ویرانی بخش اعظم دنیا دانست.
او گفت« :واکنش فوری واشنگتن به حوادث  ۱۱سپتامبر حمله به
افغانستان بود .وقتی آمریکا به افغانستان حمله کرد ،پایگاه تروریسم
بنیادگرا و رادیکال تنها به گوشهای از افغانستان محدود بود .حاال این
پایگاه به سراسر دنیا گسترش پیدا کرده است .ویرانی بخش اعظمی
از آسیای مرکزی و خاورمیانه ،قدرت آمریکا را افزایش نداده است».
او درب��اره زوال آمری��کا ادامه داد«:یک بع��د دیگر ،قدرت نرم
آمریکاست .در اینجا آمریکا به طور جدی دچار زوال شده است و
این اتفاق از مدتها قبل از آنکه ترامپ لطمات سختی به اعتبار

■■آغاز سناریوی مطلوب چین

اگر از س��خنان دیپلماتهای چین��ی در  ۳هفته پس از روی
کار آمدن طالبان در کابل هم بگذریم که بارها شکس��ت آمریکا
در افغانستان را به رخ واشنگتن و جهان کشیدهاند و از دولتمردان
آمریکا خواستهاند از آن درس بگیرند ،تحلیلگران بزرگی هستند که
این شکست را دنباله نقطه عطفی به نام یازدهم سپتامبر میدانند.
نماینده چین در سازمان ملل متحد چند روز پیش در نشست
شورای حقوق بشر این نهاد درباره افغانستان خواهان پاسخگویی
ایاالت متحده ،بریتانیا ،استرالیا و دیگر کشورهای دخیل در قبال
نقض حقوق بشر توسط ارتشهای خود در افغانستان شد.
«اس��تفان والت» اس��تاد دانش��گاه هاروارد و نظریهپرداز بنام
بینالمللی اما از این هم فراتر میرود .او از افغانستان امروز به یازدهم
س��پتامبر  2001فلشبک میزند و آن واقعه را آغاز  3س��ناریوی
احتمالیبرمیشمارد که هر سه به نوعی مطلوب رهبران آیندهنگر
چین است .والت با انتشار یاداشتی در تارنمای نشریه فارینپالیسی
با عن��وان «قرن بعدی یازدهم س��پتامبر را چگون��ه مینگرد؟»
تحوالت آینده و تغییر نظم جهانی را از منظر  11سپتامبر بررسی
و نتیجهگیری میکند آن واقعه پس از 20سال قدرت جهانی آمریکا
را رو به زوال برده و چین را در جایگاه جایگزین آن البته در دنیایی
دیوانهوار -از نگاه غربیها -قرار داده است.

شادی و سرور در کرانه باختری و غزه به مناسبت عملیات پیروزمندانه زندان جلبوع ادامه دارد

جشن قاشق
رژیم صهیونیس��تی با ادامه تعرض به
فلسطین
خانوادهه��ای  6آزاده فلس��طینی ،به
تالش مذبوحانه خود برای الپوشانی شکست بزرگ امنیتی
در زن��دان جلب��وع ادامه میدهد و در همان حال جش��ن و
سرور فلسطینیها در کرانه باختری ،غزه و دیگر نقاط جهان
به مناسبت این عملیات پیروزمندانه که عید اسرائیلیها را
خ��راب کرد ،ادامه دارد .در این می��ان دیروز موج تازهای از
یورش ماموران اسرائیلی به جنین و نواحی اطراف آن آغاز شد.
«باشگاه زندانیان فلسطینی» که یک سازمان مدافع حقوق
فلس��طینیان است ،گزارش داد ارتش عبری دستکم  5نفر
از نزدیکان  6مجاهدی که بامداد دوش��نبه گذشته عملیات
تاریخی فرار از زندان جلبوع در شمال کرانه باختری را اجرا
کرده بودند ،بازداشت کرده است .طبق اعالم ارتش اشغالگر،
 ۲برادر «محمود عارضه» که طراح عملیات فرار معرفی شده،
به همراه پدر «مناضل نفیعات» دیگر آزاده فلسطینی و عضو
گروه مسلح جهاد اسالمی نیز در میان بازداشتشدگان دیده
میشوند« .باش��گاه زندانیان فلسطینی» تاکید دارد شمار
بستگان بازداشت شده اسرای فلسینی به اینها ختم نمیشود.
عملیات گسترده اسرائیلیها برای پیدا کردن این  6آزاده که
ضربه حیثیتی بزرگی به ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی
وارد کردهاند به جنین و دیگر نواحی ش��مال کرانه باختری
محدود نشده و بیش از  200پست ایست بازرسی در سراسر
فلسطینی اشغالی و کرانه باختری ایجاد شده است .همچنین
ارتش عبری با اس��تفاده از پهپاد ،کرانه باختری و مرز با نوار
غزه را بشدت کنترل میکند اما با همه اینها این عملیات تا
این لحظه هیچ نتیجهای نداشته است .روزنامه معاریو دیروز
در گزارشی به نقل از منابع امنیتی صهیونیست اذعان کرد
دستیابی به اسیران فلسطینی که از بند این رژیم فرار کردهاند،

