میراث «ماندال» در حمایت از فلسطین

رئیسجمهور اس��بق آفریقای جنوبی در نشستی در دوحه از کاهش حمایت
از فلسطین ابراز نگرانی کرد و از اصرار آفریقای جنوبی برای ادامه حمایت از
مسأله فلسطین بنا به خطمشی «نلسون ماندال» سخن گفت« .تابو امبیکی»
( )۱۹۹۹-۲۰۰۸اعالم کرد ،این کش��ور دس��ت از اص��ول خود در حمایت از
ملت فلسطین و این مسأله عادالنه نخواهد کشید و از میراث «نلسون ماندال»
نخستین رئیسجمهور آفریقای جنوبی محافظت خواهد کرد .وی در پاسخ به سوال
روزنامه «القدس العربی» که آیا ممکن اس��ت آفریقای جنوبی از حمایت فلس��طین
بردارد ،گفت :خیر ،این موضوع مطرح نیس��ت که موضع ما در قبال مسأله فلسطین
تغییر کند .زمانی که اخیرا آفریقای جنوبی ریاست اتحادیه آفریقا را بر عهده گرفت
رد معامله قرن که توس��ط «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا ارائه ش��ده را اعالم
کردیم .تغییری در موضع آفریقای جنوبی رخ نخواهد داد و این امری قطعی است.

مقاومت نبود اکنون اسرائیل در بیروت بود

س��فیر سوریه در لبنان با اشاره به پابرجا بودن روابط میان دمشق و بیروت
تأکید کرد :اگر مقاومت نبود اکنون اس��رائیل به بیروت رس��یده بود« .علی
عبدالکریم» سفیر سوریه در لبنان سخنانی را در خصوص روابط دو کشور و
همچنین نقش اساسی مقاومت در منطقه مطرح کرد .بر اساس این گزارش،
وی در خصوص روابط میان بیروت و دمشق اظهار داشت :روابط میان سوریه
و لبن��ان علیرغم برخی اختالف نظرها همچنان پابرجا اس��ت .عبدالکریم همچنین
تصریح کرد :تروریس��م به ضرر هر دو کش��ور سوریه و لبنان است و مصلحت هر دو
کشور در هماهنگی های امنیتی است که اکنون وجود دارد .سفیر سوریه در لبنان
همچنی��ن ادامه داد :اگر مقاومت نبود اکنون اس��رائیل به بیروت رس��یده بود .الزم
به ذکر اس��ت مقاومت در س��ال  2000اخراج رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان را
رقم زد.

