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تحلیل روز

آمریکاوطالبان،درگیرپارادوکس
جالل الدین عماد -نهمین دور گفت وگوهای
آمریکا با طالبان در دوحه قطر به پایان رسید و زلمی
خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای رایزنی با مقامات
دولــت وحــدت ملی افغانستان دربــاره متن توافق
نامه به کابل رفت .خلیلزاد گفت که آمریکا و طالبان
در آستانه توافقی هستند که خشونت ها را کاهش
خواهد داد .پیشتر مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه
آمریکا ابــراز امیدواری کرده بود که طرفین تا اول
سپتامبر ( 10شهریور) به توافق برسند .تضمین
در مبارزه با تروریسم ،خروج نیروهای آمریکایی،
شرکت در مذاکرات بیناالفغانی و آتشبس جامع
و دایمی از چهار موضوع اساسی مورد بحث در 9
دور مذاکرات میان آمریکا و طالبان بوده است .قرار
استپسازاعالمتوافقنهاییآمریکاوطالبان،گفت
وگوهایبیناالفغانیآغازشود.دونالدترامپرئیس
جمهورآمریکا پنجشنبهگذشتهاعالمکردکهآمریکا
درحالنزدیکشدنبهنهاییکردنتوافقباطالبان
است هر چند هنوز توافق نهایی نشده و او همچنین
گفت که آمریکا پس از توافق با طالبان هشت هزار و
 600نیروی نظامی را در افغانستان حفظ خواهد
کرد.این در حالی است که طالبان ،خروج نیروهای
آمریکاییرااصلیترینشرطخودبرایپایانجنگ،
بیانمیکردند.اینکممکناستکهطرفینبهیک
حد وسطی از اختالف فوق رضایت داده باشند .به
این معنی که آمریکا پذیرفته باشد بخش عمده ای
از نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کند و
در ظاهر ،حضور نظامی در کشور نداشته باشد و از
طرف دیگر ،طالبان نیز با حضور بخشی از نیروهای
آمریکایی به شکل تغییر یافته (در قالب نیروهای
دیپلماتNGO ،ها و )...موافقت کرده باشند.اگر
چنین فرضیه ای درست باشد باید اذعان کنیم که
هم طرف آمریکایی و هم طرف طالب ،از اصلی ترین
خواستههایخودعقبنشینیکردهاند.نبودثباتو
پایداریطالبانوآمریکادربهکرسینشاندنخواسته
هایشان را به احتمال زیاد نمی توان به عطش آن ها
برای رسیدن به صلح تعبیر کرد .بلکه تنها می توان
به این مطلب فکر کرد که دو طرف ،بر اساس تامین
منافع ،توافقی با یکدیگر انجام داده اند و بنابراین،
بر هیچ اصلی به عنوان خط قرمز ،پایبند نیستند.نه
آمریکا به شعار های پوچ و دروغین خود در پایبندی
به دموکراسی ،حقوق بشر ،حقوق زنان ،مبارزه با
تروریسمو...اهمیتیمیدهدونهطالبان،بهمبارزهو
جهادبااشغالگرانوتطبیقشریعتدرکشورومبارزه
با فسادی که آن را ثمره حضور خارجی ها می دانند
معتقدندکهاگرچنینبود،علیالقاعدهنمیبایست
ازاصلیترینخواستههایخودکوتاهمیآمدند.

عربستان
مجتهد :بن سلمان برای بازگشت سفیر
عربستان به دمشق دستور داده است

تقالیریاضبرایبازگشتبهشام
پس از گذشت چند سال از آغــاز جنگ سوریه و با
پیروزیهایارتشعربیاینکشورکهمعادالتغرب
و برخی از کشورهای عربی را به هم ریخت؛ به نظر
میرسد که این کشورها از جمله عربستان سعودی،
بررسی محاسبات خود درباره مواضعشان در برابر
سوریه را آغاز کردهاند .در این زمینه ،مجتهد کاربر
معروف سعودی اظهار کرد که بن سلمان ولیعهد
عربستان از وزارت خارجه کشور خود خواسته تا
مقدمات بازگشت سفیر عربستان به دمشق را طی
چند هفته فراهم کند.مجتهد در صفحه توئیتری
خود نوشت که بنسلمان به دیگر وزارتخانههای
ذیربطنیزاعالمکردهتابرنامهایبهمنظوربازسازی
روابــط تجاری و اقتصادی تعیین کنند .این کاربر
سعودیاضافهکردکهبرخالفاعتقادبسیاری،هیچ
اختالفی میان عربستان و امــارات در مواضعشان
در برابر سوریه وجود ندارد.نشانههای تغییر موضع
عربستانواماراتدرنشستپارلمانعربیدرعمان
دیدهشد.ایندوازادامهحمایتازساختمقراتحاد
پارلمانی عربی در دمشق که فعالیت آن از سالها
قبلمتوقفشدهبود،استقبالکردند.امارات نیزدر
 27دسامبر،چندسالبعدازاخراجسفیرانسوریهو
امارات متحده عربی از هردو کشور ،سفارت خود را
دردمشقبازکرد.

