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ن ما ز ســا پیــش  چنــدی    
 »Save the Children«  کــه در 
بریتانیا مستقر است با انتشار گزارشی 
اعالم کــرد که نزدیک بــه ۱۰ میلیون 
کودک در افغانستان با گرسنگی دست 
و پنجه نرم می کننــد. در این گزارش 
که حدود پنج روز پیش یعنی در ۱۰ مه 
2۰22 منتشر شده این سازمان خواستار 
ارائه کمک های فوری غذایی برای نجات 
جان کودکان افغانستان شد، اما اضافه 
کرد که کمک رســانی به تنهایی برای 
مهار وخیم ترین بحران گرسنگی در این 
کشور چاره ساز نیست. در ادامه گزارش 
این سازمان آمده است »علی رغم آنکه 
در ماه های گذشته مقادیر قابل توجهی 
غذا به دست شهروندان رسیده، اما ۱۹.۷ 
میلیون کودک و بزرگسال که نزدیک به 
۵۰ درصد از جمعیت را تشکیل می دهند 
هنوز گرسنه و برای زنده ماندن نیازمند 
کمک های فوری هســتند«. در جای 
دیگری از گزارش هم بــه این موضوع 

اشاره شــده که جنگ اوکراین به این 
قحطی و گرســنگی دامن زده است اما 
اصل موضوع بدون تردید طالبان و شیوه 
کشورداری آنها عنوان شده است. بعد 
از آنکه طالبان تابســتان سال گذشته 
افغانســتان را تصرف کرد ارتباط این 
کشور با نهادهای بین المللی قطع شد و از 
طرف دیگر، آمریکا نزدیک به ۱۰ میلیارد 
دالر از دارایی های این کشور را مسدود 
کرده و یک بحران بانکی را در آنجا رقم زده 
است. این وضعیت به حدی رو به وخامت 
رفته که حامد کــرزی، رئیس جمهور 
پیشین افغانستان بهمن ماه سال گذشته 
در کنفرانس خبری در کابل در واکنش 
به این تصمیــم آمریکا گفتــه بود که 
ذخایر ارزی افغانستان متعلق به مردم 
این کشور اســت و باید به صورت کامل 
به کشــور بازگردد. اما سوال اصلی این 
است که چرا در وضعیت کنونی نه تنها 
اوضاع بهتر نشده، بلکه هر روز اخباری 
از افغانستان بر خروجی ها قرار می گیرد 
که دنیا را به فکر و تأســف فرو می برد. 
واقعیت این است که طالبان با چراغ سبز 
ایاالت متحده در قالب توافق دوحه وارد 
کابل شدند و به همین دلیل اینکه ایاالت 

متحده خود را از این پرونده جدا می داند 
و صرفاً به اعمال دستور می پردازد کمی با 
منطق و عرف بین المللی ناسازگار است. 
همین روند حاال موجب شده تا اتفاقات 
جدیدی در افغانستان رخ دهد؛ به گونه ای 
که چندی پیش ژنرال سمیع سادات، از 
نظامیان دولت اشرف غنی اعالم کرده 
بود که پس از عید فطر به واضع طالبان 
از شمال افغانســتان به صورت خاصه، 
از پنجشــیر حمله ور خواهند شد. این 
نظامی بلندپایه افغانستان اخیراً با انتشار 

یک فایل صوتی اعالم کــرد که اوضاع 
در افغانستان با گذشت هشت ماه از به 
روی کار آمدن طالبان در کابل به کلی 
به هم ریخته اســت و نه تنها امنیت به 
افغانستان باز نگشته، بلکه هر روز اخباری 
از فوت زنان، کودکان و مردان افغان به 
دلیل گرسنگی، فقر و بیکاری به گوش 
می رسد. در جایی از این فایل صوتی وی 
رفتار طالبان را مغایر با تمام اصول انسانی 
و اسالمی در دنیا دانست و درنهایت اعالم 
کرد که با مقامات نظامی افغانستان برای 
حمله به مواضع طالبان در تماس است. 

