تأکید بر امیدواری در نخستین جلسه کابینه لبنان پس از  13ماه
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کابینه جدید لبنان دیروز دوشنبه نخستین جلس ه خود را پس از  13ماه در کاخ بعبدا به ریاست رئیسجمهور «میشل عون» برگزار کرد« .نجیب میقاتی»
نخستوزیر لبنان در ابتدای این جلسه خطاب به وزرایش گفت« :لبنانیها را ناامید نکنید .بگذارید سخنان شما با عمل همراه باشد .زمان با ارزش است و
توجیهی برای هدر دادن آن وجود ندارد» .او در عین حال با تاکید بر اینکه دولت جدید نیازمند کارهای استثنایی است ،یادآوری کرد عصای جادویی ندارد.

بینالملل

یکهفتهپسازعملیاتقهرمانانهتونلآزادیدرزندانجلبوع،رژیمصهیونیستیهمچناندرتقالیپیداکردن ۲آزادهفلسطینیاست

کوخاوی :فرار فلسطینیها تبعات منطقهای داشت

هشدار اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره فروپاشی
نهادهای اس��رائیلی ریش��ه در واقعیتهای عینی دارد« .نفتالی
بنت» در واکنش��ی دیرهنگام به عملیات فرار تاریخی  6مجاهد
اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی جلبوع در شمال مرزهای
کرانه باختری که عید سال نوی عبری را در سرزمینهای اشغالی
خراب کرد ،این واقعه را از سلسل ه اشتباهات و شکستهای این
رژیم ارزیابی کرد .او در جلسه هفتگی کابینه رژیم در تلآویو ،فرار
اسرای فلسطینی از یک زندان فوق امنیتی را نتیجه ورشکسته
ش��دن نهادهای اسرائیلی دانس��ت و خواستار اصالح آنها شد .او
حتی از اقدام عملی در این زمینه با تشکیل یک کمیته تحقیقاتی
دولتی خبر داد .در جدی بودن هش��دار بنت همین بس که او
درگیری میان اسرای فلسطینی و زندانبانهای اسرائیلی را منتج
به سناریوهایی دانست که ممکن است واقعا امنیت صهیونیستها
را به خطر اندازد ،بنابراین از همه سرویسهای امنیتی خواست
تالشهای مشترکی را در این زمینه انجام دهند .عملیات هفته
گذشته که توسط فلسطینیها با عناوینی چون «فرار مبارک»،
«تونل آزادی» یا حتی به مزاح «عملیات قاش��ق» خوانده شده
است ،دستکم به مدت یک هفته تمام توان دستگاههای امنیتی،
نظامی و پلیس اسرائیل را به خود مشغول کرد .اگر چه ماموران
رژیم اشغالگر قدس  4نفر از اسرا از جمله فرمانده و مغز متفکر
احتمالی عملیات فرار از زندان جلبوع یعنی «زکریا الزبیدی» را 5
روز پس از فرار بازداشت کردند اما همچنان ۲آزاده دیگر فلسطینی
پیدا نشدهاند و هر روز که میگذرد ،این موضوع فشار بیشتری به
کابینه بنت و شاباک (سازمان امنیت عمومی داخلی اسرائیل) وارد
میآورد؛ سازمانی که رئیس جدیدش تنها  3روز پیش از عملیات
فرار جلبوع منصوب شده بود و حاال با یک رسوایی بزرگ امنیتی
دست و پنجه نرم میکند.
با گذشت یک هفته از عملیات فرار فلسطینیها از جلبوع که
بازتابهای جهانی وس��یعی هم داشت ،عملیات سراسری رژیم
صهیونیستی برای یافتن  ۲آزاده دیگر همچنان بدون نتیجه ادامه
دارد .برخی کارشناسان امنیتی از یافتن این دو ابراز ناامیدی کرده
و این گمان را مطرح کردهاند که به احتمال زیاد آنها راهی به آن
سوی کرانه باختری یا حتی آن سوی مرز لبنان یا اردن یافتهاند.
در همین حال شامگاه یکشنبه بود که ظن عبور یک فرد ناشناس
از خط مرزی لبنان و فلس��طین اش��غالی بار دیگر افکار عمومی
اسرائیلیها را مشوش و به آنها یادآوری کرد چه امنیت شکنندهای
دارند .پایگاه  0404وابسته به ارتش عبری در این باره گزارش داد
نظامیان مشغول شلیک گلولههای منور در منطقه مرزی بودند و
بیشتر نگرانی آنها ورود دستهای از مجاهدان به داخل فلسطین
اشغالی بوده است .از سوی دیگر رادیو ارتش عبری هم در خبری
اعالم کرد شلیک یک فروند موشک از نوار غزه به سوی شهرک
مهاجرپذیر سدیروت منجر به زخمیشدن دستکم 5صهیونیست
شده است .این سومین شب پیاپی بود که یک فروند موشک به
سوی این شهرک مهاجرپذیر صهیونیست شلیک میشد.
■■اعتراف رئیس س�تاد ارتش اس�رائیل به تأثی�رات منطقهای

