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 آغاز غیررسمی خروج آمریکا 
از افغانستان 

بر اساس اعالم مقام وزارت دفاع آمریکا، ارتش این 
کشور روند خروج از افغانستان را با شروع نقل و انتقال 
تجهیزات و خاتمه دادن به قراردادها با ســرویس 
دهنده های داخلی در آستانه ضرب االجل اول مه 
که برای فاز نهایی خروج نظامی از افغانستان تعیین 
شده، آغاز کرده است. به گزارش آسوشیتدپرس، در 
فوریه سال گذشته میالدی ارتش آمریکا شروع به 
بستن پایگاه های کوچکتر خود در افغانستان کرده و 
در اواسط آوریل دولت بایدن اعالم کرد که فاز نهایی 
خروج از افغانستان از اول مه شروع شده و قبل از ۱۱ 
سپتامبر تکمیل خواهد شد. مقام آمریکایی مذکور 
که نامش را فاش نساخت به آسوشیتدپرس گفت، 
از آن زمان ارتش مشــغول نقل و انتقال تجهیزات 
و خاتمه دادن به قراردادهای محلــی در ارتباط با 
خدماتی همچون جمع آوری زباله و امور نگهداری 
شده اســت. او اظهار کرد، در حالی که تدارکات در 
دست انجام هستند، سربازان احتماال تا چند هفته 
شروع به خروج نخواهند کرد. او اضافه کرد: ما شاهد 
کاهش تعداد ســربازان تا زمان بسته شدن پایگاه 
های باقی مانده نخواهیم بود. نشــانه هایی وجود 
دارد مبنی بر اینکه روند خروج از افغانستان می تواند 
قبل از تاریخ ۱۱ سپتامبر که مصادف با بیستمین 
سالگرد حمالت ۱۱ سپتامبر القاعده به آمریکا به 
عنوان عامل کلید زننده حمله آمریکا به افغانستان 

است، تکمیل شود.
روز چهارشنبه وزارت دفاع آلمان اعالم داشت، 
بحث هایی میان برنامه ریزهای نظامی ماموریت 
حمایت راسخ تحت رهبری ناتو در کابل برای خارج 
سازی ســربازان بین المللی از افغانستان تا تاریخ 
چهارم ژوئن در جریان اســت. پنتاگون روز جمعه 
گذشته اعالم کرده بود آمریکا در کوتاه مدت احتماال 
حضور سربازانش در افغانستان را افزایش خواهد داد 
و ســربازان اضافی طی هفته ها و ماه های آینده به 
جهت کمک به وظیفه بزرگ خاتمه دادن به ۲۰ سال 
جنگ در این کشور در آنجا خواهند بود. مقام وزارت 
دفاع آمریکا همچنین تاکید کرد، در حالی که بخش 
عمده تجهیزات از طریق انتقال هوایی به آمریکا برده 
خواهند شد، ارتش همچنین از مسیرهای زمینی از 
جمله در پاکستان و مسیرهای منتهی به شمال در 
آسیای مرکزی هم برای این منظور استفاده خواهد 
کرد. همچنین آن بخش از تجهیزات آمریکا که نه 
به آمریکا بازگردانده شــده و نه به نیروهای امنیت 
ملی افغانستان تحویل داده شوند به مقاطعه کاران 
فروخته خواهند شد و آنها هم به نوبه خود آنها را در 

بازارهای محلی خواهند فروخت.
    

حمله راکتی به پایگاه نیروهای 
آمریکایی در اطراف فرودگاه بغداد

منابع خبری از حمله راکتی به پایگاه نیروهای 
آمریکایی در فرودگاه بغداد خبر دادند. به گزارش 
سایت شــبکه روســیاالیوم اعالم کرد که پایگاه 
ویکتوریا در فرودگاه بغداد با سه فروند راکت هدف 
قرار گرفت. این شــبکه در ادامه اعالم نکرد که این 
حمله تلفات و یا خسارتی به همراه داشته است یا 
خیر. در همین حال، یک منبع امنیتی عراقی گفت 
که این راکت ها به اطراف فــرودگاه بغداد اصابت 
کردنــد. وی افزود: یکی از راکت های کاتیوشــا به 
نزدیکی باند فرود هواپیماها اصابت کرده اســت. 
منابع عراقی نیز از ناکام ماندن سامانه پدافند هوایی 
آمریکایی ها در منهدم کردن این ســه راکت خبر 
دادند. این منبع به جزئیات بیشتر این حمله اشاره ای 
نکرد. تا بدین لحظه هیچ گروهی مســئولیت این 
حمله را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر، شبکه 
خبری الجزیره به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش 
داد که این راکت ها از شهرک »الفرات« در نزدیکی 
فرودگاه بغداد شلیک شده است. گفتنی است که 
مجموعه نظامی ویکتوری مشــتمل بر اردوگاه و 
پایگاه نظامی یکی از پایگاه های مهم هوایی آمریکا 
در عراق به شمار می رود که به سفارت آمریکا - واقع 
در منطقه سبز بغداد- نزدیک بوده و دارای باند فرود 
برای انواع هواپیماست. این پایگاه گنجایش یکهزار 

