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 ظهر روز جمعــه پریتی پاتل، وزیر 
کشور بریتانیا در توئیتی با متهم کردن 
جنبش حماس اعــام کرد: »حماس 
توانایی های تروریســتی  ملموسی از 
جمله انبار ساح گسترده و پیشرفته 
و تأسیسات برای آموزش تروریست ها 
دارد و به همین دلیل اقداماتی را برای 
ممنوع الفعالیــت کــردن کامل این 
جنبش اتخاذ کــردم. دولت بریتانیا به 
مبارزه با تروریسم و تندروی هرجا که 
باشد، پایبند اســت«. این توئیت وزیر 
کشور بریتانیا اگرچه تعجب بسیاری 
از فلســطینی ها و همچنین مدافعان 
فلســطین را برانگیخت، امــا دقایقی 
پس از اعام این خبر توسط وزیر کشور 
بریتانیا، نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی هم از گزارش ها درباره 
تصمیــم وزارت کشــور بریتانیا برای 
درج شاخه سیاسی و نظامی حماس در 
لیست تروریسم استقبال کرد. طبیعی 
است که ســران رژیم صهیونیستی از 
این تصمیم لندن کمال تشکر را دارند 
و استقبال می کنند اما در مقابل حماس 

هم بیکار ننشست و فوراً به این تصمیم 
بریتانیا واکنش نشان داد. این جنبش 
در بیانیه ای درباره اقدام دولت بریتانیا 
در خصوص ممنوع الفعالیت کردن این 
گروه اعام کرد که متأسفانه بریتانیا به 
گمراهی خود ادامه می دهد و به جای 
عذرخواهی و اصاح اشــتباه تاریخی 
که در حق ملت فلســطین انجام داده 
)چه درباره معاهده شــوم بالفور و چه 
قیمومت بریتانیا که سرزمین فلسطین 
را تسلیم صهیونیست ها کرد( متجاوزان 
را یاری می کند. در بخــش دیگر این 
بیانیه آمده اســت که: »ایستادگی در 
برابر اشــغالگری، حق تضمین شــده 
ملت هایی است که تحت اشغال زندگی 
می کنند. اســرائیل از طریق اشــغال 
اراضی فلسطینی و قتل ساکنان اصلی 
و مجبور کردن آن ها به مهاجرت با زور 
و انهدام منازلشان و حبس و محاصره 
غزه و جنایت های جنگی و ضد بشری 
دســت به اقدامات تروریستی می زند. 
تجاوز به مقدسات و ترساندن مردم در 
عبادتگاه عین تروریسم است. سرقت 
اراضــی و شهرک ســازی در آنجا نیز 
شنیع ترین چهره تروریسم است.« در 
همین راستا یائیر الپید، وزیر خارجه 
رژیم صهیونیســتی و شــریک دولت 

ائتافی این رژیم در سخنانی در واکنش 
به تروریستی خواندن حماس از سوی 
دولت بریتانیا اظهــار کرد که تصمیم 
لندن مبنی بر تروریستی اعام کردن 
تمامی بازوهای حماس، یک دستاورد 
دیگر برای وزارت خارجه اســرائیل و 
کشــورهای در ارتباط با آن است. بنی 
گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
هم در بیانیه ای کوتاه در اینباره اعام 
کرد که این تصمیــم حامل پیام قوی 
است که بر عدم سازش و چشم پوشی از 
فعالیت های تروریستی برای هدف قرار 
دادن دولت اسرائیل و جوامع یهودی 
تاکید دارد. اظهــارات دولت بریتانیا و 
پس از آن مقامات اســرائیل به وضوح 
نشان می دهد که تروریستی خواندن 
جنبش حماس از ســوی لندن آنهم 
بدون هیچ پیش زمینه و اطاع قبلی، 
صرفاً یک سناریوی گذرا و مقطعی به 
حســاب نمی آید، بلکه این اقدام را در 
درجه اول باید یک پروژه خطرناک برای 
سرکوب بازوهای سیاســی - امنیتی 
حماس دانســت که به نوعــی به نفع 
اسرائیل خواهد بود، و در درجه دوم هم 
باید گفت که این اقدام در حقیقت چراغ 
سبز مشخص به اســرائیل است تا آنها 
هم به هر ترتیبی که شده علیه حماس 

سناریوهای جدید را اجرایی کنند که 
یکی از آنها مباحث امنیتی غزه است. 

