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ادامهحملهمعترضانلبنانیبهبانکها
دیاب:خشممردمرادرکمیکنم

بحران اقتصادی و افزایش قیمت ها در لبنان 
بر مردم این کشور تأثیر گذاشته و موجب انفجار 
اوضاع در طرابلس در شــمال لبنان و صیدا در 
جنوب شده است. به گزارش روزنامه رأی الیوم، 
طرابلس روز سه شنبه شاهد تشییع جنازه جوانی 
بود که طی درگیری های اخیــر میان ارتش و 
معترضان در میدان عبدالحمید کرامی کشته 
شد. اعتراضات گســترده در طرابلس در شمال 
لبنان به سرعت به جنوب این کشور و مشخصا 
شــهر صیدا منتقل شــد. معترضان به بانک ها 
در این کشــور در اعتراض به وضعیت اقتصادی 
حمله کردند و طی درگیــری نیروهای امنیتی 
با معترضان تعدادی زخمی شــدند. معترضان 
همچنین کوکتل مولوتف هایی را به سمت شعبه 
بانک مرکزی در صیــدا پرتاب کردند. طرابلس 
سه شنبه شب نیز شــاهد درگیری های شدید 
میان معترضان لبنانــی و نیروهای امنیتی بود. 
نیروهای امنیتی از گاز اشــک آور برای متفرق 
کــردن معترضان اســتفاده کردند. شــماری 
از تظاهرکننــدگان به خودروهــای نظامی و 
امــاک عمومی حملــه کردند. شــهر المیناء 
در مجاورت بــا طرابلس نیز شــاهد تنش های 
امنیتی و درگیری هایی بود و معترضان شیشه 
بانک ها را شکســتند. به گفته ارتــش لبنان، 
طی درگیری های طرابلــس و دیگر مناطق ۵۴ 
نظامی زخمی شــدند. ۱۳ معترض نیز به دلیل 
اقدامات آشوبگرانه و به آتش کشیدن سه بانک 
بازداشت شدند. در بیروت نیز صدها تن از منطقه 
کورنیش المزرعه به سمت منطقه المتحف رفته 
و در اعتراضات علیه وضعیت اقتصادی شرکت 
کردند. طی درگیری میان معترضان و نیروهای 
ارتش در منطقه »الضبیه« در شرق بیروت پنج 

تن زخمی شدند.

از ســوی دیگر منابــع می گوینــد جریان 
المستقبل می خواهد با همکاری حزب القوات 
اللبنانیه و حزب سوســیال ترقی خواه حمله ای 
را با سوءاســتفاده از خشــم مردم آغاز کند. به 
نظر می رسد به دنبال تحرکات دولت برای آغاز 
پرونده های فساد و در رأس آن پرونده حواله های 
مالی از بانک لبنــان برخی از ایــن گروه ها در 
حالت آماده باش هســتند. دولت لبنان تأکید 
کرده که خشــم معترضان را درک می کند. در 
همین راستا، حســان دیاب، نخست وزیر لبنان 
در اینباره گفت: کاما طبیعی اســت که مردم 
به خیابان ها بیایند به ویژه بعد از اینکه شــاهد 
تاش های سیاســی برای ممانعت از باز کردن 
پرونده های فساد هستند. دیاب گفت: ما فریاد 
مردم علیه سیاســت هایی که کشور را به اینجا 
رسانده درک می کنیم. ما با ایجاد تنش در ثبات 
امنیتی مخالفیم. دولت در این راســتا دســت 
بسته نمی نشیند. دیاب گفت: تجاوز به اماک 
دولتی و خصوصی و هدف قرار دادن ارتش نشان 
می دهد برخی برای برهم زدن ثبات امنیتی نیت 
شوم در سر دارند. در این راستا دیاب تماسی را 
از ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه دریافت 
کرد. لودریان در این تماس از برنامه دیاب برای 
اصاحــات حمایت و بر آمادگی فرانســه برای 
کمک به لبنان با همکاری صندوق بین المللی 
پول تأکید کرد. لودریان گفت که فرانسه قصد 
دارد از نشســت »گروه بین المللــی حمایت از 
لبنان« به محض پایان تدابیر منع تردد به دلیل 
کرونا میزبانــی کند. در همین حال ســفارت 
آمریکا در بیــروت از اوضاع خشــونت آمیز در 
لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این سفارتخانه 
آمده است: احساس ناامیدی مردم لبنان درباره 
بحران اقتصادی را باید درک کرد. خواسته های 
معترضان موجه است اما حوادث خشونت آمیز 
و تهدیدات و حمله به اماک بسیار نگران کننده 
است و باید متوقف شود. سفیر آمریکا در لبنان 
بعد از دیدار با دیاب گفت: مــا خواهان برخورد 
مسالمت آمیز و خویشتن داری از سوی همگان 
هستیم. اعتراض های مردمی در لبنان از روزهای 
پیش در حالی شــروع شد که شــهروندان این 
کشور معتقدند سیاســت های دولتی نتوانسته 
آنگونه که باید انتظارهای ملی را پاسخگو باشد. 
این در حالیست که شیوع کرونا در این کشور و 
وضع قرنطینه سراســری بر اقتصاد لبنان تاثیر 
گذاشته و وضعیت اقتصادی را بیش از گذشته 

متزلزل کرده است.  