طالبان و یک پرونده پیچیده!
پس از سخنان اخیر سمیع سادات 
حتی اخباری از تشــکیل هسته های 
مقاوت ملی برای مقابله با طالبان توسط 
ژنرال عبدالرشید دوستم مخابره شد که 
نشان می دهد اوضاع در شمال افغانستان 
آنقدرها هم که کابل می گوید آرام نیست. 
دقیقاً یک هفته پیش بــود که ذبیح اهلل 
مجاهد، ســخنگوی طالبان در واکنش 
به ادعای جبهه مقاومت ملی افغانستان 
مبنی بر سقوط شهرستان های آبشار و 
دره و نیز پاسگاه دو آب والیت پنجشیر، 
اعالم کرد که این ادعاها واقعیت ندارد و 

هیچ رخدادی نظامی در این مناطق به 
وقوع نپیوسته  است اما عبداهلل عبداهلل 
که پیش از ســقوط نظام اشرف غنی، 
ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به 
عهده داشت و اخیراً از افغانستان خارج 
شــده، به رویدادهای اخیر در پنجشیر، 
تخار، اندراب و خوســت واکنش نشان 
داد. او در پیامــی در صفحه فیس بوک  
خود نوشت که گزارش های مستندی 
در مورد »محاکمه صحرایی، کشــتار و 
شکنجه« در پنجشــیر، تخار، اندراب  و 
خوســت وجود دارد و اسناد و تصاویری 
در دست است که نشان می دهد طالبان 
غیرنظامی ها را تیرباران کرده اســت. 
عبداهلل در این پیام تلویحــًا خطاب به 
طالبان گفته اســت در چهار دهه اخیر 
دیده شده اســت که سیاست حذف و 
انحصار همواره افغانســتان را به سوی 
بحران کشانده اســت، اما آنچه اهمیت 
دارد این است که از خارج افغانستان یک 
اراده مشخص از ســوی غربی ها و حتی 
روسیه وجود دارد که می تواند جنگ در 
پنجشیر را مجدداً وارد مرحله جدیدی 
کند. روز گذشته )یکشنبه( ایندیپندنت 
انگلیس اعالم کرد که جان بولتون، مشاور 
پیشین امنیت ملی آمریکا، در گفت وگوی 
تازه ای که با صدای آمریکا داشت، حضور 
و فعالیت جبهه مقاومت ملی در شمال 
افغانستان را دلگرم کننده دانست. بولتون 
در این مصاحبه اعالم کرده براســاس 
گزارش هایی که به دست او رسیده، در 
دره پنجشیر و مناطق هم جوار آن جبهه 
مقاومت ملی، فعالیت  های خوبی را انجام 
داده و مناطق زیادی را از دست طالبان 
بیرون آورده اســت. ایــن تایید بولتون 
اگرچه یک تایید غیررســمی در مورد 
فعالیت طیف احمد مسعود به حساب 
می آید، اما نشانه دوگانگی در آمریکا است؛ 
چراکه بولتون یک جمهوریخواه دو آتشه 
به حساب می آید ولی دولت بایدن و به 
طور کلی دموکرات ها هیچ عکس العملی 
تاکنون در مورد اقدامات طالبان و جبهه 
مقاومت ملی در پنجشــیر نداشته اند. 
از ســوی دیگر اما ســرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روســیه هم در واکنش به 
درگیری های اخیر در پنجشیر افغانستان 
گفت که طالبان باید مشــکالتش را با 
مخالفان از راه گفت وگو حل کند؛ چراکه 

شــروع این منازعه آن هم در جایی که 
سابقه نبردهای متعدد آن موجود است، 
می تواند منطقه آســیای مرکزی و به 
خصوص مرزهای افغانستان که منتهی 
به تاجیکستان و روســیه می شود را با 
مشکالت امنیتی و نظامی روبرو کند. از 
سوی دیگر وزرای خارجه »گروه هفت« 
هم اعــالم کردند کــه محدودیت های 
فزاینده طالبــان علیه حقــوق زنان و 
دختران در افغانستان و همچنین شروع 
درگیری های جدید در پنجشــیر این 
جریان و افغانستان را به انزوا می کشاند 
اما هیچکدام از آنها بر حمایت از طالبان 
یا جبهه مقاومت ملی افغانستان اشاره 
نکردند. اینکه در وضعیت کنونی باز هم 
یک جنگ داخلی میان دو جریان بومی 
به وجود می آید، بدون تردید موضوع تلخ 
و همچنین داستان پر پیچ و خمی است 
که دود آن صرفاً به چشم مردم افغانستان 
می رود، اما مساله اینجاست که اروپایی ها 
)خصوصاً فرانسه( از یک سو از جناح احمد 
مسعود در خفا حمایت می کنند و طیف 
دیگری در آمریکا روند حضور این طیف 
در پنجشیر را نشانه امید می خوانند، و در 
سوی دیگر روس ها هم در پشت پرده با 
طالبان هماهنگ هستند و نمی خواهند 
اوضاع در خارِج نزدیک آنها به هم بریزد. 
در سوی دیگر ماجرا در داخل افغانستان 
عناصر دولت اشــرف غنی هم هر کدام 
به یک کشور متصل هســتند از سوی 
یک دولت خارجی حمایت می شوند که 
تمام این مولفه ها یک آشفتگی و بحران 
چندضلعی را به نمایــش می گذارد، اما 
هیچکس راه حل نهایی را اعالم نمی کند 
و اینجاست که نمایشی از نبرد خیر و شر 

