
اسناد»الکربی«محرمانهباقیمیماند
عالی ترین قاضی اس��کاتلند ضمن تایید فرمان وزیر 
خارجه انگلیس برای محرمانه ماندن اسناد مربوط 
به بمب گذاری س��ال ۱۹۸۸ در پرواز ش��ماره ۱۰۳ 
پ��ان امریکن ب��ر فراز »الکرب��ی«، رای به محرمانه 

ماندن این اسناد داد.
به رغم تالش ه��ای خانواده عبدالباس��ط المقرحی 
مظنون اصلی ماجرای الکربی برای انتش��ار اس��ناد 
اطالعاتی مربوط به بمب گ��ذاری در هواپیمای پان 
امریکن در سال ۱۹۸۸، عالی ترین قاضی اسکاتلند 
رای ب��ه محرمانه ماندن این اس��ناد داد. به نوش��ته 
روزنامه گاردین، عالی ترین قضات اس��کاتلند فرمان 
محرمانه نگهداشتن اس��ناد مربوط به ماجرای بمب 
گ��ذاری الکربی را که دومینی��ک راب وزیر خارجه 
چن��دی قبل آن را امضا کرده ب��ود، تایید کرده و به 
محرمانه باقی ماندن این اسناد رای دادند.۳۱ ژانویه 
۲۰۰۱ بود که سه قاضی اسکاتلندی عبدالباسط علی 
المقرحی از مقامات سابق »عرب ایرالین« لیبی را به 
جرم بمب گذاری در پرواز شماره ۱۰۳ پان امریکن 
به حبس ابد محک��وم کردند. در انفجار این هواپیما 
که در ۲۱ دس��امبر ۱۹۸۸ و بر فراز روستای الکربی 
رخ داد ۲۸۱ نفر در هواپیما و روس��تا کشته شدند.

المقرحی ۲۰ آگوس��ت س��ال ۲۰۰۹ توسط وزارت 
دادگستری اسکاتلند بخشیده شد و به لیبی بازگشت 
اما این لیبیایی در سن ۶۰ سالگی و دو سال و ۹ ماه 
بع��د از آزادی، در تاریخ ۲۰ می ۲۰۱۲ درگذش��ت. 
گفته ش��د که او به س��رطان پروس��تات مبتال بود.
دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس، در ماه آگوست 
فرمانی را امضا کرد که طی آن این اس��ناد اطالعاتی 
باید محرمانه و از دسترس��ی و انتش��ار علنی مصون 
بمانند. در سال ۲۰۰۸ »دیوید میلیبند« وزیر خارجه 
وقت انگلیس هم مانع از انتشار این اسناد شده بود.
محرمانه ماندن اس��ناد مربوط به ماجرای الکربی در 
شرایطی انجام می شود که پیشتر برخی رسانه ها از 
دست داشتن سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 

در این بمب گذاری خبر دادند.

نیمچه گزارش

گزارش

اعتراض های گس��ترده خیابانی به سیاس��ت های ضد حقوق 
بش��ری و البته ناتوانی وی در ح��ل بحران های اقتصادی در 
کنار بدهی های گسترده دولت در حالی دولت مکرون را در 
وضعیت بحرانی قرار داده اس��ت که وی با اسالم ستیزی به 
دنبال انحراف افکار عمومی از وضعیت نابسامان دولت است. 
مک��رون رئیس جمهور فرانس��ه ط��ی ماه های اخی��ر ابعاد 
گسترده ای از اسالم س��تیزی را به راه انداخته و تالش دارد 
تا خ��ود را محور جریان های راس��ت افراطی معرفی نماید. 
این در حالی است که اعتراض های خیابانی به سیاست های 
وی در کنار آمارهای باالی بدهی های دولت فرانس��ه راز این 
اقدامات را بیش از پیش آشکار می سازد و آن اینکه مکرون 
ب��ه دنبال انحراف افکار عمومی به حاش��یه ه��ا برای پنهان 

