
t oseei r ani . i r
5 جهان

توصیه المیادین به رژیم صهیونیستی: 
تمامش کن! دست مقاومت روی 

»سالح حقیقت« است
طبق اطالعات موثقی که شبکه خبری المیادین 
به دســت آورده، منطقه ای که حزب اهلل هدف قرار 
داد، از شــهرک های جنوب لبنان قابل رویت نبود 
و این نشــان دهنده توان اطالعاتی باالی مقاومت 

لبنان است.
به گزارش المیادین بر اســاس اطالعاتی که از 
منابع لبنان به دست آورده، با توجه به قابلیت های 
موشک های کورنت مورد استفاده نیروهای حزب اهلل، 
غیرممکن است این عملیات کشته و زخمی نداشته 
باشد. ســالح حقیقت در اختیار مقاومت است که 
مهم ترین آنها تصاویر مســتندی از این عملیات 
اســت. همچنین طبق این اطالعات عملیات یاد 
شده پاسخی به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به 
حومه دمشق بود و پاسخ حمله این رژیم به ضاحیه 
جنوبی بیروت سرنگون سازی پهپادهایش است که 

در آسمان لبنان قلدری می کنند.
طبق اطالعات موثقی که المیادین به دســت 
آورده، مقاومــت لبنان تصاویــری در اختیار دارد 
که تمامی ادعاهای دروغین اســرائیلی ها را برمال 
می سازد و این تصاویر آماده پخش هستند، منطقی 
که گروه هــای مقاومت هدف قرار دادنــد، اتوبان 
شماره ۸۹۹ واقع در پشت پایگاه آویویم در فاصله دو 

کیلومتری مرز بود.
همچنین بر اساس اطالعات یاد شده، خودروی 
مورد هدف یک دستگاه نفربر متعلق به گردان آویویم 
بود که بیشتر اعضای آن از پایگاه نزدیک به مرز در 
حال بازگشت به عقب بودند که در همین زمان هدف 
قرار گرفت. این خودرو در حال حرکت در اتوبان بود 
که هدف قرار گرفت، در واقع طرف اسرائیلی هرگز 
انتظار نداشت در این مسیر پشــت مرز و در عمق 
اراضی اشغالی هدف قرار بگیرد، گفتنی است منطقه 
هدف از مناطق مارون الــراس، یارون و عیترون در 
لبنان قابل رویت نیست مگر از زاویه هایی که دشمن 
انتظار آن را ندارد و این نشان دهنده توان اطالعاتی 

باالی مقاومت است.
طبق این اطالعات، خط مقدم جبهه لبنان در 
مقابل منطقه آویویم به شــکل دائم تحت کنترل 
بوده و تمامی تکنولوژی های بروز رژیم صهیونیستی 
از جمله دوربین های دید در شــب، دوربین های 
حرارتی، رادارها و نیز سیســتم های شناســایی 
امواج بی سیم ها و گوشی های همراه بر این منطقه 
مسلط هســتند. در واقع تمامی این دستگاه ها در 
پایگاه آویویم و در کوه البــاط در منطقه جل الدیر 

وجود دارند.

این اطالعات می گویند، قابلیت های موشک های 
کورنت مورد اســتفاده نیروهای حزب اهلل، قدرت 
و دامنه انفجاری آنها نشــان دهنده موفقیت یگان 
ضد زرهی مقاومت بوده و حتی اگر نفربر یاد شــده 
تانک مرکاوا نبوده و یک تانک معمولی بوده باشد، 
غیرممکن است این عملیات کشته و زخمی نداشته 
باشد. در واقع ادعای دشمن درباره اجرای نمایشی از 
انتقال زخمی ها در آن منطقه، به اعتبار این ارتش 
ضربه می زند و بر آگاهی مردم آن تاثیر می گذارد و 
این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا دو بار فرود 
اضطراری هلی کوپتر در این منطقه جهت انتقال 
زخمی ها )بار اول برای انتقال سه زخمی و بار دوم نیم 
ساعت بعد برای انتقال دو زخمی دیگر( و در معرض 
خطر هدفگیری و سرنگونی قرار دادن آن، همگی 