در پنجشیر را به چشم می بینیم. 

تشدید هشدارهای داخلی و خارجی در پی درگیری  طالبان و جبهه ملی افغانستان؛ 

پنجشیر؛ عرصه رویارویی،  التهاب و مقاومت
طالبان با چراغ سبز ایاالت 

متحده در قالب توافق دوحه 
وارد کابل شدند و به همین 

دلیل اینکه دولت بایدن 
خود را از این پرونده جدا 
می داند و صرفاً به اعمال 

دستور می پردازد کمی با 
منطق و عرف بین المللی 

ناسازگار است

اینکه در وضعیت کنونی باز 
هم یک جنگ داخلی میان 
دو جریان بومی افغانستان 
به وجود آید، بدون تردید 

موضوع تلخ و همچنین 
داستان پرپیچ و خمی است 

که دود آن صرفاً به چشم 
مردم این کشور می رود، 

ولی هیچ کشوری راه حل 
نهایی را نمی داند یا آن را 

اعالم نمی کند 

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تشــکیل یک فرماندهی میدانی یکپارچه برای مقابله با رژیم صهیونیستی 
را خواستار شد.  به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، اســماعیل هنیه اظهار کرد: ملت فلسطین در حال عبور از 
مرحله جدیدی است که تنها تصمیمات قاطع و استراتژیک برای آن مناسب است، ما به راه خودمان ادامه خواهیم 
داد و هرگز اهمیتی نخواهیم داد و تردیدی نخواهیم کرد، مردم ما به نبردهای خود را با این اشغالگر در تمامی سطوح 
پایان خواهند داد. هنیه در ادامه گفت: ما در برابر خوی وحشی این رژیم، ترور دختر 
فلسطین، یورش به جنین، افزایش شهرک سازی ها در کرانه باختری، جنجال در 
مسجد االقصی، محاصره غزه، حمله به مردم مان در داخل، بازداشت هزاران تن، 
نقض حق بازگشت و در برابر این لحظه تاریخی که خون بر شمشیر و عزم و اراده بر 
سرکوب پیروز شد، خواستار تشکیل یک فرماندهی میدانی یکپارچه برای مقابله 

با اشغالگران هستیم.

پاپ فرانسیس ماه آینده میالدی به کانادا ســفر می کند و انتظار می رود در این سفر شخصا برای نقش کلیسای 
کاتولیک در خشونت و سوءاستفاده از کودکان بومی در مدارس شبانه روزی این کشور عذرخواهی کند. به گزارش 
رویترز، در بیانیه واتیکان آمده است که پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک در این سفر به شهرهای »ایکالویت، 
ادمونتون و کبک« خواهد رفت. یکی از نمایندگان بومیان کانادا که حوزه اش شهر ادمونتون را نیز شامل می شود، در 
بیانیه ای تاثیر سفر پاپ بر بازماندگان مدارس شبانه روزی و خانواده ها و جوامع 
آن ها را تصدیق کرد. جورج آرکاند جونیور گفت: امید من این است که در مسیر 
التیام باشــیم و این ســفر تاریخی مهر تاییدی بر حقایق بازماندگان باشد. این 
مدارس که بیش از یک قرن فعالیت داشــتند، به عنوان بخشی از سیاست دولت 
کانادا برای همسان سازی کودکان بومی و از بین بردن تفاوت ها و فرهنگ آن ها 

فعالیت می کردند. 

