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حزباهلل:
آمریکا و عربستان مانع انتخاب 

رئیس جمهور لبنان هستند

عضو شــورای مرکزی حزب اهلل لبنان تاکید کرد، 
مذاکرات ۱۱ سال گذشته هیچ یک از حقوق دریایی 
لبنان را محقق نکرد، اما با پهپادهای مقاومت معادله 
تغییر کرد و لبنان به تمامی خواسته های خود رسید. به 
گزارش سایت النشرة، شیخ نبیل قاووق، عضو شورای 
مرکزی حزب اهلل لبنان در مراســمی در شهرک عیتا 
الشعب تاکید کرد: لبنان با تحقق تمامی خواسته های 
لبنانی ها در منطقه اقتصادی، در آستانه یک پیروزی 
ملی، تاریخی و راهبردی است، مذاکرات حتی یک متر 
از حقوق دریایی ما را در طول ۱۱ سال محقق نکرد، اما 
پس از پهپادهای مقاومت معادله تغییر کرد و لبنان به 
تمامی خواسته های خود رسید و این دستاورد انسجام 
مقاومت و موضعگیری ملی و یکپارچه لبنان اســت. 
قاووق در ادامه اظهار کرد: تمامی تشکل های نظامی، 
سیاسی، امنیتی و مردمی دشــمن اسرائیلی شاهد 
پیروزی مقاومت هســتند، اما در داخل لبنان برخی 
موفقیت مقاومت را انکار می کنند چون بابت آن آشفته 
شده اند و این مساله آنها را عصبی کرده است. این عضو 
شــورای مرکزی حزب اهلل لبنان بار دیگر درباره روند 
انتخاب رئیس جمهور گفت: این دیگر برای لبنانی ها 
پنهان نیست که سفارت عربستان در لبنان، در انتخابات 
ریاست جمهوری همانند انتخابات پارلمانی دخالت 
می کند، اما این بار به صورت مستقیم و بدون واسطه 
دخالت دارد و برخی نمایندگان شکایت دارند که تحت 
فشارهایی از سوی دو سفارت آمریکا و عربستان قرار 
دارند و این مضحک است و اهانت به حاکمیت و عزت 
لبنان به شمار می آید. او افزود: دخالت های دو سفارت 
آمریکا و عربســتان یک نتیجــه داد و آن پیچیدگی 
بیشــتر و توقف روند انتخاب رئیس جمهور بود زیرا 
این دو سفارت و طرف های وابســته به آن در لبنان به 
دنبال یک رئیس جمهور چالشی و مخالف با حامیان 
مقاومت هستند، آنها در راستای راضی کردن عربستان 
و آمریکا به دنبال تقابلی داخلی هستند و به این شکل 
به خودشان بدی کردند. این چهره حزب اهلل در ادامه 
گفت: زمانی که برخی شعار رئیس جمهور چالشی و 
تقابلی سر دادند، کشــور را وارد یک هزارتوی جدید و 
ماجراجویی بی حساب  و کتاب سعودی کردند و آنها دیر 
یا زود به بن بست خواهند رسید. قاووق در پایان گفت: 
آنچه در جلسه های انتخاب رئیس جمهور رخ می دهد، 
تنها اعالم برخی اسامی برای سرگرمی است، جدیت 
در این زمینه زمانی آغاز می شود که توافقی ملی برای 
انتخاب رئیس جمهوری وجود داشته باشد که کشور را 
از بحران هایش خارج کند و اوضاع و احوال را به سمتی 

صلح و ثبات ملی هدایت کند. 
    

