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پاسخ حزب اهلل همین بود یا 
پاسخ های بیشتری در راه است؟

روزنامــه الکترونیکــی رأی الیوم نوشــت: 
حزب اهلل قدرت بازدارندگــی خود را ثابت کرده 
است و از پاسخ به هرگونه نقض قواعد نبرد دریغ 

نمی کند.
عبدالباری عطوان یادداشــت بخش سخن 
سردبیر امروز روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم  را به 
پاسخ تالفی جویانه روز یکشنبه حزب اهلل به رژیم 

صهیونیستی اختالص داد.
این تحلیلگر فلسطینی مقیم لندن با طرح سه 
پرسش در عنوان یادداشت سعی کرد بر مبنای 
دیدگاه خود و داده های منابع عربی به آن پاسخ 

دهد که در زیر آمده است:
»آیا هدف گرفتن خودروی نظامی اسرائیل، 
همان پاسخی اســت که نصراهلل وعده داده بود، 
یا حمالت دیگــری نیز وجود خواهد داشــت؟ 
صحت صحبت ها در مورد موفقیت میانجیگری 
و فشارهای خارجی و داخلی در دستیابی به آتش 
بس غیرمستقیم و جلوگیری از جنگ طوالنی 
چقدر است؟ چرا معتقدیم نتانیاهو از این نبرد، 

برنده بیرون نیامد؟«.
در این  یادداشت آمده است: ظهر روز یکشنبه 
حزب اهلل در بیانیه رســمی اعــالم کرد که یک 
خــودروی نظامی اســرائیلی را در نزدیکی مرز 
لبنان با سه راکت ضد زره بمباران کرد که با انهدام 
خودرو و کشته یا زخمی شــدن سرنشینان آن 
همراه شد، اما فرماندهی نظامی اسرائیل که به 
وقوع این اتفاق اعتراف کرد گفت که هیچ کشته 
یا زخمی نداشته است و در مقابل رژیم اسرائیل 
جنوب لبنــان را گلوله باران امــا گزارش های 
رسانه ای اســرائیل از ورود سه زخمی اسرائیلی 
به یکی از بیمارستان های حیفا پس از این واقعه 

حکایت می کند.
معلوم نیســت حملــه به خــودروی زرهی 
اسرائیل همان وعده سید حسن نصراهلل به پاسخ 
انتقام جویانه به شهادت دو تن از نیروهای خود در 
حمله موشکی اسرائیل به ریف جنوبی دمشق یا 
حمله دو پهپاد انتحاری اسرائیل به آسمان لبنان 
است که با هدف ترور یکی از فرماندهان حزب اهلل 
انجام شده بود در حالی که فرماندهی نظامی رژیم 
اسرائیل از پایان عملیات و پاسخ به آن خبر داد و 
هم زمان تاکید کرد که وضعیت اضطراری شدید 
در جبهه شمالی هنوز در انتظار هر گونه شرایط 

اضطراری است.

نصراهلل در تازه ترین سخنان خود در توضیح 
پاسخ تالفی جویانه گفته است، »پاسخ حزب اهلل 
به منظور تثبیت معادالت و قواعد نبرد و تثبیت 
جایگاه حفاظت از کشــور است و اینکه اسرائیل 
را وادار ســازیم بهای تجاوز خود را بدهد«. پس 
آیا حمله محدود روز یکشــنبه ، اجرای همین 

وعده ها بود؟
پاســخ می تواند هم زمان آری و خیر باشــد. 
آری، زیرا حزب اهلل تالفی کرد و در مرز لبنان یک 
هدف نظامی را زد، نه فقط در مزارع شبعا مانند 
ســال های 2014 و 2016 و یک پیام قوی را به 
اسرائیلی ها مخابره کرد. اینکه حزب اهلل در برابر هر 
گونه تجاوز آتی اسرائیل به خاک لبنان که قواعد 
درگیری ایجاد شــده پس از حمله ژوئیه 2006 
را نقض کند هرگز دست بسته نخواهد نشست. 
پاسخ می تواند خیر باشد، به این دلیل که پاسخ 
حزب اهلل از نظر اندازه انتظارات را برآورده نکرد، 
زیرا بســیاری بر این باورند که برای اسرائیلی ها 
به اندازه کافی دردناک نبود و با ماهیت حمالت 
آنها به پایگاه های حزب اهلل چه در سوریه و چه در 

