
مرگبارترین هفته افغانستان
ش��ورای امنیت ملی افغانستان با بیان اینکه هفته گذشته مرگبارترین 
هفته طی 19 سال گذشته برای نظامیان افغان بود، اعالم کرد که 291 

نظامی این کشور در حمالت طالبان در 7 روز گذشته کشته شدند.
 همزمان با تش��دید حمالت گروه های تروریستی و عدم اقدام آمریکا 
و متحدانش در مقابله با این گروه ها، ش��ورای امنیت ملی افغانستان 
اع��الم کرد طی هفته گذش��ته 291 نظامی این کش��ور در حمالت 
طالبان کشته ش��دند. »جاوید فیصل« سخنگوی شورای امنیت ملی 
افغانس��تان با اعالم این خبر گفت: هفته گذش��ته مرگبارترین هفته 
برای نظامیان افغان طی 19 س��ال گذشته بود. وی افزود: طالبان در 
هفته گذشته 422 حمله در 32 والیت افغانستان انجام داد که 291 

نظامی در این حمالت کشته و 550 تن دیگر نیز زخمی شدند. 
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان تصریح کرد: طالبان به کاهش 
خش��ونت متعهد نبوده و رفتار آنها در میدان جنگ با گفتار آنها برای 
صلح تناقض دارد.شورای امنیت ملی افغانستان اعالم کرده بود که تنها 
در یک هفته گذشته 42 غیرنظامی از سوی طالبان کشته شده اند. این 
در حالی اس��ت که براس��اس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان این گروه 
باید خش��ونت را در بخش های مختلف این کش��ور برای آغاز مذاکرات 
بین االفغان��ی کاهش دهد، اما طی هفته های گذش��ته طالبان حمالت 
خود را در والیت های مختلف افغانس��تان افزایش داده اس��ت. بسیاری 
از ناظران سیاس��ی بر این عقیده اند که اقدام��ات آمریکا برای تحمیل 
خواسته های سیاسی و نیز عدم اجرای خروج نیروهایش از افغانستان، به 
دنبال استفاده از تشدید بحران های امنیتی است چنانکه طی هفته های 
اخیر آمریکایی ها اقدامی برای مقابله با گروه های تروریستی صورت نداده 
و عمال در حمایت از آنها گام برداشته که نتیجه آن تشدید کشتارهای 

غیر نظامیان و بحرانی تر شدن شرایط امنیتی این کشور بوده است. 

مرحله سوم »قهرمانان عراق« 
همزمان با تش��دید حمالت مش��کوک گروه های تروریستی همزمان 
ب��ا مذاکرات راهبردی عراق و آمریکا برای اخراج نیروهای آمریکایی، 
»یحیی رس��ول« س��خنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از 
آغاز س��ومین مرحله از عملیات »قهرمانان عراق« با حضور نیروهای 
»حشد شعبی« خبر داد. وی در این خصوص اعالم کرد: این عملیات 
بر اساس دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق آغاز شده است.
یحیی رسول بیان داشت: عملیات »قهرمانان عراق« در استان صالح 

الدین و حد فاصل دیالی، سامراء و کرکوک انجام می شود.
س��خنگوی فرماندهی کل نیروهای مس��لح ع��راق تأکید کرد: ارتش 
عراق، پلیس فدرال، نیروهای واکنش سریع و همچنین حشد شعبی 
در عملی��ات قهرمانان عراق مش��ارکت دارند.گفتنی اس��ت، پیش��تر 

فازهای اول و دوم عملیات قهرمانان عراق با موفقیت انجام شدند.
در همی��ن حال یک کارش��ناس امنیتی عراق تأکید ک��رد که پایان 
دادن به فعالیت تروریس��ت ها و نابودی کام��ل آن ها به اجرای کامل 
مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی بستگی دارد. »علی 
الوائلی« کارش��ناس امنیتی ع��راق گفت که نیروه��ای آمریکایی از 
عناصر داعش حمایت تس��لیحاتی بعمل آورده و آنها را به س��الح ها 
و مهم��ات مجه��ز می کنند.الوائلی در مصاحبه با وب��گاه »المعلومه« 
تصری��ح کرد که تمامی مناطق تحت کنترل نیروهای امنیتی اس��ت 
لذا داعش جز با حمایت و مداخله آمریکا نمی تواند به س��الح دس��ت 
یابد. خبر دیگر آنکه ارتش عراق در عملیاتی بی س��ابقه مخفیگاه های 
داع��ش در یک دره واقع در مرز عربس��تان س��عودی را منهدم کرد. 
در این عملیات س��ه مخفیگاه با مقادی��ری خمپاره 120میلی متری، 
سکوی پرتاب موشک های کاتیوشا، 33 خمپاره انداز ۸2 میلی متری و 

