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درگیری پلیس با معترضان  علیه 
اساسی تونس قانون 

منابع خبری اعالم کردند که پلیس تونس جمعه برای 
متفرق کردن ده ها معترض به پیش نویس جدید قانون 
اساسی تونس که توسط رئیس جمهور این کشور ارائه 
شد، از گاز اشک آور، باتوم و اسپری فلفل استفاده کرد. 
به گزارش المیادین، معترضان تونسی که سعی داشتند 
تظاهرات را به سمت وزارت کشور بکشند، با نیروهای 

پلیس این کشور درگیر شدند. 
تظاهرات معترضان تونسی در راستای مخالفت با 
پیش نویس قانون اساسی جدید است که توسط قیس 
سعید، رئیس جمهور این کشور ارائه شد. معترضان که در 
میان آنها رهبران احزاب سیاسی و نهادهای مدنی حضور 
داشتند، شعارهایی در مخالفت و محکومیت سعید سر 
می دادند به گونه ای که در تعدادی از این شعارها، قیس 

سعید را دیکتاتور خطاب کردند. 
به گفته منابع خبری مطلــع، در میان معترضان، 
شخصیت های برجسته ای از حزب دموکرات، حزب 
جمهوری و حزب کارگر حضور داشتند. به گفته خبرنگار 
رویترز، پلیس تونس در جریان این اعتراضات، حداقل 

۵ تن را دستگیر کرد. 
تونســی ها دوشــنبه آینده در یک همه پرسی به 
صندوق های رای خواهند رفت تا نظر خود را درباره قانون 
اساسی جدید تونس که صالحیت های گسترده ای را 
به رئیس جمهور این کشور اعطا می کند، اعالم کنند. 
جنبش النهضه، که یکی از برجسته ترین مخالفان سعید 
است، خواستار تحریم همه پرسی شد و آن را مسیری 
غیرقانونی توصیف کرد، در حالی که اتحادیه عمومی 
کارگری تونس آزادی تصمیم گیری در مورد مشارکت 

در همه پرسی را به حامیان خود واگذار کرد. 
کمیته برگزاری انتخابات اعــالم کرد که بیش  از ۹ 
میلیون تونسی صالحیت شرکت در این همه پرسی را 
دارند. پیش نویس نسخه اولیه قانون اساسی تونس بیش 

از ۴۰ اصالحیه داشت که خطاهای آن لو رفته است!
    

۹۰  فلسطینی زخمی شدند؛
یورش نظامیان صهیونیست 

به شهرک »سلوان«

در جریان درگیری  میان فلســطینیان و نیروهای 
رژیم صهیونیستی در شهرک سلوان در جنوب مسجد 
االقصی، ۹۰ تن از فلسطینیان زخمی شدند. در میان 

زخمی ها چند کودک نیز دیده می شوند.
طبق گزارش منابع، جراحات عموما ناشی از شلیک 
گاز اشک آور، گلوله های الستیکی و بمب های صوتی 
است و بیشتر آنها موارد خفگی با گاز اشک آور بوده است.
شــاهدان عینی به نوبــه خود گــزارش دادند که 
درگیری های خشونت آمیزی بین نیروهای اسرائیلی 
و جوانان ساکن قدس در محله »بطن الهوی« در شهرک 
ســلوان رخ داد که طی آن نیروها به طور گســترده و 
متناوب به سمت ساکنان فلســطینی گاز اشک آور 

شلیک کردند.
براساس گفته شاهدان عینی، نیروهای رژیم اشغالگر 
به منزل زهیر الرجبی، مسئول محله بطن الهوی یورش 
برده و پس از حمله به منزل آنها، وی و پسرش حمزه را 

دستگیر کردند.
شهرک ســلوان شــاهد درگیری های مداوم بین 
نیروهای اسرائیلی و جوانان ساکن قدس است، عالوه 
بر این که نیروهای رژیم صهیونیستی با تخریب شهر 
و مصادره زمین به نفع پروژه های شهرک ســازی  این 