سومین شب حمالت به غزه

جنگندههای رژیم صهیونیستی سحرگاه دیروز اهداف مختلفی را در شمال ،مرکز و جنوب نوار غزه بمباران کردند .در
تازهترین دور حمالت اسرائیلیها ،پایگاه الیرموک در خان یونس با  ۲موشک و همچنین پایگاه  ۱۷در شهر دیرالبلح نوار غزه
هدف گرفته شد .عالوه بر این در این حمالت پایگاه الثکنه متعلق به گردانهای عزالدین قسام در شرق رفح با  ۴موشک و
با پهپادها و جنگندههای اسرائیلی هدف قرار گرفت .در پی حمله هواپیماهای اسرائیلی به شرق رفح ،برق برخی مناطق این
شهر قطع شد .همچنین قایقهای جنگی اسرائیلی اقدام به تیراندازی به سمت پایگاه عسقالن در شمال بیتالهیا کردند.

باقیمانده هستند .ارتش برای تمام سناریوها آماده است».
همچنین یک مسؤول ارشد امنیتی اسرائیلی عملیات فرار اسرا را
بسیار دقیق خواند .عومر بارلیو ،وزیر امنیت داخلی رژیم نیز آنچه را
رخ داد شکستی بزرگ دانست .آیلت شاکید ،وزیر امور داخلی رژیم
صهیونیستی شنبه اعالم کرد عملیات فرار این اسرا شکستی جدی
است که نمیتوان روی آن سرپوش گذاشت .همچنین ابوعبیده،
سخنگوی نظامی گردانهای عزالدین قسام گفت« :بازداشت مجدد
قهرمانان تونل آزادی این لکه ننگ را که بر پیشانی نهاد امنیتی
اسرائیل افتاده است ،پاک نمیکند» .او گفت« :فرار اسرا مجددا
شکننده بودن امنیت دشمن را نشان داد .هیچ معامله تبادلی با
دشمن نخواهد شد ،مگر اینکه شامل اسرایی باشد که از زندان
جلبوع فرار کردند».
■■استقبال اعراب از  4قهرمان

از طرف دیگر پیش از برگزاری دادگاه فوری زکریا الزبیدی و
 ۳اسیر فراری دیگر به اتهام طراحی عملیات تروریستی! (فرار از
زندان) ،اعراب ساکن شهر الناصره در لحظه رسیدن این  4قهرمان
دست به تظاهرات در مقابل دادگاه زدند و با آنها اعالم همبستگی
کردند .در جریان دادگاه ،افسران امنیتی طوری اطراف الزبیدی
را گرفت��ه بودند تا آثار ضرب و ج��رح روی صورت این آزاده تازه
بازداشت شده کمتر به چشم خبرنگاران آید.
رس��انههای عبری به نقل از مقامات امنیتی اسرائیلی مدعی
داستانی از دستگیری الزبیدی شدهاند مبنی بر اینکه او به خاطر
مقاومت شدید در برابر پلیس ،هنگام دستگیری در دامنه کوه طابور
در «جلیل االسفل» در «مرج بن عامر» به این روز افتاده است.
به گزارش یدیعوت آحارانوت ،ضرب و جرح این فرمانده شاخص
پیشین فتح توسط پلیس اسرائیل به قدری شدید بوده که او روز
یکشنبه پس از جلسه نخست دادگاه ،راهی بیمارستان رامبام در
شهر حیفا در شمال سرزمینهای اشغالی شد.
■■احتمال برکناری رئیس شاباس

