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 شلیک ۳ موشک از لبنان 
به اراضی اشغالی و پاسخ تل آویو

منابع از حمله موشــکی از خاک لبنان به سه 
شــهرک در منطقه الجلیل در اراضی اشغالی خبر 
دادند. در پی این حمله ارتش رژیم صهیونیســتی 
بخش هایی از جنوب لبنــان را در چند نوبت هدف 
حمله موشکی و توپخانه ای قرار داد. خبرنگار الجزیره 
گزارش داد که آژیر خطر در شهرک کریات شمونه، 
کفار جلعادی و تل حی در الجلیل در اراضی اشغالی 
در نزدیکی مرزها با لبنان به صدا درآمد. خبرگزاری 
فلسطینی سما نیز گزارش داد دستکم سه موشک از 
خاک لبنان به اراضی اشغالی شلیک شد که دو فروند 
از این موشک ها به هدف اصابت کرد و آتش سوزی 
در کریات شمونه گزارش شده است. آویخای ادرعی، 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد، 
صحبت درباره شلیک سه موشک به اراضی اشغالی 
است که یکی از آن ها در داخل خاک لبنان سقوط 
کرده و توپخانه ارتش به این حمالت پاســخ داده 
است. منابع اســرائیلی با تایید این حمله موشکی 
اعالم کردند که نیروهای ارتش در الجلیل به حالت 
آماده باش کامل درآمدند. همچنین به اسرائیلی ها 
دستور داده شده به پناهگاه ها بروند. سامانه گنبد 
آهنین در رهگیری دو فروند از این موشک ها شکست 
خورد. ایــن منابع اعالم کردند کــه توپخانه رژیم 
صهیونیستی به این حمالت پاسخ داد و مناطقی در 
جنوب لبنان از جمله منطقه الخیام را هدف گرفت 
که به دنبال آن صدای انفجار از جنوب این کشــور 
به گوش رسید. شبکه الجزیره اعالم کرد حمالت 
به لبنان فعال متوقف شده اســت. همزمان اعالم 
شده که تعداد موشک های شلیک شده به جنوب 
لبنان ۶ موشک است. شبکه الجزیره از حمله مجدد 
رژیم صهیونیستی به جنوب و نیز حمله توپخانه ای 
این رژیم به مناطق ابل السقی و الخریبه در جنوب 
لبنان و راشیا الفخار و مسیرهای منتهی به الماری و 
شمال الناقوره خبر داد. از سوی دیگر صابرین نیوز 
به نقل از تیم هالل احمر رژیم صهیونیستی گزارش 
داد که طبق گزارش های اولیه ۴ تن تاکنون زخمی 
شــدند. در پی این حمله نفتالی بنت، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی فورا جلسه کنست را برای انجام 
رایزنی های گسترده امنیتی ترک کرد. وی پس از 
نشست امنیتی با فرماندهان این رژیم در گفتگو باوالال 
مدعی شد که همه چیز رو به راه است! برخی منابع 
عبری گزارش دادند این حمله توسط سازمان های 
فلسطینی در لبنان صورت گرفته است. هنوز هیچ 

گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته است.
    

 خلیلزاد: طالبان و دولت کابل 
بر حفظ منافع کشور تمرکز کنند

آمریکا در هشداری واضح به طالبان اعالم کرد 
اگر افغانستان با زور توسط این گروه تصرف شود، 
 به یک کشور منزوی بدل می شود. به گزارش شبکه 
تلویزیونی جئو، زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا 
در امور افغانستان در حالی این مساله را مطرح کرد 
که درگیری ها در افغانستان در پی خروج در جریان 
نیروهای خارجی از این کشور شدت گرفته و طالبان 
بسیاری از مناطق افغانستان را متصرف شده است. 
وی همچنین به بررســی روند صلح افغانستان و 
سازش در این کشور پرداخت و به توافق امضا شده 
بین دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا و طالبان در دوحه اشــاره کرد که می تواند 
فرصتی برای مذاکرات بین افغان ها و حل مشکالت 
موجود به واسطه اشــتراک قدرت باشد که هم از 
سوی افغان ها و هم از سوی جامعه بین الملل مورد 
حمایت است. وی ادامه داد: متاسفانه دو طرف هنوز 
به پیشرفت قابل مالحظه ای نرسیده اند. ما همواره 
به دنبال راه ها و ابزارهایی برای کمک به تســریع 
مذاکرات هستیم چون نمی خواهیم شاهد این باشیم 
که یک راه حل نظامی به جنگ دیگری در افغانستان 
منجر می شود. زلمای خلیلزاد ادامه داد: یک راه حل و 
توافق سیاسی برای صلحی پایدار در افغانستان وجود 
دارد و ما آن را می خواهیم. ما به تعهداتمان تا زمان 

