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پس از دستور بنت برای حمله به 
مسجداالقصی صادر شد؛

فراخوان حماس و جهاد اسالمی 
برای حضور در قدس

نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار ادامه 
تعرض شهرک نشــینان صهیونیســت به مسجد 
االقصی شد. به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، 
دفتر نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
بیانیه ای اعالم کرد که وی در جلسه ای با وزیر امنیت 
داخلی و کمیســر پلیس این رژیم اوضاع قدس را 
بررسی کرده است. در این بیانیه آمده است که نفتالی 
بنت پس از این جلسه دستور داده است که تعرض 
شهرک نشینان صهیونیست  به مسجد االقصی به 
شکل منظم ادامه داشته باشد. در ادامه بیانیه دفتر 
نخست وزیری رژیم صهیونیستی آمده است که بنت 
در ساعات آینده ارزیابی های بیشتری را از وضعیت 
انجام خواهد داد. این در حالی اســت که گروه های 
مقاومت فلســطین به نظامیان و شهرک نشینان 
رژیم صهیونیستی نسبت به هرگونه تعرض مجدد 
به مسجداالقصی هشدار داده اند. گروه های مقاومت 
اعالم کرده اند که مانند نبرد شمشیر قدس، از این 
پس نیز ندای مقدســات را برای هــدف قرار دادن 
مواضــع تل آویو، لبیک خواهند گفــت. در همین 
راستا دو جنبش حماس و جهاد اسالمی فلسطین 
خواستار حضور گسترده و تحصن در محوطه های 
مسجداالقصی و مقابله با تجاوزات شهرک نشینان 
و نیروهای رژیم اشــغالگر شــدند. محمد حماده، 
سخنگوی جنبش حماس خواستار خیزش ملت 
فلسطین به ســمت قدس، حضور در محوطه های 
مســجداالقصی و نگهبانی در بخش قدیمی شهر 
قدس و اعتکاف در داخل این مسجد در آستانه عید 
سعید قربان شد. حماده در ادامه خاطرنشان کرد، 
رها کردن عنان و افســار شهرک نشینان اشغالگر، 
بیانگر سلطه گری و سیطره آنها بر این مسجد نیست، 
بلکه نشان دهنده عجز و نقص اشغالگران به ویژه پس 
از رویارویی ملت فلسطین در قدس، کرانه باختری و 
غزه است. در همین راستا، طارق سلمی، سخنگوی 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز ضمن اشاره به 
آنچه صبح روز گذشته )یکشنبه( در مسجداالقصی 
رخ داد، تاکید کرد، آنچه اکنون در مسجد االقصی رخ 
می دهد، به مثابه تروریسم و تجاوزی است که همه 
اعراب و مسلمانان جهان را هدف قرار می دهد. طارق 
سلمی همچنین تصریح کرد، در زمانی که دشمن 
صهیونیست با تعرض به یکی از مقدس ترین مقدسات 
مسلمانان، اهداف خصمانه خود را نشان می دهد، 
حکام برخی کشورهای عربی به عادی سازی روابط 
با دشمن صهیونیستی پافشاری می کنند. سخنگوی 
جنبش جهاد اسالمی از فلسطینیان در قدس و در 
تمامی شهرهای داخل اراضی اشغالی خواست تا به 
سمت مسجداالقصی بیایند و با شهرک نشینان و 

سربازان رژیم اشغالگر مقابله کنند.
    

