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اتحادیه اروپا  ابراز ناامیدی کرد
تعوق دوباره  انتخابات فلسطین 

ازسوی محمود عباس 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم 
کرد، انتخابات تا زمان تضمیــن برگزاری آن در 
قدس اشغالی به تعویق می افتد. به گزارش روسیا 
الیوم، محمود عباس اعالم کرد که تالش ها برای 
برگزاری انتخابات در قدس تــا اآلن با مخالفت 
روبرو شده است. وی از جامعه بین الملل خواست 
همچنان رژیم صهیونیســتی را تحت فشار قرار 
دهد تا دست از حقوق ملت فلسطین بکشد و این 
رژیم را به توافقنامه های امضا شده از جمله حق 
ملت فلســطین در برگزاری انتخابات ملزم کند. 
عباس افزود: ما به تالش خود برای تحقق وحدت 
ملی، پایان بخشیدن به دودستگی و ادامه مقاومت 
مردمی و تشکیل دولت وحدت ملی ادامه خواهیم 
داد. رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین 
پیش از این گفته بود، اتحادیــه اروپا به مقامات 
فلسطین اطالع داده که رژیم صهیونیستی هرگز 
اجازه نخواهد داد انتخابات در قدس برگزار شود. 
تشــکیالت خودگردان فلســطین در ماه فوریه 
رژیم صهیونیستی را در جریان تصمیم خود برای 
برگزاری انتخابات از جملــه در قدس قرار داد و 
از این رژیم خواســت در برابر برگزاری انتخابات 
ســنگ اندازی نکند. در همین راستا گروههای 
فلسطینی نســبت به خطر تصمیم جنبش فتح 
و تشکیالت خودگردان فلسطین درباره تعویق 
انتخابات هشــدار داده و اعــالم کردند که دادن 
حق وتو به رژیم صهیونیســتی برای برگزاری یا 
تعطیلی انتخابات در قدس را نخواهند پذیرفت. 
جبهه مردمی آزادی فلسطین بار دیگر مخالفت 
خود را با تعویق انتخابات اعالم کرد و خواســتار 
پایبندی بــه توافقنامه های ملــی درخصوص 
برگزاری انتخابات فلسطین شــد. کمیته های 
مقاومت فلسطین هم اعالم کردند، حقوق با زور 
گرفته می شــود. در برابر قدرت دشمن تسلیم 
شدن به منزله کنار گذاشتن وظیفه دفاع از قدس 
است. حزب سیاسی »طرح ملی فلسطین برای 
تغییر و پایان دادن به دودستگی« و فهرست آن 
هم مخالفت خود را با تعویق انتخابات فلسطین 
اعالم کرده و خواســتار انصراف از این تصمیم و 
پافشــاری بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر از 
جمله در قدس شدند. در راستای اجرای تصمیم 
رهبری فلسطین؛ کمیته مرکزی انتخابات هم از 
توقف روند انتخابات از صبح روز گذشته )جمعه( 

خبر داد. 

قرار بود لیســت ها و نامزدها به صورت نهایی 
همزمان با نخســتین روز آغاز کارزار انتخاباتی 
پارلمانی منتشر شــود. از ســوی دیگر رئیس 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا دیروز )جمعه( 
تصمیم رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
را در به تاخیــر انداختن انتخابــات در مناطق 
فلسطینی به شــدت محکوم کرد. خبرگزاری 
فرانسه گزارش داده که جوزپ بورل، در بیانیه ای 
تاکید کــرد که تاریــخ جدید بــرای برگزاری 
انتخابــات باید بــدون تاخیر اعالم شــود. وی 
گفت: تصمیم برای به تاخیر انداختن انتخابات 
برنامه ریزی شده فلســطین از جمله برگزاری 
انتخابات پارلمانی فلســطین کــه برای ۲۲ مه 
ســال جاری میالدی قرار بود، برگزار شــود، به 
شدت ناامید کننده اســت. جنبش حماس هم 
با تعویق انتخابات سراسری فلسطین مخالفت 
کرده و آن را کودتا خواند. این جنبش در بیانیه ای 
اعالم کرد، فتح و تشکیالت خودگردان فلسطین 
مسئول کامل تصمیم تعویق انتخابات فلسطین 
و پیامدهای آن هستند. این اقدام نشان دهنده 
کودتا در روند مشــارکت و توافقات ملی است . 
نباید کل وضعیت ملی، اجمــاع مردمی و ملی 
در گرو دستورکار یک گروه خاص باشد. در این 
بیانیه آمده است که مردم قدس توانایی خود را 
درباره تحمیل اراده خود بر اشغالگر ثابت کرده اند 
و بر تحمیل برگزاری انتخابات نیز قادر هستند. 
در ادامه این بیانیه آمده اســت، حماس جلسه 
)تصمیم گیری درباره انتخابات( را تحریم کرد 
زیــرا از قبل می دانســت که فتح و تشــکیالت 
خودگردان قصد دارند به دلیل محاسبات دیگری 
که ربطی به قدس ندارد، انتخابات را به هم بزنند. 
حمــاس در تماس تلفنی با رهبــری فتح اعالم 
کرده بود که در صورت بررســی ســازوکارهای 
برگزاری انتخابــات در قدس، در این جلســه 

