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دولت و مخالفان ونزوئال در 
مکزیک رودررو می شوند

وزارت خارجــه مکزیک اعالم کــرد، دولت و 
اپوزیسیون ونزوئال قرار است روز گذشته )جمعه( 
در مکزیکوســیتی دیدار کرده و دربــاره غلبه بر 
بحران های اجتماعی و اقتصادی گفتگو کنند. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، این تاییدیه رســمی 
از ســوی وزارت خارجه مکزیک پــس از آن اعالم 
شد که رویترز اوایل روز پنجشــنبه اعالم کرد که 
گفتگوها بین دولت کاراکاس و مخالفان از سر گرفته 
می شود. دولت نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری 
ونزوئال به دنبال لغو تحریم های وضع شده از سوی 
آمریکا و اتحادیه اروپا علیــه مقام های ونزوئالیی و 
نهادهایی اســت که از دید واشنگتن و بروکسل در 
فعالیت های مجرمانه و سرکوب اپوزیسیون نقش 
دارند. اپوزیسیون نیز می خواهند ده ها تن از افرادی 
که در جریان ســرکوب ها زندانی شده اند و زندانی 
سیاسی هستند، آزاد شده و تضمین داده شود که 
کاندیداها می توانند در انتخابات منطقه ای نوامبر 
شرکت کنند. همچنین کمک های بشردوستانه به 
ویژه مقابله با کرونا نیز به کشور وارد شود. گفتگوها 
قرار است از ســوی ناظران بین المللی چون نروژ 
که میانجی گر گفتگوهای قبلــی در ۲۰۱۹ بود، 

نظارت شود.
انتظار می رود که در جریان این دور نخســت از 
گفتگوها در مکزیک و با توجه به تجربیات گفتگوهای 
قبلی، مذاکرات موفقیت آمیز باشــند. بازگشت به 
گفتگوها یک تغییر برای اپوزیسیون است که مادورو 
را در گذشته به استفاده از گفتگوها برای خرید زمان 
و کاهش فشــارهای بین المللی متهم کرده بودند. 
مقام های دولــت کاراکاس مذاکــرات ۲۰۱۹ در 
باربادوس و نروژ را پــس از آن رها کردند که آمریکا 
تحریم هایی را علیه دولت مادورو وضع کرد. واشنگتن 
گفته که اگر مادورو با اپوزیسیون وارد مذاکرات جدی 
شود، تحریم ها را برمی دارد. هیات اپوزیسیون برای 
مذاکرات دیروز )جمعه( شامل جراردو بالید، وکیل 
و شهردار سابق ونزوئالیی، توماس گوآنیپا، سفیر 
ونزوئال در کلمبیا که در ۲۰۱۵ از ســوی پارلمان 
منصوب شد، کارلوس وچیو، سفیر خوآن گوآیدو در 
آمریکا و استالین گونزالس، یک قانونگذار سابق بود 
هیات مادورو نیز در این گفتگوها خورخه رودریگز، 
رئیس مجمع ملی ونزوئال و اکتور رودریگز، فرماندار 
ایالت میراندا و فرد مطمئن مادورو است. مادورو در 
یک برنامه زنده تلویزیونی که روز پنجشنبه پخش 
شد، اعالم کرد که پسرش نیکوالس مادورو گوئررا 
که یک قانونگذار ۳۱ ساله است نیز در این مذاکرات 
شرکت دارد. این در حالیست که در فضای مجازی 
بسیاری از کاربران همچنان علیه مادورو مطالبی را 
منتشر کرده اند که او را متهم به نسل کشی مردم از 
طریق رفتارش که منجر به تحریم شده کرده اند و با 
این حساب احتمال افزایش اعتراض داخلی علیه 

وی باال گرفته است.
    