تجدید خوی استعمارگری لندن 
در این میــان باید توجه داشــت 
حماس از زمان انتخابات سال ۲۰۰۶ 
و پیروزی نظامی متعاقبش بر جنبش 
رقیب )فتــح(، کنترل نوار غــزه را در 
دست داشته و همین موضوع به نوعی 
برای اســرائیل و حامیان آن هزینه زا 
بوده اســت. دلیل ایــن هزینه ها هم 
کامًا مشخص است. واقعیت این است 
که ایــاالت متحده به عنــوان اولین و 
مهمترین حامی رژیم صهیونیســتی 
در دنیا، هر ساله کمک های باعوض 
تســلیحاتی را در قالب های مختلف 

به اســرائیل ارائه می دهد تا به نوعی 
به تل آویو و دنیا بفهمانــد که امنیت 
این رژیم برای واشــنگتن مهم است. 
آمریکایی ها در این یــک مورد تحت 
فشــار البی یهود یا همان آیپک قرار 
دارنــد و همین موضوع باعث شــده 
تــا مالیات دهندگان ایــاالت متحده 
طی ســال های اخیــر در مــورد این 
پرونــده مخالفت هــای علنــی را با 
سیاستمدارانشــان به تصویر بکشند. 
دلیل دیگــر اینکه ایــاالت متحده به 
صــورت آشــکار و برخــی دیگــر از 
کشورهای اروپایی )به صورت پنهان 
و غیرمستقیم( به اسرائیل کمک های 
نظامی و امنیتی ارائــه می دهند این 
اســت که آنها می خواهنــد به نوعی 
هزینه درگیری در منطقــه را در یک 
جغرافیا به نام سرزمین های اشغالی و 
پس از آن غزه و کرانه باختری رود اردن 
متمرکز کنند تا آتش این درگیری های 
گاه و بیگاه به کشــورهای منطقه که 
اروپا و آمریکا در آنجــا منافع دارند یا 
اقدام به سرمایه گذاری کان کرده اند، 
کشیده نشود. از سوی دیگر غربی ها با 
تقویت قوای نظامی و امنیتی اسرائیل 
به دنبال آن هســتند تا بتوانند توازن 
قوا را خصوصاً در غزه بــه نفع تل آویو 
بر هم بزنند و در ایــن میان حماس به 
همین دلیل از ســوی لندن به عنوان 
جریان تروریســتی معرفی شد. برای 
اثبات این فرضیه بایــد به گزارش روز 
گذشتة )شنبه( روزنامه األخبار لبنان 
اشــاره کرد. این روزنامه با اشــاره به 
تصمیم بریتانیا در تروریستی خواندن 
جنبش مقاومت اســامی حماس و 
شکســت اســتراتژی های آمریکایی 
ـ صهیونیســتی و عربی بــرای درهم 
شکســتن مقاومت فلسطین نوشت: 
»مصری هــا هــم  از آنچــه مقاومت 
فلســطین در نبرد شمشــیر قدس 
انجام داده بود، شــگفت زده شــدند. 
همه ارزیابی های سیاســی، امنیتی و 
یا نظامی مقامات مصر هیچ ارتباطی 
با آنچه اتفاق می افتاد، نداشته و قاهره 
هیچ انتظار نشــان دادن چنین توان 
موشکی از سوی مقاومت در این نبرد 
را نداشــت«. االخبار در بخش اصلی 
گزارش خود می نویسد: »پیش از این، 

مصری ها بر سیاســت فشار مستقیم 
بر نوار غزه و نیروهای اصلی آن تمرکز 
داشــتند اما تیم عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهوری این کشــور به شدت 
با حماس برخورد کرده و مدعی بود که 
این جنبش به عنوان توسعه دهنده ایده 
اخوان المسلمین در مصر عمل می کند. 
قاهره پا را فراتر از این گذاشت و حماس 
را متهم کرد که در اقدامات سیاســی، 
امنیتی و نظامی در داخل خاک مصر 
به نفع اخوان المسلمین دست دارد«. 
این سیاست مصر دقیقاً همان چیزی 
است که لندن به آنها دیکته کرده بود و 
در این میان سعودی ها هم از این طرح 
اســتقبال کردند و کمک های مالی به 
قاهره در این مورد سرازیر شد. این اقدام 
یک سوی دیگر دارد که آن هم تشبیهی 
از »بیانیه بالفور« است. این بیانیه که 
حماس هم به آن اشاره کرده در اصل 
نامه ای تاریخی اســت که در تاریخ ۲ 
نوامبر ۱۹۱۷ میادی توســط آرتور 
جیمز بالفور، وزیر خارجه وقت بریتانیا، 
خطاب به والتر روتشیلد، سیاست مدار 
و میلیارد یهودی و عضو مجلس عوام 
بریتانیا نوشته شــده و در آن از موضع 
مثبت دولــت بریتانیا بــرای »ایجاد 
خانه ملی برای یهودیان در ســرزمین 
فلسطین« خبر داده  است. حاال تصمیم 
دولت لنــدن بــرای ممنوع الفعالیت 
کردن حماس را شاید بتوان بهتر درک 
کرد؛ چراکه لُردهــای مجلس اعیان 
به صورت واضــح در این موضع گیری 
دخیل بوده اند و به نوعــی با این اقدام 
ابتکار عمل نظامی را به نفع اســرائیل 

