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ده ها جنگجو در حمالت هوایی کشته شدند
 شدت حمالت طالبان 
در چند والیت افغانستان

حمالت شــدید طالبان به شماری از شهرهای 
بزرگ و مهم افغانستان برای چندمین روز همچنان 
ادامه دارد و جنگجویان این گروه توانســته اند در 
بخش هایی از این شهرها جا به جا شــوند.  وزارت 
دفاع افغانستان اعالم کرده که در شبانه روز منتهی 
به بعدازظهرجمعه ۹۴ جنگجوی طالبان از جمله 
فرمانده »قطعه ســرخ« این گروه به نام »مولوی 
مبارک« در شهر لشکرگاه والیت هلمند در جنوب 
این کشور کشته و 16 نفر دیگرشان زخمی شدند. 
گروه طالبان ادعای دولت را در مورد کشــته شدن 
مولوی مبارک رد کرده اســت. وزارت دفاع گفته 
این تلفات به طالبان در عملیات مشترک نیروهای 
ارتش و نیروهای هوایی افغانستان وارد شده است. 
همچنین یک منبع به بی بی ســی گفت حمالت 
هوایی از سوی نیروهای آمریکایی نیز در این شهر 
صورت گرفته است. پیش از این نیز در جنگ های 
اخیر، نیروهای دولتی حمایــت هوایی نیروهای 
خارجی را بــرای حمله به چند موضع داشــتند. 
مقام های امنیتی از این حمالت هوایی اســتقبال 
کرده و گفته بودند نیازمند ایــن همکاری اند. اما 
ذبیح اهلل مجاهد، از سخنگویان طالبان ویدئویی از 
تخریبات حمالت هوایی نیروهای دولتی و آمریکایی 
نیز منتشر کرده و مدعی شده که این حمالت بازارها 
و مراکز تجارتی غیرنظامیان را هــدف قرار دادند.  
جنگجویان طالبان در بسیاری از نقاط شهر لشکرگاه 
جابه جا شده اند و سنگر گرفته اند و چند روز پیش 
فرمانده نیروهای ویژه ارتش از شهروندان خواسته 
بود که مناطق تحت کنترل طالبان را ترک کنند. 
نیروهای دولتی می گویند اعضای طالبان از خانه های 
مردم به عنوان سنگر جنگ استفاده می کنند.  دیروز 
ویدئوهایی از بازار لشکرگاه منتشر شده بود که به 
گفته شــهروندان تخریبات به جا مانده از حمالت 

هوایی را نشان می داد.

هلمندیان در آتش جنگ می سوزند
مردم گیرمانده در جنگ در لشکرگاه از طرفین 
خواســتند به جنگ شــان پایان دهنــد. یکی از 
شهروندان لشکرگاه به بی بی سی گفت: » هلمندیان 
در آتش جنگ می سوزند. از سازمان ملل، حکومت 
و از طالبان می خواهیم که به ما توجه کنند. هلمند از 
سوریه بدتر شده. در آتش می سوزیم؛ زنان و کودکان. 
از حقوق بشر هم درخواست کمک داریم. زخمیان 
ما در خانه ها ماندند، نمی توانیم به شفاخانه برسانیم. 
جنگ را پایان بدهید.« شهر قندهار، در جنوب نیز 
در یک شبانه روز گذشــته شاهد ادامه درگیری ها 
بوده است. مسئوالن شــفاخانه میرویس در این 
شهر گفته اند که در این مدت از نقاط مختلف شهر 
1۵ زخمی از جمله چهار کودک و دو زن به این مرکز 
منتقل شده اند. وزارت دفاع نیز گفته که در نتیجه 
حمالت نیروهای امنیتی بــا حمایت قوای هوایی 
در ولســوالی ژیری و حوزه پانزدهم شهر قندهار، 
دســت کم ۲۳ جنگجوی طالبان کشته و 10نفر 

زخمی شدند.
    