»شی« برای سومین دوره 
دبیرکل حزب کمونیست چین شد

شی جینپینگ برای سومین دوره به عنوان دبیرکل 
حزب حاکم کمونیســت چین انتخاب شد. به گزارش 
رویترز، رســانه های دولتی چین اعالم کردند ، شــی 
جینپینگ، روز گذشــته )یکشــنبه( در اولین جلسه 
عمومی کمیته مرکزی جدید حزب حاکم کمونیست 
برای سومین دوره به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شد. 
شی همچنین در این نشست به عنوان رئیس کمیسیون 
مرکزی نظامی حزب کمونیست چین معرفی شد. در 
این جلسه که به ریاست شــی جینپینگ برگزار شد، 
۲۰۳ عضو کمیته مرکزی ۲۰ حزب کمونیســت چین 
و ۱۶۸ عضو علی البدل حضور داشتند. شی جینپینگ، 
رهبر ۶۹ ساله چین همچنین از بازیگران اصلی حمایت 
کننده خود برای سومین دوره ریاست جمهوری پرده 
برداری کرد و ستارگان نوظهور لی کیانگ ۶۳ ساله، لی 
شی ۶۶ ساله، دینگ ژوکسیانگ ۶۰ ساله و کای چی ۶۶ 
ساله را به باالترین نهاد تصمیم گیری چین معرفی کرد. 
آنها به همراه تزار ایدئولوژی وانگ هونینگ، ۶۷ ساله، و 
رئیس مبارزه با فساد، ژائو لجی، ۶۵ ساله، کمیته دائمی 
دفتر سیاسی جدید را تشکیل خواهند داد. لی کیانگ 
نخســت وزیر بعدی چین خواهد بود. کای چی اولین 
دبیر دبیرخانه حزب است )که از وانگ هونینگ برگزیده 
شده است( و مسئولیت اداره روزانه امور کلیدی حزب را 

برعهده خواهد داشت.
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افغانستان این روزها درگیر یک 
سلسله مشکالت و مصائبی است که 
به باور بسیاری از ناظران حل و فصل 
شدن آن در شرایط کنونی که طالبان 
بــر آن حاکمیت دارد، اگــر نگوییم 
غیرممکــن، اما در هالــه ای از ابهام 
است. مبدأ این سلسله مشکالت بر 
اساس داده های کنونی، ۱۵ آگوست 
۲۰۲۱ است؛ همان روزی که یکباره 
رسانه های دنیا اعالم کردند که محمد 
اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین 
این کشور با عجله به سمت هواپیما 
حرکت و خاک افغانســتان را برای 
مدتی نامعلوم ترک کرد. ساعاتی بعد 
هم پرچم های سفید طالبان از ورودی 
کابل به چشم خوردند و یکباره عکسی 
به یادگار از پشت میزنشینی عناصر 
این جریان به همراه ســالح منتشر 
شــد. این عکس که تمام رسانه های 
دنیا کم و بیــش همچنان آن را برای 

گزارش های تحلیلــی خود انتخاب 
می کنند در ارگ ریاست جمهوری 
و دقیقاً جایی که دولت پیشین در آن 
حاکم بود گرفته شــد و نشان داد که 
همه چیز در منطقه آســیای میانه و 
غرب آسیا ظرف چند ساعت می تواند 

دگرگون شود. 
اینکه آمریکا در ایــن پرونده چه 
نقشــی داشــت بدون تردید برای 
بسیاری از کهنه کاران عرصه سیاست 
ســوالی خنده دار است؛ چراکه صفر 
تا صــِد تحوالت سیاســی، نظامی، 
اقتصادی و امنیتی افغانســتان پس 
از حمله نظامی ایاالت متحده به این 
کشور در سال ۲۰۰۱ میالدی، توسط 
واشنگتن طرح ریزی و اجرا شده است. 
حتی گفته شــده که حقوِق ماهانه 
حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین 
افغانستان و کابینه او را آمریکایی ها 
واریز می کردند و این روند تا روزهای 
آخر هم ادامه داشت. آنچه از صحنه 
فعلی افغانستان برمی آید این است 
که ایــاالت متحده علیرغــم اینکه 
دیگر همانند گذشــته در این کشور 

حضور نظامی یا فیزیکی ندارند، اما به 
صورت ریشه ای در الیه های مختلف 
افغانستان رخنه کرده و هنوز شبکه  
انسانی و نرم افزاری که سازمان سیا 
و ســایر ارکان قدرت آمریکا در این 
کشور طی دو دهه گذشته به وجود 
آورده اند در حال ســرویس دادن به 
واشنگتن هستند. سند این ادعا هم 
مقابل دیدگان همه ما قرار دارد. به یاد 
داریم که اواخر ماه می ۲۰۲۱ ژنرال 

