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تحلیل روز

رمزگشاییازنفوذبهگاوصندوق
صهیونیستی
احــمــدکــاظــم زاده -بـــا وجــــود ایـــن کــه رژیــم
صهیونیستی به احتمال زیــاد با بهره گیری از
نیروهای امنیتی تشکیالت خودگردان توانست
4نفر از  6نفر از اسرای فراری فلسطینی را دوباره
بــازداشــت کند امــا به اعتقاد اغلب کارشناسان
ایــن مسئله از اهمیت ف ــرار اســـرای فلسطینی
نمی کاهد .به لحاظ فنی  6نفر اسیر فلسطینی
از زندانی فرار کردند که به لحاظ شرایط پیچیده
امنیتی به گاو صندوق معروف بود که امکان رمز
گشایی از آن در شرایط عادی وجود نداشت اما 6
اسیر فلسطینی که به همراه 400نفر دیگر بنا بود
تا آخر عمرشان در این زندان باقی بمانند باالخره
توانستند این گاو صندوق را باز و حداقل برای چند
روز از این زندان فرار و شوک بزرگی را به دستگاه
و توان امنیتی این رژیم وارد کنند .بعد از شکست
های نظامی که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ
هایمختلفازجملهعملیاتشمسیرقدسمتحمل
شدهبوددستگاهامنیتیاینرژیمهنوزطعمشکست
را تا پیش از فرار بزرگ اسرای فلسطینی نچشیده
بود اما این فرار شوک بزرگی به دستگاه و سرویس
اطالعاتیوامنیتیآنواردکردهمچنانکهشکست
نظامی رژیم صهیونیستی زمینه را برای شکست
هایبعدیفراهمکرد.ازاینرواینامیدتقویتشده
است که از این پس دومینوی شکست های امنیتی
رژیمصهیونیستینیزشروعخواهدشد .همچنین
این واقعه نشان داد که مقاومت در مخوف ترین و
امنیتیترینزندانهایرژیمصهیونیستیهمادامه
داردوکسانیکهبهباورصهیونیستهابهحبسابد
محکومشدهوتاآخرعمرخودبنابوددرزندانبمانند
یکی از شاهکارترین عملیات ها را آن هم داخل
زندان رقم زده اند .تقارن این عملیات با شکست
های سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی در دیگر
حلقه های محور مقاومت به ویژه در شکست حصر
اقتصادی و سوختی لبنان و سوریه با ابتکار حزب
ا ...بر اهمیت و ابعاد منطقه ای آن افزود .همچنین
با این عملیات بزرگ بار دیگر موضوع فلسطین یک
بار دیگر از حاشیه به متن آمد و در بطن و مرکزیت
تحوالت قرار گرفت حال آن که رژیم صهیونیستی
به ویژه در زمان نتانیاهو تمام تالش خود را به کار
گرفته بود که مسئله فلسطین را برای همیشه از
متن به حاشیه براند .دستاورد دیگر این عملیات
برای خود زندانیان بود که از اولویت خارج شده بود
و همین مسئله امکان هرگونه برخورد را برای این
رژیمفراهممیکردچراکهاینرژیمکنوانسیونهای
ژنورانمیپذیردومتعاقبآنزندانیانفلسطینیرا
اسیرنمیپنداردوبازدنبرچسبتروریستیامکان
هرگونهآزاروشکنجهرابرایخودفراهممیکند،اما
باعملیاتاخیرموضوعوسرنوشتزندانیانباردیگر
در کانون توجهات قرار گرفت و حتی باب جدیدی
برایمبادلهزندانیانگشودهاستکهبهیقینآزادی
معماران فرار بزرگ جزو آن ها خواهد بود چرا که
در غیر این صورت این رژیم به آزادی  4اسیر خود از
دستحماسموفقنخواهدشد.

خبر متفاوت

ببخشیدکهشما راکشتیم!

