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فرار شش فلسطینی از زندان جلبوع رقم زد؛ 
 بزرگترین شکست امنیتی 

تاریخ اسرائیل
عملیات آزادی شــش اسیر فلســطینی از 
زندان جلبوع رژیم صهیونیستی ضربه هولناکی 
به هیبت طرح رژیم صهیونیستی واعتبار و دقت 
نهاد امنیتی آن است. عبدالباری عطوان، سردبیر 
روزنامه مســتقل رأی الیوم در تحلیلی درباره 
فرار اســرای فلســطینی از زندان جلبوع رژیم 
صهیونیستی نوشت: زمانی که دشمنت پیروزی 
پشت پیروزی به دســت می آورد و تو را از یک 
شکست وارد شکست دیگری می کند پس خوب 
بدان که پایان اشغالگری ات بسیار نزدیک شده 
است. منظورمان از دشمن مقاومت فلسطین و 
قهرمانان آن اســت که ابزارهای مبارزه را ارتقا 
بخشیدند و بر دشمنشان که با سالح مدرن مجهز 
شــده و در مقابل جهان با مهارت های امنیتی و 
نظامی خود فخرفروشی می کند برتری یافتند. 
اما اشــغالگر منظورمان دشمن اسرائیلی است. 
مناسبت موفقیت شش تن از اسرای فلسطینی با 
رهبری محمود العارضه از جنبش جهاد اسالمی 
و زکریا الزبیدی، از رهبران گردان های االقصی 
در فرارشان از طریق حفر تونلی در زندان جلبوع 
با روشی ابداعی و بی سابقه است که احتماال در 
تاریخ ثبت می شود و شاید به یک فیلم سینمایی 
جهانی تبدیل شود که این قهرمانی را ثبت کند. 
همچنان اسرار این عملیات و جزئیات آن اندک 
است چراکه دســتگاه های امنیتی اسرائیل که 
شــوکه هســتند وقایع را مخفی می کنند اما 
اطالعات اندکی که دربــاره این عملیات وجود 
دارد نشــان می دهد کــه اقدامی جســورانه و 

برنامه ریزی شده بود.
این عملیات سؤاالتی را پیش می آورد از جمله 
اینکه عملیات حفر برای بیش از چهار ماه چگونه 
رخ داد و چگونه ابزارهای آن قاچاق شد و از چشم 
زندانیان مخفی ماند؟ خاک برخاســته از حفر 
تونل کجا می رفت و چگونه از چشــم نگهبانان 
شــب بیدار مخفی می ماند؟ چه کسی موبایلی 
را که از آن برای ارتباط با باندی در خارج زندان 
برای انتقال قهرمانــان از طریق یک خودرو که 
منتظرشان بود به زندان انتقال داد؟ آیا قهرمانان 
آزاده می توانند از مرزها به اردن یا سوریه عبور 
کنند؟ یا اینکه عملیاتی شــهادت طلبانه علیه 
اهداف اســرائیلی در داخل انجام خواهند داد؟ 
طی روزها و هفته های آتی به تمام این سؤاالت 

پاسخ داده خواهد شد. 

این عملیــات قهرمانانه ضربــه هولناکی به 
هیبت دولت اســرائیل و طرح صهیونیستی و 
شکســتی امنیتی و اطالعاتی اســت که شاید 
بزرگترین شکســت از زمان تشــکیل اسرائیل 
باشد. درست است که این عملیات با مهندسی 
دقیق شکســتی برای دســتگاه های امنیتی و 
نظامی اسرائیل است اما درست تر این است که 
این شکست اگر ذهنیت مبارزه طلب و جهادگرا 
و جســور و اراده قوی و قدرت آن برای ریختن 
برنامه فــرار و اجرای دقیــق آن و پنهان کردن 
جزئیاتش نبــود، اتفاق نمی افتــاد. افراد آزاده 
جنبش فتح باید به زکریا الزبیدی که روزی عضو 
شورای انتقالبی و فرمانده گردان های شهدای 
االقصی بــود افتخار کننــد. همچنین جنبش 
جهاد اسالمی باید به پنج مبارز خود که در برنامه 
ریزی و اجرای آن نقش داشــتند افتخار کند. 
این عملیات آغاز مرحله جدیدی از همکاری و 

