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پایان آتش بس زمینه ساز شد؛
 آغاز عملیات ارتش افغانستان 

علیه طالبان 
فرماندهی ارتش افغانستان در والیت هلمند 
در جنوب افغانســتان اعالم کرده که عملیات 
پاکسازی را در مناطق مختلف این والیت آغاز 
کرده اســت. به گزارش بی.بی.سی، سپاه ۲۱۵ 
میوند مستقر در والیت هلمند دیروز )یکشنبه( 
اعالم کرد که نیروهای دفاعی افغان مستقر در 
حوزه جنوب غرب این کشــور و مناطق تحت 
فرماندهی ســپاه ۲۱۵ میونــد، عملیات های 
تهاجمی، پاکسازی و ضد تروریسم خود را پس 
از پایان آتش بس ســه روزه آغاز کرده است. در 
صفحه رسمی فیسبوک این نهاد آمده که این 
عملیات ها در مناطق غربی شــهر لشــکرگاه، 
شهرستان ناوه و نهر سراج به طور همزمان آغاز 
شده است. براساس اعالم ارگ ریاست جمهوری 
افغانستان، شب گذشته نیز اشرف غنی، رئیس 
جمهوری این کشــور در گفت وگوی تلفنی با 
فرماندهان ارتش به آنان گفته بود که اگر طالبان 
به جنگ ادامه می دهند، شــما نیز برای مقابله 
با آنها آمادگی های الزم را داشــته باشید. این 
فرماندهان نیز به غنــی اطمینان دادند که اگر 
طالبان آتش بس نکردند و به جنگ ادامه دادند، 
در هر نقطه کشــور سرکوب شان خواهند کرد. 
ابتدا گروه طالبان به مناســبت عید فطر آتش 
بس ســه روزه را در این کشور اعالم کرد. دولت 
افغانستان در واکنش به این تصمیم طالبان، به 
نیروهای نظامی این کشور دستور رعایت آن را 
داد ولی گفت کــه آتش بس دایمی می خواهد، 
سازمان ملل و شــماری از نهادهای بین المللی 
نیز خواستار آتش بس دایمی شدند ولی طالبان 
برقراری آتش بس دایمــی را رد کردند. مدت 
زمان آتش بس ســاعت ۱۲ شب شــنبه پایان 
یافت و به گفته سپاه ۲۱۵ میوند عملیات نظامی 
علیه طالبان آغاز شــد. روز گذشــته نیز منابع 
حکومتی، طالبان را به نقــض آتش بس متهم 
کرده و گفتند که در جریان ســه روز آتش بس 
بیش از۲۰ غیرنظامی و ۳ نیروی امنیتی در نقاط 
مختلف این کشور در رویدادهای جداگانه کشته 
شــده  اند. مقام های محلی والیت اروزگان در 
جنوب افغانستان، نیز گفته اند که گروه طالبان 
به نیروهای امنیتی در این والیت حمله کرده و 
طالبان نیز ادعا دارند که حکومت با استفاده از 

آتش بس، آماده حمله به این گروه شده است. 

حال سفارت آمریکا در کابل، هشدار داده که 
با تجربه سال های گذشــته، امکان دارد با ختم 
آتش بس خشونت ها در افغانستان افزایش یابد. 
با ادامه خروج نیروهای خارجی از افغانســتان، 
در روزهای آخر ماه رمضــان حمالت طالبان 
به مواضع نیروهای امنیتی افغانستان افزایش 
یافت، ولی به غیر از چند شهرســتان، طالبان 
موفق به تسخیر مرکز والیت ها نشدند. نیروهای 
دولتی نیز اعالم کردند که عملیات گسترده را 