ناگفتههایعملیاتشهیدین
کامیار-درپیتشدیددرگیرینظامیچندساعته
بین حــزبا ...لبنان و نظامیان صهیونیست،
آرامشبهمناطقمرزیبینسرزمینهایاشغالی
و لبنان بازگشته است .این موضوع را یک عضو
حزبا...نیزتاکیدکردهاست.هزاراننفرازمردم
لبنان نیز با به راه انداختن کاروان های شادی در
ضاحیه در جنوب بیروت وبنت جبیل از عملیات
موفقیت آمیز حزب ا ...لبنان ابــراز خرسندی
کردند.اما در خصوص این عملیات و واکنش
اسرائیلنکاتیکمترگفتهشدهقابلذکراست:
* مکانی که هدف قرار داده شده اتوبان 899
در پشت مستعمره (شــهــرک صهیونیستی)
آویویم است که دو کیلومتر از مرز و مسیرهای
فرعی و خاکی فاصله دارد .رژیــم صهیونیستی
منطقه جلویی ناحیه رویارویی در منطقه آویویم
را به صورت دایمی تحت نظر دارد و این رژیم از
فناوریهاینویندراینزمینهاستفادهمیکند.
*خودرویهدفقراردادهشدهیکنفربرنظامی
متعلقبهگردانآویویماستکهبیشترسرنشینان
آن از پادگانهای نزدیک به مرز هستند .این
خودرو زمانی که هدف قرار گرفت به آرامی در
حال حرکت بود و رژیم اشغالگر انتظار نداشت

این مسیر در عمق [فلسطین اشغالی] هدف
قراربگیرد.
* جالباینجاستکهلبنانیهاازپارک«ایران»
واقــع در نقطه صفر مــرزی مــارون راس شاهد
عملیات مقاومت علیه صهیونیستها بودند.
انتخابایننقطهبرایعملیاتمفهوممشخصی
بــرای نتانیاهو و ترامپ دارد.تجمع لبنانی ها
بــرای دیــدن عملیات نیز بر خالف دیگر موارد
مشابهبود.علتشهمبرمیگشتبهاینکهآنها
اطمینانداشتندتلآویودستبهواکنشمتقابل
نخواهدزد.
* در مــوارد مشابه ،جنگندههای اسرائیلی به
پــرواز درمیآمدند و دست کم دیــوار صوتی را
میشکستند؛ ولی این بار تل آویــو در پاسخ به
عملیات مقتدرانه حـــزبا ،...دشــت خالی از
سکنهمارونالراسراباتوپخانهگلولهبارانکرد.
اقدامی شکلی برای آرامســازی افکار عمومی
نهایاشغالی.
سرزمی 
* بیانیه مقاومت به نام شهیدان «یاسر ضاهر و
حسنزبیب»صادرشدهتااعالمشوداینعملیات
پاسخی به تجاوز به سوریه بود .پاسخ به تجاوز
ضاحیه همان گونه که نصرا ...اعالم کرد ،ساقط

