
هنوز چند روزی از    گزارش  یک
حملات ائتلاف 
عربی و غلرب به بنلدر الحدیده یمن نگذشلته 
مزدوران سعودی در مقابله با نیروهای انصاراهلل، 
زمینگیلر شلده اند. ائتلاف سلعودی در تمام 
محورهای درگیری در ساحل غربی شهر الحدیده 
عقب نشینی كرده و عاوه بر هاكت تعداد زیادی 
از نیروهای ائتاف سلعودی، یمنی     ها دهها تن از 
جملله دو نیلروی فرانسلوی را اسلیر كرده اند. 
در حالی كه عربستان سعودی و متحدانش مدعی 
هس��تند كه بخش های زیادی از بندر الحدیده در 
غرب یمن را اش��غال كرده اند، اما تحوالت میدانی 
حاكی از این است كه نیروهای متجاوز سعودی كه 
از پشتیبانی كشورهای امریكا و فرانسه هم برخوردار 
هستند، در مقابل مقاومت شدید نیروهای انصاراهلل و 
ارتش یمن مجبور به عقب نشینی شده اند. با گذشت 
چند روز، درگیری های س��نگین می��ان نیرو های 
یمنی و مزدوران تحت فرمان ائتالف جبهه غربی- 
عربی در خط ساحلی اس��تان الحدیده در جریان 
است. به گزارش شبكه المیادین، منابع مطلع روز 
یك    شنبه اعالم كردند كه ائتالف سعودی در تمام 
محورهای درگیری در ساحل غربی شهر الحدیده 
عقب  نشینی كرده اس��ت. یك منبع نظامی یمنی 
اعالم كرد كه تنها طی چند ساعت درگیری ، حدود 
50 عنصر از وابس��تگان ائتالف سعودی به هالكت 
رسیده و 13 خودروی نظامی آنها در جنوب الحدیده 

منهدم شده است. این منبع همچنین تأكید كرد كه 
ارتش و كمیته های مردمی در حال حاضر نیروهای 
ائتالف سعودی در ساحل غربی را محاصره كرده اند. 
منابع میدانی نیز به المیادین گ��زارش داده اند كه 
»نیروهای ائتالف س��عودی در حالت سرخوردگی 
و یأس شدید قرار دارند و نتوانستند كنترل شهر را 
در دست گرفته و در ساحل غربی این شهر زمینگیر 
شده اند. همچنین نیروی هوایی یمن نیز حمالتی را 
ضد تجمعات نیروهای ائتالف س��عودی در ساحل 
غربی شهر الحدیده یمن انجام می دهد.« از سوی 
دیگر، محمد عبدالسالم، سخنگوی رسمی جنبش 
انصاراهلل نیز در گفت وگو با المیادین تأكید  كرد كه 
»ائتالف س��عودی به دنبال بزرگنمایی رس��انه ای 
در خصوص جبهه الحدیده است، چرا كه از تحقق 
هر نوع دس��تاورد در این درگیری     ها ن��اكام مانده 
اس��ت.« وی به نیروهای ائتالف متجاوز وعده داد 
كه درگیری های فرسایش��ی سختی در انتظار آنها 
است كه قدرت تحمل آن را نخواهند داشت. ائتالف 
متجاوز عربی روز      شنبه مدعی شده بود كه فرودگاه 
الحدیده را تصرف كرده اس��ت، اما منابع یمنی این 
خبر را تكذیب كردند. به گزارش الجزیره، یك منبع 
میدانی با بیان اینك��ه درگیری     ها در حومه جنوبی 
فرودگاه در جریان اس��ت، تأكید كرد:»خبر تسلط 
نیرو های م��زدور بر فرودگاه الحدیده كذب اس��ت 
و رزمندگان به ش��دت در حال مقاومت هستند«. 
الجزیره همچنین تصاویری از ف��رودگاه الحدیده 

منتشر كرد كه كماكان در دست نیروهای انصاراهلل 
است. رس��انه جنگ یمن نیز گزارش داد:»ارتش و 
كمیته های مردمی یمن ادعاهای نیروهای ائتالف 
عربی مبنی بر تحقق پیروزی     هایی در نزدیكی شهر 

