
در ش�رایطی كه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیس�تی  حمله به خاك س�وریه را با 
هدف ارتقای امنیت این رژی�م توجیه می كند، 
مقامات صهیونیس�تی تفاس�یر متفاوتی از این 
حم�ات دارند كه بیش�تر ب�ا اهداف سیاس�ی 
انجام می ش�ود. وزرای س�ابق اس�رائیل تأكید 
كردند كه حمله اخیر نتانیاهو به س�وریه، اقدام 
غیرمسئوالنه و با هدف انتخاباتی انجام شده است. 

روش تازه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پذیرش 
مس��ئولیت حمالت هوایی به س��وریه، در آستانه 
انتخاب��ات پارلمانی ای��ن رژیم در می��ان مقام های 
سیاسی و نظامی سابق تل آویو با انتقاد     هایی روبه رو 
شده اس��ت. موش��ه یعلون، وزیر جنگ سابق رژیم 
صهیونیستی در واكنش به حمالت تل آویو به سوریه، 
گفت ك��ه بنیامین نتانیاهو كه ب��ه دلیل تحقیقات 
قضایی و اتحاد احزاب چپ و میانه جایگاه خود را در 
انتخابات پی��ش رو در معرض خطر می بیند، تالش 
می كند تصویری مقتدر از خود ترسیم كند. یعلون كه 
روز دو     شنبه با رادیو ارتش اسرائیل صحبت می كرد، 
گفت:»متأسفانه همه چیز به بقای سیاسی او مربوط 
است. اعالم نقش تل آویو در حمالت چه چیزی عاید 
ما می كند؟ آیا كسی می تواند به من بگوید این كار 
جز مسائل سیاسی، چه س��ودی برای ما دارد؟« به 
گفته این مقام س��ابق رژیم صهیونیستی، »پس از 
آنکه نتانیاهو دو هفته پیش رسماً مسئولیت یکی از 
این حمالت را بر عهده گرفت، اكنون ارتش اسرائیل 
چاره ای ندارد جز اینکه مسئولیت بقیه حمالت را نیز 
بر عهده بگیرد«. همچنین یائیرالپید، سیاستمدار 
صهیونیست و رهبر حزب یش عتید گفت:»اذعان 
علنی به این حمله، ی��ک اقدام غیرمس��ئوالنه و با 
اهداف انتخاباتی است«. یئیر الپید، شامگاه دو     شنبه 
در مصاحبه با شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی 
با انتقاد شدید از ادعای بنیامین نتانیاهو درباره حمله 
به اهداف ایرانی در س��وریه گفت:»كنار زدن پرده 

ابهام و اذعان نخست وزیر به حمله به سوریه، به  طرز 
وحشتناكی غیرمسئوالنه است«. به نوشته روزنامه 
»جروزالم پست « وی با بیان اینکه هنوز هم موافق 
جلوگیری از تثبیت حضور ایران در س��وریه است، 
توضی��ح داد:»لکن گمان می كن��م اینکه خودمان 
بگوییم ما در پس حمالت به سوریه هستیم، روابط ما 

با روس      ها را پیچیده می كند.«
بامداد دو     شنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی تالش 
كردند مناطق مختلفی در حومه دمشق را هدف قرار 
دهند، اما با واكنش سامانه های پدافندی ارتش سوریه 
روبه رو شدند. ارتش رژیم صهیونیستی ساعاتی بعد 
رسماً مسئولیت این حمالت را بر عهده گرفت. این 
درحالی اس��ت كه تا پیش از این رژیم صهیونیستی 
در قبال حمالتی كه در سوریه انجام می داد، سیاست 
ابهام را در پیش می گرفت و رسانه های این رژیم هم 
صرفاً به نقل از رسانه های سوری خبر مربوط به این 
حمالت را منتش��ر می كردند. اما نتانیاهو اخیراً این 
سیاست را تغییر داده و علناً اعالم می كند كه عامل 
حم��الت جنگنده های این رژی��م بوده اند. بنیامین 

نتانیاهو هفته پیش ادعا كرد كه ارتش صهیونیستی 
مواضع متعلق به ایران و حزب اهلل را صد     ها بار هدف 
قرار داده است. این تغییر رویه در حالی انجام می شود 
كه نتانیاهو باید بهار سال آینده در انتخابات پارلمانی 
برای حفظ جایگاهش با رقبای متعددی مبارزه كند. 
روند تحوالت نش��ان می دهد كه صهیونیست      ها به 
خصوص نتانیاهو تمایل ب��ه ماجراجویی جدید در 
منطقه دارند، چرا كه در ش��رایط دشوار سیاسی در 
داخل این رژیم قرار گرفته اند و این امکان وجود دارد 
برای نجات خود دست به اقدامات تحریک كننده علیه 
محور مقاومت بزنند. اسرائیل در هفت سال گذشته 
نتوانسته به هدف خود یعنی سرنگونی دولت سوریه 
دست پیدا كند و االن نیروهای مقاومت با پیروزی در 