فرادید

مخالفت فراکسیون حزباهلل با شروط صندوق بینالمللی پول

عضو فراکسیون حزباهلل لبنان در گفتوگو با رویترز بر مخالفت این جنبش
با ش��روط صندوق بینالمللی پول برای حل بحران مالی لبنان تأکید کرد و
به راهحلهای ملی و عملی فراخواند« .حس��ن فضلاهلل» بار دیگر با شروط
صندوق بینالمللی پول برای کمک به لبنان مخالفت کرد.وی به خبرگزاری
«رویترز» گفت :موضع ما رد شروطی است که برنامه صندوق بینالمللی پول
مطرح میکند خواه از سوی این صندوق باشد یا از سوی طرفی دیگر .وی افزود :این
شروط منجر به انقالب مردمی میشود؛ چه کسی میتواند مسؤولیت افزایش مالیات
بر عموم ملت لبنان یا فروش امالک دولتی به بخش خصوصی ،خصوصیسازی همه
چیز و اخراج بخش زیادی از کارمندان دولت را بپذیرد .فضلاهلل در ادامه به راهحلی
ملی در دس��ترس برای ایجاد برنامه اصالحی ریش��های و عملی فراخواند تا در کنار
آن از تجربههای صندوق بینالمللی پول نیز استفاده شود.
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یادداشت
یم�ن :همزمان با تش��دید شکستهای سعودی در
یم��ن ،و در حالی که انگلیس همواره از جنگ یمن
به عنوان ابزاری برای سرکیسه کردن و باجگیری از
عربس��تان بهره گرفته ،وزیر امور خارجه انگلیس در
سفر خود به عربستان درباره وضعیت یمن گفتوگو
خواهد کرد .این س��فر در حالی صورت میگیرد که
دولت نجات ملی یمن با تش��کیل نشستی ،طرحی
برای مقابله با «اش��غالگری» س��عودی و امارات در
استانهای جنوبی و شرقی این کشور تصویب کرد.
عراق :نیروهای س��ازمان الحشد الشعبی عملیاتی
را در جن��وب ش��هر س��امراء برای تعقی��ب عناصر
داع��ش آغاز کردهان��د .این عملیات ب��رای تفتیش
و بازرس��یهای گس��ترده در منطقه «االس��حاقی»
واقع در جنوب ش��هر س��امراء کلید خورده اس��ت.
الحش��د خبر داد ،اطالعات دقیقی به دس��ت لشکر
 315الحش��د رسیده اس��ت مبنی بر اینکه عناصر
تروریستی داعش در مناطق «العذیة»« ،الرواشد»،
«دغرة» و «الشطیط» حضور دارند.
پاکستان :مسجد تاریخی ش��هر پیشاور پاکستان
پ��س از وقفه  ۲۵س��اله ب��ه روی نمازگ��زاران زن
بازگش��ایی ش��د .به دنبال کاه��ش حجم حمالت
تروریس��تی در پاکس��تان و فراه��م ش��دن امنیت
نسبی در شهر پیش��اور مرکز ایالت خیبرپختونخوا
پاکستان ،مسجد تاریخی "سنهری" این شهر بعد از
 ۲۵س��ال ،میزبان نمازگزاران زن پاکستانی خواهد
ب��ود و مقدمات نماز جماعت زنان در این مس��جد
نهایی شده است.
آمری�کا :رئی��س مجلس نماین��دگان آمری��کا در
مصاحبهای گفت ترامپ خطرناکترین فرد در تاریخ
آمریکا بوده و این کشور نمیتواند چهار سال دیگر او را
تحمل کند«.نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا گفت ،با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا
مش��کالتی ج��دی دارد و او را خطرناکترین فرد در
تاریخ آمریکا نامید .پلوسی در مصاحبهای گفت« :من
مشکالتی جدی با این رئیسجمهور دارم زیرا حقیقت
را نمیگوید ،به قانون اساسی احترام نمیگذارد و به
کودکان آسیب میزند».

نیمچه گزارش
سودجویی ماکرون از کرونا

ه��راس از کرون��ا در حالی مردم فرانس��ه از جمله
جنب��ش جلیقه زردها را خانه نش��ین کرده که در
اقدامی سودجویانه از این وضعیت ،مجلس شورای
ملی فرانس��ه ضمن رد دو درخواست رای اعتماد از
سوی مخالفان ،پس از گذشت سه ماه از اعتصابها
و اعتراضه��ای مس��تمر مردم��ی و اتحادیهه��ای
کارگری علیه برنامه اصالحات حقوق بازنشس��تگی
و با وجود مخالفتهای نمایندگان ،رای به تصویب
آن داد.
ش��بکه خبر فرانس��ه دیروز گزارش کرد :س��ه روز
پس از آنکه «ادوارد فیلیپ» نخس��ت وزیر فرانسه
از بند س��وم ماده  ۴۹قانون اساس��ی این کشور که
اج��ازه تصویب یک قانون بدون بحث در پارلمان را
میدهد ،استفاده کرد ،مجلس شورای ملی فرانسه
برنام��ه جنج��ال برانگی��ز اصالحات بازنشس��تگی
دول��ت مکرون را ب��ا  ۱۴۸رای به تصویب رس��اند.
به دنبال اس��تفاده نخس��ت وزیر فرانسه از این بند
قانون اساس��ی فرانسه ،جنبش های اعتراضی علیه
برنامه اصالحات بازنشستگی دولت امانوئل مکرون
افزایش یافته است.
مطابق بند س��وم ماده ۴۹قانون اساس��ی فرانس��ه،
نخس��ت وزیر می تواند با درخواس��ت تصویب یک
الیح��ه از مجلس ش��ورای ملی ،درخواس��ت رای
اعتماد نیز کند ک��ه در صورت تحقق آن ،فرض بر
این خواهد بود که آن الیحه تصویب ش��ده اس��ت.
شبکه رادیویی «آر .ت.ال» فرانسه هم گزارش کرد
که اصالحات حقوق بازنشس��تگی در م��اه آوریل/
فروردی��ن  ۹۹پی��ش از ارج��اع به مجل��س ،برای
تصویب نهایی که برای پیش از تابستان سال آینده
برنامه ریزی شده است ،در سنا ادامه خواهد یافت.
همچنین در تازهترین نظرس��نجی که در روزهای
دوم و س��وم مارس از سوی موسسه «»YouGov
به طور اختصاصی برای «هافینگتون پس��ت» انجام
و امروز منتشر شده ۶۸ ،درصد فرانسویها با انتقاد
از اق��دام دولت در اس��تفاده از بند س��وم ماده ۴۹
قانون اساسی در تصویب اصالحات بازنشستگی آن
هم در بحبوحه ش��یوع کرونا در این کش��ور تاکید
کردند که نخس��ت وزیر فرانسه نباید از این بند در
چنین شرایطی استفاده میکرد.