الحدیده را تكذیب كردند.« 
   حمله هوایی برای شکستن بن بست

عربستان و متحدانش كه در مدت سه سال گذشته 
نتوانس��ته اند از حمالت هوایی دستاوردی داشته 
باشند، برای تحت فشار گذاشتن انصاراهلل، عملیات 
همه جانب��ه ای را در الحدیده آغ��از كردند اما این 
حم��الت نیز نتیجه ای در بر نداش��ته اس��ت و در 
روزهای ابتدایی شكس��ت های زیادی را متحمل 
شده است.  عربستان كه در عرصه میدانی مجبور 
به عقب نشینی شده است، به حمالت هوایی روی 
آورده است تا از این طریق شكست هایش را جبران 
كند. خبرگزاری سبأ یمن، روز یك    شنبه اعالم كرد 
كه جنگنده ه��ای ائتالف س��عودی- اماراتی پنج 
حمله علی��ه الحدیده از جمله ف��رودگاه آن انجام 
دادند. شبكه العربیه گزارش داد، ائتالف عربی به 
رهبری عربستان حمالت هوایی را علیه فرودگاه 
الحدیده آغاز كرد. خبرگزاری س��بأ گزارش داد، 
وزارت بهداشت دولت نجات یمن در بیانیه ای حمله 
مس��تقیم ائتالف عربی به اتاق عمل بیمارس��تان 
الثوره در الحدیده كه خس��ارات باالیی داش��ت را 
به ش��دت محكوم كرد. در ادامه ای��ن بیانیه آمده 
است:»همه این حمالت در مقابل دیدگان جامعه 

جهانی و سازمان ملل انجام می شوند كه شبانه روز 
برای وضعیت انسانی الحدیده اشك می ریزند، آنها 

در برابر جنایات انسانی ائتالف سكوت كرده اند.«
حمله جبهه غربی-عربی به الحدیده در حالی است 
كه نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل پیش 
از آغاز این حمله درباره پیامدهای آن در وخیم تر 
شدن فاجعه انسانی در یمن هشدار داده بودند اما 
متجاوزان بدون توجه به این هشدارها، بحران در 
یمن را تشدید كردند. س��ازمان ملل كه در طول 
سه س��ال اقدام مؤثری برای حمایت از ملت یمن 
انجام نداده است، برای پایان دادن به درگیری    ها 
در الحدیده، مارتین گریفیث، نماینده ویژه خود را 
برای گفت وگو    هایی اضطراری با انصاراهلل به صنعا 
فرستاده است. خبرگزاری فرانس��ه گزارش داد، 
گریفیث به انصاراهلل پیشنهاد كرده كنترل الحدیده 
را به كمیته  تحت نظارت سازمان ملل بسپارند. انور 
قرقاش، دستیار وزیر امور خارجه امارات در توئیتر 
خود مدعی شد كه انصاراهلل با پیشنهاد سازمان ملل 
برای عقب نشینی از الحدیده موافقت كرده است. 
ادعایی كه از سوی رهبران انصاراهلل تأیید نشده و 

جزئیات این گفت وگو    ها منتشر نشده است. 
   ضرب شست انصاراهلل

به رغم ادعای ائتالف عربی به پیروزی در الحدیده اما 
این نیروهای انصاراهلل هستند كه ضربات سنگینی 
را به متجاوزان وارد كرده اند. به گزارش المیادین، 
انصاراهلل اعالم كرد كه روز     شنبه 160 نظامی ائتالف 
عربستان سعودی را به اس��ارت گرفته است. علی 
العماد، عضو دفتر سیاسی انصاراهلل گفت:»اسرا به 
مكانی خارج از الحدیده منتقل ش��دند تا مبادا در 
بمباران هواپیماهای متجاوز كشته شوند«. منابع 
وابس��ته به انصاراهلل گفته اند كه در بین اس��را، دو 
نیروی فرانسوی هم حضور دارند. روزنامه فرانسوی 
» لوفیگارو « روز     ش��نبه به نق��ل از دو منبع نظامی 
نوشته بود:»نیروهای ویژه فرانسوی در یمن حضور 
دارند و در كنار نیروهای اماراتی در یمن هستند«. 
از س��وی دیگر، محمد علی الحوثی رئیس كمیته 
عالی انقالب یمن نیز دیروز در صفحه توئیتر خود 
نوشت:»نیروهای گارد س��احلی یمن یك كشتی 
فرانسوی یا امریكایی را در مقابل سواحل الحدیده 
توقیف كرده اند«. الحوث��ی در توئیتی دیگر، اعالم 
 » M/Y_jehol_ll« كرد:»قایق توقیف شده نامش
است و افزود: »از مردان نیروی دریایی یمن به دلیل 
هوشیاری و توجه شان تشكر می كنم. مردان نیروی 
دریایی یمن دشمنان را بر سر دو راهی قرار داده؛ یا 

هدف موشك قرار می گیرند یا توقیف می شوند.«
در روز اول شروع عملیات در الحدیده هم نیروهای 
انصاراهلل توانسته بودند یك كشتی جنگی اماراتی 
را با موشك منهدم كنند. امریكا، انگلیس و فرانسه 
از هم��ان ابتدای جنگ در یم��ن، از ائتالف متجاوز 
عربی حمایت كردند و با ارسال تسلیحات پیشرفته 
به كشورهای عربی، آنها را برای كشتار بیشتر مردم 
بی دفاع یمن تحریك كردند. امریكا از زمان روی كار 
آمدن دونالد ترامپ، میزان حمایت های خود از ائتالف 
سعودی را تشدید كرده و حتی به طور مستقیم وارد 
عمل ش��ده اس��ت. همچنان كه یمنی ها، عملیات 
الحدیده را جنگ امریكایی     ها می دانند و گفته اند كه 
به طور مستقیم با امریكا وارد جنگ شده اند. حمایت 
غرب از جنایات سعودی     ها در یمن در حالی است كه 
بیشتر مردم یمن از گرسنگی و بیماری های واگیردار 
و كمبود دارو رنج می برند و سازمان های حقوق بشری 

نسبت به فاجعه انسانی در یمن هشدار می دهند.