برابر تروریست ها، موقعیت خود را تثبیت كرده اند. 
 هدف ضد ایرانی 

عالوه بر مقامات صهیونیستی، برخی رسانه های 
عربی هم حمالت اخیر اسرائیل به سوریه را با اهداف 
سیاسی و بر ضد ایران اعالم كرده اند. روزنامه االخبار 
لبنان برای این حمالت، بُعد سیاسی متصور است 

و تأكید دارد كه چنین حمالتی با نزدیک شدن به 
نشست »ورشو « پیرموان »آینده صلح و امنیت« 
خاورمیانه اهمیت می یابد؛ نشس��تی كه احتماالً 
مقدمه ای ب��رای »ائتالف جدید ورش��و« خواهد 
بود، با این تفاوت كه رهبری این ائتالف، با امریکا و 
برای مقابله با تهران خواهد بود. اهمیت دیگر این 
حمالت این است كه پس از تصمیم دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریکا برای خروج نیروهای این كشور 
از سوریه انجام می گیرد، چرا كه تل آویو در تالش 
است خود را به عنوان »بازوی ضربتی ائتالف جدید 
ورشو« علیه ایران در منطقه معرفی كند. بنا بر این 
گزارش، رژیم صهیونیس��تی حتی االمکان تالش 
خواهد كرد خود را نیاز راهبردی واشنگتن و مورد 
اعتماد     ترین همپیمان امریکا در منطقه نشان دهد 
و وانمود كند كه آماده است در پس سیاست های 
این كشور حركت كند، به ویژه اینکه اگر این مسئله 
مربوط به تهران باش��د. این گزارش درحالی است 
كه نتانیاهو علناً حمالت به سوریه را با هدف مقابله 
با ایران اعالم می كند. نتانیاهو ب��ار دیگر با ادعای 
اینکه ایران تالش می كند از كشورهای منطقه به 
عنوان سکویی برای حمله به اسرائیل استفاده كند، 
گفت كه ایران قدرتمند     ترین نیروی اسالمی است.   
نتانیاهو با ادعای اینکه موشک سرگردان وارد شده 
به حریم هوایی جوالن اش��غالی در روز یک شنبه، 
توسط ایرانی      ها شلیک شده بود، گفت:»ما به این 
اقدام غیرقابل قبول ستیزه جویانه، از طریق حمله 

به اهداف ایرانی در سوریه پاسخ دادیم«.
 نتانیاهو بار     ها مدعی ش��ده كه حض��ور ایرانی      ها 
تهدیدی برای امنیت اس��رائیل است و از روسیه و 
امریکا خواسته نیروهای ایرانی را از سوریه خارج 
كنند كه موفقیتی به دست نیاورده است. مسئوالن 
صهیونیست از این واهمه دارند كه خروج امریکا از 
سوریه، به تقویت جایگاه ایران در منطقه منجر شود 
و بنابراین حمالت پیاپی به سوریه را با هدف مقابله 

با نفوذ ایران در سوریه دنبال می كنند. 
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رقباي نخست وزیر رژیم صهیونیستي:

حمله نتانياهو به سوريه اهداف انتخاباتي دارد

رهبران آلمان و فرانسه باالخره پس از دوره ای 
لفاظی نشان دادند كه حرف های چند ماه اخیر 
آنها درباره لزوم تشکیل ارتش اروپایی بلوف 
نبوده است. صدراعظم آلمان و رئیس جمهور 
فرانس�ه در گامی غافلگیرانه اقدام به امضای 
یک پیمان همکاری جدید ب�ا رویکرد عمدتًا 
دفاعي- امنیتی كردند كه اراده و جدیت آنها 
را برای حف�ظ اتحادیه ای به رخ می كش�د كه 
از درون در برابر رشد جنبش های راستگرا- 
 ملی گرای افراطی به شدت آسیب پذیر شده 
است و صدای فروپاشی آن از لندن، رم و برخي 
پایتخت های اروپای شرقی به گوش می رسد و 
از بیرون در برابر امریکای دونالد ترامپ قرار 
گرفته است كه با دیدی تاجرمآبانه تهدید به 
خروج از ناتو می كند و به شکلی تحقیرآمیز از 
اروپایی ها به خاطر تأمین امنیت شان در قالب 

ناتو  در برابر روسیه باج بیشتری می خواهد. 