سازی وضعیت بحرانی دولتش است. 
براساس گزارش منتشر شده دیوان محاسبات فرانسه، بحران 
بدهی دولت بدلیل پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا در سال 
۲۰۲۰ می��الدی به رکورد تازه ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص 
داخلی رسیده؛ بحرانی که سیاستمداران فرانسوی آن را بمب 
ساعتی اقتصاد نامیدند.فرانس��ه که تاکنون ناگزیر به هزینه 
میلیاردها یورو برای عبور از بحران شیوع کرونا و پیامدهای 
مخرب اقتصادی ناشی از آن بوده است؛ حال از زمان جنگ 
جهانی دوم، هرگز چنین بدهی س��نگینی برای نس��ل های 
آینده به جا نگذاشته بود.بر اساس گزارش منتشر شده دیوان 
محاس��بات فرانس��ه، بدهی دولت حدود هشت ماه گذشته 
یعنی از ابتدای ش��یوع کرون��ا از ۹۸.۱ درصد تولید ناخالص 
داخلی در ماه مارس )اسفند/ فروردین( به ۱۱۴.۱ درصد در 
پایان ماه ژوئ��ن )خرداد/تیر( افزایش یافت و انتظار می رود 
تا پایان س��ال به ۱۲۰ درصد نیز برسد؛  این در حالی است 
که پیش بینی می ش��ود کسری بودجه ۲۰۲۱ به مراتب بار 
بدهی های دولت را وخیم تر کند.روزنامه فرانسوی لوپریزین 
نوشت: بحران بدهی فرانسه که انتظار می رود بیش از ۱۲۰ 
درصد از تولید ناخالص داخلی/ PIB در س��ال ۲۰۲۰ باشد، 
ب��ه یک رکورد تازه ای رس��یده و در س��ال ۲۰۲۱ وخیم تر 

خواهد ش��د. خروج از این بحران، مستلزم بازگشت به رشد 
اقتص��ادی اس��تدر این میان هزاران نفر از مردم فرانس��ه در 
اعتراض به تصویب قانون جنجالی »امنیت جامع« در سراسر 

این کشور به خیابان ها آمدند.

تظاهرات در شهر های پاریس، مارسی و مون پولیه گسترده تر 
بود. معترضان تصویب این قانون را محکوم کردند.طبق ماده 
۲۴ این قانون هرگونه انتش��ار تصاوی��ر نیرو های پلیس که 
هویت آن ها را افش��ا و احتمال ضرب��ه زدن به امنیت آن ها 

را فراه��م کند، مجازات خواهد ش��د.معترضان تصویب این 
قانون را سرآغازی برای سرکوب و محدود کردن آزادی بیان 
در فرانس��ه قلمداد می کنند. آن ه��ا از پیامد های این قانون 
برای آزادی بیان و آزادی اطالع رسانی ابراز نگرانی می کنند. 
هزاران فرانسوی در اعتراض به ماده ۲۴ قانون امنیت جامع 
در ش��هر های ِرن، لیُمژ، لیل و کلرمون تظاهرات کردند. این 
قان��ون در نظر دارد از نیرو ه��ای امنیتی در برابر آزار و اذیت 
در شبکه های اجتماعی محافظت کند.آدرین کتنان، نماینده 
حزب »فرانسه تس��لیم ناپذیر« در پارلمان این کشور گفت: 
»ما این قانون امنیت افراطی را نمی خواهیم؛ چرا که تعارض 
و ناس��ازگاری را تش��دید می کند. باید به فکر کاهش تنش 
باش��یم«.در این میان در ادامه سیاست سرکوب قانونگذاران 
فرانسوی خواس��تار آن شدند که در این کشور تدابیر سفت 
و س��خت تری برای مجازات کس��انی ک��ه از وفق دادن خود 
با جامعه این کش��ور خودداری می کنند وضع شود و تدابیر 
س��ختگیرانه تر در قبال کس��انی که نامش��ان در فهرس��ت 
تهدی��دات امنیتی بالقوه قرار دارد اعمال ش��ده و زندانها که 
اخیرا تبدیل به مکانهای رادیکال ش��دن افراد شده اند، تحت 