دولت افغانستان 
علی قنادی
      گزارش

 اعلام كلللرده 
كله آماده اسلت 
آتش بس عید فطلر را با طالبلان تمدید كند. 
امریکایی    ها هم برای ورود به روند صلح اعام 
آمادگی كردند ولی سخنگوی طالبان گفته كه 
قصد تمدید آتش بس عید را بلا دولت ندارد. 
روز گذش��ته در ش��رایطی كه بیش از 300 عضو 
طالبان به نش��انه آتش بس دول��ت و طالبان وارد 
دفتر والی ننگرهار شده بودند، یك عامل انتحاری 
به این تجمع حمله كرد كه در اثر آن، دست كم 1۸ 
نفر كشته و ۴۹ نفر زخمی شدند. گروه تروریستی 
داعش      شنبه عصر نیز به یك گردهمایی بی سابقه 
از نیروهای امنیتی و طالبان به نش��انه تجلیل از 
آتش ب��س در والیت ننگرهار برگزار ش��د، حمله 
كرده بود كه در اثر این حمله هم ۲6 نفر كشته و 5۴ 
زخمی شدند. اشرف غنی انفجار ننگرهار را محكوم 
كرده و گفته اس��ت: » تروریس��ت     ها می خواهند 
فضای صلح را برهم بزنند.«  طالبان هم دیروز طی 
دستورالعملی به شبه نظامیان خود دستور داد تا 
از نزدیك ش��دن به تجمع های نیروهای امنیتی 
و غیرنظامیان خودداری كنند. ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان در حساب توئیتری خود نوشت: 
 »به منظور جلوگیری از آسیبی كه خدای ناكرده 
به سبب حضور ما ممكن است برای غیرنظامیان 
اتفاق بیفتد همه فرماندهان بای��د از حضور پیدا 
كردن مبارزان در چنی��ن تجمع     هایی خودداری 
كنند.«  مجاهد گفته است:  »دشمن از آتش بس 
سوءاستفاده كرده و احتمال رخ دادن حوادث بدی 

از این دست بیشتر شده است.«
  امریکا آماده ورود به پروسه نه به »مذاكره«

به رغ��م انفجارهای دی��روز و روز ش��نبه، دولت 
افغانستان به روند آتش بس با طالبان خوش بین 
اس��ت تا جایی كه اش��رف غن��ی رئیس جمهور 
افغانستان دیروز به صورت یكجانبه فرمان تمدید 
آن را صادر ك��رد. وزارت خارجه امری��كا نیز در 
پاس��خ به درخواس��ت مال هیبت اهلل آخوندزاده، 
رهبر طالب��ان برای مذاكره مس��تقیم با طالبان، 

بدون اش��اره به »مذاكره مس��تقیم« اعالم كرد 
كه صرفاً حاضر است وارد پروس��ه صلح با دولت 
افغانس��تان ش��ود. مایك پمپئو گفته است:»ما 
آماده كمك كردن به تسهیل و همكاری با دولت 
افغانستان، طالبان و همه مردم افغانستان هستیم 
تا این كوشش به پیمان صلح و توافق سیاسی كه 
پایان بخش جنگ باش��د منجر شود.« ظاهراً این 
پیشنهاد امریكایی    ها به مذاق طالبان كه خواستار 
»مذاكره مستقیم « است خوش نیامده تا جایی 
كه ذبیح اهلل مجاهد، س��خنگوی طالبان به رغم 
درخواست دولت برای تمدید صلح با طالبان، به 
بی بی سی گفته كه این گروه قصد تمدید آتش بس 
را ندارد.  سخنگوی طالبان گفته است:»افغانستان 
همچنان تحت اشغال است. آتش بس اعالم شده 
به سه روز عید محدود می شود و ما قصد نداریم كه 

آن را تمدید كنیم.«
   كابل طراح آتش بس نیست

 محمد كریم خلیلی، رئیس شورای صلح افغانستان 
روز یك    شنبه در نشست این شورا در كابل گفت 
كه این شورا با » بزرگان گروه طالبان « تبادل نظر 
كرده و دیدگاه دو طرف به همدیگر منتقل شده و 