روز سه     شنبه ش��هر مرزی آخن در آلمان به عنوان 
پایتخت پادشاهی ش��ارلمانی بنیانگذار امپرطوری 
مقدس روم و كسی كه عماًل سنگ بنای كشورهای 
امروزی فرانس��ه و آلمان را گذاش��ته و برای همین 
هم به پدر اروپا معروف ش��ده است، شاهد حركتی 
بود كه پاریس و برلین قدم به سوی یک همگرایی 
امنیتی فراتر از آنچه كه در ساختار ناتو وجود دارد، 
برمی دارند، آن هم در ش��رایطی ك��ه دونالد ترامپ 
چندی پیش در واكنش به سخنان امانوئل ماكرون، 
رئیس جمهور فرانس��ه درباره لزوم ارتش مس��تقل 
اروپایی آن را توهین  آمیز خوانده بود. امضای پیمان 
1۶ صفحه ای آخن كه شامل موارد همکاری به ویژه 
در زمینه سیاست خارجی و دفاعی است، آن هم به 
دست آنگال مركل صدراعظم آلمان و امانوئل ماكرون، 

رئیس جمهور فرانسه موتور تشکیل ارتش ارویایی 
است كه  ماكرون چندی پیش در گفت وگو با رادیو 
»یوروپ وان« آن را مطرح س��اخته و گفته بود: »ما 
]اروپا[ مجبوریم از خود در برابر چین، روسیه و حتی 

امریکا محافظت كنیم«. 
س��خنانی كه بالفاصله ب��ا واكنش دونال��د ترامپ 
رئیس جمهور امریکا روبه رو شد كه در توئیتی نوشت: 
»ماكرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد داده است 
كه اروپا برای حراست از خود در برابر امریکا، چین 
و روسیه یک ارتش تشکیل دهد. ]این ایده[ بسیار 
توهین  آمیز اس��ت، اما شاید بهتر باش��د اروپا ابتدا 
سهم عادالنه ای از بودجه نظامی ناتو را كه از كمک 
هزینه های گسترده امریکا برخوردار است، بپردازد.« 
مركل در جریان مراسم امضای پیمان همکاری كه با 
حضور ماكرون و برخی مقامات اروپایی از جمله »ژان 
كلود یونکر « و »دونالد توس��ک« رئیس كمیسیون 
اروپا و رئیس ش��ورای اروپا برگزار ش��د، با اشاره به 
انتخاب شهر آخن به عنوان محل امضای این پیمان 
به عنوان محل اصلی اقامت شارلمانی پادشاهی كه 
)آلمانی ها( به آن كارل كبیر و پدر اروپا می گویند، و 
همچنین با اشاره به جنگ های جهانی اول و دوم در 
اروپا و نهایتاً اقدام شارل دوگل، رئیس جمهور وقت 
فرانسه و »كنراد آدناور« صدراعظم وقت آلمان در 
ایجاد پیمان الیزه در س��ال 19۶3، دوس��تی میان 
آلمان و فرانس��ه را رابطه ای بی همتا توصیف كرد و 
وجود چنین رابطه نزدیکی را الزمه امضای پیمان 

جدید آخن دانست. 
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع دفاع و 
مسائل دفاعی مشترک هم پرداخت و بر لزوم صنعت 
دفاعی فرهنگ دفاعی مشترک، خط مشی مشترک 
و سیاست مش��ترک در صادرات تسلیحات تأكید 
كرد. تشکیل ارتش اروپایی از دیگر مواردی بود كه 

صدراعظم آلمان آن را مهم دانست. وی تحقق این 
موارد را تنها در صورتی امکان پذیر دانست كه میان 
كشور    ها هماهنگی باش��د.  صدراعظم آلمان گفت: 
»این پیمان به آینده، فرهن��گ، آموزش و پویایی و 
توسعه پایدار در آب و هوا و اقتصاد مربوط است...  ما 
امیدواریم كه بتوانیم بازار واحد اروپا را محقق كنیم...  
ما باید بدانیم كه این )پیمان( پایان كار ما نیست بلکه 

باید هر روز روی آن كار كنیم.«
 ماكرون هم ضمن خطاب قرار دادن مهمانان حاضر 
در این مراسم با بیان اینکه آدناور و دوگل )اگر امروز 
بودند( از اینکه با گذشت ۶3 سال پیمانی در اتحاد 
اروپا منعقد شده است، احس��اس غرور می كردند، 
افزود: »در زمانه ای كه اروپا با رشد ملی گرایی از درون 
تهدید می شود، از درد برگزیت به لرزه افتاده و نگران 
تغییرات بزرگی است كه از مرزهای ملی فراتر رفته 
است ... آلمان و فرانسه باید مسئولیت بپذیرند و راه 

آینده را نشان دهند.«
رئیس جمهور فرانسه تصریح كرد:» اتحاد، همبستگی 
و انسجام سه واژه كلیدی پیمانی هستند كه ما امروز 
امضا كردیم. اتحادیه اروپا بدون اتحاد از بین  می  رود و 

آلمان و فرانسه در این زمینه مسئول هستند.«
این اقدام البته می تواند برای هر دو رهبر در صحنه 
داخلی عام��ل تقویت مواضع ش��ان باش��د چراكه 
نظرس��نجی مجله Le Point نش��ان می دهد كه 
81درصد اروپاییان از ایده تش��کیل ارتش اروپایی 
حمایت می كنند و از این نظر به شدت برای طرفداران 
اتحادیه اروپا روحیه بخش است، آن هم در فضایی كه 
ماكرون با جنبش جلیقه زرد    ها روبه روست و از كاهش 
محبوبیت رنج می برد و آنگال مركل هم در تالش است 
پس از خروجش از مقام رهبری حزب و صدراعظمی 
در ماه های آینده جایگاه حزبش در برابر راستگرایی 

رو به رشد دچار تزلزل نشود. 

