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آغازعملبهوعدهانتقام

تحلیل روز
صابر گلعنبری

به دنبال حمله پهپادی یک شنبه هفته گذشته
اسرائیل به لبنان ،از همان لحظات نخست،
برآوردها و شنید هها حکایت از این داشت که
این حمله بیپاسخ نخواهد ماند و سخنان اخیر
دبیر کل حزب ا ...لبنان نیز تاکیدی بر این نکته
بود که پاسخ به حمله قطعی است و اتفاق خواهد
افتاد؛ پاسخی که دیروز به وقوع پیوست .این در
حالی است که حمله پهپادی اسرائیلی بر خالف
حمالت به سوریه و عراق تلفات جانی نداشت.
در حقیقت ،همین سطح حمله هم انگیزه کافی
را برای واکنش ایجاد میکند؛ به این دلیل که
بر هم زننده موازنه و معادلهای است که میان
تلآویو و حزب ا ...از جنگ تابستان  2006تا
به امــروز وجود داشته است بر خالف حمالت
به سوریه و به تازگی عــراق که هنوز موازنهای
در قبال آنها برقرار نشده است .به این معنا که
اگر چنین حملهای و لو پهپادی و بدون تلفات
بیپاسخ بماند ،هم موازنه "وحشت" به مرور زمان
شکسته و کان لم یکن میشود ،هم راه را برای
حمالتی دیگر و ترورها باز میکند.
از این جهت ،در واقع هدف واکنش حتمی به این
حمله جلوگیری از فروپاشی این موازنه بازدارنده
است.البتهدرکنارآن،حزبا...انگیزههایدیگری
هم دارد که مکمل همان انگیزه اصلی است و آن هم
گرفتن نوعی انتقام از حمالت اسرائیل به سوریه
است .حال پرسش این است که واکنش حزب ا...
در چه سطحی خواهد بود و آیا منجر به جنگی دیگر
میشود؟ همچنان که یکی از انگیزههای اصلی
حمالت اخیر به سوریه ،عراق و لبنان انتخاباتی
بود و نتانیاهو با اعالم و افتخار به آنها به دنبال
بهرهبرداری برای آن بود ،حزب ا ...تالش میکند
یک ضربه انتخاباتی به نتانیاهو نشان دهد و از این
جهت هم جوی رسانهای ایجاد کرده که بر فضای
انتخاباتی اسرائیل سایه افکنده است .اگر تنها یک
واکنش صرف به یک حمله در کار بود که این همه
نیاز به فضاسازی رسانهای نبود .از این جهت ،این
جنبش میخواهد این پیام را به رایدهندگان
اسرائیلی منتقل کند که نتانیاهو قادر به برهم زدن
موازنه «وحشت» نیست و باید منتظر پاسخ باشند و
وقتی هم حمله اتفاق میافتد؛ خود به خود همه این
مفاهیمدراذهانرایدهندگانتداعیمیشود.اما
این که حمله در چه حجم و سطحی خواهد بود ،باید
گفت که به احتمال زیاد محدود و بیتلفات باشد و
در امتداد نوار مرزی  79کیلومتری دو طرف علیه
یک گشتی یا تانک یا پایگاه نظامی اتفاق خواهد
افتاد .از این رو ،بسیار بعید است به یک جنگ منجر
شود؛ اما به هر حال واکنشی در همین سطح برای
نتانیاهودراینوضعیتانتخاباتییکچالشاست.
حال باید منتظر ماند و دید که نخست وزیر اسرائیل
چه واکنشی نشان خواهد داد؛ چون هر گونه پاسخ
و حملهای دیگر به داخل لبنان در چارچوب همان
موازنه پیش گفته واکنشی حتمی به دنبال خواهد
داشت و دردسرساز خواهد بود ،دور از ذهن نیست
که نتانیاهو بخواهد با حمالتی دیگر چه در سوریه
و چه در عراق به صرافت تالفی بیفتد تا آثار روانی
حمله حزب ا ...بر رایدهندگان اسرائیلی را بکاهد
یا معدوم کند.