پارلمانتعطیلونخستوزیرسمج
خروجبدونتوافقازاتحادیهاروپاچهعواقبیبرایلندنخواهدداشت؟
شش روز پیش بود که نخستوزیر انگلیس  ،از
ملکه «الیزابت دوم» درخواست کرد تا پارلمان
این کشور را به مدت پنج هفته تعطیل کند.
هدف جانسون از این درخواست ممانعت از
تالش قانونگذاران انگلیسی برای مقابله با
خروجبدونتوافقاینکشورازاتحادیهاروپابود،
کاری که وی حتی پیش از به دست گرفتن زمام
نخست وزیــری انگلیس ،خواستار اجــرای آن
بود؛امانمایندگانپارلمانانگلیسمفادتوافق
کنونیبرگزیترابهنفعخودنمیدانندومعتقد
هستند رئیس دولت این کشور میتواند توافق
بهتری بهدست بیاورد .به همین دلیل آن ها هر
بار،بعدازردکردنتوافقدرصحنعلنی،حتیاز
خانمترزامینیزمیخواستندکهبرسربندهای
غیرقابلقبولاینتوافق،بااعضایاتحادیهاروپا
مجدد به مذاکره بنشیند.سخنگوی ریاست
شورای اروپا و «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور
فرانسهاماضمنمخالفتبامذاکرهمجدد،تاکید
کردنداینبهترینتوافقیاستکهلندنبهدست
آورده است.در ابتدا برای زمان پسا-برگزیت
یک دوره  ۲۱ماهه با عنوان دوره گذار تعیین
شده بود که طبق موعد اولیه برگزیت ،تا پایان
سال ۲۰۲۰طولمیکشید.درایندورهگذار،
بریتانیا همچنان در اتحادیه اروپا باقی میماند
اماقدرتشمحدودترازقبلشده،قوانیناتحادیه
اروپاهمچناندراینکشورقابلاجراخواهدبود؛
امالندنهیچاختیاریبرایتصمیمگیریهای
این اتحادیه برای آینده اعضا نخواهد داشت.
نکته مهم امــا ایــن جاست هر مقدار که زمان
خروج نهایی انگلیس از اتحادیه اروپا به تعویق
بیفتد ،این دوره گذار نیز کوتاهتر میشود زیرا
بروکسل که بهنوعی از تصمیم انگلیس برای
خروج احساس بیاحترامی کرده ،تاکید دارد
چهباتوافقچهبدونتوافق،بریتانیابایدتاپایان
سال  2020بهصورت کامل لغو عضویت شده
باشد.کوتاه شدن دوره گذار نیز بدان معناست
کهانگلیسفرصتکمتریبرایوفقدادنخود
باشرایطپسا-برگزیتدارد.دوهفتهپیشسند

محرمانهای از دولت انگلیس به دست روزنامه
«ساندیتایمز»رسیدهبودکهعواقبخروجبدون
توافقازاتحادیهاروپارانشانمیداد.درصورتی
که انگلیس بدون تصویب توافق از اتحادیه اروپا
خارجشودباشوکاقتصادیوسیاسیشدیدی
مواجه خواهد شــد .ایــن سند نشان میدهد
بدونتوافقلندنبابروکسلبرسردورهگذار(یا
انتقال) ،بریتانیا با کمبود شدید سوخت ،غذا و
دارومواجهخواهدشد.درسندمذکورکهمیزان
نبودآمادگیبریتانیابرایبرگزیتتصویرشده،
دیگر عواقب خروج بدون توافق این گونه ذکر
شدهاست:
کمبودغذا:ذخایرانواعموادغذاییتازهکاهش
قابلتوجهیپیدامیکند.
کمبودسوخت:ترافیکسنگینایجادشدهبر
اثرتاخیرهاوبررسیهایمرزیمیتواندبرتوزیع
سوختاثربگذارد.
کمبود دارو :ترافیک سنگین و تاخیر در عبور و
مرور،ذخایرداروییراآسیبپذیرمیکند.
از طرفی مردم انگلیس هم به رویکرد پارلمان
و هــم بــه رویــکــرد دولــت در قبال برگزیت
معترض هستند .عــد های معتقد هستند
پــارلــمــان در حــال وارد ک ــردن ایــرادهــای
بیاساس به توافق کنونی دولت با اتحادیه
اروپاست و به رای  52درصد از مردم انگلیس
توجه نمیکند .عد های نیز معتقدند تالش
دولــت بــرای دور زدن پــارلــمــان و اجــرای
اجباری خروج بدون توافق به ضرر مصالح
کشور است .انگلیسیها معتقدند در هر دو
زمینه ،این کشور به یک دیکتاتوری تبدیل
شده و پارلمان و دولت هر کدام بهصورت
جداگانه بدون توجه به خواست و رای مردم،
میخواهند نظر خود را در قبال برگزیت
پیش ببرند.با این حال جانسون که مصمم
به نهایی کردن خروج کشورش از اتحادیه
اروپا ست دیروز به نمایندگان هم حزبی اش
هشدار داد در صورت مخالفت با برگزیت از
این حزب اخراج خواهند شد.

