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و در می  2018نیز سفارت واشنگتن را از تل آویو
به قدس منتقل کرده بود .این اقدام ترامپ سبب
شد اسرائیل عزمی جدی تر بــرای اشغال کامل
قدس داشته باشد .اگرچه محمود عباس مخالفت
اسرائیل را عامل تعویق انتخابات معرفی کرد اما
به نظر میرسد عامل مهم هراس از شکست نیز
در این تصمیم نقش داشته است .برخی تحلیل
گران سیاسی بر این باور بودند که مخالفتهای
اسرائیل برای برگزاری انتخابات فلسطینیها در
بیتالمقدسشرقی،بهانهایبرایمحمودعباس
است تا انتخاباتی را که ممکن است در آن شکست
بخورد ،به تعویق بیندازد .پس از اعالم برگزاری
انتخابات در سرزمینهای فلسطینی ،جنبش
فتح که محمود عباس یکی از رهبران آن است،
دچار انشقاق شد .اعضای منتقد جنبش فتح با
ارائه لیست نامزدهای خود ،عم ً
ال باعث تضعیف
کاندیداهای رسمی حزب شدند بنابراین ،پیش از
این انتظار میرفت که محمود عباس و متحدانش
در جنبش فتح ،مخالفت اسرائیل برای برگزاری
انتخابات در قدس شرقی را بهانه تعویق آن قرار
دهند .اقــدام محمود عباس در تعویق انتخابات
واکنشهای گستردهای را در داخل فلسطین در
پیداشتهاست .جنبشمقاومتاسالمیفلسطین
(حماس) در بیانیه ای جنبش فتح و تشکیالت
خــودگــردان را مسئول تصمیم تعویق انتخابات

تحلیل روز

آلخلیفهدربنبستیمن!
دکتر سید رضی عمادی-با شیوع ویروس کرونا
در میان زندانیان بحرینی ،وضعیت زندانیان این
کشور نگرانیهای بسیاری را به وجود آورده است.
زندانیان بحرین حــدود سه هفته پیش نیز برای
اعتراض به وضعیت زندان و دسترسی نداشتن به
درمانهایپزشکیتحصنکردهبودند.اینتحصن
بعدازآنآغازشدکهیکیاززندانیانسیاسیبهدلیل
دسترسی نداشتن به موقع به امکانات درمانی،
جانش را از دست داد .با این حال ،وزارت کشور
بحرین که به این اعتراضها بیتوجه است ،اعالم
کردشبکهالجزیرهقطراقدامبهراهاندازیکارزاری
علیه منامه کرده است .شبکه الجزیره قطر میزبان
چند نماینده پارلمان اروپــا بــرای بررسی اوضاع
زندانها و حقوق بشر در بحرین بود .پیشتر نیز،
مستند الجزیره در خصوص روابط بحرین و برخی
گروههای تروریستی تکفیری ،بیانگر آن بود که
بحرین در ایجاد و تشدید روندهای خرابکارانه در
برخی کشورهای منطقه اثرگذار است .همزمان،
جمعیت الوفاق بحرین ،بزرگترین گروه مخالف
نظام آل خلیفه در بیانیهای اعالم کرد ،اطالعاتی
بهدستآمدهکهنشانمیدهدگروهیازنیروهای
رژیمآلخلیفهزندانیانعقیدتیوفعاالنسیاسیرا
درزندان«جو»پسازاینکهاتهاماتساختگیعلیه
خود را رد کردند ،هدف حمالت خشونتآمیز قرار
دادند.درواقع،رژیمآلخلیفهازاتهامهایساختگی
به عنوان بهانهای برای شکنجه زندانیانی که بدون
تفهیم اتهام و همچنین بدون روند قانونی دادگاه،
در زنــدان هستند ،بهره میگیرد .عــاوه بر این،
رژیم آل خلیفه برای تحت فشار گذاشتن زندانیان
و خانوادههای آن ها ،امکان ارتباط آن ها با خانواده
و وکیل را سلب کرده است .با توجه به این شرایط
و همچنین موارد متعدد دیگر نقض حقوق بشر از
سوی رژیم آل خلیفه« ،شیخ عیسی قاسم» رهبر
نهضتاسالمیبحریندربیانیهایباانتقادازچنین
وضعیتیبهخصوصعلیهزندانیانبیگناه،نوشت:
«بحرین اکنون با مجموعهای از بحرانهای شدید
روبهروست و موجودیت آن به خاطر سیاستهای
حاکمانباتهدیدمواجهوادامهاینسیاستهاباعث
بقای این بحرانها شده است و اگر اصالحی انجام
نشود ،اوضاع پیچیده خواهد شد ».به نظر می رسد
فرایندتحوالتبحریننشاندهندهآناستکهرژیم
بحریندرتداومرفتارخودبهمنظورسرکوبانقالب،
به بن بست رسیده و نگران وخیم شدن اوضــاع و
خارجشدنکنترلآنازدستانخویشاست.ضمنا
ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که رفتار های
رژیم بحرین قطعا تحت تاثیر بحران یمن و تالش
آل سعود برای نجات خود از باتالق شکست جنگ
علیه انصارا ...است .اگر آل سعود در یمن نتواند
سیاستخودراپیشببرد،رژیمبحرینهمباتوجهبه
وابستگی خویش به سعودی ها ،پشت دروازه های
انقالبمنامهگرفتارخواهدشد.امروزهاصلیترین
تهدیدبرایسعودیها وابزارکنترلآلسعودتوسط
محورمقاومت،جنگیمناست.

