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 افشای اسناد همدستی موساد
با فاالنژها در کشتار صبرا و شتیال

اسنادی که اخیرا از سوی دفتر نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی از حالت طبقه بندی شــده خارج و 
منتشر شدند، ارتباط مستقیم بین سازمان جاسوسی 
موساد و فاشیستهای فاالنژ لبنانی مسئول قتل عام 

صدها آواره فلسطینی را فاش کرده اند. 
به گزارش اسپوتنیک، این اسناد مرتبط با وقایع 
سالهای ۱۹۸۱-۱۹۸۲ از جمله برنامه ریزی و اجرای 
حمله در ژوئن ۱۹۸۲ به لبنان از سوی این رژیم به 
بهانه بیرون راندن ســازمان آزادیبخش فلسطین 
از این کشــور و روی کار آوردن یک رهبر مسیحی 

فرمانبردار حامی اسرائیل در بیروت هستند. 
مناخم بگیــن، نخســت وزیر آن زمــان رژیم 
صهیونیستی وعده داده بود این اقدام برای اسرائیل 
چهل سال صلح را در پی داشته باشد. این اسناد پس 
از درخواست دادگاه عالی اســرائیل برای دریافت 
اطالعات درباره ارتباط بین آژانس جاسوسی موساد 
و شبه نظامیان مسیحی مســئول قتل عام آوارگان 
فلســطینی در لبنان به این دادگاه ارائه شدند. در 
سال ۲۰۲۰ موساد در پاســخ به درخواست از این 
آژانس برای تحویل این اســناد ادعا کرد نتوانسته 

آنها را پیدا کند. 
در ۱۶-۱۸ ســپتامبر ۱۹۸۲ قتل عام بیرحمانه 
۴۶۰ تا ۳۵۰۰ تن از فلسطینی ها و شیعیان لبنان در 
محله صبرای شهر بیروت و همچنین اردوگاه آوارگان 
فلسطینی شتیال از سوی شبه نظامیان شاخه نظامی 
حزب راست افراطی کتائب مشهور به فاالنژیست ها، 
وابسته به جامعه مسیحیان مارونی لبنان، رخ داد. 
همکاری اســرائیل با شــبه نظامیان حزب کتائب 
مشهور به نیروهای لبنانی پیشــتر برمال شده بود؛ 
هنگامی که ارتش اسرائیل حمله سال ۱۹۸۲ را به راه 
انداخت، آنها به سمت حومه بیروت پیشروی کردند 
اما برای حمایت از شبه نظامیان »نیروهای لبنانی« 
که وارد شهر شده و قدرت را در دست گرفتند دست 

نگه داشتند. 
بشیر جمیل، رهبر حزب کتائب، یک شریک مهم 
اسرائیل، نخست وزیر لبنان شد. اسرائیل از اقدامات  
جمیل علیه سازمان آزادیبخش فلسطین که مقر 
خود را به دلیل جنگ داخلــی اردن از آنجا به لیبی 

منتقل کرد حمایت می کرد. 
سازمان آزادیبخش فلسطین حضور قابل توجهی 
را در جنوب لبنان جایی که همچنین ده ها هزار آواره 
فلسطینی بعد از محروم شــدن از حق بازگشت به 
خانه هایشــان به آنجا فرار کردند، حفظ کرده بود. 
این اسناد نشــان می دهد که ارتش اسرائیل تقریبا 
کنترل کاملی بر شــبه نظامیــان نیروهای لبنانی 
داشته و در جریان درگیری اقدامات این نیروها را به 
آنها دیکته میکرده و بعد از به قدرت رسیدن آنها هم 

سیاستهایش را دیکته می کرد.
در یک سند آمده اســت: این برنامه ریزی شده 
ترین جنگ اســرائیل بود. تدارکها از اواســط سال 
۱۹۸۱ آغاز شــده بود و در اواخر همان سال شتاب 

بیشتری پیدا کرد. 
در ژانویه سال ۱۹۸۲، آریل شارون )ژنرال ارتش 
و وزیر جنگ اســرائیل( با رهبران مســیحی )شبه 
نظامیان نیروهای لبنانی( مالقــات کرد و به پی یر 
جمیل گفت: ما در حال آغــاز یک جنگ تمام عیار 
هستیم و در نتیجه آن، باید  تغییر در روابط لبنان و 
اسرائیل وجود داشته باشد. بر اساس این سند موساد، 
پیوندهای ارتش اسرائیل در داخل سیاست لبنان 
به دهه ۱۹۵۰ و زمان دولت کامیل شامون، نخست 
وزیر لبنان، از مسیحیان مارونی، برمی گردد؛ کسی 
که در سال ۱۹۵۸ از سلطنت آن زمان ایران و آمریکا 
برای کمک به ماندن در قدرت درخواســت کمک 