تونل آزادی

به گزارش خبرگزاری سما ،رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی
از اتاق عملیات جستوجوی  2آزاده فلسطینی یافته نشده بازدید
کرد .آوی کوخاوی در جریان این بازدید گفت« :این حادثه تأثیرات
منطقهای و پیامدهایی برای جبهههای دیگر داشته است .هزاران
نیرو به دنبال برطرف کردن ابهام و معما برای بازداشت  ۲اسیر

صدها قاشق نمادین مقابل سفارت
اسرائیل در آمریکا

در حالی که مهمترین زندانهای داخل اراضی اشغالی به خاطر
موج اعالم همبستگی و تحصن زندانیان فلسطینی با  6قهرمان
فرار از جلبوع در وضعیت آمادهباش به س��ر میبرند ،س��رکوب
جنایتکارانه اسرا حتی باعث اختالف نظر میان مسؤوالن امنیتی
رژیم شده و برخی مقامات پلیس و شاباک با انتقاد تند از شاباس
(اداره زندانها) درباره عواقب انفجاری این وحش��یگریها علیه
فلسطینیهایی که اغلب سوابق و روحیه جهادی و مبارزاتی دارند،
هشدار دادهاند .به گزارش تارنمای امنیتی والال ،مقامات ارشد اداره

م��ردم واش��نگتن در اقدامی نمادین با ق��رار دادن
قاشقهاییمقابلسفارتخانهرژیمصهیونیستیدرپایتخت
آمریکا ،اسرائیلیها را به مضحکه گرفتند .به گزارش عربی
 ،21این اقدام در همبستگی با اسرای فلسطینی انجام شد
که اخیرا با فراری تاریخی از زندان فوق امنیتی جلبوع
در شمال کرانه باختری گریختند .چندین معترض گروه
بینالمللی موسوم به جنبش جوانان فلسطینی همراه
ب��ا چفیه عربی و پرچم فلس��طین این هفته طی یک
گردهمایی در محله کلیولند واشنگتن در مقابل سفارت
اسرائیل که در نزدیکی سفارتخانههای اردن و مصر قرار
گرفته ،جمع شدند و صدها قاشق مقابل ساختمان آن
سفارت انداختند .این قاشقها نماد تونل آزادی  6آزاده
فلس��طینی از داخل زندان جلبوع به پش��ت دیوارهای
بتنی و فلزی آن و نماد اعتصاب غذای اسرای فلسطینی
در زندانهای اسرائیل است که تنها با استفاده از قاشق
حفر شده بود.
آنها در محله دیپلماتیک «وان نس» واش��نگتن که
چندین سفارتخانه کشورهای اس�لامی را هم در خود
جای داده است ،پیادهرو مقابل سفارت رژیم صهیونیستی
را با صدها قاش��ق فرش کردند .تصاویر این قاشقها در
ش��بکههای اجتماعی در حال دس��ت به دست شدن
اس��ت .آنها علیه اش��غالگری و آپارتاید اسرائیلی شعار
دادند و خواستار آزادی اسرای فلسطینی به ویژه  ۴آزاده
تازهدستگیرشده زندان جلبوع شدند .همچنین پالکاردی
منقش به س��یمخاردار به زبانهای عربی و انگلیس��ی
برافراشتند که مضمون آن چنین بود« :اسرائیل را تحریم
کنید ،پاکسازی قومی را متوقف کنید!»

زندانها به منظور مشاوره حقوقی پس از فرار زندانیان امنیتی از
زندان جلبوع ،برای آمادهسازی تحقیقات جنایی یا ایجاد یک کمیته
تحقیق نزد تعدادی از وکال رفتند .یک منبع آگاه به جزئیات این
اقدامات مسؤوالن اداره زندانهای رژیم صهیونیستی گفته است
فشار زیادی در میان مسؤوالن اسرائیلی در اداره زندانها وجود
دارد .حتی کارشناس شبکه  13اسرائیل پیشبینی کرده رئیس
شاباس (سازمان اداره زندانها) نخستین کسی باشد که بهای فرار
اسرای فلسطینی از زندان جلبوع را بپردازد.
■■اعتراف رئیس سابق زندان جلبوع به شکست