ضاحیه )جنوب بیروت( برابر نبود.
منابع لبنانی و عربی طی چند روز گذشته از 
فشارهای داخلی  و خارجی بر حزب اهلل و شخص 
آقای نصراهلل صحبت کرده اند تا حزب اهلل واکنش 
تالفی جویانه بزرگی را به رژیم اســرائیل نشان 
ندهد و این رژیم از آن  برای آغاز یک جنگ تمام 
عیار علیه لبنان اســتفاده نکند، خصوصاً پس 
از تهدیدهای  بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
اسرائیل و هشدار درباره بزرگی پاسخی که نیروها 

و موشک های آن علیه لبنان نشان خواهند داد.
به نظر می رسد آقای سیدحسن نصراهلل ولو 
به طور موقت این مسئله را لحاظ کرده تا احزاب 
رقیب در داخــل لبنان حــزب اهلل را در به خطر 
انداختن امنیت و ثبات لبنان متهم نکنند و بر این 
پیام تاکید کند که حزب اهلل خواهان حفاظت از 

لبنان است. 

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

حوالی ســاعت ۳ بعد از ظهر دیروز 
یک انفجار انتحاری در میان واحدی از 
نیروهای تامین امنیت والیت قندوز در 

شمال افغانستان رخ داد.
به گفته نصرت رحیمی، سخنگوی 
وزارت داخله افغانستان در این رویداد 
6 نفر از نیروهای امنیتی افغان کشته و 
1۵ نفر دیگر از جمله 11 غیر نظامی و 4 

پلیس زخمی شده اند.
شــاهدان رویداد می گویند حمله 
زمانــی رخ داد که نیروهــای امنیتی 

درحال غذا خوردن بودند.
گروه طالبان مسئولیت این حمله 
را به عهده گرفته اســت. طالبان بامداد 
روز یک شنبه نیز به قندوز حمله کرد؛ 
حمالتی که بیم تجدید تجاوز به نقاط 
تمرکز جمعیتی را حتی با وجود ادعای 
مذاکره کننده ارشد آمریکایی مبنی بر 
نزدیکی به توافق با این گروه شبه نظامی 
افغان، افزایش داده است. حاال خلیلزاد 
برای نهایی کردن نتیجه این مذاکرات 

در کابل به سر می برد.

فواد آمان، یکی از سخنگویان وزارت 
دفاع افغانستان به واشنگتن پست گفت 
که جنگجویان طالبــان حداقل از دو 
جهت به پل خمری در شمال افغانستان 
هجوم آوردند. به گزارش سرویس های 
اطالعاتی افغانستان بین ۳0 تا 40 نفر 
از جنگجویان طالبان در ساعت 2 شب 

حمله را آغاز کردند.
دو مقام امنیتی افغان که خواستند 
نامشان افشا نشود، چرا که مجوز صحبت 
کردن در این مورد با رسانه های خبری 
را نداشتند، مدعی شدند که نیروهای 
طالبان از چند جهت مختلف به شهر وارد 
شدند و برای مدتی یکی از کلیدی ترین 
بزرگراه هایی که کابل را به شمال کشور 
متصل می کرد، مســدود کردند. این 
اولین بار بود که نیروهای طالبان موفق 
شدند، کنترل بخشی از پل خمری را به 

دست گیرند.
محمد نســیم مدبر، یکی از وکالی 
ســاکن پل خمری گفت که نزاع برای 
کنترل این شهر در حالی ادامه داشت 
که جنگجویان طالبــان در خانه های 
شــهروندان مخفــی می شــدند و از 
شهروندان به عنوان سپر انسانی استفاده 
می کردند. او گفت که شهروندان صدای 

شــلیک مسلسل ها را می شــنیدند و 
حمالت موشکی همواره ادامه داشت 
و نیروهــای امنیتی به آهســتگی به 
پیش می رفتند تا از تلفات شهروندان 
جلوگیری کنند و هنوز جستجوی خانه 
به خانه برای یافتن شبه نظامیان آغاز 

نشده است.
مدبر گفت: بدبختانــه ما متحمل 
تلفاتی شــدیم، اما شــمار آنها هنوز 

مشخص نیست.
یکشنبه عصر، در استان شمال شرقی 
بدخشان انفجاری در یک زمین فوتبال 
در فیض آباد، مرکز استان منجر به کشته 
شدن نظیر محمد نظیر، شهردار سابق 
شهر شــد. او یکی از رهبران ضد شبه 
نظامیان طالبان بود و سدی حیاتی در 
مقابل این گروه شــبه  نظامی به شمار 