شهرک را به صورت مستمر هدف قرار می دهند.
سوءقصد به جان معاون نخست وزیر اسبق 

فلسطین
منابع فلسطینی همچنین اعالم کردند ناصرالدین 
الشاعر، معاون نخست وزیر پیشین فلسطین از یک سوء 
قصد جان سالم به در برد. به گزارش سما، افراد مسلح 
جمعه به خودروی او در روســتای کفرقلیل در جنوب 
نابلس تیراندازی و وی را هدف ســوء قصد قرار دادند. 
سخنگوی پلیس فلسطین اعالم کرد که الشاعر پس از 
تیراندازی توسط مهاجمان ناشناس در نابلس زخمی و 
به بیمارستان منتقل شد. منابع محلی هم اعالم کردند 
که الشاعر از ناحیه پاها مورد اصابت چندین گلوله قرار 

گرفت و وضعیت جسمانی وی مساعد است. 

جهان نما

 حــدود 21 روز دیگر ســالگرد 
ورود مجــدد طالبــان بــه کابل و 
خروج مهندسی شــده اشرف غنی، 
رئیس جمهوری پیشین افغانستان 
است و این در حالیست که با گذشت 
یکســال از آن تــراژدی، هنوز هیچ 
مشکلی در افغانســتان حل نشده و 
هیچ امری بســامان نرسیده است. 
کســانی که آن روزها را به یاد دارند 
نظاره گر سقوط شهروندان افغان در 
هواپیمای نظامی آمریکایی ها بودند 
که برای فرار از دست امارت اسالمی، 
حیات خود را قمار کردند و دست آخر 
هم ظرف چند ثانیه از بین رفتند. آن 
صحنه ها بدون شک در تاریخ بشریت 
به عنوان یک ســند تاریــک و تلخ 
باقی می ماند؛ چراکه ایاالت متحده 
یکباره پس از دو دهه افغانســتان را 
نه تنها ترک کرد بلکــه اداره آن را به 

جریانی ســپرد که هزاران نفر را در 
2۰ سال گذشته از لب تیغ گذرانده و 
»جهاد علیه کفر« را با حذف و هرس 
و تفسیرهای موردنظر خود اجرایی 
کرده بود. بدون شک افغانستان سه 

چهره دارد. 
چهره اول همان سال هایی بود که 
آمریکایی ها در آن حضور داشتند و 
اجازه دادند تلویزیون ها و شبکه های 
خصوصی و روزنامه ها و سایت های 
خبری متعدد با آزادی عمل فراوان 
شکل بگیرد و زنان هم در حال سر و 
شکل دادن هویت جدید خود بودند. 
چهره دوِم افغانســتان همان چند 
روزی بود که یکباره اشرف غنی سوار 
بر هواپیما شد و کابل را به قصد امارات 
متحده عربی ترک گفت و آنجا بود که 
پرچم های سفید منقوش به »ال اله اال 
اهلل محمد رسول اهلل« که حامل آنها 
طالبان بودند در کابل و بســیاری از 
والیات دیگر نمایان شد. چهره سوم 
افغانستان هم وضعیت فعلی است. 
وضعیتی که به نوعی نشان می دهد 

امارت اسالمی به دنبال آن است که 
چهره متمدنی از خود و افغانستان به 
دنیا نشــان دهد ولی واقعیت دقیقاً 

خالف این موضوع است. 
آنچــه مدنظر ما در این نوشــتار 
است، مقطع سوم و بخشی از مقطع 
دوم افغانستان است که 1۵ آگوست 
را باید مبدأ آن بدانیم. بدون شــک 
وضعیت آن هنگام افغانستان را باید 
یک »خأل آنی« دانست؛ به گونه ای 
که ظرف چند ساعت دولت تعطیل یا 

به قول طالبان »اسقاط« شد و امارت 
اســالمی در کابل رخ عیان کرد اما 
اتفاق های پس از استقرار نشان داد 
که اساســاً ما یک مدل از جابجایی 
هماهنــگ قدرت با تجویــز ایاالت 