نمایشی بوده است؟
بیانیه مقاومت لبنان که به نام دو شهید منتشر 
شد، روشن و در واقع پاسخی به حمله علیه سوریه 
بود اما پاسخ حمله پهپادی به ضاحیه جنوبی طبق 
گفته سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان 
سرنگونی پهپادهای اسرائیلی است که در آسمان 
لبنان قلدری می کننــد. تهدید نصراهلل ژنرال های 
اسرائیلی و چهره های سیاســی این رژیم را نگران 
کرده و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی اقدامات 
دفاعی را برای اولین بار در پیش گرفته و خط مقدم 
جبهه لبنان را تخلیه کردند، در واقع اظهارات نصراهلل 
سربازان اسرائیلی را به عقب نشینی و ترک خطوط 
مقدم مجبور کرد. در نتیجه پــس از این عملیات 
فرماندهان رژیم صهیونیستی برگشتند و به اصول 
درگیری اقــرار کردند که نتانیاهو قصد داشــت از 
آنها خارج شــود. در پایان این اطالعات آمده است: 
به اسرائیل و رســانه های آن نصیحت می کنیم به 
اقدامات خود پایان دهند در غیر این صورت سالح 
حقیقت در دست مقاومت آماده است و مهم ترین 

آنها تصاویر مستند از عملیات است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

در طول تاریخ تصمیمات امنیت ملی 
آمریکا بر اساس مباحث محتاطانه اتخاذ 
می شد. رئیس جمهور پیشین این کشور 
به شدت به مشاوران امنیت ملی خود 
وابسته بود؛ کسانی که مباحث حیاتی 
کشورشان را در شورای امنیت ملی به 
چالش می کشیدند و بعد با طیف کاملی 
از گزینه های پیش رو به صورت مشاوره 

به رئیس جمهور ارائه می کردند.
خبرگزاری سی ان ان آمریکا با این 
مقدمه کنار گذاشــتن جان بولتون را 
به ویژه در موضوع افغانســتان عجیب 
توصیف کرده و آن را موضوعی خطرناک 
می داند. این رســانه در گــزارش خود 
نوشــت: افغانســتان نیز از این مسئله 
مستثنی نیست؛ پیش از دونالد ترامپ، 
روسای جمهور کشورمان همواره پس 
از مشــورت با مشــاوران امنیت ملی 
خود، برای چگونگی حضــور نظامی 
و غیرنظامــی، چگونگی همــکاری با 

متحدان آمریکا و میزان سرمایه گذاری 
الزم در مسیر دیپلماسی در افغانستان 
تصمیم می گرفتنــد. هرچند ترامپ 
راه خطرناکی را در این زمینه در پیش 
گرفته است و فرآیند تصمیم سازی او که 
شامل کنار گذاشتن مشاور امنیت ملی 
وی و نیز بیانیه های خودسرانه و بدون 
آگاهی از موضوع می شــود، می تواند 

عواقب ناگواری داشته باشد.
 ترس از درز اطالعات 

و تضادش با رئیس جمهور
آنطور که واشنگتن پست چند روز 
قبل نوشــته بود، جان بولتون، مشاور 
امنیت ملــی آمریکا به دلیــل ترس از 
درز اطالعات از ســوی وی و تضادش 
با رئیس جمهور، از مذاکرات حســاس 
افغاستان کنار گذاشــته شد. عالوه بر 
این موضوع گزارش هایی دریافت شده 
که وی در مذاکرات اخیر ترامپ با کیم 
جونگ اون و نه حتی در مذاکرات تیم 
ارشــد ترامپ با مقامات کره شمالی در 

سال 201۸ حضور نداشته است.
مواضــع بولتون و ترامــپ در مورد 
مســائل کلیدی مثل روز روشن است. 

بولتون پیش از آنکه به عنوان مشــاور 
امنیت ملی آمریکا انتخاب شود، حامی 
عملیات نظامی پیشــگیرانه در مورد 
کره شمالی بود و گفته بود که از مسیر 
دیپلماســی با پیونگ یانگ می ترسد. 
زمانی که بولتون از مدل لیبی برای غیر 
هسته ای سازی کره  ای های شمالی یاد 
کرد، )معمر قذافی، دیکتاتور لیبی که 
یک قدرت هسته ای در جهان عرب بود، 
حاضر شد تسلیحات خود را تسلیم کند 
و بعد براندازی شــد و در سرزمین خود 
کشته شد( خشم آن ها را بر انگیخت و 

بعد از سوی ترامپ به حاشیه رانده شد.
و بعــد موضوع ســوریه پیش آمد. 
او گفت باید تــا زمانی کــه نیروهای 
تحت حمایت ایران از بیــن بروند، در 
منطقه بمانیم، اما پیــش از آنکه بتواند 
به تصمیم خود جامه عمل بپوشــاند، 
ترامپ از یک برنامه خروج ظرف چند 
ماه رونمایی کرد. در همین حال تضاد 
بین آن دو در زمینه ایران نیز آشکار بود، 
در حالی که ترامپ مشتاق برای دیدار با 
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران بود، 
این تصمیم از سوی بولتونی که خواستار 