در چنین اوضاعی رئیس س��ابق زندان جلبوع در مصاحبه با
روزنامه یدیعوت آحارانوت ،اعتراف کرد اسرائیل متحمل شکست
فجیعی شده است .او با اشاره به درگیری و ز دوخورد در زندانهای
فلس��طین اش��غالی پس از تصمیم رژیم برای جدا کردن اسرای
فلسطینی از یکدیگر و تقسیم کردن آنها در زندانهای مختلف ،به
تارنمای امنیتی والال گفته است اسرای فلسطینی روحیه و انگیزه
روانی باالیی برای شعلهور کردن اوضاع دارند .این مقام اسرائیلی
روز یکشنبه اعالم کرد طی  ۲روز پیش از آن بیش از  300اسیر
متعلق به جنبش جهاد اسالمی در زندانهای اسرائیل تقسیم شدند
و همین امر موجب خش��م اسرا و شورش آنها شد .او همچنین
اعتراف کرده است 6« :اسیر فلسطینی از مقابل چشمان ما عبور
کردند و این خطرناکترین حادثهای است که میتواند اتفاق بیفتد.
امروز برای اداره زندانها روز بس��یار غمانگیزی است ،بویژه برای
ش��خص من که نزدیک به  4دهه از عمر خود را وقف خدمت به
زندانهای اسرائیل کردم .این یک اتفاق شرمآور و خطرناکترین
حادثهای است که طی دهههای گذشته برای اسرائیل رخ داده است.
در بررس��ی نتایج مشخص شد شکست و اشتباهاتی وجود دارد.
این نخستین عملیات فرار اسرای فلسطینی نیست و پیش از این
چنین تالشهایی وجود داشته است .زندان جلبوع از نظر امنیتی
در سطح بسیار باالیی قرار دارد و به همین دلیل فرار اسرا از این
زندان برای اسرائیل بسیار خطرناک است .ما در این عملیات به طرز
فجیعی شکست خوردیم و این امر نیاز به یک آگاهی جامع دارد».
■■شکنجه و دستگیری جوانان فلسطینی

در ادام��ه درگیریها میان نظامیان صهیونیس��ت با جوانان
فلسطینی صبح دیروز یک جوان فلسطینی به شکل وحشیانهای
هدف تیراندازی و آزار ماموران اس��رائیلی قرار گرفت .این جوان
فلسطینی صبح دوشنبه در حال عبور از نزدیکی چهارراه شهرک
عصی��ون واقع در جنوب بیتلحم در کرانه باختری بود که ابتدا

توسط نظامیان اشغالگر به بهانه اینکه قصد حمله به آنها را داشته
هدف تیراندازی قرار گرفت .به گزارش سما ،شاهدان عینی گفتند
نظامیان صهیونیست پس از زخمی کردن این جوان ،او را تا نزدیک
ایستگاه اتوبوس روی زمین کشاندند .به گزارش خبرگزاری وفا،
نیروهای اش��غالگر یکشنبهشب نیز به شهرک «الطور» در شرق
شهر قدس و بیمارستان «المقاصد» در این شهرک حمله کردند.
در پی زیر گرفته شدن یک شهرکنشین ،اشغالگران به شهرک
الطور یورش بردند و با فلس��طینیها درگیر شدند و  ۳کودک را
که هنوز هویت آنها مش��خص نیست ،دستگیر کردند .عالوه بر
 ۳کودک فلس��طینی در قدس اشغالی ۱۲ ،شهروند فلسطینی
دیگر از جمله  ۴کودک در شهرک «قراوه بنی حسان» در غرب
«سلفیت» ،روستای «النبی صالح» و شهرک «بیت ریما» در راماهلل
و در بیتلحم ،الخلیل و قلقیلیه بازداشت شدند.
■■تصرف مجدد حرم ابراهیمی