شرکت می کند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

افغانســتان این روزها به سرتیتر 
اخبار رسانه های کل دنیا تبدیل شده 
و همین موضوع نشــان می دهد که 
قرار اســت یک اتفاق بسیار بزرگ در 
سپهر سیاسی این کشــور رخ دهد. 
اینکه هر روز یکــی از خبرگزاری ها یا 
روزنامه های اروپا و آمریــکا در مورد 
طالبان یا اوضاع و احوال افغانستان بعد 
از خروج نظامیان ایاالت متحده خبر 
یا تحلیل منتشــر می کند به ما نشان 
می دهد که تمام دنیا چشمشــان به 
کابل اســت. دلیل این چشم دوختن 
البته کــه خروج نظامیانی اســت که 
۲0 ســال تمام صبح تا شب در اقصی 
نقاط افغانستان مشغول تامین منافع 
ایاالت متحده بوده اند. البته  در صحنه 
میدانی افغانستان فقط آمریکایی ها 
حضور نداشتند بلکه کشورهای عضو 
ناتو هم در این ائتالف دو دهه ای کاماًل 
همسو با واشــنگتن کار کردند و آنها 
هم در حال خــروج از افغانســتان تا  
تابستان سال جاری هستند. چندی 

پیش جــو بایــدن، رئیس جمهوری 
آمریکا در پیامی صریحــا اعالم کرد 
که 11 سپتامبر ۲0۲1 میالدی یعنی 
شــهریور ماه، تمام نیروهای نظامی 
آمریکا از افغانســتان خارج خواهند 
شد اما روز گذشته )جمعه( اعالم شد 
که خروج نظامیان ایــاالت متحده از 
افغانستان کلید خورده است. در این 
راستا شبکه خبری سی ان ان گزارش 
کرد که نیروهــای آمریکایی خروج 
از افغانســتان را به عنوان بخشــی از 
برنامه دولت بایــدن برای ترک کامل 
این کشــور پس از ۲0 سال درگیری 
و جنگ، آغاز کرده اند. در این گزارش 
به نقل از چندیــن مقام دفاعی ایاالت 
متحده آمده اســت که کمتر از 100 
نیرو به همراه تجهیزات نظامی عمدتاً 
توســط هواپیماها منتقل شده اند. بر 
اساس اعالم مقام های دفاعی آمریکا 
کارمنــدان دولت این کشــور هم در 
حال خروج از افغانســتان هستند. بر 
اســاس داده های موجود که از سوی 
اندیشکده کارنگی منتشــر شده در 
حال حاضر ۹۵۹۲ سرباز از ۳۶ کشور 
در افغانستان مستقر هستند که آمریکا 
با ۲۵00 ســرباز در صدر قرار دارد اما 

نکته اینجاست که ایاالت متحده یک 
ناو هواپیمابر را بــه منطقه اعزام کرده 
تا در صورت حمله طالبان به سربازان 
آمریکایی در زمان خروج از افغانستان، 
جنگنده های نیــروی هوایی ایاالت 
متحده در کمترین زمیــان اقدام به 
حمالت هوایی کنند. نکته اینجاست 
که در وضعیت کنونــی اوضاع به نفع 
طلبان است و اگر بگوییم که کام آنها 
شیرین شــده، قطعاً گزافه نگفته ایم. 
بر این اساس، سایت صدای جهاد که 
منتسب به طالبان است، بیانیه اخیر 
فرماندهی نیروهــای آمریکا و ناتو در 
افغانســتان را درباره آغاز خروج این 
نیروها از این کشور »ستودنی« خواند 
و از این امر استقبال کرد بدون تردید 
نمی توان به اینکه طالبان چه اقدامی 
انجام خواهــد داد با دیــد امیدواری 
نگاه کــرد؛ چراکه بر اســاس آخرین 
گزارش ها، فقط طی یک روز، در والیت 
ننگرهار افغانستان سه انفجار رخ داده 
که حدود ۲۵ کشته و زخمی بر جای 