هفتهها به طول خواهد انجامید ،چرا که این مجاهدان بسیار
حرفهای هس��تند و منطقه را بخوبی میشناسند .در همین
حال جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) به تلآویو
هشدار داد ادامه تعرض به خانوادههای مزبور یا هر گونه ترور
یا سوءقصد به  6آزاده میتواند با واکنش سخت مقاومت یا
حتی آغاز جنگ دوباره همراه شود« .اکرم الرجوب» استاندار
جنین در کرانه باختری نیز به شبکه عبریزبان «کان» هشدار
داد در صورت شهادت هر یک از اسرایی که از زندان جلبوع
فرار کردهاند ،احتمال دارد اوضاع به سمت انتفاضهای فراگیر
و همهجانبه پیش برود« .محمد اشتیه» نخستوزیر تشکیالت
خودگردان فلسطین هم روز سهشنبه ضمن ابراز خرسندی از
فرار چند زندانی فلسطینی از زندان فوق امنیتی جلبوع گفت
جستوجوی راه گریز از زندان «حق» هر کدام از این زندانیان
بود .در همین راستا ،اسرای فلسطینی با الهام گرفتن از این
عملیات فرار ،قیامی هماهنگ را علیه افزایش سرکوبهای رژیم
صهیونیستی در زندانها آغاز کردهاند .به گفته واعد (انجمن
اسرا و آزادگان فلسطینی) آنها هیچ تصمیمی را که در رابطه
با انتقال و پراکنده کردن آنها در زندانهای مختلف رژیم اتخاذ
میش��ود اجرا نکرده و با آن مقابله میکنند .بر اساس اعالم
این انجمن ،درگیری بین اسرای فلسطینی و اداره زندانها به
خاطر خشونت نگهبانان بویژه در  ۲زندان «النقب» و «مجدو»
وارد مرحله خطرناکی شده است و اوضاع به سمت متشنج
شدن پیش میرود .در همین راستا مقابله اسرای فلسطینی
با صهیونیس��تها در آستانه فرا رسیدن جمعه خشم شدت
گرفته است .به گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب ،زندانیان
بند ششم زندان «کتسیعوت» در منطقه صحرایی «نقب» ،در
واکنش به اقدامات سرکوبگرانه اسرائیلیها سلولها را به آتش
کشیدند .در عملیات فرار اسرای فلسطینی  ۶مبارز فلسطینی

هشدار سازمان ملل درباره بروز قحطی در افغانستان
نماینده سازمان ملل در افغانستان هشدار داد اگر بودجه
و کمکهای اقتصادی به این کش��ور نرسد ،مردم با قحطی
روبهرو خواهند شد« .دبورا لیونز» نماینده ویژه سازمان ملل
در امور افغانستان به شورای امنیت نسبت به احتمال بروز
یک فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد .وی افزود :وضعیت
فاجعهباری در افغانستان ایجاد شده
است ،هیچ پولی نیست ،مواد غذایی
رو به گرانی است ،زیرا جامعه جهانی
و بسیاری از کمککنندگان ،جریان
مالی به این کشور را متوقف کردهاند.
نماینده س��ازمان ملل هشدار داد
بدون از سرگیری بودجه ،افغانستان
در ی��ک بحران اقتصادی قرار میگی��رد که منجر به فقر و
گرسنگی میلیونها نفر و همچنین خروج گسترده پناهندگان
از این کشور میشود .لیونز در این گزارش افزود :افغانستان
تا حد زیادی به واردات وابسته است و نمیتواند حتی دارو
را بدون پول خری��داری کند .وضعیت کنونی میتواند این
کش��ور را به عقب بازگردان��د .وی درباره کابینه طالبان نیز
گفت بسیاری از اعضای این کابینه تحت تحریمهای سازمان
ملل هستند ،بنابراین باید تصمیم بگیرید که چه اقداماتی در
فهرست تحریمها انجام دهید و چگونه با آنها ارتباط برقرار
کنید .نماینده س��ازمان ملل در امور افغانستان تاکید کرد:
معضل واقعی باید توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل،