رصد نزدیکتر قرار بگیرند.
فرانس��ه در حالی با بحران های داخلی مواجه اس��ت که در 
عرصه سیاس��ت خارجی همچنان به جنگ افروزی و بحران 
س��ازی ادامه می دهد چنانکه با وج��ود درگیری هایی که در 
یمن و لیبی در جریان اس��ت و عربستان و امارات پای ثابت 
آنها به ش��مار می روند، فرانس��ه همچنان سالح و تجهیزات 
در اختیار س��عودی ها و اماراتی ها قرار می دهد و در کش��تار 
غیرنظامیان در این دو کش��ور سهیم است.فرانسه میلیاردها 
یورو س��الح به عربس��تان و امارات فروخته اس��ت که اغلب 
ش��امل قرارداده��ای تعمی��ر و نگهداری چندین س��اله می 
شود.بس��یاری از شرکت های فرانسوی متخصص در آموزش 
نظامی، از جمله در فرانس��ه در حال آموزش افس��ران ارتش 
سعودی هس��تند. این موردی است که آنها از آغاز مداخله 

نظامی در یمن متوقف نکرده اند. بلکه بر عکس.

علیتتماج

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۱۳ آبان در حالی برگزار 
شد که همچنان نتایج نهایی آن اعالم نشده اما آنچه برای 
جهانیان مش��خص ش��ده اس��ت ماهیت درون��ی و واقعی 
س��اختار حاکم بر آمریکا و دموکراس��ی ادعایی این کشور 
اس��ت. آمریکایی که ادعای دموکراسی برتر را سر می داد 
اکنون از یک س��و با چالشی به نام عدم تمکین نامزدها به 
ستاد انتخابات مواجه شده است چنانکه از یک سو ترامپ 
از پذیرش ش��مارش آرا خودداری می کند و از سوی دیگر 

بایدن نیز زودهنگام خود را پی��روز انتخابات معرفی کرد. 
از سوی دیگر افشای تخلفات انتخاباتی دموکراسی ادعایی 
آمریکا را زیر س��وال برده است که از یک طرف بر شکاف 
اجتماع��ی داخلی آمریکا دامن زده اس��ت و از طرفی نیز 
ابهامات بس��یاری در درس��ت بودن دموکراسی آمریکایی 
در اف��کار عمومی جهان ایجاد کرده اس��ت. در کنار آنچه 
در عرص��ه داخلی آمریکا در جریان اس��ت برخی تحوالت 
حاش��یه ای نیز جای تام��ل دارد که می توان��د برگرفته از 
سیاس��ت های آینده آمریکا باشد. یکی از نکات قابل توجه 
اقدامات محافل رس��انه ای آمریکای��ی نزدیک به دموکرات 
و س��اختار حاکم بر آمریکا مبنی بر برجس��ته سازی نژاد 
هن��دی معاون بایدن اس��ت چنانک��ه بخش هایی از کتاب 
خاطرات کامال هری��س که در آن به هندی بودن مادرش 

اش��اره شده را برجسته می س��ازند. حال این سوال مطرح 
اس��ت که این تاکیدات چ��ه اهمیت��ی دارد و چه تاثیری 
بر سیاس��ت خارج��ی آمری��کا خواهد داش��ت؟ نگاهی بر 
سیاس��ت ها آمریکا طی دو دهه اخیر نش��ان می دهد که 
رویکردی فراگیر و بلند مدت در قبال هند در دس��تور کار 
دارند که س��رآغاز آن را در توافق هسته ای میان دو کشور 
در دوران بوش پسر مشاهده کرد. از آن زمان آمریکا ابعاد 
گس��ترده ای از روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی با هند را 
در پیش گرفته اس��ت. مجموع این اقدامات در کنار آنکه 
برای منافع اقتصادی آمریکا دارای اهمیت اس��ت در حوزه 
امنیتی و اس��تراتژی بلند مدت نیز دارای اهمیت اس��ت و 
آن حضور در ش��رق آسیا برای مقابله با چین است. آمریکا 
از یک س��و به دنب��ال تقویت هند در برابر چین اس��ت تا 