چهره روز

گروهبینالملل-دبیرکلحزبا...لبنان،کمتر
ازیکهفتهبهوعدهخوددربارهپاسخقاطعنظامی
بهاسرائیل عملکرد.دیروز،ساعت ۱۶:۱۵عصر
(به وقت محلی) ،گروه شهیدان حسن زبیب و
یاسر ضاهر ،یک خودروی نظامی اسرائیلی را در
مسیر پادگان «افیفیم» هدف قرار دادند که در اثر
این حمله تمامی سرنشینان آن کشته و زخمی
شدند.پرس تی وی اعالم کرده که فرمانده واحد
شمال ارتش اسرائیل در این حمله کشته شده
است  .هرچند منابع صهیونیستی آن را تایید
نکرده اند.این حمله در حالی بود که فرماندهان
نظامی اسرائیلی مرخصی های نظامیان فعال
درصفوفنیروهایشدرجبههشمالیرالغوکرده
و در شهرهای منطقه «الجلیل» از ترس حمله
انتقام جویانه ای که «سید حسن نصرا »...دبیر
کل حزب ا ...لبنان وعده آن را داده بود ،حالت
فوقالعادهاعالمکردهبودند.سیدحسننصرا...
گفتهبود:پاسخبهتجاوزاتاسرائیلازطرفملت
لبنان خواهد بود نه از طرف کشتزارهای شبعا
(که اسرائیل هر شب از ترس آن جا منور روشن
میکند).بهگزارشالمنار،سخنگویارتشرژیم
صهیونیستی در بیانیه خود اعالم کرد « :تعدادی
موشک از لبنان به سوی پایگاه ارتش اسرائیل و
خودروهای نظامی در منطقه شلیک شدند و این
شلیکها آسیبهایی را به همراه داشتهاند».
همچنین ،ارتــش رژیــم صهیونیستی در ادامــه
بیانیه اعالم کرد« :ارتــش اسرائیل با شلیک به
سویمنبعیکهازآنجاشلیکصورتگرفتهبود،
به این حمله پاسخ داده است .جزئیات بیشتر در
حالبررسیاستوبعدهامنتشرخواهدشد».این

بخواهدیکپهپادبرفرازلبنانبفرستد.دبیرکل
حزبا...لبنانتاکیدکرد«:مابهاینامراهمیتی
نمیدهیم که نحوه پاسخ را اعــام کنیم ولی
برای ما بسیار اهمیت دارد که دشمن همچنان
سردرگم بماند .پاسخ به تجاوزگری اسرائیل
امری قطعی است؛ تمام تهدیدها جلوی پاسخ و
واکنشمقاومترانخواهدگرفت».
▪جنگی بزرگ در راه است؟

خبر در حالی منتشر شد که جنگنده های نیروی
هواییاسرائیلبهتعدادزیاددرحالپروازبهسمت
مناطقمرزیهستند.احتمالیکحملهگسترده
وجود دارد .به گزارش اخبار سوریه ،نکتهای که
در عملیات دیروز مقاومت اسالمی وجود داشت،
این بود که آن چه در برابر شهرک صهیونیست
نشینافیفیمرویداد،تالفیهمهجانبهمقاومت
علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی نیست .این که
مقاومت نام این تیم عملکننده را حسن زبیب
ویاسر ضاهر که همان شهدای یگان هوایی
حزبا ...در سوریه هستند ،گذاشته میخواهد
این پیام را صادر کند که مقاومت اسالمی فعال
انتقام این دو شهید را گرفته و هنوز مسئله تالفی
حملهبهضاحیهجنوبیبیروتپابرجاست.
▪نصرا :...پاسخ به تجاوزگری اسرائیل امری
قطعی است