کشورهای همسایه و کل جامعه بینالمللی حل شود .لیونز
همچنین گفت :باید به اقتصاد افغانستان امکان داد تا چند
ماه دیگر نفس بکشد و این فرصت را در اختیار طالبان قرار
داد تا انعطافپذیری و اراده واقعیاش را برای انجام کارهای
متفاوت بویژه درباره حقوقبشر ،جنسیت و مبارزه با تروریسم
نش��ان دهد .آمریکا پس از به قدرت
رس��یدن طالبان ،تقریب��ا  ۹میلیارد
دالر از داراییه��ای خارج��ی دولت
افغانستان را مسدود کرد .واشنگتن و
متحدانش در حالی که دولت طالبان
را به رس��میت نش��ناختهاند ،از آزاد
کردن این وجوهات مالی خودداری
کردهاند .وزارت خزان��هداری آمریکا تاکید دارد تحریمهای
طالبان را کاهش نمیدهد .صندوق بینالمللی پول نیز پس از
سقوط دولت افغانستان ،از دسترسی طالبان به  ۴۴۰میلیون
دالر جلوگیری کرده است .طالبان چهارشنبه 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 .با اعالم کابینه موقت طالبان ،برخی چهرههای
سیاسی افغانستان کابینه طالبان را تکقومی ،تکجنسیتی
و انحصاری دانس��تند .در پی اعالم تشکیل کابینه طالبان،
کش��ورهای مختلف واکنشهای محتاطانهای نسبت به آن
اتخاذ کردند.

دور دنیا
بیبیسیبهپخشگزارشدروغیندربارهسوریهاعترافکرد

ملکه رسوایی

ش��کایت علیه گزارش دروغین بیبیسی درباره حمله
ش��یمیایی ادعایی به دوما در س��وریه ،این شبکه خبری
انگلیسی را به اعتراف واداشت .شبکه «بیبیسی» اعتراف
کرد مستندی که درباره حمله شیمیایی ادعایی در «دوما»ی
سوریه در سال  2018ساخته بود ،دارای نقایص جدی بوده
است .به گزارش روسیاالیوم ،این اعتراف «بیبیسی» پس
از شکایت «پیتر هیچنز» ،روزنامهنگار و نویسنده انگلیسی
صورت گرفته است« .هیچنز» ،از «بیبیسی» ب ه علت عدم
رعایت اصول خبرنویس��ی و انتشار موارد دروغ در مستند
گزارش حمله ش��یمیایی دومای سوریه به دادگاه شکایت
کرده بود .واحد شکایتهای اجرایی «بیبیسی» (،)ECU
اتهامهای مطرحشده توسط «هیچنز» را تأیید کرد و قضات
موافقت کردند برنامه مذکور با ادعاهای دروغین ،نتوانسته
است استانداردهای تحریریه را تأمین کند .هیچنز پس از
تأیید شکایتش گفت :این یک پیروزی بزرگ برای واقعیت
است ...من خوشبخت هستم ،زیرا بیبیسی اکنون اعالم کرد
گزارشهای من را که تنها انگیزهام از تهیه آن جستوجو
برای یافتن حقیقت بوده است ،درک میکند .مستند گزارش
مذکور ،بخشی از مجموعه برنامههای ابعاد جنگ در سوریه
بود که به حمله ادعایی شیمیایی در سال  2018و نقشی
که «الکس» ،بازرس سابق سازمان منع تسلیحات شیمیایی
و گازهای س��می ایفا کرده اس��ت ،پرداخته بود .ب ه نوشته
دیلیمیل ،این مستند به نقل از الکس اعالم کرده بود یک
حمله در سال  2018میالدی در دوما رخ داده و در آن از
سالحهای شیمیایی استفاده شده است .واحد شکایتهای
اجرایی «بیبیسی» هفته گذشته به این نتیجه رسید که
بیبیسی در این مستند دچار اشتباه شده است و بیبیسی
نیز پذیرفت مدرکی برای اثبات ادعاهای الکس ندارد.