دستیابی به چنین هدفی پای بند هستیم. 
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فرشاد گلزاری

 بالروس همچنان نقطه محوری 
میان رویارویی غرب و شــرق است؛ 
یعنی ناتو و روســیه. این چنین به 
نظر می رسد که این موقعیت فعلی 
به مذاق رهبران مینســک خوش 
می آید؛ چراکه طــی روزهای اخیر 
تالش ها برای اســتفاده از آن شدت 
بیشتری گرفته اســت. »الکساندر 
لوکاشــنکو«، رئیس جمهــوری 
بالروس حدود ســه روز پیش اعالم 
کرد که اگر الزم باشد، آماده دعوت از 
سربازان روسی است اما اعالم کرده 
که در حال حاضــر ضرورتی برای 

انجام این کار نیست. 
لوکاشنکو همچنین تاکید کرد 
که بــدون حضور نیروهای مســلح 
دیگر کشــورها با اعتراضات ســال 
گذشته میالدی علیه دولت مینسک 
روبرو شد و ادامه داد که اگر الزم باشد 
تردیدی در حضور نیروهای روسی 
در کشــور ندارد. او و همقطارانش 
معتقدند که بالروس قادر اســت به 
سرعت ۵۰۰ هزار ســرباز ارتش را 
مســتقر کند و اگر این تعداد کافی 
نباشــد، تمامی نیروهای مســلح 

روســیه را به بالروس می آورند. این 
اظهارات از سوی لوکاشنکو در حالی 
مطرح شــد که دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کرملین چندی بعد اعالم 
کرد که مسکو هیچ گونه درخواست 
رســمی از ســوی مینســک برای 
اســتقرار نیروهای روسی دریافت 
نکرده و تنها زمانی این اقدام صورت 
می گیرد که درخواســت رســمی 

دریافت شود. 
این در حالیســت که روســیه و 
بالروس از سال ها قبل روابط نزدیک 
نظامی و دفاعی دارند؛ به گونه ای که 
دو ایستگاه ارتباط راداری روسیه با 
زیردریایی های مستقر در اقیانوس 
اطلس، هند و پاسیفیک در بالروس 
مستقر هستند و در ســپتامبر، دو 
کشور قرار است مانورهای مشترک 
نظامــی در مقیاس بــزرگ برگزار 
کنند. ایــن نزدیکی نظامی به نوعی 
برای غرب و به خصوص اعضای ناتو 
یک تهدید علنی به حساب می آید 
که تبعات آن بارهــا متوجه ایاالت 
متحده و اروپا شده اســت و نمونه 
دیگری از آن را می توان در اوکراین 

مشاهده کرد. 
این در حالیســت کــه تاکنون، 
دولت لوکاشنکو در مقابل تالش های 
روسیه برای بسط و گسترش حضور 

نظامی روسیه در بالروس مقاومت 
کرده و درخواســت ها برای افتتاح 
یک پایگاه هوایی و استقرار نیروهای 
بیشتر در این کشور را رد کرده است. 
اما در بحبوحه سیاسی، در بالروس 
پس از انتخاب مجدد لوکاشــنکو به 
عنوان رئیس جمهوری این کشور در 
اوت ۲۰۲۰ که با اعتراضات گسترده 
همراه شد، روسیه به همسایه خود 
وعده کمک نظامــی داد و وامی به 
ارزش بیش از یک میلیارد دالر برای 
کمک به اقتصاد بیمار این کشــور 

اختصاص داده است. 
از سوی دیگر، بالروس در گامی 
تالفی جویانــه علیــه تحریم های 
اقتصــادی اتحادیه اروپــا راه را بر 
هزاران پناهجو گشوده است. اتحادیه 
اروپا نیز در واکنش به اقدام بالروس 
دست به اعزام نیرو برای حفاظت از 
مرزهای خارجی اروپا زده است. بر 
این اســاس پس از این اقدام دولت 
بالروس، کارل نهامر، وزیر کشــور 
اتریش در واکنش بــه این اقدام در 
وین از اعزام واحدهــای ویژه »کبرا  
۱۳« به کشور لیتوانی خبر داد. این 
نیروهای یگان ویژه عازم شده اند تا 
در بیش از هــزار و ۱۰۰ کیلومتری 
شمال شرقی کشور خود از مرزهای 
خارجی اتحادیه اروپا حفاظت کرده 

