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سوریهاامروزپایصندوقرأیمیروند:
اسد در برابر اسد! 

معاون وزیر کشــور ســوریه اعالم کرد که این 
وزارتخانه آماده حفظ و تأمین امنیت برای برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری اســت. بــه گزارش 
اســپوتنیک، ناصر دیب، معاون وزیر کشور سوریه 
اعالم کرد: وزارت کشور در آمادگی کامل برای تأمین 
امنیت مراکز انتخاباتی و حفاظت از یگان های آن به 
سر می برد. ما آماده حفظ امنیت مراکز رای گیری در 
تمام استان های سوریه هستیم. وی افزود: بعد از پایان 
روند انتخابات نیروهای امنیتی صندوق ها را به اماکن 
اختصاص یافته با نظارت کمیته عالی قضایی انتخابات 
منتقل می کنند. تمام شهروندان سوری در سطح عالی 
از مسئولیت برخوردار هستند و وظیفه خود را درباره 
انتخابات انجام می دهند. این یک وظیفه ملی است و 
شهروندان به مسئولیت خود در موفقیت روند انتخابات 
و انتخاب نامزدهایشان در این روند آگاه هستند. معاون 
وزیر کشور سوریه گفت: شهروندان سوری حق دارند 
در صلح و آزادی در انتخابات شرکت کنند. ما بر تأمین 
امنیت مراکز انتخاباتی و انتقال صندوق ها بعد از پایان 
روند انتخابــات نظارت خواهیم داشــت. انتخابات 
ریاست جمهوری سوریه امروز )چهارشنبه( ۲۶ مه 
برگزار می شود. سوری های مقیم خارج پنجشنبه 
گذشته از طریق سفارت های ســوریه در انتخابات 
شرکت کردند.  روز گذشته هم کمیسیون انتخابات 
سوریه از ورود نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
به مرحله سکوت انتخاباتی خبر داده و تاکید کرد که 
تمامی مراکز رای گیری به ملزومات لجستیک مجهز 
شده اند. این در حالیست که منتقدان دمشق بر این 
باورند که نتیجه این انتخابات از قبل مشخص است. در 
این میان وزارت امور خارجه روسیه هم اعالم کرد که 
ناظران روس در آستانه برگزاری انتخابات سوریه وارد 
این کشور می شوند و هنگام اعالم نتایج اولیه شمارش 
آراء حضور خواهند داشت. والدیمیر چوروف، نماینده 
وزارت امور خارجه روسیه در امور مأموریت های ویژه 
خاطرناعالم کــرد که ناظــران روس به محض آغاز 
رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری سوریه به این 
کشور می روند و هنگام اعالم نتایج اولیه در آن حضور 
خواهند داشت. وی در ادامه افزود که پارلمان سوریه 
از دو اتاق پارلمان روسیه، یعنی شورای فدرال و دومای 
دولتی دعوت به عمل آورده اســت. اعضای هیئت 
عمومی توسط کمیته های ذی ربط تعیین خواهند 
شد. چوروف در خصوص نظارت بر روند رأی گیری 
در خارج از کشور تصریح کرد، این امر ضروری نیست. 
انتخابات ریاست جمهوری سوریه فردا )چهارشنبه( 
۲۶ مه برگزار می شود، در حالی که سوری های خارج 
از کشور پنجشنبه گذشته رأی دادند. روند رأی گیری 
در ساعت هفت صبح امروز آغاز می شود و هفت عصر 

پایان می یابد.
    