حمله راکتی به پایگاه نیروهای 
ترکیه در شمال عراق

یک منبع امنیتی 
عراقی از حمله راکتی به 
پایگاه نیروهای ترکیه 
در شمال این کشور خبر 
داد. یک منبع امنیتی 
عراقی نیمه شب گذشته به خبرگزاری اسپوتنیک 
گفت که پایگاه نظامی نیروهای ترکیه واقع در منطقه 
زلیکان در استان نینوا در شمال عراق هدف حمله 
راکتی قرار گرفت. این منبع که نخواست نامش فاش 
شود، گفت: سه تا پنج راکت به سمت پایگاه نظامی 
نیروهای ترکیه شلیک شد. طبق گفته منبع مذکور، 
این راکت ها بدون هیچگونه تلفات و خســارتی به 
اطراف این پایگاه اصابت کردند. این منبع امنیتی 
عراق به جزئیات بیشــتر این حمله و طرف انجام 
دهنده آن اشــاره ای نکرده است. پایگاه زلیکان در 
اطراف کوه های منطقه بعشیقه در ۴۲ کیلومتری 
شمال شرق موصل در استان نینوا واقع شده است. 
در همین حال برخی دیگر از منابع امنیتی عراق از 
انفجار یک بمب در مسیر کاروان نیروهای آمریکا 
در جنوب عراق خبر دادند. منبع مذکور در این باره 
گفت که یک بمب در مسیر کاروان حامل تجهیزات 
لجستیک آمریکا در استان الدیوانیه در جنوب عراق 
منفجر شد. طبق این گزارش، این حمله منجر به وارد 
شدن خسارت به کاروان نیروهای آمریکا شد اما هیچ 

تلفاتی به همراه نداشت.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 هر کســی که ایــن روزها اخبار 
افغانســتان را پیگیــری و مطالعه 
می کند، ناخودآگاه به یاد اواســط 
دهه ۹۰ میــالدی میافتد. دهه ای 
که در افغانســتان به عنــوان دهه 
جهاد و مبارزه نام گرفت اما متاسفانه 
قرائت طرفین درگیر در آن دوران به 
یکدیگر متفاوت است. در آن هنگام 
جنگ داخلی در افغانســتان به اوج 
خود رسیده بود و هر طرف به صورت 
واضح، طرف دیگری را مورد انتقاد 

قرار می داد. 
در ایــن میانه، ســال ۱۹۹۴ تا 
۱۹۹6 جریانــی به نــام »تحریک 
اســالمی طلبای کــرام« واقع در 
قندهار بــه وجود آمد کــه به قول 
خودشــان هدف اصلی آنها، جهاد 
علیه شــرک و کفر بود. این جریان 
دقیقاً همان طالباِن امروز بود که در 
قندهار، یعنــی جایی که مال محمد 
عمر، اولین رهبر طالبان به دنیا آمده 

بود، شکل گرفت.
 ســال های ۱۹۹۴ تــا ۱۹۹6 
میالدی در افغانســتان را باید یکی 

از خونین ترین سال های این کشور 
دانست. 

طالبان با گســیل شدن در تمام 
افغانستان توانســت به هر ترتیبی 
که بود بر رقبای خود از احمدشــاه 
مسعود گرفته تا برهان الدین ربانی 
که در آن زمان قطــب اصلی و پدر 
معنوی مجاهدین افغــان و رئیس 
حزب جمعیت اســالمی افغانستان 
به حســاب می آمد را به کام مرگ 
بفرستد و آنجا بود که راه برای تسلط 

و اشغال کابل باز شد. 
همــه می دانند نواحی شــمالی 
افغانستان که متاسفانه امروز درگیر 
کشتار و جنگ خانمان سوز است، در 
همان روزها مهمترین مرکزی بود که 
طالبان به آن چشم داشت و هنوز هم 
این روند ادامه دارد. طالبان به خوبی 
می دانســت که اگر بخواهد کابل را 
فتح کند، بدون تردید باید شــمال 
افغانستان را به تصرف خود دربیاورد، 
و سپس عازم کابل شود.  آن هنگام 
ایــن اتفاق هــا رخ داد و طالبان با 
کشــتار عظیم مخالفان خود و ذبِح 
غیرنظامیان افغانســتان توانســت 
از ۱۹۹6 تا ۲۰۰۱ بــه عنوان یگانه 
قدرت سیاسی - نظامی در افغانستان 
حکمرانی کند. زمانی که راکت های 

طالبان و حزب اســالمی حکمتیار 
روانه حیاط ارگ ریاست جمهوری 
افغانستان می شد، هیچکس باورش 
نمی شد که این کشــور به مدت ۵ 
سال در اشــغال طالبان قرار بگیرد؛ 
اما این اتفــاق در همــان دهه ۹۰ 
میالدی و مشخصاً در ۲6 سپتامبر 
۱۹۹6 رخ داد و کابل توسط طالبان 