تکمیل پروژه گازی «نورد استریم »۲

شرکت گازپروم روس��یه از تکمیل پروژه گازی «نورد
استریم  »۲که روند احداث آن با مخالفتها و تحریمهای
زیادی از طرف آمریکا مواجه شده بود ،خبر داد .به گزارش
نشریه «دی سایت» آلمان ،شرکت گازپروم روسیه از اتمام
خط لوله پروژه گاز «نورد اس��تریم  »2خبر داد« .الکسی
لیمر» رئیس شرکت گازپروم روسیه این خبر را دیروز در
گفتوگو با خبرگزاری تاس روسیه اعالم کرد .پیش از این
هم روسیه از تکمیل این پروژه گازی تا پایان سال جاری
میالدی خبر داده بود .پروژه عظیم «نورد استریم  »2شامل
احداث  ۲خط لوله ب ه منظور انتقال س��االنه  55میلیارد
فوتمکعب گاز طبیعی از روسیه به آلمان از طریق دریای
بالتیک میشود .دولت و کنگره آمریکا طی سالهای اخیر
برای به بنبست کشاندن پروژه «نورد استریم »2تحریمهای
مختلفی را علیه آن وضع کردهاند اما موفق نشدهاند این پروژه
عظیم را زمینگیر کنند .مقامات آمریکایی ادعا میکنند
احداث پروژه «نورد اس��تریم  »2موجب وابستگی اروپا به
روسیه میشود و امنیت اروپا را تهدید میکند .ایاالت متحده
صادرکننده گاز طبیعی به صورت  LNGبه اروپاست اما گاز
روسیه ارزانتر است .واشنگتن میترسد روسیه با افزایش
وابستگی بتواند از «نورد استریم  »2به عنوان اهرمی برای
تضعیف کشورهای اتحادیه اروپایی استفاده کند .آلمان با
وجود مخالفتهای آمریکا با این پروژه گازی همواره از آن
حمایت و بر لزوم تکمیل آن تاکید کرده است.
فرماندهی عملیات مشترک عراق:

شامل  5عضو جهاد اسالمی و یک فرمانده ارشد سابق فتح
در نخستین ساعات بامداد دوشنبه گذشته مطابق با آغاز عید
سال نوی عبری یا روش هاشانا ،از طریق تونلی که از داخل
حمام یکی از سلولهای زندان فوقامنیتی جلبوع با قاشق به
بیرون دیوارهای آن حفر کرده بودند ،گریختند .شبکه الجزیره
یادآوری کرده این فرار تاریخی  7سال پس از پخش سریال
فلسطینی «روح» ( )۲۰۱۴انجام شده که گویی این اتفاق را
پیشبینی کرده بود .در این مجموعه تلویزیونی نیز زندانیان
فلسطینی از طریق حفر تونل در زندان اقدام به فرار میکنند.
کاربران فلسطینی با مقایسه این سریال و اتفاقی که در واقعیت
رخ داده ،خاطرنشان کردهاند چیزی به نام خیال وجود ندارد!
شبکههای رسمی اسرائیل به نقل از مقامات تلآویو گزارش
کردهاند پیدا کردن حتی یکی از این  6نفر به اولویت امنیتی
اصلی دولت نفتالی بنت تبدیل ش��ده است .مقامات امنیتی
احتمال میدهند آنها پس از خروج از یکدیگر جدا شدهاند.
در همین حال دولت اردن در پاسخ استعالم مقامات تلآویو
تاکید داشته هیچیک از این اسرای فلسطینی به خاک این
کشور وارد نشدهاند.