جهاننما

فرشادگلزاری

 طی ماه های اخیر اخبار متعددس 
در مورد وضعیت ســوریه و تحوالت 
این کشور منتشر شــد که بیشتر آن 
مربوط به ادلب و وضعیت این منطقه 
بود؛ به گونــه ای که درگیــری میان 
ارتش سوریه و ترکیه به تیتر یک خبار 
رسانه ها تبدیل شد و ادامه این روند تا 
جایی منازعه در مــورد ادلب را وخیم 
جلوه داد که روســیه به عنوان یکی از 
دو قطب اصلی معادالت ســوریه وارد 
به صحنه پیوســت و خواستار کاهش 
تنش و آتش بس میان آنکارا و دمشق 
شد. در این میان آنچه باید مورد توجه 
قرار گیرد این است که اساساً ترکیه و 
روسیه در مورد سوریه اختاف هایی 
دارند که بخشی از آنها تاکتیکی و مابقی 
آن مربوط به مــدل رهبری گروه های 
تروریستی ســاکن ادلب و همچنین 
برخورد بــا آنها در این منطقه اســت 
که به عنــوان آخرین ســنگر ترور در 
سوریه شناخته می شــود. اینکه چند 
گروه تروریستی در ادلب و روستا های 
اطراف آن در حال زیســت و دقیقاً به 

کدام کشورها متصل هستند موضوعی 
اســت که در حالت فعلی به تحلیل و 
پاالیش میدانی نیــاز دارد؛ اما از اوایل 
جنگ سوریه تا ســال 20۱7 میادی 
حدود ۱۳7 گروه تروریستی ُخرد و ریز 
در سراسر شامات مشغول کار بودند که 
دو جریان داعش و جبهه النصره سابق 
)هیئت تحریرالشــانم فعلی و شاخه 
سازمان تروریستی القاعده در سوریه(، 
به عنوان جریان های اصلی شــناخته 
می شدند که در بخشی از سوریه شاهد 
تبادل آتش میان این دو جریان بودیم. 
در سمتی دیگر ارتش آزاد سوریه که 
جدا شــده های ارتش ســوریه بودند 
و به نوعی مخالف دمشــق به حساب 
می آمدند، ذیل پرچم ترکیه آموزش 
دیدند و تسلیح شدند که تا به امروز هم 
در حال فعالیت هستند. طبیعی است 
که آنکارا با توجه به هزینه های گزافی 
که برای راهبری این جریان کرده است، 
نمی خواهد به راحتــی از میداِن ادلب 
خارج شود و در اینجاست که سناریوی 
»لیبی« پیش می آید. بر اساس اعام 
منابع میدانــی از طرابلس و همچنین 
منابع خبری از ُطبرق، حدود ۳۵00 نفر 
از تروریست های ارتش آزاد از طریق پُِل 
هوایی که توسط نیروهای هوایی ترکیه 

به وجود آمده وارد خاک لیبی شده اند. 
اینکه در طرابلس چه خبر است و قرار 
اســت چه اتفاقی بیافتد مهم نیست، 
مساله مهمتر این است که ترکیه با چراغ 
سبز واشنگتن به عنوان عضوی از ناتو 
وارد لیبی شده اما سوال اینجاست که 
چرا ترکیه پرونده سوریه را )حداقل در 
فاز سیاسی و همکاری های راهبردی( 

به لیبی پیوند زده است؟ 
سوریهدرسهضلعیروسیه،

ترکیهوآمریکا
شکی وجود ندارد که ترکیه و روسیه 
با یکدیگر در قضیه سوریه تا حد زیادی 
در یک جناح هستند و حتی مسکو در 
این میان تاش می کند تا بتواند آنکارا 
را برای دور کردن از ایاالت متحده در 
صحنه سیاسی به سمت خود بکشد. 
نمونه اثباتی این قضیه فروش سامانه 
پدافندی اس۴00 روســیه به ترکیه 
بود که تا به ایــن لحظه تنِش آن میان 
ترکیه و آمریکا ادامه دارد. همین مدل 
از ارتباط میان دو کشــور مذکور را در 
لیبی می بینیم؛ به گونه ای که روسای 
جمهور، وزرای خارجه و دفاع دو کشور 
به صورت مرتب با هم در ارتباط هستند 
و 2۴ ســاعته درباره عدم هدف گرفته 
شدن منافعشان در لیبی با یکدیگر به 

