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لبن�ان: دبیرکل حزب اهلل لبنان با رئیس هیئت دینی 
حزب اهلل در ش��هر بعلبک به صورت غیرمنتظره دیدار 
کرد. س��ید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان در 
اقدامی ویژه و غیر منتظره برای دیدار با ش��یخ محمد 
یزب��ک رئیس هیئت دینی حزب اهلل به ش��هر بعلبک 
س��فر کرد. ش��یخ محمد یزبک به تازگی پس از انجام 
مراحل درمانی در ایران به لبنان بازگش��ته است. آیت 
اهلل ش��یخ محمد یزبک از علمای برجس��ته شیعه در 

لبنان محبوبیت فراوانی بین مردم لبنان دارد.

مص�ر: فرماندهی کل نیروهای مس��لح مصر از اجرای 
رزمایش نیروهای دریایی مصر و فرانس��ه در آب  های 
دریای مدیتران��ه خبر داد.  نیروه��ای دریایی مصر و 
فرانس��ه رزمایش��ی را در چارچوب ناوگان شمالی و با 
مش��ارکت ناوچه مصری »دمیاط« و ناوچه فرانس��وی 

»جین بارت« برگزار کردند.

تاجیکس�تان: وزی��ر صنایع و فن��اوری ترکیه گفت: 
مبادالت بازرگانی این کش��ور و تاجیکس��تان در سال 
گذش��ته می��ادی 380 میلی��ون دالر ب��وده و قصد 
داریم این رقم را تا س��قف ی��ک میلیارد دالر افزایش 
دهیم. دهمین نشس��ت کمیسیون مشترک اقتصادی 
تاجیکستان و ترکیه به ریاست »نعمت اهلل حکمت اهلل 
زاده« وزیر توس��عه اقتصادی و تجارت تاجیکستان و 
»مصطف��ی وارانک« وزیر صنای��ع و فناوری ترکیه در 

»آنکارا« برگزار شد.

ترکی�ه: در پی امضاء قرارداد لغ��و روادید برای اتباع 
ترکی��ه ک��ه در 25 جوالی از س��وی والدیمیر پوتین 
رییس جمهور روس��یه به امضاء رسید، سرکنسولگری 
این کشور در استانبول اعام کرد: تمام اتباع ترکیه که 
دارای پاسپورت عادی و خدمت می باشند و همچنین 
رانندگان ش��رکت های حمل و نق��ل بین المللی این 
کش��ور از دیروز می توانند بدون نیاز به صدور روادید 
و ی��ا ارایۀ برگ ماموریت به مدت 30 روز به روس��یه 

سفر کنند. 

اوکرای�ن: رئیس جمهور اوکرای��ن در تماس تلفنی با 
همتای روس��ی خود، خواهان کاهش تنش در منطقه 
تحت مناقشه »دونباس« ش��د. »ولودیمیر زلنسکی« 
رئیس جمهور اوکران در تماس��ی تلفنی با »والدیمیر 
پوتی��ن« همتای روس��ی خ��ود درب��اره مناطق تحت 
مناقش��ه »دونباس« گفت رویکرد فعلی به صلح منتج 

نمی شود.

ذرهبین

داغ شدن تنور انتخابات تونس 
ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تونس 
همچن��ان ادام��ه دارد و با گذش��ت پن��ج روز از آغاز 
ثبت ن��ام، 2۹ نفر از ش��خصیت های حزبی و مس��تقل 

مدارک خود را جهت ثبت نام ارائه کرده اند.
»أنی��س الجربوعی« عضو کمیته عالی انتخابات تونس 
اع��ام کرد که تا کنون 2۹ نفر اعم از ش��خصیت های 
حزبی و مس��تقل در انتخابات ریاست جمهوری نامزد 
ش��ده اند. کمیته عالی انتخابات از روز 2 آگوست )۱۱ 
م��رداد( ثبت نام از اف��راد واجد ش��رایط در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری را آغ��از کرده و تا ۹ آگوس��ت)۱8 