کرده بود. 
پس از اینکه لبنان در سال ۱۹۷۵ درگیر جنگ 
داخلی شــد، و حزب لیبرال ملی شــامون با حزب 
کتائب متحد شد تا گروه نیروهای لبنانی را تشکیل 
دهد، این پیوندها عمیقتر شد. شــامون از تل آویو 
درخواســت کمک کرد که آن هم شروع به فروش 
ســالح به گروه نیروهای لبنانی کرد. در این ســند 
تصریح شده است: مذاکرات دیپلماتیک فراگیری 
با مسیحیان انجام نشــد و اصوالً هیچ بحث عمیقی 

وجود نداشت. 

جهان نما

سعودی ها اساساً بخش 
اعظمی از پرونده سپتامبر 

سیاه را راهبری  کردند و حتی 
اسنادی وجود دارد که نشان 

می دهد سفارت عربستان 
در آمریکا آموزش های الزم 

را به ربایندگان هواپیما 
داده است ولی تا به امروز 

روسای جمهور ایاالت 
متحده هیچ اقدامی علیه 

ریاض انجام نداده اند

»برای برادرانتــان طلب رحمت 
کنید؛ خداوند تقدیر کــرده بود که 
موفق شوند و شــدند«. این عبارات 
نخستی است که »اسامه بن الدن« 
چنــد دقیقــه پــس از عملیــات 
تروریستی ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ در 
جمع اعضای القاعده بــه زبان آورد. 
بسیاری از کسانی که شــخصاً این 
عبارت را شــنیده بودنــد، بعدها در 
خاطراتشــان نوشــتند که اسامه با 
چشمانی گریان از شوق اجرای این 
عملیات عبارت مذکور را به زبان آورده 
است! ممکن اســت امروز بسیاری از 
بازماندگان قربانیان »سپتامبر سیاه« 
و حتی کســانی که این متن را مورد 
مطالعه قرار می دهنــد با عصبانیت 
ســوال کنند که آیا به خاک و خون 

کشیدن مردم، اشک شوق دارد؟ 
پاسخ از منظر انسانیت و عقالنیت، 
منفی اســت، اما منشــا اشک شوق 
بــن الدن را بایــد در اندیشــه او و 

الیه های پیچیده »سازمان القاعده« 
جست وجو کرد که پس از ۱۱ سپتامبر 
به »شــبکه جهانی القاعده« تغییر 
نام داد. اینکه چنیــن تغییر نامی از 
سوی بن الدن یا جانشــین او یعنی 
ایمن الظواهری صورت گرفته یا خیر 
مشخص نیست بلکه آنچه القاعده را 
بزرگ و آن را بــه پدرخوانده و الگوی 
ســازمان های بنیادگرای رادیکال 
تبدیل کرد، آن بــود که در نیویورک 
رخ داد. ۱۹ عضــو القاعده که بخش 
عمده ای از آنها تابعیت عربســتان 
ســعودی و مصر را داشــتند چهار 
هواپیمای مســافربری را ربودند که 
دو هواپیما به دو برج دوقلوی سازمان 
تجارت جهانی و یک هواپیما هم به 
پنتاگون برخورد کــرد. هواپیمای 
چهارم هــم در ایالت پنســیلوانیا 

سرنگون شد. 
اینکه هیچکدام از سرنشــینان 
هر چهار هواپیما زنده نماندند برای 
خیلی ها تاسف آور است؛ چراکه ۳هزار 
نفر در مجموع کشته شــدند که در 
میان این خیل عظیم کشته شدگان، 
اتباع ۹۰ کشور به چشم می خورد. در 

این میان اما آنچه در بیست و یکمین 
سالگرد مجدداً تکرار می شود، تمدید 
وضعیت اضطراری ملــی در آمریکا 
توسط جو بایدن برای مدت یکسال 
دیگر است. این وضعیت در پی واقعه 
۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ وضع شده بود 
و با گذشــت ۲۱ ســال هنوز توسط 
روســای جمهوری آمریــکا تمدید 
می شود. جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا در نامه ای به کنگره این کشور 
نوشــت که »اطالعیه پیوست را به 