72 خمپاره انداز 120 میلی متری کشف شد. 

علی تتماج 

ش��به جزیره کره را می ت��وان یکی از مناطق 
بح��ران خی��ز طی چن��د دهه اخیر دانس��ت 
چنانک��ه از زم��ان جن��گ دو ک��ره در ده��ه 
1950 تاکن��ون دو ک��رده در وضعیت جنگی 
ق��رار دارند. ه��ر چند که مذاکرات بس��یاری 
میان دو کش��ور صورت گرفته اما تا به امروز 
به نتیجه مطلوبی دس��ت نیافته و هر از چند 
گاه��ی ش��عله های تنش می��ان طرفین زبانه 
می کن��د. نکته قاب��ل توجه در تح��والت این 
منطقه آنکه یک مس��ئول در س��تاد مشترک 
ارتش کره جنوبی اخیر اعالم کرده اس��ت که 
اگر پیونگ یانگ از پرنده های بدون سرنش��ین 
برای پخش کردن بروش��ور در مرز اس��تفاده 
کند، سئول نیز مجبور به اقدام نظامی خواهد 
شد. پیش از این نیز رسانه دولتی کره شمالی 
)KCNA( گزارش داد ک��ه پیونگ یانگ در 
اقدامی تالفی جویانه، حدود س��ه هزار بالن را 

آماده کرده که قرار اس��ت تقریبا 12 میلیون 
برگ بروشور تبیلغاتی علیه کره جنوبی را مرز 

دو کشور پخش کنند. 
به دنبال تش��دید تنش ها در شبه جزیره کره 
بعد از افزایش فعالیتهای تبلیغاتی ضد پیونگ 
یانگ در مناطق مرزی، کره شمالی هفته قبل 
دفت��ر ارتباطات هماهنگی بین دو کش��ور در 
منطق��ه صنعتی کائه س��ونگ را منفجر کرد. 
حال این سوال مطرح است که ریشه آغاز دور 
جدید بحران در روابط دو کش��ور چیست؟ و 

آیا این تقابل ها به جنگ منجر خواهد شد؟ 
چنانکه ذکر ش��د بخشی از این وضعیت را در 
تنهای سنتی میان دو کشور می توان جستجو 
کرد بگونه ای که طرفین با کوچکترین تحولی 
به ص��ف آرایی در برابر یکدیگ��ر می پردازند. 
برخی این ص��ف آرای��ی را برگرفته از برخی 
تحرکات در س��اختار سیاس��ی کره ش��مالی 
می دانن��د چنانکه در واکنش به تحرکات کره 
جنوبی، کیم یوجونگ خواهر کیم جونگ اون 
رهب��ر کره ش��مالی بود که  نس��بت به اقدام 
نظام��ی در ص��ورت جلوگیری نک��ردن کره 

جنوبی از انتش��ار اوراق و بالن های تبلیغاتی 
علیه پیونگ یانگ هشدار داد. 

برخی نیز بر ای��ن امر تاکید دارند که دو کره 
به نوبه خود به دنبال صلح و ثبات هستند اما 
دخالت های آمریکا موجب نزاع میان طرفین 
می ش��ود. اکنون نیز این سناریو مطرح است 
ک��ه ترامپ رئی��س جمهور آمری��کا که برای 
ف��رار از بحران های داخل��ی و نمایش قدرت 
در انتخاب��ات آتی نیازمن��د امتیازاتی از کره 
ش��مالی است، به دنبال ایجاد فضای تنش در 
ش��به جزیره است تا از یک سو سئول را وادار 
ب��ه افزایش س��همش در هزینه های نیروهای 
آمریکا در کره جنوبی نماید و از س��وی دیگر 
کره شمالی را به مذاکره و امتیازان دادن سوق 
دهد. به هر تقدیر هر کدام از این س��ناریوها 
که مطرح باش��د یک اصل وج��ود دارد و آن 
اینکه احتمال درگیری و جنگ گسترده میان 
طرفی��ن دور از ذهن اس��ت و بیش��تر آنها در 
حال قدرت نمایی هستند چرا که هر کدام از 
پیامدهای فاجعه آمیز تقابل نظامی آگاه بوده 

و خواستار ورود به آن مرحله نیستند.