سقوط کرد. 
حاال هم همــان روزها مانند یک 
فیلــم، در حال تکرار اســت. گویی 
نیروهــای طالبان مو بــه مو همان 
اقداماتی کــه در آن ســال ها برای 
فتح کابل انجام دادنــد را دوباره در 
دستور کار گذاشــته اند که یکی از 
این اقدامات فتح »قندهار« اســت. 
آن کســانی که تاریخ افغانستان و 
همچنیــن دوران ظهور و ســقوط 
طالبان در این کشور را به یاد دارند، 
می دانند که اعالم موجودیت طالبان 
در قندهار اساســاً مولدی بود برای 
ســقوط کابل و در نهایــت تمامی 
افغانســتان؛ و به همین دلیل است 
که ادعای روز گذشته طالبان مبنی 
بر ســیطره این جریان بــر قندهار 

بسیاری را نگران کرده است. 
روز گذشــته )جمعه( طالبان به 
صورت علنی ادعا کــرد که دومین 

شــهر بــزرگ افغانســتان، یعنی 
قندهار را تصرف کرده است. این در 
حالیســت که روز پنجشنبه هرات، 
سومین شــهر بزرگ افغانستان در 
غرب این کشــور که با ایران هم مرز 
است، به دست طالبان افتاد و حتی 
فرمانــده نیروهــای مردمی هرات 
یعنــی محمداســماعیل خان هم 
توســط طالبان دســتگیر شد و به 
نوعی می توان گفت که  بیشتر مراکز 
استان های حساس به دست طالبان 

افتاده است. 
بازگشت القاعده؟! 

اینکه چــرا قندهار مهم اســت 
دالیل زیــادی دارد که بخشــی از 

آن به اهمیت استراتژیک این شهر 
برمی گــردد. قندهار بجــز اهمیت 
تجاری که دارد، به دلیل کشاورزی 
و داشــتن فرودگاه بین المللی برای 

طالبان حائز اهمیت است. 
از سوی دیگر باید توجه داشت که 
یکی از بزرگترین زندان های دولتی، 
در قندهار است که هزاران نفر از افراد 
طالبان در آن قــرار دارند. بر همین 
اساس طالبان که از هفته ها پیش در 
بیرون قندهار منتظر فرصت مناسب 
بــود، در روز چهارشــنبه به زندان 
مرکزی قندهار حمله کردند و در روز 
پنجشنبه تصاویر حضور زندانیان در 
شهر قندهار منتشــر شد که نشان 
می دهد تعداد نیروهای میدانی آنها 

تقویت شده است. 
با این روند بسیاری از تحلیلگران 
و کارشناســان مســائل افغانستان 
و جنوب شــرق آســیا معتقدند که 
طالبان ظرف کمترین مدت، کابل 
را تصــرف خواهد کــرد. اینکه چه 
تضمینی وجود دارد نیروهای طالبان 
نتوانند وارد کابل شــوند، مشخص 
نیســت و اوضاع میدانــی به حدی 
خراب است که دیروز )جمعه( عادله 
راز، سفیر افغانســتان در آمریکا از 
پنتاگون خواســت تا موضع خود را 
برای حمایت و پشــتیبانی هوایی 
فوری از نیروهــای افغان حفظ کند 
و تاکید کرد، مردان و زنان کشورش 
برای دفاع از افغانســتان در مقابل 
طالبان آماده دفاع تا آخرین لحظه 

هستند. 
در همین راســتا مدیر شــورای 
آوارگان نروژ دیــروز )جمعه( اعالم 
کرد کــه افزایش خشــونت ها در 
سراســر افغانســتان در هفته های 
اخیر باعث وحشت امدادگران شده 
چون این کشور به سرعت به سوی 
یک بحران بشری گســترده پیش 
می رود و این تازه می تواند شــروع 
یک بحران همه  گیر باشد. در همین 
راســتا عصر روز گذشــته )جمعه( 
سعید قریب اهلل ســادات،  قانونگذار 
والیت لوگر عالوه بر تایید ســقوط 
مرکز والیــت لوگر اعــالم کرد که 
طالبان بــه ۵۰ کیلومتری جنوب 