و آن را نفوذناپذیــر کنند. لیتوانی، 
این کشــور حوزه دریــای بالتیک 
به تازگــی در تعــداد پناهجویان و 
مهاجرانــی که از طریــق بالروس 
وارد این کشــور می شــوند، رکورد 
شکسته است؛ به گونه ای که شمار 
آنها سال گذشته تنها ۸۱ نفر بود و در 
سال جاری شمارشان به بیش از سه 
هزار نفر رسیده و این برای کشوری 
که جمعیــت آن تنها ســه میلیون 
نفر اســت چالش واقعی محسوب 

می شود. 
مأموریت نیروهــای یگان ویژه 
اتریش در اول ماه اوت )دهم مرداد( 
شروع شده و قرار است هفته ها ادامه 
یابد اما زمان پایان ایــن مأموریت 
بســتگی به چگونگی پیشرفت امور 
دارد. به نوشــته روزنامه اتریشــی 

اســتاندارد، این تحــوالت حاصل 
سیاست های الکســاندر لوکاشنکو 
است؛ چراکه او مرزهای کشور خود 
را به روی پناهجویان خاورمیانه باز 
کرد تا از لیتوانی بــرای همیاری با 

تحریم های غرب انتقام بگیرد.
حمایت از اپوزیسیون

اقدام لوکاشــنکو به نوعی حمله 
علیه غرب قلمداد می شود  این روند 
باعث شــده تا کشــورهای اروپایی 
مجدداً اقدام های سیاسی انفرادی 
و جمعی خود را مــورد بازبینی قرار 
دهند. بر این اســاس روز گذشــته 
شــاهد بودیم که بوریس جانسون، 
نخست وزیر بریتانیا میزبان دشمن 
شماره یک لوکاشنکو یعنی سوتالنا 
تیخانوفســکایا، رهبر اپوزیسیون 
بالروس بــود. دیداری کــه نه تنها 
برای مینسک، یبکه برای مسکو هم 
بســیار مهم و البته عصبانی کننده 
به شــمار می رود. فارغ از دشمنی 
دیرینه بریتانیا و روسیه که ریشه آن 
به سال های جنگ سرد باز می گردد 
باید توجه داشــت که هدف لندن از 
این دیدار به نوعی هشدار و مخابره 
پیام تهدید به مســکو و مینســک 
بوده اســت. نخســت وزیر بریتانیا 
در ایــن دیدار حمایــت کامل خود 
را از رهبر اپوزیســیون بالروس که 
به زعــم او در خط مقــدم تالش ها 
برای احیای دموکراســی در مقابل 
سرکوب جامعه مدنی در این کشور 
شــرق اروپا قرار دارد، ابراز کرد. این 
دیدار چند ساعت پس از آن برگزار 
شد که جســد رهبر گروهی که به 
بالروسی ها در فرار از آزار و اذیت ها 
کمک می کرد در پارکی در کی یف، 
پایتخت اوکراین پیدا شد؛ پرونده ای 
که نشان می دهد جوخه ترور پوتین 
و لوکاشــنکو همچنان مشغول به 
کار اســت. نکته ای که در این دیدار 
باید مورد توجه قرار بگیرد این است 
که جانســون در این دیدار صراحتاً 
افزایش فشار بر بالروس را خواستار 
شده اســت. او بر ســرعت لندن در 
اعمال تحریم علیــه دولت بالروس 
پس از ربودن هواپیمایی که حامل 
رومان پروتاسویچ، خبرنگار مشهور 
مخالف لوکاشــنکو بود، تاکید کرد؛ 
چراکه اواخر مــاه مه دولت بالروس 