مرداد( ثبت نام ها ادامه خواهد داشت.
الجربونی در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که برخی 
از نامزدها در ثبت نام های خود ش��روط الزم را رعایت 
نک��رده و پرونده آن ها فاقد م��دارک الزم جهت تأیید 
صاحی��ت آن ه��ا از جمله تأییدیه و امض��ای ده  هزار 
رأی دهن��ده ی��ا ۱0 نماین��ده پارلمان و ی��ا ۴0 نفر از 
روسای شورای های محلی منتخب است. وی از اینکه 
برخی نامزدها از خأل قانونی در انتخابات سوء استفاده 
می کنند، ابراز تأس��ف کرد و گفت که به دلیل نبودن 
زم��ان در پرت��و درگذش��ت »الباجی قائد السبس��ی« 
رئیس جمهور س��ابق تونس، کمیته انتخابات نتوانست 

پارلمان را درباره حصول این شروط توجیه نماید.
از جمله ش��خصیت های حزبی و مس��تقل که تا کنون 
نام��زد انتخاب��ات ش��ده اند، »محمد عب��و« از جریان 
»الدیمقراطی«، »مهدی جمعه« از حزب البدیل، »عبیر 
موسی« از حزب »الدستوری الحر« و »نبیل القروی« 
و »حمادی الجبالی« به عنوان شخصیت های مستقل 
هس��تند. ناظران معتقدند که مقدم ش��دن انتخابات 
ریاس��ت جمهوری بر انتخابات پارلمان��ی پس از فوت 
السبسی، محاس��بات تعدادی از احزابی را که به امید 
مشخص ش��دن نتایج انتخابات پارلمانی جهت تعیین 
نامزدهای خود در انتخابات ریاست جمهوری بودند، بر 
هم زده اس��ت و همین امر باعث تعلل احزب النهضه، 
ن��داء تونس و تحیا تونس برای معرفی نامزدهایش��ان 
ش��ده است. طبق گزارش الجزیره، جنبش النهضه نیز 
پس از مش��ورت های طوالنی »عبدالفتاح مورو« را به 
عنوان نامزد این جنبش در انتخابات ریاست جمهوری 
تعیی��ن کرد. انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری تونس قرار 

است ۱5 سپتامبر )2۴ شهریور( برگزار شود.

نیمچهگزارش

فیلیپین اجازه استقرار موشک های هسته ای آمریکا را نمی دهد
رئیس جمهور فیلیپین اعام کرده به آمریکا اجازه اس��تقرار موشک های میانبرد 

هسته ای را نخواهد داد.
»رودریگو دوترته«، در سخنانی اعام کرد که به واشنگتن هرگز اجازه نمی دهد 
تسلیحات هسته ای میانبرد را در خاک فیلیپین مستقر کند. وی در سخنان خود 
به تنش آمریکا و چین اشاره کرده و گفته است در میانه این تنش اجازه استقرار 
موش��ک های آمریکایی را تحت هیچ ش��رایطی نخواهد داد. دوترته در سخنان خود 
همچنی��ن افزود به هیچ نیروی خارجی اجازه اس��تفاده از خاک فیلیپین برای درگیری 
و جن��گ علیه چین را نخواه��د داد، چون هرگونه جنگی با چین با معنای اس��تفاده از 
تس��لیحات هس��ته ای و در نتیجه  نابودی هم��ه ما خواهد بود. اظه��ارات رئیس جمهور 
فیلیپین پس از آن عنوان می شود که به تازگی »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا گفت که 

از استقرار موشک های میان برد زمین پرتاب آمریکا در آسیا حمایت می کند.

 آزمایش موشکی هشداری به آمریکا و کره جنوبی 
»کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی گفته اقدام این کشور در پرتاب موشک های 
هدایت ش��ونده تاکتیک��ی به منظور هش��دار به مانور نظامی مش��ترک آمریکا و 
کره جنوبی انجام ش��ده است. سخنان رهبر کره ش��مالی را خبرگزاری رسمی 
این کش��ور ، س��اعاتی بعد از اظهارات »جان بولتون«، مش��اور امنیت ملی کاخ 
س��فید منتشر کرده است. بولتون سه شنبه ش��ب در مصاحبه ای با شبکه خبری 
فاکس نیوز به کره شمالی یادآوری کرده بود که رهبر این کشور به »دونالد ترامپ«، 

رئیس جمهور آمریکا تعهد داده از آزمایش موشک های دوربرد خودداری کند. 
کره شمالی در کمتر از دو هفته گذشته اقدام به آزمایش چهار موشک کوتاه برد کرده و 
به آمریکا هش��دار داده ممکن است »مسیر جدیدی« را انتخاب کند. یک دیپلمات کره 
شمالی هم در یک سخنرانی روز سه شنبه به آمریکا هشدار داد کره شمالی ممکن است 

در خصوص برخی از گام هایی مهمی که تا کنون برداشته، تجدید نظر کند. 

