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 حمله جنگنده های 
رژیم صهیونیستی به غزه

جنگنده های رژیم صهیونیســتی بامداد روز 
گذشته )چهارشــنبه( نواحی مختلف در نوار غزه 
از جمله پایگاه های مقاومت فلســطین را هدف 
قرار دادنــد. به گزارش الجزیــره، در این حمالت 
پایگاه های مقاومت فلسطین در غرب خان یونس 
و جنوب نوار غزه هدف قرار گرفت. طبق گزارش 
منابع محلی پهپادهای اسرائیلی دو پایگاه مقاومت 
در خان یونس و غزه را به طور مکرر هدف قرار دادند. 
منابع خبری وابســته به حماس در غزه گزارش 
دادند که جنگنده های ارتش اسرائیل یک پایگاه 
متعلق به گردان های عزالدین قسام )شاخه نظامی 
حماس( موسوم به الخیل که مرکز آموزش نظامی 
بود هدف گرفتند. پدافند هوایی مقاومت فلسطین 
به سمت پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی در 
شرق شجاعیه آتش گشــوده است. این حمالت 
در پی گزارش آتش سوزی  در شهرک های اطراف 
غزه موســوم به غالف غزه در اثر ارسال بالن های 
آتش زا از غزه صورت گرفت. رژیم صهیونیستی در 
واکنش به پرواز بالن های آتش زا در شهرک های 
مجاور غزه تهدید کرد پاسخش شدید خواهد بود. 
این اولین حمالت رژیم صهیونیستی به غزه پس 
از آتش بس ۲۱ مه است که به ۱۱ روز جنگ در این 

باریکه پایان داد.
در همین حال حازم قاسم، سخنگوی حماس 
در واکنش به این حمالت گفت: بمباران نوار غزه 
توسط اسرائیل تالشی ناموفق برای جلوگیری از 
همبستگی و مقاومت مردم ما با شهر مقدس است. 
وی در بیانیه ای افزود: این بمباران ها برای سرپوش 
نهادن بر وضعیت آشــفته رژیم صهیونیستی در 
ســازماندهی راهپیمایی به اصطالح رقص پرچم 
انجام شده است. ســخنگوی حماس افزود: مردم 
ما و مقاومت شجاعانه به دفاع از حقوق و مقدسات 
ادامه خواهند داد تا زمانی که رژیم اشغالگر از تمام 

خاک سرزمین ما خارج شود. 
از ســوی دیگــر آناتولــی گــزارش داده که 
همزمان با برپایی راهپیمایی رقص پرچم توسط 
شهرک نشینان صهیونیســت در قدس اشغالی 
مناطق مختلف این شهر شــاهد درگیری میان 
فلســطینیان و یهودیان تندرو بــود. در همین 
راســتا هالل احمر فلســطین اعالم کرد شمار 
فلســطینی هایی که در ایــن درگیری ها زخمی 

شدند به ۳۳ تن رسید. 

بر اساس گزارش های واصله روز دوشنبه عمر 
بارلیو، وزیر جدید امنیت داخلی اسرائیل، پس از 
ارزیابی اوضاع با رهبران ارتش، سرویس امنیتی 
شــین بت و پلیس، با برگزاری راهپیمایی رقص 
پرچم ها موافقت کرد. رقص پرچم ها در واقع نوعی 
راهپیمایی است که در آن شــرکت کنندگان با 
حمل پرچم های اسرائیل در مسیر مشخص شده 
)باب العمود، یکــی از دروازه های بخش قدیمی 
قدس( می رقصند. همزمان با این راهپیمایی در 
بخش قدیمی قدس، مقاومت فلسطین با ارسال 
بالن های آتش زا به شهرک های اطراف غزه به این 
اقدام تحریک آمیز صهیونیست ها پاسخ داد. از سوی 
دیگر شبکه عبری کان گزارش داد که اسرائیل در 
پیامی به اردن و تشکیالت خودگردان فلسطین در 
پی راهپیمایی پرچم ها اعالم کرده که نمی خواهد 