حماس خواستار شد؛

تشکیل یک فرماندهی میدانی یکپارچه برای مقابله با اسرائیل
با موضوع سوءاستفاده از کودکان بومی در مدارس شبانه روزی

پاپ فرانسیس برای عذرخواهی به کانادا می رود

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا طی دستوری اجازه صادر 
کرد تا ۱۰۵۰۰ نیرو به اروپا اعزام شوند و جایگزینی بخشی از 
نیروهایی باشند که قبال در اروپا مستقر شده بودند. به گزارش 
پایگاه هیل، جان کربی، ســخنگوی پنتاگون در اظهاراتی 
به خبرنگاران گفت که این نیروها در ماه های آینده مستقر 
خواهند شد و افزود که وضعیت نیروهای آمریکا در اروپا بدون 
تغییر باقی خواهد ماند. کربی بیان داشت: اینها اقدامات دائمی 
نیستند. این حرکت ها هدفشان پاسخ به جو امنیتی فعلی 
است. وی افزود: عالوه بر این، این نیروها قرار نیست در اوکراین 
بجنگند، بلکه از دفاع مستحکم کشورهای متحد با یکدیگر 
در ناتو حمایت خواهند کرد. آمریکا در ماه های فوریه و مارس 
هزاران نیرو را برای تقویت متحدان خود در اروپا در بحبوحه 
حمله روسیه به اوکراین تغییر موضع داده و مستقر کرد. اخیراً، 
آستین قابلیت های هوانوردی مضاعفی را از جانب آمریکا در 

منطقه مستقر کرد که در مجموع حدود 2۰۰ پرسنل را شامل 
می شوند. این استقرارها تعداد کل پرسنل استقرار یافته از 
سوی آمریکا در اروپا را به ۱۰۰ هزار رساند. سخنگوی پنتاگون 
گفت: واحدهای در حال جایگزینی پس از اجرای مناسب روند 
محول سازی مسئولیت ها که در هفته های آینده و تابستان 

اتفاق می افتد، به آمریکا بازخواهند گشت.

شــورای عالی فدرال امارات متحده عربی، محمد 
بن زاید را بــه عنوان رئیس جدید این کشــور تعیین 
کرد. خبرگزاری رســمی امارات )وام( روز گذشــته 
)شنبه( اعالم کرد که شــورای عالی فدرال این کشور 
در جلسه ای رســما محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی را 
به عنوان رئیس جدید امــارات تعیین کرد. وی برادر 
خلیفه بن زاید رئیس سابق امارات است که روز جمعه 
درگذشت. جلسه شورای عالی فدرال امارات دیروز در 
قصر المشرف در ابوظبی و به ریاست محمد بن راشد آل 
مکتوم، معاون رئیس امارات و حاکم دوبی برگزار شد. 
وزارت امور ریاست امارات در بیانیه ای در این باره اعالم 
کرد: طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، محمد بن زاید آل 
نهیان به اتفاق آرا به عنوان رئیس امارات متحده عربی 
تعیین و جانشین شــیخ خلیفه بن زاید آل نهیان شد. 

در همین حال، محمد بن زاید از اعضای شورای عالی 
فدرال امارات به دلیل اعتماد به وی تشکر و قدردانی 
کرد. وی همچنین از خداوند متعال خواست که او را در 
عمل به این مسئولیت بزرگ و خدمت به امارات و ملت 
آن موفق کند. محمد بن راشد نیز با تمجید از عملکرد 

محمد بن زاید برای وی آرزوی موفقیت کرد.

پنتاگون 10هزار سرباز تازه نفس به اروپا می فرستدمحمد بن زاید به عنوان رئیس امارات انتخاب شد