مانع  از تبدیل ش��دن پکن به قدرت برتر منطقه شود و از 
س��وی دیگر با ایجاد تنش میان دو کشور و تقسیم منطقه 
ب��ه حامیان هر کدام از آنها از ائتالف آنها جلوگیری نماید. 
با توجه به این شرایط تاکید بر هندی االصل بودن معاون 
بای��دن، برگرفته از سیاس��ت های ضد چینی آمریکاس��ت 
که خود بیانگر اس��تمرار سیاس��ت ها دوران ترامپ توسط 
بایدن علیه چین اس��ت که بخش��ی از آن در قالب تقویت 
همگرایی با هند و تحریک آن علیه چین صورت می گیرد. 
این رویکردها بیانگر آن اس��ت که سیاست خارجی آمریکا 
دارای استراتژی های ثابت است و بازیگران جدید صرفا در 
تاکتیک متفاومت هس��تند و تغییر ماهوی و زیربنایی در 
عملک��رد آنها وجود نخواهد داش��ت و بایدن همان ترامپ 

است با ظاهری متفاوت. 

یادداشت

نگاه بایدن به هند 

لزومحسابرسیمالیبانکمرکزیلبنان
شیخ »نعیم قاس��م« معاون حزب اهلل لبنان در واکنش به برخی تحوالت 
این کش��ور درباره تحقیقات جنایی مربوط ب��ه بانک مرکزی اعالم کرد، 
توجیهات��ی که برای شکس��ت تحقیقات جنایی پیرام��ون بانک مرکزی 
مطرح می شود، قابل قبول نیست. در همین حال نعیم قاسم افزود: ادامه 
گمراه سازی ها درباره واقعیت بانک مرکزی منجر به تنش بیشتر می شود و 
ما بر ضرورت تحقیقات جنایی در این خصوص اصرار داریم. الزم به ذکر است 
که ش��یخ قاسم در ادامه پیشنهاد داد این تحقیقات از سه مسیر انجام شود:اول؛ 
نق��ش دولت در تصمیم گیری و پیگیری اقدام��ات الزم برای تحقیقات جنایی از 
طریق برگزاری یک نشس��ت فوق العاده.دوم؛ نقش دستگاه قضایی در ملزم کردن 
بانک مرکزی یا محاکمه آن.س��وم؛ نقش پارلمان در تصویب فوری قوانینی که به 

پشت سرگذاشتن بهانه های مربوط به عدم تسهیل تحقیقات کمک کند.

لبناناسیردیکتههایبیگانگانشدهاست
»میش��ل عون« رئیس جمهور لبنان در س��خنانی به مناسبت هفتاد و 
هفتمین س��الروز استقالل این کشور بیان کرد: لبنان امروز اسیر دیکته 
های بیگانگان و وابس��تگی برخی افراد در داخل کش��ور به خارجی ها 
ش��ده اس��ت. وی در خصوص اوضاع داخلی لبنان گفت: ما امروز اسیر 
یک سیستم فساد سیاس��ی، مالی و اداری هستیم که با انواع بهانه های 
فرقه ای، دینی و اجتماعی مصون مانده است. کشور ما اسیر سیستمی شده 
اس��ت که مانع مجازات و محاکمه مفسدین می شود.عون ادامه داد: در سایه این 
اوضاع، اس��تقالل و حاکمیت معنی ندارد اما با این حال اگر بخواهیم کش��ورمان 
را بس��ازیم و مستقل شویم شکس��تن همه این قید و بندها محال نیست.عون در 
ادامه افزود: باید یک دولت کارآمد در لبنان تشکیل شده و قبل از آن روند مبارزه 

با فساد تکمیل شود.

حمایتاردوغانازسیاستخارجیترکیه
رئیس جمهور ترکیه دیروز در اظهاراتی از سیاس��ت خارجی کش��ورش 
دف��اع کرد.»رج��ب طی��ب اردوغان« در س��خنرانی ویدئوی��ی خود در 
دوازدهمی��ن »همایش بین المللی امنیت��ی هالیفاکس«، ضمن دفاع از 
سیاست خارجی کشورش گفت که ترکیه نه به شرق و نه به غرب پشت 
نمی کند.به گفته اردوغان، ترکیه روابط خود با اروپا را گسترش می دهد 
و از آسیا و آفریقا نیز غافل نمی شود.رئیس جمهور ترکیه مداخله کشورش 
در امور لیبی را دلیل بهبود اوضاع در این کشور و زنده شدن امیدها برای یافتن 
راه حل سیاسی در آن دانس��ت.اردوغان در خصوص سوریه نیز گفت: با اقداماتی 
ک��ه ترکیه انجام داد، زمینه بازگش��ت امن و داوطلبانه بی��ش از ۴۱۱ هزار آواره 
سوری به کشورشان فراهم شد.  اردوغان همچنین تاکید کرد: محاصره ترکیه در 

یک محدوده تنگ دیپلماسی، نه تنها اشتباه بلکه غیرممکن است. 