هماهنگی برای عملیات آتی است.
این عملیــات بعد از پیروزی بســیار بزرگ 
شمشــیر قدس و بعد از چند روز از کشته شدن 
یکی از ســربازان اســرائیلی در مرز غزه رخ داد 
و تمام اهــداف نظامی و امنیتــی و روانی خود 
را محقق کرد و پیروزی بزرگــی را رقم زد. این 
قهرمانان آســیب روانی بزرگی را به شــهرک 
نشینیان و دولتشان وارد کردند و سؤاالت زیادی 
را درباره آینده آن ها و ادامه دولتشــان مطرح 
کردند. دیدن صحنه خوشــحالی فلسطینی ها 
از این پیروزی زیباست. هیچ پیروزی خوشحال 
کننده تر از پیروزی بر دشمن در این دوره نیست. 
رژیم صهیونیستی که کشورها و ارتش های عربی 
را شکســت داده بود طی چند ساعت نتوانست 
یک گروه مبارز فلسطینی را در داخل زندان های 
محکم خود شکست بدهد. شــرایط به سرعت 
تغیر می کند و بســیاری از معامالت قدیمی و 

جدید را تغییر خواهد داد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 هنوز غائله پنجشیر و کمک پاکستان 
به طالبان برای تــار و مار کردن جبهه 
مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد 
مسعود تمام نشده که پرونده جدیدی 
در کابل گشوده شده است. پرونده ای که 
در نوع خود تأسف بار، نادر و البته بهت آور 
به شــمار می آید. گویی کلکسیونی از 
بنیادگراها دور یکدیگر جمع شده اند 
و حاال تشــکیل دولتــی را داده اند که 
هیچکس نمی داند چــه خروجی در 

انتظار افغانستان و منطقه خواهد بود. 
پرونده ای که از آن سخن می گوییم 
صرفاً صدور چند فتوا یا اظهارنظر از سوی 
طالبان را دربرنمی گیرد بلکه ما شاهد 
آن هستیم که این جریان پس از کش 
و قوس های متعدد باالخره فهرستی را 
منتشر کرد که خارج از انتظار تمام دنیا 
بود. فهرستی که کابینه حاکم بر کابل 
نام دارد اما طالبان آن را »دولت موقت« 
می نامد. اصل مطلب از این قرار اســت 

که شامگاه سه شنبه ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی این گروه که حاال در فهرست 
منتشر شــده به عنوان معاون وزارت 
اطالعات و فرهنگ منصوب شده، اعالم 
کرد که کابینه دولت افغانستان از 31 نفر 
تشکیل شده و فهرست آن را در اختیار 
خبرنگاران حاضر در کنفرانس خبری 
خود قرار داد. بر اســاس این فهرست 
مال محمدحسن آخوند، به سرپرست 

نخست وزیری منصوب شده است. 
مالعبدالغنــی بــرادر و مولــوی 
عبدالســالم حنفی به عنوان معاونان 
نخست وزیری منصوب شده اند. از سوی 
دیگر مولوی محمــد یعقوب مجاهد 
)فرزنــد مالعمر، بنیانگــذار طالبان( 
به عنــوان سرپرســت وزارت دفاع و 
ســراج الدین حقانی )فرزند موسس 
شــبکه حقانی( به عنوان سرپرست 
وزارت کشور انتخاب شدند. امیرخان 
متقی، سرپرســتی وزارت خارجه را 
به عهــده دارد و مــال عبدالحق وثق، 
سرپرست سازمان اطالعات شده است. 
اگر به ادامه فهرســت کابینه معرفی 
شــده نگاه کنیم می بینیم که حداقل 

ســه نفر دیگر از خانواده حقانی در این 
کابینه حضور دارنــد و مابقی هم که 
قرابت نســبی با حقانی هــا ندارند، از 
اطرافیان سراج الدین حقانی هستند 
که حاال چندین وزارتخانه مانند وزارت 
تحصیالت عالــی، وزارت ارتباطات و 
وزارت مهاجرین را در دست دارند. در 
این میان اما واکنش های بین المللی به 
این فهرست هم جای تأمل و تعجب دارد. 
لوئیجی دی مایــو، وزیر خارجه ایتالیا 
اعالم کرد که دولت اعالم شده توسط 
طالبان در افغانستان، با نخست وزیری 
که در لیست تروریست ها قرار دارد و وزیر 
خارجه تحت تعقیب اف.بی.ای است، نه 
تنها نشانه خوبی برای جامعه بین المللی 
نیســت، بلکه بدترین پیامی است که 
می توانست از کابل به دنیا مخابره شود. 