مارک میلی، رئیس ســتاد مشترک 
ارتش آمریکا از کاخ ســفید خواست 
تا تمامی ۱۸ هــزار مترجم افغان که 
طی دو دهه گذشــته بــه نیروهای 
آمریکایی کمــک می کردند را از بیم 
به قتل رسیدن توسط طالبان، از این 
کشور خارج کند. روزنامه دیلی میل 
که در آن روزها این خبر را منتشــر 
کرد اعالم کرده بــود که ژنرال میلی 
در جریان سخنرانی خود در آکادمی 
نیروی هوایی آمریکا این درخواست 
را نه تنها از جنبه انسانی بلکه از جنبه 
امنیتی هم مطرح کرده است؛ چراکه 
این تعداد مترجم در ساختار سیاسی 
و امنیتی آمریکا در افغانستان حضور 
داشــتند و ریزه کاری های زیادی را 
با چشمشــان دیده انــد. حال توجه 
داشته باشــید که بخش عمده ای از 
این مترجمــان هنوز هــم در جای 
جای افغانســتان حاضر هســتند و 
معلوم نیســت که چگونــه زندگی 
می کننــد. همین شــبکه ۱۸ تا ۲۰ 
هزار نفری در افغانستان بدون شک 
هنوز هم به آمریکا یا ســایر شرکای 

این کشور که در ناتو حضور دارند در 
حال سرویس دهی هستند و به همین 
خاطر باید گفت که آمریکا هنوز هم 

نفوذش را در افغانستان دارد. 

ردپایاسرائیلدرکابل؟
در ایــن میان اوضــاع اقتصادی 
بحرانی که در افغانســتان مشاهده 
می شود هم یکی دیگر از مصائب این 
روزها به شــمار می آید. این بحران 
باعث می شود که اوالً موج آوارگان به 
راه بیفتند، ثانیاً بخشی از شهروندان 
را مجبور به عضویت در جریان های 
تروریســتی مانند داعش می کند و 
ثالثاً می تواند باعث پذیرش پیشنهاد 
هر سرویس اطالعاتی برای فعالیت به 
نفع آنها توسط شهروندان افغانستان 
شود. این یک امر پیچیده نیست، بلکه 
طبیعت سرویس های اطالعاتی در 
اقصی نقاط جهان بــه خصوص در 
مناطقی کمتر توسعه یافته و بحرانی 
است. در این میان اما اخیراً شاهد آن 
بودیم که خبری از سوی شبکه آی۲4 
)i24( منتشر شــده که مدعی شده 
طالبــان در خفا به دنبــال برقراری 
روابط با اسرائیل است. این خبر که در 
تاریخ ۱۸ اکتبر سال جاری میالدی 
)یعنی چند روز قبل( منتشر شده بر 
پایه مصاحبه این رســانه اسرائیلِی 
انگلیســی زبان با یک مقام پیشین 
افغانستان اســت که هیچ نامی از او 

برده نشده است. 
او مدعی شــده که بخشی از بدنه 
طالبان -حــدود ۲۰۰ نفر - به دنبال 
آن هستند که به صورت پنهان بحث 
مذاکــرات با رژیم صهیونیســتی را 
جلو ببرند اما هنوز اختالفاتی در این 
میان وجــود دارد. مصابه آی.۲4 به 
حدی برای طالبان گران تمام شــد 
که ایــن موضوع را تکذیــب کردند. 
توجه داشته باشید که محمد نعیم، 
ســخنگوی دفتر سیاسی طالبان در 
قطر حدود یک ماه پیش در گفت وگو 
با الجزیره در مورد روابط با اســرائیل 
پاسخ نسبتاً روشنی به خبرنگار داد 
و احتمال هرگونه روابط در آینده را 
رد کرد؛ اما با گذشت بیش از یکماه از 
آن مصاحبه حاال رسانه های اسرائیل 
بار دیگر این موضوع را طی روزهای 
اخیر نبش قبر کرده انــد. اینکه چرا 
اسرائیل چشمش به افغانستان است 
دلیــل اولش بدون تردیــد زاویه ای 

خواهد بود که با ایران دارد. افغانستان 
بیشترین مرز را با ایران داراست و در 
این بین اســرائیل به دنبال آن است 
تا بتواند در این کشــور به هر ترتیبی 
که شده نفوذ داشــته باشد. از سوی 
دیگر فرهنگ و زبان مشترک میان 
ما و افغانســتانی ها هم یکی دیگر از 
مولفه هایی است که موردنظر ساختار 
امنیتی اسرائیل بوده و خواهد بود. در 
این بین اما یک مولفه دیگر هم وجود 
دارد که تارنمای شبکه هفت اسرائیل 
در سال گذشته میالدی و کمی پس 
 از تصرف کابل توســط طالبان به آن 