عملیات عصر دیــروز حزب ا ...لبنان در حالی

خلیلزاد:آمریکاوطالباندرآستانهتوافقهستند

جعبهدربسته «صلح»برایافغانستان
از پنجمین روز مذاکرات نمایندگان طالبان
و آمریکا که در دوحه برگزار شد ،تا دیــروز که
نهمین دور این گفت و گوها پایان یافت ،همه
از توافق سخن می گویند .توافقی مکتوب شده
که هنوز متنی از آن منتشر نشده است .اما این،
تنها چالش رسانه ها نیست« .صلح» با طالبان
همانند جعبه ای در بسته برای دولت و مردم
افغانستان است .جعبه ای که زلمی خلیلزاد،
نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به
ک ــاب ــل رفــتــه
تــا محتویات
بــســتــه را با
اشــرف غنی،
رئیسجمهور
افــغــانــســتــان
درمــــــیــــــان
بــــــگــــــذارد.
خـــلـــیـــلزاد
پیش از سفر
تــاکــیــد کــرد:
«ما در آستانه یک توافقی هستیم که خشونت
را کاهش داده و راه را بــرای افغانستانی ها
خواهد گشود تا برای مذاکرات درخصوص یک
صلح باعزت و پایدار و یک افغانستان متحد و
با اقتدار که ایاالت متحده ،متحدانش و هیچ
کشور دیگر را تهدید نکند ،با هم بنشینند» در
همین زمینه ،سهیل شاهین ،سخنگوی دفتر
سیاسی گــروه طالبان در دوحــه نیز در رشته
توئیتهایی نوشت« :دور نهم مذاکرات با آمریکا
با موفقیت به پایان رسیده و در ایــن بــاره هم
توافق شدهاست که ساعت  14:00یک شنبه

(دیروز) گفتوگوهای تیمهای فنی طرفین هم
نهایی شود ...من به مجاهدین و مردم مسلمان
افغانستان می گویم که در مرحله پایان اشغال
و حل مسالمت آمیز مسئله افغانستان قرار
داریم» .با این حال ،داوودعلی نجفی وزیر سابق
هوانوردی به «آوا» گفته که تمام این مذاکرات
تاکنون با ابهامات زیادی پیش رفته است ،نه
حکومتافغانستانازروندمذاکراتمطلعاست
و نه مردم .واشنگتن در حالی از تقویت احتمال
تــوافــق بــا گــروه
طالبان سخن
م ــی گــویــد که
نــیــروهــای این
گروه روز شنبه
بــه شهر قندوز
(کندوز) حمله
کــردنــد .عزیز
اســتــانــکــزی،
کـــارشـــنـــاس
مسائلسیاسی
میگوید« :هر چند که مذاکرات بین طالبان
و آمریکاییها در دوحه پایان یافته ،اما طرف
اصلی توافقنامه صلح ،حکومت افغانستان
است .در صورتیکه در پیش نویس توافق بین
طالبان و آمریکاییها موضوعاتی وجود داشته
باشد که خالف منافع حکومت و مردم باشد،
قطعا رئیسجمهور آن را نخواهد پذیرفت.
طی مذاکرات اخیر خلیلزاد به شدت تحت
فشار پاکستانیها بود و طالبان نیز با حمالت
اخیر خود سعی دارد تا بیشترین امتیازات را از
جریان مذاکرات صلح به دست آورد».

به وقوع پیوسته است که سید حسن نصرا ...در
سخنانی به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام
عزاداریسیدوساالرشهیدانتاکیدکرد«:پاسخ
به تجاوزگری رژیم صهیونیستی قطعی است».
دبیرکلحزبا...لبنانتصریحکرد:لبنانازیک
شنبه (هفته) گذشته تاکنون در مرحله جدید و
اوضاعخاصیبهسرمیبردودشمناسرائیلینیز
درحالتآمادهباشدرمنطقهقراردارد.دبیرکل
حزبا ...لبنان اظهار کرد :ما از موضع رسمی
لبنان که تجاوزگری اسرائیل را نوعی اعالم
جنگبهلبنانخواند،بسیارقدردانیمیکنیم.
مقاومتاینبارمانندعملیاتهایقبلیمنحصر
به مــزارع شبعا نمیشود ،بلکه ممکن است در
هر جایی صورت بگیرد .مقاومت در چارچوب
یک عملکرد و تاکتیک مشخص و بر اساس اراده
و خواسته خود زمان و مکان مناسب برای پاسخ
گویی را انتخاب میکند .باید اسرائیل بداند که
حریمهواییلبنانبهرویشبازنیستتاهروقت