سفری نه چندان دوستانه
فرامرز اصغری

مناب��ع خب��ری اع�لام کردند ک��ه رجب طی��ب اردوغان
رئی��س جمهور ترکی��ه برای دیداری رس��می امروز راهی
روس��یه میش��ود چنانکه پیش از این نیز دفتر ریاس��ت
جمه��وری ترکیه اعالم کرد که اردوغ��ان روز  ۵مارس به
مسکو س��فر میکند .این س��فر در حالی صورت میگیرد
ک��ه طی هفتههای اخیر روابط میان دو کش��ور با ابهامات
و چالش��های قابل توجهی همراه شده که محور آن را نیز
تحوالت س��وریه تش��کیل میدهد .ترکیه ضمن اش��غال

اراضی س��وریه ،عملیات نظام��ی در ادلب را صورت داده و
رسما به حمایت از گروههای تروریستی میپردازد .ترکیه
همزمان تالش دارد تا از بحران آوارگان برای امتیازگیری
از اروپا بهره گیرد چنانکه اردوغان رس��ما اعالم کرده اروپا
برای مقابل��ه با این بحران باید از مواض��ع ترکیه در قبال
ادلب دفاع نماید .محور بودن س��وریه در مذاکرات طرفین
چنان اس��ت که کاخ کرملین دیروز اعالم کرد امید دارد
«والدیمی��ر پوتین» رئیسجمهور روس��یه و «رجب طیب
اردوغ��ان» همتای ترکی��های او ،بتوانند بر س��ر اقداماتی
مشترک در قبال سوریه به توافق برسند.
دیمیتری پس��کوف سخنگوی دولت روس��یه گفت :قصد
داریم بحران ادلب را به بحث بگذاریم .انتظار داریم بتوانیم
با ترکیه بر س��ر بحران سوریه ،علت بحران ،اثرات مخرب

این بحران به درک مشترکی دست یابیم و وارد روند انجام
یک سری اقدامات مشترک ضروری شویم .این مواضع به
ظاهر دوستانه در حالی است که طی روزهای اخیر روسیه
بارها ترکیه را متهم به همکاری و حمایت از تروریس��تها
کرده اس��ت چنانکه کشته شدن بیش از  30نیروی ترکیه
در حمالت هوایی روس��یه به دلی��ل حضور این نیروها در
مقر تروریس��تها عنوان شد .در همین حال الوروف وزیر
ام��ور خارجه روس��یه نیز بارها آنکارا را ب��ه نقض توافقات
س��وچی متهم کرده و وزارت دفاع روسیه نیز در بیانیهای
اع�لام کرده اس��ت نیروهای ترکیه در مقر تروریس��تها
هس��تند .در نقط��ه مقابل آنکارا نیز روس��یه را به حمایت
از س��وریه متهم و خواستار تغییر این مواضع است .ترکیه
انتظار دارد که روس��یه همراه با این کشور در ادلب اقدام