ژنرالمککنزی،فرماندهسنتکامازحملهماهگذشتهآمریکادرافغانستانکهطیآنبیش
از ۱۰غیرنظامی،ازجمله ۷کودککشتهشدند،عذرخواهیکرد
ژنــرال فرانک مک کنزی فرمانده ارتــش آمریکا
اعتراف کــرد که در حمالت هوایی مــاه گذشته

واشنگتن هنگام تخلیه نیروهای آمریکایی از
افغانستان ۱۰ ،غیرنظامی در کــابــل کشته

شده اند .به گزارش ایرنا ،مک کنزی در کنفرانس
خبری در پنتاگون که از شبکه تلویزیونی سی ان
ان آمریکا پخش می شد ،اعالم کرد که تحقیقات
نظامی آمریکا دربــاره حمالت مرگبار هواپیمای
بدون سرنشین کابل در ماه اوت نشان داد که در
این حمله  ۱۰غیرنظامی کشته شدند و راننده و
خودروی هدف اصابت قرار گرفته نیز تهدیدی از
طرف گروه داعش شاخه خوراسان نبوده اند.این
مقام نظامی آمریکایی اعتراف کرد که این حمله
اشتباه صورت گرفته و سپس عذرخواهی کرد.
فرماندهستادمرکزیارتشآمریکادرادامهمدعی
شد این حمله با این هدف انجام شد که می تواند
مانع تهدیدات قریب الوقوع به نیروهای ما و روند
تخلیهشدگاندرفرودگاهباشدامااینحملهاشتباه
بود و من عذرخواهی صادقانه خود را تقدیم می
کنم.مککنزیبااظهارتاسفافزودکهمسئولیت
کاملاینحملهوایننتیجهغمانگیزرابرعهدهمی
گیرد.پیشتر،رندپاولسناتورجمهوریخواهایالت
کنتاکی در نشست کمیته روابط خارجی سنای
آمریکا از بلینکن دربــاره حمله پهپادی آمریکا به
مواضع داعش که به کشته شدن  ۱۰غیرنظامی

زمینهچینیمذاکره طالبان و پنجشیر
امامعلیرحمان:مذاکراتبینمبارزانپنجشیرافغانستانوطالبانممکناستبهزودیدر
تاجیکستانانجامشود
طالبان با تاکید بر این که منافع افغانستان با
منافع جامعه بین المللی همسو است بر ایجاد
روابط خوب از طریق دیپلماسی تاکید کرد.
اظهارات ذبیح ا ...مجاهد سخنگوی طالبان
درباره روابط بین المللی این گروه که از طریق
زور قــدرت را در کابل به دست گرفت نشان
می دهد طالبان درصدد القای این دیدگاه در
جامعه جهانی است که در حال فاصله گرفتن
از وضعیت شبه نظامی به یک گروه تعامل گر
اســت .مقامات ایــن گــروه به تازگی با اعالم
مواضع و نامه نگاری ،دریافت کمک های بین
المللی اقتصادی و مالی را نیز دنبال می کنند.
طالبان با در پیش گرفتن رفتار دیپلماتیک
در صحنه بین المللی سعی دارد نشان دهد
که با طالبان دو دهه گذشته فاصله گرفته و
تعامل را جایگزین جنگ کــرده اســت ،اما از
دیدگاه محافل بین المللی و حتی در داخل
افغانستان ،این رفتار و عملکرد گروه طالبان
است که می تواند زمینه و بستر تعامل سازنده
آن را با جامعه جهانی فراهم کند .با هدف جلب
نظر جامعه جهانی ،طالبان پس از تصرف کابل
اعالم کرد که درصــدد تشکیل دولت فراگیر
است اما در عمل نه تنها آن را اجرایی نکرد
بلکه با اعمال قوانین سختگیرانه که با شرع
توجیه می کند در حال مسدود کردن هر گونه
فضای رسانه ای ،سیاسی و فرهنگی جامعه
افغانستان است .محافل بین المللی نیز بارها
اعالم کرده اند که رفتار طالبان مبنای نگرش
جامعه جهانی به جایگاه آن در عرصه سیاسی
افغانستان است .در غیر این صورت این گروه با

