
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره6270 سهش��نبه12مرداد1400| 23ذیالحجه1442|

  گزارش  2

سقوط آخرین سنگر اخوانی در تونس
نشس��ت اضطراری قیس س��عید، رئیس جمهور تون��س در عصر روز 
یک         شنبه 25 ژوئیه باعث سقوط حزب حاکم النهضه شد. قیس سعید 
در این نشست با نمایندگان ارتش و نهادهای امنیتی دیدار داشت و بعد 
این از دیدار و به صورتی غیر منتظره بیانیه ای را منتشر کرد. او در این 
بیانیه برکناری نخست وزیر هشام المشیشی از قدرت و انحالل پارلمان 
را اعالم کرد. این اقدام سعید واکنش سریع و تند حزب اخوانی النهضه 
و رهبر آن راشد الغنوشی را در پی داشت که ریاست پارلمان را به عهده 
دارد. هرچند که قیس در بیانیه خود مدعی شده بود مطابق با اصل 80 
قانون اساسی عمل می کند اما الغنوشی او را متهم به سرنگونی انقالب 
تونس و کودتا علیه قانون اساسی و آزادی کشور کرد. حاال النهضه بعد از 
گذشت یک هفته بیانیه ای صادر کرده و شروط خود را برای عادی سازی 

اوضاع در این بیانیه اعالم کرده است. 
النهضه در این بیانیه س��ه ش��رط را مطرح کرده و مدعی شده که این 
شروط گام های اساس��ی برای حل بحران فعلی هس��تند. این شروط 
عبارتند از: الف- لغو تعلیق فعالیت پارلمان، ب- تشکیل دولت جدید با 
تأیید پارلمان، ج- گفت وگوهای سیاسی فراگیر برای حل اختالفات و 
فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام. النهضه عنوان کرده 
که در مورد شرط دوم حاضر اس��ت در دولت جدید مشارکتی نداشته 
باشد و در مورد گفت وگوهای فراگیر نیز حاضر است تا در هر گفت وگوی 
ملی انعطاف پذیر باش��د. این سه ش��رط به جای این که پیش شرطی 
در برابر اقدام رئیس جمهور باش��د، به معنای عقب نش��ینی النهضه از 
مخالفت اولیه اش نسبت به سقوط دولت و انحالل پارلمان است زیرا به 
نظر می رسد که الغنوشی و دیگر رهبران النهضه متوجه شده اند قادر 
به بازگرداندن دولت قبلی به قدرت نیستند و حاضر شده اند تا در ازای 
بازگشت نمایندگان شان به پارلمان، دولتی سرکار بیاید که نماینده ای 
در آن نداشته باش��ند و عالوه بر این، حاضر شده اند تا برای رفع بحران 
از خود انعطاف نشان داده و با دیگر احزاب وارد گفت وگو شوند. محمد 
القومانی، عضو دفتر اجرایی النهضه، این اقدام حزبش را »دادن امتیازات 
اساسی« خوانده اما به نظر نمی رسد که قیس سعید و احزاب موافق او 

چندان تمایلی برای پذیرفتن شروط سه گانه النهضه داشته باشند. 
شکی نیست که قیس سعید اقدام خود را برای سرنگونی دولت و انحالل 
پارلمان با توجه به ش��رایط موجود انجام داد که به واسطه اعتراضات 
عمومی نسبت به عملکرد دولت ایجاد شده است. در واقع، شیوع ویروس 
کرونا و عواقب آن بر اقتصاد این کشور باعث شد تا معترضان به خیابان         ها 
بریزند و با مقصر دانستن دولت، خواستار استعفای نخست وزیر و انحالل 
پارلمان شدند. این اعتراضات دستاویز مناسبی را در اختیار قیس سعید 
قرار داد تا النهضه را به طور کلی از قدرت کنار بگذارد جدای از این که 
الغنوشی به صراحت کش��ورهای خارجی و به خصوص امارات متحده 
عربی را متهم به دخال��ت در تونس و راه اندازی کودتای س��عید علیه 
حزبش می داند. او به روزنامه تایمز گفت که امارات مصمم به نابودی بهار 
عربی اس��ت و »وظیفه خود می داند که بهار عربی را از همان جایی که 
آغاز شد، یعنی تونس، به نابودی بکشاند. « عالوه بر این، افشاگر مشهور 
عربستانی مجتهد در توئیتر اخیر خود اقدام سعید برای برچیدن النهضه 
را با کودتای عبدالفتاح السیسی علیه اخوان المسلمین مصر مقایسه کرد 
و مدعی شد که رئیس جمهور تونس کودتا علیه النهضه را  با حمایت و 
همکاری محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، محمد بن س��لمان، ولیعهد 
عربستان سعودی، و فرانس��ه انجام داد و تظاهراتی که در تونس تحت 
عنوان 25 اکتبر برگزار شد شبیه به تظاهرات 30 ژوئن مصر بود. بنابر 
این، عزم رئیس جمهور تونس برای قلع و قمع النهضه آش��کار است و 
بعید به نظر می رسد که او حاضر به گفت وگو یا مصالحه ای با الغنوشی یا 
دیگر اعضای النهضه باشد. این می تواند به معنای سقوط آخرین سنگر 
جریان اخوان  المس��لمین بعد از مصر و لیبی باش��د و به قول تحلیلگر 
روزنامه ایندیپندنت پاتریک کبر،؛ »کودتا آخرین دموکراسی باقیمانده 