 طالبان: ترکیه از افغانستان نرود، 
با آن می جنگیم

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان درباره موضع 
این گروه نســبت به ماندن نیروهــای ترکیه در 
افغانســتان و احتمال وقوع جنگ داخلی با خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت کرد. محمد 
نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مصاحبه 
با عربی۲۱ گفت: ما با مانــدن نیروهای ترکیه در 
افغانستان در چارچوب پیمان ناتو و به موجب توافق 
بین آنکارا و واشنگتن به بهانه تأمین امنیت فرودگاه 
کابل و مقرهای دیپلماتیک خارجی مخالفیم. در 
صورتی که نیروهای ترکیه در افغانســتان بمانند 
ما علیه آن هــا می جنگیم. بعید اســت با توجه به 
ارزش های دینی، فرهنگی و نژادی میان مردم دو 
کشور، افغان ها درباره این نیروها سهل انگاری به خرج 
دهند. وی گفت: ما متعهد شده ایم تا به زیرساخت 
اصلی و منافع کشورهای دیگر تجاوز نکنیم. آنکارا 
قبال تعهد داده که دســت به هیچ اقدامی که مورد 
قبول ما نباشد، نزند. اما متأسفانه بعدا در رسانه ها 
شنیدیم که آن ها در افغانستان می مانند. این موضوع 
به پایان رسیده است و هیچ گفتگویی درباره آن با 
ترکیه وجود ندارد، هرچنــد که تماس هایی میان 
طالبان و طرف های مختلــف منطقه ای و فعال در 
عرصه افغانستان که تمایل به شراکت و دوستی دارند 
وجود دارد. همکاری پاکستان با ترکیه در این راستا 
مشکلی برای ما ایجاد نمی کند. براساس توافق صلح 
با آمریکا نباید هیچ طرف خارجی در امور افغانستان 
دخالت کند. طالبان ثابت کرده نماینده قانونی مردم 

افغانستان است. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

جغرافیــای آفریقــا و به خصوص 
نواحی شــرقی این قاره که به شــاخ 
آفریقا معروف است، این روزها درگیر 
تنش هایی اســت که به نظر بسیاری 
از ناظران بین المللــی، تاکنون وقوع 
آنها سابقه نداشته است. شاخ آفریقا 
یکی از مهمترین مناطقی اســت که 
بسیاری از قدرت های اروپایی مانند 
ایتالیا و فرانســه و همچنین بریتانیا 
و آمریکا به آن چشــم دارند و بخش 
اعظمی از دلیل این چشم داشت را باید 
موقعیت فوق استراتژیک کشورهای 
این ناحیه دانست. سومالی، جیبوتی، 
اتیوپی و اریتره چهار کشوری هستند 
که جغرافیای شــاخ آفریقا را تشکیل 
می دهند که با کمی تســامح شــاید 
بتوان کنیا را هــم آخرین خِط مرزی 
شــاخ آفریقا دانســت. این منطقه به 
دلیل اشــراف مســتقیم بــر دریای 
ســرخ، خلیج عدن، کانال ســوئز و 
اقیانــوس هند از منظــر اقتصادی و 

ســپس امنیت دریانوردی از اهمین 
باالیی برخوردار است و به همین دلیل 
عالوه بر قدرت های ذکر شــده، رژیم 
صهیونیستی هم به شاخ آفریقا چشم 
دوخته اســت. در این میان اتیوپی به 
عنوان بزرگترین و مهمترین کشــور 
این منطقه از منظر وسعت و جمعیت، 
چند سالی است که با مشکالت زیادی 
روبرو شده که البته ستون فقرات این 
مشکالت عمدتاً سیاسی - اقتصادی 
اســت. قبل از آنکه بخواهم به مساله 
اتیوپی و تنش های جاری در این کشور 
بپردازم باید به این نکته اشاره کنم که 
کشــورهای آفریقایی مانند بسیاری 
از کشــورهای منطقه خاورمیانه که 
نمونه بارز آن را می توان لبنان و عراق 
دانســت، همچنان درگیر اختالفات 
قومی و قبیلــه ای هســتند. در این 
کشــورها عموماً ســاختار سیاسی 
بر اســاس یکســری مدل های بومِی 
اجتماعی بنا گذاشته می شود و حتی 
ســهم خواهی در آن هــم به صورت 
قبیله ای و قومی رخ می دهد. به عنوان 
مثال در لبنان۱۱ ماه است هیچگونه 
دولتی وجــود ندارد و هنــوز هم این 

کشور به دلیل اختالف و سهم خواهی 
احزاب نمی تواند تشکیل کابینه دهد. 
در آفریقا و به خصوص در اتیوپی هم 
چنین مساله ای مشهود است و مضاف 
بر آن، اداره این کشور بر اساس قوانین 
فدرالی باعث شده تا دولت به رهبری 
آبی احمد از ســال گذشته به صورت 
مســتقیم با جبهه آزادی بخش خلق 
تیگرای درگیر یک کشمش مسلحانه 
و خطرناک شود. سال گذشته رئیس 
منطقه تیگرای که شمالی ترین نقطه 
اتیوپی قرار دارد و بــا اریتره هم مرز 
هســتند، اعالم کرد که آبی احمد به  
عنوان نخســت وزیر اتیوپی، به رغم 
اینکه به دلیل ایجــاد آتش بس میان 
دولتش با شــبه نظامیان، مفتخر به 
دریافت جایزه صلح نوبل سال ۲0۱9 
شد، علناً سیاســت هایی را در پیش 
گرفت که باعث شــده مردم و دولت 
محلی تیگرای به حاشیه رانده شوند 
و این دقیقاً همان نقطه ای اســت که 
اصطکاک میان جبهــه آزادی بخش 
خلــق تیگــرای و دولــت اتیوپی را 
دوچندان کــرد. از آن زمان تاکنون 
بارها و بارهــا عملیات های مختلفی 