تحریم های احتمالی روبه رو خواهد شد که می
تواند حاکمیت آن را در افغانستان با دشواری
جــدی روبــه رو کــنــد.در ایــن میان،امامعلی
رحمان ،رئیس جمهور تاجیکستان و عمران
خان ،نخست وزیر پاکستان اعالم کردند که
مذاکرات بین مبارزان پنجشیر افغانستان و
طالبان ممکن است به زودی در دوشنبه انجام
شود .عمران خان اظهار کرد :ما توافق کردیم
تاجیکستان با رهبران پنجشیر و پاکستان با
طالبان گفت وگو کند تا آن ها در اسرع وقت بر
سر میز مذاکره در دوشنبه بنشینند.رحمان
نیز به نوبه خود تاکید کرد که میانجیگران
 تاجیکستان و پاکستان  -به این مذاکراتکمک خواهند کرد.امامعلی رحمان گفت:
ما توافق کردیم که در مــذاکــرات طالبان و
تاجیکها در دوشنبه یاری رسانیم.همزمان،
یــک خـــودروی بــمـبگــذاریشــده در منطقه
دشت برچی در غرب کابل منفجر شد .دشت
برچی منطقه شیعه و هزار هنشین کابل است
که پیش از تسلط طالبان به کابل هدف چندین
حمله خونین از جمله انفجار یک زایشگاه و
انفجار یک مدرسه دخترانه بــود .همچنین
دیروز مدارس "پسرانه" در افغانستان پس از
تسلط طالبان دوره تازه تحصیلی را آغاز کردند.
وزارت معارف/آموزش و پــرورش طالبان در
اطالعیهای از دانشآموزان پسر و معلمان مرد
در این کشور خواسته تا به مــدارس و مکاتب
بازگردند اما دختران را دعــوت نکرده که با
واکنشهای گسترده در شبکههای اجتماعی
روبه رو شده است.

فرا خبر
با اشاره به گوشه نشینی مالبرادر بعد از حادثه تیراندازی در ارگ

بلومبرگ :خلیل حقانی ،مالبرادر را کتک زد!
مالعبدالغنیبرادر،آشناترینچهرهبینالمللیطالبانکهرهبریمذاکراتصلحباآمریکارابهعهده
داشت ،اوایل ماه سپتامبر در حالی که بحث بر سر تشکیل کابینه طالبان در جریان بود ،هدف حمله
فیزیکی یکی از سران شبکه حقانی قرار گرفت .بلومبرگ به نقل از منبعی آگاه که نخواسته نامش
فاش شود ،نوشت ه است که مال برادر خواهان کابینهای «فراگیر» بوده که گروههایی جز طالبان و نیز
اقلیتهایقومیرادربربگیردوبتوانددرجهانوجههایکسبکند؛امادراینجلسه،خلیلالرحمن
حقانیازصندلیاشبرخاستهومالبرادررازیرضرباتمشتگرفتهاست.محافظانشخصیدوطرف
همواردمعرکهشد هوبههمتیراندازیکر دهاندکهدرنتیجهعدهایکشتهوزخمیشدند.هرچندمال
برادرزخمینشده،ازآنزمانکابلرابهمقصدقندهارترککردهاستتاباهبتا...آخوندزاده،رهبر
فکریطالبان،صحبتکند.منابعمطلعبهبلومبرگگفتندکهرئیسدستگاهاطالعاتیپاکستانکه
درجریاناینبحثهادرکابلبوده،درمقابلمالبرادرازحقانیهاحمایتکردهاست.مالبرادرهشت
سال در پاکستان زندانی بود اما در دولت ترامپ آزاد شد تا در مذاکرات صلح شرکت کند .بنا بر این
گزارش،چهرهایکمترشناختهشدهبهناممالمحمدحسنبهجایمالبرادربهسمترئیسالوزرایی
منصوب شد زیــرا روابــط بهتری با اسالمآباد
داشت و تهدیدی علیه جناح حقانی شمرده
نمیشد.دریکهفتهگذشته،اعضایطالبان
وقوعدرگیریراتکذیبکردهاند.مالبرادرروز
پنجشنبهدرتلویزیونحکومتیافغانستانظاهر
شدوشایعاتزخمییاکشتهشدنخودراردکرداما
دراستقبالازوزیرخارجهقطرواولینجلسهکابینه
طالبانغایببود.بااینهمهاوگفتکهدلیلغیبتش
سفربودهاست.