پرداخته است. 
این شبکه در نهم سپتامبر ۲۰۲۱ 
گزارشــی را به قلم ارین وینر منتشر 
کرد که محتوای خاصی نداشت اما دو 
پاراگراف آخر آن حائز اهمیت است. 
در انتهای این گزارش آمده اســت 
که زبولون سیمینتوف ۶۲ ساله، پسر 
یوسف سیمینتوف آخرین یهودی 
اهل افغانســتان که از جمع هزاران 
یهودی افغانستان در کشورش باقی 
مانده بود و در تنها کنیسه یهودیان 
افغانســتان زندگی می کرد، پس از 
استقرار مجدد طالبان در افغانستان از 
این کشور خارج و به یکی از کشورهای 
همسایه پناهنده شــده است. اینکه 
او در کدام کشــور اسکان دارد مهم و 
مشخص نیست؛ اما اشاره به این مساله 
نشــان می دهد که اسرائیل با خروج 
آخرین یهودِی ســاکن افغانستان 
اساساً نفوذ خود در همسایگی ایران را 
در بن بست می بیند. حال باید دید که 
در آینده طالبان چگونه می خواهد از 
پس خبرپراکنی های اسرائیل در مورد 

روابط دوجانبه با کابل برآید! 

تکذیببرقراریمناسباتبااسرائیلازسویطالبانبهشایعاتوابهامهادامنزد؛

تل آویو در کابل به دنبال چیست؟
اشارهمنابعاسرائیلیبه
خروجآخرینیهودِی
ساکنافغانستانازاین
کشور،ازاینمنظرمهم
استکهتلآویواساسًا

نفوذخودرادرهمسایگی
ایراندربنبستمیبیندو
حالبایددیدکهدرآینده
طالبانچگونهمیخواهد
ازپسخبرپراکنیهای
اسرائیلدرموردروابط
دوجانبهباکابلبرآید!

سرکنسول آمریکا در اقلیم کردستان عراق با تاکید 
بر لزوم گســترش روابط میان اربیل و واشنگتن گفت: 
ســاختمان جدید کنســولگری در اربیل بزرگترین 
کنسولگری آمریکا در جهان اســت. به گزارش سایت 
صدی البلد، ایرون هیکس، سرکنسول آمریکا در اقلیم 
کردستان عراق اظهار کرد: آمریکا در تالش برای توسعه 
حقوق بشــر و دموکراسی در اقلیم کردســتان عراق و 

گســترش روابط آن با اقلیم در حوزه کار و تجارت و نیز 
تالش برای تقویــت اتاق بازرگانی آمریــکا برای ایجاد 
فرصت های شغلی است. سرکنســول آمریکا در اقلیم 
کردستان عراق در ادامه گفت: هدفم از حضور در اینجا 
گسترش روابط دوجانبه و تاریخی اقلیم کردستان عراق 
و آمریکاست و کنسولگری ما در اقلیم یکی از بزرگترین 
کنسولگری های آمریکا در جهان خواهد شد و ما حدود 
۸۰۰ میلیــون دالر در آن ســرمایه گذاری کردیم. او با 
اشاره به بازنگری در مســایل حقوق بشری و برخورد با 
روزنامه نگاران و آزادی تجمع های مســالمت آمیز در 
اقلیم کردستان عراق، روابط دو طرف را فراتر از مشارکت 
توصیف کرد و گفت: این روابط به یک رابطه دوســتی 
تبدیل شدند. ایرون هیکس در ادامه تاکید کرد: روابط ما 
با اقلیم کردستان قدرتمند بوده و در آینده هم بدون شک 

قوی خواهد ماند.