کاووتو ( )Neil Cavutoمجری شبکه فاکس
نیوز (شبکه محبوب رئیس جمهور آمریکا) در
انتقاد از ترامپ که به تازگی گفته بود« ،فاکس
نیوز دیگر برای ما کار نمی کند» ،گفت« :جناب
رئیس جمهور ما (فاکس نیوز) برای شما کار نمی
کنیم و من هم برای شما کار نمی کنم ،وظیفه
من پوشش اخبار مرتبط به شماست ».تاختن
این مجری فاکس نیوز به رئیس جمهوری آمریکا
در پی انتقاد ترامپ از گزارشگران و خبرنگاران
این شبکه تلویزیونی بود که علیه وی صحبت
می کنند .کاووتو در سخنانش از دیوار مکزیک،
پرداخت حق السکوت به دو پورن استار و وضع
تعرفه های گمرکی انتقاد کرد.

امـــارات متحده عربی که یکی از همپیمانان
منطقهای مهم واشنگتن محسوب میشود به
تازگی شروع به برقراری روابط نزدیک تر با دولت
سوریه کرده است .یک هیئت متشکل از دست
کم  ۴۰تاجر و سرمایه گذار اهل امارات متحده
عربی با شرکت در نمایشگاه تجاری بینالمللی
برگزارشدهازسویدولتسوریهدرشهردمشق،
هشدارهایآمریکادربارهنداشتنتجارتبادولت
سوریه و تجار سوری را به چالش کشیدند .در ماه
دسامبراینکشوراقدامبهبازگشاییسفارتشدر
سوریه کرد که باعث خشم آمریکا شد .به گزارش
رویترز ،نمایندگان اماراتی شرکت کننده در این
نمایشگاه تجاری در دمشق شرکتهای مهمی
نظیر شرکت ساخت و ساز اماراتی "عربتک"
هلدینگودیگرشرکتهایسرمایهگذاریتحت
رهبری چهرههای سرشناس تجاری امــارات
و همین طــور اعضای اتــاقهــای بازرگانی این
کشور بودهاند .گزارش شده که این نمایندگان
تجاری طی روزهای پنجشنبه و جمعه دمشق را
ترک کردند .طی جنگ داخلی سوریه ،امارات
از جمله حامیان و تامین کنندگان تسلیحات
برای معارضان سوری مخالف بشار اسد رئیس

جمهوری این کشور بود هر چند که در این مسیر
نقش اش کم اهمیتتر از نقش عربستان و قطر
بــوده اســت.فــاروق عصاصه ،مدیر اداری ارشد
شرکت"عیسیالغریر"یکتامینکنندهزنجیرهای
مستقردردبیوتاجرمحصوالتکشاورزیاظهار
کرد :تاجران از فرصتها و امکانات تجاری بهره
برداریمیکنندوبهارزیابیبودجههاواهدافشان
میپردازند .این مسائل هم برای تعیین تکلیف
شدننیازبهزمانداردامابهتدریجهمهچیزاتفاق
خواهد افتاد .او گفت ،نگران هشدارهای آمریکا
در خصوص این که شرکتهای معامله کننده با
دولت سوریه ممکن است تحریم شوند ،نیست و

در حالی که آتش جنگ میان رژیم صهیونیستی
و نیروهای مقاومت لبنان در حال زبانه کشیدن
است ،روزنامه اسرائیلی «معاریف» نتانیاهو را به
دلیلتنشزاییدرجبههشمالیسرزنشوپیش
بینی کرد که بی تردید در آینده نزدیک جنگی
رخ می دهد که چه بسا نام جنگ سوم لبنان را
بگیرد البته اگر جنگ اول را در سال  1982و
دوم را سال  2006در نظر بگیریم .در این میان،
رای الیوم نوشت :جنگ آینده در صورت شعله ور
شدنفتیلهآندرهمهجبهههااززمینوهواودریا
خواهد بود و حزب ا ...در آن تنها نخواهد بود بلکه
ارتشلبنانوچندینهمپیماندرمحورمقاومت
هستند که بارزترین آن ها گروه های فلسطینی
در نوار غزه ،پشت اش خواهند بود .این مسئله در
بیانیههایهمبستگیباحزبا...موردتأکیدقرار
گرفتهاست.نتانیاهوخودشورژیماشرادردامی
سخت و دشوار انداخت و از این دام هرگز پیروز
بیرون نخواهد آمد همان طور که «ایهود اولمرت»
همتایش ،ارتش اش را در سال  2006به لبنان
فرستادوبهحیاتسیاسیخودپایاندادوکارش
بهافتادنپشتمیلههایزندانکشیدهشد.