فدرال رجیستر ارســال کرده و بیان 
داشتم که وضعیت اضطراری که در 
اعالمیــه ۷۴۶۳ در رابطه با حمالت 
تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲ وضع 
شد، یک ســال دیگر برقرار خواهد 
بود«. نکته اما اینجاست که بایدن در 
نامه خود که دیروز )شــنبه( منتشر 
شد، نوشــته اســت که هنوز خطر 
تروریســم، آمریکا را تهدید می کند 
و واشــنگتن نیاز دارد که پس از ۱۴ 
ســپتامبر ۲۰۲۲ )چهارشنبه( هم 
این وضعیت اضطــراری ملی ادامه 

داشته باشد. 
ســوالی که بســیاری از ناظران 
بین المللــی در شــرایط کنونی و با 
گذشت ۲۱ ســال از آن روزها مطرح 
می کنند این اســت که چرا ایاالت 
متحــده در مورد افشــای پشــت 
پرده های ۱۱ ســپتامبر مماشــات 
می کند و از سوی دیگر چرا تروریسم 
را از »باال به پایین« ترجمه می کند؟ 
در مورد پاسخ به سوال اول باید دانست 
که عربستان ســعودی اساساً بخش 
اعظمــی از این ســناریو را راهبری 
می کرد و حتی اســنادی وجود دارد 

که نشان می دهد سفارت عربستان 
در آمریــکا آموزش هــای الزم را به 
ربایندگان هواپیما داده است. حتی 
در یکی از اســنادی که چندین سال 
پیش توســط ویکی لیکس افشا شد 
آمده بود یکی از ربایندگان به مربی 
آموزِش خود گفتــه بود که »ما فقط 
طرز به پرواز درآوردن هواپیما را فرا 
گرفته ایم اما چگونه باید آن را بر زمین 
بنشانیم؟«. مربی در پاسخ به او گفته 
بود هیچ فرودی بر زمین برای شما در 

نظر گرفته نشده است! 

افغانستان و معمای الینحل 
تروریسم 

ســخنان آن مربی کــه در حال 
آموزش رباینــدگان هواپیما بود به 
این معناست که در آسمان باید کار 
تمام شــود یعنی اینکه دیگر قرار بر 
زنده فرود آمدن نیســت. این همان 
پشت پرده ای است که آمریکایی ها 
می داننــد ولی به هیــچ وجه حاضر 
نیستند سعودی ها را بابت آن مجازات 
و مواخذه کنند. شاید صراحت لهجه 
دونالد ترامپ در مــورد پرونده ۱۱ 
ســپتامبر بهترین پاســخ به سوال 
اول ما باشــد. او علناً اعالم کرد که ما 
)آمریکا( منافعی با عربستان داریم که 

نمی توانیم آن را نادیده بگیریم. 
این دقیقاً همان موضوعی اســت 
که در دوران بایدن و حتی روســای 
آینده آمریکا هم به چشــم خواهد 
خورد اما حاال بایــد به این نکته مهم 
پرداخت که اصــوالً آمریکا در مورد 
پرونده »ســپتامبر ســیاه« و وقایع 
پس از آن در افغانســتان یک تفسیر 
مختص به خود را به دنیا ارائه داد که 
تا امروز هم این تفســیر کاربرد دارد. 
فــارغ از اینکه در داخل کشــورمان 
طیف خاصی معتقدند ۱۱ سپتامبر 
»واقعه« نبوده بلکه یک »ضدواقعه« 
به حساب می آید و ردپای آمریکایی ها 
در آن دیده می شــود، باید گفت که 
واشــنگتن ظاهرا در حرف،  مبارزه 
با تروریســم را از آن زمــان تاکنون 
 در ســر لوحه راهبردهای خود قرار 

داده است. 
آن روزی که گردان های عملیات 
ویژه ارتش آمریکا وارد افغانســتان 
شدند هدف »کشتن گرگ سفید« 
یا همان اســامه بن الدن بود اما مانع 
بزرگ کــه آمریکایی ها را مشــغول 
خود کرد، طالبان بود! در اسناد آمده 
است که جابجایی بن الدن در سراسر 

