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منطقهودورهپرتنشدیگر؟
نمیتوانبحرانومسئلهایرادرمنطقهخاورمیانه
بدوندرنظرگرفتندیگربحرانهاومسائلتجزیه
و تحلیل کرد؛ از این نظر که تقریبا یک نوع در هم
تنیدگی و ارتباط دور و نزدیک میان آنها وجود
داردوفهمچشماندازمنطقهوبحرانهایآندرگرو
نگاهوارزیابیجامعومستمردردرجهاولبهکلیت
همه آنها ،به ویژه پروندههای بزرگ و سپس فهم
نهاست
سطوحمختلفارتباطسیستماتیکمیانآ 
که از طریق چنین قرائت و سنجش مستمری
میتوان هم بین سطور سیاستها و رفتارهای
پیچیدهبازیگرانمختلفبهویژهقدرتهایجهانی
تاثیرگذاردرخاورمیانهوخلیجفارسوهمتحوالت
احتمالی ،دورنمای سیاستها و رفتارهای آتی
آنهاراتاحدودیدرکوپیشبینیکرد.بهموازات
ادامه دوره تعلیق و ابهام برجام ،به تازگی شاهد
اتفاقاتی معنادار هستیم که میتواند نشانههای
پیشبینییکتنشجدیدباشد؛ازتوقیفنفتکش
و محموله نفتی ایــران در یونان و مصادره آن به
وسیله آمریکا گرفته تا ترور و خرابکاریهای جدید
اسرائیلدرایرانوهمچنیننوعیتغییردرادبیات
سیاسی دولت بایدن در قبال ایران .وضعیت دیگر
پروندههایتنشیمنطقهنیزچنیناست؛لبنانبا
وجودانتخاباتاخیردرمسیرتنشسیاسیجدید
و فروپاشی اقتصادی حرکت میکند؛ سوریه نیز
شاهد افزایش حمالت شدید اسرائیل و همچنین
بهرهبرداریترکیهازمشغولیتقدرتهایجهانی
بهجنگاوکراینبرایایجاد«منطقهامن»درشمال
اینکشوراست.درعراقنیزبحرانسیاسیتشکیل
دولت همچنان ادامــه دارد و حمالت داعش در
این کشور و افغانستان افزایشی است و تنش میان
فلسطینیهاواسرائیلنیزهرروزبیشترمیشود.
همچنین گفت و گوها میان ایــران و عربستان با
وجود خوش بینیها فعال نتیجه خاصی نداشته
و بعید است حتی در صــورت ازسرگیری روابط
اتفاق«محتوایی»خاصیبیفتد.درهمینحالنیز
ائتالفسازیها با محوریت اسرائیل و مواجهه با
ایران ادامه دارد و قرار است بایدن در آینده نزدیک
بهمنطقهسفرکندتاببینیمچهمیشود.

نمای روز

اجتماع معترضان به خشونت های زنجیره ای
با اسلحه در آمریکا در مقابل ساختمان محل
گردهمایی ساالنه «انجمن سالح آمریکا» در
شهر هیوستون ایالت تگزاس /رویترز

خبر متفاوت

در مــراســم انتخاب بهترین ســگ بازیگر در
جشنواره فیلم کــن ،در کنار سگی که با نام
بیست ( )Beastدر فیلم «وار پونی» ،اثر رایلی کیو
و جینا گامل نقش ایفا کرد ،یک سگ مینیاب
اوکراینی نیز برنده جایزه شد .جایزه او را یک زن
عضو هیئت اعزامی اوکراین در کن دریافت کرد.
او با اشاره به جنگی که روسیه در اوکراین به راه
انداخته است ،گفت« :پاترون نمیتواند این جا
باشد چرا که در خانه خیلی به او نیاز دارند ».به
برکت وجود شامه تیز این سگ از شروع جنگ
اوکراین تا حاال تعداد زیادی مین و ماده انفجاری
خنثی شده است.

اعالمبسیجعمومیدرفلسطین
همزمانباقصدصهیونیستهابرایبرگزاری«راهپیماییپرچم»
حماسبرایتمامفلسطینیهادرقدس،کرانهباختریو
اراضیاشغالی ۱۹۴۸اعالمبسیجعمومیکرد

هشدارها به رژیم صهیونیستی درباره
برگزار نکردن «راهپیمایی پرچم»
کارگر نیفتاده و این رژیم گفته است
راهپیمایی مذکور را در تاریخ اعالم
شده یعنی امروز(یک شنبه) برگزار
میکند .اقدامی که برخی آن را نبرد
بــر ســر حاکمیت قــدس میدانند.
همزمان ،جنبش مقاومت اسالمی
فلسطین «ح ــم ــاس» بــــرای تمام
فلسطینیها در قدس ،کرانه باختری
و اراضی اشغالی  ۱۹۴۸اعالم بسیج
عمومی کرد .حماس از فلسطینیها
خواست در راستای دفاع از قدس،
مسجداالقصی و مقدسات اسالمی،
خود را به مسجداالقصی برسانند.
ایــن جنبش فلسطینی در ادامــه از