پس از به زمین نشاندن اجباری یک 
فروند هواپیمای مسافربری شرکت 
رایان ایــر، رومان پروتاســویچ را 
بازداشت کرد و هنوز از سرنوشت وی 
خبری در دست نیست! این موضع 
بریتانیــا در حالی اتخاذ شــده که 
چند روز پیش هم رهبر اپوزیسیون 
بالروس با جو بایدن در کاخ ســفید 
دیدار داشــت. رئیــس جمهوری 
آمریــکا ۲۸ ژوئیه پــس از دیدار با 
سوتالنا تیخانوفسکایا در توییتر خود 
اعالم کرد که دولت آمریکا از مردم 
بالروس در تالش برای دموکراسی 
و حقوق بشــر حمایت می کند. این 
توئیت بایدن به خوبی نشان می دهد 
که ایاالت متحده آمریکا صراحتاً در 
مقابــل بالروس وحامــی آن یعنی 

روسیه ایستاده است. 
از نکات جالب دیدار اخیر بایدن 
با سوتالنا تیخانوفسکایا این بود که 
او با وی در کاخ ســفید دیدار کرد. 
دیدار در کاخ ســفید معموال برای 
رهبران و روســای جمهوری دیگر 
کشــورها در نظر گرفته می شود و 
حضور رهبر اپوزیســیون بالروس 
در کاخ سفید نشان از حمایت دولت 
بایدن از این اپوزیسیون دارد. بر این 
اساس باید به این درک رسید که دو 
دیدار اخیر ســوتالنا تیخانوفسکایا 
بــا رئیــس جمهــوری آمریــکا 
و نخســت وزیر بریتانیــا به صورت 
مشهود نشان می دهد که مخالفان 
بالروس و روســیه زیر چتر آن قرار 
 گرفته اند و بــه زودی منازعه جدید 

در راه است.

حمایت لندن از رهبر اپوزیسیون بالروس پس از تایید واشنگتن؛ 

مخالفان لوکاشنکو زیر چتر غرب 
دیدار جانسون و 

تیخانوفسکایا چند ساعت 
پس از آن برگزار شد که 

جسد رهبر گروهی که به 
بالروسی ها در فرار از آزار 

و اذیت ها کمک می کرد در 
پارکی در کی یف، پایتخت 

اوکراین پیدا شد، پرونده ای 
که نشان می دهد جوخه 
ترور پوتین و لوکاشنکو 
همچنان مشغول به کار 

است

دیدار در کاخ سفید معموال 
برای رهبران و روسای 

جمهوری دیگر کشورها در 
نظر گرفته می شود و حضور 

رهبر اپوزیسیون بالروس 
در کاخ سفید نشان از 

حمایت دولت بایدن از این 
اپوزیسیون دارد

رسانه های دولتی کره شمالی دیروز )چهارشنبه( گزارش دادند، مقامات این کشور در نمایشگاه عکسی که توسط 
سفارت روسیه در پیونگ یانگ برگزار شده بود، شــرکت کردند و بر روابط تعاملی و مبتنی بر همکاری خود تاکید 
کردند؛ بازدیدی که بر از سرگیری دیپلماسی حضوری و رو در روی پیونگ یانگ که به خاطر ویروس کرونا به حالت 
تعلیق درآمده بود، اشاره دارد. به گزارش یونهاپ، خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به KCNA گزارش داد که 
این نمایشگاه عکس روز سه شنبه به مناسبت بیستمین سالروز سفر تاریخی کیم 
جونگ-ایل، رهبر فقید کره شمالی به روسیه و دهمین سالروز سفرش به صربستان 
و مناطق خاوردور برگزار شد. کیم جونگ-ایل، پدر کیم جونگ-اون، رهبر کنونی 
کره شمالی تا پیش از فوتش در ســال ۲۰۱۱ میالدی بر این کشور حکومت کرد. 
خبرگزاری KCNA افزود: شرکت کنندگان در این نمایشگاه سفرهای رهبران 

این کشور به روسیه را به عنوان رویدادهایی مهم تحسین کردند.

بر اساس تحقیقات جدید انجام شده از سوی شــبکه الجزیره قطر، نیروی دریایی هند در حال ساخت پایگاهی 
جدید همراه با یک باند فرود سه کیلومتری در جزیره آگالگا در فاصله حدودا ۱۱۰۰ کیلومتری شمال جزیره اصلی 
موریس است. به گزارش اسپوتنیک، کشور جزیره ای موریس به طور سنتی روابط فرهنگی و اقتصادی نزدیکی با هند 
داشته و حدود نیمی از جمعیتش دارای اصالت هندی هستند. گسترش حضور چین در حوزه اقیانوس هند، دهلی نو 
را به تجدیدنظر در سیاستش در قبال موریس واداشته است. دولت هند در سال 
۲۰۲۱ یک خط اعتبار دفاعی ۱۰۰ میلیون دالری را برای این کشــور آفریقایی 
برقرار کرد. میزان هزینه پروژه مذکور حدود ۲۵۰ میلیون دالر برآورد شده است. 
بالغ بر ۳۰۰ نفر در جزیره آگالگا متعلق به کشور موریس زندگی می کنند. ساخت 
یک باند فرودگاهی جدید به نگرانی ها در خصوص وجود برنامه احداث یک پایگاه 

نظامی دامن زده است.