 این صحبت     ها به جاهای خوبی رسیده است.« بر 
اساس گزارش آریانا نیوز افغاستان، خلیلی گفته 
است:» ما در طول این هفته حتی تبادل دیدگاه 
و نظریات به صورت نه ش��فاهی؛ بلكه به صورت 
حتی ویدئویی هم در رابطه به قضایا داش��تیم با 
كالن هایش؛ كه حاال فعاًل زود است كه در رابطه 
با وضعیت فعل��ی و آزادی زندانیان صحبت     هایی 
داش��تیم، این خودش یك گام كالنی اس��ت در 
جهت ایج��اد یك فضای گفت وگ��و و گفتمان.« 
وزارت ملی افغانستان نیز گفته كه تا كنون روند 
آتش بس هم از سوی دو طرف رعایت شده و»هیچ 
رویداد خشونت آمیزی در این كشور اتفاق نیفتاده 
است« اما تردید    ها درباره پایدار ماندن آتش بس 
دولت با طالب��ان در حال افزایش اس��ت. امراهلل 
صالح رئیس پیشین امنیت ملی در یادداشتی با 
طرح 13 نكته و پرسش درباره آتش بس كنونی در 
كشور، نسبت به آن به دیده شك و تردید نگریسته 
اس��ت. به گزارش خبرگزاری جمهور افغانستان، 
صالح، رئیس جمهور افغانس��تان را » سخنگوی 
طرح « آتش بس با طالبان و » نه مهندس و مبتكر 
آن « خوان��ده وگفته اس��ت: »جنگجویان عادی 

طالبان وسایل و هیزم سوختند. آنها نمی دانستند 
كه چرا می جنگیدن��د و حاال نی��ز نمی دانند كه 
چرا آتش بس كرده اند. آیا كس��ی می داند كه در 
سطح اس��تراتیژیك چه دس��تانی در كار است. 
« او نوشته اس��ت: » طالب به هر بهانه و دلیل كه 
داخل روند صلح ش��ود در ظرف كمتر از ش��ش 
ماه منحل می ش��ود و هیچ می ش��ود زیرا طالب 
پیام سیاس��ی و روایت همه پس��ند ندارد. قوت 
طالب در خشونت و سالح اوس��ت. چرا آنها یك 
ش��به تن به آتش بس دادند در حال��ی كه از دید 
مش��روعیت حكومت حامد كرزی در حالت بهتر 
قرار داشت. آیا به گفته آقای كرزی صلح و جنگ 
در جیب دیگران است و ما صرفاً قربانی و بازیچه 
هستیم؟ « او تلویحاً گفته است كه پخت و پز صلح 
با طالبان در سطوحی دیگر انجام شده است: » ما 
آگاهی از بحث اس��تراتژیك ، منطقه ای و دالیل 
اجماع جهانی مبنی بر اینكه به یك بارگی طرفدار 
آتش بس اند نداریم. این آتش بس هیچ ربطی به 

ابتكار رئیس جمهور افغانستان ندارد.«
  امریکا دنبال قطع رابطه ایران و افغانستان

حامد كرزای در گفت وگویی با برنامه تلویزیونی 
بدون مرز ایران گفت��ه » امریكایی    ها علن��اً از ما 
می خواستند كه روابط مان را با ایران قطع كنیم؛ 

این واقع بینانه نبود و مقاومت كردم.«
كرزای در بخشی از صحبت های خود به پشت پرده 
تخریب روابط افغانستان و ایران در زمان ریاست 
 جمهوری اش اشاره كرد و گفت: امریكایی    ها علناً 
از ما می خواس��تند كه روابط مان با ایران را قطع 
كنیم كه این موضوع واقع بینانه نبود و من مقاومت 
كردم. اگر رفتارهای منطق��ی و واقع بینانه ایران 
نبود، ش��رایط افغانس��تان بدتر از این    می شد. ما 
خود را مدیون دولت و مردم ای��ران می دانیم و از 
كمك های آنان در برقراری صلح در افغانس��تان 
قدردانی می كنیم. حامد كرزای گفته است : امریكا 
به مردم افغانستان و منطقه خیانت كرده و غیرقابل 
اعتماد است. به گفته كرزای استراتژی امروز امریكا 
استراتژی جنگ است، نه صلح برای منطقه، و ادامه 

این روند، صلح را از منطقه دور می كند.
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   وزیر كشور آلمان: دیگر نمی توانم با مركل كار كنم
هورشت زیهوفر، وزیر كش��ور آلمان و رئیس حزب محافظه كار سوسیال 
مسیحی آلمان گفت كه دیگر نمی تواند با آنگال مركل كار كند.  به گزارش 
اسپوتنیك، هورشت زیهوفر در 1۴ ژوئن در جلسه با اعضای حزب محافظه كار 
سوسیال مسیحی آلمان دو بار عبارت » من دیگر نمی توانم با مركل كار كنم « 
را بیان كرد ولی در جلسه بعدی كه شامل همه نمایندگان حزب    ها  می شد، او 
این جمله را دیگر بیان نكرد.  درگیری بین اعضای حزب سوسیال مسیحی 
آلمان و اتحاد مسیحی-دموكراتیك آلمان وجود دارد و به گفته زیهوفر روابط 