از خیزش عربی سال 2011 را نیز کنار زد.«

15 النجبا: سفارت شیطانی امریکا
 مخفیانه عراق را اداره می کند

معاون دبیرکل جنبش النجبا با اعالم بی اعتمادی به امریکا و تأکید 
مجدد بر لزوم خروج نیروهای این کشور از عراق، ضمن حمایت از 
اقدام گروه ه�ای مقاومت در هدف ق�رار دادن منافع امریکا گفت 
که کش�ورش را س�فارت امریکا به صورت محرمانه اداره می کند. 
موضوع خروج نظامی��ان امریکای��ی از عراق با تواف��ق اخیر مصطفی 
الکاظمی و جو بایدن رؤسای جمهور عراق و امریکا، بیش از پیش مورد 
توجه گروه های مقاومت قرار گرفته است. نصر الشمری روز یک شنبه 
در گفت وگو با شبکه خبری العالم، با اعالم اینکه سرانجام پس از هفت 
سال انکار و ادعاهای غلط، باالخره واشنگتن و بغداد به وجود نیروهای 
رزمی امریکا در خاک عراق اذعان کردند، گفت که ضربات مقاومت باعث 
شد امریکایی    ها سر عقل بیایند و بفهمند که ملت عراق در برابر نیروهای 

خارجی، تسلیم نخواهند شد. 
وی با بیان اینکه ح��دود 11 هزار نیروی امریکای��ی در عراق حضور 
دارند، گفت: »پس از این تجربه طوالنی با امریکا و تمامی جنایاتی که 
در عراق مرتکب شد، نمی توانیم به امریکا و بهانه     ها و دالیلی که مطرح 
می کند، اعتماد کنیم. مسئله، سرپوش گذاشتن بر این نیروهاست.« 
معاون دبیرکل النجبا همچنین، با اش��اره به اینک��ه دولت عراق باید 
جزئیات مش��خصی از روند، زمان و نحوه خروج نظامیان امریکا ارائه 
کند، ادامه داد: »باید همه پایگاه های نظامی��ان در اختیار نیروهای 
عراقی قرار گیرد و از حضور نظامیان امریکا خالی شود. « وی با اشاره 
به اینکه النجبا ایستادگی در برابر امریکا و دشمنی با آن را افتخار خود 
می داند، از شهید قاسم س��لیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس به 
عنوان مهم  ترین شخصی یاد کرد که به عراق کمک کرده و یادآور شد، 
النجبا هیچ اهمیتی به تهدیدهای امریکا نمی دهد و این توانایی را دارد 
که این تهدیدات را با حمالت شدیدتری پاسخ دهد.  این مسئول النجبا 
با بیان اینک��ه مقاومت می تواند همه منافع امری��کا در عراق را هدف 
قرار دهد، گفت: »اگر امریکا خواستار عملیات مستقیم است و افراد 
غیرنظامی را هدف قرار دهد، ما نیز از همین ش��یوه استفاده خواهیم 
کرد.« الشمری از سفارت امریکا با عنوان یک پادگان نظامی یاد کرد 
و افزود: برخی طرف ها، خواستار حمله به این سفارت هستند و حق 
هم دارند...  هر فردی از مقاومت عراق حق دارد این پایگاه خارجی را 
هدف قرار دهد. النه شیطانی سفارت امریکا به صورت مخفیانه عراق 