تغییر رژیم در ایران بود، عجیب به شمار 
می رفت. در موضوع افغانستان نیز بولتون 
و ترامپ دچار تضاد بودند. بولتون و دیگر 
منتقدان شراکت با طالبان، این سوال را 
مطرح کردند که آیا می توان واقعاً به آن ها 

اعتماد کرد؟
به طورکلی محور سیاست خارجی 
بولتون تمایل به تقابل نظامی است تا 

رویکرد سیاسی.
آنطور که به  نظر می رســد، ترامپ 
نگرانی های مشــترک بولتــون را در 
مذاکرات صلح آمریکا با طالبان در سر 

ندارد؛ اما هیچ شــکی نیست که ادامه 
نادیده انگاری بولتون سایر اعضای تیم 
امنیت ملی آمریکا را نیز متأثر می کند. 
اگرچه موضوع سانسور کردن محتوی 
برای ترامپ، مســئله جدیدی نیست؛ 
اما کنار گذاشــتن بولتون بــه دلیل 
اختالف نظر می توانــد دیگر مقامات 
را بر آن دارد از ترس به حاشــیه رانده 
شدن، تحلیل ها و نقطه نظرات صحیح 
خود را پنهان کنند و اگر رئیس جمهور 
طیف کاملی از تحلیل ها و گزینه ها را در 
مورد افغانستان پیش رو نداشته باشد، 
می تواند تصمیمی بگیرد که بر اساس 
حقایق تحریف شــده یا اولویت های 

سیاسی نامعتبر به دست آمده باشد.
فرای این موضوع، طرد کردن بولتون 
می تواند این ســیگنال را به همتایان 
جهانی وی بدهد که هم کالم شــدن با 
او ارزش ندارد. ایــن موضوع همتایان 
آمریکا را بر آن مــی دارد تا به  جای آنکه 
به کانال های بنا شده به منظور صحت 
و ارزیابی روابط رجوع  کنند، مستقیماً 

از ترامپ ارتباط بگیرند.
 نادیده گرفتن بولتون واعضای تیم 
امنیت ملی در موضوع افغانستان

اما حقیقت این اســت کــه نادیده 
گرفتن بولتون و بیشتر اعضای تیم امنیت 
ملی حتی قبل از موضوع افغانستان به 
امری محوری و عادی بدل شــده بود. 
ترامپ علی رغم مشــاوره با شــورای 
امنیت ملی تصمیماتی در زمینه امنیت 
ملی اتخاذ کرد که با مشورت  هایش در 
تضاد بود؛ از جمله خارج کردن نیروها 
از سوریه. ماه گذشــته دولت ترامپ در 
اقدامی نادر از جلســه ترامپ با اعضای 
تیم امنیت ملی در مورد افغانســتان 
خبر داد. شاید دولت وی تالش داشت 
این سیگنال را بدهد که رئیس جمهور 
فرای شخصیتش با اعضای تیم در مورد 
مسائل مهم امنیت ملی مشورت می کند. 
اما این ایده خیلی زود تو زرد از آب درآمد 
و ترامپ در رادیو خبــری فاکس نیوز 
عنوان کرد نیروهایش را از افغانســتان 
بیرون می کشــد. ترامپ در حالی این 
موضوع را عنوان کرد که فرستاده ویژه 

برای مصالحه افغانستان عمیقاً در حال 
مذاکره با طالبان بود.

طالبان می خواهد که تمام سربازان 
آمریکایی افغانستان را ترک کنند و عزم 
رئیس جمهور برای کاهش عمیق تعداد 
نیروها منجر به بهت تیم مذاکره کننده 
آمریکایی شد؛ چراکه توانایی آن ها برای 
امتیازگیری به واسطه اهرم تعداد نیروها 

از طالبان را تضعیف شده دیدند.
در واقــع این اقدام یــک زخم خود 
تحمیل شده بود که در صورت مشورت 
با مشــاوران امنیت ملی می شد از آن 