علیه طالبان سامان داده اند. 
در همین راستا بسیاری از محافل سیاسی 
نگرانی های خــود در مورد خــروج نظامیان 
آمریکا از افغانســتان را به صورت مشهود بروز 
دادند. وزارت خارجه چین در بیانیه رســمی 
به نقل از وانگ یی، وزیر امور خارجه این کشور 
نوشــت: وانگ یی اعالم کرد که عقب نشینی 
شــتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان، 
در حال حاضر ضربه جدی بــه روند صلح در 
افغانستان زده، ضمن آنکه بر ثبات منطقه ای 
هم تأثیر منفی گذاشته است. تحت این شرایط، 
چین انتظار دارد ســازمان ملل نقش خود را 
ایفا کند و »ســازمان همکاری شــانگهای«  
نیــز باید از نزدیک بر شــرایط نظــارت کند. 
کشورهای همسایه افغانستان باید روابط خود 
را تقویت کنند، به تالش ها ملحق شوند و اقدام 
هماهنگ شــده انجام دهند. دیپلمات ارشد 
چین همچنین از تالش های پاکستان و نقش 
تأثیرگذار این کشور در روند صلح افغانستان 
قدردانی کرد و خواســتار تقویــت همکاری 
دوجانبه در این مســئله شــد. تماس تلفنی 
بیــن وزاری خارجه چین و پاکســتان، اواخر 
روز شــنبه و قبل از هفتادمین سالگرد ایجاد 
روابط دیپلماتیک بین چین و پاکستان اتفاق 
افتاد. درگیری نظامی بین دولت افغانستان و 
طالبان با وجود مذاکرات جــاری صلح، ادامه 

پیدا کرده است. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 با گذشــت هشــت روز از تجاوز 
دریایی و هوایی رژیم صهیونیستی به 
غزه، همچنان شاهد باالترین سطح 
از تقابــل میان نیروهــای مقاومت 
فلســطین و تل آویو هســتیم. این 
حمالت روز به روز ابعاد جدیدی به 
خود می گیرد که دلیل تازگی آن از 
منظر رسانه ای و حتی نظامی، میزان 
حمالت و همچنین اهداف حمالت 
اســت. در مورد میزان حمالت باید 
توجه کرد که هر روز اخبار جدیدی 
از حجم تبادل آتش میان دو طرف 
مخابره می شــود که برخی از آنها با 
سانســور و حتی بزرگنمایی همراه 

است. 
به عنوان مثال جنگنده های رژیم 
صهیونیستی از نیمه شب شنبه بار 
دیگر بمباران نواحــی مختلف غزه 
و اماکن مسکونی و غیر نظامی را از 
ســرگرفتند و یکی از خونین ترین 
روزهای حمالت اخیر را با به خاک 
و خــون کشــیدن ۳۳ غیرنظامی 
فلســطینی رقم زدند. در این مورد 
رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم 
کردند ارتش این رژیم بیش از ۲۰۰ 

حمله هوایی از صبح امروز به نواحی 
مختلف غزه انجام داده است و اماکن 
مســکونی، غیر نظامی، زمین های 
کشــاورزی و منــازل رهبرانــی از 
جنبش مقاومت حماس در شمال، 
جنوب، غــرب و مرکز غــزه در این 
حمالت هدف گیری شدند. در این 
راستا ســخنگوی وزارت بهداشت 
فلســطین در غزه اعالم کرد که در 
پی حمله به ۳ ســاختمان مسکونی 
در الوحــده بدون هشــدار قبلی، تا 
این لحظه ۲۹ تن از جمله ۸ کودک 
و ۱۰ زن شهید و ۵۰ تن زخمی و به 
بیمارستان شفا انتقال داده شده اند. 
این آمارها البته مختص غزه است و 
باید متوجه بود که در کرانه باختری 
هم تلفــات وجود دارد. بر اســاس 
گزارش منابــع خبرگزاری آناتولی، 
در نابلــس طی تیرانــدازی ارتش 
رژیم صهیونیســتی یک جوان ۱۵ 
ساله کشــته شــد و به این ترتیب 
شمار شهدای فلسطینی در جریان 
درگیری های مستمر با رژیم اشغالگر 
در کرانه باختری به ۲۰ تن رسیده و 
صدها تن دیگر هم زخمی شــدند. 
در واکنش به ایــن حمالت و میزان 
تلفاتی که از ســوی نهادهای مدنی 
و رسانه ها منتشر شــده، اسماعیل 
هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش 