تب چین هراسی در ناتو 
دبیرکل ناتو می گوید چین بیش از اندازه به حوزه نفوذ این پیمان نزدیک شده و 

وقت آن رسیده که به قدرت یابی پکن پاسخی مناسب داده شود.
ینس اس��تولتنبرگ از لزوم درک تبعات قدرت یابی چین همزمان با بسط نفوذ 
پکن در سراس��ر جهان س��خن گفت و تاکید کرد این موضوع ممکن اس��ت در 
برخ��ی نواحی پیمان آتانتیک ش��مالی را نیز درگیر کند. البته وی مدعی ش��د: 
منظور اعزام ناتو به پاس��یفیک نیس��ت بلکه درباره مواجهه با این حقیقت اس��ت که 
چین )روز به روز( بیشتر به ما نزدیک می شود که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری 
کان در زیرساخت های اروپایی، تشدید حضور در اقیانوس شمالگان و همچنین آفریقا و 
حتی فضای مجازی اشاره کرد.استولتنبرگ ادامه داد: همه این موارد لزوم پاسخگویی به 
قدرت یابی چین را مهم جلوه می دهد و باید دس��ت کم در این زمینه همکاری تنگاتنگی 

با شرکای منطقه ای ازجمله نیوزیلند، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی داشته باشیم.

 علی تتماج 

غرب آس��یا همچنان کانون اصلی بحران های جهانی است در 
حالی ک��ه انفجارهای خونین محور این وضعیت را تش��کیل 
می دهد. در افغانس��تان در حالی ۱8 سال از حضور نیروهای 
آمریکایی و ناتو در این کش��ور می گذرد ط��ی روزهای اخیر 
انفجارهای خونین صدها کشته و زخمی برجای گذاشته است 
چنانکه کابل دیروز روزی خونین را سپری کرد. در سوریه نیز 

ط��ی روزهای اخیر انفجارهای متع��ددی روی داده که دهها 
قربانی داش��ته اس��ت. در عراق نیز در برخی از مناطق شاهد 
انفجارهای خونین بوده ایم . حال این س��وال مطرح می ش��ود 
که چرا چنین وضعیتی در این مناطق روی می دهد و چگونه 

می توان با آن مقابله داشت؟ 
برخی بر این عقیده اند که روزهای خونین بخشی از سرنوشت 
این کشورهاس��ت و طی س��الهای اخیر همواره این انفجارها 
روی داده و رون��د کنونی ادامه همان مس��یر اس��ت. هر چند 
سابقه این بحران ها قابل انکار نیست اما بررسی روند تحوالت 
این کش��ورها نش��ان می دهد که طی ماه های گذشته روندی 
رو به مثبت داش��ته و به ناگاه بر ش��دت انفجارها افزوده شده 
است. در این میان بخشی از این وضعیت را می توان برگرفته 
از ش��رایط داخلی این کش��ورها دانس��ت به عن��وان مثال در 
افغانس��تان زمان انتخابات نزدیک است در حالی که مذاکرات 

میان دولت مرکزی و طالبان در دوحه با دخالت آمریکایی ها 
در جریان اس��ت. در عراق همچنان برخی اختافات سیاسی 
وجود دارد در حالی که جریان های تروریستی نیز از وضعیت 
بحرانی ب��رای نمایش قدرت و ادامه حیاتش��ان بهره برداری 
می کنند. در س��وریه نیز مذاکرات آستانه میان دولت مرکزی 
و جریان های معارض در جریان است در حالی که گروه های 
تروریس��تی که شکست های س��نگینی متحمل شده اند برای 

پنهان سازی شکست به انفجارهای خونین روی آورده اند. 
این تحوالت در کش��ورهای مذکور در حالی در جریان است 
که در تمام آنها یک نقطه مش��ترک مش��اهده می شود و آن 
دخالت های آمریکا و مهره های منطقه ای آن اس��ت. به عنوان 
مثال در افغانستان آمریکایی ها به دنبال مدیریت و مهندسی 
انتخابات هستند در حالی که همزمان با دخالت در مذاکرات 
صلح میان دولت مرکزی و طالبان عما به کارش��کنی در این 