قاب بین الملل

ابومازندرهراس

چرارئیستشکیالتخودگردانفلسطینانتخاباتپارلمانیرابهتعویقانداخت؟

اقدام محمود عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان
فلسطین در تعویق انتخابات این کشور با واکنش
گـــروههـــای مختلف فلسطینی مــواجــه شــد.
ابومازن بامدادجمعهبهطوررسمیبهتعویقافتادن
انتخاباتدرسرزمینهایفلسطینیرااعالمکردو
گفت ،برگزاریانتخاباتمنوطبهامکانمشارکت
قدس اشغالی است .قرار بود انتخابات پارلمانی
فلسطین در تاریخ  22می ،انتخابات ریاستی در
تاریخ 31جوالیوهمچنینانتخاباتشورایملی

پیشخوان بین الملل

اکونومیست در گزارش اصلی این هفته خود،
وضعیت تایوان را بررسی کرده و نوشته است که
مسئله استقالل تایوان ،یکی از مهمترین مسائل
سیاسی-امنیتی جهان است که بعد از هفت
دهه الینحل باقی مانده است .این مجله نوشته
که آمریکا حامی تایوان به شمار میرود اما روند
قویتر شدن چین ،حکایت از آن دارد که بهزودی
دیگر آمریکا هم نمیتواند جلوی این کشور را در
یکی کردن دو سرزمین بگیرد.

نمای روز

حملهتروریستیدروالیتلوگردستکم25کشتهو ۱۱۰زخمیبهجاگذاشت

پلیسترکیهفیلمبرداریازنیروهایشدرحینخدمتراممنوعمیکند

کپی برداری سلطان ازماکرون

رمضان خونین افغانستان

شریفی -سفره ای باز که شیشه های خرد
شده حاصل از انفجار ،وسط ظرف های غذا
ریخته و قطرههای خــون روی آن پاشیده
است ،از جمله تصاویر منتشر شده از حمله
تروریستی شامگاه جمعه در والیت (استان)
لوگر افغانستان اســت .انفجار خــودروی
بمبگذاری شده در شهر «پل علم» والیت
لوگر در جنوب کابل ،دست کم 25کشته و
 ۱۱۰زخمیبهجاگذاشتهاست.ایندرحالی
است که مذاکرات صلح به میزبانی ترکیه
تا پایان ماه مبارک رمضان به تعویق افتاده
است.اینانفجاردریکمنطقهمسکونیروی
داده و به گفته وزارت کشور افغانستان ،در
کنار تلفات انسانی ،خانههای غیرنظامیان و
یک بیمارستان نیز آسیب دیده است .بیشتر
قربانیان این انفجار غیرنظامیان هستند و در
میانآنهادانشآموزانساکنمهمانخانهای
هم دیده می شوند که برای ورود به کنکور
آمــاده میشدند .تا عصر روز گذشته فرد یا
گروهیمسئولیتاینحملهرابرعهدهنگرفته
اما ارگ ریاست جمهوری ،گروه طالبان را
عامل این حمله دانسته است .رئیس جمهور

