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سوریه: اقشار مختلف شهر حلب، گرد هم آمدند و با 
تأکید بر لزوم خروج آمریکا و ترکیه از سوریه، مداخله 
و حضور نیروهای این دو کش��ور در خاک س��وریه را 
محک��وم کردند. خبرگزاری رس��می س��وریه )س��انا( 
گ��زارش داد ک��ه معترضان، بر اس��تقالل و حاکمیت 

سوریه تأکید کردند.

ک�ره جنوبی: مقامات کره جنوبی از تصمیم س��ئول 
برای تقویت سیس��تم ضد پهپادی خ��ود برای مقابله 
ب��ا پهپادهای کره ش��مالی خبر دادند. س��ئول پس از 
نفوذ پهپادهای جاسوس��ی کره شمالی اعالم کرد که 
کره جنوبی برای گسترش سیستم تسلیحاتی خود در 
زمینه شناسایی و حمله به پهپادها تا سال 2023، به 

مبلغ 74 میلیون دالر سرمایه گذاری می  کند.

ژاپن: دبیر ش��ورای امنیت روس��یه گفت که مسکو و 
توکی��و به امضای پیمان صلح نیاز دارند و ما ش��رایط 
الزم ب��رای انجام این پیم��ان را ایجاد خواهیم کرد. » 
نیکوالی پاتروشف« دبیر شورای امنیت روسیه و پس 
از مالقات با »شیگرو کیتامورا« رئیس دفتر تحقیقات 
و اطالعات کابینه دولت ژاپن، گفت که روسیه و ژاپن 
به امضای پیمان صلح نیاز دارند و این کشورها شرایط 

الزم برای این امر را ایجاد خواهند کرد.

قرقیزس�تان: در درگیری مرزی میان قرقیزستان و 
تاجیکس��تان، یک س��رباز قرقیز کش��ته و چند نفر از 
سربازان هر دو طرف زخمی شدند. مقامات دوشنبه و 
بیشِکک اعالم کردند یک سرباز قرقیز در درگیری های 
شبانه مرزی دو کشور کشته و چند نفر دیگر از هر دو 
طرف درگیر مجروح ش��دند؛ هر دو طرف، یکدیگر را 

برای این حادثه سرزنش کردند.

ذرهبین

عادی سازی روابط با اسرائیل خیانتی بزرگ است
کاربران ش��بکه های اجتماعی ویدئویی منتش��ر کردند که در آن »قیس سعید« 
نامزد پیش��تاز در انتخابات ریاس��ت جمه��وری تونس بر مخالفت ب��ا هر گونه 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تأکید می کند.
 او تأکید می کند که »ما در وضعیت جنگ با دش��من صهیونیس��تی هس��تیم 
و عادی س��ازی رواب��ط، خیانتی بزرگ اس��ت«. وی تأکید می کن��د که »پیدایش 
مفهوم عادی س��ازی روابط )با اس��رائیل( به پس از امض��ای توافقنامه کمپ دیوید در 
مارس ۱۹77 بازمی گردد و ضروری اس��ت این مفهوم با مفهوم دیگری جایگزین ش��ود، 
این )عادی س��ازی روابط با اس��رائیل( فقط جنایت نیست بلکه خیانت بزرگ است«. وی 
همچنین گفت که هر کس با دش��من اس��رائیلی تعامل می کند، خائن است که بایستی 
مؤاخذه شود و اگر دستگاه قضایی امروز او را مؤاخذه نکند فردا ملت او را مؤاخذه خواهد 
کرد. س��عید افزود که »ما در وضعیت جنگ با رژیم اشغالگر قرار داریم؛ رژیمی که ملت 

فلسطین را آواره کرده است«.