این اظهارات به نظــر می آید تنها 
مواضعی بود که به نوعی از فهرســت 
کابینه طالبــان انتقاد کــرد؛ چراکه 
مابقی کشورها و مقامات به نوعی یا از 
این فهرســت حمایت کردند یا اینکه 
یک فضای مبهم را پدیــد آوردند. به 
عنوان مثــال رجب طیــب اردوغان، 

رئیس جمهــور ترکیه طی نشســت 
خبری مشترک با فلیکس تشیسکدی، 
رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک 
کنگو پیرامون معرفــی کابینه موقت 
طالبان اعالم کرد که مشخص نیست 
این دولت موقت تا چه زمانی بر ســر 
قدرت باشــد، ولی آنچه ما باید انجام 
دهیم، پیگیری دقیق این روند در آینده 
است. چوی یانگ سام، سخنگوی وزارت 
خارجه کره جنوبی هم صریحا اعالم کرد 
که دولت این کشــور آماده همکاری با 
دولت جدید افغانستان در صورت رعایت 
هنجارهای بین المللی، رعایت حقوق 

اولیه بشر و پناه ندادن به تروریست ها 
اســت. ند پرایس، ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا هم گفت که کشورش 
نگران وابستگی و سوابق برخی از افرادی 
است که توســط طالبان برای تصدی 
پست های محوری در دولت این کشور 
تعیین شــده اند. کاتسونوبو کاتو، دبیر 
کابینه ژاپن هم صرفــاً گفت که ژاپن 
اقدامات طالبان را به دنبال اعالم دولت 
جدید از نزدیک زیر نظــر دارد. وانگ 
ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین 
هم اعالم کرد که پکن اهمیت زیادی 
برای اعالم طالبان در مورد ایجاد دولت 
موقت قائل است؛ چراکه این امر بیش از 
سه هفته بی نظمی در افغانستان را پایان 
داد و گامی ضروری برای احیای نظم و 

بازسازی کشور پس از جنگ است. 
دیمتری پســکوف، ســخنگوی 
کرملین هم اعالم کرد که مسکو تاکنون 
هیچ گونه مذاکره ای را با مقامات جدید 
افغانستان انجام نداده و تصمیم آن را نیز 
ندارد و بر تمام مراحــل دولت در کابل 
نظارت خواهد داشــت. کابل ژانوف، 
ســخنگوی وزارت خارجه ازبکستان 
هم از تشــکیل دولت طالبان در کابل 
استقبال کرد. این مواضع به خوبی نشان 
می دهد که ما با طیفی از ســرگردانی 
و البته حمایت هایی همــراه با ترس و 
واهمه در مورد فهرســت کابینه روبرو 

هستیم. 
اصل مطلب چیست؟ 

در این میان باید توجه کرد که تمام 
دولت هایی کــه از کابینه طالبان دفاع 
و یا حمایــت خود را علنــی کردند به 
هر صورت یک منافع مشــخصی در 
افغانستان دارند. به عنوان مثال چینی ها 
چشمشان به معادن لیتیوم افغانستان 
که ارزشــی حدود دو بیلیون دالر دارد 
دوخته شده است و اصاًل برای آنها مهم 
نیست که طالبان در افغانستان چه بر 
سر زنان، خبرنگاران و مابقی می آورد. 
بر این اســاس چینی ها همانند ژاپن، 
کره جنوبی، آمریکا و بســیاری دیگر 
از کشــورها صرفاً منافع خود را در این 
می بینند که با طالبان ســازش کنند. 
کشورهای دیگر هم که سکوت می کنند 
یا موضع قاطع اتخاذ نمی کنند به نوعی 
از افکار عمومی داخِل خود می ترسند. 
مثاًل ترکیه نمی تواند در شرایط کنونی 
به صورت علنی از طالبان و کابینه آنها 

حمایت کند، ازاین رو اظهارنظر در مورد 
آن را به زمان دیگری موکول می کند. اما 
در این میان پاکستان را باید برنده اصلی 
دانست. بســیاری بر این عقیده اند که 
فهرست کابینه طالبان را پاکستانی ها 
تنظیم و ُمهره های موردنظر را در جای 
خود قرار دادند. اینکــه چندی پیش 
رئیس سازمان اطالعات ارتش پاکستان 
)ISI( به کابل رفت، صرفاً بحث کمک به 
طالبان برای سرکوب وقایع پنجشیر 
نبود، بلکه ژنرال فیض حمید به کابل 
آمد تــا بتواند اختــالف رخ داده میان 
شبکه حقانی و شورای کویته را رفع و 
رجوع کند. توجه داشته باشید که دولت 
فعلی کابل از دو بخش تشــکیل شده 
که قســمتی از آن را حقانی ها تشکیل 
می دهند و بخش دیگر را جناح سنتی 
طالبان به رهبری هبت اهلل آخندزاده که 
مال برادر یا عبدالسالم حنفی هم در این 