ابتکار عمل جدید آمریکا برای 
آتش بس در یمن 

نماینده ویژه آمریکا در یمن اعالم کرد، واشنگتن 
پیشــنهاد معقول و عادالنه ای برای آتش بس در 
یمن با حمایت عربســتان و دولت مستعفی یمن 
مطرح کرده و منتظر پاسخ انصاراهلل است. تیموتی 
لیندرکینگ، نماینــده ویژه آمریــکا در یمن در 
مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت، اکنون درباره 
راه حل درگیری یمن یک توافق نظر قوی بین المللی 
وجود دارد و این راه حل قابل اجراســت. وی افزود، 
هفته جاری به عربستان و عمان و احتماال چند کشور 
دیگر می رود و با رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس و برخی از کشورهای اروپایی نیز تماس برقرار 
خواهد کرد. لیندرکینگ گفت، این رهبران برای 
جلب حمایت بین المللی فعالیت خوبی داشتند اما 
مادامی که پیرامون آتش بس توافقی صورت نگیرد 
همه این تالش هایی که تا اآلن شده، موفقیتی در 
پی نخواهد داشت . وی افزود، برای باز کردن تمامی 
شرایین اقتصادی یمن و دستیابی به آتش بس در 
راستای منافع ملت یمن تالش می کند. پیش از این 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا بر لزوم دستیابی 
به توافق صلح در یمن تاکید کرد و گفت، آمریکا دنبال 
برقراری صلح است . تا به امروز هیچ ابتکار عملی و در 
راس آنها طرح سازمان ملل و آمریکا برای پایان دادن 

به جنگ هفت ساله یمن عملی نشده است. 

جهاننما

فرشادگلزاری

اوضاع افغانســتان ایــن روزها 
چندان تعریفی ندارد. هنوز صدای 
انفجارها به صورت جسته و گریخته 
در کابل، قندهار، هرات، ســرپل و 
غیره به گوش می رســد و به تازگی 
در کمال شــگفتی والیات شمالی 
افغانستان هم به صحنه عملیات های 
بازیگر این روزهــا یعنی »طالبان« 
تبدیل شــده اســت. اینکه چرا در 
شــمال این کشور ما شــاهد چنین 
مســاله ای هســتیم، طبیعتاً یک 
موضوع عادی به حســاب نمی آید؛ 
چراکه طیف منتســب بــه عبداهلل 
عبداهلل که بــه آنها ائتالف شــمال 
می گویند و دشمن اول و آخر طالبان 
به حســاب می آیند، بر این مناطق 
نفوذ عمیق و گسترده ای دارند و جای 
تعجب است که چرا این جریاِن سنتی 
افغانســتان که به عنوان جهادی ها 
شناخته می شوند، در مقابل حمالت 
طالبان به والیت و شهرســتان های 
شمالی ساکت هســتند. عده ای از 
تحلیلگران و کارشناسان افغانستان 

معتقدند که این سکوت نشأت گرفته 
از معادالت پشــت پرده سیاســت 
در این کشور اســت. آنها می گویند 
که عبداهلل عبداهلل که حاال ریاســت 
شــورای مصالحه افغانســتان را در 
دست دارد به همراه سایر چهره های 
جهــادی ماننــد محمــد محقق، 
عطاءمحمد نور و ژنرال عبدالرشید 
دوســتم به دنبال آن هستند تا بعد 
از خروج نیروهای آمریکایی  و سایر 
اعضای ناتو از افغانســتان، با طالبان 
وارد معادله قدرت شوند و سهم خود 
را از دولــت احتمالی آینده کســب 
کنند. برخی دیگر هم ســکوت این 
جریان در مورد حضــور طالبان در 
والیات شــمالی افغانستان را ریشه 
در انفعال جهادی ها و آلوده شــدن 
آنها به ثروت و قــدرت می دانند. به 
هر ترتیب اینکه کدام تحلیل درست 
باشد، مدنظر این نوشتار نیست؛ بلکه 
آنچه مهم خواهد بود، قدرت گرفتن 

طالبان نسبت به گذشته است. 
اکثر ناظران بین المللی معتقدند 
طالبــان از زمانی کــه توافق دوحه 
را با آمریکایی ها به امضا رســاندند، 
خود را در یک فضای دیگری یافتند 
و به نوعی خــود را در مقــام برتر از 

دولت حاکم بــر کابل بــه رهبری 
محمد اشــرف غنی دیدند. در اینکه 
طالبان یک جریــان تمامیت خواه 
تحت رهبری پاکســتان به حساب 
می آید، هیچ شــکی وجود ندارد اما 
واقعیت این اســت کــه طرح ریزی 
جایگاه طالبان و آینده این جریان در 
افغانستان، موضوعی بوده که از قدیم 
یک پروژه مشترک میان پاکستان، 
آمریــکا و برخی کشــورهای عربی 
مستقر در حاشــیه خلیج فارس به 