یادداشت

گزارش

در حالی قتل جوان 1۸ س��اله توس��ط پلیس لس آنجلس 
موج��ی از اعتراض های مردمی را به همراه داش��ته و ه ضد 
و خ��ورد مردم و نیروهای امنیتی منجر ش��د که گزارش ها 
نشان می دهد یک تصویر ویدئویی در توئیتر نشان می دهد 
پلی��س در س��انتا مونیکا واقع در ایالت کالیفرنیا به س��وی 

پنجره خانه های مردم شلیک می کند.
سیاست سرکوبگری س��اختار حاکم بر آمریکا هر روز ابعاد 
گس��ترده تری می گیرد چنانکه گزارش های منتشره نشان 
می دهد که پلیس در س��انتا مونیکا واقع در ایالت کالیفرنیا 
به سوی پنجره خانه های مردم شلیک می کند که فضایی از 

رعب و وحشت را در میان مردم به همراه داشته است.   
الزم به ذکر اس��ت در ادامه خشونت های پلیس، تظاهرات 
معترضان نسبت به شلیک معاون کالنتر به سوی یک جوان 
1۸ ساله و قتل وی در شهر گاردنا آمریکا منجر به درگیری 
با مقام های کالنتری شده است. معترضان و معاونان کالنتر 
در شهر گاردنا واقع در لس آنجلس آمریکا پس از آن با هم 
درگیر ش��دند که تظاهرات کنندگان نسبت به شلیک یکی 
از معاون��ان کالنتر به یک جوان 1۸ س��اله اعتراض کردند.
مقام های امنیتی با استفاده از گاز اشک آور سعی کردند تا 

گروه کوچکی از معترضان را متفرق کنند.
نتای��ج تحقیقات یک دانش��گاه آمریکایی درباره 20 ش��هر 
ب��زرگ این کش��ور نش��ان داد در هیچ یک از این ش��هرها 
قوانین بین المللی حقوق بش��ر و حتی استاندارهای ایالتی 

در برخورد کشنده با مظنونین رعایت نمی شود.
محققان دانشگاه شیکاگو در آمریکا پس از بررسی استفاده 
پلیس از »نیروی کش��نده« در 20 ش��هر بزرگ این کشور 
دریافتند حتی یک اداره پلیس تحت دس��تورالعمل قوانین 

بین المللی حقوق بشر رفتار نمی کند.
مطاب��ق اس��تاندارد بین المللی اعمال نیروی کش��نده تنها 

زمانی مجاز اس��ت که تهدیدی جدی و فوری وجود داشته 
باش��د و آخرین راه حل برای مقابله با فرد خاطی محسوب 
می ش��ود.این در حالی اس��ت که پلیس آمریکا در برخورد 
ب��ا »مظنون در حال فرار«، »اف��راد تحت تعقیب« و حتی 
هنگام »پیشگیری از وقوع« جرم از نیروی کشنده استفاده 
می کنند.در دیگر ش��هرهای آمریکا نیز دس��تورالعمل های 
پلیس، در توجیه مأموران جهت اعمال نیروی متناس��ب با 

میزان جدیت وضعیت، ناتوان است.
نتایج تحقیقات دانش��گاه ش��یکاگو نشان می دهد نیروهای 
پلیس در 20 ش��هر بزرگ آمریکا، قوانین و استانداردهای 
ایالتی حقوق بشر را نیز رعایت نمی کنند. »کلودیا فلورس« 
مدیر کلینیک حقوق بش��ر بین الملل در دانش��کده حقوق 
دانش��گاه ش��یکاگو در این باره می گوید: »این واقعیت که 
نیروهای پلیس در بزرگ ترین شهرهای آمریکا اساسی ترین 

اس��تانداردهای حقوق بش��ری را رعای��ت نمی کنند عمیقاً 
نگران کننده است«.