نماید در حالی مس��کو تاکید دارد که ب��ر تمامیت ارضی
س��وریه تح��ت حاکمیت قاطع و یکپارچ��ه نظام حاکم بر
این کش��ور تاکید دارد .با توجه به این شاخصهها میتوان
گفت که س��فر اردوغان به روس��یه نه یک س��فر و دیدار
دوس��تانه بلکه یک ج��دال دیپلماتیک اس��ت که مکمل
تقابلهای نظامی طرفین در ادلب میباشد .منافع طرفین
در ی��ک تضاد کامل ق��رار دارد و لذا نمیت��وان امیدی به
توافق سیاس��ی طرفین داش��ت و این دیدار بیش��تر نوعی
اتمام حجت میان طرفین اس��ت در حالی که ترکیه تالش
دارد با القا تبعات توافق آنکارا با مس��کو برای غرب ،از این
دی��دار به عنوان مولفهای برای باج گیری از آمریکا و اروپا
نیز بهره گیرد .رفتارهای سینوسی که تجربه نشان داده در
نهایت دستاورزی برای ترکیه نخواهد داشت.

گزارش
رئیس جمهور ترکیه امروز در حالی راهی مس��کو میشود
ک��ه وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد که مقرهای بازرس��ی
نظام��ی ترکی��ه در منطقه ادل��ب با مراکز تروریس��تی در
ارتباط هس��تند و درواقع تروریستها از این مقرها استفاده
میکنند.
ژنرال ایگور کوناشنکوف با انتقاد بیسابقه از عملکرد ترکیه
در ش��مال س��وریه اعالم کرد :نتیجه یک سال و نیم توافق
درباره سوریه با ترکیه در سوچی ،ارتباط یافتن تروریستها
با نظامیان ترکیه ش��ده است .به گفته مقام روس ،وضعیت
منطقه امن ادلب که در نتیجه اقدامات متقابل ارتش سوریه،
تروریس��ت های گروه هیات تحریر الشام به مسافت دور از
حلب رانده ش��دند ،زمان حساس دیگری بود .کوناشنکوف
ادام��ه داد :در س��ال  ۲۰۱۸نه فقط کش��ورهای غربی بلکه
س��ازمان ملل هم از امضای توافقنامه س��وچی درباره ادلب
استقبال کرد .وی افزود :بخش کلیدی این تفاهم نامه تعهد
ترکیه به جداس��ازی تروریس��ت ها از معارض��ان میانه رو و
دور کردن تروریس��ت ها از محدوده ام��ن ادلب تا ۲۰-۱۵
کیلومتر و خارج کردن تس��لیحات س��نگین توپخانه ای از
ای��ن منطقه ب��ود .در هفتههای اخیر منطق��ه امن ادلب بر
اثر تحرکات تروریس��تها متشنج شده و ورود ارتش ترکیه
ب��ه این منطق��ه و درگیری آن با نیروهای ارتش س��وریه و
نیز گلوله ب��اران مناطق پیرامون ادلب ازس��وی گروه های
تروریس��تی بر تنشها افزوده اس��ت .تفاهمنامه س��وچی
بین روس��ای جمهوری روس��یه و ترکیه که در سال ۲۰۱۷
امضا ش��د ازجمله شامل جداس��ازی مخالفان سوری میانه
رو از تروریس��تها میشود.به گفته کوناشنکوف ،حملههای
گسترده توپخانهای و گلوله باران مناطق مسکونی سوریه و
حمالت به پایگاه حمیمم ،رویدادهای روزمره ش��ده است.
وی خاطرنشان کرد که ترکیه با نقض معیارهای بین المللی
به ادلب سوریه لشکرکشی کرد اما غرب این مساله را نادیده
میگی��رد .وی اف��زود :تهدیدهای علنی ب��رای نابودی همه
واحدهای ارتش س��وریه و بازگرداندن جاده ام ۵.در سوریه
تحت کنترل تروریس��ت ها را آمریکا و کشورهای اروپایی،

افشاگری وزارت دفاع روسیه در آستانه سفر اردوغان به مسکو

ارتباط مقرهای نظامی ترکیه با تروریستها
ح��ق قانونی آن��کارا برای دفاع از خود میخوانند .از س��وی
دیگر سخنگوی کرملین گفت امید دارد در گفتوگویهای
میان رهبران روس��یه و ترکیه ،توافقی بر س��ر اقدامات الزم
برای آتشبس در شمال غرب سوریه میسر شود«.دیمیتری
پسکوف» سخنگوی دولت روسیه گفت« :قصد داریم بحران
ادلب را به بحث بگذاریم .انتظار داریم بتوانیم [با ترکیه] بر
سر بحران [س��وریه] ،علت بحران ،اثرات مخرب این بحران
به درک مشترکی دست یابیم و وارد [روند انجام] یک سری
اقدامات مشترک ضروری شویم».پوتین اردوغان قرار است
امروز در مسکو با یکدیگر دیدار کنند .اردوغان دیروز گفته
است ،انتظار دارد گفتوگویش با پوتین منتج به دستاوردی
درخصوص آتشبس در ش��مال غرب س��وریه شود .در این
میان وزیر دفاع ترکیه با اشاره به تداوم عملیات نظامی این