تمام امت و کشورهای عربی اسالمی
خـــواســـت در راســـتـــای شکست
تمامی توطئههای یهود یسازی
رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.
«راهپیمایی پرچم» یا «رقص پرچم»
در تقویم عبری برابر است با سالروز
اشغال قدس شرقی به دست رژیم
صهیونیستی.اینرژیمدرهفتمژوئیه
 ۱۹۶۷قدس شرقی را اشغال کرد و
آن روز را «روز اورشلیم» (روز قدس)
نامید اما بر اساس تقویم عبری ،این
روز امسال برابر است با امروز (۲۹
مــی) .راهپیمایی مذکور از قدس
غربی آغاز میشود اما موضوعی که
سالهاست بر سر آن اختالف وجود
دارد مسیر عبور این راهپیمایی در

بخش قدیمی قــدس تــا رســیــدن به
«دیوار ندبه» است .راهپیمایی پرچم
از دهه 70آغاز شد اما از باب العامود
نمیگذشت ولــی بــه گفته «حاتم
عبدالقادر» دبیرکل کمیته اسالمی-

رزم دوباره در پنجشیر؟

طالبانبهرغموجودشواهدیدربارهنبردبا«جبههمقاومتملی»
درگیریهادروالیتپنجشیرراردمیکند
نبرد نیروهای موسوم به «جبهه مقاومت
ملی افغانستان» با طالبان که چند هفته
پس از روی کار آمدن این گروه و سقوط کابل
فروکش کرده بود ،گویا دوبــاره اوج گرفته
است .جبهه مقاومت ملی افغانستان جمعه
 ۲۷می اعالم کرد حدود 20نیروی طالبان
در درگیری با نیروهای این جبهه به رهبری
احمد مسعود ،در پنجشیر کشته شدند.
علیمیثم نظری ،مسئول روابط خارجی این
جبههدرتوئیترنوشت:سهولسوالیپنجشیر
شاهد درگیریهای شدید میان نیروهای
جبهه مقاومت و طالبان بوده است .با این
حال ،نظری دربــاره تلفات نیروهای جبهه
مقاومت ملی در ایــن درگــیــریهــا چیزی
نگفت .روزنامه۸صبح نوشته است که منابع
محلی نیز وقوع درگیری در ولسوالیهای
شتل ،عنابه و رخه را تأیید کرده اند .به رغم
اعالمیه جبهه مقاومت ملی درباره «تلفات
سنگین» و انتشار ویدئویی از صحنه های
نبرد ،نیروهای طالبان این رویداد را کتمان
می کنند .منابع محلی در پنجشیر نیز گفته
اند که طالبان از ساکنان روستای ُتندخو و
عبدا...خیلولسوالیدراینوالیتتعهدنامه
اجباری گرفتهاند تا مانع حمالت جبهه
مقاومت ملی شوند .در روزهــا و هفتههای
اخیر ،با وجود گزارشهای محلی ،مقامهای
طالبان تاکید داشتهاند که وضعیت امنیتی
در پنجشیر آرام و عادی است .حتی محمد
یعقوب ،فرزند مال عمر و سرپرست وزارت

ماهاتیرمحمد:هدفآمریکا
انزوایچیناست
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
اظهار نظر روز
در جریان سفر اخیرش به ژاپن
یــک گـــروه تــجــاری مــوســوم به
«چارچوب اقتصادی هند-اقیانوس آرام» را که
متشکلاز ۱۳کشوراست،تشکیلداد.بهگفته
بایدن ،این گروه به آمریکا کمک میکند تا با
کشورهای آسیایی در حوزههایی از جمله
زنجیرههای تامین ،تجارت دیجیتال ،انرژی