افغانستانبهنیروهایامنیتیدستورداداین
«جنایتبشریطالبان»رابیپاسخنگذارند.
همچنین ،امــرا ...صالح ،معاون اول اشرف
غنی،رئیسجمهورافغانستانبانشرپیامیدر
صفحه فیس بوکش نوشت« :این نوع جنایت
نشانه واضح از ضعف گروه جهل و وحشت
طالباناستکههیچگزینهایغیرازخشونت
را نمی توانند تصور کنند ».حمله خونین در
لوگر ،تنها ساعاتی پیش از زمان تعیین شده
بــرای خــروج نظامیان آمریکا از افغانستان
(بر اســاس توافق دوحــه) رخ داد .ذبیحا...
مجاهد ،از سخنگویان گروه طالبان دیروز
دررشتهتوئیتیگفت:طبقتوافقنامهدوحه،
در صورت تاخیر در خروج نیروهای خارجی
از کشور ،راه هر گونه اقدام مناسب علیه آنان
برایجنگجویاناینگروهبازاست.اینتوئیت
تهدیدآمیزدرحالیبودکهنیروهایناتوپساز
حدود ۲۰سال استقرار در افغانستان ،دیروز
عملیاتخروجازاینکشورراآغازکردهاند.تا
آخرین مرحله از این عملیات که در سپتامبر
سال جاری میالدی خواهد بود ۱۰ ،هزار
سربازناتوافغانستانراترکمیکنند.

کرملینرئیسپارلماناروپاو ۷مقامارشد
دیگراروپاراتحریمکرد

تالفی روسی

اعتراضات ضد دولتی علیه طرح اصالحیه قانون
مالیاتیدرکلمبیا

درروز 31آگوست 2021درفلسطینبرگزارشود.
عباس ممانعت اسرائیل از برگزاری انتخابات در
قدس اشغالی را عامل تعویق آن اعالم کرده است.
اسرائیلدرهفتههایاخیربهتشکیالتخودگردان
فلسطینبرایلغوانتخاباتفشارزیادیواردکرده
بــود .اسرائیل قــدس را بخشی از سرزمینهای
اشغالی میداند .دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
سابقآمریکادسامبر 2017دراقدامیغیرقانونی
قدس را به عنوان پایتخت جدید اسرائیل معرفی

فلسطین و پیامدهای آن دانست و از این اقدام به
عنوان «کودتا علیه روند مشارکت و توافقات ملی»
نام برد .جنبش حماس با یــادآوری نشست پنج
شنبهشبدرراما...دربارهانتخاباتگفت«:حماس
این نشست را تحریم کرد زیرا از قبل میدانست
جنبشفتحوتشکیالتخودگردانتصمیمبهتوقف
انتخاباتبهدلیلمسائلدیگریگرفتهاندکههیچ
ربطی به موضوع قدس نــدارد ».در واقع ،حماس
بر این باور است که هراس جنبش فتح از شکست
در انتخابات مانند آن چه در سال  2006رخ داد،
عامل اصلی در تعویق انتخابات بود و حتی از قبل
نیز آن را پیشبینی کرده بود .واکنش دیگر از سوی
کمیتههای مقاومت مردمی فلسطین انجام شد
که خواستار لغو توافق اسلو با رژیم اسرائیل شدند،
موضوعی که تشکیالت خودگردان هرگز آن را
پیگیرینمیکندزیراپیشترنیزبعدازاجراییشدن
معامله قرن و توافق آبراهام ،تشکیالت خودگردان
اقدامی برای لغو توافقها با اسرائیل انجام نداده
بود« .محمد البریم» ،سخنگوی کمیتههای
مقاومت مردمی فلسطین گفت ،مشکل حقیقی
فلسطینیان،اسلووتوافقهایخفتباریاستکه
مردم فلسطین را در بند خود نگاه داشته و اکنون
الزم است توافق اسلو و ضمیمههای آن لغو و اقدام
تشکیالتدربهرسمیتشناختنرژیمصهیونیستی
دشمنپسگرفتهشود.
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تنش های سیاسی در روابط میان روسیه و اتحادیه
اروپا به طور وسیعی گسترش یافته است .وزارت
خارجه روسیه در اقدامی متقابل مبنی بر تحریم
اتباع روسی ،رئیس پارلمان اروپا و هفت شخص
دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان

پلیس ترکیه به افسرانش دستور داده تا مانع فیلم
بــرداری مــردم از خودشان در حین انجام وظیفه
شوند .منتقدان میگویند این بخشنامه که از سوی
ستاد مرکزی پلیس ترکیه منتشر شده غیرقانونی
است و باعث دشواری در یافتن مامورانی میشود
که در تظاهرات یا مراسم دیگر ،حقوق افراد را نقض
میکنند.ایناطالعیهکهتوسطوبسایتخبری«اودا
تی وی» منتشر شده ،میگوید« :نباید صدا یا تصویر
افسران پلیس در حین انجام وظیفه ضبط شود و
نیروهایپلیسنبایداجازهچنینکاریرابدهندزیرا
این روند نقض حریم شخصی است و میتواند شامل
اشتراک غیرقانونی اطالعات پرسنل پلیس باشد».
به تازگی چنین طرحی در فرانسه از سوی دولت
ماکرون مطرح شده بود که مخالفت های زیادی
را برانگیخت .حــزب جمهوریخواه خلق ،حزب
مخالفدولترجبطیباردوغان،گفتهاست:چنین
اقدامیمیتواندبهافزایشخشونتپلیسمنجرشود
و «در بهترین حالت خودکامگی» است .این فرمان
جدیدرامحمدآکتاس،رئیسپلیسترکیهامضاکرده
و گفته است فیلم برداری از ماموران« ،ناقض حریم
شخصی آن هاست و مانع از انجام وظایف این افراد
میشود».بهگزارشخبرگزاریرویترز،دراینفرمان

ساختارهای رسمی این اتحادیه را در فهرست
سیاه قــرار داد .در پی این اقــدام مسکو ،روسای
شورا ،پارلمان و کمیسیون اروپا در بیانیه ای این
اقدام روسیه را بی اساس و فاقد هرگونه توجیهی
دانسته اند زیرا مستقیما اتحادیه اروپا را هدف قرار
داده است .اگرچه تنش ها در روابط میان روسیه
و غرب از سال  2014افزایش یافته اما طی ماه
های اخیر با تغییرات سیاسی در آمریکا و نزدیکی
بیشتر اتحادیه اروپا به این کشور ،تنش در روابط
میان روسیه و اتحادیه اروپا به سطح بی سابقه ای
رسیده اســت«.جــوزف بورل» مسئول سیاست

خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه گفت« :روابط ما
باروسیهبهپایینترینسطحرسیدهوبههراقدامی
از طرف کسی که ما را تهدید کند ،پاسخ خواهیم
داد».حمایتاتحادیهاروپااز«ناوالنی» منتقداصلی
«پوتین» و سرکرده مخالفان این کشور از یک سو و
بحراناوکراینوافزایشتنشهادرشرقاینکشور
سببافزایشمداخالتاروپادرراستایحمایتاز
اوکراین در برابر روسیه و گسترش بحران در روابط
میان غرب و روسیه شده اســت .در این راستا از
اقدامات تحریمی ،حمایت های نظامی و سیاسی
از اوکراین به عنوان حربه های فشار از سوی غرب
و آمریکا علیه روسیه استفاده می شود؛ همچنین
چندین کشور از جمله لهستان و جمهوری چک
تعدادی از دیپلمات های روسیه را اخراج کرده و
اتحادیهاروپاوآمریکاتحریمهاعلیهمقاماتروسیه را