توافق می پردازند. در س��وریه و عراق نیز آمریکایی ها اقدام به 
ارسال س��اح و ساختن منطقه برای تروریست ها کرده اند در 
حالی که با برخی اقدامات نظیر تحریک مناطق کردنشین به 
دنب��ال دامن زدن به این بحران ه��ا و حتی تحریک ترکیه به 

اقدام نظامی هستند.
مجموع این وضعیت ها نش��ان می دهد که این کشورها قربانی 
سیاس��ت های مداخله گرایانه آمریکا ش��ده اند و ل��ذا راهکار 
پایان این وضعی��ت نیز مقابله با دخالت ه��ای آمریکا خواهد 
بود. رویکردی که قطعا زمینه س��از برق��راری ثبات و امنیت 
در این کش��ورها و منطقه می ش��ود چنانکه ۱8 سال حضور 
نیروهای غربی در افغانس��تان جز بح��ران و ناامنی برای این 
کش��ور نتیجه ای به همراه نداش��ته اس��ت و مردم این کشور 
راه نجات کشورش��ان را پایان این اشغالگری می دانند تا زمان 

حضور بیگانگان این کشورها روی امنیت نخواهند دید.

یادداشت

راهپایانبحرانها

انفجارهای افغانستان دهها کشته و زخمی برجای گذاشت 

قربانیان مذاکره آمریکایی 

یکا بر گلوی سیاه پوستان  طناب پلیس آمر
انتش��ار تصویری از نحوه برخورد پلی��س آمریکا با یک  بش�ر س��یاه پوست، سندی دیگر از گس��ترش نژادپرستی در حق�وق 

این کشور است.
انتش��ار تصویری در توئیتر که در آن دو پلیس سفید پوست سوار بر اسب با 
طناب یک مرد سیاه پوست را به دنبال خود می کشند موجی از اعتراض ها 
در آمریکا به وجود آورده است.  این تصویر در حالی منتشر می شود که هنوز 
واکنش ها به تیراندازی های روز شنبه که در آن 3۱ نفر کشته و نزدیک به 

50 نفر دیگر زخمی شدند ادامه دارد. 
پلیس آمریکا به برخورد خشونت آمیز با اقلیت های حاضر در این کشور به ویژه 
س��یاه پوستان مشهور است.  در همین رابطه در خرداد ماه سال جاری پایگاه 
»وکس« طی یادداش��تی با عنوان »س��یاهان در آمریکا همچنان از خش��ونت 
پلیس رنج می برند، آیا آمریکا همچنان در حال گوش دادن اس��ت« به بررسی 
رفت��ار پلیس آمریکا با اقلیت های نژادی پرداخته اس��ت. این گزارش می گوید: 
5 س��ال پس از ایجاد جنبش »زندگی سیاهان اهمیت دارد«، فعاالن همچنان 

اعتراض می کنند، اما توجه عمومی به سوء رفتار پلیس کاهش یافته است.
خبر دیگر از آمریکا آنکه علیرغم تیراندازی مرگبار اخیر در ش��هر »ال پاسو« 
تگزاس که بیش از 20 کش��ته برجای گذاش��ت، مقامات ای��ن ایالت، قوانین 
مربوط به حمل س��اح را تسهیل کردند.  مجموعه ای از قوانین جدید حمل 
س��اح در ماه آینده میادی )س��پتامبر( در ایالت »تگزاس« آمریکا اجرایی 
می شود و طبق آن محدودیت  حمل ساح در یکی از ایاالتی که چهار حادثه 
از ۱0 حادثه مرگبار تیراندازی گسترده در تاریخ جدید آمریکا را به نام خود 

ثبت کرده است، کاهش می یابد.
ش��بکه س��ی ان ان در این گزارش نوش��ت، این قوانین قبل از حادثه مرگبار 
هفته گذش��ته شهر »ال پاسو« ایالت تگزاس به تصویب درآمده بود و مطابق 
آن  از تاریخ اول سپتامبر )۱0 شهریور ماه( حمل ساح در کلیساها و مدارس 
ایالت تگزاس آزاد می ش��ود.قانون جدید کاهش محدودیت حمل س��اح در 
ایالت تگزاس، به مالکان س��اح از جمله کارکنان مدارس اجازه می دهد تا با 

ساح وارد مدارس و کلیساها شوند. 