دفــاع طالبان ،در سفر به والیــت (استان)
پنجشیر با ریش سفیدان و افراد بانفوذ قومی
این والیت دیدار کرد و گفت« :شکار تبلیغات
دشمن[نشوند]وبهزندگیعادیخودادامه
دهند ».در این میان ،آن چه باعث شک در
اظهارات طالبان مبنی بر آرامش در والیت
پنجشیر می شود ،سفر و رفت و آمد مقامات
ارشد طالبان به این والیت است .روزنامه
«اطالعاتروز»افغانستاندرگزارشینوشته
است طی یک هفته گذشته ،پس از مولوی
محمدیعقوبسرپرستوزارتدفاعطالبان،
مال عبدالغنی برادر معاون نخستوزیر این
گــروه نیز به پنجشیر سفر کردهاست .این
نخستین بار است که این دو مقام طالبان
پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان به
پنجشیر سفر کردهاند .امانالدین منصور،
فرمانده نیروهای هوایی طالبان نیز دو
هفته پیش به پنجشیر سفر کرده و در دیدار
با برخی از ساکنان پنجشیر از آنها خواسته
بــود دســت از جنگ بــردارنــد .بــهگــزارش
«اطالعات روز» هر روز محدودیت برای ورود
به والیت پنجشیر بیشتر میشود و طالبان
از یک ماه پیش با استفاده از دستگاههای
بیومتریکافرادراانگشتنگاریوشناسایی
میکنند تا سوابق آنها در حکومت قبلی
را بهدست آورند .به همین دلیل شماری از
نیروهای سابق امنیتی به اتهام همکاری با
جبه ه مقاومت در درواز ه پنجشیر بازداشت
شده و میشوند.
پاک و مبارزه با فساد همکاری نزدیکتری
داشتهباشد.ماهاتیرمحمد،نخستوزیرسابق
مالزی گفت :آمریکا همیشه میخواهد از
گروههایی از جمله همین گروه برای منزوی
کردن چین استفاده کند .بسیاری از کشورها
تاکید دارند این یک گروه اقتصادی نیست بلکه
حقیقتا یک گــروه سیاسی اســت .کشورهای
عضواینگروهاسترالیا،برونئی،هند،اندونزی،
ژاپن ،مالزی ،نیوزیلند ،فیلیپین ،سنگاپور ،کره
جنوبی ،تایلند ،آمریکا و ویتنام هستند که روی
هم رفته  ۴۰درصــد از میزان تولید ناخالص

مسیحی ویژه حمایت از قدس ،در
سال های گذشته به ویــژه در دوره
نخستوزیری «بنیامین نتانیاهو»
این روند عوض شد و راهپیمایی از
باب العامود و حی الواد میگذشت

و به دیــوار ندبه میرسید .در این
بین« ،جنبش مردمی جوانان» در
واکنش به قصد رژیم صهیونیستی
بــرای برگزاری راهپیمایی پرچم،
خواستار نام گــذاری امــروز به «روز
پرچم فلسطین» شــد .ایــن جنبش
فلسطینی ب ـهمــنــظــور مــقــابــلــه با
راهپیمایی پرچم صهیونیستها
خواستار برافراشتن پرچم فلسطین
در هر خانه ،میدان و خیابانی در
قــــدس شــــد .ازســـــوی دیـــگـــر ،در
جدیدترین حادثه از سلسله حوادثی
کــه ایــن روزهـــا در سرزمینهای
اشغالی رخ میدهد و مقامات رژیم
صهیونیستی سعی در پنهان کردن
آن دارنـــد ،در یکی از بــزرگ ترین
شرکتهای تولیدکننده مصالح
ساختمانی رژی ــم صهیونیستی،
انفجاری بــه وقــوع پیوسته اســت.
شرکت تامبور یک شرکت خصوصی
رژیم صهیونیستی است که در زمینه
رنگ ،پوشش و مصالح ساختمانی
پیشرفته فعالیت دارد.