■■خواب ماندن مأمور برج مراقبت

از طرف دیگر کانال  13تلویزیون اسرائیل اعترافات مامور
برج مراقبت زندان جلبوع را که در فاصله نزدیکی از حفره فرار
قرار داشت ،پخش کرد.
این مأمور زن اعتراف کرد در یکی از برجهای مراقبت زندان
خواب بوده و صداهایی را شنیده بوده اما وقتی بیدار شده و
چیزی را ندیده ،دوباره خوابیده است.
خوابیدن این نگهبان زن هنگام فرار اس��رای فلسطینی
موجی از تمس��خر را در بین فلسطینیها در فضای مجازی
به همراه داشته است .برخی از آنها آرزو کردهاند کاش همه
سربازانی که روز و شب فلسطینیها را آزار میدهند ،به خواب
عمیق و طوالنی بروند.
به گفته او ،برج مراقبتی که در آن بوده درست باالی ستونی
قرار دارد که اسرا از آن بیرون آمده بودند .بر اساس این گزارش
به دلیل این نقص ،شاباس (اداره زندانهای رژیم صهیونیستی)
حتی قبل از فرار  6آزاده تصمیم گرفته بود بخشی از این زندان
که اسرا توانستند از آن خارج شوند ،به دلیل کمبود امکانات
امنیتی از زندانی خالی باشد.

فرمان تشکیل دولت لبنان امضا شد
پس از آنکه لبنان یک سال را بدون دولت رسمی سپری
کرد ،عصر دیروز رسما فرمان تشکیل دولت لبنان به امضای
رئیسجمهور و مأمور تشکیل کابینه لبنان رسید .این دستور
پس از دیدار «نجیب میقاتی» مأمور تشکیل کابینه لبنان با
«میش��ل عون» رئیسجمهور و «نبیه بری» رئیس پارلمان
این کشور رسما اعالم شد .بر اساس
گزارش شبکه لبنانی «البیسیآی»،
ی به
میش��ل عون و نجی��ب میقات 
عنوان نخستوزیر جدید لبنان فرمان
تشکیل دولت جدید این کشور را امضا
کردند .بر این اساس «سعاده الشامی»
معاون نخس��توزیر« ،ولید فیاض»
وزیر انرژی« ،عبداهلل بوحبیب» وزیر خارجه« ،هنری خوری»
وزیر دادگستری« ،بسام المولوی » وزیر کشور« ،یوسف خلیل»
وزیر دارایی« ،فراس االبیض» وزیر بهداشت« ،علی حمیه» وزیر
امور عامالمنفعه و حمل و نقل« ،عباس الحاج حس��ن» وزیر
کشاورزی« ،محمد مرتضی» وزیر فرهنگ« ،مصطفی بیرو»
وزی��ر کار« ،عباس الحلبی» وزی��ر آموزش و پرورش« ،عصام
شرف الدین» وزیر مهاجران« ،ناصر یاسین» وزیر محیطزیست،
«جونی قرم» وزیر ارتباطات« ،جورج قرداحی» وزیر رس��انه،
«موریس س��لیم» وزیر دفاع« ،جورج کالس» وزیر جوانان و
ورزش« ،جورج دباکیان » وزیر صنعت« ،امین س�لام » وزیر
اقتصاد و بازرگانی« ،نجال ریاشی» وزیر توسعه اداری« ،هکتور

حجار» وزیر امور اجتماعی و «ولید نصار» وزیر گردشگری در
کابینه جدید لبنان خواهند بود .خبرگزاری رویترز به نقل از
منابع مطلع گزارش داده  ۲نفر از اعضای کابینه لبنان از اعضای
حزباهلل هستند.
■■نخستوزیر جدید لبنان :با همه جز اسرائیل تعامل میکنیم