حساب می آمد. 
حاال هم این پروژه وارد فاز جدید 
خود شده است که ذکر چند آمار به 
خوبی می تواند نشــان دهد باز هم 
طالبان دســت برتر را در افغانستان 
دارد، نه دولت اشرف غنی. به عنوان 
مثال روز یکشــنبه نیروهای دولتی 
افغانســتان در ۱۲۰ کیلومتــری 
کابل با  طالبان درگیر شــدند و این 
درگیری ها بــه حدی شــدید بود 
که باعث شــد وزیر دفاع افغانستان 
نیز بــرای ضدحملــه وارد منطقه 
شود. بنا بر اعالم شاهدان و مقامات 
محلــی، این درگیری هــا در حومه 
شهری به نام مهتارالم، با ۱۴۰ هزار 
نفر جمعیت و مرکــز والیت لغمان 

آغاز شــد و یاســین ضیا، وزیر دفاع 
افغانستان نیز شــخصاً برای کنترل 
اوضــاع وارد عمل شــد. بنابر اعالم 
وزارت دفاع افغانســتان چیزی در 
حدود 8۰ نفر از عناصر طالبان در این 
درگیری ها کشته شدند و این حمله 
در حالی انجام شد که چند روز قبل 
از آن، منطقه بورکا در شمال والیت 
بغالن پس از عقب نشینی نیروهای 
دولتی توســط طالبان تصرف شد. 
اما این حمله پایــان ماجرا نبود. روز 
گذشــته )سه شــنبه( وزارت دفاع 
افغانستان در بیانیه ای اعالم کرد که 
نیروهای ویژه این کشور عملیاتی را 
از اواخر روز دوشنبه در والیت هرات 
انجام دادند و ۴۱ تن شامل ۱۹ سرباز 

و نیروی امنیتی را از دســت طالبان 
آزاد کردند و در نتیجه آن حدود ۱۰ 

نفر از عناصر طالبان کشته شدند. 
طالبانمهیایتسخیرمیشود؟!

ایــن دو عملیاتی کــه تنها طی 
دو روز انجام شــده به خوبی نشان 
می دهد که شاکله امنیتی افغانستان 
نه تنها از هم پاشــیده اســت، بلکه 
دولت این کشــور هــم در وضعیت 
خوبی قــرار ندارد، امــا این موضوع 
یک دلیل بســیار مهــم دارد که هر 
چه به موعد آن نزدیک تر می شویم 
شــاهد قدرت نمایی  طالبان و سایر 
جریان های رادیــکال مانند داعش 
هستیم که البته این از مناظر مختلف 
با یکدیگر تقاوت هایی دارند. همه به 
یاد دارند که در آوریل ســال جاری 
میالدی ینس استولتنبرگ، دبیرکل 
ناتو اعالم کرد که این ائتالف خروج 
نیروهــا از افغانســتان را از اول مه 
آغاز می کند. کمی بعــد جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریــکا نیز اعالم 
کــرد کــه قصــد دارد نیروهــای 
آمریکایی را به طور کامــل و تا ۱۱ 
ســپتامبر که بیســتمین سالگرد 
حمالت ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ است 
از افغانســتان خارج کنــد. اگرچه 
آمریکایی هــا به تعهد خــود برای 
خروج نیروهایشــان تــا اول ماه مه 
پایبند نبودند و این موضوع اعتراض 
هیبت اهلل آخنــدزاده، رهبر طالبان 
را دربرداشــت، اما مساله اینجاست 
که در بطن این ســناریو یک بحران 
جدید نهفتــه اســت. واقعیت این 
اســت که آمریکایی ها بســیاری از 
پایگاه های خود بــه خصوص پایگاه 
عظیــم هوایی شــان در قندهار را 
تخلیه و تسلیحات آن را هم منهدم 
کرده اند، اما بر اساس گزارش منتشر 
شده از سوی نیویورک تایمز، افسران 
ســازمان ســیا جای نظامیان را در 
افغانستان پُر کرده اند. براساس این 
گزارش، سفر ماه گذشته ویلیام برنز، 
رئیس فعلی ســیا به افغانســتان به 
نوعی در همین راستا بوده که نشان 
می دهد آمریکا حضور نظامی اش در 
افغانســتان را کاهش داده و حاال آن 
را به حضــور اطالعاتی تبدیل کرده 