 اسلو ُمرده است 
دبیر کل جنبش جهاد اس��المی فلسطین ضمن تأکید بر آمادگی مقاومت برای 
مقابل��ه با هر حمل��ه احتمالی تصریح کرد، پیمان »اس��لو« که 87 درصد خاک 

فلسطین را بر باد داد، از همان ابتدا مرده بود.
در ۱3 س��پتامبر ۱۹۹3 قرارداد »اس��لو« به عنوان اولین توافق میان س��ازمان 
آزادی بخش فلس��طین )ساف( و رژیم صهیونیستی امضا شد. »زیاد النخاله« دبیر 
کل جنبش جهاد اس��المی فلسطین به مناس��بت سالگرد این توافق اعالم کرد: تمام 
کسانی که پیمان اسلو را امضا کردند یا )در این مراسم( حاضر بودند، می دانند که ما به 
عنوان ملت فلسطین برای همیشه هشتاد و هفت درصد از )خاک( فلسطین را از دست 
دادیم و مطمئن نیستیم که سرنوشت مابقی آن، چه می شود. النخاله تأکید کرد: همان 
زمانی که دس��ت زدن برای ما در جش��ن کاخ س��فید در آن زمان تمام شد پیمان اسلو 
هم ُمرد؛ آن جش��ن، جشن کس��انی بود که به ما پیوستند تا با دست خودمان به مسأله 

فلسطین پایان دهیم.

بیداری در مقابله با معامله قرن
رئیس جمهور لبنان اعالم کرد، در صورتی که همه کشورهای عربی برای مقابله 
با طرح ادعایی آمریکا موس��وم به »معامله قرن« بیدار نش��وند، پایانی سخت در 
راه خواهد بود.»میشل عون« رئیس جمهور لبنان در نشستی با هیأتی از اتحادیه 
جانب��ازان و قربانیان جن��گ در لبنان، بار دیگر درباره طرح آمریکا موس��وم به 

»معامله قرن« هشدار داد.
میش��ل عون بر ضرورت بازگشت به معرفی مسأله فلس��طین به عنوان مسأله اصلی 
و آگاهی در قبال معامله قرن که به دنبال تحمیل برخی موضوعات بر کش��ورهای عربی 
اس��ت، تاکید کرد؛ خصوصا که رژیم صهیونیس��تی این روزها با توجه به اختالفات میان 
کش��ورهای عربی، ش��رایط را برای رسیدن به خواسته اش مناس��ب می بیند. وی گفت: 
تالشی برای تحمیل راه حل ها بر ما در جریان است، باید همگی برای بازگشت به مسأله 
اساس��ی بیدار ش��ویم زیرا در غیر این صورت نمی دانم پایانی که به آن خواهیم رس��ید، 

چیست اما حتما پایانی سخت خواهد بود.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

افغانستان را می توان سرزمینی نامید که در طول چند دهه رنگ 
آرامش ندیده و به عبارتی از زمانی که با فتنه انگلیسی ها از ایران 
جدا ش��د تا به امروز با جنگ و بحران همراه بوده اس��ت. زمانی 
اشغالگری انگلیسی ها، زمانی جنگ داخلی، دوره ای تجاوز ارتش 
سرخ ش��وروی سابق و از سال 200۱ تا به امروز هم اشغالگری 

آمریکا، این س��رزمین را در زنجیره ای از بحران ها و نابسامانی ها 
ف��رو برده اس��ت. نکته قابل توجه در تحوالت افغانس��تان آنکه 
اعضای دفتر سیاس��ی طالبان در قطر پس از س��فر به مس��کو 
عازم تهران شده تا با مقامات کشورمان پیرامون مذاکرات صلح 
افغانستان به گفتگو بنشینند. این دومین سفر خارجی اعضای 
دفتر سیاس��ی طالبان پس از لغو مذاک��رات این گروه با آمریکا 
توس��ط دونالد ترامپ اس��ت. طالبان در جریان این س��فر طی 
گفتگو با مقامات وزارت امور خارجه و همچنین برخی مقامات 
سیاسی، پیرامون مذاکرات صلح افغانستانرایزنی می کنند. سفر 
نماین��دگان این گروه به ایران در حالی انجام ش��ده اس��ت که 
براس��اس جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، 
قرار است انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا ۱۱ روز دیگر 
برگزار ش��ود. این گروه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را 
تحریم کرده و اخطار داده اس��ت که می تواند پیامدهای منفی 