امتناع کرد.
شرایط نامطلوب

وظایف بولتون به عنوان مشاور امنیت 
ملی، باید شامل دنبال کردن تصمیمات 
رئیس جمهور باشد تا با استراتژی اظهار 
شده از سوی وی در مورد مسائل ویژه در 
تضاد نباشد. در حالی که ترامپ پیش 
از ریاســت جمهوری وعده داده بود که 
نیروها را از افغانستان بیرون می کشد، 
یکباره تصمیم گرفت که تعداد نیروها را 
در افغانستان افزایش دهد. بعد در همان 
زمان ترامپ گفت که شرایط جاری به 
جای زمان بندی های استبدادی تعیین 

کننده خروج نیروها است.
اما اینطور که ترامپ در هفته جاری 
اعالم کرد، قصد دارد نیروهای آمریکا را 
از افغانستان بیرون بکشد، معلوم نیست 
که از دید وی شرایط چگونه در افغانستان 

بهبود یافته است.

جنگ طلبی کار دست مشاور امنیت ملی آمریکا داد؛

حذف  پلکانی بولتون از کابینه ترامپ
طالبان می خواهد که 

تمام سربازان آمریکایی 
افغانستان را ترک کنند 

و عزم رئیس جمهور 
برای کاهش عمیق تعداد 
نیروها منجر به بهت تیم 
مذاکره کننده آمریکایی 
شد؛ چراکه توانایی آن ها 

برای امتیازگیری به واسطه 
اهرم تعداد نیروها از طالبان 

را تضعیف شده دیدند

اگرچه موضوع سانسور 
کردن محتوا برای ترامپ، 

مسئله جدیدی نیست؛ 
اما کنار گذاشتن بولتون به 
دلیل اختالف نظر می تواند 

دیگر مقامات را بر آن دارد از 
ترس به حاشیه رانده شدن، 

تحلیل ها و نقطه نظرات 
صحیح خود را پنهان کنند
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وزارت بازرگانی چین در بیانیه ای اعالم کرد پکن پرونده ای علیه واشنگتن در سازمان تجارت جهانی WTO در مورد 
تعرفه های وارداتی آمریکا باز کرده  است.

به نقل از اســپوتنیک، وزارت بازرگانی چین در بیانیه ای اعالم کرد پکن پرونده ای علیه واشنگتن در سازمان تجارت 
جهانی WTO در مورد تعرفه های وارداتی آمریکا باز کرده  است.

به گفته این وزارتخانه، دور جدید تعرفه های آمریکا، توافقی را رؤســای جمهور آمریکا و چین در نشست اوساکا امضا 
کردند، نقض می کند. چین با عزم راسخ از حقوق قانونی خود مطابق با قوانین WTO حفاظت می کند.

آمریکا در اول سپتامبر )دهم شهریور ماه( پانزده تعرفه بر انواع کاالهای چینی از جمله کفش، ساعت های هوشمند و 
تلویزیون های مسطح اعمال کرد و چین نیز تعرفه های جدیدی بر نفت خام آمریکا اعمال کرد.

رؤسای جمهور چین و آمریکا در اوایل ماه ژوئن )خرداد ماه( در نشست جی 20 در 
اوساکای ژاپن با یکدیگر دیدار کردند؛ و ترامپ گفت آماده است تا به یک توافق دوجانبه 
قابل قبول دست یابند. در کمتر از یک هفته، وی 10 درصد تعرفه جدید برای کاالهای 
چینی اعالم کرد؛ و چین را برای پایبند نبودن به تعهدش برای خرید بیشتر محصوالت 

کشاورزی آمریکا مورد انتقاد قرار داد.

پلیس روسیه اقدام به دستگیری لیوبوف سوبول، فعال اپوزیسیون این کشور کرد. او از هم پیمانان یکی از چهره های 
سرشناس منتقد کاخ کرملین به شمار می رود.

به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، در پیام توئیتری اش از دستگیری این 
فعال که از هم پیمانان ناوالنی به شمار می رود، خبر داد. روز شنبه )نهم شــهریور ماه(، حدود هزار نفر از مردم این کشور 
علی رغم ممنوعیت تظاهرات و وجود دستگیری ها طی اعتراضات مشابه قبلی، با درخواست برقراری انتخابات آزاد در تاریخ 
هشتم سپتامبر )هفدهم شهریور ماه( انتخابات نمایندگان مجلس قانون گذاری مسکو به خیابان ها آمدند. تظاهرکنندگان 
خواستار آزادی فعاالنی هســتند که طی اعتراضات قبلی تحت بازداشت درآمده اند. روز شنبه )نهم شهریور ماه( سوبول 
دستگیری های مذکور را آشوب خطاب کرد و دولت را مقصر آن دانست. عصر روز دوشنبه )یازدهم شهرویور ماه( دو خبرنگار 
روس به نام های ایلیا آذر و نیکوالی لیاســکین از نزدیکان ناوالنی نیز دستگیر شدند؛ 
خبر دستگیری آن ها در حساب های مجازی خودشان منتشر شد. انتخابات شورای 
شهر مسکو قرار است در هشت سپتامبر )هفدهم شهریور ماه( برگزار شود؛ اما دولت به 
تعدادی از کاندیداهای مستقل و یا مخالف دولت اجازه شرکت در انتخابات را نمی دهد. 