فرجام تراژیک آخرین مبارز الجزایر!
عبدالعزیزبوتفلیقهرئیسجمهورسابقالجزایردر 84سالگیدرگذشت

این روزها محوطه اطراف بنای یادبود واشنگتن
میزبان چیدمانی هنری به یاد قربانیان ویروس
کروناست .سوزان برنان فرستنبرگ هنرمندی
است که بیش از  ۶۶۰هزار پرچم سفید را در
مساحت  ۲۰هکتار کاشته تا هر یک از این
پرچمها یادمانی برای یکی از ،از دسترفتگان
ویروس کرونا و دریایی از اندوهی نمادین باشد
و نام این چیدمان را «به یاد آور» گذاشتهاست.

چهره روز

تیمرهبراپوزیسیونمحبوسروسیهدریکگزارش
جدید جنجالی افشا کرد ،ظاهرا وزیر امور خارجه
اینکشورهزینهسفرمعشوقهاشباویدرسفرهای
دیپلماتیک رسمی به تقریبا  ٢۴کشور جهان را
تامینکردهاست.سرگئیالوروف،وزیرامورخارجه
 ٧١ساله روسیه متاهل است و ثمره ازدواجــش
یک دختر است" .سوتالنا پولیاکووا" ،معشوقهاش
یک بازیگر و یک رستوراندار است که هیچ گونه
صالحیت و ویژگی که بتواند وابستگی و ارتباط
ظاهریاش با وزارت امور خارجه را توجیه کند،
ندارد/.ایسنا

از جمله هفت کودک منجر شد ،سوال کرده بود.
این سناتور جمهوری خــواه پرسید فــردی که در
حمله پهپادی به افغانستان هدف اصابت قرار
گرفتنیرویامدادیبودیایکعاملداعش؟وزیر
خارجه آمریکا در پاسخ گفت :نمی دانم .بلینکن
افزودکهموضوعبازبینیخواهدشد.ایندرحالی
است که مصاحبهها و ویدئوهای نیویورکتایمز
همانزماننشانمیدادحملهپهپادریپرآمریکابه
خودرویی در کابل در  ۲۹اوت (هفتم شهریور) که
ارتش آمریکا مدعی بود حامل مواد منفجره است
موجبکشتهشدنیکامدادگرواعضایخانواده
اش شد.نیویورکتایمزمیگویدبابررسیتصاویر
دوربینهای نظارتی و گفتوگو با کارشناسان
به این نتیجه رسیده است که تحرکات احمدی
در آن روز که از سوی ارتــش آمریکا «مشکوک»
برآورد شده ،تماما ناظر به جابهجاییهای یک روز
عادی کاری بوده است .براساس همین گزارش
تحقیقی،بررسیتصاویردوربینهانشانمیدهد
محتویاتصندوقعقبخودرویزماریاحمدی،
صرفا بشکههای پالستیکی آب بوده که هدف به
خانه خود میبرده است.