اشغالگران صهیونیست از روز یکشنبه تا نخستین ساعات بامداد
دیروز همه ورودیها و صحنهای حرم ابراهیمی در بیتالمقدس
با  5هزار س��ال قدمت را به بهانه تامین امنیت مراس��م عید 10
روزه توبه بستند و تدابیر امنیتی شدیدی را برقرار کردند .شیخ
«حفظی ابوسنینه» مدیر مسجد االبراهیمی تصریح کرد اشغالگران
صهیونیست تدابیر نظامی و امنیتی خود در شهرک قدیمی واقع
در مرکز شهر الخلیل را تشدید کردهاند« .احمد التمیمی» عضو
کمیتهاجراییسازمانآزادیبخشفلسطیننیزازجامعهبینالملل،
کشورهای عربی و اسالمی ،نهادهای حقوقی و منادیان صلح در
جهان خواس��ت مقابل تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی علیه
حرم ابراهیمی بایس��تند .به گفته او اشغالگران بتدریج در حال
تصرف کامل این مسجد هستند؛ اقدامی که نقض آشکار حرمت
این مکان اسالمی است؛ جایی که مسلمانان شعائر دینی خود را
در آن انجام میدهند.

رئیسجمهورآمریکا بهدنبالآتشسوزیهایگستردهغرب اینکشور ،دستورکمک اضطراری فدرالدر وضعیتفاجعه راصادرکرد

وضعیت جهنمی در کالیفرنیا

آتشسوزیهای فصلی ایالت کالیفرنیا
آمریکا
چنان عنان گسس��ته که دولت ایاالت
متحده در این ایالت وضعیت «فاجعه» اعالم کرد .گس��ترش
آتشس��وزیهای ماهه��ای اخیر در س��واحل غربی آمریکا در
حالی است که سواحل شرقی نیز طی ماه اخیر شاهد سیلهای
بیسابقه بوده است؛ حوادثی طبیعی که ثروتمندترین شهرهای
آمریکا و جهان یعنی لسآنجلس و نیویورک را در محاصره آتش
و دود و سیل و توفان قرار داده است.
سخنگوی کاخ سفید درباره فرمان اجرایی جدید بایدن گفت:
«رئیسجمهور بایدن اعالم کرد فاجعه عظیمی در ایالت کالیفرنیا
رخ داده و دس��تور استفاده از کمکهای فدرال برای حمایت از
تالشها در سطح ایالتی ،منطقهای و محلی را صادر کرده و این
در حالی است که آتشسوزی کالدور از چهاردهم آگوست (بیستم
مرداد) آغاز شده و همچنان ادامه دارد».

بایدن هفته گذشته اعتراف
کرد آتشس��وزیها ،توفانها
و س��یالبهای اخیر به نقاط
مختل��ف آمریکا آس��یبهای
ج��دی وارد کرده و تابس��تان
امس��ال زندگی بیش از 100
میلیون آمریکایی را تحت تأثیر
قرار داده است.
در ماهه��ای اخی��ر دهه��ا
آتشسوزی در مناطق مختلف ایالت کالیفرنیا روی داده است.
اغلب سالها این ایالت در فصل تابستان به دلیل گرمای شدید
هوا ،آتشسوزیهایی را تجربه میکند اما امسال بیسابقه بوده
اس��ت و در مقایسه با سا ل گذشته ،پیش��روی آتش با سرعت
بیش��تری بوده و فضای بیشتری در ش��علههای آتش سوخته

است .کالیفرنیا در حال حاضر
با بیش از  ۶۸۰۰آتشس��وزی
گ و کوچ��ک دس��ت به
ب��زر 
گریبان است که چیزی حدود
 700هزار هکتار از زمینهای
این ایالت را س��وزانده اس��ت.
عالوه بر آتشسوزی «کالدور»،
«دیکسی» دومین آتشسوزی
بزرگ تاریخ کالیفرنیا در شمال
این ایالت بیش از  ۳۸۰۰کیلومتر مربع از اراضی را به خاکستر
تبدیل کرد.
پیش از این نیز طبق گزارش اداره محافظت از جنگلها در
کالیفرنیا ،آتشسوزی موس��وم به «ریور» حدود  ۵۶۶هکتار را
در مناطق «پالس��ر» و «نوادا» طعمه خود کرد که حدود ۴۰۰