متحده را شاهد بوده ایم. 
بســیاری از تحلیلگران در داخل 
کشــور معتقدند که طالبان را باید 
»متغیر وابسته« دانســت و بر این 
اســاس اعتقاد دارند که این جریان 
دقیقاً هرآنچه کــه غرب می گوید را 
اجرایی می کند. اینکــه این حرف 
تا چه حــد صحــت دارد موضوع ما 
نیست، بلکه در اینجا ما به کنشگری 
غرب در قبال طالبان و افغانســتان 
اشاره می کنیم که حاال رگه هایی از 
آن پیدا شده که نشان می دهد اروپا 
و ایاالت متحده هــم در حال کلید 
زدن ســناریوی جدیدی هستند. 
سناریویی که واشنگتن به نوعی در 
حال دست گذاشتن بر مولفه هایی 
است که می تواند طالبان را عصبانی 
کند؛ حــال اینکه ســازمان ملل در 

گزارش اخیر خود بــر این موضوع 
تاکید کرده که »ایمن الظواهری«، 
رهبر ســازمان القاعده نــه تنها در 
قید حیات اســت، بلکه اسناد نشان 
می دهد که زیســتگاه او در محیط 

طالبان یعنی »افغانستان« است! 

تاکید مجدد
 بر عدم مشروعیت طالبان

در این میان و بــرای اثبات نیت 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده که هر 
دو آنها 2۰ سال در افغانستان حضور 
داشــتند و منابع مردم این کشور را 
به یغما بردند؛ باید به اظهارات اخیر 
ســفیر اتحادیه اروپا در افغانستان 
مراجعــه کــرد. »وون برانــت« در 
نشستی در پارلمان اروپا اعالم کرد 
که »ما روش بســیار محتاطانه ای را 
در پیش داریم و فکر می کنم یک چیز 
خوب در این میان وجود دارد که آن 
هم اجماع بزرگ در کشورهای غربی 
برای به رســمیت نشناختن طالبان 
اســت و فکر نمی کنم کــه نظر این 
اجماع به زودی ها تغییر کند«. سفیر 
اتحادیه اروپا در افغانستان عالوه بر 
این موضع خاطرنشان کرد که قحطی 
و مشــکالت بشــری در افغانستان 
بیداد می کند و هنوز هم نمی توانیم 
بگوییم که قرار است چه زمانی این 
روند سامان بگیرد یا کمک به مردم 

افغانستان افزایش پیدا کند. 
سخنان ســفیر اتحادیه اروپا در 
به رســمیت نشــناختن طالبان در 
حالی بیان می شــود کــه امامعلی 
رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان 
نیز در نشســت ســران کشورهای 
آسیای میانه در قرقیزستان عنوان 
کرد کــه طالبان آنچــه را که تعهد 
کرده بود، عملی نساخته  است. این 
در حالیســت که اخیــراً منابعی در 
شمال افغانســتان اعالم کردند که 
جنبش طالبان تاجیکستان در شمال 
افغانستان راه اندازی شده و حاال نه 
تنها تاجیکســتان، بلکه روسیه هم 
از این روند احســاس خطر می کند. 
اما فشــار بر طالبان به اینجا خالصه 
نمی شــود و به نظر می رسد که یک 
طرح سراســری از ســوی غرب در 
دست اجراست. به گونه ای که دیروز 
)شنبه( شرکت متا )فیسبوک سابق( 
به ریاســت مارک زوکربرگ، اعالم 
کرد که حساب های کاربری طالبان 
در شبکه های فیسبوک و اینستاگرام 
حذف شــده اند. چنــدی پیش هم 

در پی حذف حســاب های کاربری 
خبرگزاری باختر و رادیو و تلویزیون 
ملی افغانســتان که تحــت کنترل 
طالبان است از سوی شرکت متا در 
شــبکه های اجتماعی فیسبوک و 
اینستاگرام،  این شرکت در پاسخ به  
خبرنگاران گفت که کارشناسان ما 
به این جمع بندی رسیدند که آسیب 
محتوای این حســاب های کاربری 