 واكنش مخالفان 
مارین لوپن، رهبر حزب راس��تگرا و مهاجرستیز 
»اتحاد ملی « اجازه نداد كه مراس��م آخن به آخر 
برسد و همزمان با مراس��م در توئیتر مدعی شد 
این معاهده می خواهد كرسی فرانسه در شورای 
امنیت و مناطق مرزی آل��زاس- لورن را به آلمان 
واگذار كند. وی در ادامه با طرح این ادعا كه امضای 
پیمان آخن »مخالف قانون اساسی« فرانسه است، 
تهدید كرد كه پرونده این پیمان را به شورای قانون 

اساسی بکشد. 
ادعای مارین لوپن واكنش فوری شخص ماكرون 
را درپی داش��ت كه لوپن را به انتشار »دروغ های 
خطرناک « متهم كرد و گفت: »كسانی كه ارزش 
آش��تی میان آلمان و فرانس��ه را از یاد برده اند در 
جنایات گذشته ش��ریکند. كسانی كه به تمسخر 
و نش��ر اكاذیب مبادرت می ورزند، ضمن تحریف 
تاریخ در واقع به هم��ان مردمی ظلم می كنند كه 
مدعی دفاع از آنان هستند.« ماكرون و مركل هنگام 
رسیدن به محل برگزاری مراسم در آخن با اعتراض 
و هو كردن گروهی از مخالفان روبه رو شدند. برخی 
از تجمع كنندگان با پوشیدن جلیقه زرد به سبک 
جنبش موس��وم به جلیقه زرد    ها در فرانسه، شعار 

می دادند كه مركل و ماكرون باید استعفا دهند. 
 مواجهه فزاینده  با امریکاي ترامپ

چالش مواجهه با امریکای ترامپ تنها محدود به 
تهدید وی برای خروج از ناتو نمی شود. حوزه های 
مختلف از خروج یکجانبه ترامپ از پیمان آب وهوایی 
پاریس و برجام و نهایتاً تصمیم به خروج امریکا از 
سوریه سیاست خارجی فرانسه و كشورهای اروپایی 
را در برابر دولتی قرار داده اس��ت كه اتحاد س��ابق 
دنیای غ��رب در برابر كش��ورهای غیرغربی را به 
رس��میت نمی شناس��د، حتی حوزه    هایی چون 
حوزه سایبری كه واشنگتن و پایتخت های اروپایی 
مداوم علیه روس    ه��ا و چینی    ها ادع��ای مداخله 
در ای��ن حوزه ه��ا را مطرح می كنن��د خود محل 
اختالف متحدان دو س��وی اقیان��وس آتالنتیک 
شده است. كمیسیون ملی اطالعات و آزادی     ها در 
فرانس��ه )CNIL( روز گذشته همزمان با امضای 
پیمان آخن ش��ركت امریکایی گوگل را به دلیل 
نقض قوانی��ن حریم خصوصی اتحادی��ه اروپا ۵۷ 
میلیون دالر جریمه كرد.  به گفته این كمیسیون، 
گوگل بزرگ ترین موتور جست وجوی جهان، فاقد 
شفافیت و وضوح الزم برای آگاه سازی كاربران درباره 
چگونگی اس��تفاده از اطالعات شخصی آنها به ویژه 
برای تبلیغات هدفمند است.  درباره سوریه روزنامه 
فرانسوی »فیگارو« نوشت: دیپلمات های فرانسوی از 
پیامدهای خروج نظامی امریکا از سوریه برای فرانسه 
نگران هستند. یک منبع آگاه به فیگارو گفته است: 
»اگر آنها )امریکایی ها( از سوریه خارج شوند، نیروی 
زمینی ما هم ناچار خواهد شد كه از آنها تبعیت كند 
و این خطر كش��ورهای غربی را تهدید می كند كه 
تنها برگ ]برنده[ خود را در شمال سوریه از دست 
بدهند.« فیگارو نوشته اس��ت از زمانی كه ترامپ 
اعالم كرده از س��وریه خارج خواهد شد، مقامات 
فرانس��وی تالش كرده اند با رئیس جمهور امریکا 
وارد مذاكره شوند تا حداقل وی را در زمینه تعلیق 

این تصمیم متقاعد كنند. 
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رد پای طالبان در انتخابات افغانستان
تنها یک روز بعد از اینکه فرصت نام نویسی برای داوطلبان انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان تمام شد، انفجار مهیبی یک مجتمع نظامی در والیت 
میدان وردک واقع در مركز افغانستان را در هم كوبید. در حالی كه گفته    می شد 
حدود 100 عضو نظامی در این حمله انتحاری كشته شده اند، بعداً معلوم شد 
كه تعداد كش��ته    ها 12۶ تن بوده و همگی هم جزو نیروهای نظامی بوده اند. 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته 
تا اینکه نشان بدهد طالبان به موازات جریان مذاكرات و تحركات و سفرهای 
اخیر زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، گزینه نظامی 
را نه تنها كنار نگذاشته بلکه با انجام عملیاتی نظیر این برخوردار از توان باالیی 
نیز هست. نکته قابل توجه در ارتباط دست كم نمادین این حمله با ثبت نام 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل صف بندی های سیاسی جدید 