هکتار از مناطق مذکور در همان  ۲ساعت اول در آتش سوخت.
در نتیج��ه ای��ن آتشس��وزیهای گس��ترده ،صدها منزل
مسکونی تخریب ش��ده و هزاران نفر مجبور به ترک خانههای
خود شدهاند .اسکان این افراد نیز بحران دیگری را برای فرماندار
کالیفرنیا رق م زده است .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،همچنان
که رأیدهندگان تا روز سهش��نبه فرصت دارند آرای خود را به
صندوق بیندازند ،هزاران آتشنش��ان در سرتاسر این ایالت در
حال مبارزه با شعلههای آتش هستند .در چنین شرایطی «گوین
نیوس��ام» فرماندار دموکرات کالیفرنیا که پیش از این نیز بابت
بحرانهای مختلف نظیر شیوع گسترده ویروس کرونا با انتقادات
گسترده مواجه بود ،از سوی رقبای انتخاباتی خود به کمکاری
در کنترل آتشسوزیها متهم شده است« .کوین کیلی» رقیب
ن باره گفته است« :این نشانگر ناتوانی دولت
جمهوریخواه او در ای 
ما در انجام اساسیترین کارها مانند مدیریت جنگلهاست».

دور دنیا

سفیر چین خطاب به مقامات آمریکایی:
ساکت شوید!

سفیر تازه چین در آمریکا در یک جلسه خصوصی که از
طریق برنامه زوم به میزبانی کمیته ملی روابط ایاالت متحده
و چین اواخر ماه میالدی گذش��ته برگزار ش��د ،گفت« :اگر
نمیتوانیم اختالفات خود را حل کنیم ،لطفا ساکت شوید!»
به گزارش نشنال ریویو« ،شین گانگ» این اظهارات را پس
از آن در نشست مجازی این مؤسسه غیرانتفاعی آمریکایی
مستقر در نیویورک مطرح کرد که «ایوان مدیروس» استاد
دانش��گاه جورج تاون و مشاور دولت اوباما در امور چین در
ش��ورای امنیت ملی آمریکا از او پرسیده بود آمریکا و چین
چه اقداماتی را میتوانند برای بهبود روابط انجام دهند؟ شین
هم از مقامهای آمریکایی خواس��ت در صورتی که اختالف
بین  ۲کشور از طریق دیپلماتیک قابل حل نیست ،دستکم
دهانشان را ببندند! او همچنین از مقامات آمریکایی خواست
تشدید عمدی تنشها بین  ۲کشور را متوقف کنند .نشریه
محافظهکار آمریکایی نشنالریویو از اظهارات این دیپلمات
چینی ابراز تعجب و اشاره کرد در جلسه کمیته ملی روابط
ایاالت متحده و چین ،کارشناسان ارشد آمریکایی از جمله
«هنری کیسینجر» وزیر پیشین خارجه آمریکا و «جک لو»
مقام دولتهای کلینتون و اوباما حضور داشتند .شین که سابقا
سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون وزیر امور خارجه چین
بود ،اواخر ژوئیه (اوایل تابستان) سفیر چین در آمریکا شد.

حرفهای جولیانی مست درباره ملکه
انگلیس و رئیس ستاد ارتش آمریکا

شهردار پیشین نیویورک که سابقا وکیل دونالد ترامپ هم
بود ،در ضیافت شامی به مناسبت یادبود 11سپتامبر دستهگل
به آب داد و وقتی ظاهرا مس��ت بود ،ادای ملکه انگلیس را
درآورد! به گزارش بیزنس اینسایدر« ،رودی جولیانی» چهره
جنجالی آمریکا در مراس��می به مناسبت  11سپتامبر یک
سخنرانی بیس��ر و ته داشت و مست به نظر میرسید .در
ویدئوهایی که از این مراس��م منتشر ش��ده است ،میتوان
جولیانی را در حالی که خودش را به جای الیزابت دوم ،ملکه
انگلیس جا زده و ادای لهجه او را درمیآورد و اینکه میگوید
میخواسته با ژنرال مارک میلی ،رئیس ستاد مشترک ارتش
آمریکا درگیری فیزیکی پیدا کند ،مشاهده کرد .در یکی از
این ویدئوها ،جولیانی مدعی شد ملکه انگلیس به او پیشنهاد
دریافت نشان شوالیه را داده اما او نپذیرفته است .جولیانی در
ادامه درباره شاهزاده اندرو ،پسر عیاش ملکه انگلیس صحبت
کرد که بتازگی با شکایت خانم ویرجینیا جوفری مواجه شده
که از شاکیان پرونده جفری اپستین ،میلیاردر آمریکایی بود
که خودکشی کرده اس��ت .در ویدئوی دیگری ،جولیانی از
آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا و ژنرال مارک میلی انتقاد
میکند .جولیانی درباره رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا
گفت« :این مرد چطور ژنرال شده است؟ میلی میگفت که
پایگاه هوایی بگرام در افغانستان به لحاظ استراتژیک اهمیتی
ندارد .میخواستم ستارههای او را بگیرم و آنها را در حلقش
فرو کنم و بگویم «این شهر  ۴۰۰مایلی چین است ،احمق!
چین تا  ۴۰سال آینده دشمن ما خواهد بود! شما در ۴۰۰
مایلی از آنها پایگاه هوایی دارید و میخواهید آن را رها کنید؟
کودن ،احمق! چه مرگت شده است؟ چه کسی به شما پول
میدهد؟ یا مسیح!»