را اداره می کند. 
 پارلمان، در مسیر استیضاح الکاظمی

بنابر اعالم یک مقام مسئول ارشد در وزارت امور خارجه عراق، مصطفی 
الکاظمی قصد دارد کنفرانس برای کشورهای همس��ایه عراق و سایر 
کش��ورهای منطقه برگزار کند تا طی آن، پرونده های مرتبط با عراق و 
دارای ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی بررسی شود. به همین منظور، 
یک کمیته کوچک در داخل دفتر الکاظمی تشکیل شده است. این مقام 
مس��ئول در وزارت خارجه عراق تصریح کرد که هدف از این کنفرانس 
که اواخر آگوست یا اوایل س��پتامبر در بغداد برگزار خواهد شد، ایجاد 
همگرایی میان کش��ورهای همس��ایه عراق در خص��وص پرونده های 
مهم امنیتی و سیاسی اس��ت. تدارک برای برگزاری چنین کنفرانسی 
در ش��رایطی صورت می گیرد که پارلمان از مدت    ها قبل، خود را برای 
استیضاح الکاظمی آماده کرده است. فاضل الفتالوی، نماینده فراکسیون 
الفتح در پارلمان عراق از اقدام این فراکسیون در گردآوری امضاهای الزم 
برای استیضاح مصطفی الکاظمی در جلسات آینده پارلمان خبر داد و 
افزود: »تالش برای استیضاح الکاظمی همچنان ادامه دارد و پایان نیافته 
است و نتیجه آن پس از آغاز جلس��ات پارلمان در دوره آینده مشخص 
می شود. « الفتالوی خاطرنشان کرد: »الکاظمی در پرونده های مختلف 
استیضاح خواهد شد. از جمله برجسته     ترین آنها وضعیت امنیتی متشنج 

و تأخیر در پرونده اخراج نیروهای امریکا از کشور است.«

اولیانوف: 
توافق جدید با ایران توهم است

نماین�ده روس�یه در س�ازمان های بین المللی مس�تقر در وین با 
رد توافق هس�ته ای جدید با ایران، گفت که برجام باید به ش�کل 
اولیه احیا شود و انتظار نوش�تن توافقی جدید نوعی توهم است. 
میخائیل اولیانوف در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا تصریح کرد که گرچه 
زمان دقیق دور هفتم مذاکرات »وین« برای احیای برجام نامش��خص 
است اما این مذاکرات بعد از مراسم تحلیف ریاست جمهوری سیدابراهیم 
رئیسی برگزار خواهد شد. وی در پاس��خ به سؤالی درباره موضع جدید 
ایران خاطرنش��ان کرد که احتماالً دولت جدید ایران مواضع خود را در 
خصوص برخی موضوعاتی که در مذاکرات وین درباره احیای برجام مورد 
بحث قرار گرفته، تطابق می دهد.  اولیانوف بار دیگر بر لزوم احیای برجام 
به شکل اولیه تأکید کرد و گفت که رسیدن به یک توافق جدید با ایران 
غیرممکن است و افزود: »از نظر ما، هیچ جایگزینی برای احیای برجام 
به شکل اولیه آن وجود ندارد. تمامی گمانه زنی      ها درباره شروع از اول و 
نوشتن یک توافق جدید توهم است. چنین چیزی نه به این زودی و نه 
هرگز تحقق می یابد. ما باید بر اساس واقعیات پیش برویم و وظیفه اصلی، 
احیای هرچه سریع تر برجام به شکل اولیه است. « میخائیل اولیانوف در 
خصوص گام های برجامی ایران در پی بدعهدی طرف های اروپایی برجام 
و اینکه آیا افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسالمی، تهدیدی 
برای فدراسیون روسیه است، گفت: »فکر نمی کنم چنین چیزی صحت 

داشته باشد اما چندان میل و عالقه ای هم به چنین چیزی نداریم.«

سخنگوی وزارت خارجه به اتهامات دست داشتن ایران در حمله به کشتی اسرائیلی واکنش نشان داد 