گذاشته است. 
جالب این اســت کــه در ننگرهار 
واقع در شمال شرق افغانستان نه تنها 
طالبان، بلکه عناصر داعش هم حضور 

دارند و اقدام به انجــام عملیات های 
تروریستی می کنند. این دقیقاً همان 
ابهامی است که بدون تردید برای مردم 
و نظام افغانستان هزینه زا خواهد بود؛ 
چراکه برنامه خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانســتان در حالی آغاز می شود 
که نتایــج مذاکرات صلــح همچنان 
نامشخص است و حتی معلوم نیست 
که آیا طالبان در اجالس صلح استانبول 
شــرکت خواهد کرد یا اینکه مجدداً 
بهانه هایی را برای شــرکت در آن به 

وجود می آورد. 

انتظار برای تقسیم غنایم 
یکی از رویدادهای بسیار مهمی که 
در این راستا تاحدودی از نظرها پنهان 
مانده است، نشســت تروئیکای صلح 
افغانستان در دوحه پایتخت قطر است. 
بر اساس اعالم منابع روسی، تروئیکای 
صلح افغانســتان که متشکل از چین، 
آمریکا و پاکستان می شود روز گذشته 
)جمعه( با نمایندگان ویژه روسیه در 
قطر برای بررسی روند صلح بین طالبان 
و دولت افغانستان و پیدا کردن راه حل 
برای ایــن موضوع دیــدار کردند. در 
گزارش راشاتودی آمده است که چون 
آمریکا نتوانســته به ضرب االجل اول 
مه سال جاری میالدی با طالبان برای 
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 
پایبند باشد این جلسه در دوحه تشکیل 
شده تا همه جوانب مورد بررسی قرار 
گیرد. نشســت های قبلــی تروئیکا با 
حضور نیروهای سیاسی افغانستان و 
طالبان در مسکو ماه گذشته میالدی 
)مارس( برگزار شــد که در آن چهار 
کشور عضو به طرف های درگیر تأکید 
کردند تا خشونت ها را کاهش داده و به 
سرعت در گفتگوهایی درباره مسائل 
بنیادی به  منظــور حل درگیری ها در 
افغانستان حضور یابند. این نشست در 
حالی در دوحه انجام می شود که طالبان 
هشدار داده است که بند غیر تهاجمی 
علیه نیروهای آمریکایی در توافق صلح 
بین دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
ســابق آمریکا و این جریــان اول مه 
۲0۲1 منقضی می شــود. این موضع 
طالبــان به خوبی نشــان می دهد که 
احتماال ما طــی روزهــا و هفته های 
آینده علیرغم آنچه آنها می گویند باید 
منتظر عملیات های بهاری این جریان 
در سراسر افغانســتان باشیم؛ چراکه 
بلومبرگ دیروز به نقل از سازمان ملل 
متحد و ارتش آمریکا در افغانســتان 
اعالم کرد که حمالت نیروهای طالبان 
و دیگر گروه های مخالف حضور آمریکا 
در افغانســتان، در ســه ماهه نخست 
ســال جاری )۲0۲1( منتهی به ماه 
مارس، نسبت به سال گذشته به میزان 
۳۷ درصــد افزایش یافته اســت. اما 
مساله مهمتر سهم خواهی و جایگیری 
قدرت ها در فرآیند سیاسی و میدانی 
افغانستان اســت که به نظر روسیه در 
صدر این جدول قرار دارند. روس ها گویا 
هنوز به دنبال سلطه و تعمیق حضور 