یم صهیونیستی علیه مسیحیت در قدس  رژ
کلیس��ای ارتدوکس ق��دس اعام کرد که به اس��نادی  دست یافته که همدس��تی مقامات رژیم اشغالگر با یک مق���اوم�ت
انجمن فعال در زمینه شهرک س��ازی برای فروش اماک این کلیسا در قدس 

و ضربه به حضور مسیحیت در این شهر را ثابت می کند.
کلیس��ای جامع ارتدوکس قدس اعام کرد که انجمن افراطی فعال در زمینه 
شهرک س��ازی رژیم صهیونیستی موس��وم به  »عطیرت کوهانیم« در تاش 
اس��ت تا با به دس��ت گرفتن کنترل اماک این کلیسا در باب الخلیل، میدان 
عمر بن الخطاب و س��اختمان المعظمیه به اصالت موجودیت مس��یحیان در 

شهر قدس ضربه بزند.
 تغییر وضع موجود در شهر قدیم بیت المقدس  به ویژه در باب الخلیل، ورودی 
اصلی کلیساها و کلیسای القیامه، باعث اختال در موازنه هایی خواهد شد که طی 
صدها سال گذشته از روابط خوب بین مردم شهر از همه ادیان، صیانت کرده است. 
کلیسای ارتدوکس قدس تاکید کرد که اماک آن در بیت المقدس )از جمله دو 
هتل( برای خدمت به زائران ش��هر و مقدس��ات آن و در رأس آن مسیر رسیدن 
زائران به کلیسای القیامه تهیه شده است و این کلیسا بر حق خود و تکلیف خود 
در حفاظت و دفاع از خود و مقدس��ات و میراث کلیس��ا تاکید دارد. دادگاه عالی 
رژیم صهیونیس��تی تقریبا دو ماه پیش فروش اماک کلیسای ارتدوکس یونانی 
در شهرک قدیمی قدس به یک جمعیت فعال در عرصه شهرک سازی موسوم به 
عطیرت کوهنیم را تصویب کرد. طبق قرار دادگاه، درخواست تجدیدنظر اسقف 
روم ارتدوکس که س��عی در لغو این قرارداد فروش را داش��ت رد ش��د. کلیسای 
ارتدوکس هم تاکید کرد که از طریق مشاوران حقوقی و وکای خود توانسته به 

اسناد محکمی دال بر بطان و فساد قرارداد دست یابد.
خبر دیگر آنکه در سایه ادامه بی اعتنایی مدیریت زندان های رژیم صهیونیستی 
به مطالبات اس��رای اداری فلسطینی، همچنان سرنوشت تعدادی از این اسرا 
که دست به اعتصاب غذا زده اند نامعلوم است؛ به ویژه این که به دلیل طوالنی 
ش��دن اعتصاب ش��ان وضعیت سامتی آنها وخیم اس��ت. همچنین دو تن از 
اعتصاب کنندگان پیروزی خود بر زندانبانان را جشن گرفته و اعتصاب غذای 

خود را شکستند.

کنترل انصارالله بر ۳۷ پایگاه  نزدیک مرزهای عربستان
انص��اراهلل یمن اعام کرد که در جریان عملیات خود در  آس�یا اس��تان "الج��وف" در ش��مال یمن در نزدیک��ی نجران غ�رب 

عربستان، کنترل 3۷ پایگاه را در دست گرفته است.
یحیی سریع، س��خنگوی نیروهای انصاراهلل در صفحه خود در توییتر نوشت: 
نیروه��ای ارت��ش و کمیته های مردمی یمن طی روزهای اخیر موفق ش��دند 
طی عملیات خود بر 3۷ پایگاه در شهرس��تان های "خب" و "الش��عف" واقع 
در استان الجوف در مقابل نجران عربستان سیطره یابند. وی از کشته شدن 
بیش از ۴۱ مزدور از جمله سرکرده های آنها طی درگیری ها خبر داد. یحیی 
س��ریع همچنین از تخریب بیش از 2۴ تجهی��زات نظامی، خودروی جنگی، 
س��اح های مختلف و به غنیمت بردن مقادیری س��اح خبر داد. خبر دیگر 
آنکه سخنگوی نیروهای مسلح یمن از شلیک یک فروند موشک بالستیک و 
نقطه زن »بدر-اف« به س��مت پایگاه ارتش سعودی در نجران واقع در جنوب 