اوضاع قدس را تشدید کند. 
به موازات این تحوالت روزنامه معاریو اعالم کرد 
که آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل سه 
شنبه با جوزف دانفورد، رئیس سابق ستاد مشترک 
ارتش آمریکا و ۱۰ ژنرال بازنشســته که به اراضی 
اشغالی ســفر کرده اند، دیدار کرد. در این نشست 
درباره عملیات نگهبان دیوارهــا )عملیات اخیر 
رژیم صهیونیستی علیه غزه(، ایران و توافق برجام 
و تأثیر احتمالی آن بر لبنان، سوریه و غزه گفتگو 
شد.کوخاوی که شــنبه به آمریکا سفر می کند، 
نشستی را با افسران اسرائیلی در چارچوب همایش 
عملیاتی آموزشی در پایان عملیات حارس االسوار 
برگزار کرد. وی در این نشست گفت: اگر الزم باشد 
برای عملیات »نگهبان دیوارهای« آماده می شویم. 
ما از قدرت در زمان نیاز و در مکان مناسب استفاده 
می کنیم. طی عملیات اخیر نیاز به عملیات زمینی 
نبود. اگر فایده ای داشــته باشــد از زور استفاده 
می کنیم. این در حالیست که بسیاری از رسانه های 
داخل و خارج از اسرائیل شروع فاز جدید حمالت 
اسرائیل به غزه را نماد و نشــانه ادامه سناریوهای 
تندروی نفتالی بنت می دانند که متحد نتانیاهو 

بوده است. 

جهاننما

 شماره   822 /    پنجشنبه 27  خرداد   1400  /   6 ذی القعده 1442  / 17  ژوئن   2021

فرشاد گلزاری

 اوضاع و احوال این روزهای تونس 
چندان تعریفی ندارد و به نظر می رسد 
که این کشــور در حال وارد شدن به 
بحرانی اســت که باید آن را »بحران 
چند الیه« دانست. هفته گذشته در 
پی مرگ یک جوان تونســی پس از 
بازداشت توســط نیروهای امنیتی، 
اعتراضات در غرب این کشــور آغاز 
شد و تا همین امروز هم این روند ادامه 
دارد. در ایــن اعتراضــات نیروهای 
امنیتی و مردم تونس با یکدیگر درگیر 
شدند و نیروها برای متفرق کردن این 
اعتراضات از گاز اشــک آور استفاده 
کردند. این اعتراضــات به نوعی علیه 
دولت مســتقر و بحران حاکم بر این 
کشــور برگزار شــده بود اما پس از 
مرگ این جوان ۲۰ ساله و دفنش که 
با حضور گســترده نیروهای امنیتی 
همراه بود، اوضاع به شدت ملتهب شد. 
شاهدان حاضر در صحنه گفته اند که 
فیلم ویدیویی در شبکه های اجتماعی 

منتشر شده که نشان می دهد جوان 
دیگری در جریــان اعتراضات اخیر، 
بازداشــت و با لباس کشــیده شده 
است و همین موجب شده اعتراضات 
شعله ور شود. بنابر اسناد و داده های 
موجود این اعتراضات اساساً قرار بود تا 
مسالمت آمیز برگزار شود اما واکنش 
تند نیروهای امنیتی مانع از این مساله 
شد و در نهایت همه چیز به خشونت 
کشیده شده اســت. این اقدام البته 
انتقادات گســترده احزاب سیاسی و 
سازمان های حقوق بشری را به همراه 
داشت و آنها نخست وزیر را مسئول این 
حادثه دانستند. فشــار جامعه مدنی 
و نهادهــای حقوق بشــری به حدی 
افزایش پیــدا کرد که نخســت وزیر 
تونس اخیراً اعالم کــرد، آنچه اتفاق 
افتاده، غیر قابل قبول است و افسران 
پلیس که به کودک حمله کردند از کار 
تعلیق شده اند و دادگستری در حال 
تحقیق درباره حمله مذکور اســت. 
بســیاری از مقامات و روزنامه نگاران 
تونســی بر این عقیده بودنــد که با 
دستگیری و محاکمه افسران پلیس 
که عامل قتل جوان تونســی بودند، 