بسیاری برای آینده سیاس��ی افغانستان به همراه داشته باشد. 
حال این سوال مطرح است که اهداف این سفر چیست و چگونه 

افغانستان می تواند به آرامش دست یابد؟ 
نکته مقدماتی در باب س��فر اعضا طالبان آن است که این سفر 
نش��اگر آگاهی گروه های افغان مبنی بر نیاز به روند سیاسی و 
بی نتیجه بدون راهکار نظامی است که سالهاست افغانستان را 
با بحران مواجه کرده اس��ت. ام��ا در باب چرایی رویکرد طالبان 
به بهره گیری از ظرفیت های ایران در روند صلح که مورد تایید 
دولت مرکزی افغانس��تان نیز می باش��د نکته مهم عدم اعتماد 
سراسری به سیاست های آمریکاست. پس از ۹ دور مذاکره میان 
امری��کا و این گروه در حالی که نماین��ده آمریکا در امور صلح 
افغانس��تان از دس��تیابی به توافق در اصول با طالبان خبر داده 
بود،هفته گذشته رییس جمهور این کشور با لغو برنامه دیدار با 
طالب��ان در امریکا اعالم کرد از نظر او مذاکره با طالبان منتفی 

است. آمریکا نشان داده که نه منافع طالبان و نه دولت مرکزی 
افغانس��تان برایش اهمیت ندارد و سیاس��ت بحران را بهترین 
گزینه برای رسیدن به منافع اش می داند. نمود این امر را در روند 
مذاکرات دوحه می توان مشاهده کرد که در نهایت نیز بی نتیجه 
پایان یافت. در نقطه مقابل جمهوری اسالمی ایران همواره نشان 
داده است که صلح و امنیت همسایگان صلح و امنیت این کشور 
اس��ت و از تمام ظرفیت ها برای تحقق این مهم بهره می گیرد. 
در باب افغانس��تان نیز تهران همواره چنین رویکردی داشته و 
مذاکرات افغانی- افغانی را اصل مهم در تحقق صلح و ثبات این 
کشور می داند. بر این اساس راهکار دولت مرکزی و جریان های 
سیاسی افغان از جمله طالبان بهره گیری از ظرفیت ها و ابتکاران 
جمهوری اس��المی برای رسیدن به صلح پایدار است که دوری 
از مداخ��الت آمریکا می تواند زمینه س��از تحقق این طرح ها و 

رسیدن کامل افغانستان به صلح و ثبات باشد. 

یادداشت

 اسرائیلی ها دیروز برای دومین بار در سال 20۱۹ 
میالدی، برای انتخاب اعضای کرسی های پارلمان 
رژیم صهیونیستی ) کنست( به پای صندوق های 
رای رفتن��د که نه رقابت که جنگی آش��کار میان 
نتانیاهو و مخالفان��ش در گرفته که عمق بحران 

سیاسی در این رژیم را آشکارتر ساخته است. 
رژیم صهیونیس��تی که مدعی تنها دموکراس��ی 
منطق��ه بود نه تنها نتوانس��ته ای��ن ادعا را حفظ 
نماید  بلکه ه��ر روز ابعاد جدیدی از واهی بودن 
این ادعا آش��کار می شود. بخش��ی از این مسئله 
تبعیض گس��ترده ب��رای رای دهندگان اس��ت و 
بس��یباری که ب��ه دلیل نژاد و منطقه س��کوت و 
یا زادگاهش��ان حق حضور در انتخابات را ندارند. 
بع��د دیگ��ر این مس��ئله جنگ تمام عی��ار میان 
جریان های سیاسی برای رسیدن به قدرت است 
ک��ه تمام اص��ول اخالقی و دموکراتی��ک را کنار 

گذاشته و رقابتی کثیف را در پیش گرفتند. 
پس از برگزاری این انتخابات در اوایل س��ال جاری 