خطیب  زاده: هرگونه ماجراجویی احتمالی را 
بی درنگ پاسخ می دهیم

سيدرحيمنعمتی

در پ�ی اتهام زنی    گزارش  یک
مقام�ات غربی و 
صهیونیستی به دست داشتن ایران در حمله به 
کشتی اسرائیل و ادعای دادن پاسخ سخت به 
این اق�دام، س�خنگوی وزارت خارج�ه به این 
لفاظی    ها واکنش نش�ان داد و گف�ت که ایران 
هرگونه ماجراجویی احتمال�ی را بی درنگ و با 
می ده�د.  پاس�خ  جدی�ت  و  ق�وت 
در ش��رایطی که مقام��ات رژیم صهیونیس��تی و 
امریکایی تالش می کنند ایران را به بی ثبات سازی 
در منطقه و هدف قرار دادن کشتی های تجاری در 
خلیج فارس و دریای عمان متهم کرده و فشارهای 
بین الملل��ی را علیه ایران افزای��ش دهند، وزارت 
خارجه کش��ورمان نس��بت به این ماجراجویی    ها 
واکنش نشان داد. س��عید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت خارجه ایران روز دو    شنبه  در نشست هفتگی 
با خبرنگاران به اتهامات بی پایه و اس��اس وزرای 
خارجه انگلیس و امریکا علیه ایران واکنش نشان 
داد و این ادعا    ها را مایه تأسف عمیق دانست و قویٌا 
محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی 
وزارت خارجه تأکید کرد:» این بیانیه های هماهنگ 
شده به خودی خود حاوی فراز    هایی متناقض است، 
به گونه ای که ابتدا بدون ارائه هرگونه سند و مدرک 
به ایران اتهام می زند و متعاقب��ا از » احتمال « آن 

س��خن می گوید!« خطیب زاده، ای��ران را مدافع 
و حامی تردد امن و بی ضرر کش��تی     ها در خلیج 
فارس و آب های بین المللی دانست که بیشترین 
مرز آبی را در خلیج فارس داشته  و همواره نیز آماده 

همکاری در زمینه تأمین امنی��ت دریانوردی در 
آن با کشورهای منطقه است و حضور و مداخالت 
نیروهای فرامنطق��ه ای در آب های خلیج فارس و 
کشورهای حاشیه آن را مخل ثبات و امنیت منطقه 

می داند. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه تأکید 
کرد:» جای تأسف است در حالی که این کشور    ها 
نس��بت به تعرض و خرابکاری های تروریستی در 
قبال کش��تی های تجاری ایران در دریای س��رخ 
و آب ه��ای بین الملل��ی س��کوت حمایت  آمیزی 
داشته اند، در یک سوگیری آشکار سیاسی اتهامات 
واه��ی را متوجه ایران  می نماین��د، در صورتی که 
چنانچه این کشور    ها سندی برای اثبات ادعاهای 
واهی خود دارند می بایس��ت ارائ��ه نمایند. « این 
درحالی اس��ت که دومینی��ک راب، وزیر خارجه 
انگلیس روز یک    شنبه در سخنانی ضمن همراهی 
با ادعا    های مقام های رژیم صهیونیس��تی، ایران را 
پشت حمله ادعایی به کشتی هدف قرار گرفته شده 
در دریای عمان دانس��ت. راب بدون ارائه مدرکی 
مدعی ش��د: »ما معتقدیم که این حمله عمدی، 
هدفمند و نقض آشکار قوانین بین المللی توسط 
ایران بوده اس��ت«. آنتونی بلینک��ن، وزیر خارجه 
امریکا نیز همسو با صهیونیست    ها مدعی شد که 
امریکا بعد از بررسی شواهد به این نتیجه رسیده که 
ایران با کمک پهپادهای انفجاری این حمله را انجام 
داده است. بلینکن ادعا کرد که امریکا با متحدان 
خود بر س��ر تصمیم برای » پاس��خی مناسب « به 
این حمله گفت وگو و تبادل نظر می کند. امریکا و 
اروپا درحالی همواره ایران را به بی ثبات سازی در 
منطقه متهم می کنند که ساالنه میلیارد    ها دالر به 
رژیم صهیونیستی و رژیم های عربی خلیج فارس 
سالح می فروش��ند و با این اقدام خود منطقه را به 
انبار باروتی تبدیل کرده اند ک��ه هر لحظه انفجار 

آن وجود دارد. 
 پاسخ قاطع به صهیونیست    ها 

س��خنگوی وزارت خارجه در ادامه سخنان خود 
اتهامات مطرح شده از سوی مقامات صهیونیستی 
در مورد دست داشتن تهران در حمله به نفت کش 
اسرائیلی و تالش این رژیم برای مطرح کردن این 
موضوع در ش��ورای امنیت سازمان ملل هم اشاره 
کرد و هشدار داد : » ایران نسبت به حفاظت از امنیت 
و منافع ملی خود لحظه ای تردید نداشته و هر گونه 
ماجراجویی احتمالی را بی درنگ و با قوت و جدیت 
پاس��خ خواهد داد. « واکنش خطیب زاده درحالی 
است که در روزهای اخیر نفتالی بنت، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی و یائیر الپید، وزیر خارجه این 
رژیم با این اتهام که ایران عامل حمله به کش��تی 
اسرائیلی در دریای عمان است مدعی شده بودند 
که به روش خودشان به این حمله پاسخ خواهند 
داد. صهیونیست    ها در سال های اخیر، بار    ها با ترور 
دانشمندان هسته ای ایران و حمالت سایبری به 
تأسیسات هس��ته ای، به تنش آفرینی در منطقه 
پرداخته اند. مقامات ایران بار    ها به صهیونیست    ها 
هش��دار داده اند که در صورت ضربه زدن به منافع 

ملی ایران، تاوان سختی را خواهند داد. 