می رفت.
اوایل روز یک شنبه، زلمی خلیلزاد، 
مذاکره کننــده ارشــد آمریکایی در 
امور افغانســتان، در توئیتی نوشت که 
جدیدتریــن دور مذاکــرات با طالبان 
در دوحه قطر به نتیجه نهایی رســیده 
است و طرفین این مذاکرات در آستانه 
دستیابی به یک توافق هستند. او گفت 
که اواخر همان روز به کابل سفر می کند 

تا مشاوره های بیشتری برای مذاکرات 
دریافت کند. ماراتن مذاکرات با هیأت 
طالبان هفته گذشته با توجه به مهلت 
تعیین شده غیر رسمی برای رسیدن به 
نتیجه نهایی تا یکشنبه هفته جاری، تا 

پاسی از شب به طول می انجامید.
حمله به پل خمری یــک روز پس 
از آن صورت گرفت که شــبه نظامیان 
طالبان تجاوز گســترده ای را به یکی از 
بزرگ ترین شهرهای شمالی افغانستان 
با نام قندوز از چند جهت مختلف انجام 
داد و یک روز درگیری با نیروهای دولت 
افغان را برای کنترل بیشتر این شهر رقم 
زد. قندوز در سال های اخیر دوبار سقوط 

کرده و به دست طالبان افتاده است، اما 
هم اکنون تحت اختیاردولت مرکزی 

افغانستان است.
عصر روز شــنبه، در حالی که یک 
سخنگوی پلیس با برخی مقامات محلی 
در یکی از میادین شــلوغ شهر گرد هم 
آمده بودند، یک عامل انتحاری بمبی را 
در نزدیکی آن ها منفجر کرد که کشته 
شدن سرهنگ سید ســرور حسینی، 
سخنگوی پلیس و حداقل 9 نفر دیگر را 

به دنبال داشت.
این حمله کمی پــس از آن صورت 
گرفت که اســداهلل خلید، وزیر دفاع از 
شــهر بازدید کرد و به شــهروندان آن 
تضمین داد که این شــهر هیچ وقت به 
دست شبه نظامیان نیافتد. ژنرال ارتش 
آمریکا، آستین اســکات میلر، فرمانده 
ارشــد ایاالت متحده در افغانستان نیز 
همچنین روز شنبه از شهر قندوز بازدید 
کرده بود، اما کمــی پیش از آغاز حمله 

شهر را ترک کرد.
روز یکشنبه، وزارت داخلی افغانستان 
اعالم کرد که کل شهر قندوز پاکسازی 
شده است و وضعیت شهر به طورکامل 
به حالت عادی بازگشته است. مقامات 
شــهر اعالم کردند که ده ها جنگجوی 
طالبان و 20 عضــو نیروهای امنیتی 
دولت افغانستان و پنج شهروند عادی 

نیز در بین کشته شدگان بودند.
حمله اخیر در قندوز بدترین نمایش 
خشونت از سوی طالبان در حین تداوم 
مذاکرات در قطر بود. خلیلزاد در توئیت 
روز شنبه خود نوشــت: موضوع حمله 
در قندوز را در مذاکرات مطرح کردیم 
و به طالبان گفتیم که خشــونت های 
اینچنینی باید در افغانســتان متوقف 

شوند.
در کابل، صدیق صدیقی، سخنگوی 
ریاســت جمهوری گفت که این حمله 
کامال در تضاد با چیزی است که طالبان 
در فرایند صلح در دوحه از آن ســخن 

می گویند.
ایاالت متحــده آمریــکا و هیأت 
طالبــان، در 9 دوره مذاکرات طی 10 
ماه با یکدیگر گفتگــو کردند. طالبان 

می خواهد که تمامی نیروهای خارجی 
حاضر در افغانستان از این کشور خارج 
شــوند. ایاالت متحده در این مذاکرات 
خواستار برقراری آتش بس کامل شده 
است و اصرار دارد که دولت افغان پس از 
به نتیجه رسیدن این مذاکرات و حصول 
توافق، در مذاکراتــی جداگانه لحاظ 
شود. طالبان اما همواره از پذیرش دولت 
مرکزی افغان در جریان مذاکرات صلح 

امتناع کرده است.
اشــرف غنــی، رئیس جمهــور 
افغانســتان در حــال پیــش روی در 
سیاست کشور با چشــم به انتخابات 
ریاست جمهوری پیش رو در تاریخ 28 
ماه سپتامبر )ششم مهرماه( است. او با 
فشار مضاعفی برای به تعویق انداختن 
این انتخابات مواجه است؛ انتخاباتی که 
پیش تر دوبار به تعویق افتاده بود. علت 
این فشار برای تعویق انتخابات، نگرانی 
از تأثیر آن بر چشم انداز مذاکرات صلح 
و امکان افزایش خشــونت ها از سوی 