علیه تیگرای توســط دولت حاکم بر 
آدیس آبابــا انجام شــده و در مقابل 
جبهه آزادی بخش خلق تیگرای که 
از آنها با نام شورشیان تیگرای هم نام 
برده می شود، اقدام به مقابله سخت با 

دولت مرکزی کرده اند. 
پیشروی در سایه تهدید

روند اجــرای عملیات های دولت 
اتیوپــی علیه تیگــرای در زمانی که 
ترامپ در کاخ ســفید حاضــر بود به 
اوج خود رســید و خروجــی آن جز 
تشــدید تنش چیزی نبود. با آمدن 

جو بایدن در کاخ ســفید بسیاری از 
تحلیلگران معتقد بودند که به احتمال 
زیاد ایــن اوضاع فروکــش می کند؛ 
چراکه دموکرات های کاخ سفید اساساً 
به دنبال آن هســتند تا از ابزار حقوق 
بشر بیشــترین اســتفاده را در نظم 
کنونی جهــان به نفع خــود ببرند. با 
این حال آمدن بایدن هم نتوانســت 
کاری از پیش ببرد. دولت او اخیراً در 
گزارش ساالنه خود به کنگره در مورد 
نسل کشی و جلوگیری از خشونت ها، 
از اتیوپــی بابت پاکســازی قومی در 
جریان سرکوبگری آنها علیه مخالفان 
در منطقه تیگرای شدیدا انتقاد کرده 
و آن را نسل کشــی ســازمان یافته 
خوانده است. در ســوی دیگر ماجرا 
آنتونی بلینکــن، وزیر خارجه آمریکا 
با صدور دستوری، بخشی از مقامات 
اتیوپی که در پرونده سرکوب تیگرای 
دست داشته اند را ممنوع السفر کرده 
اســت. از ســوی دیگر جوزپ بورل، 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا نه تنهــا برخــی از مقامات این 
کشور را در لیســت تحریم اتحادیه 
اروپا قرار داده، بلکه اروپایی ها اعالم 
کرده اند که اقدام دولت اتیوپی علیه 
شبه نظامیان تیگرای از منظر حقوق 
کیفری بین المللــی مصداق جنایت 
جنگی است. آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل هم دو روز پیش با اشاره 
به درگیری های اتیوپی آن را یکی از 
»طوفان های ضد بشــری« دانست. 
اما این سخنان گوترش و حتی بیانیه 
اخیر سازمان ملل علیه مقامات اتیوپی 
هم کارساز نبود و طی دو هفته گذشته 
درگیری هــای زیادی میــان جبهه 
تیگرای با نیروهــای دولتی رخ داده 
است که گفته می شود چیزی حدود 
۲50 تا 400 نفــر در این درگیری ها 
کشته و زخمی شده اند. از سوی دیگر 
عفــو بین الملل اعالم کــرده که طی 
دو هفته گذشته دســتکم ۱04 تن 
از ســاکنان اقلیم تیگرای در آدیس 
آبابا بازداشت شــده و پنج بازداشت 
نیز در شهر دیری داوا در شرق اتیوپی 
انجام شده است. این در حالیست که 
دولــت اتیوپی اخیراً و پــس از اعالم 
یک جانبــه آتش بــس در تیگرای، 
هشــدار داد که هرگــز در برخورد با 
اقدامات تحریک آمیز جبهه مردمی 