عربستان خبر دادند.
 حمات موش��کی ارتش یمن و انصاراهلل به جنوب عربس��تان در پاس��خ به 
اس��تمرار تجاوزات ائتاف س��عودی، همچنان ادامه دارد. سخنگوی نیروهای 
مس��لح یمن اعام کرد: جزئیات یک عملیات گس��ترده در مرزهای سعودی 
را به زودی فاش می کنیم. »یحیی س��ریع« س��خنگوی نیروهای مسلح یمن 
س��خنانی را در خصوص یک عملیات گسترده توسط نیروهای این کشور در 
مرزهای سعودی مطرح کرد. وی در این خصوص گفت: جزئیات یک عملیات 

گسترده در مرزهای سعودی را به زودی فاش می کنیم.
در این میان وبگاه خبری الجزیره از نقشه امارات برای تسلط مجدد بر عدن 
پس از انتشار اخبار حاکی از عقب نشینی نیروهایش از این شهر جنوبی یمن 
خبر داد. »دولت باید عدن، پایتخت ]موقت[ و همه ش��هرهای جنوب را فوراً 
ترک کند و تمام قلمرو این خاک را از یگان های نظامی ش��مالی تخلیه کند 
و آنه��ا را به جبهه های جنگ علیه حوثی ها در ش��مال منتقل کند و از عبد 
رب��ه منصور هادی، رئیس جمهور و ب��رادران در ائتاف عربی می خواهیم تا 
در سرزمین جنوب انتقال کامل قدرت را به طور مسالمت آمیز انجام دهد و 

جنوبی ها را قادر سازند سرزمین و منابع خود را مدیریت کنند«. 

گروه فرادید  ویژه همزمان با مذاکرات آمریکا با گ�زارش 
طالبان موجب ناآرامی در افغانس��تان شدت گرفته 
اس��ت چنانک��ه در انفجاري ش��دید در غرب کابل 

تاکنون ۱5۹نفر کشته و زخمي شدند.
این روزها مذاکرات میان آمریکا و طالبان در حال 
برگزاری است در حالی که عدم صداقت آمریکایی 
و تاش آن برای بهره گی��ری از بحران برای ادامه 
حضور در افغانستان علیه امنیت منطقه، زمینه ساز 
بحران های امنیتی در این کشور شده است چنانکه 
معاون امنیتي وزارت کش��ور افغانس��تان گفت: در 
این انفجار ۱۴ نفر کشته و ۱۴5 نیز زخمي شدند.
این انفجار در منطقه »دشت برچی« در غرب کابل 
روی داد و پ��س از آن ص��دای تیراندازی در محل 
نیز شنیده شد. این انفجار نزدیک پایگاه نیرو های 
ارتش روی داد. در این انفجار حوزه ششم امنیتی 
ش��هر کابل هدف حمله با خ��ودروی بمب گذاری 

شده قرار گرفت، منابع بیمارستانی اعام کردند.
ریی��س جمهور افغانس��تان در واکنش ب��ه انفجار 
کاب��ل اعام کرد: طالبان برای امتیازگیری در روند 
صلح، غیرنظامیان و تاسیسات عمومی را هدف قرار 
می دهد.  ریاس��ت جمهوری افغانستان در بیانیه ای 
انفج��ار خودروی بمبگذاری ش��ده در غرب ش��هر 
کاب��ل را محکوم کرد و اف��زود: طالبان برای امتیاز 
یری در مذاکرات صلح به غیرنظامیان و تاسیسات 
عموم��ی حمله می کند، اما بای��د بداند که با تکرار 
چنین فجایع و جنایات بش��ری ن��ه تنها نمی تواند 

در مذاک��رات صلح امتیاز بگی��رد، بلکه در عملیات 
نیرو های دفاعی افغانستان در هر گوشه و کنار این 
کشور به شدت سرکوب می شود. طالبان مسوولیت 
انفج��ار خ��ودروی بمبگذاری ش��ده در برابر حوزه 

ششم امنیتی شهر کابل را برعهده گرفته است.
ریی��س اجرای��ی دول��ت افغانس��تان اع��ام کرد: 

طالبان و س��ایر دش��منان افغانس��تان ب��ا چنین 
اعمال ددمنشانه ای نمی توانند مانع روند انتخابات 
ریاس��ت جمهوری شوند. دفتر مطبوعاتی »عبداهلل 
عبداهلل« در بیانیه ای در واکنش به انفجار خودروی 
بمبگذاری ش��ده در برابر حوزه ششم امنیتی کابل 
ضمن محکوم کردن ای��ن انفجار اعام کرد: گروه 