جریان دسته بندی می شوند. 
این  دو طیف بر سر اینکه نام دولت 
امارت اسالمی باشــد یا دولت موقت با 
یکدیگر نزاع داشتند و در نهایت ژنرال 
فیض حمید، شبکه حقانی را مجاب کرد 
تا با عنوان دولت موقت کار خود را ادامه 
دهند؛ چراکه اگر امارت اسالمی را مطرح 
کنند ممکن است که کشورهای زیادی 
در منطقه این کابینه را فاقد مشروعیت 
بخوانند. با این وجود نه تنها برنده فعاًل 
پاکستان است، بلکه باید توجه داشت که 
این اقدام رویای دولت مشارکتی از همه 
احزاب و قومیت هــا را به باد داد و حتی 
ممکن است که شــکاف میان طالبان 
و مردم بیشتر شــده و در نهایت جنگ 
داخلی رخ دهد. حال ســوال این است 
که آیا دولت موقت به روی کار آمده یا 

امارت اسالمی؟!

واکنش های ناهماهنگ و پرسش بزرگ جامعه جهانی در قبال فهرست نهایی کابینه طالبان؛ 

کلکسیون بنیادگراها، دولت موقت یا امارت اسالمی؟!
سفر چندی پیش رئیس 
سازمان اطالعات ارتش 
پاکستان )ISI( به کابل، 

صرفاً بحث کمک به طالبان 
برای سرکوب وقایع 

پنجشیر نبود، بلکه ژنرال 
فیض حمید به کابل رفت 
تا بتواند اختالف رخ داده 

میان شکبه حقانی و شورای 
کویته را رفع و رجوع کند

در فهرست منتشر شده 
از سوی طالبان گویی 

کلکسیونی از بنیادگراها 
دور یکدیگر جمع شده اند و 
حاال دولتی تشکیل داده اند 
که هیچکس نمی داند چه در 

انتظار افغانستان و منطقه 
خواهد بود

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از تعداد کشورها و سازمان های ناظر بر انتخابات پارلمانی عراق خبر داد 
که قرار است دهم ماه اکتبر برگزار شود. به گزارش شفق نیوز، نبراس ابوسوده، معاون سخنگوی کمیساریای عالی 
مستقل انتخابات عراق گفت، ۷۶ سازمان و کشور عربی و خارجی بر انتخابات پارلمانی نظارت خواهند داشت. وی 
افزود، کمیساریای انتخابات ضمن هماهنگی با وزارت خارجه از این کشورها و سازمان ها برای نظارت بر انتخابات 
دعوت کرد. ابوسوده گفت، 1۰۰ ناظر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه 
وارد عراق شــده و در  جریان روند مقدمات انتخابات قرار گرفتند. اما در خصوص 
ناظران سازمان ملل ابوســوده گفت، 13۰ ناظر بین المللی بر روند رای گیری در 
استان های عراق نظارت خواهند داشت و کمیساریا برای ناظران مکان مشخصی را 
تعیین نخواهد کرد. همچنین نماینده ویژه سازمان ملل در عراق اعالم کرد تعداد 

کارمندان سازمان ملل برای نظارت بر این انتخابات پنج برابر شده است.

یک دادگاه ژاپنی، رهبر کره شمالی را برای مواجهه با درخواست های غرامت چندین تبعه کره ای ساکن این کشور 
که می گویند بعد از پیوستن به یک برنامه اسکان مجدد که وعده بهشــت روی زمین را می داد، متحمل نقض های 
حقوق بشری در کره شمالی شدند، احضار کرده است. به گزارش آسوشیتدپرس، کنجی فوکودا، وکیل پنج شاکی 
این پرونده گفت: انتظار نمی رود که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در تاریخ 1۴ اکتبر )۲۲ مهر( در دادگاه حاضر 
شود اما این تصمیم قاضی برای احضار وی یک مورد نادر است که در آن رهبران 
خارجی مصونیت حاکمیتی ندارند. این پنج شــاکی به خاطر نقض های حقوق 
بشری که می گویند تحت برنامه اسکان مجدد کره شمالی متحمل شده اند، هر 
کدام خواســتار غرامتی به ارزش ۹۰۰ هزار دالر از جانب پیونگ یانگ شده اند. 
حدود ۹3 هزار تبعه کره ای ساکن ژاپن و اعضای خانواده شان دهه ها پیش با وعده 

زندگی بهتر به کره شمالی رفتند. 