خاک افغانستان با هماهنگی مالعمر، 
اولین رهبر طالبان انجام می شد. این 
موضوع باعث شد تا مقامات سطح اول 
طالبان توسط آمریکا در افغانستان 
دستگیر و به زندان گوانتانامو منتقل 
شوند؛ ولی همین افراد چند سال بعد 
توسط سازمان ســیا آزاد، و به قطر 
تحویل داده شــدند. این اقدام بدان 
جهت بود که آمریــکا بتواند بزرگان 
طالبان را در یک کشــور ثالث یکجا 
جمع کند و ســپس بن الدن را مورد 
هدف قرار دهد که این هدف حاصل 
شد. مساله غیرقابل هضم این است 
که همین جماعت که آمریکا آنها را 
تروریســت می نامید و همه آنها در 
گوانتانامو زیر بازجویی های سیا بودند 
حاال افغانستان را اداره می کنند! این 
دقیقاً همان مرز باریک و البته مشهود 
در مورد قرائت آمریکا از تروریســم 

است. 
آمریکا تروریســم را از منظر خود 
)باال( تحلیل می کنــد و به الیه های 
وجودی و علــل )پایین های طبقه 
زیریــن( آن توجه نمی کنــد و اصاًل 
نمی خواهــد دالیــل اجتماعــی، 
اقتصــادی، ایدئولوژیــک و حتــی 
سیاســی آن را برای افــکار عمومی 
تحلیل کند. همیــن خوانش باعث 
شده تا امروز دشمنان دیروز ِ آمریکا 
که ۲۰ ســال با آنها دست به گریبان 
بود و میلیون ها افغانســتانی را برای 
مبارزه با آنها به خاک و خون کشــید 
بر کابل مسلط شوند. مضاف بر اینکه 
با وجود انتشار خبر کشته شدن ایمن 
الظواهری، رهبــر القاعده، هنوز این 
جریــان در پیوند با طالبان اســت و 
حتی متغیر ســوم یعنی »داعش« 
هم فشارهای خود را بر کابل افزایش 

داده است! 

پس از 11 سپتامبر مقامات 
سطح اول طالبان توسط 

آمریکا در افغانستان 
دستگیر و به زندان 

گوانتانامو منتقل شدند ولی 
همین افراد چند سال بعد 

توسط سازمان سیا آزاد، و به 
قطر تحویل داده می شوند 

و حاال هم افغانستان را 
اداره می کنند که نشانگر 
نیت دوگانه واشنگتن در 

رویارویی با تروریسم است

بلومبرگ با اســتناد به ســندی از وزارت دفاع آمریکا 
گزارش داد، پنتاگون به یک بودجه ۹۲ میلیون دالری برای 
شــارژ مجدد ذخایر گلوله های توپخانه ای اکسکالیبور ام 
۹۸۲ ارتش آمریکا متعهد شده است؛ گلوله های توپخانه ای 
۱۵۵ میلیمتری با برد شلیک موثر تا ۵۷ کیلومتر. پنتاگون 
این دســته از مهمات خودش را برای اوکراین فرســتاده 
است. به گزارش اســپوتنیک، در این سند آمده است: این 
بودجه ۹۲ میلیون دالری بــرای خرید مهمات جایگزین 
گلوله های توپخانه ای اکسکالیبور ام ۹۸۲  که در حمایت 
از تالش بین المللی برای مقابله با حمله روسیه به اوکراین 
ارسال شده بود، هزینه شده است. اگر این گزارش بلومبرگ 
صحت داشته باشد، این سند نخستین تایید مستقیم این 
امر است که واشنگتن در حال تامین گلوله های توپخانه ای 
برای کی یف است، گرچه مقامات آمریکایی قبال هیچگاه 
به سواالت رســانه ها در این باره پاســخ مستقیمی نداده 

بودند. عالوه بر آمریکا، کانادا نیز دیگر عضو ناتو اســت که 
گلوله های توپخانه ای اکسکالیبور ام ۹۸۲ به اوکراین ارسال 
کرده است و اوتاوا در آوریل سال جاری میالدی اعالم کرد 
که تعداد نامشــخصی از این گلوله ها به همراه چهار قطعه 
توپخانه میدانی به کی یف هدیه می شود. گلوله توپخانه ای 
اکسکالیبور ام ۹۸۲ به سیستم هدایت جی پی اس مجهز 

است که خطای آن بسیار کم است.