طالبان و دش��منان افغانس��تان بدانند که با اعمال 
ددمنش��انه خود نمی توانند ع��زم و اراده مردم این 
کش��ور را برای رفتن به س��وی انتخابات و تعیین 
سرنوش��ت خود را مختل کنن��د. وی تصریح کرد: 
دشمنان افغانس��تان با راه اندازی چنین حماتی 
درصدد بر هم زدن مبارزات انتخاباتی و ایجاد رعب 
و وحشت در میان مردم هستند. در این میان فضل 
هادی رئیس مجلس س��نای افغانستان اعام کرد: 
هرگونه توافق آمریکا با طالبان بدون حضور دولت 
افغانس��تان مورد قبول مردم این کش��ور نیست و 
بحران آفرین خواهد بود. »فضل هادی مسلم یار« 
در نشست علنی مجلس س��نای افغانستان گفت: 
توافق آمریکا با طالبان، توافقی است که نه تنها به 
تامین صلح و ثبات منجر نمی شود، بلکه پیامد های 

ناگواری خواهد داشت.
وی افزود: دولت افغانستان در هشت دور مذاکرات 
آمریکا ب��ا طالبان حضور نداش��ت بنابر این مردم 
این کش��ور به مذاک��رات صلح آمریکا ب��ا طالبان 
خوش بین نیس��ت. مس��لم یار تاکی��د کرد: دولت 
آمری��کا باید بداند که مذاک��رات صلح تا زمانی که 
دولت افغانستان در آن نقش نداشته باشد، نتیجه 
نمی دهد، بنابر این به مردم افغانس��تان اجازه داده 
شود تا درباره مسایل ملی، خود تصمیم بگیرند. این 
درحالی است که زلمی خلیل زاد پس از هشتمین 
دور مذاک��رات خود با طالب��ان در قطر عازم دهلی 
نو ش��د، وی ادعا کرده اس��ت که مذاکرات صلح با 
طالبان در قطر پیشرفت خوبی داشته و اختافات 

موجود برطرف شده است. با این حال هنوز جدول 
زمانی برای خروج نظامیان خارجی از افغانس��تان 
تعیین نشده اس��ت و اختاف طالبان و آمریکا در 

این زمینه پابرجاست.
خبر دیگر از افغانستان آنکه پیکر آیت اهلل محسنی 
رئیس ش��ورای علمای اهل تشیع و یکی از علمای 
برجسته افغانس��تان بعد از ظهر امروز تشییع و به 
خاک سپرده شد مراسم تشییع و خاکسپاری آیت 
اهلل محسنی با حضور مسئوالن کشوری و لشکری 
افغانس��تان، ش��خصیت های سیاس��ی و جهادی 
افغان، علما، طاب و هزاران نفر از شهروندان کابل 
در ح��وزه علمی��ه خاتم النبیین )ص( ش��هر کابل 
برگزار ش��د. آیت اهلل محسنی که شب گذشته در 
س��ن هشتاد و چهار سالگی دار فانی را وداع گفت 
امروز در حوزه علمیه خاتم النبیین )ص( به خاک 

سپرده شد.
رئیس ش��ورای علمای ش��یعه افغانس��تان درسال 
۱3۱۴ در شهر قندهار در جنوب افغانستان متولد 
ش��د و پس از تحصیات ابتدای��ی در زادگاه خود، 
عازم ش��هر نجف اشرف شد و تحصیات عالی خود 
را در علوم دین��ی از جمله فقه، اصول و حدیث به 
پایان رس��اند. وی پس از دوازده سال کسب علم و 
معرفت در نجف اشرف عازم کشورش شد و فعالیت 
های فرهنگ��ی و دینی خ��ود را آغازکرد. همزمان 
با اش��غال افغانستان توسط ش��وروی سابق ، حزب 
حرکت اسامی افغانستان را تاسیس کرد و رهبری 

بخشی از مجاهدین این کشور را برعهده گرفت.