لبنانیها در پارک« ایران» واقع در نقطه مرزی مارون رأس شاهد عملیات مقاومت و واکنش صهیونیست ها بودند .انتخاب این
نقطه برای عملیات قطعا پیام مهمی برای ترامپ و نتانیاهو دارد

کردن پهپادهای اسرائیلی است که در آسمان
لبنانعربدهمیکشند.
* بسیاری از تصاویر و فیلمهای منتشر شده
از جمله شلیک موشک ضد زره صحت ندارد
و همگی مربوط به زمــان و مکانی دیگر است.
همچنان که دیــروز شبکه المیادین اعالم کرد
تصاویرویژهازعملیاتشهیدینحزبا...موجود
است و هر زمانی که تصمیم گرفته شود ،قابل
انتشاراست.
* باوجودمنتشرکردنعکسهاییازمجروحان
اینعملیات،نتانیاهووسخنگویارتشاسرائیل
اعالم کردهاند که هیچ سرباز اسرائیلی در این
عملیاتکشتهیازخمینشدهاست.درخصوص
تصاویر منتشر شده یک ادعا وجود داشته است

چرادرآستانهنهاییشدنتوافق،حمالتطالبانافزایشیافتهاست؟
در آستانه نهایی شدن توافق نامه صلح میان
آمریکا و طالبان و با نزدیک شدن به ششم مهر ماه
موعد برگزاری چهارمین دور انتخابات ریاست
جمهوری افغانستان ،حمالت مسلحانه طالبان
به خصوص در استان های شمال افغانستان
شدتگرفتهوبهگمانهزنیهاییدامنزدهاست.
مناطق قندوز ،تخار ،بدخشان ،بلخ ،فراه و هرات
از مناطقی هستند که در روزهای اخیر صحنه
درگیریهای سنگین میان نیروهای دولتی و
جنگجویان طالبان بودهاند .در تازهترین مورد،
جنگجویانطالبان،بامداددیروزبهشهرپلخمری
بغالن حمله کردند و ساعتها با نیروهای دولتی
درگیر شدند .دو روز پیش نیز طالبان به شهر
قندوز حمله کردند که درگیری ها به مدت بیش
از  10ساعت به طول انجامید و حدود  20نفر
کشته شدند .حمالت تهاجمی گــروه طالبان
به شهرهای شمالی افغانستان در حالی شدت
گرفته که تنها ۲۵روز دیگر به برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری باقی مانده اســت امــا گروه
طالبان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را
یک روند «تقلبی» بیان کرده و افزوده است که
جنگجویان این گروه مانع برگزاری آن خواهند
شد  .همچنین نهمین دور مذاکرات طالبان با
آمریکا در دوحه نیز پایان یافته و انتظار می رود
که پس از رایزنی های زلمی خلیلزاد در کابل با
مقامات دولت وحدت ملی افغانستان  ،توافق
نهایی با طالبان اعالم شود .کارشناسان نظامی
موقعیت استراتژیک قندوز و امتیازگیری در
مذاکرات صلح را از علتهای اصلی حمله اخیر
طالبان به این منطقه میدانند .قندوز و بغالن
از مناطق ناامن هستند و جنگجویان طالبان
در بخشهایی از این مناطق حضور و فعالیت
گسترده دارنــد .شماری از نظامیان پیشین،
میگویند که طالبان با افزایش حملهها در این
مناطق راهبردی ،میکوشند در گفتوگوهای
صلح امتیازهای بیشتری بــه دســت آورن ــد.
کابل خان تدبیر کارشناس مسائل نظامی و
امنیتی میگوید که قندوز دروازه شمال شرقی

قهوهتلخ،درآمد جدید داعش!

خادم -تروریست های داعش که دیگر سرزمینی ندارند تا از
مردمش مالیات بگیرند و چاه های نفت ،منابع معدنی و میراث
تاریخی شان را غارت کنند ،اکنون به کافی شاپ های الکچری
پناه برده اند .کافی شاپ ها و رستوران هایی در موصل ،شهری
که نطفه شیطانی داعش در آن کاشته شد و سر از سوریه ،لیبی،
نیجریه ،مصر ،افغانستان و غیره در آورد .این اقدام در حالی
روی داده که داعش پس از شکست در عراق به دست ارتش و
نیروهای مقاومت این کشور و از دست دادن آخرین سرزمین
تحت سلطه تروریست ها در سوریه که فروردین روی داد ،درآمد
اندکی برای بقا دارد .هرچند که هنوز برخی دولت های غربی و