)20 فروردین ماه ( بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی و رهبر حزب لیکود مامور تشکیل 
کابینه ش��د اما با وجود اختالفات بس��یار در میان 
احزاب راس��ت افراطی در امر تشکیل کابینه ناکام 
ماند. در طول تاریخ نامش��روع رژیم صهیونیستی، 
این نخس��تین بار اس��ت که حزب لیکود به عنوان 

حزب پیروز، نتوانست تشکیل کابینه دهد.
رهبران دو ح��زب اصلی رژیم صهیونیس��تی در 
آخرین س��اعات پیش از رأی گی��ری که در میان 
تدابیر شدید امنیتی صورت می گیرد، شهرونداِن 
مردد را به شرکت در انتخابات به سود نامزدهای 

مورد حمایت خود فراخواندند.
در انتخاب��ات ماه آوریل گذش��ته، حزب »لیکود« 
به رهبری بنیامین نتانیاهو تنها یک کرس��ی بیش 
از حزب رقیب، اتحاد سیاس��ِی »آبی و س��فید« به 
رهب��ری »بنی گانت��س«، بدس��ت آورد و به رغم 
پیروزی احزاب راس��ت در ای��ن انتخابات، موفق به 
تش��کیل دولت نش��د. در انتخابات گذشته، حزب 

لیک��ود و حزب رقیب آن، ائتالف آبی- س��فید، هر 
کدام توانس��تند 3۵ کرس��ی در کنست یا پارلمان 
۱20 عض��وی بدس��ت بیاورند. اما لیک��ود با دیگر 
احزاب، ائتالف کرد و مجموعا آنها ۶۵ کرسی را در 
اختیار گرفت.رقیب اصلی نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در این انتخابات »بنی گانتس« ژنرال 
دارای درجه سپهبدی اسرائیل و بیستمین فرمانده 
ستاد کل فرماندهی و عملیات ارتش اسرائیل است 
که با تشکیل حزبی وارد سیاست شده است.با این 
حال نتانیاهو سعی کرده است رقیب خود را ضعیف 
و بی تجرب��ه نش��ان دهد. بنی گانت��ز، رقیب اصلی 
نتانیاهو، نیز س��عی کرده روی تحقیقات مربوط به 
فس��اد در مورد نتانیاهو تمرکز کن��د، که هرگونه 
خالف��ی را انکار کرده اس��ت.رقیب دیگر نخس��ت 
وزیر رژیم صهیونیستی در این انتخابات "آویگدور 
لیبرمن" وزیر دفاع س��ابق و رهبر حزب »اسرائیل، 
خانه ما«، اس��ت. این حزب ب��ا حزب بنی گانتس، 
ائتالف آبی و س��فید را تشکیل داده است تا پیروز 
انتخابات پارلمانی این رژیم شود.نظرسنجی ها در 
سرزمین اشغالی نشان می دهد که احزاب "لیکود" 
و "آبی س��فید" در صورت برگزاری انتخابات تعداد 

کرسی های برابر را به دست می آورند. 

سفر طالبان به تهران 

تکرار نگاه تحقیر آمیز آمریکا به عربستان پس از شکست در برابر عملیات پهپادی یمنی ها

سعودی برای امنیتش باید پول بیشتری بدهد
گزارش

آمریکا که سیستم پاتریوتش به رغم میلیاردها دالر هزینه نتوانسته 
کاری برای سعودی در برابر مقاومت یمن صورت دهد، همچنان 
به رفتار تحقیر آمیز در قبال سعودی ادامه می دهد چنانکه ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا گفت: ما به س��عودی کمک خواهیم کرد و 
سعودی ها باید در تامین امنیت خود مسئولیت بیشتر را خودشان 

بپذیرند و این امر شامل دریافت پول هم می شود.
رییس جمهور آمریکا با اش��اره به اینکه کش��ورش بزرگترین 
تولی��د کنند انرژی در جهان اس��ت گفت: از اتفاق رخ داده در 
خاورمیانه وحشت زده نیستیم. ترامپ با اشاره به اینکه آمریکا 