است كه طالبان هم می تواند نیم نگاهی به این صف بندی    ها داشته باشد. 
رقابت  بین محمد اشرف غنی و دكتر عبداهلل عبداهلل برای انتخابات ریاست 
جمهوری در تیرماه آینده از قبل روشن بود چرا كه این دو در انتخابات قبلی 
برای فروپاشی كامل سیاسی كشور مجبور به مصالحه ای تحت عنوان دولت 
وحدت ملی و تقسیم قدرت شدند و حاال كه زمان انتخابات جدید رسیده دیگر 
نیاز به این عنوان و فرمول نیست. به این دلیل بود كه معرفی این دو به عنوان 
نامزدهای انتخاباتی مایه تعجب كسی نشد اما آمدن بازیگران پرنفوذ دیگر با 
تیم    هایی غیرمنتظره به طور كلی صحنه رقابت را هم برای این دو و هم برای 
كل افغانستان تغییر داده است. محمد حنیف اتمر یکی از این افراد است كه 
كارنامه ای از فعالیت در وزارت امنیت ملی)خاد( در زمان ببرک كارمل، محمد 
نجیب اهلل تا مشاور امنیت ملی اشرف غنی از او شخصیتی پیچیده ساخته است. 
او از هم اكنون یونس قانونی، رهبر حزب افغانستان نوین و محمد محقق، یکی 
از رهبران حزب وحدت اسالمی، را به عنوان معاونین خود تعیین كرده تا بتواند 
در جبهه خود دو شخصیت با نفوذ از اقوام تاجیک و هزاره داشته باشد. نکته 
جالب توجه اینجا است كه اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل هم به موضوع قومیت 
در انتخاب معاونین خود توجه دارند، به نحوی كه اش��رف غنی امراهلل صالح 
از قوم تاجیک را به عنوان معاون اول و س��رور دانش از قوم هزاره را به عنوان 
معاونین اول و دوم خود انتخاب كرده و عبداهلل عبداهلل هم به ترتیب عنایت اهلل 
بابر فرهمند، رئیس دفتر ژنرال دوستم، از قوم ازبک و اسداهلل سعادتی از قوم 

هزاره را انتخاب كرده است. 
این نوع نگاه قومیتی در تیم گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی افغانستان، 
هم دیده می شود كه باید او را پدیده جدید و قابل توجه این دوره از انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان دانست. هرچند كه او با انتخاب فضل الهادی وزین 
از قوم ازبک و حفیظ الرحمن نقی از قوم تاجیک به عنوان معاونین خود نگاه 
قومیتی را حفظ كرده و دیدار یک ماه قبل او با ژنرال دوستم هم تأییدی است 
بر این نکته اما باید توجه داش��ت كه تکیه اصلی او بر قوم پشتون افغانستان 
است كه چیزی حدود 42 درصد از جمعیت این كشور را تشکیل می دهند. در 
واقع، او می خواست از سوی ائتالفی از احزاب نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
شود اما بعد از ناكامی در این كار، منحصراً از سوی حزب خود معرفی شده كه 
حزبی از قوم پشتون است. بنابراین، حکمتیار در این دور از انتخابات رقیبی 
جدی برای اشرف غنی است كه او هم تباری پش��تون دارد و گفته می شود 
جناح تکنوكرات پشتون از او حمایت می كند. در این میان، طالبان با تركیب 
عمدتاً پشتون نقش تعیین كننده ای در رقابت بین اشرف غنی و حکمتیار دارد 
و هر كدام كه بتواند حمایت این گروه را به خود جلب كند، خواهد توانس��ت 
رأی بیشتری را از پشتون    ها به دست بیاورد. باید گفت كه شانس حکمتیار در 
این كار بیشتر از اشرف غنی است زیرا نه تنها مثل غنی كارنامه ضد طالبانی 
ندارد بلکه سال    ها با طالبان هم جبهه بود و با وجود پیوستن به فرایند صلح 
در دو سال قبل، اما به نظر نمی رسد كه كانال های خود با طالبان را از دست 
داده باشد. عالوه بر این، باید توجهی خاص به نقش پاكستان داشت كه قبل از 
پیوستن به این فرایند در آن كشور مستقر بود و از او حمایت    می شد. در واقع، 
حکمتیار در نظر پاكستان می تواند گزینه ای مناسب تر از دیگر رقبا و حتی 
اشرف غنی باشد تا در صورت رسیدن او به قدرت فضایی برای ورود طالبان به 
قدرت باز كند و در این صورت، نه تنها فرایند صلح افغانستان جهت مشخصی 
پیدا كند بلکه خیال پاكستان از چگونگی تركیب قدرت در افغانستان راحت 
بشود. بنابراین، حمالتی نظیر میدان وردک را نمی توان صرفاً در جهت سابق 
ارزیابی كرد بلکه می توان از این حمالت طالبان زاویه ای به انتخابات باز كرد به 
این معنا كه حاال و با حضور حکمتیار امکان تشکیل یک جبهه متحد پشتون 