مبنیبراینکهسربازاناسرائیلیوانمودمیکنند
مجروح شدهاند تا نیروهای حزبا ...تصورکنند
عملیات خود را با موفقیت به اتمام رساندهاند.
به نظر نمیرسد ادعای فوق منطقی باشد چون
چنین اقدامی اگر صحت داشته باشد جلوی
تالشهای بعدی حــزبا ...برای انتقامگیری
را نمیگیرد .در واقع چنین ادعاهایی صرف ًا به
منظور القای ناموفق بودن و ضعف حزبا ...در
این حمله صــورت میگیرد .اگر ادعــای ارتش
اسرائیلصحتداشتهباشدنمیتواناینحملهرا
متناسبوهمسطحباعملیاتاسرائیلدرسوریه
علیه حــزبا ...دانست .بنابراین در این صورت
انتظارمیروداینآخرینحملهحزبا...نباشدو
عملیاتادامهیابد.

شعلههای سرکشصلحدرقندوز

ازدستدادنجغرافیایتحتکنترل،داعشیهارابهمسیرجدیددرآمدزاییکشاندهاست

عربی ،شکم تروریست ها را سیر می کنند تا به وقت نیاز داعشی
ها و هم کیش آن ها را به جان دشمنان خود بیندازند« .زهیر
الجلبی» رئیس شورای پشتیبانی «ام الربیعین» در موصل
(شهری که البغدادی در آن اعالم خالفت کرد) اعالم کرد که
در این شهر به تازگی چند رستوران و کافه احداث شده است
و درآمد آن به جیب داعش میرود .الجلبی به پایگاه خبری
المعلومه گفت« :خیابانهای اصلی موصل به صورت سریع و
فزایندهای ،شاهد احداث چند رستوران مجلل و کافه است که
بسیار سریع تر از بازسازی شهر موصل ساخته شده است ».او
به نقل از اطالعاتی که به دستش رسیده ،اعالم کرد که درآمد
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یک چهارم از این رستورانها و کافهها به دست عناصر داعش
میرسد .عالوه بر این برخی از این رستورانها به مخفیگاهی
برای عناصر داعش و افراد تحت تعقیب بدل شده است .الجلبی
از نهادهای امنیتی و مؤسسات استان موصل خواست که به این
مسئله توجه کنند و هوشیار باشند .وی در پایان تأکید کرد که
ساکنان استان نینوی ،دیگر اعتمادی به مسئوالن و نهادهای
این استان ندارند که بتوانند آنان را نجات دهند .موصل در
ژوئن سال  2014میالدی و در جریان حمله غافلگیر کننده
داعش و خیانتهای داخلی یک شبه سقوط کرد و به اشغال
این گروه درآمد.

افغانستان است و طالبان می تواند با سقوط
احتمالی قندوز  ،سالحهای جدید و امکانات
جنگیشان را از طریق این منطقه تأمین کنند و
همچنینمیتوانندازطریققندوز،دیگرمناطق
شمالی مانند بغالن ،سمنگان ،مــزار شریف
را کنترل کنند .عتیقا ...امرخیل کارشناس
نظامی دیگر میگوید طالبان با حمله به قندوز
نشان دادند که آنها تنها با آمریکاییها صلح
میکنند ،نه با افغانها .طالبان با این حمله دو
پیام داشت :اول این که به آمریکا نشان داد که
این قدر توانایی نظامی دارد که اگر نظامیان آن
کشوردرافغانستاننباشند،میتوانندافغانستان
را تصرف کنند .دوم این که به افغانها این پیام
را داد که با آمریکاییها صلح میکنند و با شما
جنگ ،دولت شما را بهرسمیت نمیشناسیم و
میخواهیم از راه زور قدرت را بهدست میآوریم.
روزنامه "هشت صبح" افغانستان نیز دیروز در
یادداشتی با عنوان "توهم صلح خواهی طالبان"
نوشت" :حملههای زنجیرهای طالبان به قندوز
 ،پلخمری و تخار نشان میدهد که آنان سخت
در تالشاند تا دولــت افغانستان را در آستانه
مذاکرات اسلو زیر فشار شدید قرار دهند .آنان
میخواهند دستاورد نظامی داشته باشند تا از
موضع قدرت وارد مذاکره شوند ولی نحو ه جنگ
آنان نشان میدهد که به مذاکره نگاه راهبردی
ندارند .طالبان شاید بر مبنای یکی از سناریوها
تالش کنند که مذاکره را طوالنی بسازند و بعد
اعــام کنند که گفتوگو به نتیجه نمیرسد.
رهبران این گروه شاید قصد دارند که با تشدید
جنگ و طوالنیسازی مذاکره ،زمینه را برای
تشدید بیشتر جنگ فراهم سازند .اگر طالبان
قصد ختم جنگ را داشتند ،خشونت را تشدید
نمیکردند".هرچند نهادهای امنیتی نیز از دفع
کامل حمالت گروه طالبان به شهرهای والیت
قندوز و بغالن خبر دادهاند؛ اما آمارهای رسمی
نشان میدهد که دستکم  ۹۰غیرنظامی و
نظامی جان باختند و  ۱۱۵نفر دیگر زخمی
شدند.