در ح��ال حاضر بزرگترین تولید کنند انرژی در جهان اس��ت 
اظهار داش��ت: چند سال پیش اگر اتفاقی که دو روز پیش در 
خاورمیانه افتاد، رخ می داد ما مش��کل پیدا می کردیم و دچار 
وحش��ت می ش��دیم، اما امروز این ترس و وحشت را نداریم و 
نفت بس��یاری در اختیار داریم.  رئی��س جمهور آمریکا گفت: 
ما دیگر مجبور نیس��تیم برای نف��ت، نیروی دریایی به منطقه 
خاورمیانه بفرس��تیم. خودمان به اندازه کافی نفت داریم. الزم 
به ذکر اس��ت دو منبع آگاه در ش��رکت تج��اری آرامکو اعالم 
کردند این ش��رکت درخواس��ت هایی در زمینه خرید سوخت 

دیزل ارائه کرده اس��ت. بخش تجاری ش��رکت نفتی آرامکوی 
عربس��تان سعودی در پی انفجار روز شنبه در تاسیسات نفتی 
این کش��ور، به خریدار فراورده های پاالیشی نفت برای تحویل 
فوری تبدیل ش��ده اس��ت. به موجب این گ��زارش منابع آگاه 
ش��رکت تجاری آرامکو )ATC( روز یکش��نبه در یادداش��تی 
اع��الم کردند عربس��تان س��عودی پ��س از حم��الت اخیر به 
تاسیس��ات نفتی آرامکو ناچار ش��د بی��ش از نیمی از تولیدات 
نف��ت خام خود را به همراه بخ��ش از تولیدات گازی به تعلیق 
در بیاورد و قرار اس��ت به یک خریدار چش��مگیر فراورده های 

پاالیشی تبدیل شود.
گروه موسوم به انرژی اس��پکتس Energy Aspects اعالم 
کرد این حمالت احتماال روزانه تا یک میلیون بش��که نفت از 
ظرفیت های پاالیشگاهی آرامکو را کاهش داده است با این همه 
هنوز قابل تایید نیست و هنوز مشخص نشده که این گروه در 
گزارش خود به کدام پاالیش��گاه آرامکوی سعودی اشاره دارد. 
به موجب این گزارش دومنبع آگاه در ش��رکت تجاری آرامکو 
اعالم کردن��د این ش��رکت درخواس��ت هایی در زمینه خرید 

سوخت دیزل برای تحویل فوری ارائه کرده است. 

نظام بازنشستگی بهانه جدید تظاهرات 
ضد ماکرون

جمعی از وکال، پزش��کان، پرس��تاران و خلبانان و مهمانداران فرانسوی 
در اعتراض به برنامه اصالحات نظام حقوق بازنشس��تگی دولت »امانوئل 

مکرون« رئیس جمهوری فرانسه، در پاریس راهپیمایی کردند.
، ح��دود 20 ه��زار نفر و به گفت��ه پلیس ۱0 ه��زار و ۵00 نفر بدنبال 
فراخوانی که پیش��تر صادر ش��ده بود، در این راهپیمایی که برگزار شد، 
ش��رکت کردند. ش��رکت کنندگان در این راهپیمایی، خشم و اعتراض 
خود را نس��بت به کاهش حقوق بازنشستگی اعالم کردند.وکال با لباس 
های رس��می سیاه، پزش��کان و پرستاران لباس های س��فید و خلبانان 
پوش��ش رس��می خلبانی بر تن داش��تند. در این راهپیمایی، ش��رکت 
کنن��دگان نگرانی خود را نس��بت به کاهش بودج��ه صندوق های مالی 
حمایت��ی بازنشس��تگی و خدمات رس��ان اعالم کردن��د. روز جمعه 22 
ش��هریور ماه نیز کارکنان بخش حمل و نقل فرانس��ه در پاریس دست 
ب��ه اعتصاب زدند ک��ه در پی این اق��دام، ۱0 خط مت��رو و اختالل در 
خطوط ریلی و اتوبوس��رانی، با مش��کل تردد روبرو شد. در این اقدام که 
بزرگترین بسیج همگانی در سیستم حمل و نقل دولتی فرانسه از زمان 
اعتصاب سراس��ری سال 2007 در این کشور بود، اعتصاب کنندگان به 
طرح کاهش مزایای بازنشس��تگی خود اعت��راض کردند تا بدین طریق، 
برنامه اصالحات بازنشس��تگی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را 