اســت که می تواند ســرآغاز جنگ 
جدید امنیتی در این کشــور باشد. 
اما نکته مهمتر که نشــان می دهد 
اوضاع در حال بحرانی شــدن است، 
هشــدارها و اقدامــات دیپلماتیک 
ایاالت متحده و متحدان آن در خاک 
همسایة شرقی کشورمان است. روز 
گذشته )سه شنبه( اسکات موریسون 
و ماریس پاین، نخســت وزیر و وزیر 
امــور خارجــه اســترالیا در بیانیه 
مشترک اعالم کردند که در جریان 
خروج نیروهای ناتو از افغانســتان، 
سفارت این کشور در کابل از ۲8 مه 
ســال جاری میالدی موقتا تعطیل 
می شــود. در بخش دیگــری از این 
بیانیه آمده اســت که دیپلمات های 
استرالیایی از سایر کشورهای منطقه 
نیز به صورت منظم به افغانســتان 
ســفر خواهند کرد. کمی قبل تر هم 
ســفارت آمریکا در کابــل با صدور 
بیانیه ای از شهرندان خود خواست 
تا به افغانستان ســفر نکنند و کمی 
بعد هم اعالم کردند که بخشــی از 
کارمندان آمریکایی از افغانســتان 
خارج خواهند شد. این اقدام به خوبی 
نشان می دهد که از استرالیا و آمریکا 
گرفته تا آلمان و کانادا و سایر اعضای 
ناتو، به شدت از تبعات میدانی خروج 
نظامیانشــان از خاک افغانســتان 
هراس دارند و می دانند که به زودی 
طالبان معادالت را به نفع خود تغییر 
خواهد داد. از سوی دیگر، تحلیلگران 
امنیتی افغانستان معتقدند که این 
اقدامات چراغ سبز غربی ها به طالبان 

برای یورش به سمت کابل است. 

همزمانباخروجنیروهایخارجیازافغانستان،سفارتاسترالیاهمدرکابلتعطیلمیشود؛

مجوز غربی ها به طالبان برای اشغال ارگ
آمریکاییهابسیاریاز
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پایگاهعظیمهواییشاندر
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بودکهباعثشدوزیردفاع
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واردمنطقهشود

فرستاده ویژه ســازمان ملل در امور میانمار نســبت به وقوع جنگ داخلی احتمالی در این کشور هشدار داد و 
گفت مردم خودشــان را در برابر خونتای نظامی مســلح می کنند و اعتراضات از حالت دفاعــی به حالت تهاجمی 
تغییر کرده اســت. به گزارش آسوشیتدپرس، کریستین شرانر برگنر، فرستاده ویژه ســازمان ملل در امور میانمار 
همچنین اعالم کرد که مردم از سالح دست ســاز علیه خونتا استفاده می کنند و از ســوی گروه های مسلح قومی 
نیز آمــوزش الزم را می بینند. وی در یک نشســت خبری مجازی در ســازمان 
ملل گفت: مردم میانمار دارند آموزش دفاع شــخصی می بینند چون از حمالت 
ارتش خسته و نگران هســتند. کودتای میانمار اول فوریه سال جاری میالدی به 
وقوع پیوست و در پی آن دولت مدنی آنگ سان ســوچی، رهبر دموکراسی خواه 
 این کشور ســرنگون شــد. وی گفت احتمال دارد که یک جنگ داخلی میانمار 

به وقوع بپیوندد.

مردم عراق با هدف مطالبه افشای اسامی کســانی که در قتل فعاالن مدنی عراقی دســت داشتند، روز گذشته 
)سه شنبه( در بغداد و دیگر استان های عراق تظاهرات کردند. به گزارش اسکای نیوز، جوانان عراقی از چند روز پیش 
در شبکه های مجازی برای تظاهرات دیروز با شعار  من شهیدم، چه کسی مرا کشــت؟ فراخوان دادند. هدف از این 
تظاهرات تحقق مطالبات تظاهرات سال ۲۰۱۹ از جمله عدالت اجتماعی و فراهم کردن زندگی با عزت است. هدف 
تظاهرات علیه فراکسیون های سیاسی است که دولت های سابق را از سال ۲۰۰۳ 
تاکنون تشــکیل داده اند. همزمان یک منبع امنیتی اعالم کرده بود که مقامات 
احتمال می دادند که صدها تظاهرکننده به خیابان ها ســرازیر شــوند و تعداد 
معترضان را ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ تن تخمین زده  بودند. این منبع گفت، نزدیک به ۱۰۰ 
تن شب را از ترس مسدود شدن مسیرها در بغداد گذرانده اند. منبع مذکور گفت 

معترضان نجف هم با اتوبوس به بغداد منتقل شدند.