تغییر دادند. 

دولت بریتانیا حماس را به طور کامل ممنوع الفعالیت کرد؛ 

تکرار »بیانیه بالفور« با چاشنی نظامی 
اقدام اخیر لندن در حقیقت 

چراغ سبز مشخص به 
اسرائیل است تا آنها هم به 

هر ترتیبی که شده علیه 
حماس سناریوهای جدید را 
اجرایی کنند که یکی از آنها 

مباحث امنیتی غزه است، 
چراکه خروجی جنگ 

اخیر برای تل آویو بسیار 
زیان بخش بوده است

غربی ها با تقویت قوای 
نظامی و امنیتی اسرائیل به 
دنبال آن هستند تا بتوانند 
توازن قوا را خصوصاً در غزه 

به نفع تل آویو بر هم  بزنند 
و در این میان حماس به 

همین دلیل از سوی لندن به 
عنوان جریان تروریستی 

معرفی شد

رئیس صلحبان های سازمان ملل گفت، امروزه بیش از ۶۶ هزار صلحبان با تهدیدهای بسیار بیشتری روبرو هستند 
چرا که درگیری ها بیش از پیش پیچیده شده اند. ژان پیر الکروی، رئیس صلحبان های سازمان ملل در گفت وگو با 
خبرگزاری آسوشیتدپرس تاکید کرد: علت اصلی این درگیری ها افزایش فاکتورهایی چون تنش های قومی، تاثیر 
جرایم سازمان یافته، تروریسم و بهره برداری غیرقانونی از منابع است. در مقایسه با دو یا سه سال گذشته، بسیاری از 
هیات های صلحبان ما با شرایط سیاسی و امنیتی روبرو هستند که رو به وخامت 
گذاشــته اســت. وی ادامه داد: عاوه بر این ها درگیری ها در کشورهای پرتنش 
چندجنبه دارند و اغلب محلی و ملی و حتی منطقه ای و جهانی هســتند. مثا در 
منطقه ساحل آفریقا که منطقه ای بسیار فقیر است، ما شاهد افزایش فعالیت های 
تروریستی هستیم. این مقام ارشد ســازمان ملل همچنین افزود، آنچه باعث این 

تغییرات شده، تعداد عواملی است که با اختافات سیاسی آغاز می شود. 

صدها تظاهرکننده ســودانی پس از نماز جمعه طی تظاهراتی خواستار بازگشــت حکومت مدنی و محکومیت 
تصمیمات فرمانده ارتش شدند. به گزارش آناتولی، به گفته شاهدان عینی و فیلم هایی که در فضای مجازی منتشر 
شده است، تظاهرکنندگان در خارطوم پس از نماز جمعه دست به تظاهرات زدند. ۲5 اکتبر ارتش سودان وضعیت 
فوق العاده اعام کرده و شورای حاکمیت و دولت انتقالی را منحل و استانداران را برکنار و وزیران و مسووالن را بازداشت 
کرد. مردم هم ضمن تظاهرات خواستار بازگشت دولت انتقالی شدند. دیده بان 
حقوق بشــر اروپا- مدیترانه بابت اظهارات خالد مهــدی ابراهیم، رئیس پلیس 
ســودان درباره رفتار نیروهای امنیتی در تظاهرات ۱۷ نوامبر ابراز نگرانی کرد و 
گفت، اطاعات غلطی که وی داد در چارچوب سیاســت جعل حقایقی است که 
ارتش سودان از ۲5 اکتبر در پیش گرفته است. مهدی ابراهیم در نشست خبری 

گفته بود که پلیس از اسلحه گرم استفاده نکرده است.