مقاومــت اســالمی حمــاس در 
سخنانی در جریان جشنواره مردمی 
اتحادیه جهانی علمای مسلمان در 
دوحه قطــر اظهار کرد کــه بارها و 
بارها نه تنها با حرف بلکه با انتفاضه و 
مقاومت به رژیم صهیونیستی هشدار 
دادیم و به آنهــا گفتیم با آتش بازی 
نکنید؛ مسجد االقصی قبله، هویت و 
عقیده ماست. او در ادامه سخنانش 
اعالم کرد کــه تا قدس و مســجد 
االقصی را ماننــد صالح الدین آزاد 
نکنیم، آرام نمی گیریم و این نســل 
نیز قادر به تحقق این هدف هستند. 
پس از این ســخنان هنیــه بود که 
گردان های عزالدین القسام، شاخه 
نظامی حماس از بامداد روز گذشته 
)یکشنبه( موشــک باران تل آویو و 
شهرهای اطراف آنرا از سرگرفتند. 
بنابر اعالم گردان های القسام، این 
جریــان مقاومت فلســطین دیروز 
شهر نتیفوت واقع در النقب و پایگاه 
هوایی حتســور را هــدف حمالت 
موشــکی خود قرار داد کــه گفته 
می شــود تلفات زیادی به اسرائیل 
وارد کرده است. ســخنگوی ارتش 
اسرائیل نیز روز گذشته )یکشنبه( 
اعالم کرد کــه دیدبان های پدافند 
اســرائیل در کمتر از ۲۴ ســاعت، 
پرتاب حدود ۱۲۰ موشک از نوار غزه 

به سمت اسرائیل را رصد کرده است. 
روزنامه معاریو هــم از فرود آمدن 
موشک هایی در شــهرهای ریشون 
لتســیون، غان یافنیه و اسدود خبر 
داد. الجزیره هم در این راستا خبر داد 
که پس از حمالت القسام به تل آویو، 
رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم 
کردند، میلیون ها تــن از جنوب تا 
هرتسلیا در شــمال اراضی اشغالی 
وارد پناهگاهها شــدند و آژیرهای 
هشدار در دهها شــهرک از اطراف 
غزه گرفته تا اســدود، الوســط، تل 

آویو، الرمله و الجنوب شنیده شد. 

به هوش آمدن جامعه ملل! 
بــا نگاهــی بــه آمــار و ارقام 
منتشر شــده از تلفات و همچنین 
موشــک هایی که از سوی دو طرف 
به هم شــلیک شــده اند، به وضوح 
می توانیم بفهمیم که اوضاع روز به 
روز در حال وخیم تر شــدن اســت 
و گویا قرار نیســت کــه آرامش در 
اراضی اشغالی، غزه و کرانه باختری 
برقرار شــود. با وجود آنکه نماینده 
ویژه آمریــکا در امور فلســطین از 
روز جمعه در تل آویــو حضور دارد 
و عالوه بــر گابی اشــکنازی، وزیر 
خارجه اسرائیل با بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی و 
بنی گانتس، وزیــر جنگ این رژیم 
دیدار و گفت وگو کرده است، هنوز 
هیچ خبری از آرامش نیست و سند 
این ادعا را باید ســخنان شــامگاه 
نتانیاهــو دانســت. نتانیاهو اعالم 
کرده که حمالت ارتــش این رژیم 
به غزه »تا زمانی که الزم باشد« ادامه 
خواهد داشــت و جنبش حماس را 
با تمام قــدرت هدف قــرار خواهد 
داد. این ســخنان نتانیاهو در واقع 
به نوعی نشان می دهد که اوضاع از 
آنچه که حتی خودش هم می گوید 
خطرناک تر است؛ چراکه در وضعیت 
کنونی نــه تنها جو بایــدن، رئیس 
جمهوری آمریکا از اسرائیل حمایت 
کرده، بلکه کشورهایی مانند فرانسه 
هم دقیقاً مشِی حمایت از تل آویو را 
برگزیده اند. در مقابل واکنش هایی 
وجود دارد که نشان می دهد بسیاری 
از کشــورها از وضعیت فعلی نگران 
هســتند و از ســوی دیگــر همین 
کشــورها و مقامات آن بــه دنبال 
فعال شدن بیش از پیش کانال های 
دیپلماتیــک بــرای حــل و فصل 
بحران فعلی در غزه و سرزمین های 
اشــغالی هســتند. به عنوان نمونه 
مولود چاووش اوغلــو، وزیر خارجه 
ترکیه در سخنانی در جریان نشست 
مجازی ســازمان همکاری اسالمی 
درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی 
به فلســطین اظهار کرد که جامعه 
بین الملل مسئولیت تأمین امنیت 
غیرنظامیان فلســطینی است و او 
در نهایت پیشــنهاد تشکیل نیروی 
بین المللی حافظ فلسطین بر اساس 