تیراندازی درتگزاس۵کشته و
 ۲۱زخمی به جا گذاشت
قطار کشتار در آمریکا که روی ریل قوانین سهل
انگارانه حمل سالح حرکت می کند ،همچنان
قربانی می گیرد .هنوز یک ماه از تیراندازی
مرگبار در ایالت تگزاس آمریکا نگذشته که باز
هم ،صدای شلیک بی هدف گوش ساکنان
محل حادثه و مخاطبان رسانه هارا می خراشد.
تیراندازی عصر شنبه ،به وقت محلی در جاده
مواصالتی دو شهر «میدلند» و «اودس ــا» در
ایالت تگزاس به وقوع پیوسته است .در این
تــــیــــرانــــدازی
دســـت کــم پنج
نفر کشته و 21
نفر زخمی شدند
کـــه ســـه نــفــر از
مجروحان پلیس
بودند .شهرهای
«مـــیـــدلـــنـــد» و
«اودســــــــــا» در
غرب تگزاس ،از
یکدیگر حــدود
 20مایل فاصله دارند .پلیس تگزاس تاکنون
از اظهارنظر دربــاره هویت و انگیزه مهاجم
امتناع کــرده است امــا ،از مــردم این دوشهر
خواسته از حرکت در خیابان ها خــودداری
کنند .بر اساس اعالم رسانه های آمریکایی
فــرد مهاجم که مــردی سفیدپوست و حدود
 ۳۵ساله بوده طی یک تعقیب و گریز به ضرب
گلوله پلیس کشته شــده اســت 12 .مــرداد
نیز شهر «ال پاسو» در این ایالت صحنه یک
تیراندازی مرگبار بود .در این تیراندازی که
در فروشگاه "وال مــارت" رخ داد ،دست کم

حضورپررنگ امارات درنمایشگاه بینالمللیدمشق به رغم هشدارآمریکا
برایشماکارنمیکنیمآقای
رئیسجمهور!
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حجم گسترده این هیئت تجاری سفر کننده به
سوریهنشانمیدهدکهدیگراننیزچنیننگرانی
ندارند .به گزارش ایسنا ،حمید محمد بن سالم،
دبیرکل اتحادیه اتاقهای بازرگانی امارات نیز از
حصول پیشرفت در مذاکرات همکاری میان دو
طرف خبر داد و گفت :روال قانونی برای ترغیب
تولید کننده سوری به سمت امارات و عکس آن
فراهمشدهومانیازبهکسانیداریمکهدرجزئیات
اینفرایندوروالمداقهوبرایحمایتازهمکاری
تجاری دو طرفه از آن استفاده کنند .آمریکا در
تاریخ  ۲۷اوت اعالم کرد ،گزارشهایی دریافت
کردهمبنیبراینکهتعدادیازتاجرانومقامهای