آزادسازی تیگرای تعلل نخواهد کرد. 
در مقابل هم روز گذشــته )یکشنبه( 
جبهه آزادی بخش خلق تیگرای اعالم 
کرد که بیش از 5 هزار سرباز اتیوپیایی 
از جمله افسران عالی رتبه را در اسارت 
دارد که به زودی محاکمه خواهند شد. 
اگرچه رهبر جبهه آزادی بخش خلق 
تیگرای دلیل اســارت این افسران را 
اعزام آنها به مرزهای جنوبی تیگرای 
با منطقه أمهره اعالم کرده اما شبکه 
العربیه گــزارش داده کــه مقامات 
اتیوپیایی چند روز پیش ۳۲۳ تن را به 
ظن حمایت از جبهه آزادیبخش خلق 
تیگرای دســتگیر کرده اند و اسارت 
8هزار ســرباز توســط این جبهه به 
نوعی مخابره این پیام است که چشم 
در برابر چشــم قابل دریافت اســت! 
این درگیری ها و به اســارت گرفتن 
سربازان دولتی در حالی رخ می دهد 
کــه چندی پیــش حــزب کامیابی 
این کشــور که متعلق بــه آبی احمد 
است، اکثر کرســی های پارلمان را به 
دست آورده و بســیاری از مخالفان او 
معتقدند که وی انتخابات پارلمانی دو 
هفته گذشته را به وضوح به نفع خود 
مهندسی کرده اســت. از سوی دیگر 
اعمال و رفتار آبی احمد و تندروی او در 
سرکوب اقلیم تیگرای جنبشی را علیه 
او به راه انداخته تا همانند آنچه با آنگ 
سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار 
در پس گرفتن جایزه نوبل رفتار شد، 
در مورد او هم تکرار شــود. جایزه ای 
که اگرچه به دســت آوردنش توسط 
آبی احمد به دلیل برقراری صلح بود، 
ولی گویــا برنده صلح ایــن روزها نه 
تنها در حال ســرکوب است، بلکه در 
مخمصه ای خونین گرفتار اســت که 

نمی تواند پشت پرده آن را افشا کند. 

اتیوپی صحنه درگیری های شدید جبهه تیگرای با نیروهای دولتی است

برنده صلح نوبل در مخمصه خونین 
جبهه آزادی بخش خلق 

تیگرای اعالم کرد که بیش 
از ۵ هزار سرباز اتیوپیایی 

از جمله افسران عالی رتبه 
را در اسارت دارد که به 

زودی محاکمه خواهند شد 
و دلیل اسارت آنها را تالفی 

بازداشت 323 نفر توسط 
دولت اتیوپی دانست

دولت بایدن اخیراً در 
گزارش ساالنه خود به 

کنگره در مورد نسل کشی 
و جلوگیری از خشونت ها، 

از اتیوپی بابت پاکسازی 
قومی در جریان سرکوبگری 

مخالفان در منطقه تیگرای 
شدیدا انتقاد کرده و آن را 
نسل کشی سازمان یافته 

خوانده است

موسســه مطالعات امنیت آفریقا از استقرار گسترده داعش در شــمال و غرب این قاره به ویژه در لیبی خبر داد. 
به گزارش روســیاالیوم، موسســه مطالعات امنیت آفریقا در گزارشــی اعالم کرد که داعش به صورت گسترده در 
شمال و غرب این قاره مستقر شده اســت. طبق این گزارش، داعش از لیبی به عنوان مهم ترین مقر تحرک عناصر 
تروریستی اش استفاده می کند و چهار والیت را در منطقه دریاچه چاد تشکیل داده است. موسسه مطالعات امنیت 
آفریقا در ادامه آورده است که داعش برای تســهیل در رفت و آمد عناصر خود از 
یک شبکه پیچیده ای ارتباطی و جاده ها در سراسر آفریقای غربی و شمالی میان 
کشــورهای لیبی، الجزایر، مالی، نیجر و نیجریه اســتفاده می کند. در ادامه این 
گزارش آمده اســت که مقامات چاد گروهی از جوانان را هنــگام نفوذ به جنوب 
 لیبی برای پیوســتن به مخالفان چاد، که شــامل گروه های تروریســتی است، 

بازداشت کرده اند. 