جنگ در افغانس�تان ی�ک بار دیگ�ر در حال 
ش�دت گرفتن اس�ت. طالبان عملیات تصرف 
ش�هرهای بزرگ�ی مث�ل ه�رات و قنده�ار را 
تش�دید کرده و به منطقه چاریکار در نزدیک 
کابل نیز حمله کرد. با تندتر ش�دن ضرباهنگ 
تصرفات طالبان، اشرف غنی دیروز در اقدامی 
کم سابقه فرمان بسیج ملی علیه طالبان داد و 
در نشس�ت فوق العاده پارلمان گفت که دولت 
و مردم افغانس�تان انتخاب خ�ود را کرده و در 
مقابل هیچ نیروی ویرانگری زانو نخواهند زد. 
دیوید پترائوس مدیر س��ابق س��یا درباره جنگ 
داخلی در افغانستان هش��دار داده و گفته بد      ترین 
سناریو یک جنگ داخلی خونین بی رحمانه مشابه 
با جنگ دهه 1990 است که در آن طالبان غالب 
شد. در حالی که به تازگی جو بایدن، رئیس جمهور 
امریکا دلیل پای��ان مأموریت امری��کا و خروج از 
افغانستان را شکست تروریسم خوانده، پترائوس 
در گفت وگو با  تایمز پیش بینی کرد که در صورت 
بازگشت طالبان به نفوذ در افغانستان ممکن است 
بازگشت تروریست های القاعده را تسهیل کند. به 
گفته پترائوس، اگر چنین اتفاقی بیفتد، احتماالً 
شاهد بازگشت یک پناهگاه القاعده خواهیم بود، 
هرچند او تأکید کرده ک��ه »فکر نمی کنم القاعده 
بتواند س��رزمین ما و اروپا را در کوتاه مدت تهدید 
کند.« بعد از چن��د روز کاهش حم��الت طالبان 
در افغانس��تان، والی��ات مختلف ط��ی روزهای 
گذشته شاهد درگیری های ش��دید بین طالبان 
و نیروهای دولتی اس��ت. در هرات که از 4-5 روز 
قبل درگیری      ها تشدید شده، دیروز جنگ به نقطه 
اوج جدیدی رسید و همزمان، نیرو های تازه نفس 
به فرماندهی معاون ارش��د امنیتی وزارت کشور 
افغانس��تان در این شهر مستقر ش��دند تا اوضاع 

امنیتی را به کنترل خود در آورند. 
»اس��ماعیل خان « فرمان��ده جه��ادی و یکی از 
شخصیت های سیاسی افغان که از شهر هرات در 
برابر طالبان دفاع می کند، پیش از این از بی توجهی 
دولت افغانستان در اعزام نیرو های نظامی به این 
ش��هر انتقاد کرده بود. طالب��ان همچنین تالش 

گس��ترده ای برای تصرف قندهار، دومین ش��هر 
بزرگ افغانستان انجام می دهد. گل احمد کمین، 
یک نماینده پارلمان افغانستان گفته که »قندهار 
در خطر سقوط اس��ت و هزاران نفر آواره شده اند. 
اوضاع هر س��اعت بدتر می شود .« به گفته کمین، 
ش��دت نبرد در داخل ش��هر قندهار در 20 سال 
گذشته سابقه نداشته است. او می گوید: » قندهار از 
دید طالبان نقشی اساسی دارد زیرا آن را به عنوان 
پایتخت موقت خود در نظر گرفته است. در صورت 
سقوط قندهار، پنج یا شش والیت آن منطقه نیز 
از دس��ت خواهد رفت. نیروهای امریکا هنوز برای 
پشتیبانی از دولت افغانستان، از راه هوا به طالبان 
حمله می کنند.« درگیری       ها در شهر »لشکرگاه « 
مرکز استان هلمند نیز اوج گرفته است، درحالی 
که طالب��ان ادعا می کند بخش       هایی از این ش��هر 
را به تصرف خ��ود درآورده، دولت افغانس��تان از 
تلفات س��نگین طالبان در شهر لش��کرگاه خبر 
می دهد. « »فؤاد امان « معاون س��خنگوی وزارت 
دفاع افغانستان روز دو      ش��نبه گفت که نیروهای 
امنیتی در پی اقدام طالبان در حمله به یک زندان 
در ش��هر »لش��کرگاه « مرکز والیت »هلمند« در 