افزایش کشته های اعتراضات سودان به ۴۰ تندرگیری های چندجانبه، تهدیدی علیه صلحبان های سازمان ملل

فرســتاده ویژه آمریکا در امور افغانستان در پاسخ 
به نامه طالبان به کنگره این کشــور، برای به رسمیت 
شناختن این گروه شرط گذاشت. به گزارش از آرتی، 
اخیرا مولوی امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت خارجه 
طالبــان در نامه ای به اعضای کنگره آمریکا، نوشــت: 
ما معتقدیم کــه اجرای کامل و تعهد بــه توافق دوحه 
می تواند فصل جدیدی از روابط مثبت بین دو دولت و 
ملت را بگشاید که این امر به نفع هر دو کشور است. وی 
افزود: »امارت اسامی افغانستان« به عنوان یک دولت 
مستقل و مسئول مشتاق اســت تا روابط مثبت با همه 
کشورهای جهان از جمله دولت ایاالت متحده آمریکا 
برقرار کند. روز جمعه تام وست، فرستاده ویژه آمریکا 
در امور افغانستان تاکید کرد که طالبان باید با تروریسم 
مبارزه کند، یک دولت فراگیر تشکیل دهد و به حقوق 
اقلیت ها ، زنان و دختران احترام بگذارد و دسترســی 

مســاوی به آموزش و کار فراهم کند.  توماس وست؛ 
نماینده ویژه ایاالت متحده برای افغانستان در واکنش 
به درخواست طالبان مبنی بر آزادسازی پول های بلوکه 
شــده افغانســتان در بانک های آمریکا گفته است که 
واشنگتن در سال های اخیر به طالبان گفته بودند که 
گرفتن قدرت از طریق نظامی، قطع کمک های جهانی 

را به دنبال خواهد داشت.

فرماندهی عملیات مشترک عراق تمدید مهلت خروج 
نیروهای آمریکایی از این کشور را تکذیب کرد. خبرگزاری 
رسمی عراق )واع( به نقل از تحسین الخفاجی اعام کرد: 
صحبت ها دربــاره تمدید مهلت عقب نشــینی نیروهای 
آمریکایی نادرست هستند و تاریخ ۳۱ دسامبر )۱۰ دی( 
برای خروج آنها ثابت بوده و تغییر نکرده است. الخفاجی 
اظهار کرد: رابطه عراق و آمریکا پــس از خروج نیروهای 
نظامی یــک رابطه مشــورتی در حوزه های آموزشــی، 
تسلیحاتی، اطاعاتی و امنیتی علیه تشکیات تروریستی 
داعش خواهد بود.  جویل هاربر، ســخنگوی ائتاف ضد 
داعش پیشتر گفته بود: نقش ائتاف ضد داعش در عراق از 
عملیات های جنگی به نقش استشاری، حمایتی و آموزشی 
تغییر خواهد کرد. بغداد و واشنگتن سال گذشته دو دور 
گفتگوی استراتژیک برگزار کردند که اولی به صورت ویدیو 
کنفرانس و دومی در واشنگتن برگزار شد و در نتیجه آنها 

آمریکا خروج تدریجی نیروهای خود از عراق را اعام و تاکید 
کرد، قصد احداث پایگاه های دائمی برای نیروهای خود در 
عراق ندارد. دور سوم گفتگوی استراتژیک میان دو طرف 
هفتم آوریل گذشته به ریاست مشترک وزرای خارجه دو 
کشور و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد و دو طرف در 
آن توافق کردند که نقــش نیروهای آمریکایی و نیروهای 

ائتاف به ماموریت های آموزشی و مشورتی تغییر کند. 

بغداد اعالم کرد:

 تمدید مهلت خروج نیروهای آمریکایی کذب است
آمریکا خطاب به طالبان:

 گفته بودیم استفاده از زور، موجب قطع کمک ها می شود!

خبرخبر

فرشاد گلزاری

رای الیوم فاش کرد:
استعفای وزیر اطالع رسانی 

لبنان قطعی شد 
لبنــان همچنان 
در وضعیــت انتظار به 
سر می برد؛ نه جلسات 
دولت بــرای حل امور 
اجتماعی و معیشتی 
برگــزار می شــود، نه 
گشایشی در بحران با 