«هارپون» و «هویتزر» در اختیار اوکراینیها
همزمانباپیشرویهایروسیهدردونباس،اوکرایننخستینمحمولهموشکهای
ضدکشتیهارپونازدانمارکوهویتزرازآمریکارادریافتکرد
پیشروی نیروهای روسیه در برخی از جبهههای
دونباس ادامه دارد .همزمان ،روسیه به توپباران
بــدون مالحظه شهر خارکیف در شمال شرقی
اوکراین ادامــه میدهد و به گفته ارتش اوکراین
در این حمالت 9نفر کشته و  ۱۹نفر دیگر مجروح
شدهاند .هدف اصلی حمالت روسیه تصرف دو
شهر کلیدی لیسیچانسک و سیورودونتسک در
ایالت لوهانسک است .در صورت سقوط این دو
شهر و مناطق اطراف آن ،تمام این ایالت به تصرف
روسیهدرمیآید.ولودیمیرزلنسکی،رئیسجمهور
اوکراین در پیام روزانه خود به مردم اوکراین گفت:
روسیه در حمالت به نواحی شرقی کشور مرتکب
«نسلکشی»شدهوباحمالتهواییوآتشسنگین
توپخانهقصددارداینشهرهارا«غیرقابلسکونت»
کند.درعرصهدیپلماتیکنیزماریودراگی،نخست
وزیرایتالیاباوالدیمیرپوتینتلفنیگفتوگوکرد.او
دریکنشستخبریگفتکهدرمذاکراتباپوتین
هیچ امیدی به صلح احساس نکرده ولی از سخنان
پوتین چنین استنباط کرده که او حاضر است در
زمینه حل بحران جهانی مــواد غذایی همکاری
کند .وزارت دفاع روسیه نیز با تکرار همین شروط
اعالم کرد که حاضر است یک مسیر دریایی امن
برای صادرات اوکراین از بنادر دریای سیاه ایجاد
کندولیاینپیشنهادازسویبرخیازسرانغربی
رد شده و آن ها مسکو را به «باجگیری از جهان»
متهمکردهاند.همزماناوکرایننخستینمحموله
موشکهای ضدکشتی هــارپــون از دانــمــارک و
هویتزرهایخودکششیازایاالتمتحدهرادریافت
کردهاست«.الکسیرزنیکوف»،وزیردفاعاوکراین
جــــهــــان را تــشــکــیــل
میدهند .ماهاتیر محمد
دربـــاره کشورهای این
گـــروه گــفــت :ایــن گــروه
ح ــت ــی بــــــرای تــوســعــه
اقتصادی اعضای آن نیز
خــوب نیست .چین یکی از شرکای تجاری
بزرگ مالزی است .ما نمیخواهیم شاهد هیچ
تنش و درگیری با چین باشیم .ماهاتیر محمد
 ۹۶ساله همچنان به عنوان یکی از چهرههای
بانفوذ در مالزی شناخته میشود.

گفت :نه تنها دفاع ساحلی کشور ما با موشک های
هارپون تقویت می شود بلکه این موشک ها توسط
تیم های آموزش دیده اوکراینی نیز استفاده می
شود .به گفته رزنیکوف ،موشکهای ضد کشتی
هارپون در کنار موشکهای نپتون اوکراینی در
دفــاع از سواحل این کشور از جمله بندر جنوبی
اودسا عملیاتی خواهند شد .رزنیکوف یادآور شد
تحویل موشکهای هارپون حاصل همکاری چند
کشوراستوگفت:تحویلتسلیحاتازدانمارکبا
ی انجام شده است .وی
مشارکت دوستان انگلیس 
گفتکهاوکراینهمچنینطیفوسیعیازتوپخانه
های سنگین از جمله هویتزرهای ساخت آمریکا را
دریافتکردهاست.اینتوپخانههابهارتشاوکراین
اجازهمیدهداهدافراازفواصلدورترهدفحمله
قراردهد.ماهگذشته،یکمقامارشددفاعیآمریکا
گفته بود که ارتش این کشور آمــوزش تعدادی از
نیروهایاوکراینیرابرایاستفادهازتوپخانههویتزر
آغاز کرده است و این آموزش ها در خارج از اوکراین
صورتمیگیرد.
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پیشخوان بین الملل
اســپــکــتــیــتــر بــا
تــیــتــر «انــتــخــاب
زلـــنـــســـکـــی» و
طــــراحــــی روی
جــــلــــد ،رئــیــس
جمهور اوکراین
را در ویرانه های
ایــن کشور پشت
میز مــذاکــره که
فعال جای رئیس
جمهور روسیه را خالی می بیند ،نشان داده
است .اسپکتیتر تالش کرده به این سوال پاسخ
دهد که آیا اوکراین می تواند نیروهای روسیه را
مجاب به مذاکره کند و در نهایت به صلحی قابل
قبول برای اوکراین دست یابد؟

چهره روز

سازمان ملل میگوید ایمن الظواهری ،رهبر
القاعده «عهد وفـــاداری (بیعت)» خــود را با
هبتا ...آخوندزاده ،رهبر طالبان ،تجدید و
القاعده «روابط نزدیک» خود با طالبان را حفظ
کــرده اســت .در این گــزارش آمــده ،اکنون که
طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره «آزادی
عمل بیشتری» در افغانستان به دست آورده
اســت ،ایمن الظواهری نیز «پیا مهای ضبط
شده بیشتری منتشر کرده است ».در گزارش
تــازه  ۲۵صفحهای ســازمــان ملل آمــده است
طالبان همچنان به رو شهــای گذشته خود
عمل میکند ،پناهگاههای امن برای گروههای
تروریستی مانند القاعده فراهم کرده و افراد
گــروه طالبان را که در فهرست تحریمهای
سازمان ملل قرار داشتند ،به مقامهای کابینه
خود گماشتهاند/.بی بی سی

قاب بین الملل

«عمران خان» نخست وزیر معزول پاکستان در
اجتماع اعتراضی هوادارانش در شهر اسالم
آباد /خبرگزاری فرانسه