کشور در ش��مال غرب س��وریه ،گفت برای صحبت درباره
ح��ل بحران ادلب از طریق راهکارهای سیاس��ی به مس��کو
س��فر میکند« .حلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه مدعی شد
عملیات نظامی جدید این کش��ور در ش��مال غرب س��وریه
طبق برنامهریزیها پیش میرود .به نوش��ته وبگاه ش��بکه
«اِیهابر» ،آکار طی نشست خبری پیش از سفر به روسیه،
گفت هدف از س��فر روز پنجش��نبه به مس��کو ،حل بحران
ادلب از طریق ابزارهای مسالمتآمیز و راهکارهای سیاسی
اس��ت .در این میان یک هیأت بلندپایه آمریکایی در س��ایه
درگیریهای ش��دید در اس��تان ادلب سوریه ،به شهر ادلب
رفت و از آنجا از ترکیه حمایت کرد .ش��بکه خبری الجزیره
با بیان این خبر نوشت که این هیأت در سایه درگیریهای
ش��دید در استان ادلب وارد خاک س��وریه شد و این هیأت

از آمادگی آمریکا برای تجهیز ترکیه به تسلیحات نظامی و
کمکهای بشردوستانه خبر داد.
خبر دیگ��ر آنکه معاون وزیر خارجه س��وریه با بیان اینکه
روسیه در کنار سوریه در نبرد واحدی علیه تروریسم است،
گفت که همکاری دو کشور در چارچوب قوانین بین المللی
و مصوبات آس��تانه است .معاون وزیر خارجه سوریه اعتماد
کشورش به سوریه در جنگ با تروریسم را کامل و غیرقابل
تردی��د توصیف کرد« .فیصل المقداد» در نشس��ت خبری
مشترک با «الهادی الحویج» وزیر خارجه دولت شرق لیبی
در پاسخ به س��وال روزنامه س��وری الوطن گفت« :اعتماد
س��وریه به دوس��تان روس آن کام��ل و غیر قاب��ل تردید
اس��ت .آنه��ا در چارچوب قوانین بین الملل��ی و به منظور
اجرای مصوبات آس��تانه با س��وریه همکاری میکنند» .از
س��وی دیگر مرکز آشتی روسیه در س��وریه اعالم کرد که
تروریستها در «س��راقب» در تالش بودند در این منطقه
حمله شیمیایی به راه بیندازند که به علت بیتجربگی خود
شیمیایی شدند.
تکاوران حاضر در گروههای تروریس��تی «جبهه النصره» و
«اجناد القوقاز» که تحت حمایت ترکیه قرار دارند ،حمالت
گس��تردهای به شهرک راهبردی «سراقب» در استان ادلب
سوریه انجام دادند.
ی��ک منبع در لش��کر  ۲۵ارتش س��وریه خب��ر داد که این
درگیریها به ش��دت در جریان بوده و تا بعدظهر ،از شدت
آن کاسته شده و هیچ تغییری در نقشه میدانی این منطقه،
رخ نداده است.این منبع به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که
ارتش س��وریه در جریان دفع این حمالت گسترده ،حدود
 ۱۵۰تروریست را از پای درآورد.
تروریس��تها پس از این حمله ناکام ،به سمت مواضع خود
در شهرکهای «افس» و «النیرب» در شمال و جنوب غرب
سراقب عقبنش��ینی کردند .تروریستها قصد داشتند در
غرب سراقب عملیات خود را به سرانجام برسانند که موفق
نشدند .در جریان دفع این حمالت گسترده ،چندین خودرو
و جنگافزار متعلق به تروریستها منهدم شد.