بین احزاب دچار بی اعتمادی و اتهام زنی های متقابل شده است. 
-------------------------------------------------------------

   شمار كشته های انفجار داعش در ننگرهار به ۳۶ تن رسید
بر اثر انفجار یك خودروی بمب گذاری شده در نزدیكی گردهمایی مشترک 
اعضای طالبان و سربازان افغانستان در والیت ننگرهار 36 تن كشته شدند.  
به گزارش یورونیوز، برخی گزارش     ها حاكی اس��ت كه ب��ر اثر انفجار این 
خودروی بمب گذاری شده بیش از 60 تن نیز زخمی شدند. این گردهمایی 
به مناسبت عید فطر و همزمان با آتش بس بین دولت افغانستان و گروه 
طالبان برگزار شده بود. پیش از این دهها عضو گروه طالبان همزمان با عید 
فطر و آتش بس وارد كابل شده بودند. گروه داعش مسئولیت این انفجار را 

كه در منطقه رودات روی داد، برعهده گرفته است. 
-------------------------------------------------------------
   شمار كودكان جدا شده از والدین مهاجر در امریکا دو برابر می شود

 به گفته رئیس گشت  مرزی جنوب تگزاس شمار خانواده های مهاجری كه 
به محض ورود از مرز جنوبی به امریكا از كودكانشان جدا می شوند احتماالً به 
دو برابر افزایش می یابد.  به گزارش ایسنا، دولت ترامپ اجرای سیاست تحمل 
صفر را از ماه گذشته آغاز كرده و تأكید دارد كه هدفش ایجاد بازدارندگی برای 
مهاجران آتی از سفر به امریكا از طریق مكزیك است. این سیاست مهاجران 
غیر قانونی را ه��دف پیگرد قضایی قرار می دهد و گا    ه  موجب می ش��ود تا 
كودكان از والدینی كه منتظر برگزاری جلسات دادگاه هستند، به اجبار جدا 
شوند. طبق آمار وزارت امنیت داخلی امریكا، حدود ۲000 كودک در سراسر 

امریكا بین 1۹ آوریل تا 31 مه از والدین خودشان جدا شدند
-------------------------------------------------------------

   توافق ماكرون و پوروشنکو درباره احیای مذاكرات نرماندی
رئیس جمه��وری اوكراین در گفت وگ��وی تلفنی با امانوئ��ل ماكرون با 
تماس های بیشتر در قالب گروه نرماندی شامل آلمان، فرانسه، اوكراین 
و روسیه موافقت كرد تا اجرای توافق های مینس��ك برای حل اوضاع در 
دونباس تضمین شود.  پترو پوروشنكو، رئیس جمهور این كشور و امانوئل 
ماكرون، رئیس جمهوری فرانسه درباره اوضاع امنیتی در دونباس و لزوم 
ارائه عملیات صلحبانی سازمان ملل در این منطقه بحث و تبادل نظر كردند. 
در این اطالعیه آمده است: شركای گفت وگو از احیای دیدار    ها در فرمت 
نرماندی در سطح وزرای خارجه استقبال می كنند و روی تماس های بیشتر 

در این قالب برای تضمین اجرای توافق های مینسك موافقت كردند.

سيدعباسحسينی

طالبان به تمدید آتش بس »نه « گفت
امریکا حاضر به مذاكره دوجانبه نیست

 پابرهنگان یمنی
چکمه پوشان غربی را زمینگیر کردند 

یمنی     ها 1۶0 نفر از جمله 2 فرانسوی را اسیر و یك قایق امریکایی را توقیف كردند

 داعش سازی امریکا
در پایان تاریخ مصرف طالبان

مردم افغانستان برای اولین بار در ۴0 سال گذشته، شاهد تجربه طعم 
ش��یرین آتش بس موقت و قطع درگیری    ها میان حكومت و نیروهای 
امنیتی این كشور در یك طرف و گروه طالبان و شبكه حقانی در طرف 
دیگر هستند. هرچند در دو روز گذشته ش��اهد دو حمله انتحاری در 
استان شرقی ننگرهار از سوی گروه داعش بودیم، اما در سایر مناطق 
این كشور، صحنه های تعجب برانگیزی از ظرفیت باالی مردم افغانستان 