اس�تونی:رئیس جمهوری استونی وزیر آموزش 
و تحقیق��ات را به دلیل اس��تفاده از امکانات دولتی 
ب��ه نفع خان��واده برکنار کرد.س��خنگوی کرس��تی 
کالیوالی��د، رئی��س جمهوری اس��تونی اعالم کرد: 
یوری راتاس، نخس��ت وزیر استونی بیانیه استعفای 
وزیر آم��وزش و تحقیقات را برایم ارس��ال کرده و 
من با پیش��نهاد نخس��ت وزیر ب��رای برکناری این 
مق��ام موافقت می کنم.مایلیس رپس، وزیر آموزش 
و تحقیقات اس��تونی جمعه بر س��ر رسوایی مرتبط 
با اس��تفاده از خودروه��ای وزارتخانه برای نیازهای 

خانوادگی خودش استعفا داد.

تایوان:هزاران تن از مردم تایوان برای شرکت در 
راهپیمایی اعتراضی ساالنه موسوم به "چالش پاییزه" 
در خیابان های پایتخت گردهم آمدند.این راهپیمایی 
بزرگ از سوی گروه های کارگری برگزار شد و تمرکز 
اصل��ی آن بر روی تصمیم دولت تایوان برای کاهش 

محدودیت واردات گوشت خوک از آمریکا است.

ترکی�ه:وزارت خارجه ترکیه ب��ا تاکید بر تداوم 
فعالیت های دریایی این کشور در شرق مدیترانه، از 
یونان خواست به جای صدور بیانیه های تکراری، به 
دعوت آنکارا برای گفت وگو پاسخ مثبت دهد.»حامی 
آکسوی« س��خنگوی وزارت خارجه ترکیه با تاکید 
بر تداوم اقدامات این کش��ور ب��رای دفاع از حقوق 
خود در شرق دریای مدیترانه، یونان را به گفت وگو 

برای حل کردن تنش ها مرتبط دعوت کرد.

گواتماال:هزاران معترض گواتماالیی در اعتراض به 
کاهش هزینه های آموزشی و بهداشتی مقابل ساختمان 
کنگره در گواتماالسیتی تجمع کردند و بخش هایی از 
آن را به آتش کش��یدند.گواتماال چند روزی است که 
ش��اهد اعتراضات به بودجه سال ۲۰۲۱ این کشور که 
به بنابر گزارش »آسوشیتد پرس« هزینه های آموزش و 

بهداشت در آن کاهش یافته، بوده است. 

نیجری�ه:عناصر گروه تروریس��تی داعش شاخه 
غ��رب آفریقا با تیراندازی به س��مت ی��ک کاروان 
نظامی در شمال ش��رقی نیجریه، هفت نظامی این 
کش��ور را به قتل رس��اندند. منابع امنیتی گزارش 
دادند که هف��ت نظامی نیجریه در حمله گروه های 
مس��لح ب��ه کاروان نظامی در ایال��ت بورنو واقع در 

شمال شرقی این کشور کشته شدند.
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دولت عراق صالحیت تمدید حضور 
نظامیان آمریکا را ندارد

سخنگوی رس��می مقاومت اسالمی الُنَجباء عراق گفت: دولت عراق "موقت" 
ب��وده و تصمیم گیری درباره تمدید حضور نظامیان آمریکایی در این کش��ور 

جزو صالحیت های آن نیست.
ری« سخنگوی رسمی مقاومت اسالمی الُنَجباء در پیامی توئیتری  »نصر الَشمَّ
ب��ه اظهارات اخی��ر »مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر ع��راق درباره حضور 