یونان سپر اروپا در برابر باجخواهی آنکارا

تکرار بیتعهدی آمریکا این شماره طالبان

تأکید مقاومت بر اتخاذ استراتژی جدید

همزم��ان با رفتارهای باجگیرانه ترکیه در قبال آوارگان س��وری بر جای
مانده از تجاوز ترکیه به ادلب ،رئیس کمیس��یون اروپا با چشمپوش��ی از
س��رکوب مهاجران سوری در مرزهای یونان ،از این کشور به عنوان سپر
اتحادیه اروپا یاد کرده و کمک بروکسل به آتن برای مقابله با پناهجویان
را خواستار شد.
«اورس��وال ف��ن در الی��ن» رئیس کمیس��یون اروپ��ا از یون��ان بهعنوان
«سپری» در برابر س��یل پناهجویان سوری تقدیر کرد .به نوشته روزنامه
«ایندیپندن��ت» ،فن در الی��ن گفت« :این مرز فقط مرز یونان نیس��ت،
بلکه مرز اروپا اس��ت .از یونان بهخاطر اینکه در این برهه س��پر ما شده
است تشکر میکنم» .این در حالی است که یونان برخالف قطعنامههای
بینالملل��ی درخصوص پناهجویان ،طی روزهای اخیر با اس��تفاده از گاز
اش��کآور از ورود آنها به داخل خاک این کش��ور جلوگیری کرده و به
س��مت قایقهای حامل مهاجران که به سوی سواحل آن رفتهاند ،شلیک
کرده است.
ب��ا این وجود ،فن در الین کمک  ۷۰۰میلیون یورویی از بودجه اتحادیه
اروپا به یونان برای مقابله با مهاجران و پناهجویان را خواستار شد.رئیس
کمیس��یون اروپا با چشمپوش��ی از س��رکوب پناهجویان گفت« :از گارد
مرزی ،گارد س��احلی ،پلی��س و کارکنان فرانتک��س (آژانس گارد مرزی
و س��احلی اتحادیه اروپا) بهخاطر تالشهای خستگیناپذیرشان قدردانی
میکنم».رئیسجمه��ور ترکیه با تهدید مجدد دولت س��وریه به نابودی،
ب��ه اروپا هش��دار داد برای پایان م��وج ورود پناهجویان ب��ه این قاره ،از
تجاوز نظامی جدید این کش��ور در ش��مال غرب س��وریه حمایت کند.به
نوشته روزنامه «دیلی صاباح» اردوغان طی سخنرانی در جمع نمایندگان
پارلمانی حزب عدالت و توس��عه ،گفت« :م��وج ورود پناهجویان به اروپا
ادامه خواهد داش��ت مگر اینکه قانون اساس��ی جدیدی بر اساس وحدت
سیاسی و تمامیت ارضی سوریه ایجاد شود ،انتخابات آزاد برگزار گردد و
دولت دموکراتیک منتخب مردم به روی کار بیاید» .وزارت کشور ترکیه
در پی وضعیت متش��نج در ادلب س��وریه اعالم ک��رد بیش از  135هزار
مهاجر از مرزهای این کشور به سوی یونان رفتند.