اوضاع کاماًل آرام شود؛ اما نه تنها این 
اتفــاق رخ نداد بلکه اخبار منتشــره 
از تونس نشــان می دهد کــه اوضاع 
بیش از حد بحرانی است. خبرگزاری 
فرانسه روز گذشته )چهارشنبه( اعالم 
کرد که معترضان تونســی دوباره با 
تمام قوا به خیابان ها بازگشته اند تا به 
دولت این کشور بفهمانند که هنوز به 
دنبال مطالبه خون های ریخته شده بر 
زمین هســتند. بر اساس گزارش این 
خبرگــزاری، راهپیمایی اعتراضی از 
مقابل منزل احمد بــن عماره، جوان 
فوت شده تونسی آغاز شده و به سمت 
نقطه ای در محله ســیدی حســین 
واقع در غرب پایتخت کــه جنازه او 
با جراحات شــدیدی پیدا شده بود، 
ادامــه یافت. تظاهرکننــدگان پس 
از رسیدن به محله ســیدی حسین 
حرکت خود را به ســمت یک مرکز 
امنیتی ادامه دادند اما هیچ گزارشی 
از وقوع درگیری در ایــن اعتراضات 
ارائه نشده اســت. آنها در شعارهای 
خود خشونت دســتگاه های امنیتی 
را محکوم کــرده و افشــای واقعیت 
ماجرای مرگ این جوان را خواســتار 

شدند. از ســوی دیگر خالد الحیونی، 
ســخنگوی وزارت کشور تونس برای 
به حاشیه بردن پرونده قتل این جوان 
تونسی و آرام کردن معترضان اعالم 
کرده که یکی از خودروهای گشــتی 
پلیس هنگام بازرســی و کنترل، به 
یک جوان مشکوک می شــود و او با 
دیدن خودروی پلیــس اقدام به فرار 
می کند، در ادامه پلیس در گزارشــی 
مطلع می شــود که آن جوان در یکی 
از بیمارســتان ها فوت شــده است. 
این در حالیســت که رویتــرز عربی 

اعالم کرده محله ســیدی حســین 
در پایتخت تونــس از یک هفته قبل 
شاهد اعتراضات روزانه ای است که در 
پی انتشــار ویدیویی از بازداشت یک 
نوجوان ۱۵ ساله توســط پلیس این 
کشور و عریان کردن و کتک زدن او به 

راه افتاده است. 
درخواست برای گفت وگوی ملی

تمام مولفه های موجود به خوبی 
نشان می دهد که مســاله صرفاً قتل 
یک جــوان در اعتراضات نیســت. 
اگرچه کشــته شــدن یک معترض 
در کشورهای عربی وحشت زیادی 
همانند بهــار عربی بــرای مقامات 
کشورهای منطقه و شــمال آفریقا 
به دنبال دارد، اما واقعیت این اســت 
که در تونــس ما شــاهد خلق یک 
بحران کوچکتــر در دِل یک بحران 
بزرگتر هســتیم که تمام آن تبدیل 
به یک پرونده ضد امنیتی شده است. 
رفتار پلیس تونس در طول روزهای 
اخیر به حدی زننــده و تند بوده که 
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 
ملل در تونس طــی بیانیه ای اعالم 
کرد که ما نگران نقض حقوق بشر از 
سوی پلیس تونس در سال میالدی 
جاری هســتیم؛ چراکــه پایتخت 
تونس شاهد اعتراضات گسترده علیه 
خشونت های پلیس است. این نهاد 
بین المللی همچنین اعالم کرده که 
این نقض های خطرناک و مکرر که از 
اوایل سال میالدی جاری اتفاق افتاده 
ادامه اختالل در دستگاه های امنیت 
داخلی اســت و ما از مقامات تونس 
درخواســت داریم تا فوراً تحقیقات 
اداری و قضایی شــفاف و مستقلی را 

آغاز کنند. 
این دقیقاً همان بحران کوچکتر 
اســت که حاال تبدیل به یک مساله 
جنجال برانگیــز شــده اســت. در 
این میان امــا اتفــاق مهمتری هم 
رخ داده و آن انتقادهایی اســت که 
بــه رئیس جمهوری تونــس یعنی 
قیس سعید وارد شــده است. اخیراً 
جناح های مخالِف او سعی کرده اند تا 
به هر نحوی که شده وی را در ارتباط 
با سازمان سیا اعالم کنند. او چندی 
پیش در دیدار با هشــام المشیشی، 
نخســت وزیر این کشور و سرپرست 