نظامی را دارد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

مســاله انتخابــات فلســطین 
طی ســال های اخیر بــه نوعی یکی 
از محورهــای سیاســی موردنظــر 
کشــورهای دخیل در ایــن پرونده 
به شــمار می آمده و تاکنون هم این 
محور به نوعــی ارزش و اهمیت خود 
را حفظ کرده است. قبل از هر تحلیل 
و تفســیری باید به این موضوع اشاره 
شود که از قرن ۱7 میالدی تاکنون، 
برگزاری انتخابات به نوعی سازوکار 
معمول بــرای تحقق »دموکراســی 
نیابتــی« تلقی می شــود و این روند 
هم اکنون هم در حال اجرایی شــدن 
اســت. به عبارتی واضح تر باید گفت 
کــه انتخابات از منظر سیاســی یک 
فرآینــد تصمیم گیری اســت که بر 
اســاس آن مردم یک کشــور که با 
پرچم، ســرودملی و قانون اساســی 
خاِص خود در سازمان ملل به رسمیت 
شــناخته می شــوند، یک نفر از یک 
جریان یا حزب سیاسی را برای اداره 
امور عمومی کشور خود برمی گزینند. 
این تعریف اگرچه بسیار ُمَضَیق است، 
اما توجه داشــته باشــید که مساله 
انتخابات دقیقاً نوعــی وکالت دادن 

سیاسی – اجتماعی شــهروندان به 
یک شخصی اســت که عقبة او را یک 
جریان، تیم یا حزب سیاسی تشکیل 
می دهد. در برخی دیگر از کشــورها 
)خصوصــاً در آفریقا(، این شــخص 
عموماً از نظامیان آن کشــور انتخاب 
می شود که پشتوانه آن، ارتش خواهد 
بود و اکثــراً این مــدل از نظام های 
اینچنینی با شــدت عمل و مشــت 
آهنین کار خود را جلــو می برند. در 
منطقه غرب آسیا هم عمدتاً انتخابات 
با یک فرآینِد تضادبرانگیز و نزاع های 
حزبی و قومی همراه می شود که لبنان 
و عراق بهترین نمونه ها از این دســت 
هستند. در حاشیه  خلیج فارس هم که 
عمدتاً حکومت موروثی است و پادشاه 
و اُمرای این کشــورها بر اساس یک 
روال از پیش تعیین شده یا بر اساس 
نظر شوراهای مشــورتی، حکومت را 
به فرد دیگر تحویــل می دهند. اما در 
سرزمین های اشغالی این موضوع تا 
حدود زیادی تفاوت دارد. در تل آویو 
ما شاهد آن هســتیم که بالتکلیفی 
سیاسی حدود ۲ سال است که در رژیم 
صهیونیستی حاکم شــده و بالطبع 
تاثیرات این موضوع بر جامعه اسرائیل 
و همچنین تحوالت محیطی آن کاماًل 
قابل رویت است. یکی از این تحوالِت 
محیطی، انسجام و تقویت جبهه مقابِل 