کابل رسیده  است. 
اوضاع به حدی وخیم شده است 
که خبرگزاری فرانسه با انتشار خبر 

فوری اعالم کرد که ســران سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( قرار 
است درباره افغانســتان گفت وگو 
کنند و این در حالیســت که ایاالت 
متحده ۳ هــزار نظامی خود را برای 
خارج کردن کارمندان ســفارتش 
در کابل به افغانســتان اعزام کرده 
اســت. اما نکته بســیار مهم و البته 
وحشتناک که می تواند آغازگر یک 
بحران همه گیر و بین المللی باشد، 
اطالعاتی اســت که دیروز )جمعه( 
توسط وزیر دفاع بریتانیا منتشر شد. 
بن واالس روز جمعــه عالوه بر 
انتقاد از خــروج آمریکایی ها اعالم 
کرد کــه افغانســتان بــه زودی با 
مســائلی روبرو می شــود که یکی 
از آنهــا بازگشــت و ظهــور مجدد 
»ســازمان القاعده« به افغانستان 
است. سخنان واالس به حدی برای 
غربی ها گران تمام شــده که گویی 
آب به النه مورچه ها ریخته باشند؛ 
چراکه عالوه بر روسیه، کشورهایی 
ماننــد آلمان، فرانســه، کانــادا و 
حتی بلژیــک هم از این ســخنان 
وحشــت کرده اند اما لندن معتقد 
 اســت که القاعده بدون چون و چرا 

به افغانستان باز می گردد. 
به نظر نمی توان ایــن تحلیل را 
رد کرد؛ چراکه القاعــده از دهه 8۰ 
میالدی در افغانستان حضور داشته 
و حاال هم به صــورت زیرزمینی کار 
می کند و احتماال به زودی سر و کله 
آن هم در شــطرنج افغانستان پیدا 
می شود. آن هنگام است که ُکلونی 
وحشت در افغانســتان که اکنون به 
رهبری طالبان شــکل گرفته، ابعاد 

گسترده تری خواهد یافت.

سقوط هرات،  قندهار، لوگر، ... و احتماال کابل تا ساعاتی دیگر! 

تنهایی افغانستان در میانة دهشت آفرینی طالبان
سخنان وزیردفاع بریتانیا 

مبنی بر اینکه القاعده بدون 
چون و چرا به افغانستان 

باز  می گردد،  به حدی برای 
غربی ها گران تمام شده که 
گویی آب به النه مورچه ها 

ریخته باشند؛ عالوه بر 
روسیه؛ آلمان، فرانسه، 
کانادا و حتی بلژیک هم 
از این سخنان وحشت 

کرده اند 

عصر روز گذشته )جمعه( 
سعید قریب اهلل سادات،  

قانونگذار والیت لوگر 
عالوه بر تایید سقوط مرکز 

والیت لوگر اعالم کرد که 
طالبان به ۵۰ کیلومتری 

جنوب کابل رسیده   و همین 
موضوع باعث شد سران 

ناتو درخواست جلسه 
اضطراری بدهند

پلیس انگلیس دیروز )جمعه( اعالم کرد که در یک حادثه تیراندازی در شهر پلیموث در جنوب غربی این کشور 
تعدادی از شهروندان کشته شدند. به گزارش رویترز، پلیس انگلیس همچنین اعالم کرد که در حال حاضر وضعیت 
در این منطقه تحت کنترل است. رسانه های محلی از کشته شدن پنج یا شش نفر در این حادثه خبر دادند و برخی 
گزارش ها نیز حاکی از آن اســت که فرد ضارب به ضرب گلوله پلیس کشته شده اســت. پلیس انگلیس هنوز شمار 
قربانیان این تیراندازی را تأیید نکرده است. گفته می شود که نیروهای پلیس در 
پی دریافت گزارش هایی مبنی بر وقوع تیراندازی در منطقه »کیهام« در حوالی 
ساعت 6 و ۱۰ دقیقه بعدازظهر پنج شــنبه به محل اعزام شدند. بنابر گزارش ها، 
تیم های امداد و نجات، تعداد زیادی خودروی اورژانس به همراه اورژانس هوایی و 

تعدادی پزشک و نیروی امدادی به سرعت خود را به محل حادثه رساندند.