برای طالبان به وجود آمده است. 
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 حزب كارگر خواستار برگزاری همه پرسی دوم برگزیت شد
در ادامه بحران سیاسی در انگلیس بر سر  خروج این كشور از اتحادیه 
اروپا، حزب كارگر برای اولین بار به صورت رس��می خواستار برگزاری 
همه پرسی دوم برگزیت شد. به گزارش روزنامه »گاردین«، حزب كارگر 
انگلیس دو     شنبه شب اعالم كرد كه مردم باید بتوانند درباره اینکه آیا 
همه پرسی دیگری درباره برگزیت برگزار شود یا خیر، نظر دهند. این 
نخستین بار است كه این حزب به صورت رسمی از نمایندگان پارلمان 
خواسته  است كه رأی گیری دیگری را درباره برگزیت مدنظر قرار دهند. 
به این ترتیب از دولت می درخواس��ت می ش��ود كه یا طرح جایگزین 
برگزیت ارائه دهد یا اینکه ب��ا رأی گیری عموم��ی در زمینه توافق یا 

پیشنهادی كه مورد حمایت اكثریت مردم است، موافقت شود. 

 مسکو هم در كنفرانس ضدایرانی ورشو شركت نمی كند
وزارت خارجه روسیه روز سه      شنبه با انتش��ار بیانیه ای اعالم كرد، مسکو در 
كنفرانس ضدایرانی كه قرار است در ورشو برگزار شود، شركت نخواهد كرد. 
به گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه تأكید كرد:»دستوركار كنفرانس 
ورشو درباره خاورمیانه در پوشش تمام مشکالت منطقه به ویژه مسئله صلح 
خاورمیانه شکست خورده است«. در ادامه این بیانیه آمده است: »برنامه ریزی 
برای برگزاری این كنفرانس بسیار عجله ای انجام گرفته بدون اینکه از نظرات 
كشورهای اثرگذار در خاورمیانه و خارج از این منطقه استفاده شود«. مسکو در 
ادامه تصریح كرد:»به همین دلیل روسیه در نشست ورشو با موضوع خاورمیانه 
كه از جانب امریکا و لهستان سازمان دهی شده، شركت نخواهد كرد.« پیش تر 
فدریکا موگریني كمیسیونر سیاست خارجي اتحادیه اروپا هم گفته بود در 

این كنفرانس شركت نمي كند.

 لیبی در مرز مصر دیوار حایل می سازد
سرتیپ »میلود جواد « قائم مقام وزیر كشور دولت شرق لیبی وابسته به 
»خلیفه حفتر« در طبرق گفت كه این وزارتخانه كار احداث دیوار حایل 
در مرز مصر و در اطراف گذرگاه مرزی »امساعد« را آغاز كرده است. طبق 
گزارش وبگاه »العهد«، جواد افزود كه چهار     شنبه آینده روند اجرای این 
پروژه و میزان پیشرفت آن را پیگیری كرده و به خواسته های كاركنان 
گذرگاه های زمینی، دریایی و هوایی و ارجاع آنها به مراجع مربوطه گوش 
فرا خواهد داد. اداره امنیت گذرگاه زمینی »امساعد« در بیانیه ای اعالم 
كرد كه این دیوار به ارتفاع سه متر است و به عنوان یک مانع عمل كرده و 

از مهاجرت های غیر قانونی از مصر به لیبی جلوگیری خواهد كرد. 

 خشم فرانسه از اظهارات وزیر ایتالیایی درباره آفریقا
بعد از اظهارات معاون نخست وزیر ایتالیا كه فرانسه را به استثمار آفریقا 
و دامن زدن به مهاجرت از این قاره متهم می كرد، فرانسه سفیر ایتالیا 
را احضار كرده است. لوئیجی دی مایو روز یک     ش��نبه از اتحادیه اروپا 
خواست تحریم     هایی در ارتباط با سیاست های فرانسه در آفریقا اعمال 
كند. او گفت كه فرانسه » هرگز از استعمار دهها كشور آفریقایی دست 
نکشیده. « ایتالیا و فرانسه قباًل در مورد مسائل مربوط به مهاجرت وارد 
بحث و جدل ش��ده اند. ایتالیا مقصد دهها هزار پناهجویی است كه به 

دنبال یک زندگی تازه در اروپا هستند. 