هند مخفیانه در جزیره موریس پایگاه می سازدمقامات کره شمالی دیپلماسی رو در رو  را از سر گرفتند

در پی باال گرفتن نارضایتی ها از عملکرد دولت تونس 
در مهار بحران کرونا و تصمیمات اخیر رئیس جمهور 
این کشور برای فرونشاندن خشم مردمی، تونس شاهد 
موج گسترده ای از اخراج مقامات در نهادهای دولتی و 
مناصب قضایی است. خبرگزاری آناتولی در گزارشی 
درباره تحوالت اخیر تونس نوشت: موج اخراج مقامات 
در تونس با تدابیر و اقدامات اســتثنایی قیس سعید، 
رئیس جمهوری در ۲۵ ژوئیه گذشته در پی اعتراضات 
مردمی در چندین استان آغاز شد که خواستار سرنگونی 
کل سیستم حاکم بودند و آن را متهم به شکست در پرتو 
بحران های سیاسی، اقتصادی و بهداشتی کردند. پس 
از جلســه اضطراری با رهبران نظامی و امنیتی، قیس 
سعید برکناری هشام المشیشی، نخست وزیر تونس را 
اعالم کرد و خود او اختیارات اجرایی را به عهده گرفت 
و فعالیــت پارلمان را بــرای ۳۰ روز تعلیق و مصونیت 

نمایندگان آن را لغو کرد. سلســله برکناری هایی که 
توسط سعید آغاز شد با جزئیات دالیل آن همراه نبوده 
و ناظران احتمال می دهند که در روزهای آینده ادامه 
یابد و به تعلیق فعالیت شهرداری ها نیز کشیده شود. در 
پی اقدامات فوق العاده ، سعید ۲۶ ژوئیه فرمان ریاست 
جمهوری را صادر و هشام المشیشی، نخست وزیر را از 

سمت شان برکنار کرد.

بانک جهانی اعالم کرد، حدود ۷۰ درصد از ساکنان 
یمن با خطر گرسنگی در این کشــور مواجه هستند. 
به گزارش رویتــرز عربی، بانک جهانی در گزارشــی 
هشــدار داد، حــدود ۷۰ درصد از ســاکنان یمن که 
تعدادشان به ۳۰ میلیون تن می رســد، در این کشور 
که آســیب دیده ترین کشــور جهان از نظــر امنیت 
غذایی محســوب می شــود، با خطر گرسنگی مواجه 
هســتند. در این گزارش آمده اســت: درگیری هایی 
که از بیش از شــش ســال قبل در یمن جریان دارند، 
موجب شده اند که دســتکم ۲۴.۱ میلیون تن در این 
کشور شامل ۱۲.۳ میلیون کودک و ۳.۷ میلیون آواره 
داخلی به کمک های بشردوســتانه نیاز پیدا کنند. در 
این گزارش تاکید شده اســت: این درگیری ها اقتصاد 
یمن را نابود کرده به شــکلی که تولید ناخالص داخلی 
این کشور از ســال ۲۰۱۵ به نصف رسید و بیش از ۸۰ 

درصد از کل ســاکنان این کشــور را زیر خط فقر برد. 
بانک جهانی اوایل ژوئن گذشــته نیز خسارات وارده 
به زیرســاخت های یمــن در جنگ را حدود هشــت 
و نیم میلیــارد دالر تخمین زده بــود. طبق گزارش 
جدیدی که از این بانک منتشر شده، میزان خسارات 
 وارده از جنــگ در ۱۶ شــهر اصلی یمــن حدود ۶.۹ 

تا ۸.۵ میلیارد دالر آمریکا است. 

ظرف ۱۰ روز، ۳۰ مقام دولتی در تونس برکنار شده اندبانک جهانی: ۷۰ درصد ساکنان یمن با خطر گرسنگی مواجه هستند
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