توئیت روز

توئیت جرمی کوربین ،رهبر حزب کار انگلیس:ما
نخست وزیری داریم که در انتخابات پیروز نشده
است و اکثریت را دراختیار ندارد .وقتی او دستور
میدهدکهپارلمانتعطیلشودچونطرحاوبرای
برگزیتبدونتوافقراینیاوردهاست،مامیگوییم
کهایناقدامحملهبهدموکراسیاستودربرابرآن
مقاومتخواهدشد.

اظهار نظر روز
عطوان:

حملهحزبا...همانوعده
نصرا...بود؟

معلوم نیست حمله به خودروی زرهی اسرائیل
هــمــان وعـــده ســیــد حــســن ن ــص ــرا ...بــه پاسخ
انتقامجویانه به شهادت دو تن از نیروهای خود
در حمله موشکی اسرائیل به ریف جنوبی دمشق
یا حمله دو پهپاد انتحاری اسرائیل به آسمان
لبنان است که با هدف ترور یکی از فرماندهان
حزب ا ...انجام شده بود .نصرا ...در تازهترین
سخنان خود در توضیح پاسخ تالفیجویانه گفته
است« ،پاسخ حزبا ...به منظور تثبیت معادالت
و قواعد نبرد و تثبیت جایگاه حفاظت از کشور
است و این که اسرائیل را وادار سازیم بهای تجاوز
خــود را بدهد» .پس آیــا حمله محدود روز یک
شنبه  ،اجرای همین وعدهها بود؟پاسخ میتواند
همزمان آری و خیر باشد .آری ،زیرا حزب ا...
تالفی کرد و در مرز لبنان یک هدف نظامی را زد،
نه فقط در مزارع شبعا مانند سالهای  2014و
 2016و یک پیام قوی را به اسرائیلیها مخابره
کرد .این که حزب ا ...در برابر هر گونه تجاوز
آینده اسرائیل به خاک لبنان که قواعد درگیری
ایجاد شده پس از حمله ژوئیه  2006را نقض
کند هرگز دست بسته نخواهد نشست .پاسخ
میتواند خیر باشد ،به این دلیل که پاسخ حزب
ا ...از نظر اندازه انتظارات را برآورده نکرد ،زیرا
بسیاری بر این باورند که برای اسرائیلیها به
انــدازه کافی دردنــاک نبود و با ماهیت حمالت
آن ها به پایگاههای حزب ا ...چه در سوریه و چه
در ضاحیه (جنوب بیروت) برابر نبود.یک تئوری
دیگر این است که پاسخ محدود روز یک شنبه
حزب ا ...همان پاسخی بزرگ نیست که آقای
نصرا ...وعده داده و اسرائیلیها را در طی چند
روز گذشته نگران کرده است بلکه ضرب شست
مقدماتی است ،اما هیچ بیانیهای از حزب ا ...این
نظریه را رد یا تأیید نمیکند .ما اعتقاد نداریم که
بنیامین نتانیاهو که در مقطع فعلی وزیر جنگ
هم است و هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیلی
را به جنوب لبنان فرستاد از این رویارویی محدود
با حزب ا ...برنده بیرون آید و شانس انتخاباتی
خود را تقویت کرده باشد ،زیرا حزب ا ...قدرت
بازدارندگی خود را ثابت کرده است و از پاسخ به
هر گونه نقض قواعد درگیری دریغ نمیکند و در
مقابلهباهرتجاوزجدیداسرائیلهمینراحتیدر
سطح گستردهتر تکرار میکند .اگرچه ما اعتراف
داریم که این پاسخ محدود و کمتر از سطح انتظار
بود.ما منتظر دریافت اطالعات بیشتری از طرف
حزب ا ...و همچنین دشمن اسرائیلی درباره
این درگیری و شرایط و ابعاد آن هستیم تا به همه
سوا لهای محافل افکار عمومی عربی به طور
شفاف پاسخ داده شود.