نیروهای آمریکایی در این کشور واکنش نشان داد.
ری« تصری��ح ک��رد: »مصطفی الکاظم��ی« به  ط��ور "موقت"  »نص��ر الَش��مَّ
نخست وزیر عراق و دولت وی صرفا مأمور پیشبرد امور جاری مانند برگزاری 
انتخابات زودهنگام است و نه  تنها دولت موقت، بلکه دولت دائم نیز صالحیت 
ندارد که بر خالف قانون اساس��ی و مصوبه پارلمان، از نیروهای بیگانه دعوت 

کند یا خواستار تمدید حضور آنان شود.
وی در توئی��ت خود با اس��تناد به بند چهارم اصل ۶۱ قانون اساس��ی عراق، 
پارلمان را تنها نهادی دانست که مشروعیت دارد در خصوص چنین مسائلی 
تصمیم  گیری کند.سخنگوی جنبش الُنَجباء ضمن اشاره به "مغایرت کامل" 
اظهارات ژن��رال »کنت مکنزی« فرمانده نیروهای مرک��زی ارتش آمریکا، با 
سخنان الکاظمی، افزود: این تناقض نشان می دهد که در زمینه مورد اشاره، 
ادعای هردو دولت عراق و آمریکا و یا حداقل یکی از آن ها، فاقد اعتبار است.

فرمان��ده نیروهای مرک��زی ارتش آمریکا دور روز پیش گفت��ه بود که بغداد 
خواه��ان تداوم حضور آمریکا برای مبارزه با گروه تروریس��تی داعش اس��ت.
وی همچنین از کاهش نیروهای آمریکایی به ۲۵۰۰ نفر  خبر داده بود.ستاد 
عملیات مش��ترک ع��راق روز جمعه اعالم کرد که کار خ��روج اولین گروه از 

نظامیان آمریکایی از این کشور آغاز شده است.
پارلمان عراق با صدور مصوبه ای بر لزوم خروج نیروهای بیگانه از این کشور 
تاکید کرده اس��ت.مردم عراق نیز تاکنون در مناس��بت های مختلف بر لزوم 
پایان اش��غالگری آمریکا از کشورش��ان تاکید کرده اند. خب��ر دیگر از عراق 
آنکه توافقنامه ۵۰ س��اله میان اربیل و آنکارا ب��رای فروش نفت که در دوره 
نخست وزیری »نیچروان بارزانی« امضا شده، موجب از سرگیری اختالفات و 

نزاع در خانواده بارزانی ها شده است.

افغانستان همچنان از حضور 
اشغالگران می لرزد

کش��ورهای غربی در حالی برای توجیه ادامه اش��غال افغانستان تقال می کنند 
که دفتر مطبوعاتی معاون ریاس��ت جمهوری افغانس��تان اعالم کرد که تلفات 
حمالت موش��کی روز گذشته به ش��هر کابل به ۱۰ کشته و ۵۱ زخمی افزایش 

یافته است.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که ریاست مبارزه با جرایم جنایی 
و حمالت تروریس��تی به کابل را برعهده گرفته است نوشت که اقدامات جدی  
برای بازداشت عامالن این حمله آغاز شده است.دفتر امراهلل صالح نوشته است 
ک��ه در روز ه��ای آینده آنچه را ک��ه در اختیار ما قرار گرف��ت به اطالع مردم 
خواهیم رس��اند. شهر کابل ش��اهد حمالت راکتی بی سابقه بود که در آن یک 
راکت به سفارت جمهوری اسالمی ایران در منطقه شهرنو کابل نیز اصابت کرد 
و تنها خسارت جزئی به باغچه سفارت و شیشه های دفاتر وارد کرد.این راکت 
که از منطقه غرب کابل از یک وانت شلیک شده بود به مناطق مختلف از جمله 
منازل مسکونی اصابت کرد و یک موشک نیز به دیوار وزارت اطالعات و فرهنگ 

افغانستان فرود آمده بود.
در ای��ن میان وزیر خارجه آمریکا در س��فر به دوحه، ب��ا »مال عبدالغنی برادر« 
رئیس دفتر سیاس��ی طالبان و »ش��یخ مول��وی عبدالحکیم« سرپرس��ت تیم 