نیروهای طالبان است.
در حال حاضر مقامــات انتخابات 
افغانستان عنوان کرده اند که در صورت 
برگزاری این انتخابات حدود 2 هزار حوزه 
انتخاباتی برای اخذ آرا نمی تواند برقرار 
باشد، چراکه مسائل امنیتی اجازه این 
کار را نمی دهد. در هفته جاری عبداهلل 
عبداهلل، بزرگ ترین رقیب غنی و رئیس 
اجرایی افغانستان عنوان کرد که او حاضر 
اســت به دلیل صلح و امنیت مردم از 
رقابت های انتخاباتی کنار گذاشته شود.

به رغم وعده مذاکره کنندگان صلح دوحه جریان دارد؛

تداوم حمالت طالبان به قندوز
نیروهای طالبان از چند 

جهت مختلف وارد قندوز 
شدند و برای مدتی یکی از 
کلیدی ترین بزرگراه هایی 
که کابل را به شمال کشور 

متصل می کرد، مسدود 
کردند. این اولین بار بود 

که نیروهای طالبان موفق 
شدند، کنترل بخشی از پل 

خمری را به دست بگیرند

در حالی که سخنگوی 
پلیس با برخی مقامات 

محلی در یکی از میادین 
شلوغ قندوز گرد هم آمده 
بودند، یک عامل انتحاری 
بمبی را در نزدیکی آن ها 

منفجر کرد که کشته شدن 
سخنگوی پلیس و حداقل 9 

نفر دیگر را به دنبال داشت
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طوفان سهمگین دوریان که از عصر یکشنبه )دهم شهریور ماه( جزایر باهاما را در نوردیده است؛ خسارات سنگینی برجا 
گذاشته و در حال حرکت به سمت سواحل ایالت فلوریدا است. مطابق پیش بینیهای صورت گرفته سازمان هواشناسی 
آمریکا، طوفان سهمگین دوریان با سرعتی بالغ بر 200 کیلومتر بر ساعت مجمع الجزایر باهاما را درنوردیده است و طبق 
گزارش رسانه ها خسارات سنگینی برجای گذاشته است. مقامات باهاما دستور تخلیه منازل را به مردم این منطقه صادر 
کردند و به افرادی که این توصیه ها را نشنیده گرفته درباره عواقب آن هشدار دادند. به گفته مقامات محلی دولت باهاما، 7۳ 
هزار نفر و حدود 21 هزار خانه تحت تاثیر این طوفان قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب توئیتری خود 
نوشت: برای مردم باهاما دعا می کنیم. شبیه این طوفان در گذشته سابقه نداشته است: سطح هشدار ۵، و سرعت طوفان 
بالغ بر 200 کیلومتر بر ساعت. نیروی دریایی آمریکا اعالم کرد که در پی شدت گرفتن 
طوفان دوریان، پایگاه دریایی جکسون ویل را تخلیه کرده است. هم زمان رسانه های 
آمریکایی از طریق شبکه های اجتماعی مانند توئیتر در حال اطالع رسانی درباره سطح 
هشدار، مناطقی که مســتقیما تحت تاثیر طوفان قرار می گیرند و همچنین معرفی 

پناهگاه های موجود برای اسکان و پناه گرفتن مردم مناطق مختلف هستند.

کمپین انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری تونس روز دوشنبه )یازدهم شهریور ماه( رسما شروع شده و تا 12 سپتامبر 
)21 شهریور ماه( ادامه خواهد داشت. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای الشرق األوسط، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 
در تونس در تاریخ 1۵ سپتامبر )24 شهریور ماه( با حضور 26 نامزد برگزار خواهد شد. تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست 
جمهوری تونس روز دوشــنبه )یازدهم شهریور ماه( در داخل این کشور به طور رســمی آغاز شده و تا 12 سپتامبر ادامه 
خواهد داشت. انتظار می رود نامزدها طی این مدت زمان بین دوم تا 1۳ ماه جاری میالدی برنامه های انتخاباتی خود را به 
رای دهندگان ارائه کنند و رای آن ها را به دست آورند. از جمله مهمترین نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری تونس 
یوسف الشاهد، نخست وزیر کنونی، المنصف المرزوقی، رئیس جمهوری سابق، عبدالکریم الزبیدی، وزیر دفاع مستعفی 
تونس و عبدالفتاح مورو، نامزد جنبش النهضه هستند که در این انتخابات با یکدیگر 
به رقابت خواهند پرداخت. قرار بود دور نخســت انتخابات ریاست جمهوری تونس 
طبق معمول در روز 17 نوامبر )26 آبان ماه( برگزار شــود اما به دلیل فوت سبسی در 
2۵ژوئیه )سوم مرداد ماه( هیئت عالی انتخابات تونس تصمیم گرفت این انتخابات در 

1۵ سپتامبر برگزار شود.