قطعنامه ژوئن ۲۰۱۸ مجمع عمومی 
ســازمان ملل را ارائه کــرد. جوزپ 
بورل، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپــا هم اعــالم کرد که 
این اتحادیه سه شنبه نشست فوق 
العاده ای در سطح وزرا برای بررسی 
تنش های کنونی میان فلســطین و 
رژیم صهیونیستی برگزار می کند. 
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های 
جهان هــم در مراســم هفتگی در 
میدان سن پیتر اعالم کرد که از همه 
برای برقرای آرامش استدعا دارم و 
از افراد مســوول می خواهم تا بانگ 
تسلیحات را خاموش کنند و مسیر 
صلح را در پیش بگیرند. اما آنه در این 
بین واکنش ها برای اتمام درگیری ها 
را افزایش داد هدف قرار دادن تمام و 
کمال ساختمان رسانه های خارجی 
در غزه بود که حتی صدای رشــیده 
طلیب، عضو فلسطینی تبار کنگره 
آمریــکا و بســیاری از خبرنگاران 
را درآورد. بنابــر گــزارش الجزیره 
و آسوشــیتدپرس، روز گذشــته 
)یکشنبه( رژیم صهیونیستی »برج 
الجال« واقع در نوار غزه را مورد هدف 
قرار داد و این ســاختمان که مرکز 
تجمیع ده ها دفتر رسانه ای مرتبط 
با رســانه های مطرح دنیا به صورت 
کامل بر زمین فرو نشست. موضوعی 
که نشــان می دهد اســرائیل بیش 
از موشــک های حماس از رسانه ها 
ترس دارد. حــال باید دیــد که آیا 
تحرک هــای دیپلماتیک می تواند 

این قائله را تمام کند یا خیر. 

با ادامه حمالت وحشیانه اسرائیل تشدید شد؛

تالش های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در غزه
بنابر گزارش الجزیره و 
آسوشیتدپرس، رژیم 

صهیونیستی »برج 
الجال« واقع در نوار غزه را 
مورد هدف قرار داد و این 

ساختمان که مرکز تجمیع 
ده ها دفتر رسانه ای مرتبط 
با رسانه های مطرح دنیا به 
صورت کامل بر زمین فرو 

نشست. موضوعی که نشان 
می دهد اسرائیل بیش 

از موشک های حماس از 
رسانه ها ترس دارد

وزیر خارجه ترکیه در 
سخنانی در جریان نشست 

مجازی سازمان همکاری 
اسالمی درباره تجاوزات 

رژیم صهیونیستی به 
فلسطین اظهار کرد که 

جامعه بین الملل مسئولیت 
تأمین امنیت غیرنظامیان 

فلسطینی است و او در 
نهایت پیشنهاد تشکیل 
نیروی بین المللی حافظ 

فلسطین بر اساس قطعنامه 
ژوئن 2018 را ارائه کرد

الجزایر برای برگزاری انتخابات پارلمانی اماده می شود که قرار اســت طی روزهای آتی برگزار شود. به گزارش 
روزنامه النهار الجزایر، محمد شــرفی، رئیس نهاد مســتقل انتخابات الجزایر اعالم کرد که تمامی شــکایت ها در 
زمان خود به دست شورای دولت رسید و در زمان مناســب درخصوص آنها تصمیم گیری شد. شرفی گفت: تمامی 
فهرست ها برای آغاز کمپین انتخاباتی در روز ۲۰ مه جاری آماده است. نهاد مستقل انتخابات تمامی امکانات الزم را 
برای قانون گذاری های آتی به کار خواهد گرفت. رئیس نهاد مستقل انتخابات الجزایر خاطرنشان کرد که هر رقیبی 
از زمان کمپین انتخابات تا پایان رای گیری، امــور متمایزکننده خود را خواهد 
داشــت. وی تاکید کرد که این نهاد به گوش دادن به مشغله های همگان پایبند 
است. محمد شرفی عنوان داشت: انتخاب نمایندگان ملت، یک مسئولیتی بر عهده 
نهاد مستقل انتخابات است و الزم است که تمامی جزئیات برگزاری این انتخابات 

تحت کنترل باشد. 