طرح جدید برای ضربه زدن به عربستان؛
آمریکا انتشار بیشتر اسناد 

11سپتامبر را اجرایی می کند
سناتورهای دموکرات و خانواده های قربانیان 
حمالت 11 سپتامبر در آستانه بیستمین سالگرد 
یادبود این واقعه، از دولت بایدن خواستند اسناد 
کلیدی مرتبط با نقش عربستان در این حمالت 
تروریســتی را از حالت طبقه بندی شده خارج 
کرده و در دســترس قرار دهد. به گزارش هیل، 
ســناتور باب منندز به همراه ســناتور ریچارد 
بلومنتال که هر دو دموکرات هستند در اظهاراتی 
در مقابل ساختمان کنگره آمریکا استدالل های 
مورد استناد دولت های دموکرات و جمهوری خواه 
قبلی این کشــور تحت پوشش امنیت ملی برای 
جلوگیری از انتشار اطالعات پیرامون نقش ریاض 
در این حمالت را مردود دانستند. منندز که رئیس 
کمیته روابط خارجی ســنای آمریکاست اظهار 
کرد: اگر دولت آمریکا روی هرگونه سند و مدرکی 
نشســته که احتماال پای عربســتان سعودی یا 
هر فرد یا هر کشــور دیگــری را در رخدادهای 
مربوط به حمالت 11 ســپتامبر بــاز می کند، 
این خانواده هــا و مردم آمریکا حق دانســتنش 
را دارنــد. مننــدز و بلومنتال پشــتیبان های 
 مشــترک طرحی موســوم به قانون شــفافیت

 11 سپتامبر هستند. 
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فرشاد گلزاری

این روزها پی درپی شاهد انتشار یک 
خبر جنجال برانگیز در منطقه هستیم. 
منطقه ای که اگرچه پژوهشــگران به 
آن خاورمیانه می گویند اما بســیاری 
دیگر عقیده  دارنــد که این جغرافیا در 
حقیقت همان نماِد آخرالزمان است! 
آخرالزمانی که هر روز یک گوشــه آن 
صحنه درگیری، انفجــار، قتل و ترور 
می شود و چندی بعد بوی خون، باروت 
و قحطی و آوارگــی از ُکنج دیگر آن به 
مشام جهانیان می رسد. به درستی که 
خاورمیانه را باید آخرالزمانی دانست 
که در برزخ قرار دارد؛ چراکه گویا قرار 
نیســت این منطقــه روی آرامش به 
خود ببیند. همین چند روز پیش بود 
که اولین سالگرد انفجار بندر بیروت با 
افراشته شدن پرچم این کشور در میان 
آوارهای به جا مانده از بندری که روزی 
لنگرگاه عروس خاورمیانــه نام برده 
می شد، از سوی بسیاری از بازماندگان 
این فاجعه گرامی داشته شد. فاجعه ای 
که برخی ها در آن فرزندان یا مردهای 
خانه خود را از دســت دادنــد و حاال 
در میان خیل عظیمی از مشــکالت 

اقتصادی، اجتماعــی، امنیتی و حتی 
نظامی اسیر شده اند و نمی دانند که به 
چه کسی و کجا پناه ببرند. واقعیت این 
است که انفجار بیروت صرفاً خانه های 
اطراف این بندر و کیلومترها آنطرف تر 
را تخریب نکرد، بلکه انفجار بندر بیروت 
در اصل ساختار سیاسی، اقتصادی و 
امنیتی این کشــور را به صورت جدی 
تخریب کــرده و همیــن دلیل باعث 
شده تا میان دولت و مردم لبنان فاصله 
زیادی بیفتد؛ به گونه ای که در تظاهرات 
مردمی روزهای اخیر، نه تنها مقامات 
سیاسی و مذهبی لبنان مورد توهین 
و تحقیر قرار گرفتند و از آنها به عنوان 
فاسد انتقاد شد، بلکه به اکثر حامیان 
منطقه ای و فرامنطقــه ای لبنان هم 
توهین شد! این دقیقاً همان سناریویی 
اســت که طراحان و حتــی  مجریان 
انفجــار بندر بیروت می خواســتند و 
به نظر می رســد که این هدف گذاری 
تا حدودی محقق شده اســت. با این 
تفاســیر به راحتی می توان فهمید که 
لبنان درگیر یکسری از بحران های بهم 
تنیده است که حاال این بحران ها آرام 
آرام رنگ و بوی سخت و البته جناحی 
به خود گرفته اســت. سه شنبه هفته 
گذشــته آویخای ادرعی، سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیســتی اعالم کرد 