این رژیم یعنی فلســطینیان حاضر 
در کرانــه باختری و نوار غزه اســت. 
جغرافیایی که این روزها به ســرخط 
خبرهای رســانه های جهان تبدیل 
شــده و جالب اینجاســت که اینبار 
رســانه های آمریکا و اروپا بیشترین 
تمرکز را بــر تحوالت ایــن جغرافیا 
داشــته اند. دلیل این تمرکــز، مهیا 
شــدن فلســطینی ها برای برگزاری 
انتخابات و انتخاب دولت فلســطین 
است. بر اساس فرمان ریاستی محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 
بــات مجلــس  نتخا فلســطین، ا
قانونگذاری این کشور در روز ۲۲ ماه 
مه  )یکم خرداد( و انتخابات ریاســت 
جمهــوری در ۳۱ ژوئیــه )۹ مرداد( 
برگزار خواهد شد و چنانچه انتخابات 
مجلس قانونگذاری بــه مرحله دوم 
کشــیده نشــود، انتخابات مجلس 
ملی در ۳۱ آگوســت )۹ شــهریور( 
برگــزار خواهد شــد. از همان زمانی 
که تاریخ ها از ســوی محمود عباس 
اعالم شــد، تل آویو از تمام ابزارهای 
خود برای جلوگیری از برگزاری این 
انتخابات استفاده کرده است. نمونه 
بارز آن را می توان تماس عجوالنه وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی با همتای 
آمریکایی خود دانست. چندی پیش 
گابی اشــکنازی در تمــاس تلفنی با 

آنتونی بلینکــن، وزیر خارجه آمریکا 
که شــبکه ۱۳ اســرائیل آن را یک 
»تماس فــوری« خوانده اســت، به 
ضرورت تعویق انتخابات فلســطین 
اشاره و تاکید کرد که دولت جو بایدن 
باید این انتخابات را به هر صورتی که 
شــده به تعویق بیندازد. حال سوال 
این است که چرا اسرائیل تا به این حد 

نگران انتخابات فلسطین است؟ 
عدم مدیریت بحران

یکی از دالیلی که تل آویو به شدت 

از انتخابات فلسطین واهمه دارد و به 
نوعی آن را به ستون فقرات دالیل خود 
برای عــدم برگــزاری و جلوگیری از 
انتخابات این سرزمین تبدیل کرده، 
احتمال پیــروزی جنبش حماس در 
این رویداد سیاســی است. بر اساس 
نظرسنجی ها و برآوردهایی که از سوی 
نهادهــای نظامــی و اطالعاتی رژیم 
صهیونیســتی انجام شده، بیشترین 
شــانس پیروزی در ایــن انتخابات، 
با حماس اســت و به همیــن دلیل 
اســرائیلی ها معتقدند کــه اگر این 
جریان در انتخابات پیروز شود بدون 
تردیــد چالش های امنیتــی و حتی 
تهدیدهای ســرزمینی  آنها بیشــتر 
خواهد شــد. آنها معتقدند در شرایط 
فعلی که این رژیم از یک ســو با ایران 
درگیر است و از ســوی دیگر هنوز در 
مورد حمایت دولت بایدن از تل آویو 
مطمئن نیســت، اگر حماس پیروز 
انتخابات شود، بدون تردید با مشکالت 
زیادی روبرو خواهند شــد؛ مضاف بر 
اینکه هنوز در سرزمین های اشغالی 
هیچ کابینــه ای از ســوی بنیامین 
نتانیاهو تشکیل نشــده است و حتی 
امکان دارد که انتخابــات دور پنجم 
برگزار شــود. این در حالیســت که 
مقامات حماس و همچنین تشکیالت 
خودگــردان فلســطین هــم اعالم 
کرده اند که به هیــچ وجه انتخابات را 
به تعویق نخواهند انداخت و حاال بحث 
و جدل در مورد برگزاری انتخابات در 
قدس باال گرفته اســت. چند روزی 
اســت که نظامیــان اســرائیلی، در 
بیت المقدس به صورت علنی حضور 
دارند و مانــع از حضور نمازگزاران در 
این مکان می شوند که این اقدام آنها 
درنهایــت روز گذشــته )جمعه( به 
درگیری میان فلسطینی ها و نظامیان 

اسرائیل منجر شد. 
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی 
فلسطین، نظامیان رژیم صهیونیستی 
دیروز، باب حطه )یکی از در های اصلی 
منتهی به مسجد االقصی( را بستند و 
مانع برگزاری نماز صبح نمازگزاران 
شــدند که در نتیجه درگیری دو روز 
گذشــته، ۱۰5 فلســطینی زخمی 
و حــدود 5۰ نفــر توســط نظامیان 
صهیونیســت دستگیر شــدند.۲۰ 
نفر از ماموران اســرائیلی هم در این 