بیشتر از جنبه خبری آنهاست. 
این مدل اظهارات از سوی شرکت 
متا که در خاک آمریکا مستقر است، 
به خوبی نشــان می دهــد که حاال 
آمریکایی ها به صورت مستقیم و از 
مجرای دولتی طالبان و افغانستان 
را زیر فشــار قرار نمی دهند، بلکه به 
دنبال آن هســتند تا اتحادیه اروپا را 
به صورت علنی و مستقیم با طالبان 
روبرو کنند و خــود به صورت پنهان 
طالبان را در کابل مــورد هدف قرار 
دهند. از سوی دیگر مارکوس پوتزل، 
سرپرست دفتر نمایندگی سازمان 
ملل متحد در افغانستان )یوناما( در 
یک نشســت خبری در کابل با ارائه 
گزارشــی اعالم کرد کــه نیروهای 
طالبــان از زمانی که قــدرت را در 
افغانستان به دست گرفته اند مرتکب 
صدها مــورد نقض حقوق بشــر از 
جمله قتل  و شکنجه شــده اند و ما 
این گزارش را به صورت علنی تایید 
می کنیــم. اینکه طالبــان گزارش 
مذکــور را دروغ قلمــداد می کند، 
موضوع جدید یا تعجب آوری نیست 
اما باید توجه داشــت که غرب با این 
اقدامات بــه صورت علنــی انزوای 
جدید و ادامه دار را بــه طالبان ابالغ 
کرده که شــاید تبعات رادیکالی را 

دربرداشته باشد. 

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از اجماع جهانی بر عدم به رسمیت شناختن طالبان خبر داد؛

ابالغ ادامه انزوا به امارت اسالمی!

فرشاد گلزاری

بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند که طالبان را باید 
»متغیر وابسته« دانست و 
این جریان دقیقًا هرآنچه 

که غرب می گوید را اجرایی 
می کند، اما مواضع اروپا و 

آمریکا در چند روز گذشته 
نشان از تحریک و سرکوب 

سیاسی طالبان دارد

توضیحات شرکت متا که در 
خاک آمریکا مستقر است 
مبنی بر حذف حساب های 

کاربری طالبان در شبکه های 
فیسبوک و اینستاگرام؛ 
به خوبی نشان می دهد 

که آمریکایی ها به صورت 
مستقیم و از مجرای دولتی، 

طالبان و افغانستان را زیر 
فشار قرار نمی دهند، بلکه 
به دنبال آن هستند تا فعاًل 
اتحادیه اروپا را به صورت 
علنی با طالبان روبرو کنند

کاخ سفید از کمک نظامی جدید آمریکا به اوکراین به 
ارزش 2۷۰ میلیون دالر، از جمله چهار سامانه توپخانه ای 
هیمارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، واشنگتن 
در مجموع 2۰ واحد از ســامانه  موشــکی هیمارس را که 
می تواند روی خودروهای زرهی سبک حمل شود، به کی یف 
عرضه کرده است. به گفته جان کربی، سخنگوی کاخ سفید 
در امور استراتژیک، محموله جدید همچنین شامل حداکثر 

۵۸۰ پهپاد فونیکس روح ققنوس است. 
کربی افزود: در مواجهه با جنایات روسیه، رئیس جمهور 
آمریکا به صراحت گفته اســت که ما تا هر وقت الزم باشد 
به حمایت از دولت و مــردم اوکراین ادامــه خواهیم داد. 
ســامانه های متحرک هیمارس می توانند موشــک های 
هدایت شونده توســط جی پی اس با برد هشتاد کیلومتر 
شلیک کنند و به اوکراین این امکان را می دهند تا به اهداف 
روسی که قباًل در دسترس نیروهایش نبودند، دست یابد. 

کربی خاطرنشان کرد که واشــنگتن همچنین ۳۶۰۰۰ 
مهمات توپخانه ای و دیگر مهمات را در این بســته کمکی 
قرار خواهد داد. روز سه شنبه، الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع 
اوکراین از کشورهای غربی خواست تا سامانه های توپخانه 
دقیق تری ارائه کنند و توضیح داد که کشورش به حداقل 
صد سامانه هیمارس نیاز دارد تا بتواند یک ضدحمله مؤثر 

انجام دهد.