و شور و اشتیاق آنها برای رسیدن به صلح و آرامش مشاهده شد. 
گروه طالبان برای اولین بار، به یك درخواست حكومت افغانستان چراغ 
سبز نشان داد و گفت كه س��ه روز عید فطر را به عنوان آتش بس اعالم 
می كند. هرچند طالبان از ۲7 رمضان تا پایان این ماه بر حمالت خود بر 
مواضع نیروهای امنیتی افغانستان افزودند و بیش از 100نفر از نیروهای 
امنیتی این كشور كشته ش��دند، اما از نخستین ساعات روز عید فطر، 
آتش بس دوطرفه به صورت كامل رعایت شد. در چارچوب این آتش بس، 
نیروهای طالبان به راحتی اجازه یافتند به داخل شهرهای بزرگ كوچك 
وارد شوند، این ورود آنها با استقبال مردم، نیروهای امنیتی و مقام های 
حكومت مركزی و همچنین حكومت محلی همراه شد. در برخی مناطق 
طالبان بین مردم گل و ش��یرینی توزیع كردند و در یك تصویر، وزیر 
كشور افغانستان در حومه شهر كابل با فرماندهان طالبان احوالپرسی 
كرد و عكس یادگاری گرفت. اس��تقبال های بی نظی��ری از طالبان در 
استان ش��مالی قندوز، استان شرقی ننگرهار، اس��تان غربی هرات و...  
صورت گرفت و حتی نیروهای طالبان اجازه یافتند به دیدار خانواده و 
اقارب خود در مناطق زیر كنترل حكومت افغانستان بروند. این صحنه    ها 
به خوبی نشان داد كه مردم افغانستان هیچ مشكلی با یكدیگر ندارند و 

ادامه جنگ در این كشور، زمینه های بیرونی دارد. 
با وجود این استقبال گسترده و همدلی مردم افغانستان، محمد اشرف 
غنی، رئیس جمهور در اقدامی دیگر، روز    ش��نبه اع��الم كرد كه مهلت 
آتش بس را برای م��دت نامعلومی تمدید می كند، ام��ا هنوز پیام های 
اطمینان بخشی از سوی طالبان برای پاسخ مثبت به تمدید این آتش بس 
گزارش نشده اس��ت. ذبیح اهلل مجاهد، س��خنگوی طالبان روز    شنبه به 
بی بی سی گفته كه این گروه قصد تمدید آتش بس را ندارد، ولی روزنامه 
گاردین به نقل از یك فرمانده طالبان نگاشته كه برخی رهبران این گروه 

برای تصمیم گیری در مورد ادامه آتش بس، گفت وگو كرده اند. 
این آتش بس حامل چه  پیام    ها و نكاتی است و چه چشم اندازی فرا راه 

آن وجود دارد؟
1� بدون شك، برقراری این آتش بس و توافق طالبان با آن، بدون نظر مثبت 
دولت و ارتش پاكستان میسر نبود. پاكستان در طول هفته های گذشته 
در حال بازی كردن یك نقش مثبت و س��ازنده در قبال تحوالت امنیتی 
افغانستان اس��ت؛ از یك س��و دو طرف در مورد برنامه عمل افغانستان و 
پاكستان برای صلح و همبستگی به توافق رسیده اند و از سوی دیگر، با رفت 
و آمد مقام های دو كشور، از سطح تنش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی 

كاسته شده و دو طرف در حال راه اندازی فصل جدیدی از روابطند. 
۲� مشخص بود كه همزمان با برقراری آتش بس، دست    هایی در صدد 

تخریب و ناكامی آن برخواهند آمد. 
در شرایطی كه زمینه های مناسبی برای صلح میان حكومت افغانستان 
و طالبان به وجود آمده، داعش با انجام حمالت انتحاری، نش��ان داد، 
در صورت صلح احتمالی طالبان، این گروه به عنوان عمده    ترین گروه 
مخالف مسلح دولت افغانس��تان به فعالیت های تروریستی خود ادامه 
خواهد داد. واقعیت این اس��ت، در صورتی كه طالبان به توافق صلح با 
حكومت افغانستان برس��د، زمینه و مجال چندانی برای فعالیت گروه 
داعش نیز باقی نخواهد ماند و طالب��ان محلی در هر نقطه، می تواند به 

عنوان نیرو   هایی ضد داعش عمل كند. 
اما نگرانی عمده این است كه پایان تاریخ مصرف طالبان و پیوستن آنها 
به روند صلح، بیش از پیش از پروژه داعش سازی در افغانستان حمایت 
شود؛ پروژه  ای كه بسیاری از آگاهان و كشورهای منطقه چون روسیه بر 

این باورند كه امریكا در پشت پرده آن قرار دارد. 
3� هرچند حكومت افغانستان بر این باور اس��ت كه استراتژی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری امریكا در نهایت سبب شده طالبان متعادل تر 
شود، اما در واقعیت امر، این استراتژی نتیجه ای جز افزایش درگیری    ها 
و حمالت تروریس��تی در یك و نیم سال گذشته در افغانستان نداشته 
اس��ت. از طرف دیگر، با وجود افزای��ش نیروهای امریكای��ی و ناتو در 
افغانستان، هیچ تحول و نقش مثبتی از آنها در راستای تأمین امنیت این 
كشور دیده نشده است. افزایش حضور نیروهای خارجی، اعالم حضور 
بلندمدت و بدون تاریخ مشخص در افغانستان و تأكید امریكا بر نابودی 
طالبان، پیام های منفی بود كه آتش جنگ در افغانستان را گرم تر كرد. 
این در حالی اس��ت كه آتش بس كنونی در افغانس��تان ن��ه در نتیجه 
تالش های امریكا، بلكه در نتیجه تالش    ها و میانجیگری های منطقه  ای 
به دست آمده است؛ بنابراین، راه حل مشكالت افغانستان، یك راه حل 
منطقه یی با حضور قدرت های منطقه است و امریكا به تنهایی نمی تواند 