جنوب غربی این کش��ور، تعداد 38 تن از اعضای 
گروه طالبان را کشتند و دو تن دیگر را نیز زخمی 
کردند. همچنین منابع حکومتی در والیت پروان 
واقع در ش��مال کابل پایتخت افغانستان از حمله 
تهاجمی گروه طالبان به غرب شهر چاریکار مرکز 
این والیت خبر دادند که دفع شد اما طالبان مدعی 
پیشروی شده است. مس��ئوالن دفاعی و امنیتی 
والی��ت پ��روان می گویند که حم��الت تهاجمی 
یک      شنبه شب طالبان در نزدیکی شهر چاریکار را 
دفع کردند و در این درگیری      ها پنج نفر از نیروهای 

خیزش مردمی کشته شدند. 
  غنی: زانوی طالبان را می شکنیم

با تصاعد مجدد بحران، اشرف غنی، رئیس جمهور 
افغانس��تان دیروز در یک س��خنرانی احساسی در 
پارلمان افغانستان، خطاب به طالبان گفت: »یا در 
میز مذاکره  واقعی زانو به زانو می نشینیم یا در میدان 
جنگ زانوهای تان را می شکنیم. ما انتخاب خود را 
کرده ایم، طالبان و حامیان انتخاب خود را بکنند.« 
او گفت: »دولت و مردم افغانس��تان انتخاب خود را 
کرده و در مقابل هیچ نیروی ویرانگری زانو نخواهند 
زد.«  غنی با بیان اینکه طالب��ان اراده ای برای صلح 

ندارد، خواستار بسیج ملی در برابر گروه طالبان شد. 
رئیس جمهور افغانستان گفت که کشور با تاریخ چند 
هزار ساله هرگز تسلیم ش��اگردان مدارس منحرف 
نخواهد شد و بر تروریس��ت های بین المللی پیروز 
می ش��ود. اش��رف غنی گفت که طالبان از صداقت 
و نرمش دولت سوءاس��تفاده کرده و آن را به منزله 
ضعف دولت دانسته است ولی از این به بعد با قاطعیت 
بیشتری در مقابل لشکر جهل و خونخوار ایستادگی 
می کند. به گفته غنی، علت وضعیت فعلی این است 
که امریکا به طور ناگهان��ی تصمیم به خروج گرفته 
است؛ اقدامی که غنی می گوید درباره اش » پیش تر 
به واشنگتن هشدار داده که خروج نظامیان امریکایی 
عواقبی در پی خواهد داش��ت.«  غنی از نمایندگان 
مجلس و سیاستمداران خواست که صدای خود را 
در برابر تجاوز طالبان بلند کنند و خاطرنشان کرد که 
ما با دشمنی روبه رو هستیم که جز خشم، اندوه و درد 
چیز دیگری برای این مردم به ارمغان نیاورده است. 
طالبان در واکنش به س��خنان غنی گفته که مردم 
خواهان از بین رفتن دولت هستند و به زودی دوران 
اشرف غنی به اتمام خواهد رسید. »ذبیح اهلل مجاهد« 
سخنگوی طالبان گفت: »وقت اشرف غنی به پایان 
رسیده و اعالم جنگ، اتهام زنی و ارائه اطالعات کذب 
نمی تواند عمر دولت وی را افزایش دهد.« سخنگوی 
طالبان با هشدار به رئیس جمهور افغانستان گفت: 
»ملت تصمیم گرفته خائنان ملی را مورد پیگرد قرار 

دهد و به میز عدالت بکشاند.«
 استقرار 800 نیروی روس در مرز 

وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد 800 نیروی اضافی 
را عالوه بر هزار نیروی این کش��ور که پیش تر برای 
شرکت در رزمایش مشترک نزدیک مرز افغانستان 
پیش بینی ش��ده ب��ود، اعزام می کن��د. خبرگزاری 
»اینترفاکس« روسیه روز دوشنبه گزارش کرد که 
پیش از این دفتر مطبوعاتی منطقه نظامی مرکزی 
روس��یه اعالم کرده بود بی��ش از 1500 نظامی از 
روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در رزمایش مشترک 
در منطقه نظامی »حرب میدون « در 20 کیلومتری 
مرز افغانستان که قرار است بین 5 تا 10 اوت )14 تا 

19 مرداد( برگزار شود، شرکت خواهند کرد. 