الزم به ذکر اس��ت با رس��یدن تعداد سیاهپوس��تان به دار 
آویخته شده در آمریکا از زمان مرگ فلوید تاکنون به ۶ تن، 
نگرانی ها نسبت به از سرگیری کشتن سیاهپوستان )لینچ 
کردن( را تش��دید کرده و مقام های اف بی آی و دادگستری 
آمریکا را برای یافتن دالیل این کش��تارها به تکاپو واداشته 
اس��ت. به نوش��ته روزنامه دیلی میل، از 27 مه سال جاری 
میالدی جس��د یک زن، چهار مرد و یک پس��ر نوجوان که 
ب��ه صورت جداگانه به دار آویخته ش��ده بودند در پورتلند، 
کالیفرنیای جنوبی، هوستون و نیویورک کشف شده است. 
تاکنون مقامات گزینه خودکش��ی را در رابطه با هر ش��ش 
م��ورد رد کرده اند اما هر یک از این رویدادها باعث افزایش 
نگرانی ها و گمانه زنی ها درباره احتمال لینچ کردن )کشتن 
ب��ه ویژه از طریق اعدام( آنها همزمان با تش��دید تنش های 
نژادی در سراسر آمریکا شده است. شیال جکسون لی، عضو 
دموک��رات کنگره آمریکا از ایالت تگزاس پس از خبر به دار 
آویخته شدن یک مرد اسپانیایی از یک درخت در هوستون 
در روز دوش��نبه، گفت: مردم بسیار نگران هستند. این یک 

دوره سخت و چالش برنگیز برای ماست.
مقام��ات در این مورد می گویند که پس از کش��ف جس��د 
این مرد، هیچ س��ند و مدرکی دال بر قتل کش��ف نش��ده 
اس��ت. مقامات هنوز هوی��ت این مرد را ف��اش نکرده اند و 
منتظر نتیجه کالبدشکافی هس��تند. دو روز بعد یعنی روز 
چهارش��نبه، پلیس از کشف جس��د یک پسر سیاه پوست 
17 س��اله که از درختی در مقابل یک مدرس��ه ابتدایی به 
دار آویخته ش��ده بود، خبر داد. مجریان قانون محلی اعالم 
کرده اند، تحقیقاتش��ان تا به این لحظه خودکشی بودن این 

مورد را نشان داده است.

حال و روز جزیره 
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اندیشمند معروف شیعه پاکستان درگذشت
عالمه "طالب جوهری" اندیشمند، شاعر و از شخصیت های معروف شیعه 
که محبوبیت ویژه ای نزد تمامی فرق اس��المی در پاکستان داشت،دیروز 
در شهر "کراچی" درگذشت. وی دروس حوزوی را نزد آیت اهلل خویی و 
آیت اهلل س��ید باقر صدر در شهر نجف عراق کسب کرد. دولت پاکستان 
سال های اخیر به پاس خدمات ارزشمند عالمه طالب جوهری نشان عالی 
کش��وری موس��وم به "س��تاره امتیاز" را به وی اعطا کرد.وی 2۸ اوت 193۸ 
پیش از تاس��یس پاکستان در منطقه "پنتا" به دنیا آمد و پدر وی موالنا "محمد 
مصطف��ی جوهر" در آن زمان از ش��خصیت های معروف و اندیش��مند ش��به قاره 
شناخته می شد. "عمران خان" نخست وزیر پاکستان، "شاه محمود قریشی" وزیر 
امور خارجه این کشور و بسیار از رهبران احزاب مذهبی و سیاسی پاکستان، این 

ضایعه را به جامعه شیعیان و دوستداران مرحوم تسلیت گفتند.