از این رو تظاهرکنندگان خواستار برگزاری انتخابات آزاد هستند.

دستگیری فعال اپوزیسیون دولت روسیه در ارتباط با تظاهرات مسکوچین علیه تعرفه های واشنگتن به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کمیسیونر 
عالی پناهندگان سازمان ملل در جریان تماسی تلفنی 
بر سر این که بازگشت آوارگان ســوریه به کشورشان 

داوطلبانه باشد، به اتفاق نظر رسیدند.
به نقل از روســیاالیوم، فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان گفت وگویی 
تلفنی با فیلیپو گراندی، کمیسیونر عالی پناهندگان 
سازمان ملل به بررســی وضعیت پناهجویان جهان به 

ویژه پرونده آوارگان سوری پرداخت.
دو طرف در جریان این تماس تلفنی بر سر موضوع 
بازگشت به سوریه تنها به صورت داوطلبانه و در زمان 
امن بودن پناهجویــان و با تکیه بر تصمیــم آگاهانه 

امکان پذیر باشد، به اتفاق نظر رسیدند.
دولت سوئد در اواخر ماه گذشته )مرداد ماه ( از توقف 
سیاســت خود در خصوص دادن حق اقامت به تمامی 
آوارگان سوری در سایه بهبود وضعیت امنیتی در بخش 

اعظم کشورشان خبر داد.

ز  ا هندگــی  ز پنا ا پــا شــاهد موجــی  و ر ا
ســال 201۵ میــالدی اســت بــه طــوری کــه 
 حــدود یــک میلیــون آواره ســوریه بــه آن 

پناه بردند.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
پیش تر اعالم کرده بود که از آغاز بحران سوریه تاکنون، 
تعداد آوارگان ســوری که به کشورهای ترکیه، لبنان، 
اردن،  عراق و مصر پناه برده انــد از ۵ میلیون نفر فراتر 

رفته است.

رهبر هنگ کنگ روز سه شــنبه )دوازدهم شهریور 
ماه( مدعی شــد که هرگز از دولت چین درخواســت 
نکرده اســت تا برای پایان دادن به این بحران سیاسی 
اجازه استعفای او را بدهد. اظهارات او واکنشی به درز 
یک پیام صوتی اســت که کری الم در آن می گوید اگر 

می توانست، استعفا می داد.
به نقــل از خبرگــزاری رویترز، کــری الم، رهبر 
هنگ کنگ در کنفرانس خبری تلویزیونی تاکید کرد، 
پکن باور دارد که دولت او می تواند این بحران سه  ماهه 
را بدون مداخله چین حل و فصل کند. کری الم گفت: 

من هرگز هیچکونه درخواست استعفایی ارائه ندادم.
رهبر هنگ کنگ افزود: دلیل این که استعفا ندادم 
این اســت که اعتقاد دارم می توانم تیم خودم را برای 
کمک به هنگ کنگ برای خروج از این بحران رهبری 
کنم. هنــوز هم به این امــر اطمینــان دارم، بنابراین 
تناقضی مبنی بــر این که مایلــم اســتعفا بدهم اما 

نمی توانم، وجود ندارد.

صدها هزار تن از مردم هنگ کنگ از اواســط ژوئن 
)خرداد ماه( در اعتراض به الیحه اســترداد که اکنون 
به حالت تعلیق درآمده است، به خیابان ها آمدند. این 
ناآرامی به اعتراضی گسترده تر علیه هنگ کنگ تحت 
حاکمیت چین و درخواست برای خودمختاری بیشتر 

تبدیل شد.
دانشــجویان و محصالن هنگ کنگی روز سه شنبه 
راهپیمایی های دموکراسی خواهانه برای دومین روز 

متوالی شرکت کردند.

توافق اروپا و سازمان ملل بر سر بازگشت داوطلبانه آوارگان سوریرهبر هنگ کنگ: هرگز درخواست استعفا ندادم
خبرخبر