 آماده باش حشدالشعبی 
در مرز عراق و سوریه

منابع خبری از تحركات گسترده حشدالشعبی در مرز عراق و سوریه 
خبر می دهند؛ تحوالتی كه نش�ان می دهد نیروهای عراقی برای 
ایفای نقشی بزرگ تر در پی خروج امریکا از سوریه آماده می شوند. 
روزنامه »العربی الجدید « در یادداشتی با عنوان »دیرالزور: باز شدن جای پای 
حشدالشعبی قبل از خروج امریکا«  نوشت: در حالی كه نبردهای نیروهای 
دموكراتیک سوریه علیه بقایای داعش در آخرین پایگاه های شان نزدیک 
شهرک »هجین « در جنوب شرق دیرالزور در مناطق مجاور مرزهای سوریه 
با عراق به زودی یکسره می شود و كاخ سفید تأكید كرده كه در حال پیگیری 
اجرای تصمیم خود مبنی بر عقب نشینی نیروهای امریکایی از مناطق شرق 
فرات سوریه است، مرزهای عراق و س��وریه از روز پنج  شنبه هفته گذشته 
شاهد تقویت حضور نیروهای حشدالشعبی است. العربی الجدید كه گفته 
می شود به قطر وابسته است در ادامه نوشت: با وجود اینکه گفته می شود 
مركز اطالعات حشدالشعبی، اطالعاتی درباره تحركات داعش در منطقه 
مرزی بین سوریه و عراق دریافت كرده است؛ اما سؤال     هایی درباره مقاصد 
و اهداف واقعی تحركات این گروه های طرفدار تهران در این منطقه وجود 
دارد. »قاسم مصلح«، فرمانده عملیات حشدالشعبی در االنبار جمعه شب 
گفت: نیروهای حشدالشعبی مواضع داعش در نزدیکی روستای السوسه 
در ریف دیرالزور نزدیک مرزهای س��وریه و عراق را بمب��اران كرده كه بر 
اثر آن دهها نفر از عناصراین گروهک تروریس��تی كشته یا زخمی شدند. 
العربی الجدید آورده است: ورود نیروهای حشدالشعبی به خط نبرد علیه 
داعش در مقطع كنونی س��ؤال های متعددی را درباره دالی��ل و ابعاد آن 
مطرح می كند، برخی ناظران معتقدند این نیرو    ها می خواهند نشان بدهند 
كه در س��ركوب نهایی داعش در آخرین پایگاه های آن شریک هستند و 
سپس س��همی از نتایج پیروزی بر داعش بگیرند و برخی دیگر معتقدند 
نیروهای حشدالشعبی در راستای آمادگی برای مرحله پس از عقب نشینی 
امریکا از شرق فرات به دنبال ایجاد جای پایی برای خود در سوریه هستند.   
حشدالش��عبی از چهار روز پیش با هزاران نیرو در داخ��ل عراق و نزدیک 
مرزهای سوریه حضور خود را تقویت كرده است؛ یک مقام نظامی استان 
االنبار عراق در گفت وگو با العربی الجدید تأكید كرد: گروه های الحشد كه 
در نزدیک مرزهای سوریه مستقر هستند از روز پنج  شنبه به حال آماده باش 
درآمده و یگان های خود را در آنجا تقسیم كردند. به نوشته العربی الجدید، 
تحركات الحشد از واكنش امریکا هم بی نصیب نبوده است، رسانه های رژیم 
صهیونیس��تی به نقل از یک منبع دولتی عراق گفتند: مایک پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا به عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق گفت در صورتی كه 
اسرائیل مواضع الحشد در عراق را هدف بگیرد امریکا برابر اسرائیل نخواهد 
ایستاد . این مسئول عراقی گفته كه نخست وزیر كشورش مخالفت خود را با 
اظهارات پمپئو ابراز داشته و به وی درباره پیامدهای خطرناک هرگونه حمله 

اسرائیل به عراق هشدار داده است. 