که رزمایش نیروهــای این رژیم برای 
بررســی میزان آمادگی و توانایی آنها 
در مرز لبنان آغاز شده است و در همان 
موقع بود که حزب اهلل لبنان و چندین 
نفر از ژنرال های ارتش لبنان نســبت 
به ایــن رزمایش هشــدار دادند. این 
هشدار البته بســیار کلی بود و کسی 
به آن توجه نکرد اما اتفاقی در منطقه 
خلده واقع در جنوب بیروت رخ داد که 
قرار بود خروجی آن یک جنگ داخلی 
کوچک باشد. این منطقه یکشنبه هفته 
گذشته شاهد تنش گسترده در حین 
عبور موکب تشییع شهروند لبنانی به 
نام علی شــبلی بود که یک روز قبل به 
دست جوانی از عشایر آل غصن کشته 
شد. در این درگیری های منطقه خلده 
که در جنوب بیروت واقع شــده چهار 
تن کشــته و 10 تن زخمی شدند و بر 
اســاس آمار موجود در میان چند تن 
از دستگیرشــدگان وابستگانی وجود 
داشــتند که به دنبال ایجــاد تنش و 
قبیله ای نشان دادن مســاله بودند تا 
پای حزب اهلل لبنان را به میان بکشند. 
اگرچه این ســناریو با استقرار ارتش و 
تجهیزات نظامی به بن بست خورد و از 
وقوع یک جنگ داخلی جلوگیری شد، 
اما واقعیت این است که چندی بعد یک 
بحران جدید و گسترده تر کلید خورد. 

حمله به مرزهای 2006 
ظهر روز چهارشنبه یکباره خبری 
از شلیک سه موشک از خاک لبنان به 
سه شهرک در منطقه الجلیل در اراضی 
اشغالی به تیتر یک اخبار دنیا و منطقه 
تبدیل شــد. خبری که باز هم تئوری 
آخرالزمانی بــودن خاورمیانه را تایید 
کرد و نشــان داد که این منطقه هیچ 
روزی نیست که اسیر بحران نباشد. بر 
اساس اعالم منابع خبری پس از شلیک 
این موشــک ها آژیر خطر در شهرک 
کریات شمونه، کفار جلعادی و تل حی 
واقع در الجلیل در اراضی اشــغالی که 
در نزدیکی مرزهای جنوبی لبنان قرار 
دارند به صــدا درآمد. در پی این حمله 
ارتش رژیم صهیونیستی بخش هایی 

از جنوب لبنان را در چند نوبت هدف 
حمله موشــکی و توپخانه ای قرار داد. 
منابع اســرائیلی با تاییــد این حمله 
موشــکی اعالم کردند کــه نیروهای 
ارتش در الجلیل بــه حالت آماده باش 
کامل درآمده بودند و دستور داده شده 
بود که تمام اســرائیلی ها به پناهگاه 
نقل مکان کنند. هاآرتص در این میان 
گزارش داد که ســامانه گنبد آهنین 
در رهگیری دو فروند از این موشک ها 
شکست خورده اما به هر ترتیب توپخانه 
رژیم صهیونیســتی بــه این حمالت 
پاسخ داد و مناطقی در جنوب لبنان از 
جمله منطقه الخیام را هدف گرفت که 
به دنبال آن صدای انفجار از جنوب این 
کشور به گوش رسید. پس از این تبادل 
آتش، بنی گانتــس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی پس از شلیک موشک از 
لبنان دستور داد پیام شدیداللحنی به 
یونیفل )نیروهای حافظ صلح سازمان 

ملل در لبنان( ارسال شود. 
این رونــد تا صبح روز پنجشــنبه 
ادامه داشت تا اینکه مخابره یک خبر 
باعث شــد تا فرمانده یونیفل از خواب 
بیدار شــود. بر اســاس اعالم روزنامه 
االخبار چاپ بیــروت، جنگنده های 
رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه در 
اقدام خطرناک و نادر دو حمله هوایی به 
منطقه الدمشقیه در خارج از  شهرک 
المحمودیه )مابین شهرســتان های 
جزین، مرجعیــون و النبطیه( صورت 
دادند. ایــن دو حمله که توســط دو 
جنگنده اف16 انجام شد، یک منطقه 
غیرمســکونی را هدف قرار داد که به 
گفته رســانه های صهیونیستی محل 
شلیک موشــک هایی اســت که روز 
چهارشنبه اطراف شهرک صهیونیست 
نشین کریات شمونه را هدف گرفتند. 
این حمله بدان جهت اهمیت دارد که 
مرزهای جنوبی لبنان از سال ۲006 
میالدی و با صــدور قطعنامه 1701 
شــورای امنیت به منطقه امن و دور از 
منازعه تبدیل شد و نیروهای یونیفل 

به همین دلیل در آنجا مستقر شدند. 
بر همین اساس دیروز )جمعه( بعد 
از باال گرفتن تنش، نشست سه جانبه 
میان نمایندگان رژیم صهیونیستی، 
لبنــان و فرمانــده حافظــان صلح 
بین المللی )یونیفــل( در ناقوره و در 