به چالش بکشند.
به موجب سیستم بازنشستگی فرانسه که به طور خاص متوجه کارکنان 
شبکه حمل و نقل عمومی پاریس است، به رانندگان قطارهای زیرزمینی 
و دیگر کارکنانی که زیر زمین کار می کنند، امکان بازنشستگی در سن 
۵2 سالگی را می دهد که یک دهه زودتر از سن قانونی بازنشستگی برای 
برخورداری از حقوق کامل بازنشستگی است.   این در حالیست که نتایج 
یک نظرسنجی حاکیست تقریبا سه نفر از هر چهار فرانسوی معتقدند که 

دولت مکرون از پس اصالحات خوب در این کشور برنمی  آید.

 تکرار روزهای خونین
افغانستان 

کمتر از دو هفته مانده به انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانس��تان ، روز 
س��ه شنبه انفجارهایی در نزدیکی س��فارت آمریکا در کابل و در والیت 
پروان در ش��مال پایتخت در نزدیکی محل سخنرانی رئیس جمهور این 

کشور روی داد.
یک انفجار در حوزه نهم امنیتی ش��هر کابل مقابل یکی از مراکز وابسته 
ب��ه وزارت دفاع مل��ی و در نزدیکی س��فارت آمری��کا رخ داد که هنوز 
گزارش��ی از تلفات آن منتشر نش��ده است. برخی گزارشها نیز از شنیده 
شدن صدای تیراندازی در نزدیکی سفارت آمریکا حکایت دارد. به گفته 
فردوس فرامرز س��خنگوی پلیس کابل ، این انفجار حوالی س��اعت  یک  
بعد از ظهر در حوزه نهم امنیتی شهر کابل در نزدیک چهارراهی احمد 
ش��اه مسعود صورت گرفته اس��ت. همچنین انفجاری در محل برگزاری 
س��خنرانی انتخاباتی محمد اشرف غنی در والیت پروان در شمال کابل 
رخ داد. نصرت رحیمی س��خنگوی وزارت کش��ور افغانستان اعالم کرد 
حوالی س��اعت ۱۱:40 قبل از ظهر امروز یک فرد انتحاری سوار بر یک 
موتور س��یکلت در حوزه اول ش��هر چاریکار مرکز والیت پروان خود را 
منفج��ر کرد. رحیمی اف��زود که در گردهمائ��ی انتخاباتی گروه "دولت 
ساز" اشرف غنی رئیس جمهور این کشور به کسی آسیب نرسیده است. 
برخی گزارش��های تائید نشده حاکی از کش��ته شدن 24 نفر و مجروح 

شدن بیش از 30 نفر دیگر در انفجار استان پروان است.
گ��روه طالبان پیش از این با  صدور بیانیه ای درباره خرابکاری در روند 
انتخابات هش��دار داده بود. قرار اس��ت چهارمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری افغانس��تان روز ششم مهر ماه برگزار شود.  این درحالی است 
که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمر یکا نیز هفته گذشته مذاکرات صلح 
ادعایی با طالبان را متوقف کرد. در این میان فایننشال تایمز در خبری 
ادعا کرد س��ران القاعده و داعش در این اواخر تالش های مش��ترکی را 

برای ایجاد جبهه ضد طالبانی آغاز کرده اند.

انتخاباتی که بحران سیاسی رژیم اشغالگر را آشکارتر کرد

 جنگ صهیونیست ها پای صندوق