رسانه های لبنانی از وقوع یک درگیری مسلحانه در اردوگاه عین الحلوه ویژه پناهجویان فلسطینی واقع در جنوب 
این کشور با نارنجک های دستی و زخمی شدن سه تن خبر دادند. النشره لبنان اعالم کرد که بامداد دیروز )یکشنبه( 
در نزدیکی مسجد النور در اردوگاه عین الحلوه که پناهجویان فلسطینی در آن اقامت دارند، درگیری مسلحانه ای با 
استفاده از نارنجک های دستی شکل گرفت که برای حدود یک ساعت ادامه داشت و در نهایت گروه های فلسطینی 
آن را متوقف کردند. به گفته برخی منابع فلسطینی، این درگیری شخصی میان 
یکی از نیروهای امنیت ملی فلســطین و یکی از فعاالن اســالم گرا در نزدیکی 
مسجد النور آغاز شد اما در ادامه به درگیری با نیروهای حفاظتی مسجد وابسته 
به جنبش اسالمی مجاهد به ریاست شیخ جمال خطاب تبدیل شده و در اثر آن 
سه تن زخمی شده و تعدادی از خانه ها، مغازه ها و خودروهای موجود در خیابان 

مسجد آسیب دیدند.

درگیری مسلحانه در اردوگاه عین الحلوه جنوب لبنانداعش در حال گسترش در شمال و غرب آفریقاست

بیش از صد هزار تن در سراســر فرانسه در اعتراض به 
برنامه های رئیس جمهورشان برای اجبار واکسیناسیون 
کادر بهداشــت و الزام بــه دریافت گواهینامــه رایگان 
کووید-۱9 بــرای ورود به اماکنی مانند رســتوران ها و 
ســینماها تظاهرات کردند. به گزارش رویترز، امانوئل 
ماکــرون، رئیس جمهوری فرانســه به تازگــی تدابیر 
گسترده ای را برای مبارزه با شیوع سریع کروناویروس اتخاذ 
کرده است که به گفته معترضان، آزادی انتخاب کسانی را 
که نمی خواهند واکسینه شوند، نقض می کند. براساس 
اعالم وزارت کشــور فرانسه، روز شــنبه ۱۳۷ تجمع در 
سراسر این کشور با حضور حدود ۱۱4 هزار معترض برگزار 
شد و از این تعداد ۱8 هزار تن در پاریس تجمع کرده بودند. 
برنامه های ماکرون پیشتر هم موجب برگزاری تجمع های 
کوچکتر شده بود و پلیس از گاز اشــک آور برای متفرق 
کردن معترضان استفاده کرد. یکی از معترضان در پاریس 

می گوید: همه اختیار بدن خودشان را دارند. رئیس جمهور 
یک جمهوری اصال حق ندارد درباره سالمت فردی من 
تصمیم بگیرد. ژان کاستکس، نخســت وزیر فرانسه در 
بازدید از مرکزی در آنگله در جنوب غربی کشورش گفت، 
واکسیناسیون که اکنون برای عموم مردم اجباری نیست، 
تنها راه مبارزه با این ویروس است. کاستکس گفت: من 

مخالفت ها را می شنوم اما همه باید واکسینه شوند.

منابع اعالم کردند، انگلیس بــه یکی از چهره های 
حزب بعث که به اعدام ده ها تــن در دوره صدام متهم 
اســت، حق پناهندگی داد؛ اقدامی که واکنش شدید 
در داخل عــراق را به دنبال داشــت. روزنامه ســان 
انگلیس به نقل از شــبکه آمریکایی الحره اعالم کرد، 
این فرد 55 ساله درخواســت پناهندگی در انگلیس 
را داده اســت درحالی که در قتل اســرای جنگی در 
 جریان حمله به کویت در ســال ۱990 دســت دارد. 
این روزنامه نوشت که وی در اعدام دستکم ۳5 زندانی 
دســت دارد و جنایتکار جنگی اســت و در طول ۲0 
ســال وارد یک نبرد حقوقی شــده بود. در این راستا 
کمیته روابــط خارجه پارلمان عــراق، نامه ای فوری 
را بــرای وزارت خارجــه درباره اعطــای پناهندگی 
انگلیس به متهــم مذکور که ده ها زندانــی را در دوره 
صدام اعدام کرده، ارسال کرد. مختار الموسوی، عضو 

کمیته مذکور گفت: مــا از وزارت خارجه می خواهیم 
فورا برای دســتیابی به واقعیت گزارشــات رسانه ای 
دربــاره پناهندگی انگلیــس به فرد متهــم به اعدام 
ده ها زندانــی در دوره صدام وارد عمل شــده و هویت 
این فرد را اعــالم کند و از مقامات لنــدن بخواهد این 
 فرد را به عنوان متهم در جنایت های کشــتار جمعی 

به عراق تحویل دهد.

تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به واکسیناسیون اجباری کروناانگلیس به مسئول اعدام های نظام صدام پناهندگی داد
خبرخبر