خود در افغانستان هستند و هیچ درسی 
از دوران شکست شوروی نگرفته اند. به 
عنوان مثال نیکالی پاتروشــف، دبیر 
شــورای امنیت روسیه اعالم کرده که 
حضور آمریکا در افغانستان تنها باعث 
تشــدید تنش در این کشــور شد، اما 
واشنگتن دیگران را مسئول می خواند. 
از ســوی دیگر پنجشــنبه هم ضمیر 
کابلوف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری 
روســیه در افغانســتان که همه او را 
به عنوان مرد پشــت پرده روسیه در 
پرونــده افغانســتان می دانند، اعالم 
کرده که خروج نظامی آمریکا تاثیری 
در توازن قدرت در افغانســتان ندارد. 
این مواضع نشان می دهد که روس ها 
حاال میــزان و ُدِز ســهم خواهی خود 
در افغانســتان را باال برده اند تا بتوانند 
پس از خــروج ایاالت متحــده از این 
کشــور به ســرعت جایگیری خود را 
صورت دهند. پاکســتان هــم در این 
میان بدون تردید فقط هدایت طالبان 
را به عهده ندارد، بلکه به نظر می رسد 
اسالم آباد به عنوان ناظر بر خروج آمریکا 
از افغانستان در حال فعالیت است. به 
گونه ای که لوید آســتین، وزیر دفاع 
آمریکا و ژنرال قمر جاوید باجوا، رئیس 
ستاد ارتش پاکستان روز چهارشنبه 
به  صورت تلفنــی در خصوص خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث و 
تبادل نظر کردند. این روند نشان دهنده 
فصل جدید در افغانستان است؛ فصلی 
که از یک ســو نقش بازیگران جدید 
خارجی مانند روســیه، چین و ترکیه 
در افغانستان آشکار و علنی می شود و 
از ســوی دیگر احتمال زیاد دارد سر و 
کله القاعده در این معادالت پیدا شود! 

احتمالی که با آغاز خروج رسمی نظامیان آمریکا از افغانستان، همزمان با نشست صلح در قطر قوت گرفت؛

سهم خواهی بازیگران جدید و القاعده در سایة بحران 
بلومبرگ دیروز به نقل از 

سازمان ملل متحد و ارتش 
آمریکا در افغانستان اعالم 

کرد که حمالت نیروهای 
طالبان و دیگر گروه های 
مخالف حضور آمریکا در 
افغانستان، در سه ماهه 

نخست سال جاری )۲۰۲۱( 
منتهی به ماه مارس، نسبت 
به سال گذشته به میزان ۳۷ 

درصد افزایش یافته است

روند خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان، 

نشان دهنده فصل جدید 
در این کشور است؛ فصلی 

که از یک سو نقش بازیگران 
جدید خارجی مانند روسیه، 

چین و ترکیه در افغانستان 
آشکار و علنی می شود و 

از سوی دیگر احتمال زیاد 
دارد سر و کله القاعده در 

این معادالت پیدا شود! 

فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( تصریح کرد که نیروهای آمریکایی در آینده ای نزدیک عراق 
را ترک نخواهند کرد. به گزارش بغدادالیوم، کنت مکنزی، فرمانده ســتاد فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( در 
گفتگویی تلویزینی عنوان داشــت: نیروهای آمریکایی بنا به درخواســت دولت عراق در این کشــور حضور دارند 
و به نبرد علیــه داعش با همکاری با ائتالف بین المللــی ادامه می دهند. این نبرد هنوز پایان نیافته اســت. مکنزی 
نقش ارتش عراق را ســتود و گفت: عراقی ها خودشــان می جنگند و ماموریت ما 
از نبرد مستقیم به حمایتی گســترده تر و آموزش آنها تبدیل شــده است و ما از 
نبرد میدانی به دور هســتیم، این همان موضعی اســت که ما خواهان گسترش 
آن هســتیم. وی افزود: آینده نیروهای آمریکایی در عــراق از طریق مذاکرات با 
 دولت عراق تعیین خواهد شد. من بر این باور نیستم که در آینده ای نزدیک عراق 

را ترک کنیم. 

هزاران تن از روستاییان اقلیت کارن در میانمار از سر اجبار و به دلیل افزایش درگیری ها بین شبه نظامیان کارن و 
ارتش میانمار مجبور شده اند به تایلند بگریزند. به گزارش رویترز، شورشی های کارن و ارتش میانمار در نزدیکی مرز 
تایلند در هفته های گذشته درگیر هستند و این درگیری ها از زمان روی کار آمدن خونتا و سرنگونی دولت مدنی آنگ 
سان ســوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار، باعث بی خانمانی روستاییان در دو طرف مرز شده است. یکی از روستاییان 
کارن که همین چند روز پیش به تایلند رفته، گفت: به دلیل باال گرفتن تنش ها 
و درگیری های مســلحانه ما مجبور می شــویم فرار کنیم. شبکه حمایت صلح 
کارن می گوید، هزاران روستایی در منطقه ســالوین واقع در میانمار پناه گرفته 
و اگر اوضاع بدتر شود، مجبور می شــوند به تایلند بگریزند. این گروه در صفحه 
فیســبوکش نوشــت: در روزهای آتی، بیش از ۸000 کارن در سراسر رودخانه 

سالوین به تایلند گریختند.