درگیری ها مجروح شــده اند. در این 
میان اســماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاســی حماس هم اعــالم کرد که 
ما درگیری ها میان فلســطینی های 
قدس و نیروهای رژیم صهیونیستی 
را که به مسجداالقصی تجاوز کرده اند، 
پیگیری می کنیم و بــدون تردید از 
قدس دفاع خواهیم کرد. با این سخناِن 
هنیه نــه تنها رژیم صهیونیســتی از 
خواسته خود مبنی بر تعویق انتخابات 
فلســطین عقب نشــینی نکرد، بلکه 
فرمانده بخــش عملیات و فرماندهی 
مرکــزی رژیم صهیونیســتی اعالم 
کرده اند که آماده باش ظرف  روزهای 
آتی با توجه بــه احتمال لغو انتخابات 
پارلمانی فلســطین، افزایش خواهد 
یافت و آویو کوخاوی، رئیس ســتاد 
کل ارتش رژیم صهیونیســتی هم از 
این موضوع باخبر شــده است. دلیل 
این آماده باش این اســت که تل آویو 
به ایــن جمع بندی رســیده که اگر 
انتخابات فلسطین به تعویق بیافتد، 
حماس و ســایر جریان های مقاوت 
فلسطینی برای تالفی کردن، دست 
به حمالت راکتی خواهنــد زد و این 
موضوع توان دفاعی اسرائیل را تقلیل 
می دهد. این در حالیست که سازمان 
ملل متحد هــم خواســتار حمایت 
بین المللی از انتخابات فلسطین شده 
اســت اما آمریکا همچنــان همانند 
اسرائیل معتقد است که حماس یک 
جریان تروریستی اســت؛ امری که 
تحلیل ها در مورد رفتــار آمریکا را با 
شک و گمان همراه می کند. حال باید 
دید رویارویی جدید چگونه و در چه 

ابعادی خواهد بود.

درگیری فلسطینی ها و نظامیان اسرائیل همزمان با احتمال لغو انتخابات فلسطین؛

چند قدم تا انتفاضه جدید 
 تل آویو به این جمع بندی 

رسیده که اگر انتخابات 
فلسطین به تعویق بیافتد، 
حماس و سایر جریان های 

مقاوت فلسطینی برای 
تالفی کردن، دست به 

حمالت راکتی خواهند زد 
و این موضوع توان دفاعی 
اسرائیل را تقلیل می دهد؛ 

از  این رو در آماده باش به سر 
می برند

بر اساس برآوردهایی 
که از سوی نهادهای 

نظامی و اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی انجام شده، 
بیشترین شانس پیروزی 
در انتخابات فلسطین، با 

حماس است و به همین دلیل 
اسرائیلی ها معتقدند که 

اگر این جریان در انتخابات 
پیروز شود بدون تردید 

چالش های امنیتی و حتی 
تهدیدهای سرزمینی  

آنها بیشتر خواهد شد؛ با 
این حال خواستار تعویق 

انتخابات هستند

منابع خبری بامداد جمعه گزارش دادند بر اثر واژگونی یک قایق حامل مهاجران در سواحل لیبی دستکم ۱۳۰ 
تن مفقود شدند. به گزارش مصراوی، این قایق که حامل مهاجران غیرقانونی که قصد مهاجرت با اروپا را داشتند در 
نزدیکی سواحل لیبی واژگون شده است. بر اساس این گزارش، گروه های امداد و نجات پس از اعزام به محل حادثه 
اجساد دستکم ۱۰ تن از مهاجران را که بر روی آب شناور بودند کشــف کردند؛ اما به گفته مقام های امداد و نجات 
تاکنون اثری از افراد زنده مانده مشاهده نشده است. پیش تر سازمان بین المللی 
مهاجرت اعالم کرده بود، در سال ۲۰۲۰ )سال گذشــته( یکهزار و ۲۰۰ پناهجو 
که قصد مهاجرت غیرقانونی به خاک اروپا را داشــتند، در آب های مدیترانه غرق 
شدند. وزارت کشور ایتالیا نیز اعالم کرده بود که طی دو ماه اول سال جاری میالدی 
)۲۰۲۱( ورود پناهجویان از طریق دریای مدیترانه به سواحل این کشور افزایش 

یافته  است.