انصاراهلل: 
منصور هادی جایی در روند سیاسی ندارد

دبیركل دفتر سیاس�ی جنبش انصاراهلل جانب�داری رئیس كمیته 
هماهنگی الحدیده و عدم همکاری كشورهای عضو ائتاف عربی را 
دو مانع بر سر راه اجرای توافقنامه های الحدیده و تبادل اسرا دانست. 
فضل ابوطالب، دبیركل دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن خطاب به معین 
شریم، معاون فرستاده سازمان ملل به یمن اظهار كرد: جانبداری پاتریک 
كامرت، رئیس كمیته هماهنگی الحدیده و همکاری نکردن كشورهای 
عضو ائتالف عرب��ی دو مانع اجرای توافقنامه های الحدیده و تبادل اس��را 
هستند.  اواخر آذرماه سال جاری توافق بر سر آتش بس در الحدیده بین 
طرف های یمنی به دست آمد و اجرایی شد اما گزارش های زیادی از نقض 
آتش بس در این شهر بندری منتشر می شود. دبیركل دفتر سیاسی انصاراهلل 
در ادامه گفت: كامرت تالش می كند مسیر توافقنامه الحدیده را تغییر داده 
و آن را به سوی چارچوب     هایی خارج از آنچه كه در سوئد توافق شده بود 
پیش ببرد. وی افزود: همکاری نکردن عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی با توافقنامه اسرا و نیز عدم افشای اطالعاتی از سرنوشت اسرا مانعی در 
اجرای این توافقنامه ایجاد كرده است. ابوطالب تأكید كرد: عبدربه منصور 
هادی، رئیس جمهور ]مستعفی[ یمن و علی محس��ن االحمر، معاون او 
جایی در روند سیاسی آتی ندارند. از س��وی دیگر، محمد ناصر العاطفی، 
وزیر دفاع یمن در مراس��م فارغ التحصیلی نیروهای گردان های »حماه « 
ساحل غربی تأكید كرد: نیروهای مسلح و كمیته های مردمی توانستند 
پتانسیل دفاعی خود را در جنبه های مختلف توسعه داده و پیشرفته كنند 
و براساس طرح های نظامی و عملیاتی كه توسط فرماندهان وزارت دفاع و 
ریاست هیئت ستاد كل ارتش طراحی شده اند، طی روزهای آتی از مرحله 
دفاع به مرحله حمله منتقل می شوند. در این مراسم محمد علی الحوثی، 
رئیس كمیته عالی انقالب یمن، معاون وزیر دفاع منابع انسانی و تعدادی از 
مدیران بخش های نظامی نیز حضور داشتند. العاطفی تصریح كرد: دشمن 
متجاوز در سایه ایستادگی     ها و همبستگی ملت یمن و حمایت آنها از نیرو    ها 
و نظامیان ارتش و كمیته های مردمی هرگز ب��ه اهداف و جاه طلبی های 
خود نخواهد رسید و این نیرو    ها سراسر كشور را از لوث وجود متجاوزان و 

اشغالگران پاكسازی خواهند كرد تا پیروزی یمن تکمیل شود. 

۱۰ سال مذاکره پنهانی امریکا و کره شمالی
ب�ه ص�ورت  كره ش�مالی  و  امری�کا  اطاعات�ی  مقام ه�ای 
مخفیان�ه ب�ه مدت ی�ک ده�ه ب�ا یکدیگ�ر دی�دار داش�ته اند. 
ای�ن كان�ال پش�ت پرده در دوران های پرتن�ش اج�ازه برقراری 
ارتباط داد، ب�ه آزادی زندانیان و هموار ش�دن مس�یر نشس�ت 
رهب�ران امری�کا و كره ش�مالی در س�ال گذش�ته كم�ک ك�رد. 
به گزارش ایسنا، روزنامه وال اس��تریت ژورنال به نقل از مقام های كنونی و 
سابق امریکا فاش كرد، این كانال ارتباطی میان آژانس اطالعات مركزی 
امریکا )س��یا( و جاسوسان كره ش��مالی، از جمله ش��امل دو مأموریت به 
پیونگ یانگ در سال 2012 در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما     می شد 
كه یکی به ریاست مایکل مورل، معاون وقت س��یا و دست كم یکی دیگر 
از سوی آوریل هینس، جانشین او انجام ش��د. به نظر می رسد از فعالیت 
كانال مذكور در اواخر دولت اوباما كاسته ش��د اما زمانی كه مایک پمپئو 
به ریاست سیا رسید، آن را دوباره احیا كرده و یکی از افسران این سازمان 
اطالعاتی را در اوت 201۷ برای دیدار با همتایانش از كره شمالی اعزام كرد. 
در اوایل 2018 موجی از مذاكرات پنهان و آشکار در دست انجام بود. این 
كانال اطالعاتی در برگزاری نشست ماه ژوئن سنگاپور میان دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا و كیم جونگ اون،  رهبر كره ش��مالی نقش داشت و 
طرفین قصد دارند اواخر فوریه هم برای دومین بار مالقات كنند. پیش از این 
جزئیات چندانی از تماس های مذكور فاش نشده بود و وال استریت ژورنال 
توضیحات جامعی درباره چگونگی عملکرد این كانال ارائه كرده است. این 
شبکه تنها عامل در زمینه چینی نشست رهبران واشنگتن و پیونگ یانگ 
نبوده است. ارتقای روابط دو كره هم كمک كننده بود اما افشای این كانال 
اطالعاتی ابعاد جدیدی از آنچه درباره مناس��بات امریکا – كره شمالی در 
دست بود، فاش می كند. بررسی این كانال اطالعاتی مخفیانه كه مقام های 
دولتی كنونی و سابق امریکایی درباره آن صحبت كردند، نشان می دهد كه 
چگونه دولت واشنگتن از آن استفاده كرده و چطور تالش های این شبکه 
به برگزاری نشس��ت تاریخی میان ترامپ و كیم منجر شد. سیا، وزارت 
خارجه امریکا و كاخ سفید درباره این كانال محرمانه اظهارنظری نکردند و 

دیپلمات هیئت كره شمالی در سازمان ملل هم واكنشی نداشته است. 

رونمایي اروپا از رقیب ناتو
رهبران فرانسه و آلمان با امضاي پیماني به تشکیل ارتش اروپایي متعهد شدند
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