صابر گل عنبری -عبدالعزیز بوتفلیقه یا به
تعبیر الجزایریها «بوتف»رئیس جمهور سابق
الجزایر در  84سالگی درگذشت .او زندگی
پرفراز و نشیبی داشــت .کمتر از بیست سال
داشــت که به انقالب الجزایر علیه استعمار
فرانسه پیوست و نام انقالبی "عبدالقادر" را
برای خود برگزید .انقالبی باهوشی بود و در
همان اوایــل ،با رهبران انقالب و فرماندهان
ارتش آزاد یبخش روابــط نزدیکی پیدا کرد و
رفته رفته با رئیس جمهور اسبق الجزایر هواری
بومدین آشنا شد و صمیمیتی میان آنها شکل
گرفت .در  25سالگی در اولین دولــت پس
از استقالل وزیــر جوانان و ورزش و سپس در
ســال  1963وزیــر خــارجــه شــد و جوا نترین
وزیــر خارجه در جهان لقب گرفت .در سال
 1974کــه ریــاســت بیست و نهمین نشست
مجمع عمومی سازمان ملل را به عهده داشت
به یاسر عرفات رهبر فقید ساف برای سخنرانی
تریبون داد و هیئت اسرائیلی را از نشست بیرون
کــرد 16.سال وزیر خارجه بود و در این مدت
به دیپلماسی الجزایر اعتبار و رونق بخشید و با
حمایت الجزایر در این دوران از جنبشهای
آزادیبخش و استقاللخواه در آفریقا و جهان،
نام بوتفلیقه پرآوازه گشت .سودای جانشینی
بومدین داشت ،اما پس از درگذشت بومدین در
سال ،1978سرهنگ شاذلی بن جدید انتخاب
شد و بوتفلیقه قربانی سیاست "بومدین زدایی"
وی گشت .بعد از آن انزوا پیشه گرفت و به خارج
رفت تا این که پس از کودتای  1992ارتش
علیه اسال مگرایان به قدرت رسیده ،نظامیان
بــرای شکستن انــزوای بینالمللی الجزایر به
سراغش رفتند و مناصبی به او پیشنهاد دادند،
اما نپذیرفت .در سال  1999در قامت رئیس
جمهور وارد کاخ "المرادیه" الجزایر شد .در

انتخابات جنجالی آن سال ،عالوه بر حمایت
رسمی ،از حمایت احــزاب اسالمی همچون
"مجتمع السلم" (اخوان المسلمین) و احزاب
ملیگرا چون جبهه آزادی بخش ملی برخوردار
شــد و در حالی بــر کرسی ریــاســت جمهوری
نشست که شش رقیب وی در روز رای گیری
کنار رفتند .بوتفلیقه لیبرال مسلک بود و چهار
دوره متوالی رئیس جمهور بــود .همه انتظار
داشتند که پس از "دهه سیاه" جنگ داخلی،
الجزایر در عهد وی به کشوری توسعه یافته از
حیث اقتصادی و سیاسی تبدیل شود ،اما امروز
توده مردم بر این باور هستند که وی این فرصت
را با وجود فراهم بودن شرایط و آرامش سیاسی
از کف داد .علت هم در شکلگیری کانون و
کارتل فسادی پیرامون بوتفلیقه نهفته بود که
بر مقدرات و سرنوشت ملت چیره گشت و هم
و غمش نه مردم بلکه اختالس ،ثرو تاندوزی
و نابودی هر گونه فرصت رشد و توسعه بود.
در سا لهای اخیر پس از استعفای بوتفلیقه،
پــرونــد ههــای فساد مالی کــان نزدیکان وی
یکی پس از دیگری رو افتاد .بوتفلیقه در سال
 2007هدف ترور نافرجام القاعده قرار گرفت.
وی در چهار دوره ریاست جمهوری خود از نفوذ
ارتش و اطالعات در سیاست و قدرت کاست
و تعداد زیــادی از ژنرا لهای پرستاره به ویژه
عوامل کودتای  1992همچون ژنرال محمد
العماری ،اسماعیل العماری و محمد تواتی و