وزارت کشــور و حسناء بن سلیمان، 
وزیر دادگستری خطاب به مخالفانش 
اعالم کرد که آنچــه این روزها اتفاق 
افتاد خطر شدید علیه تونس است که 
هرگز نمی گذارم کشور سقوط کند و 
می دانم چه کسی مردم را به خیابان ها 
می کشاند و پشت سر هم بحران ایجاد 
می کند تا در حکومــت باقی بماند. 
اشاره غیرمستقیم قیس سعید بدون 
تردید می تواند به مخالفانی باشد که 
ســال های اخیر به صورت تمام قد 
سعی کردند او را از قدرت کنار بزنند 
و حاال او معتقد است که کشته شدن 
جواِن تونسی اساســاً یک سناریوی 
برنامه ریزی شده اســت تا او را تحت 
فشــار اجتماعی قرار دهند. حال به 
نظر می رسد که قیس سعید علیرغم 
مانورهای سیاســی و رســانه ای که 
انجام داده، قدری عقب نشینی کرده 
است. او روز گذشــته )چهارشنبه( 
در دیدار با نخست وزیران سابق این 
کشــور اعالم کرده که در مورد نظام 
سیاسی جدید و قانون اساسی واقعی، 
باید یک گفتگوی جدی انجام شود؛ 
چراکه این قانون اساسی به همه جا 
قفل زده است و با قفل و معامله های 
پشــت پرده نمی توان نهادها را اداره 
کرد و بایــد گفت وگوی ملی صورت 
بگیرد. بــا نگاهی به ســخنان قیس 
سعید و همچنین ادامه اعتراضات در 
تونس، می توان به این معنی و مفهوم 
رسید که این کشــور درگیر بحرانی 
شده که پرونده یک قتل بیش از حد 
به آن دامن زده و حــاال تمام ارکان 
سیاسی، اجتماعی و امنیتی را درگیر 

خود کرده است. 

مردم تونس همزمان با درخواست گفت وگوی ملی از سوی رئیس جمهور دست به اعتراض زدند؛

مطالبه گری خون های بر زمین
به نظر می رسد قیس سعید 
علیرغم مانورهای سیاسی 

و رسانه ای که انجام داده، 
قدری عقب نشینی کرده 

است، چراکه خواستار 
تجدیدنظر در ساختار 
قدرت و قانون اساسی 
جدید شده و پیشنهاد 

 گفت وگوی ملی را 
داده است

اگرچه کشته شدن یک 
معترض در کشورهای عربی 

وحشت زیادی همانند 
بهار عربی برای مقامات 

کشورهای منطقه و شمال 
آفریقا ایجاد می کند، اما 
واقعیت این است که در 

تونس ما شاهد خلق یک 
بحران کوچکتر در دِل یک 

بحران بزرگتر هستیم

رسانه دولتی کره شــمالی دیروز )چهارشنبه( گزارش کرد، رهبری این کشــور گفته که اقتصاد در سال جاری 
میالدی بهبود داشــته اما خواســتار اقداماتی برای مقابله با وخامت اوضاع غذایی در نتیجه کرونا و طوفان ۲۰۲۰ 
شده اســت. به گزارش رویترز، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در جلســه مجمع عمومی حزب حاکم کارگران 
به بررسی پیشرفت در سیاســت های کالن و اقداماتی برای حل مســائل اقتصادی پرداخت. در این جلسه اهداف 
و وظایف برای دســتیابی به یک برنامه اقتصادی پنج ســاله جدید که در جلسه 
قبلی در فوریه مطرح شــده بود، ارائه شــد که شــامل افزایش تولیــد فوالد و 
غذا می شــود. خبرگزاری رســمی کره شــمالی نیز گزارش کــرد، کیم جونگ 
اون گفته کــه اقتصاد به صورت کلی در نیمه نخســت ســال جــاری میالدی 
 رشــد داشــته و مجموع خروجی صنایــع نیز در کشــور ۲۵ درصد بیشــتر از 

سال قبل بوده است. 