اوراسیا

طالبان تهدید داعش
در آسیای میانه را میکاهد

ضمی�ر کابل�وف  :بس��یاری از
سازمانهای بینالمللی تروریستی
مدتهاست در کشورهای آسیای
میانه مستقر شدهاند و من داعش را
در درج��ه اول ای��ن گروهه��ای
تروریستی قرار میدهم اما هنوز این گروه آنقدر خطرناک
نشده است .آنها میتوانند در شمال افغانستان ،از اوضاع
منطقه به نفع خود بهره ببرند و تالش کنند به تضعیف
ثبات در کشورهای همسایه افغانستان دست بزنند .طالبان
روابط بسیار بدی با داعش دارد و در تمام این سالها به
ص��ورت فعاالنه با داعش مبارزه کرده اس��ت ،آن هم در
ش��رایطی که آمریکا و ناتو یا حتی دولت پیش��ین کابل
نتوانست در مبارزه با داعش راه به جایی ببرند .به همین
دلیل است که حضور طالبان در شمال افغانستان میتواند
باعث جلوگیری از رشد و خیزش داعش و سایر گروههای
تروریستی در منطقه شود .ادعای کابل درباره ارتباط طالبان
با القاعده تنها تالش مقامهای حکومت پیشین افغانستان
برای توجیه شکستهای خود است.
*

*فرستاده ویژه روسیه به افغانستان

طالبان برای ترکمنستان برنامه دارد

ن* :درباره تاثیر تحوالت
آلکسی موخی 
اخیر افغانستان بر آسیای مرکزی باید
گفتازبکستانوتاجیکستانبهزندگی
آرام خ��ود ادامه خواهند داد اما تحت
ضمانتهای روس��یه که به س��رعت
زیرس��اختهای نظامی خ��ود را در آنج��ا تقویت میکند.
ترکمنستان ممکن است تحت فشار باشد ،چرا که طالبان
برنامهه��ای خاصی ب��رای آن دارد .واقعیت این اس��ت که
ترکمنستان دارای ارتشی بسیار ضعیف است اما منابع طبیعی
زیادی دارد که مطمئنا در مرحله خاصی از نظر استراتژیک
برای طالبان اهمیت خواهد داشت .البته تردید دارم افغانستان
به محلی برای توسعه تروریسم بینالمللی تبدیل شود ،چرا
ک��ه در حال حاضر هی��چ دلیل خارجی برای این امر وجود
ندارد .البته ایاالت متحده همه تالش خود را برای اطمینان
انج��ام میدهد .آنها پول مقامات افغان را در بانکهای خود
مس��دود کردند و با کمکهای صن��دوق بینالمللی پول-
سازمانی در اصل آمریکایی که اشرف غنی پیش از ورود به
کابینه افغانستان برای آن کار میکرد -مقدار بسیاری سالح
به افغانس��تان برده و پس از خروج در آنجا جا گذاشتند .به
نوعی ارتشی متشکل از افراد گرسنه اما مسلح در آنجا ایجاد
کردند .این اقدامات پرسشهایی را ایجاد میکند ،زیرا طالبان
توسط ایاالت متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته
شده است.
* مدیر مرکز اطالعات سیاسی روسیه