این جنگ را به سرانجام برساند. 
۴� اما چه چش��م اندازی فرا راه آتش بس در افغانستان وجود دارد؟ آیا 
طالبان بار دیگر با درخواس��ت تمدید آتش بس حكومت افغانس��تان 
موافقت خواهد كرد؟ حكومت افغانستان در طول سه روز گذشته تالش 
كرد مش��وق های خوبی به گروه طالبان بدهد؛ از ر   هایی ۴6 زندانی تا 
تأكید بر اینكه حاضر به مذاكره با طالبان حتی در مورد خروج نیروهای 
خارجی است، اما مشكل اساسی اینجاست كه طالبان به این باور ند كه 
حكومت افغانستان صالحیت چندانی ندارد و تصمیم گیرنده اصلی در 

مسائل جنگ و صلح این كشور، امریكاست. 
در چنین ش��رایطی، دو عامل عمده و تأثیرگذار برای ادامه آتش بس 
در افغانس��تان وجود دارد كه در صورت تواف��ق و همراهی این دو، هم 
زمینه تداوم آتش بس و هم آغ��از گفت وگوهای صلح وج��ود دارد. از 
یك سو، هرچند روز    شنبه وزارت خارجه امریكا اعالم كرد كه آماده است 
وارد روند گفت وگوهای صلح افغانستان شود، اما هنوز این كشور پیام 
مشخص و روشنی در حمایت از روند صلح، به طالبان نفرستاده است. 

یك طرف دیگر مسئله، پاكستان است. امریكا در طول یك و نیم سال 
گذشته همواره پیام جنگ و تحریم به پاكستان فرستاده است. هرچند 
حكومت افغانس��تان در طول چند ماه گذش��ته پیام های روش��نی به 
پاكستان فرستاده و پاكس��تان نیز به این باور است كه تصمیم گیرنده 
اصلی در صحنه تحوالت افغانستان، امریكاست و این كشور باید چراغ 

سبزی نیز به پاكستان نشان دهد. 
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یادلین: ایران احتمااًل  غنی سازی را

 

 احیا می کند
رئیس سلابق اطاعلات نظامی ارتلش رژیم صهیونیسلتی گفت 
با توجله به برگزاری نشسلت میان سلران امریکا و كره شلمالی، 
بعید به نظر می رسلد كه ایران بله میز مذاكره با امریلکا بازگردد. 
به گزارش فارس، »عاموس یادلین« رئیس سابق اطالعات نظامی ارتش 
رژیم صهیونیستی روز یك   شنبه گفت ایران احتماالً غنی سازی اورانیوم 
را به وضعیت پیش از توافق هسته ای بازمی گرداند. وی كه در كنفرانس 
جنگ س��ایبری در دانش��گاه تل آویو صحبت می كرد، گفت: »نشست 
كره شمالی به این معنی است كه ایران احتماالً به میز مذاكره بازنخواهد 
گشت.«  یادلین مدعی شد: »ایران غنی س��ازی اورانیوم را از سر خواهد 
گرفت و به سمت بمب حركت می كند.«  این مقام اطالعاتی سابق رژیم 
صهیونیستی در بخش دیگری از صحبت هایش مدعی شد كه از سرگیری 
برنامه هسته ای ایران، احتمال وقوع درگیری نظامی میان تل آویو و تهران 
را افزایش می دهد، چراكه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریكا حاضر به 
اقدام نظامی علیه ایران نخواهد بود و این كار به تل آویو محول می شود. او به 
مسئله تهدید داعش برای رژیم صهیونیستی هم پرداخت و گفت این گروه 
در رده پنجم بزرگ ترین تهدیدات برای تل آویو قرار دارد و ایران تهدیدی 
به مراتب بزرگ تر است. او گفت داعش در صورتی شكست می خورد كه 
ظرفیت فرماندهی و كنترل آنالین این گروه نابود شود و آرمان ایدئولوژیك 
داعش از بین برود. نشست امنیت و جنگ سایبری به مدت یك هفته در 
جریان است و در این مدت كارشناس های ارشد و مقام های كنونی و سابق 
رژیم صهیونیستی و امریكا درباره روش های انجام حمالت سایبری و دفاع 

در برابر حمالت سایبری احتمالی بحث می كنند. 