س��انی لگت س��خنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان از اولین حمله
هوایی این کش��ور علیه طالبان طی  11روز گذش��ته خب��ر داد و گفت:
طالبان به خواست مردم افغانستان برای کاهش خشونت متعهد نیست.
وی ای��ن حمله را که در شهرس��تان «نهر س��راج» والیت هلمند صورت
گرف��ت ،در جهت دفاع از نیروهای نظامی افغانس��تان خواند .لگت افزود:
م��ا به تواف��ق صلح میان آمری��کا و طالبان متعهد هس��تیم ،اما همزمان
مس��ئولیت دفاع از نظامیان افغانس��تان را نیز برعه��ده داریم .این مقام
آمریکایی ،خاطرنش��ان کرد« :به نظر میرس��د طالب��ان در حال از بین
ب��ردن فرص��ت پیش آمده برای صلح اس��ت و به اراده مردم افغانس��تان
برای کاهش خش��ونت توجهای نکرده اس��ت».وی با بی��ان اینکه آمریکا
از متح��دان خود در ص��ورت لزوم دفاع خواهد کرد ،گف��ت« :طالبان به
جامعه جهانی قول داده بود تا خش��ونت را در افغانس��تان کاهش دهد و
م��ا از این گروه میخواهی��م تا حمالت را متوقف و به توافق صلح متعهد
باش��د».این حمله در حال��ی صورت گرفت که براس��اس توافق آمریکا و
طالب��ان ،هیچگونه حملهای نباید از س��وی طالبان و آمریکا علیه مواضع
یکدیگر انجام شود.
دونال��د ترامپ در گفتوگوی��ی تلفنی مالبرادر معاون سیاس��ی طالبان،
تاکید کرد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به نفع جهان است
و پامپئو بهزودی برای رفع موانع موجود پبس روی اجرای توافق آمریکا
و طالبان به کابل سفر خواهد کرد.
حمله آمریکا پ��س از امضای توافق با طالبان در حالی صورت گرفته که
دول��ت افغانس��تان علیرغم عالم مقامات آمریکای��ی اعالم کرده تعهدی
برای آزادی زندانیان طالبان ندارد.
از س��وی دیگر نماینده روسیه در امور افغانس��تان با بیان اینکه مسکو با
قدرت گرفتن طالبان در افغانستان مخالف است ،گفت :به دلیل اختالفات
پیش آمده مذاکرات بین االفغانی با تاخیر آغاز میشود« .ضمیر کابلوف»
نماینده ویژه روس��یه در امور صلح افغانس��تان گفت :در صورت تصمیم
شورای امنیت برای لغو تحریم طالبان ،مسکو از این اقدام استقبال و آن
را اجرایی خواهد کرد.

س��ران چند گروه فلس��طینی اعالم کردند ،آمریکا را دشمن فلسطین و
مل��ت آن میدانن��د و معتقدند با توجه به ش��رایط موجود باید راهبردی
جدید اتخاذ کنند.
«خالد البطش» از اعضای ارشد جهاد اسالمی فلسطین اعالم کرد ،پروژه
«حل سیاس��ی» مسأله فلس��طین تمام ش��ده و دیگر چیزی نیست که
گروههای فلس��طینی بر س��ر آن با یکدیگر اختالف داشته باشند .وی به
شبکه «المیادین» گفت ،باید در مقابل سیاست آمریکا در منطقه ایستاد
و پروژههای آن را شکس��ت داد .تالش واش��نگتن برای برقراری تماس با
حم��اس در چارچوب مش��وش کردن تمام گروههای فلس��طینی صورت
میگیرد و باید وحدت را حفظ کرد.البطش تأکید کرد :واشنگتن شریک
ن��زاع علیه فلسطینیهاس��ت و تنها به کمک اش��غالگر کفایت نمیکند.
آشتی فلس��طینی باید محقق شود و وحدت باید ش��کل بگیرد«.صبری
صیدم» از اعضای ارشد جنبش فتح هم به المیادین گفت ،دولت آمریکا
به دنبال ش��رکایی در فلسطین برای اجرایی کردن معامله قرن میگردد.
ه��ر طرفی ک��ه مذاکره با آمریکا درب��اره این طرح را رد کند در مس��یر
صحیح گام برمیدارد« .ماهرالطاهر» از اعضای ارش��د جبهه مردمی نیز
اعالم کرد ،واش��نگتن به توطئههای خود برای کنار زدن مسأله فلسطین
ادام��ه میدهد و و تالش میکند طرفهای فلس��طینی را به اجرای این
طرحها وارد کند .خبر دیگر آنکه برخی منابع فلس��طینی گزارش کردند
که معاون هماهنگکننده س��ازمان ملل متح��د در امور صلح خاورمیانه
وارد غزه ش��د .همچنین سخنگوی رس��می جنبش «فتح» فلسطین در
بیانیهای اعالم کرد که نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی به وضوح بیانگر
طرز تفکر استعماری این رژیم است«.حسین حمایل» سخنگوی رسمی
جنبش «حماس» در بیانیهای امروز (چهارش��نبه) با اش��اره به برگزاری
انتخابات در سرزمینهای اش��غالی ،اعالم کرد که نتایج این انتخابات به
وضوح بیانگر طرز تفکر اس��تعماری رژیم صهیونیس��تی است .خبر دیگر
آنکه آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا از موافقت وزارت خارجه این
کش��ور برای فروش  8فروند هواپیمای سوخترسان بوئینگ «کیسی-
 »۴۶خبر داد.