گفتهشدهمامورانبایدمانعفیلمبرداریبدونکسب
اجازهشوند.تاکیدشدهافرادیکهبدوناجازهصدایا
ویدئو ضبط کنند ،تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
محمد دوراکوغلو ،رئیس کانون وکالی استانبول،
با انتقاد از این اقدام گفت :چنین ممنوعیتی باید از
طریق قانون گــذاران بررسی شود ،نه با یک فرمان
پلیس .ترکیه اغلب شاهد درگیری بین شهروندان
و ماموران پلیس در اعتراضات است و پلیس معموال
با استفاده از گاز اشک آور ،خودروهای آب پاش و
باتون با معترضان برخورد میکند و صحنههای این
برخورددرشبکههایاجتماعیمنتشرمیشود.این
فرمان پلیس ترکیه دو هفته پس از مصوبه جنجالی
پارلمان فرانسه منتشر شده است .پارلمان فرانسه
الیحه ای به نام «امنیت جامع» را به طور قطعی و
نهایی تصویب کرده است .الیحهای که بر اساس آن،
مجازات کمک به شناسایی نیروهای پلیس «با نیت
آشکار آسیب رساندن» به آنها ،تا پنج سال زندان و
 ۷۵هزار یورو جریمه نقدی خواهد داشت .منتقدان
ترکوفرانسویحاالیکنگرانیجدیدارند.اینکه
فرمانوقانونجدیدباعثوحشتافرادیشودکهبا
گرفتنوانتشارتصاویروویدئوهاسعیدرمقابلهباسوء
استفادههاوتبعیضپلیسدارند.
گسترش داده انــد .این اقدامات واکنش شدید
روسیهرابهدنبالداشتهاست.روسیهنیزبسیاریاز
دیپلماتهایکشورهایاروپاییرااخراجکردودر
تازهتریناقدام،رئیسپارلماناروپاوهفتشخص
دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان
ساختارهایرسمیایناتحادیهرادرفهرستسیاه
قرار داد .تشدید تنش ها اکنون ابعاد اقتصادی
نیز به خود گرفته است .در این راستا پارلمان اروپا
قطعنامهایرابهتصویبرساندکهخواستاراعمال
تحریمهای جدید علیه روسیه و اخراج این کشور از
شبکه مالی «سوئیفت» (جامعه جهانی ارتباطات
مالی بین بانکی)شده است ،این موضوع ممکن
است در ادامه ،راهانــدازی خط لوله «نورد استریم
 »2رامختلکند،پروژهایکهبااجرایآننیازهای
اقتصاداروپابهگازازراهارزانتریبرآوردهمیشود.

آتشسوزی بزرگی در پاالیشگاههای نفت حیفا
روی داد .کانال  ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیستی
نوشت :علت وقوع این حادثه از کار افتادن شیر
کنترل یکی از لولههای تاسیسات بود که در
نتیجه آن آتشسوزی رخ داده و تیم اطفای حریق
و تاسیسات مشکل را رفع کرده و آتشسوزی
مهار شده اســت .ساعاتی قبل از این حادثه،
«الی کوهن» وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی
در اظــهــاراتــی گستاخانه و البته توخالی،
برای نخستین بار از احتمال حمله نظامی به
تاسیسات اتمی و موشکی ایــران سخن گفته
بود .رخدادهای اخیر در کارخانه موشکسازی
«تومر» ،اصابت موشک به نزدیکی تاسیسات
اتمی «دیمونا» ،آسیبهای شدید سایبری اخیر،
آتشسوزی گسترده در پاالیشگاه «حیفا» و...
همگی نشان از توخالی بودن ادعاهای مقامات
تلآویو در آسیبناپذیری خود دارد.

توییت روز

صالح ابوعزه از فعاالن فلسطینی :این ماه مملو از
مصیبت برای رژیم صهیونیستی بود؛ ناتوانی در
تشکیلدولت،اصابتموشکسوریهبهمنطقهای
نزدیکتاسیساتهستهایدیمونا،شلیکموشک
های نوار غزه ،مبارزات شهروندان فلسطینی
در منطقه باب العامود ،فاجعه پل جبل الجرمق
(حادثه سقوط جایگاه جشن یهودیان در جبل
الجرمق که  44کشته به جا گذاشت) و حادثه
آتش سوزی دیروز در پاالیشگاه های نفت در شهر
اشغالی حیفا که آخرین مورد نیز نخواهد بود.
پروردگارا ،مصیبت های آن ها را تداوم بخش و
هرگزسختیودشواریراازآنهادورنکن.