خبرخبر

فرشاد گلزاری

در آستانه انتخابات پارلمانی؛
رئیس جمهور لبنان نسبت به پرداخت 

رشوه به رای دهندگان هشدار داد
رئیس جمهور لبنان کاندیداهای انتخابات 
پارلمانی امــروز )یکشــنبه( را به اســتفاده 
از شــرایط دشــوار مردم و دریافت رشــوه از 
طرف های خارج لبنــان متهم کرد. به گزارش 
آناتولی، طبق بیانیه دفتر ریاســت جمهوری 
لبنان، میشــل عون، رئیس جمهور این کشور 
در دیدار با هیاتی از اتحادیه اروپا برای نظارت 
بر انتخابات پارلمانی در کاخ ریاست جمهوری 
در بعبدا اظهار کرد: کاندیداهایی در انتخابات 
پارلمانی هســتند کــه از شــرایط اقتصادی 
و اجتماعی دشــوار ایــن روزهــای لبنانی ها 
اســتفاده می کنند و با پرداخت پول و رشــوه 
که هزینــه آن از خارج تامین می شــود، رای 
دهندگان را می خرند. میشــل عون در ادامه 
بدون مشخص کردن طرف های خارجی مورد 
نظر گفت: بخشــی از پولی که در این انتخابات 
پرداخت شده، از ســوی طرف هایی در خارج 
از لبنان است. رئیس جمهور لبنان افزود: این 
مســاله من را بر آن داشت که خواستار تشدید 
پیگیری های دســتگاه های امنیتی و قضایی 
در مورد رشوه دهندگان و رشوه گیران شوم تا 
از استمرار این اقدامات که تاثیر منفی بر روند 
دموکراســی در انتخابات و نتایج آن خواهند 
داشــت، جلوگیری شود. بر اســاس بیانیه یاد 
شــده، رئیس هیات اتحادیه اروپــا در لبنان 
اظهار کرد: هیــات بر انتخابات ســال 2۰۱۸ 
نظارت داشت و توصیه هایی داشت که به آنها 
توجهی نشد. او افزود: ناظران هیات در راستای 
حمایت از دموکراســی موجــود در لبنان، در 
تمامی مناطق این کشور تقسیم خواهند شد تا 
انتخابات به شکل کامل تحت نظارت قرار بگیرد. 

همچنین رئیس جمهور لبنــان در گفتگویی 
با خبرگزاری رســمی قطر با هشــدار درباره 
اختالفات کشورهای عربی و تاثیرات منفی آن 
بر تمامی کشورها و ملت های عربی، بر پایبندی 
لبنان به همبســتگی و اتحاد با کشــورهای 
عربی تاکید کرد و گفت: لبنان به دنبال ایجاد 
بهترین روابط با کشورهای عربی و به خصوص 
کشــورهای حوزه خلیج فارس است. او گفت: 
لبنان کشوری عربی بوده و در مرکز امت عربی 
و پایه اصلی دعوت همیشــگی به همبستگی، 
انسجام و اتحاد میان کشورهای عربی است چرا 
که باور دارد این امر در راستای منافع تمامی این 
کشورها است و همه ما تاثیرات اختالف و چند 
دستگی کشورهای عربی و پیامدهای منفی آن 

بر دیگر کشورها و ملت ها را شاهد بودیم.
 رئیس جمهــور لبنــان افــزود: لبنان به 
بهترین روابط با کشورهای عربی و به خصوص 
کشــورهای حوزه خلیج فارس چشم دارد و هر 
ابر سیاهی که روزی بر این روابط سایه افکنده 
نمی تواند باقی بماند زیرا سرنوشــت عادی آن 
این است که از بین برود، نه لبنان خود را از حوزه 
عربی اطراف خود جدا می داند و نه کشورهای 
عربی می توانند از لبنان دست بکشند. عون در 
ادامه تاکید کرد: لبنان از ریه های کشــورهای 
عربی تنفس می کنــد و بر آنها تکیــه کرده تا 
اقتصادش به جهان راه یابد به ویژه که دشــمن 
اسرائیلی در مرزهای جنوبی آن حضور دارند و 
عالوه بر این، ماهیت روابط ملت لبنان با دیگر 
ملت های عربی موجب شده، تقویت روابط میان 
لبنان با این کشورها اصلی ضروری برای ثبات 
آن در دو سطح سیاسی و اقتصادی باشد هرچند 
که لبنان بر اســاس احترام متقابــل و منافع 
مشترک روابط خوبی با سایر کشورهای جهان 
دارد. همچنین رئیس هیات یاد شده با نجیب 
میقاتی، نخســت وزیر لبنان در بیروت دیدار 
کرد. طبق بیانیه دفتر اطالع رسانی میقاتی، او 
در این دیدار اظهار کرد: کابینه تمامی اقدامات 
الزم برای برگزاری کامــال آزادانه و دموکرات 
انتخابات پارلمانی فردا را انجام داده است و تنها 
این کار باقی مانده کــه لبنانی ها برای انداختن 
آرا خود به پای صندوق ها بروند و کاندیداهایی 
را که می خواهند، انتخاب کنند. به گفته برخی 
تحلیلگران رقابت در انتخابــات پارلمانی آتی 
لبنان میان سه رویکرد سیاسی ائتالف هشتم 
مارس و ائتالف ۱۴ مارس )نزدیک به واشنگتن و 
ریاض( است و برخی کاندیداهای مستقل برای 
اثبات حضور خود در صندوق های رای هستند.

جهاننما