 فهرست ۴۷بندی بایدهای امریکا
 برای لغو تحریم های کره شمالی

وزیر امور خارجه ژاپن از ارائه فهرست بلند باالیی از سوی امریکا 
به كره شمالی به عنوان پیش شرط برداشته شدن تحریم های علیه 

پیونگ یانگ خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، تارو كنو، وزیر امور خارجه ژاپن در مصاحبه ای با ش��بكه 
خبری ان اچ كی گفت: دولت امریكا فهرستی متشكل از ۴7درخواست برای 
كره شمالی در نظر گرفته و براساس آن این كشور باید به طور كامل تمامی 
زرادخانه های اتمی، سایر تسلیحات كشتار جمعی و زیرساخت های مرتبط 
با آن را منهدم كند. اگر این درخواست    ها به طور كامل تحقق نیابند تحریم    ها 
علیه كره شمالی برجای خواهند ماند و كره شمالی این را می داند.  كنو ادامه 
داد: در كره شمالی مسئله خلع سالح اتمی یك امر مهم محسوب می شود و 
وعده ای است كه رهبری این كشور آن را داده است.  وی در پاسخ به سؤالی 
درباره تضمین های امنیتی به كره شمالی گفت كه هنوز این مسئله قطعی و 
نهایی نشده است و ادامه داد: این تضمین    ها را می توان به شكل سندی مبنی 
بر اینكه امریكا به كره شمالی حمله نخواهد كرد به این كشور ارائه داد اما در این 
باره همچنان گفت وگو   ها و مذاكراتی در حال انجام است.  وزیر امور خارجه ژاپن 
همچنین درباره مسئله كاهش حضور نیروهای نظامی امریكا در كره جنوبی 

گفت كه این مسئله در حال حاضر مورد بررسی قرار نگرفته است. 
   لغو مشروط مانورهای بزرگ

خبرگزاری یونهاپ به نقل از یك منبع دولتی كره جنوبی روز یك شنبه 
گزارش كرد، پیش بینی می ش��ود ك��ه كره جنوبی و امری��كا این هفته 
توقف مانورهای نظامی » گسترده « خود را اعالم كنند اما در صورتی كه 
كره ش��مالی به تعهدات خود برای خلع سالح هسته ای عمل نكند، آنان 
مانورهای نظامی خود را از سر خواهند گرفت.  بر اساس این گزارش این 
توقف تمرینات نظامی متداول را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.  از سوی دیگر 
كره جنوبی پیشنهاد كرده است در راستای تالش های اخیر برای كاهش 
تنش در شبه جزیره كره، كره شمالی آتشبارهای دوربرد خود را از مرز دور 
كند.  به نوشته خبرگزاری یونهاپ، این پیشنهاد در دیدار روز پنج  شنبه 
گذشته ژنرال های دو كره برای بررسی اجرای بخشی از توافق میان سران 
دو كشور كه در اولین دیدار آنها روز ۲7 آوریل به تصویب رسیده بود، مطرح 
شده است. دیدار ژنرال های دو كره دو روز بعد از دیدار هفته پیش »كیم 
جونگ اون« رهبر كره شمالی و »دونالدترامپ« رئیس جمهور امریكا انجام 
گرفت. در دیدار سه    شنبه گذشته كره شمالی متعهد به خلع سالح اتمی 
شد و امریكا گفت كه تضمین امنیتی به پیونگ یانگ می دهد.  بر اساس یك 
گزارش سال ۲016 دولت كره جنوبی، كره شمالی دارای بیش از 1۴هزار 
آتشبار است كه از این تعداد، 5 هزار و 500 عدد راكت انداز هستند و اكثر 

این آتشبار   ها به نزدیكی مرز دو كره منتقل شده اند. 

تغییر نام مقدونیه برای حل اختلاف با یونان
مقامات یونان و مقدونیه پس از چند دهه اختاف توافقنامه تغییر 
نام كشلور مقدونیه به جمهوری مقدونیه شلمالی را امضا كردند.  
بنابر گزارش رادیو اروپا، »نیكوس كوتزیاس « و »نیكوال دیمیتروف«وزرای 
خارجه یونان و مقدونیه در جزیره پرسپا در مرز دو كشور این توافق را با حضور 
نخست وزیران دو كشور امضا كردند. در این مراسم »ماتئو نیمتس « فرستاده 
سازمان ملل و شماری از مقامات اروپایی شركت داشتند. پیش تر، پارلمان 
یونان با رأی عدم اعتماد به »الكسیس سیپراس « نخست وزیر این كشور 
موافقت نكرده بود. این اقدام به دنبال اختالفات در زمینه تغییر نام مقدونیه 
در پی درخواست حزب اصلی مخالف »دموكراسی نوین« برگزار شد، اما با 
آرای 153 در برابر 1۲7 رد شد. چنین اقدامی زمینه را برای امضای توافق 
مساعد كرد. سیپراس و »زوران زائف« همتای مقدونیه ای وی توافق كرده اند 
تا نام مقدونیه به جمهوری شمالی مقدونیه تغییر نام دهد. هدف این است كه 

نام كشور مقدونیه با نام یكی از استان های یونان تفاوت داشته باشد.