 20نفر کشته و  24نفر نیز زخمی شدند.
ساالنه هزاران نفر بر اثر تیراندازی در مناطق
مختلف آمریکا کشته یا زخمی میشوند .با
وجــود درخواست گرو ههای حامی و مدافع
حقوقشهروندیدرآمریکا،بهعلتقدرت البی
اسلحه ،تاکنون هیچ یک از دولتهای آمریکا
موفق به وضع قوانینی درخصوص محدودیت
فروش سالح در این کشور نشدهاند .جو بایدن،
معاون رئیسجمهوری سابق آمریکا به حادثه
مـــذکـــور ایــن
گــونــه واکنش
نـــشـــان داد:
«د لشکسته،
رنـــــــجـــــــور و
عــصــبــان ـیام.
هــفــتـههــا پس
از فـــاجـــعـــه
وحــشــتــنــاک
در ا لپ ــاس ــو،
جمع دیگری
در تگزاس با خشونت اسلحه تــرور شد هاند.
کافی اســت؛ ما باید به ایــن اپیدمی خاتمه
دهیم ».سناتور الیزابت وارن نیز طی پیامی با
اظهار «دلآزردگــی» ،خواستار اقدام کنگره
درخــصــوص خشونت اسلحه شــد و گفت:
قربانیان تاز هترین تیراندازی
«درخصوص
ِ
گسترده در اودسا و میدلند ،بسیار دلآزرده
شدم .ما نباید مجبور به زندگی با این ترس و
وحشت روزانه و قریبالوقوع باشیم .تا به حال
افراد خیلی زیادی را در خشونتهای اسلحه
از دست دادهایم؛ کنگره باید حاال اقدام کند».
اتاقهایبازرگانیکشورهایمنطقهبرایشرکت
در این نمایشگاه برنامه ریزی کردهاند .در این
بیانیهتصریحشد:مابراینهشدارتاکیدمیکنیم
کههرکسیکهباحکومتبشاراسدیاوابستگانش
معاملهتجاریکندخودشرادرمعرضتحریمهای
آمریکا قرار داده است .ما تکرار میکنیم که این
غیرقابلقبولونامناسباستکهشرکتها،افراد
و اتاقهای بازرگانی خارجی در این نمایشگاه
شرکتکنند.سازماندهندگانایننمایشگاهدر
بیانیهایاعالمکردند ۲۶،شرکتاماراتیدراین
نمایشگاهغرفهداشتهاند.

 8عاملی که دنیا را به پایان
میرساند
برایانوالشنویسنده 41سالهاهلبروکلینپساز
دوسالتحقیقکتابیبهرشتهتحریردرآوردهودرآن
ازهشتراهیکهممکناستزندگیدرجهانرابه
پایانبرساند،صحبتکردهاست.اینروزنامهنگار
هشتراهبرایپایانیافتنجهانشناساییکردهکه
عبارتند از :بیوتکنولوژی ،هوش مصنوعی ،جنگ
هستهای ،ابرآتشفشان ،آدم فضاییها ،برخورد
سیارکبهزمین،تغییراتآبوهوایی،بیماریهای
عفونیکشندهوهمهگیر.

اظهار نظر روز

شهردارلندن:ترامپوجانسون
رهبرانراستافراطیونماد
ملیگراییسفیدپوستاند
شهردار لندن ،بوریس جانسون و دونالد ترامپ
را «رهبران راســت گــرای افراطی» توصیف کرد و
گفت:درسهایجنگجهانیدومبهدلیلافزایش
محبوبیتآنهادرخطرفراموشیقراردارند.صادق
خان ،شهردار لندن دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکارا«نمادیبرایملیگرایانسفیدپوست» واو
را الهامبخش رهبران راست گرای دیگر بخشهای
جهان از جمله بــوریــس جانسون ،نخست وزیــر
انگلیسونایجلفاراژ،رهبرحزببرگزیتدانست.
او همچنین بر این باور است که «فاراژ»« ،جانسون»
وحزبمحافظهکاررابرای«راستگراترو نابردبارتر
شدن» تحت فشار گذاشته است .صادق خان در
یادداشتی بــرای روزنــامــه «آبـــزرور» نوشته است:
برای نخستین بار در بیش از  70سال اخیر به نظر
میرسد که درسهایی که از جنگ جهانی دوم
گرفتهایم در خطر فراموشی یا بدتر از آن ،در خطر
تحریف قــرار دارنــد .وی ادامــه داد :اتحادیه اروپا
و ناتو که نقش بسیار مهمی در جلوگیری از بروز
یک جنگ جهانی خونین دیگر دارنــد ،با حمالت
بیسابقهای روب ـهرو میشوند که معموال از سوی
رهبران کشورهایی صورت میگیرد که خودشان
آنها را تشکیل دادهانــد .اکنون ،پیروزی ویکتور
اورباندرمجارستان،ماتئوسالوینیدرایتالیاومارین
لوپندرفرانسهنمونههاییازموفقیتراستگراهای
افراطی و فرسایش دموکراسی است .مسئولیت
گسترش پوپولیسم راست گرا در جهان نیز بر دوش
حمالتمعمولبهمطبوعاتونظامقضاییاست.

نمای روز

صف طوالنی نظامیان هنگ کنگی که در تصویر
دیــده می شوند ،بــرای مقابله با معترضان به
فرودگاه این جزیره اعزام شده اند.