مذاکره کننده این گروه در مذاکرات با دولت افغانستان دیدار کرد.
محمد نعیم س��خنگوی طالبان اعالم کرد، »م��ال عبدالغنی برادر« رئیس دفتر 
سیاس��ی طالبان و »ش��یخ مولوی عبدالحکیم« سرپرس��ت تیم مذاکره کننده 
ای��ن گروه در گفت و گوها با دولت افغانس��تان، در دوحه ب��ا مایک پامپئو وزیر 
خارج��ه آمریکا دی��دار کردند.وزیر خارجه آمریکا در س��فر خود ب��ه دوحه، با 
»س��ادات منصور نادری« وزیر صلح دولت افغانس��تان هم دی��دار دوجانبه ای 
ترتیب داد.طبق توافق حاصل ش��ده بین آمریکا و طالبان،  واشنگتن در صورت 
توقف اس��تفاده طالبان از سرزمین افغانس��تان برای انجام حمالت به آمریکا و 
متحدان��ش، نظامیان خودش را از این کش��ور خارج می کند.س��خنگوی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر گفت در دیدار وزیر خارجه آمریکا با مالعبدالغنی برادر، 
بر روی پایان فهرست س��یاه، آزادی زندانیان باقی مانده و موضوعات مرتبط به 

مذاکرات بین االفغانی گفت وگو شده است.

جبهه مقابله با عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی

در پ��ی عادی س��ازی رواب��ط برخی کش��ورهای عرب��ی با رژیم صهیونیس��تی 
شخصیت های سیاسی، اس��المی و رسانه ای در لبنان فعالیت هایی را به منظور 

راه اندازی جبهه ای برای مقابله با این پدیده آغاز کردند.
 تعدادی از شخصیت های اسالمی، سیاسی، رسانه ای و غیره در طرابلس )شمال 
لبنان( فعالیت های خود برای تش��کیل جبهه ای با هدف مقابله با عادی س��ازی 
روابط با دش��من صهیونیستی را آغاز کرده اند.بر اس��اس گزارش »العهد«، آنها 
قص��د دارند با تش��کیل هیأت هایی از طیف های اس��المی مختلف خطرات این 

موضوع و نتایج اجرای طرح موسوم به »معامله قرن« را یادآوری کنند.
در همین ارتباط، هیأتی از حماس با تعدادی از سران قوای سیاسی در طرابلس 
دیدار و بر ضرورت افزایش سقف مقابله و بسیج کردن تمام نیروها با کنار رفتن 
نقاب ها در برهه کنونی تأکید کرد.تعدادی از اعضای ارشد گروه های فلسطینی 
اعالم کردند، ادامه هماهنگی امنیتی میان تش��کیالت خودگردان و تل آویو یک 
تصمیم صرفا سیاس��ی و نه تاکتیکی بود که باب مداخله آمریکایی-اسرائیلی و 

منطقه ای را باز می کند.
 در همین حال جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( رژیم صهیونیستی 
به مناطقی در نوار غزه را در راس��تای اس��تمرار تج��اوزات این رژیم علیه ملت 

فلسطین برشمرد.
»وصفی قبها« از اعضای ارشد جنبش حماس اعالم کرد، تشکیالت خودگردان 
فلسطینی در ازای بازگرداندن سفیران خود به منامه و ابوظبی وعده های مالی 
از این کشورها دریافت کرده است.قبها به وبگاه »الخلیج آنالین« گفت: در پشت 
پرده بازگرداندن س��فرای فلس��طین به امارات و بحرین قراردادهای مش��کوک 
وجود دارد و رام اهلل فقط در راس��تای منافع خود عمل می کند.منابع فلسطینی 
گزارش دادند که چند صدای انفجار مربوط به حمله هوایی رژیم صهیونیس��تی 

در مناطق بیدر، خان یونس و شجاعیه در نوار غزه شنیده شده است.
همزمان با حمله هوایی رژیم صهیونیس��تی به مناطقی در نوار غزه، سخنگوی 
ارتش این رژیم از آغاز تمرینات گسترده با مشارکت نیروهای نظامی و ذخیره 
در حومه نوار غزه خبر داد.سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت که در این 

تمرینات نیروهای نظامی و ذخیره مشارکت دارند.

فرانسه همچنان گرفتار اعتراض های خیابانی و بحران بدهی های گسترده  دولت

مکرون در جهنم 