مقر نیروهای یونیفل برگزار شد. در این 
نشســت دیل کول، فرمانده نیروهای 
یونیفل از رژیم صهیونیســتی و لبنان 
خواست برای برقراری امنیت و ثبات 
در منطقه مشترک مرزی تالش کنند؛ 
چراکه ماهیت حضور آنها بر اســاس 
قطعنامه 1701 اســت که شــورای 
امنیــت آنــرا در 11 اوت ۲006 )۲0 
مرداد 1۳۸۵( و برای پایــان دادن به 
جنگ میان حزب اهلل لبنان و اسراییل 
صادر کرد. فارغ از اینکه اتحادیه عرب 
در مورد این درگیری هــا ابراز نگرانی 
کرده و جــدای از آنکه ســازمان ملل 
خواهان تحقیق در اینباره شده است، 
اما به نظر می رسد که اوضاع همچنان 
ملتهب است؛ چراکه ظهر روز گذشته 
)جمعه( شبکه کان رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد که 10 الی ۲0 موشــک از 
مزارع شبعا در جنوب لبنان به سمت 
الجلیل در اراضی اشغالی شلیک شده 
اســت؛ اقدامی که پــس از آن باعث 
شــد تا هواپیماهای جنگی اسرائیل 
بر فــراز منطقه العرقــوب در جنوب 
لبنان به پرواز درآیند. حزب اهلل لبنان 
هم در بیانیــه ای اعالم کرد ســاعت 
11:1۵ ظهر دیروز )جمعه( در پاسخ 
به حمالت پنجشنبه اسرائیل به مناطق 
الجرمق و الشواکر، اطراف پایگاه های 
اسرائیل در مزارع شبعا را با ده ها موشک 
هدف قرار دادند. حال باید دید که آیا 
یونیفل می تواند دو طــرف را به کانال 
قطعنامه 1701 برگردانــد یا تبادل 

آتش همچنان ادامه خواهد داشت.

نشست سه جانبه لبنان، اسرائیل و یونیفل همزمان با شلیک حداقل 10 موشک به اراضی اشغالی؛ 

تکاپو برای بازگشت به قطعنامه 1701
ظهر روز گذشته 

)جمعه( شبکه کان رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد 

که 10 تا 20 موشک از مزارع 
شبعا در جنوب لبنان به 
سمت الجلیل در اراضی 

اشغالی شلیک شده است، 
اقدامی که باعث شد پس 
از آن هواپیماهای جنگی 

اسرائیل بر فراز منطقه 
العرقوب در جنوب لبنان به 

پرواز درآیند

حمله جنگنده های 
اسرائیل بدان جهت اهمیت 

دارد که مرزهای جنوبی 
لبنان از سال 2006 میالدی 

و با صدور قطعنامه 1701 
شورای امنیت به منطقه امن 

و دور از منازعه تبدیل شد 
و نیروهای یونیفل به همین 
دلیل در آنجا مستقر شدند

دولت ونزوئال به عنوان سومین تغییر در واحد پول ملی خود از آغاز قرن حاضر تا کنون، از حذف شش صفر دیگر از 
»بولیوار« و تبدیل آن به بولیوار دیجیتال همزمان با تداوم کاربرد سکه و اسکناس خبر داد. به گزارش خبرگزاری افه، 
بانک مرکزی ونزوئال اعالم کرد استفاده از بولیوار جدید از یکم اکتبر ۲0۲1 )نهم مهر ماه( اجرایی خواهد شد. ونزوئال 
که در سال های اخیر به ویژه تحت شدیدترین تحریم های آمریکا و کاهش قیمت 
نفت با بحران اقتصادی وکاهش روز افزون ارزش بولیوار مواجه است، هدف اصلی 
از این اقدام را تسهیل مبادالت روزمره عنوان کرده است. در سال ۲007 نخستین 
روند تغییر در پول ملی ونزوئال با حذف سه صفر آغاز شد و در سال ۲01۸ نیز هشت 
صفر از بولیوار حذف شد. بر اســاس این بیانیه از اکتبر اسکناس های جدید وارد 

چرخه پولی خواهند شد.

نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق از انگلیس و آمریکا خواســتند از عراق در مبارزه با تروریسم و نیز تقویت روابط 
دوجانبه حمایت کنند. به گزارش شفق نیوز، این اظهارات در دیدار جداگانه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق با مارک 
پرایسون، سفیر انگلیس در بغداد به مناسبت آغاز به کار خود در این کشور و نیز محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق 
با متیو تولر، سفیر آمریکا در بغداد مطرح شد. الکاظمی و پرایسون راه های توسعه 
روابط دوجانبه میان عراق و انگلیس در زمینه های اقتصاد، سرمایه گذاری، فرهنگ 
و مقابله با تاثیر تغییرات اقلیم را بررسی کردند. الکاظمی بر اهمیت حمایت از جامعه 
جهانی از عراق در مبارزه با تروریسم و منع این گروه تروریستی از تهدید امنیت و 
صلح منطقه تاکید کرد. سفیر انگلیس هم بر حمایت کشورش از تالش های عراق در 

روند امنیت منطقه ای تاکید کرد.

عراق خواهان حمایت انگلیس و آمریکا در مبارزه با تروریسم شدونزوئال شش صفر دیگر از پول ملی خود را حذف می کند

کاخ سفید اعالم کرد، در پاسخ به سرکوب دموکراسی 
در هنگ کنگ از سوی پکن به شــهروندان این منطقه 
چینی بــرای مدت 1۸ مــاه آینــده پناهندگی موقت 
داده و به ایــن ترتیب اجازه می دهد هــزاران تن از آنها 
اقامتشان در آمریکا را تمدید کنند. به گزارش الجزیره، 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در یادداشتی طی روز 
پنجشنبه در شرح این سیاســت جدید گفت، چین به 
حمله به خودمختاری هنگ کنگ ادامه داده، رویه ها و 
نهادهای دموکراتیک باقی مانــده آن را تضعیف کرده، 
محدودیت هایی علیه آزادی آکادمیــک اعمال کرده 
و آزادی مطبوعات را ســرکوب کرده است. بایدن بیان 
داشت: پیشــنهاد دادن پناهندگی به شهروندان هنگ 
کنگی که از آزادی های تضمین شده خود در هنگ کنگ 
محروم شده اند، منافع آمریکا را در منطقه پیش می برد. 
این در حالی است که یک مقام ارشــد دولت آمریکا به 

خبرگزاری رویترز گفــت، اکثریت عمده هزاران هنگ 
کنگی که هم اکنون در آمریکا هستند واجد شرایط این 
برنامه هستند. یک سری شرایط حقوقی نظیر این افراد 
نباید از بابت جرایم جدی محکوم شــده باشند، اعمال 
می شوند. وزیر امور خارجه آمریکا هم اظهار کرد: ما این 
پیام روشن را می فرســتیم که آمریکا قاطعانه در کنار 

مردم در هنگ کنگ ایستاده است.

هیئت ســازمان ملل در لیبی اعالم کرد، به منظور 
بررســی نتایج کمیته تدوین قوانین انتخابات تصمیم 
دارد دور جدید نشست های مجمع گفتگوی سیاسی 
این کشور را روز چهارشــنبه مطابق با 11 اوت برگزار 
کند. روزنامه القــدس العربی نوشــت، این هیئت در 
بیانیه ای اعالم کرد، در این نشست نتایج کمیته تدوین 
قوانین انتخابات و اقدامات بعدی بررسی خواهد شد. 
کمیته تدوین قوانین انتخابات در نشســت اخیر خود 
چهار پیشــنهاد را درمورد قانون انتخابات سراسری 
مطرح کرد که قرار است ۲۴ دسامبر برگزار شود. در این 
بیانیه آمده است که یان کوبیس، رئیس هیئت سازمان 
ملل در لیبی در پیامی به مجمع گفتگوی سیاســی به 
این چهار پیشنهاد اشــاره کرده و گفته است، کمیته 
تدوین قوانین انتخابات همچنین در مورد مکانیزمی 
برای رای دادن به پیشنهادات قانون اساسی به توافق 

رسیده اســت. وی در این پیام اعالم کرده است، شرط 
اصلی در بررسی این پیشنهادها این است که هیچ یک از 
این پیشنهادها به تعهد مربوط به برگزاری انتخابات در 
بازه زمانی تعیین شده، لطمه ای نزند. این در حالیست 
که سه روز پیش هیئت سازمان ملل در لیبی اعالم کرد، 
مجمع گفتگوی سیاسی این کشور نتوانست پیرامون 

انتخابات قوانین جدید وضع کند.

سازمان ملل درصدد است؛

برگزاری دور جدید گفتگوی سیاسی در لیبی 
پاسخ کاخ سفید به سرکوب دموکراسی در این کشور؛

هنگ کنگی ها پناهندگی موقت آمریکا را دریافت می کنند

خبرخبر