دولت ژاپن وضعیت اضطراری را گســترش داده و اســتان های هوکایدو، اوکایاما و هیروشــیما را نیز از دیروز 
یکشنبه مشــمول این وضعیت کرده با این حساب ۹ اســتان ژاپن در وضعت اضطراری قرار گرفته است. تلویزیون 
ژاپن اعالم کرد، در حــال حاضر، وضعیت اضطراری در ۹ اســتان ژاپن برقرار اســت و تا روز ۳۱ مــه ادامه خواهد 
 داشــت. اســتان های توکیو، اوســاکا، هیوگو، کیوتو، آیچی و فوکوئوکا از قبل مشــمول این وضعیــت بوده اند. 
دولــت مرکزی اقدامات شــدیدتر مقابلــه با کرونــا را بدون اعــالم وضعیت اضطــراری در اســتان های گونما، 
ایشــیکاوا و کوماموتــو نیــز آغــاز کــرده اســت و بدیــن ترتیــب ایــن 
قبیل اقدامات در ۱۰ اســتان کشــور انجــام می شــود. انجام ایــن اقدامات 
در اســتان های ســایتاما، چیبــا، کانــاگاو ا، گیفو، میــه، اهیمــه و اوکیناوا 
 روز ۳۱ مه و در اســتان هــای گونمــا، ایشــیکاوا و کوماموتــو روز ۱۳ ژوئن 

پایان می یابد. 

۹ استان ژاپن در وضعیت اضطراری کروناالجزایر آماده برگزاری انتخابات پارلمانی 

رئیس جمهور مصر برای شــرکت در دو کنفرانس 
حمایت از ســودان و حمایت از اقتصادهای آفریقا روز 
گذشــته )یکشــنبه( به پاریس ســفر کرد. به گزارش 
اسپوتنیک، طبق بیانیه سخنگوی دفتر ریاست جمهوری 
مصر، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور این کشور دیروز 
)یکشــنبه( برای حضور در کنفرانس حمایت از مرحله 
انتقالی در ســودان و نشست ســران جهت پشتیبانی 
مالی از اقتصادهای آفریقا به پاریس سفر کرد. طبق این 
بیانیه، قرار است این دو کنفرانس روزهای ۱۷ و ۱۸ مه 
جاری )فردا و پس فردا( در پاریس برگزار شود. بر اساس 
بیانیه یاد شده، سیسی به دعوت امانوئل ماکرون، همتای 
فرانسوی خود و با توجه به روابط مستحکم و روبه توسعه 
دو کشــور در این کنفرانس ها حضور می یابد و این امر 
نقش مهم مصر در حمایت از دوره انتقالی ســودان در 
هر دو سطح منطقه ای و بین المللی را نشان می دهد. در 

ادامه این بیانیه آمده است: سفر سیسی به پاریس اعتبار 
مصر در سطح قاره آفریقا و نقش آن در تقویت طرح های 
بین المللی برای حمایت از کشورهای این قاره را نشان 
می دهد. همچنین طبق بیانیه مذکور، قرار است سیسی 
در ســخنرانی خود در کنفرانس حمایت از ســودان بر 
اهمیت همبستگی جامعه جهانی در پشتیبانی از سودان 

تاکید کند.

فشارها بر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منظور 
منتشر ساختن اسناد محرمانه اف.بی.آی درباره دست 
داشتن عربستان در حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱ در حال افزایش است و خانواده های قربانیان این 
حمالت دولت آمریکا را متهم کرده اند که به همپیمان 
خاورمیانه ای خود اجازه فرار کردن از مسئولیت قتل 
عزیزان آنها را میدهد. به گــزارش روزنامه نیویورک 
پســت، یک گروه از ۲۲ قانونگذار فــدرال نیویورک و 
نیوجرسی شامل نیکول مالیوتاکسی جمهوریخواه و 
سناتورها چاک شومر و کرستن گیلیبراند، نامه ای به 
مریک گارلند، دادســتان کل آمریکا فرستاده و در آن 
بهانه مزیت اسرار دولتی که چند رئیس جمهور سابق 
شامل ترامپ، اوباما و بوش به جهت جلوگیری از انتشار 
گزارش ۱۶ صفحه ای اف.بی.آی درباره دست داشتن 
عربستان در حمالت ۱۱ ســپتامبر مورد استناد قرار 

دادند را به چالش کشیدند. بستگان قربانیان و آسیب 
دیدگان حمالت ۱۱ ســپتامبر این اقدام که چند روز 
پیش صورت گرفت را تحسین کردند. برت ایگلسون، 
کســی که به هنگام کشته شــدن پدرش در جریان 
این حمالت ۱۵ سال سن داشــت گفت: بعد از حدود 
۲۰ سال، خیلی دیر اســت که مردم آمریکا ابعاد نقش 

عربستان در حمالت ۱۱ سپتامبر را بفهمند. 

سیسی دوباره راهی پاریس شدافزایش فشارها بر بایدن برای افشای نقش عربستان در ۱۱ سپتامبر 
خبرخبر