آغاز رسمی کمپین  انتخابات ریاست جمهوری تونسخسارات گسترده طوفان دوریان به باهاما

حزب مخالف کارگر انگلیس روز سه شنبه )دوازدهم 
شهریور ماه( قانون پیشنهادی خود را با هدف جلوگیری 
از وقوع خروج بدون توافق این کشــور از اتحادیه اروپا 
در پارلمان برای بحث و به رأی گذاشــته شدن مطرح 

خواهد کرد.
به نوشــته پایگاه بلومبرگ، جان مــک دانل، وزیر 
خزانه داری دولت در ســایه انگلیس از جبهه مخالفان 
به اسکای نیوز گفت: قانون گذاران در حال بررسی این 
هستند که چطور ما طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
)دوازدهم و سیزدهم شهریور ماه( قانونی را در پارلمان 
معرفی کنیم که ما را قادر بــه جلوگیری از یک خروج 
بدون توافــق از اتحادیه اروپا بــدون تصویب پارلمان 

سازد.
این در حالی اســت کــه چند روز پیــش بوریس 
جانسون، نخســت وزیر انگلیس در اقدامی جنجالی 
پارلمان این کشــور را طی اکثر روزهای ماه سپتامبر 

)شهریور ماه( و تقریبا نیمی از ماه اکتبر )مهر ماه( معلق 
ســاخت تا هم زمان به مذاکراتش با اتحادیه اروپا برای 

یک توافق بریگزیت جدید ادامه دهد.
جانسون تأکید کرده که انگلیس در ۳1 اکتبر )نهم 
آبان ماه( به هر صورت از اتحادیــه اروپا خارج خواهد 
شــد. در عین حال میشــل بارنیه، یک مذاکره کننده 
ارشد اتحادیه اروپا گفت که نسبت به جلوگیری از یک 

بریگزیت بدون توافق خوشبین نیست.

به نقــل از خبرگزاری فرانســه، مخالفان دولت در 
هنگ کنگ روز دوشنبه )یازدهم شهریور ماه( برگزاری 
اعتصــاب عمومی را در این منطقــه خودمختار چین 

خواستار شدند.
پــس از یک  هفته پرتنــش همراه با خشــونت در 
تظاهرات، مخالفــان دولت برای برگــزاری اعتصاب 

عمومی و تحریم کالس های دانشگاه فراخوان دادند.
بر اساس این گزارش, در حالی که مقامات این منطقه 
ویژه چین بــرای برگزاری دو تظاهــرات مجوز صادر 
کردند، تظاهرکنندگان از نخستین ساعات روز دوشنبه 
)یازدهم شهریور ماه( دست به اعتراض در قطارها زده 
و در ساعات پرتردد روز دوشــنبه وضع ایستگاه های 
مترو را پر تنش کردند. شماری از تظاهرکنندگان که 
لباس سیاه بر تن کرده بودند، مقابل ورودی های چند 
ایستگاه مترو قرار گرفته و مانع از حرکت قطارها شدند.

از سوی دیگر, با آن که قرار بود دانشگاه ها تعطیالت 

تابستانی را به پایان رســانده و از دوشنبه کالس های 
درس آغاز به کار کنند، دانشــجویان که کانون اصلی 
معترضان را تشــکیل می دهند، تحریــم کالس ها به 
مدت دو هفته و برگزاری تجمع اعتراضی در عصر روز 

دوشنبه )یازدهم شهریور ماه( را خواستار شدند.
ناآرامی های هنگ کنگ از خرداد ماه سال جاری در 
پی اعتراض به الیحه استرداد مجرمان از هنگ کنگ 

به چین آغاز شد.

 معترضان در هنگ کنگ خواستار برگزاری 
اعتصاب عمومی شدند

آخرین تالش مخالفان دولت برای جلوگیری از برگزیت 
بدون توافق

خبرخبر