پنتاگون مرگبارترین مهماتش را در اوکراین مستقر کرد
خبر

پس از آنکه دادگاهی در پاکستان ابراز تاسف عمیق 
عمران خان را بابت اهانت به یک قاضی زن نپذیرفت، 
این نخست وزیر پیشین قرار اســت به اتهام اهانت به 
دادگاه محاکمه شود و در صورت محکومیت، شایستگی 
نامزدی مجدد او در انتخابات سراسری به خطر می افتد. 
حزب عمــران خان ایــن اتهامات را به عنوان شــکار 

موهومات رد کرده است. 
به گزارش روزنامه داوون، اشــتر اوصاف، دادستان 
کل پاکســتان اعالم کرد، هیات منصفه ای متشــکل 
از پنج قاضی به ریاســت عطار مینااهلل، قاضی ارشــد 
کشــور روز پنجشــنبه به اتفاق آرا نارضایتی خود را 
نســبت به پاســخ عمران خان ابراز کرده و دستور داد 
در جلســه بعدی که قرار اســت دو هفته دیگر برگزار 
شــود، به اتهامات اهانت به دادگاه رسیدگی شود. وی 
افزود: دادگاه پاسخ عمران خان، نخست وزیر پیشین 

پاکستان را نپذیرفت و او با یک دادگاهی مواجه خواهد 
بود. عمران خان روز چهارشنبه به صورت کتبی به این 
دادگاه گفته بود که اظهاراتش علیه این قاضی که با قرار 
وثیقه برای دســتیارش در پرونده فتنه مخالفت کرده 
بود، غیر عمدی بوده اســت. با این حــال عمران خان 
از عذرخواهی بی قید و شــرط خودداری کرد و تمام 

اتهامات را رد می کند.

خبر

محاکمه عمران خان به اتهام اهانت به دادگاه

شورای تاجگذاری بریتانیا دیروز )شنبه( با برگزاری 
مراسمی در کلیسای سنت جیمز در لندن، رسما چارلز 
سوم را به عنوان پادشــاه و فرمانروای جدید معرفی کرد. 
به گزارش گاردین، در مراســم روز گذشته از شماری از 
چهره های سیاسی و روحانیون بریتانیا هم دعوت به عمل 
آمده است. از جمله حاضران می توان به شاهزاده »ویلیام« 
ولیعهد جدید بریتانیا، »کامیال« همسر پادشاه جدید، »لیز 
تراس« نخست وزیر بریتانیا و »جاستین ولبی« اسقف اعظم 
کانتربری اشاره کرد. تعداد زیادی از نخست وزیران پیشین 
انگلیس نیز در این مراسم حضور داشتند. این افراد سپس 
به کاخ سنت جیمز رفتند تا شاهد سوگند پادشاه باشند. 
چارلز سوم گفت که پادشاه انگلیس، ایرلند شمالی و ولز و 

اسکاتلند خواهد بود و خدمتگزاری برای تمامی مردم این 
سرزمین ها. او همچنین از تعهد، عشق و زمامداری مادرش 
گفت و اینکه برای تمام عمرش سوگند یاد کرد همچون 

مادر با عشق به مردم خدمت کند.

تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که ارتش این 
رژیم برای یک عملیات گسترده در شمال کرانه باختری 
آماده است و دستگاه امنیتی اسرائیل در باالترین سطح 
آماده باش قرار دارد. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
مدعی شد که ارتش این رژیم برای یک عملیات گسترده 
در شمال کرانه باختری آماده است. این شبکه عبری زبان 
به نقل از یک مسؤول نظامی اسرائیلی اعالم کرد، دستگاه 
امنیتی اســرائیل به دلیل هشــدارها درباره یک رشته 
حمالت جدید در باالترین ســطح آماده باش قرار دارد. 
همچنین تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: روزهای 
آینده به منزله لحظات آزمونی برای تشکیالت خودگردان 
فلسطین خواهد بود و در صورتی که اقدامی نکند، اسرائیل 

وارد عمل خواهد شد و فعالیت های خود را افزایش خواهد 
داد. این شبکه در ادامه اعالم کرد: اگر تغییری رخ ندهد، 
انتظار می رود اسرائیل اقدام گسترده ای را در پیش بگیرد 

تا تنش به نابلس، جنین و دیگر شهرها کشیده نشود.

اسرائیل آماده انجام عملیات در کرانه باختری می شود»چارلز سوم« رسما پادشاه بریتانیا شد

در بیست ویکمین سالگرد  11 سپتامبر، وضعیت اضطراری ملی آمریکا تمدید شد؛

افغانستان و خوانش تروریسم از باال به پایین

فرشاد گلزاری