کمپین طالبان برای تصرف شهرهای بزرگ

غنی فرمان بسیج ملی داد

 رهبر کودتای  میانمار اعالم نخست وزیری کرد
 مین آنگ هلینگ که ش��ش ماه پیش ب��ا کودتا، دولت این کش��ور را 
س��رنگون کرد و قدرت را به دس��ت گرفت، خود را نخست وزیر جدید 
میانمار در دول��ت موقت اعالم کرد.  به نوش��ته خبرگزاری »رویترز«، 
هلینگ روز یک     شنبه طی سخنرانی اعالم نخست وزیری خود، مدعی 
شد که در سال 2023 انتخابات سراسری در میانمار برگزار می کند و 

دولت او آماده است با یک سفیر منطقه ای در آینده همکاری کند. 
-----------------------------------------------------

  برقراری خط تلفن مستقیم نظامی میان ارتش هند  و چین
ارتش هند اعالم کرد نیروهای مسلح این کشور و چین روز یک     شنبه یک 
خط تلفن نظامی مستقیم در تبت ایجاد کردند.  به گزارش اسپوتنیک، 
ارتش هند در بیانی��ه ای با اعالم این خبر افزود: » نیروهای مس��لح دو 
کشور به برقراری مکانیزم      هایی برای ارتباط در سطح فرماندهان زمینی 
پرداخته اند. این خط تلفن ه��ای داغ نظام��ی در بخش های مختلف 
تأثیر زیادی در تقویت همین بخش     ها و حفظ صلح و آرامش در مرز     ها 

خواهند داشت.«
-----------------------------------------------------

  تالش سئول برای گسترش رابطه با پیونگ یانگ 
کره جنوبی روز دو     ش��نبه اعالم کرد برای ارتقای رواب��ط و آغاز دوباره 
مذاکرات با کره ش��مالی تالش خواهد کرد.  به گزارش آسوشیتدپرس، 
لی جونگ جو، س��خنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی در این مورد گفت: 
»س��ئول اتصال دوباره کانال های ارتباطی را نقطه آغازین برای احیای 
روابط مسکوت مانده میان دو کره می داند. « وی تأکید کرد : »سئول برای 