جانبداری سازمان ملل از  متجاوزان 
محمد عل��ی الحوثی رئیس کمیت��ه عالی انقالب یمن ضم��ن انتقاد از 
سخنان اخیر »مارتین گریفیتس« گفت: فرستاده سازمان ملل در امور 

یمن مسیر جانبداری از متجاوزان را در پیش گرفته است.
 وی در س��خنانی در این باره تأکید کرد: »مارتین گریفیتس« مس��یر 
جانبداری از کشورهای ش��رکت کننده در ائتالف متجاوز سعودی را در 
پیش گرفته اس��ت.الحوثی اظهار داش��ت: مواضع گریفیت��س علیه انصاراهلل 
درحالی اس��ت که انتظار می رود وی در مواضعش مصلحت تمامی مردم یمن را 
در نظر گیرد. الزم به ذکر اس��ت که رئیس کمیته عالی انقالب یمن یادآور ش��د: 
اگر گریفیتس به جای جانبداری از س��عودی مصلح��ت یمنی ها را مد نظر قرار 
دهد، خواهد یافت که چگونه می توان برای برون رفت از ش��رایط فعلی یمن؛ به 

راحتی یک راه حل پیدا کرد.

هشدار پکن درباره »ویروس سیاسی« پامپئو
س��خنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن بی اس��اس خواندن اتهامات 
واش��نگتن علیه پکن ب��ه وزیر خارجه آمریکا توصیه کرد که از انتش��ار 
»ویروس سیاس��ی« بپرهیزد. »ژائو لیجیان« طی یک کنفرانس خبری، 
اتهامات »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا علیه پکن را بی اساس 
توصیف کرد. پامپئو بار دیگ��ر اتهامات مقام های آمریکایی علیه چین را 
درباره ویروس کرونا تکرار کرد و مدعی شد که پکن به موقع در زمینه شیوع 
ویروس کرونا به جهان اطالع رسانی نکرده است. لیجیان با اشاره به این اظهارات 
پامیئو تصریح کرد که پکن همچنان با اتهامات بی اساس پامپئو مخالف است و از 
او خواس��ت تا از گسترش »ویروس سیاسی« خودداری کند. این دیپلمات چینی 
در ادام��ه تأکید کرد که وزیر خارجه آمریکا تالش می کند تا با مطرح کردن این 

اتهامات میان پکن و کشورهای دیگر شکاف ایجاد کند.

قتل جوان 18 ساله توسط پلیس لس  آنجلس اعتراضات ضد نژادپرستی مردم آمریکا را شعله ورتر کرد 

شلیک  پلیس  به پنجره خانه های مردم 

 پاکس�تان: عالمه "طالب جوهری" اندیش��مند، 
شاعر و از شخصیت های معروف شیعه که محبوبیت 
ویژه ای نزد تمامی فرق اسالمی در پاکستان داشت، 
دی��روز در ش��هر "کراچی" درگذش��ت. وی دروس 
حوزوی را نزد آیت اهلل خویی و آیت اهلل س��ید باقر 

صدر در شهر نجف عراق کسب کرد. 

 فلس�طین: س��ازمان ملل متحد در گزارشی از 
افزایش 250 درصدی تخریب خانه های فلسطینی ها 
به دس��ت نظامیان اش��غالگر در مقایس��ه ب��ا اوایل 
امس��ال )2020( خبر داد. نظامیان اش��غالگر اقدام 
به تخریب و مصادره 70 ساختمان فلسطینی ها به 

بهانه ساخت و ساز غیر مجاز کردند.

 هند: وزیر دفاع هند در بحبوحه تنش های مرزی 
اخیر با چین و به منظور رایزنی ها با مقام های روسیه 
درباره تس��ریع در روند تحویل اس 400 دهلی نو را 
به مقصد مس��کو ترک کرد.»راجنات سینگ« وزیر 
دفاع هند از س��فر سه روزه خود به مسکو به منظور 
رایزنی ها درباره تقویت »مشارکت دفاعی« خبر داد.

 بحرین: یک فعال بحرینی از اوضاع بد زندانیان در 
این کشور به ویژه یک نوجوان بحرینی و نبود خدمات 
پزش��کی خبر داد. »ابتس��ام الصائ��غ« فعال حقوقی 
بحرینی اعالم کرد که احمد مهدی فضل یک نوجوان 
17 ساله که توس��ط نیروهای امنیتی بازداشت شده 

است از شرایط جسمی بسیار بدی رنج می برد.

 