ب��ر اس��اس گ��زارش ش��بکه
«اس��کاینیوز» ،نخس��توزیر جدید
لبنان پس از تش��کیل کابینه جدید
این کش��ور س��خنرانی کرد و گفت:
«همه از وضعیت ب��د لبنان باخبرند.
لبنان در وضعیت خوبی نیست و دارو
وجود ندارد» .نجیب میقاتی ادامه داد:
«بای��د برای موفقیت کابینه و جلوگی��ری از ناامیدی و یأس با
یکدیگر همکاری کنیم .من برای فراهم کردن اقالم اولیه با تمام
سازمانهای بینالمللی ارتباط برقرار خواهم کرد» .میقاتی اضافه
کرد« :این دولت نماینده تمام لبنان است و نه فقط گروه معینی از
آنها .ما به کشورهای عربی نیازمندیم و در این کشورها را خواهیم
زد .امیدواریم روند فروپاشی لبنان متوقف شود و لبنان به مرحله
شکوفایی بازگردانده شود» .وی همچنین گفت« :اکنون زمان کار
است نه مجادله سیاسی .ما قصد داریم انتخابات پارلمانی را در
زمانش برگزار کنیم» .نخستوزیر جدید لبنان همچنین با اشاره
به اینکه بانک مرکزی لبنان ذخایر ارزی ندارد ،تأکید کرد« :در
راستای منافع لبنان با هر طرفی جز اسرائیل تعامل خواهم کرد».

آمریکا روند خروج از عراق را
با تعداد زیاد آغاز کرده است

همزم��ان ب��ا دی��دار نخس��توزیر ع��راق و فرمانده
تروریستهای آمریکایی س��نتکام در بغداد ،فرماندهی
عملیات مشترک ارتش عراق اعالم کرد نیروهای آمریکایی
رون��د خروج از خاک ع��راق را با تعداد زیاد آغاز کردهاند.
«تحسین الخفاجی» فرماندهی عملیات مشترک ارتش
توگو با خبرگزاری رسمی
عراق شامگاه پنجشنبه در گف 
عراق (واع) از آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از خاک
عراق خبر داد .فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق در
این باره گفت آمریکا درخواستی مبنی بر حضور نیروهای
رزمیاش در عراق نداش��ته است .مطابق با این گزارش،
طرف آمریکایی گفته است به توافقهای شکلگرفته در
توگوی راهبردی پایبند است و  31دسامبر آخرین
گف 
روز حض��ور نیروهای رزمیآمریکا در خاک عراق خواهد
بود .تحسین الخفاجی در این باره گفت« :همکاری میان
 ۲کشور در زمینه آموزش و تبادل تجربیات خواهد بود.
همکاری با آمریکا در زمینه مبارزه با داعش از راه تبادل
اطالعات امنیتی در جریان است و شاید نیروهای امنیتی
نیاز به کمک هوایی داش��ته باشند که میتوان از آمریکا
درخواس��ت کرد» .وی اضافه کرد« :در راس��تای اجرای
توگوی راهبردی ،نیروهای آمریکا خروج
دستاوردهای گف 
را با تعداد زیاد آغاز کردهاند» .فرماندهی عملیات مشترک
ارتش عراق همچنین اظهار داشت« :آمریکاییها اردوگاه یا
مراکز [حضور] جز در بخش محدودی از پایگاه عیناالسد
ن هماکنون تحت فرماندهی عراق اداره میشود
ندارند که آ 
و همچنین پایگاه الحریر که در آن نیز نیروهای آمریکا در
بخش محدودی فعالیت دارند و بخش اعظمی از این پایگاه
تحت فرماندهی نیروهای پیشمرگه کردستان است».

گفتوگوی تلفنی
رؤسایجمهور آمریکا و چین

یک مقا م ارشد آمریکایی با اعالم اینکه رؤسایجمهوری
ایاالت متحده و چین در گفتوگویی بر ضرورت اجتناب
از تبدیل ش��دن رقابت بین  ۲کش��ور به درگیری تأکید
کردند ،گفت :بایدن در تماس تلفنی با همتای چینی خود
گفتوگویی  ۹۰دقیقهای داش��ت .به گزارش خبرگزاری
رویترز ،روابط بین واشنگتن و پکن در پایینترین سطح
خود در چند دهه گذشته قرار گرفته و این تنها دومین
تماس تلفنی بین جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا و شی
جین پین��گ ،رئیسجمهوری چی��ن از زمان به قدرت
رس��یدن بایدن در ژانویه سال جاری میالدی محسوب
میشود .در بیانیه کاخ سفید نیز آمده است  ۲طرف یک
گفتوگوی اس��تراتژیک و گسترده در زمینههای زیادی
داشتند که منافع مشترک  ۲کشور ،ارزشها و دورنمای
آن مدنظر قرار گرفت.