کمک ۲۷۰ میلیون دالری آمریکا به اوکراین
خبر

یک گروه عراقی مســؤولیت حمله به پایگاه زلیکان 
متعلق به ترکیه در شمال استان نینوا را برعهده گرفت. 
به گزارش شفق نیوز، یک گروه مســلح عراقی که خود 
را تیپ آزادگان عراق می نامــد، در بیانیه ای اعالم کرد، 
عملیات حمله به پایگاه اشغالگران ترکیه ای در زلیکان 
با موشــک های مدل گراد 122 میلیمتــری را بر عهده 

می گیریم و این تنها شروع کار است. 
این گروه مسلح عراقی در ادامه بیانیه خود تاکید کرد 
که »این عملیات به انتقام شهدایمان که در استان دهوک 
با موشک های اشغالگران ترکیه ای هدف قرار گرفتند، 
انجام شد.«  یکی از مســؤوالن محلی استان دهوک روز 
جمعه اعالم کرد پایگاه نظامــی ترکیه هدف حمله قرار 

گرفته است. 
محمد امین، مدیر منطقه زلیکان گفت: پایگاه زلیکان 
هدف یک راکت قرار گرفت که به اطراف آن اصابت کرد، 

این حمله هیچ تلفاتی نداشــت و دو راکت نیز در محل 
سکوی پرتاب ضبط شــدند. یک منبع امنیتی دیگر نیز 
پیش از این از حمله به پایگاه ترکیه در منطقه بعشیقه خبر 
داده بود. این منبع به شفق نیوز گفت: چند راکت پایگاه 
نظامی ترکیه واقع در منطقه بعشیقه را هدف قرار دادند. 

همچنین ســه راکت در اطراف پایگاه نظامی ترکیه 
سقوط کرد.

خبر

اقدام تالفی جویانه »تیپ آزادگان عراق« با حمله به پایگاه ترکیه 

رســانه های آلمانی گزارش دادند، صدراعظم آلمان و 
همسرش بارها اسناد محرمانه ای را به داخل سطل های 
زباله انداخته اند که بعدا توسط همسایگانشان پیدا شده 
است. نشریه اشپیگل گزارش کرد که ساکنان منزلی در 
مرکز پوتســدام که اوالف شــولتس، صدراعظم آلمان و 
همسرش بریتا ارنست ساکن آن هستند، اسناد محرمانه ای 
را در سطل زباله یافته اند؛ همسر شــولتس وزیر آموزش 
در ایالت برندنبورگ است. این روزنامه همچنین نوشت: 
به عنوان مثال پس از نشســت گروه هفت که ژوئن سال 
جاری میالدی در بایرن برگزار شــد، کاغذی با عکس ها و 
مشخصات مختصری از سران کشورها و دولت ها در سطل 
زباله یافت شد. به عنوان مثال در این اسناد آمده که همسر 

ماریو دراگی، نخست وزیر مستعفی ایتالیا، از حضور در انظار 
عمومی اجتناب می کند. گرچه چنین اطالعاتی در دسترس 
مردم است اما وزارت خارجه آلمان آنها را اسناد محرمانه 

طبقه بندی کرده که فقط برای استفاده رسمی است.

نماینده ویژه چین در امور شــبه جزیره کره و معاون 
وزارت خارجه روسیه توافق کردند که در مسائل مربوط 
به شبه جزیره کره همکاری های خود را تقویت کنند. به 
گزارش اسپوتنیک، در بیانیه  وزارت خارجه چین درباره 
این تماس تلفنی آمده است: آن ها توافق کردند که چین 
و روســیه باید ارتباط خود را حفظ کرده، همکاری های 
دوجانبه و در مجامع بین المللــی را افزایش داده و نقش 
سازنده مشترکی در حمایت از ثبات سیاسی این شبه جزیره 
اتخاذ کنند. لیو شیائومینگ، نماینده ویژه چین در امور 
شبه جزیره کره و ایگور مورگالوف، معاون وزارت خارجه 
روسیه در این گفت وگو توافق کردند که حفظ صلح و ثبات 
در شبه جزیره کره یک منفعت مشترک برای کشورهای 

منطقه و جامعه جهانی اســت. در این بیانیه آمده است: 
نگرانی های به حق و منطقی کره شمالی باید جدی گرفته 
شده و به آن ها پرداخته شود. هر دو دیپلمات تاکید کردند 

که طرفین باید تمرین خویشتن داری کنند.

توافق چین و روسیه بر سر همکاری در شبه جزیره کرهکشف اسناد محرمانه صدراعظم آلمان در سطل زباله!