دادگاهی در ژاپن رهبر کره شمالی را احضار کرد!۷۶ سازمان و کشور بر انتخابات پارلمانی عراق نظارت می کنند

محاکمه بــزرگ عامالن کشــتار نوامبر ۲۰1۵ در 
پاریس که مرگبارترین واقعه در زمان صلح فرانســه 
به شمار می رود، از دیروز )چهارشنبه( آغاز می شود و 
انتظار می رود ۹ ماه به طول انجامد. به گزارش الجزیره، 
حمالت مهاجمان مسلح با جلیقه های انفجاری به شش 
کافه و رستوران، سالن کنسرت بتکالن و یک استادیوم 
ورزشی در پاریس جان حدود 13۰ تن را گرفت، صدها 
زخمی بر جای گذاشــت و زخم های عمیقی بر پیکره 
روانی جامعه فرانســه وارد آورد. محاکمه بیست مرد 
مهاجم حمالت نوامبر ۲۰1۵ پاریس دیروز آغاز شد. 
پلیس فرانسه در آماده باش به سر می برد، خیابان های 
اطراف کاخ دادگســتری به روی خودروهــا و عابران 
پیاده بســته شــده و بانک های اطراف این منطقه هم 
غیر قابل دسترسی هســتند. افراد مجاز به حضور در 
جلسه دادگاه از چندین بازرسی امنیتی عبور می کنند. 

این محاکمه به مدت ۹ ماه به طول می انجامد و حدود 
1۸۰۰ شاکی از بیســت ملیت مختلف و بیش از 3۰۰ 
وکیل در محاکمه ای که به قول وزیر دادگستری فرانسه 
بی ســابقه ترین ماراتن قضایی است، شرکت خواهند 
کرد. انتظار می رود حکم نهایی اواخر مه ۲۰۲۲ صادر 
شــود. پرونده متهمان در یک میلیون صفحه در ۵۴۲ 

جلد به دادگاه ارائه شده است. 

منابع خبری از ورود نیروهای ارتش سوریه به محله های 
شهر درعا واقع در جنوب این کشــور که تروریست های 
تکفیری در آن موضع گرفته بودند، خبر دادند.  به گزارش 
سانا، نیروهای ارتش سوریه برای حصول اطمینان از خالی 
بودن »درعا البلد« از ســالح و تجهیزات نظامی عناصر 
مسلح، صبح دیروز )چهارشــنبه( وارد این محله که در 
جنوب سوریه واقع است، شدند. در گزارش سانا آمده که 
یگان های ارتش سوریه و نیروهای دستگاه های امنیتی 
پس از ورود به محلــه »درعا البلد«، پرچم ســوریه را به 
اهتزاز درآورده  و شروع به تفتیش محله کرده اند. خبرنگار 
نظامی سانا در اینباره اعالم کرده که »در چارچوب توافق 
حل وفصل ارائه شده توسط دولت، واحدهای ارتش سوریه 
و مقامات ذیربط وارد منطقه درعا البلد شدند و پرچم کشور 
را در آن منطقه برافراشتند و در حال تثبیت نقاطی برای 
ارتش و پاکسازی منطقه هســتند تا این منطقه خالی از 

تروریست ها اعالم شود. پیشــتر، گروه های تروریستی 
چندین بــار توافقنامــه آتش بس که دولت ســوریه در 
چارچوب تالش برای حل مسالمت آمیز ارائه کرده بود و 
خروج تروریســت ها از منطقه، حل و فصل وضعیت افراد 
مسلح و تحت تعقیب، تثبیت نقاطی برای ارتش و بازگشت 
نهادهای دولتــی و خدماتی برای ارائــه خدمت به مردم 

منطقه را شامل می شود را نقض کرده بودند. 

تشدید تدابیر امنیتی در پاریس در آستانه محاکمه عامالن حمالت ۲۰۱۵ارتش سوریه وارد درعا شد
خبرخبر