عربســتان و کشورهای شــورای همکاری خلیج 
فارس حاصل شده است. با وجود اینکه طرف های 
زیادی بر برگزاری انتخابات پارلمانی تأکید دارند؛ اما 
درباره موعد برگزاری اختاف وجود دارد و حتی در 
برگزاری آن هم تردید هست. تحقیقات انفجار بندر 
بیروت به نتیجه ای نرسیده و طارق البیطار، قاضی 
جنجالی پرونده همچنان مســؤول پرونده است. 
براساس گزارش ها احتماال به زودی جزئیات مهم 
و کاملی درباره انفجار بندر بیروت منتشر شود. به 
نوشته روزنامه رأی الیوم، به رغم رکود در وضعیت 
کنونی بیروت؛ اما به گفته منابع آگاه ظرف روزهای 
آتی احتماال شاهد برخی گشایش ها و اقدامات برای 
ازسرگیری فعالیت دولت باشد. منابع از توافق هایی 
برای برگزاری جلسه دولت خبر دادند. به گفته منابع، 
مذاکرات به توافقی برای برکناری یا استعفای جورج 
قرداحی وزیر اطاع رسانی لبنان به عنوان ورودی 
برای خاموش کردن شــعله بحران با عربســتان و 
برخی کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس 
منجر شده است به ویژه اینکه عربستان در پیامی 
به بیروت تأکید کرده اگر طی دو هفته آتی قرداحی 
برکنار نشــود اقدامات خود علیه لبنان را شــدت 
می بخشــد. این منابع اعام کردند، پیام عربستان 
به این مساله اشــاره دارد که برکناری قرداحی راه 
ورودی برای ازســرگیری مذاکره با بیروت است. 
براساس اطاعات ریاض استفاده از سیاست هویج و 
چماق را آغاز کرده است و برخی لبنانی ها آن را تحول 
مثبتی می دانند. دشوار است که فکر کرد عربستان 
به محض برکناری قرداحی بــه لبنان روی خوش 
نشان دهد. نهایت اقدامی که ممکن است عربستان 
در این مرحله اتخاذ کند بازگشت سفرا به بیروت و 
توقف حمات رسانه ای و سیاسی و تهدیدات باشد. 
اما درباره مراحل آتی احتماال ریاض منتظر نتایج 
انتخابات پارلمانی لبنان در ماه مارس بماند. برخی 
منابع می گویند ریاض برای ایجاد ائتاف انتخاباتی 
با مشارکت ولید جنباط، رئیس حزب سوسیال 
ترقی خواه لبنان، سعد حریری، نخست وزیر سابق 
لبنان و سمیر جعجع، رئیس حزب القوات اللبنانیه 
و نهادهای مدنی و جریان ۱۴ مارس برای دستیابی 
به اکثریت پارلمانی که در انتخاب رئیس جمهوری 
و ترسیم سیاســت های کشور براســاس دیدگاه 
عربستان نقش مهمی خواهد داشت، تاش می کند. 
در آن صورت شاید عربستان کاما روی باز به لبنان 
نشان دهد و حمایت مالی خود را برای تقویت این 
پیروزی سیاسی با پیروزی اقتصادی ازسربگیرد و 
ائتاف های انتخاباتی به ائتاف سیاسی تبدیل شود 

که با حزب اهلل و هم پیمانانش در لبنان مقابله کند.
    

دبیرکل ناتو روسیه را به حمله 
علیه دیگر کشورها متهم کرد

دبیرکل ناتو در کنفرانسی در برلین گفت، این 
ائتاف نظامی از نزدیک تجمع غیرعادی نیروهای 
روسیه در مرز با اوکراین را رصد می کند. او همچنین 
روسیه را به حمله به دیگر کشــورها متهم کرد. به 
گزارش پایگاه ریپابلیک ورلد، ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو جمعه در کنفرانس انجمن آتانتیک 
آلمان با عنوان گفت وگوی ناتو در برلین با اشاره به 
افزایش نگرانی ها دربــاره تجمع نظامیان روس در 
نزدیکی مرز اوکراین گفت: ما به دقت تحوالت در 
امتداد این مرزها را رصد می کنیم. این مساله برای 
ناتو حائز اهمیت است و ما این ظرفیت و قابلیت را 
داریم که اطاعات جمع آوری کرده، از نزدیک اوضاع 
را رصد کنیم و متوجه شــویم که آنجا چه حوادثی 
رخ می دهد. دبیرکل ناتــو با بیان اینکه تهدید یک 
درگیری مســلحانه قریب الوقوع وجود دارد، این 
وضعیت را با نمونه هایی از تحرکات نظامی روسیه در 
گذشته مقایسه است. او گفت که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه در ســال ۲۰۰۸ به طور 
مخفیانه از جدایی طلبان در گرجستان در منطقه 
اوستیای جنوبی حمایت نظامی به عمل آورد و انتقاد 
غرب را برانگیخت. استولتنبرگ گفت: ما می دانیم 
که روس ها از این نوع نیروها قبا هم برای مداخله 

و حمله واقعی به دیگر کشورها استفاده کرده اند. 

جهاننما