دو روز بع��د از اعام تصمیم  ره لغ��و ش�ب��ه قا ب��رای  هن��د  دول��ت 
خودمخت��اری جامو و کش��میر و اعم��ال مقررات 
حکوم��ت نظام��ی، خبره��ا حاکی اس��ت که طی 
درگیری ها در بزرگ ترین ش��هر جامو و کش��میر 

حداقل یک نفر کشته و ۶ تن زخمی شده اند.
در حالی که تنش ها بین پاکس��تان و هند بر س��ر 
تصمی��م جنجالی دهلی نو ب��رای لغو خودمختاری 
جامو و کشمیر ادامه دارد، رسانه ها از درگیری ها در 
بزرگ  ترین ش��هر این ایالت و تلفات آن خبر دادند. 
یک مقام پلیس هند خبرهای برخی رسانه ها درباره 
م��رگ یکی از معترض��ان در »س��رینگر« پایتخت 

تابستانی ایالت جامو و کشمیر را تایید کرد.
به گفته این منبع پلیس هند که نخواس��ت نامش 

فاش ش��ود، یک ف��رد جوان بع��د از بی توجهی به 
مقررات حکوم��ت نظامی م��ورد تعقیب نیروهای 
پلیس قرار گرفت و سعی کرد از رودخانه »جهلم« 
بپرد اما به درون رودخانه س��قوط کرد و جانش را 
از دس��ت داد. یک منبع دیگر ه��م به خبرگزاری 
فرانس��ه خب��ر داده ک��ه در نتیج��ه اعتراضات در 

سرینگر، حداقل ۶ نفر هم زخمی شدند.
دولت هند بعد از اعام قطع وضعیت خودمختاری 
ایال��ت جامو و کش��میر، در ای��ن منطقه حکومت 
نظامی اعام کرده اس��ت. پیشتر برخی رسانه ها از 
بازداشت خانگی چند شخصیت سیاسی در جامو و 

کشمیر هم خبر داده بودند.

»آمیت ش��اه« وزیر کش��ور هند روز دوش��نبه در 
پارلمان این کش��ور گفت قرار است ایالت جامو و 
کش��میر به دو منطقه به نام های جامو و کش��میر 
با پارلمان محل��ی و »لداک« بدون پارلمان محلی 
تقس��یم ش��ود. بر اس��اس تصمیم دولت هند، بند 
3۷0 قانون اساسی این کشور که به غیر از مسائل 
دفاعی، خارج��ی و مالی، بقیه اختی��ارات جامو و 
کش��میر را به پارلمان محلی واگ��ذار می کرد، لغو 
ش��د.  از دهه ۱۹50 میادی جامو و کشمیر که بر 
س��ر مناطقی از آن اختاف های ارضی بین دهلی 
نو، اسام آباد و پکن وجود دارد، ایالتی خودمختار 
بود و لغو این خودمختاری با واکنش تند پاکستان 

مواجه شده است در این میان رهبر حزب جمعیت 
علمای اسام پاکس��تان گفت: تصمیم دولت هند 
درب��اره لغو خودمختاری کش��میر، ناگهان و بدون 

مقدمه اتفاق نیفتاده است.
موالن��ا فضل الرحمن افزود: ای��ن اقدام هند نتیجه 
معامله بین »عمران  خان« نخس��ت وزیر پاکستان 
و ترامپ رئیس جمهور آمریکا است.فضل الرحمن 
گفت: عمران خان کش��میر را به ترامپ فروخت و 

دست خالی از آمریکا برگشت.
از سوی دیگر پاکستان به تافی اقدامات دهلی برای 
لغو اختیارات ویژه و خودمختاری کش��میر، آسمان 
خود را به روی پروازهای هند می بندد.اس��ام آباد 
همچنین تصمیم دارد سطح روابط خود با دهلی را 
کاهش، سطح آمادگی خود را افزایش دهد و مقابله 

به مثل کند. مدیر بخش جنوب آس��یای س��ازمان 
دیده بان حقوق بش��ر ضمن اب��راز نگرانی از نقض 
حقوق بشر در کش��میر، گفت، دولت هند مسوول 
تضمین امنیت در این منطقه و رعایت حقوق همه 
ساکنان آن، از جمله معترضان، است. تارنمای دیده 
بان حقوق بشر با اشاره به بازداشت رهبران سیاسی 
کش��میر، اعمال محدودیت هایی بر رفت و آمد در 
این منطقه از س��وی هند و اع��ام دهلی مبنی بر 
لغو اختیارات ویژه و خودمختاری کش��میر، به نقل 
از "میناکش��ی گانگول��ی" افزود، دول��ت هند باید 
همه اقدامات الزم را برای تضمین خویش��تنداری 
نیروهای امنیتی انجام دهد. این دولت با بازداشت 
رهبران سیاس��ی، منع برگ��زاری تجمعات و قطع 

اینترنت، شروع بدی را پایه گذاشت.

پس لرزه های خونین حکومت نظامی در کشمیر