تظاهرات عراقی ها در پی ادامه ترور فعاالن مدنیهشدار سازمان ملل در مورد وقوع جنگ داخلی در میانمار

یک نویسنده صهیونیســتی فاش کرد حزب حاکم 
لیکود به عنوان قربانی سیاســی اصلی در جنگ غزه، 
دنبال برکناری نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از 
ریاســت این حزب اســت. به گزارش عربی۲۱، باروخ 
الشیم، نویســنده سیاســی صهیونیســت با انتشار 
یادداشــتی اذعان کرد: حزب لیکود یکــی از قربانیان 
سیاســی اصلی جنگ اخیر در غزه بــود و این جنگ با 
یک ضربه محکم و نابود کننده به حماس پایان نیافت و 
نیروهای آن نه تنها »کشته« نشدند بلکه تا پایان جنگ 
به سمت ما آتش گشودند. وی افزود: طبق نظرسنجی 
منتشر شده در کانال های خبری می توان نتیجه گرفت 
که بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر اســرائیل از جنگ 
سیاسی غزه چیزی به دست نیاورد. این جنگ نه تنها 
باعث بهبود وجهه او نشــد بلکه باعث بررســی تعیین 
جانشین برای وی در داخل حزبش همزمان با نزدیک 
شدن پایان دوره نخست وزیری اش شده است. در ادامه 

این یادداشت آمده است: در این حالت، ما باید منتظر 
جایگزین شدن یوســی کوهن، رئیس سابق موساد به 
جای نتانیاهو باشیم، اما به نظر می رسد که کوهن نیز 
دستاوردی از جنگ غزه نداشــته است. این نویسنده 
صهیونیســتی همچنین تاکید کرد کــه گزینه اصلی 
جانشینی نتانیاهو در لیکود، نیر برکات، شهردار سابق 
قدس اشــغالی با اختصاص ۳۹ درصد از آرای اعضای 

لیکود به خود است.

کاربران ژاپنی از تمرینات نظامی روسیه در قطب 
شمال خشمگین شده اند. به گزارش سایت »یاهو نیوز 
ژاپن«، کاربران ژاپنی از تمرینات نظامی روســیه در 
قطب شمال خشمگین و خواستار نابودی کشور روسیه 
شدند. در ســایت مذکور اخباری در باره مانور روسیه 
در قطب شــمال، تحکیم زیرساخت نظامی روسیه در 
نواحی قطبی، جدیدترین تسلیحات روسیه و راه آبی 
شمال منتشر شده است. تعدادی از کاربران سایت به 
این نتیجه رسیدند که گویا روسیه برای تجاوز به خاک 
ژاپن تهیه می بیند. به نقل از اســپوتنیک، کاربری با 
لقب Amuwe نوشــت: گرم شــدن اقلیم، حمله به 
ژاپن را محتمل می کند. روســیه و چین ممکن است 
به ژاپن و تایوان ضرباتــی وارد آورند. ژاپن در محاصره 
کشورهای  متجاوز قرار گرفته است. باید به فکر سالح 
هسته ای بود. کاربر دیگری ادعا کرد اگر دیکتاتورهایی 
مانند روسیه و چین بطور کامل نابود نشوند، دنیا رنگ 

آرامش نخواهد دید. آن ها به هرحال »نیش های« خود 
را نشــان خواهند داد. تا دیر نشده است، باید از صحنه 
زمین پاک شوند. کاربر »یاف« نوشت: راه شمال فقط 
به روســیه تعلق ندارد. اگر روسیه ادعای ارضی مطرح 
کند، ژاپن باید شــناوری کشــتی های آن را در گذر 
راه شرق محدود ســازد. عدم اجازه عبور کشتی های 
 روســیه و چیــن در مســیر دریایی شــمال ممکن 

خواهد بود.

لیکود به دنبال جایگزین برای نتانیاهو استژاپنی ها: روسیه باید نابود شود!
خبرخبر