ریاســت پارلمان لبنان اعالم کرد که ابتکارعمل نبیه بری برای تشــکیل دولت جدید همچنــان ادامه دارد و 
نخست وزیر مکلف کسی است که گفت وگوهای تشــکیل دولت را انجام می دهد. به گزارش النشره لبنان، ریاست 
پارلمان لبنان با صدور بیانیه ای اعالم کرد: تصمیم گیری درباره تعیین نخســت وزیر خارج از اراده رئیس جمهوری 
بوده و ناشــی از تصمیم نمایندگان یعنی نهاد قانونگذار لبنان است. ریاســت پارلمان لبنان آورده است: طبق اصل 
۶۴ قانون اساسی نخست وزیر مکلف کســی که گفت وگوهای پاررلمانی را برای 
تشــکیل دولت انجام می دهد. نبیه بری در ادامه این بیانیه افزود: ما نیازمند راه 
حل هستیم نه کنار رفتن. ابتکارعمل همچنان ادامه دارد. این حق من است که 
بخواهم به نخست وزیر مکلف در هر ابتکار عمل که به آن دست میابد، کمک کنم. 
وی خطاب به میشل عون تاکید کرد که تصمیم تعیین نخست وزیر برعهده شما 

نیست و پارلمان پاسخ نامه شما به حریری را داد.

اون:

اوضاع مواد غذایی در کره شمالی وخیم است
بری خطاب به عون: 

تعیین نخست وزیر از اختیارات رئیس جمهور نیست

مقامات ســعودی با اتهــام خروج علیــه ولی امر و 
حضور در صــف مخالفان یک نوجوان بازداشــتی را با 
دست بسته گردن زدند و جسدش را در مکانی نامعلوم 
سر به نیست کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت 
المیادین، این مقامات سر مصطفی آل درویش، جوان 
سعودی تحت بازداشت را در حالی که دست بسته بود، 
از بدن جــدا کردند و بعد با اتهام خــروج علیه ولی امر 
به بیان دیگر پیوســتن به صف مخالفان جسد او را در 
مکانی نامعلوم سر به نیست کردند. مقامات عربستان 
رسانه ها را از انتشــار لینک های تسلیت به مناسبت 
اعدام آل درویش از اهالی القطیف منع کردند. صفحه 
توییتری فعال قطیفی در توییتی نوشــت، ریاســت 
امنیت کشــور اجازه نداد خانــواده آل درویش برای 
دریافت تسلیت، گروهی در واتســاپ تشکیل دهد و 
با تهدید و رعب و وحشــت آنها را وادار به سکوت کرده 

است. در حال حاضر در عربستان به دلیل شیوع کرونا 
مراســم عزاداری به جای حضوری، اینترنتی برگزار 
می شود. سازمان اروپایی ســعودی ESOHR  هم 
در واکنش به این اعدام، در توییتی نوشــت، یک سال 
است که دولت عربســتان ادعا می کند اعدام کودکان 
 زیر ســن قانونی را متوقف کرده اســت امــا اینگونه 

نبوده و نیست.

دیدار والدیمیر پوتین و جو بایدن دیروز )چهارشنبه( 
در ویال الگرانژ ژنو انجام شــد. به گزارش اسپوتنیک، 
روسای جمهور آمریکا و روسیه در الگرانژ مورد استقبال 
گای پارملیــن، رئیس جمهور ســوئیس قرار گرفتند. 
پارملین گفت: امیدوارم روسای جمهور روسیه و آمریکا 
مذاکرات مثمرثمری در راستای منفعت کشورهایشان 
و جهان برگزار کنند. وی افزد: از طرف دولت سوئیس 
به روســای جمهور روســیه و آمریکا برای سفر به ژنو، 
شــهر صلح خیر مقدم می گویم. این برای ســوئیس 
افتخاری است که طبق سنت دیرینه اش برای حمایت 
از گفت وگو و درک متقابل میزبان شما برای این نشست 
باشد. رهبران روســیه و آمریکا ابتدا در مقابل دوربین 
خبرنــگاران دســت های یکدیگر را فشــرده و عکس 
گرفتند. پوتین از بایدن برای پیشنهاد این دیدار رو در رو 
تشکر کرد. بایدن نیز این دیدار را سودمند ارزیابی و ابراز 

امیدواری کرد چارچوب منطقــی و عملی برای زمانی 
که منافع آمریکا و روســیه متفاوت است، ایجاد شود. 
کرملین اعالم کرده که مذاکرات در سه بخش یک بخش 
کوچک و دو بخش توسعه یافته با زمان استراحت انجام 
می شود. هیئت روسی شــامل دستیار رئیس جمهور، 
وزیر خارجه، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، سفیر 

روسیه در آمریکا و رئیس ستاد نیروهای مسلح است. 

عربستان یک نوجوان شیعه را گردن زدپوتین و بایدن در ژنو با یکدیگر دیدار کردند
خبرخبر