مهاجرت اجباری هزاران میانماری به تایلند فرمانده سنتکام: به این زودی عراق را ترک نمی کنیم! 

وزارت بهداشت قرقیزســتان روز گذشته )جمعه( 
اعالم کرد، در جریان درگیری ها در مرز بین این کشور 
با تاجیکســتان 1۳ غیرنظامی قرقیز کشته و 1۲1 تن 
دیگر نیز زخمی شــده اند. به گزارش اسپوتنیک، یکی 
از ســخنگوهای وزارت بهداشــت قرقیزستان گفت: 
تا ســاعت ۷:۵0 دقیقه صبح دیروز، مجموع 1۳۴ تن 
در درگیری مرزی هــدف قرار گرفته انــد که 1۳ تن 
آنها کشــته شــده اند. وی ادامه داد، ۲۵ زخمی که به 
بیمارســتانی در بیشــکک، پایتخت منتقل شده اند و 
تحت درمان هســتند. روز چهارشنبه، نیروهای مرزی 
قرقیزستان و تاجیکستان بر سر بخش باتکن در مرز دو 
کشور درگیر شدند و این درگیری پس از آن رخ داد که 
طرف تاجیکستان تالش کرد تا دروبین های مداربسته بر 
روی ستون های خط انتقال برق در منطقه مرزی مذکور 
نصب کند. طرف قرقیزســتانی نیز تــالش کرد تا این 

ستون را قطع کند و نیروهای دو کشور وارد نبرد شدند. 
درگیری ها پنجشــنبه شــب افزایش یافت و دو طرف 
تیراندازی به یکدیگر را شــروع کردند. پس از یک نبرد 
مسلحانه، دو طرف توافق کردند تا آتش بس کرده و اعالم 
کردند که قصد دارند تا گروه های مشترکی را برای گشت 
مرزی سازمان دهی کنند. رئیس جمهوری قرقیزستان 

دیروز اعالم کرد که اوضاع مرزی با ثبات شده است.

بنا بر گزارش ها در جریان یک جشــن مذهبی در 
شمال شرقی سرزمین های اشغالی ده ها نفر زیر فشار 
جمعیت جان باخته اند. ســازمان خدمات اضطراری 
اســرائیل )ام.دی.اِی( این خبر را تایید کرد و گفت که 
ده ها نفر هم زخمی شــده اند. این سازمان شمار دقیق 
جان باختگان را اعالم نکرد. روزنامه هاآرتص گزارش 
می دهد که حداقل ۴۴ نفر کشته شــده اند و سازمان 
خدمات اضطــراری در حال تخلیه مجروحان اســت. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اســرائیل این حادثه را 
یک فاجعه سنگین توصیف کرد و گفت برای مجروحان 
دعا می کنــد. تصاویــر ویدئویی هزاران نفــر را که در 
میان ازدحام شدید سعی دارند از محل بگریزند نشان 
می دهد. مقام ها حال ده ها نفــر از مجروحان را وخیم 
گزارش می کنند. به گزارش بی.بی.سی سازمان خدمات 
اضطراری در توئیتی نوشت: ام.دی.اِی برای نجات جان 

ده ها مجروح تالش می کند و تا زمانی که آخرین مجروح 
منتقل نشــده آرام نخواهیم گرفت. گزارش های اولیه 
حاکی بود که ساختمانی در محل ریخته، اما مقام های 
ام دی اِی بعدا گفتند که این ناشی از هجوم جمعیت بود. 
منابع آگاه در پلیس گفتند حادثه بعد از آن روی داد که 
شماری از شــرکت کنندگان در مراسم روی پله ها سر 

خوردند، و باعث افتادن ده ها نفر دیگر شدند.

درگیری  مرز تاجیکستان و قرقیزستان با  ۱۳ کشته و ۱۲۱ زخمی مرگ ده ها نفر در یک مراسم مذهبی در اسرائیل
خبرخبر