احیای مذاکرات با کره شمالی، آن هم بدون عجله، تالش می کند.«

حزب اهلل: دولت لبنان
 به عامالن قتل الخلده رسیدگی کند

تکفیری های وابس�ته به قبایل س�نی در منطقه الخل�ده بیروت 
ب�ا اس�لحه و آر.پی.ج�ی ب�ه مراس�م تش�ییع جنازه ی�ک عضو 
ح�زب اهلل لبنان حمل�ه کردند ک�ه منجر ب�ه درگیری ش�دید در 
این منطقه ش�د. حزب اهلل خواس�تار این ش�ده که دول�ت لبنان 
عامالن را به س�زای اعمال خود برس�اند و هش�دار داده که قادر 
است عامالن قتل را ظرف چند دقیقه ریش�ه کن کند. با استقرار 
ارتش، فعاًل آرامش�ی ش�کننده در این منطقه برقرار شده است. 
جمعه ش��ب » علی ش��بلی « یک عضو حزب اهلل لبنان در یک حادثه 
انتقام گیری در جریان یک مراسم عروس��ی در منطقه الخلده به قتل 
رس��ید، منطقه ای در 12 کیلومتری حومه جن��وب بیروت که مدت 
زیادی است به جوالنگاه تکفیری های ضد شیعه لبنان تبدیل شده و 
شمار زیادی از عناصر تکفیری وابسته به قبایل سنی آن مسلح هستند. 
  شنبه ش��ب به فاصله یک روز بعد از قتل علی ش��بلی، مراسم تشییع 
جنازه او در  این منطقه در حال برگزار ش��دن بود که عناصر تکفیری 
مجدداً به این مراسم حمله ور شدند که در جریان این درگیر چهار نفر 
کشته و 10 نفر دیگر  زخمی شدند. درگیری    ها به حدی شدید بود که 
به گفته شاهدان عینی، صدای تیراندازی و شلیک آر.پی.جی به شدت 
در منطقه دوحه عرمون و دو س��مت اتوبان خلده به گوش می رسید 
که موجب وحشت س��اکنان محل ش��د. حزب اهلل لبنان می گوید که 
دس��ت کم یک ماه است درباره تس��لیحاتی که در دس��ت قبایل این 
منطقه اس��ت به دولت و نیروهای امنیتی هش��دار داده است. حسن 
فضل اهلل، عضو فراکسیون » وفا به مقاومت « )مورد حمایت حزب اهلل( 
هم در این باره اظهار کرد: یک سال اس��ت که ما درباره خلده هشدار 
می دهیم. همه مردم این منطقه س��الح دارند و از آنها می خواهیم که 
خویشتنداری کنند و تیراندازی نکنند. آیا کشتن از ارزش های قبایل 
است؟ این رفتار گروه     هایی است که علیه کشور شورش می کنند. وی 
افزود: مراسم تش��ییع جنازه مخفی نبود و با آگاهی اطالعات ارتش و 
شاخه اطالعات انجام شد و کوتاهی از سوی نیروهای امنیتی رخ داده 
است. ما قادر هستیم این دسته از افراد را در پنج دقیقه ریشه کن کنیم، 
اما ترجیح می دهیم این کار از طریق دولت انجام شود، چراکه در غیر 
این صورت ما نمی توانیم وضعیت خیابان     ها را کنترل کنیم. بر اساس 
آخرین گزارش    هایی که دیروز منتش��ر شد، با اس��تقرار ارتش لبنان 
آرامشی شکننده در الخلده برقرار شده و با ایجاد ایست و بازرسی در 
تمام جاده     ها و مس��یری که به منطقه خلده منتهی می شود، از ورود 
موتورسیکلت     ها به این منطقه جلوگیری می شود. جریان المستقبل به 
ریاست سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان از همه لبنانی     ها خواست 
که آگاه باشند و از هر چیزی که باعث درگیری می شود، دوری کنند. 
جنبش » امل « به ریاست نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان نیز از ارتش 
و نیروهای امنیتی لبنان خواس��ت که قاطعانه ب��رای برقراری امنیت 
و ثبات و بازداش��ت عامالن اتفاقات خلده وارد عمل شوند. همچنین 
»حسان دیاب « نخس��ت وزیر دولت پیش��برد امور لبنان نیز با صدور 
بیانیه ای تأکید کرد که نباید به فتنه گران و کس��انی که به دنبال بی 
ثبات و ناامن کردن کشور هستند، مجال داده شود. سال گذشته بعد 
از نصب پوستر    هایی از مراس��م عاشورا در منطقه خلده، درگیری های 
شدیدی بین قبایل سنی این منطقه و شیعیان رخ داد که یک نوجوان 

سنی در آن کشته شد. 

نماي نزديک

احضار کاردار انگلیس به وزارت خارجه 
کاردار انگلیس در تهران روز دو   شنبه در نبود سفیر این کشور و در اعتراض به اتهامات دومینیک 
راب، وزیر خارجه کشور متبوعش علیه ایران از سوی رئیس اداره سوم غرب اروپا به وزارت خارجه 
احضار ش��د. به گزارش خبرگزاری فارس، در این مالقات رئیس اداره سوم غرب اروپا ضمن ابراز 
تأسف از اتهام بی پایه و اساس وزیر خارجه انگلیس تأکید کرد، این اظهارات شتابزده، متناقض و 
بدون سند و مدرک مردود بوده و قویاً محکوم است. رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه 
افزود: این نخستین اتهام شتابزده و بدون دلیل و مدرک بریتانیا علیه ایران نیست. بلکه این کشور 
در گذش��ته نیز در مواردی ایران را متهم به اقداماتی کرده که هرگز ثابت نشده و تاکنون سندی 
و مدرکی در تأیید آنها ارائه نشده است. رئیس اداره سوم غرب اروپا ادامه داد ایران همواره خلیج 
فارس را آبراهی امن برای عبور بی ضرر کشتی   ها دانس��ته و برای تثبیت و تحکیم امنیت در آن 
کوشیده است. وی افزود: منبع بی ثباتی در خلیج فارس نه ایران که حضور ناو   ها و نیروهای نظامی 
کشورهای فرا منطقه است. رئیس اداره س��وم غرب اروپا در پایان، ضمن هشدار در خصوص هر 
گونه ماجراجویی رژیم اشغالگر قدس یا دیگران، سیاست قطعی جمهوری اسالمی را دفاع از خود 
و پاسخ قاطع، به هنگام و متناسب به هر ماجراجویی دانست. کاردار انگلیس قول داد مراتب را در 

اسرع وقت به لندن منعکس کند. 

محمود حسینی | تسنیم