نخست وزیر کانادا قصد دارد تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ و با هدف تایید از سوی رای دهندگان برای برنامه های پرهزینه 
دولت به منظور مقابله با کرونا، انتخابات زودهنگام برگزار کند. به گزارش رویترز، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا 
قرار است روز یکشنبه خبر برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را اعالم کند. معاون های او چندین ماه پیش گفته 
بودند که لیبرال های حاکم در کشــور به دنبال انتخابات پیش از پایان ۲۰۲۱ هســتند و دو سال زودتر می خواهند 
انتخابات را برگزار کنند. ترودو تنها دارای دولت اقلیت است و برای اعمال قانون به 
احزاب دیگر متکی است و در ماه های اخیر از آنچه مانع مخالفان می نامد، شکایت 
کرده است. لیبرال ها به دلیل برنامه های حمایتی از افراد و مشاغل در مقابل کرونا 
بدهی زیادی به دولت تحمیل کرده اند. آنها قصد دارند تا 8۰ میلیارد دالر دیگر در 

سه سال آتی به اقتصاد کشور تزریق کنند.

کانادا در انتظار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانیتیراندازی در پلیموث انگلیس با 6 کشته 

وزیر خارجه ســابق آمریکا با اشــاره به ابعادی از 
توافقنامه عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و 
امارات گفت که فروش اف ۳۵ به ابوظبی بخش الینفک 
این توافق بوده اســت. مایک پمپئــو، در گفت وگو با 
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت اظهار کرد که 
فروش جنگنده های اف ۳۵ بــه امارات بخش الینفک 
توافقنامه عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی 
و امارات بوده است. وی در این باره گفت: مجموعه ای 
از اقدامات از جمله قرارداد جنگنده اف ۳۵ به پیشبردن 
توافق نامه های عادی سازی روابط کمک کرد و سرانجام 
منجر به امضای آنها شــد. پامپئو تاکید کرد: علی رغم 
تالش های مداوم مقامات اســرائیل، آمریکا و امارات 
برای انکار این که توافق تسلیحاتی بخشی از مذاکرات 
عادی سازی روابط بوده است، اما مقامات دولت دونالد 
ترامپ به آن اذعــان کردند و ایــن توافقنامه ابوظبی 

را در موقعیــت بهتری برای دریافت این ســالح های 
پیشــرفته قرار داد. وزیر خارجه سابق آمریکا با افشای 
ابعاد جدیدی از امضای توافقنامه عادی ســازی روابط 
میان عرب هــا و رژیم صهیونیســتی گفــت که ترور 
سردار شهید قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
 ســپاه کامال با توافقنامه هــای عادی ســازی روابط 

در ارتباط بوده است.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان  روز جمعه طی گزارشی 
از نقض آتش بــس و تیراندازی ها در قره بــاغ و در مرز این 
کشور و ارمنستان خبر داد. به گزارش تارنمای وزارت دفاع 
جمهوری آذربایجان، نیروهای نظامی ارمنستان بامداد 
دیروز )جمعه( از مسیر روستای خوزناوار شهرستان مرزی 
گوریس این کشــور، مواضع  ارتش جمهوری آذربایجان 
مستقر در نزدیکی منطقه مسکونی قاراقیشالق  شهرستان  
الچین را هدف قرار دادند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 
همچنین درباره تیراندازی روز گذشته )جمعه( نیروهای 
ارمنی بــه مواضع واحدهــای نظامی ارتــش جمهوری 
آذربایجــان در قره بــاغ از جمله در  مســیرهای مناطق 
مسکونی یوخاری ویصلی شهرســتان  فضولی، روستای  
سیگناخ  شهرستان  خوجالی  و حومه شهر  شوشا  خبر داد. 
این در حالی است که صلحبانان روسیه مستقر در قره باغ 
نیز با انتشار گزارشی از حمالت پهپادهای ارتش جمهوری 

آذربایجان به مواضع نیروهای ارمنی در مســیر روستای 
اگسائوگ در قره باغ خبر دادند. نقض آتش بس و تیراندازی 
در مرز آذربایجان و ارمنستان و در قره باغ تلفات جانی دربر 
نداشته است. این در گیری در حالی مجدداً شروع شده که 
بسیاری از منتقدان، نقش روسیه به عنوان میانجیگر اصلی 
در این پرونده را مورد انتقاد شــدید قرار داده اند و خواهان 

مداخله مجدد مسکو هستند.

پمپئو ابعاد جدید از عادی سازی تل آویو و ابوظبی را افشا کرددرگیری مجدد آذربایجان و ارمنستان در قره باغ و مرز مشترک دوکشور 

خبرخبر