آمریکا بزرگترین کنسولگری خود را در اربیل عراق احداث می کند
خبر

وزیر دفاع روسیه به همتای فرانسوی خود درخصوص 
احتمال استفاده اوکراین از بمب های کثیف هشدار داد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی شویگو، وزیر 
دفاع روســیه در گفتگوی تلفنی با سباستین لوکورنو، 
وزیر دفاع فرانســه تاکید کرد اوکراین ممکن است به 
دنبال دست زدن به یک حمله تحریک آمیز با استفاده 
از به اصطالح بمب های کثیف باشد. وزارت دفاع روسیه 

در بیانیه ای اعالم کرد: شویگو به همکار فرانسوی خود 
نگرانی اش درباره امکان دست زدن اوکراین به حمله ای 
تحریک آمیز با اســتفاده از بمب کثیف را ابراز کرد. در 
بیانیه وزارت دفاع روســیه تاکید شد: تمرکز گفتگوی 
تلفنی آنها بر مساله اوکراین بود، در حالی که در اوکراین، 
وضعیت گرایش مداومی به ســمت تشــدید غیرقابل 
کنترل دارد. بمب کثیف، بمبی اســت که در آن از یک 
انفجار غیرهسته ای برای پراکندن مواد پرتوزا و آالیش 
هسته ای محیط اســتفاده می شــود. اگر چه در بمب 
کثیف از انفجار هسته ای استفاده نمی شود اما به دلیل 
آلوده کردن محیط به مواد رادیواکتیو بعضا آنها را جزو 
سالح های هسته ای به حساب می آورند. این در حالیست 
که هنوز هیچ واکنشی از سوی مقامات کی یف در مورد 
این موضوع مشاهده نشده ولی احتماالً این مساله به یک 

جنگ دیپلماتیک جدید دامن خواهد زد.

خبر

روسیه: اوکراین به دنبال استفاده از بمب کثیف است

رئیس جمهــور ترکیه پیشــنهاد برگــزاری یک 
همه پرسی در کشورش بر ســر تضمین حق زنان برای 
حفظ حجاب در مدارس، دانشگاه ها و نهادهای دولتی 
را داده اســت. به گزارش میدل ایست آی، حزب حاکم 

عدالت و توسعه متعلق به رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه که ریشــه های اســالمی دارد در سال 
۲۰۱۳ ممنوعیت دیرینه ای که برای داشــتن حجاب 
در نهادهای دولتی کشــورش وضع شده بود را لغو کرد. 
انتخابات سراسری سال ۲۰۲۳ ترکیه قرار است یکی از 
جدی ترین چالشها برای دو دهه حاکمیت اردوغان بر 
ترکیه باشد و مساله پوشــش حجاب در ماه های اخیر 
حاکم بر مناظرات سیاسی این کشور با نزدیک شدن به 
موعد انتخابات ۲۰۲۳ شده است. اردوغان همواره روی 
این مانور داده که لغو ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی 
نشان  میدهد حزبش نماینده حقوق مسلمانان در برابر 
احزاب سکوالری که قبل از روی کار آمدن حزب او حاکم 

بر ترکیه بودند، است.

علی رغم تنش ها میان کاخ سفید و عربستان سعودی، 
جارد کوشــنر، داماد رئیس جمهوری ســابق آمریکا و 
استیون منوچن، وزیر خزانه داری سابق آمریکا قرار است 
در یک کنفرانس مربوط به ســرمایه گذاری در عربستان 

سعودی سخنرانی کنند. به نوشــته روزنامه دیلی میل، 
جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و مشــاور وی در زمان 
ریاست جمهوری اش و همچنین وزیر خزانه داری سابق 
آمریکا قرار است در تاریخ ۲۵ الی ۲۶ اکتبر در یک کنفرانس 
مربوط به سرمایه گذاری در ریاض سخنرانی کنند. کوشنر 
قرار اســت کنار ماتئو رنتزی، نخســت وزیر سابق ایتالیا 
بنشیند تا درخصوص صلح و شکوفایی گفت وگو کند، در 
حالی که استیون منوچن پیرامون اقتصاد کالن جهانی با 
چندین مقام سعودی، بحرینی و هندی صحبت خواهد 
کرد. منوچن پیشــتر در چنین کنفرانسی به عنوان وزیر 
خزانه داری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا 
حضور داشــته است. اما هیچکســی از دولت جو بایدن، 

رئیس جمهوری آمریکا در این رویداد شرکت نمی کند.

در بحبوحه تنش با سعودی ها، داماد ترامپ به ریاض می رودپیشنهاد اردوغان برای برگزاری همه پرسی درباره »حجاب«