همچنین ژنرال محمد مدین مرد پرنفوذ دستگاه
اطالعاتی را برکنار کرد .در کنار آن نیز پس از
حوادث خشونتبار سال  2001راه گفت وگو
با اقلیت آمازیغ را در پیش گرفت و زبان آمازیغی
را به عنوان زبانی ملی به رسمیت شناخت تا این
که در سال  2014این شناسایی شکلی رسمی
و قانونیتر به خود گرفت و به عنوان زبانی ملی
و رسمی پذیرفته شد و این خواسته آمازیغیها
در طول  5دهه برآورد شد ،اما بوتفلیقه با وجود
خاطره خوشی که تــوده الجزایر یها از آوازه
دیپلماتیک و برخی اقداماتش داشتند ،این
سرمایه اجتماعی را رفته رفته با پافشاری بر
ماندن در قدرت از طریق اصالح قانون اساسی
از دســت داد و ایــن سرمایه زمانی بیشتر در
معرض زوال قرار گرفت که بیماری وی در سال
 2013عود کرد و به بیمارستان نظامی وال
دوگــراس در پاریس منتقل شد ،اما همچنان
سودای ماندن در قدرت داشت و در انتخابات
 2014نامزد شد .ناگفته هم نماند که اطرافیان
وی به ویژه برادرش سعید بوتفلیقه نقش مهمی
در این تصمیمات داشتند و گویا این گونه او
را اقناع کــرد ه بودند که ماندنش در قدرت
بــرای بقای الجزایر ضــرورت دارد؛ در حالی
که میخواستند در لــوای ریاست جمهوری
پیرمردی سالخورده و بیمار به کار چپاول خود
ادامــه دهند .به هر حــال ،مشکالت انباشته
شده داخلی و بغرنجتر شدن وضعیت جسمانی
بوتفلیقه از  2016و پافشاری وی بر ماندن
در قدرت تا عزیمت از "قصر به قبر" سرانجام
مردم را به خیابانها کشاند تا این که در فوریه
 2019ناگزیر به استعفا شد .البته ناگفته نماند
که در جریان ماهها ،اعتراض های خیابانی که
به استعفای بوتفلیقه منجر شد ،خون از دماغ
معترضی جــاری نشد و آ نهــا بــدون تلفات به

ریاست جمهوری وی پایان دادند؛ البته در این
مهم سپهبد احمد قاید صالح فرمانده فقید
ارتــش الجزایر که در دسامبر  2019از دنیا
رفت ،نقش مهمی داشت .وی به کلیه نیروهای
ارتش ،امنیتی و پلیس دستور داده بود که حتی
یک گلوله به سمت مردم شلیک نشود.
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پیشخوان بین الملل

تیتر یک روزنامه فرانسوی "لوموند""زیردریایی
هـــا  :بـــحـــران بــیــن پـــاریـــس و واشــنــگــتــن
آغاز می شود""ایاالت متحده ،بریتانیا و استرالیا
از ایجاد یک مشارکت استراتژیک و هسته ای بی
سابقهدرمنطقههند-پاسیفیکخبردادند""این
اتحاد که بــرای استرالیا با یک جهش بزرگ
تکنولوژیکی و نظامی انجام می شود برای مقابله
بهتر با نفوذ چین است"بنابراین کانبرا از خرید
 12زیردریایی ساخت فرانسه انصراف داد،
«قرارداد قرن» که در سال  2016و برای مدت
 50سال منعقد شد""فراتر از ضربه [خنجر از]
پشت استرالیا به گفته ژان ایو لودریان [وزیر امور
خارجه فرانسه] ،فلورانس پارلی [وزیر نیروهای
مسلح فرانسه]،نبود انسجام متحد آمریکایی را
محکوم می کند""از دست دادن این قرارداد 35
میلیارد یورویی ،از جمله 8میلیارد برای فرانسه،
عقب گردی بزرگ برای صنعت است".

نمای روز

عکس مشترک محمدبن سلمان ولیعهد
سعودی ،شیخ تمیم بن حمد امیر قطر و شیخ
طحنون بن زایــد مشاور امنیت ملی امــارات
در ساحل دریای سرخ .رابطه قطر با امارات و
عربستان پس از دورهای تنش در حال ترمیم و
عادیسازی است/.فردانیوز

قاب بین الملل

ن قالب آویز
تلویزیون اسرائیل ب ا انتشار تصویر ای 
لباس اعالم کر د که شش اسیر فلسطینی زندان
فوق امنیتی جلبوع از این وسیله برای حفر کانال
استفاده کرده بودند.