منابع از گفتگوی تلفنــی وزرای خارجه ترکیه و امارات پس از چندین ســال خبر دادنــد. خبرگزاری آناتولی 
اعالم کرد، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجــه ترکیه و عبداهلل بن زاید آل نهیان، وزیــر خارجه امارات درگفتگوی 
تلفنی حلول ماه رمضان را به یکدیگر تبریک گفتند. جزئیات این تماس تلفنی منتشــر نشــده است. روابط میان 
امارات و ترکیه در دوره اخیر دچار تنش شــده اســت. این اختالفات بیشــتر بــه دلیل مواضع دو طــرف درباره 
بحران لیبی اســت؛ ترکیه از دولت وفاق ملی لیبی که از ســوی جامعه جهانی 
به رســمیت شــناخته شــده بود، و امارات از نیروهــای ارتش ملــی لیبی به 
رهبری خلیفه حفتــر که علیه نیروهــای دولت وفــاق می جنگیدند، حمایت 
می کرد. مــارس وزیر خارجه ترکیــه از تالش برای بهبود روابط با کشــورهای 
 شــورای همکاری خلیج فارس صحبت کرد که طی آن اظهــارات به روابطش 

با امارات پرداخت.

اولین گفتگوی وزرای خارجه ترکیه و امارات پس از چند سالواژگونی قایق  با 130 مهاجر در لیبی

وزارت کشور دولت نجات ملی یمن از فعالیت عناصر 
وابسته به القاعده و پشــتیبانی آنها از نیروهای ائتالف 
متجاوز عربی و دولت مســتعفی یمن در استان مأرب 
پرده برداشت. به گزارش المسیره، وزارت کشور دولت 
نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصاراهلل فاش کرد که 
ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی و 
مزدوران آن )دولت مستعفی( اخیراً تحرکات شدیدی 
را برای بســیج و آوردن تعدادی از عناصر القاعده برای 
پشتیبانی از نیروهای خود در جبهه مأرب انجام داده اند. 
این وزارتخانه در گزارشــی در این باره نوشــت: ارتباط 
القاعده، داعش و گروه های دیگر با ائتالف متجاوز عربی 
بر کسی پوشیده نیســت و این گروه های جنایتکار به 
بخشی از تشکیالت نظامی این ائتالف تبدیل شده اند. 
وزارت کشور یمن در ادامه از مواضع و جبهه هایی پرده 
برداشت که ائتالف متجاوز و مزدورانش فرماندهی آنها 

را به القاعده ســپرده اند. این وزارتخانــه در ادامه اعالم 
کرد که در همین راستا اخیراً دیدارهای متعددی میان 
فرماندهان دولت مستعفی و القاعده در مأرب انجام شده 
است. از سوی دیگر منابع از کشته شدن دستکم 6۰ تن در 
ادامه درگیری های شدید بین نیروهای دولت مستعفی 
یمن و انصاراهلل در استان مارب خبر دادند. درگیری ها در 

مأرب برای سومین ماه پیاپی ادامه دارد.

وزیر دفــاع روســیه از خارج ســازی بخش عمده 
ســربازان کشــورش از مرز با اوکراین طی هفته های 
آتی که منجر به فروکش کــردن بحران بالقوه حتی با 
وجود پابرجا ماندن تهدیدات نظامی علیه این کشــور 
سابقا شریک با آن در اتحاد شــوروی سابق شد، خبر 
داد. به گزارش یو.اس نیوز، ســرگئی شــویگو، وزیر 
دفاع روســیه در حالی از عقب نشــینی همه سربازان 
موقتاً مستقر شــده کشــورش از مرز با اوکراین خبر 
داد که کی یف شــاهد انتقــال دائمی برخــی از این 
نیروها به این منطقه بوده است. ســرگئی شویگو در 
طی بازدید از پیش اعالم نشــده خود از سربازان خط 
مقدم در این منطقــه گفت: من معتقــدم که اهداف 
این مهار برق آســا کامال برآورده شده اند. این سربازان 
قابلیتشــان برای تضمین دفاع قابل اعتماد از کشــور 
را نشان داده اند. روسیه استقرار ســربازانش در مرز با 

اوکراین که طبق برآورد کی یــف ۱۲۰۰۰۰ نفر بوده 
اســت را هم به عنوان یک مانور نظامی و هم پاسخی 
به مانورهای گســترده و مداوم ناتو در دیگر نقاط اروپا 
خوانده اســت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی 
شویگو، وزیر دفاع روسیه هنگام بازدید از شبه جزیره 
 کریمه که به این کشــور ضمیمه شده این اظهارات را 

اعالم کرد.

افشای همکاری القاعده با ائتالف سعودی در مأربروسیه از عقب نشینی سربازانش از مرز اوکراین خبر داد
خبرخبر