بحث و گفت وگو می پردازند. درســت 
اســت که دو پرونده لیبی و سوریه با 
یکدیگر از جهات مختلف تفاوت دارند 
اما واقعیت این است مســکو و آنکارا 
در پشت صحنه مشغول زد و بندهای 
خود هستند و در آنسوی میدان آمریکا 
در حال سناریونویســی جدید خود 
در شمال ســوریه اســت. همین دو 
روز پیش بود که وبــگاه خبری مرکز 
موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه 
گزارش کــرد که یــک کاروان حامل 
تجهیزات نظامی آمریکا متشــکل از 
۳00 کامیون به همراه چند هواپیمای 
ترابری به پایگاه های آمریکا در شرق و 
شمال شرق سوریه تجهیزات نظامی 
حمل کرده اســت. در ادامه خبرنامه 

این مرکز آمده است که هواپیماهای 
بــاری آمریکایــی با پس از فــرود در 
پایگاه »قصرک« در القامشلی )شمال 
شرق سوریه( و میدان نفتی »العمر« 
در اســتان دیرالزور )شــرق سوریه(، 
تجهیزات نظامی و لجستیکی زیادی را 
به نیروهای کرد سوری تحویل داده اند. 
دیده بان همچنین گــزارش کرد که 
۳00 کامیون آمریکایی به پایگاه نظامی 
تل البیدر در اســتان الحسکه )شمال 
شرق سوریه( تجهیزات نظامی حمل 
کردند. در همین ارتباط آمریکا، چهار 
روز قبل نیــز کاروانی مرکــب از ۳0 
دســتگاه کامیون و تانکر را از عراق به 
استان الحسکه در سوریه فرستاده بود 
که نشــان می دهد واشنگتن علیرغم 
واکنش های بین المللــی به دنبال آن 
است تا بتواند میدان های نفتی سوریه 
که در شمال سوریه واقع است را تخلیه 

و بارگیری کند. 
طبیعی اســت که شــارژ کردن 
مجدد کردهای سوریه توسط ایاالت 
متحده و تحویل تسلیحات و تجهیزات 
گســترده به این جنــاح دقیقاً باعث 
برانگیخته شــدن ترکیه می شــود؛ 
چراکه ترکیه از روز اول ورود خود به 
ســوریه، بهانة تهدید امنیت ملی اش 
از سوی کردهای ســوریه و خصوصاً 
پ.ک.ک را مطرح کــرده و تا به امروز 
هم این سناریو را ادامه می دهد. در این 
میان اتفاق بســیار مهم و البته تلخی 
که روز گذشته در شــهر ُکردنشین 
عفرین رخ داد، تا حدودی این تحلیل 
را قوت می بخشد که ترکیه به دنبال 
آن است تا بتواند آمریکا را به صورت 
غیرمستقیم در سوریه و به خصوص در 
نوار شمالی این کشور هدف قرار دهد و 
متعاقباً منافع آنرا متزلزل کند. وزارت 
دفاع ترکیه در بیانیــه ای اعام کرد 
که این بمب گــذاری در مرکز عفرین 
توســط گروه ترویستی پ.ک.ک که 
دشمن بشریت اســت رخ داده و بار 
دیگر غیرنظامیان را در منطقه راجو 
به خاک و خون کشیده است. بر اساس 
اعام آنکارا این تروریست ها در منطقه 
ســکونت غیرنظامیان بــا یک تانکر 
سوخت حامل بمب، حمله ای ترتیب 
دادند که بر اساس برآوردهای اولیه، 
۴0 غیرنظامی از جملــه ۱۱ کودک 
کشــته و ۴7 تن زخمی شــدند. این 

بیانیه به خوبی نشان می دهد که ترکیه 
مجــدداً در تدارک اســت که آمریکا 
را به دلیــل حمایــت از کردها مورد 
هجمه قرار دهد اما در مقابل مواضع 
کردها هم قابل تامل اســت. شورای 
ســوریه دموکراتیک عاوه بر اینکه 
انفجار مذکــور را محکوم کرد، ترکیه 
و گروه های شورشــی همپیمانش را 
مسئول این حمله دانست. این شورا 
در بیانیه ای اعام کرد، انفجار عفرین، 
غیرنظامیان بی گناه را هدف گرفته و 
مردم شــهر را به آوارگی و ترک خانه 
و کاشانه خود تهدید می کند. شورای 
سوریه دموکراتیک تاکید کرد، مداخله 
نظامی ترکیه در منطقه دلیل کشیده 
شدن آن به ویرانی است. در این میان 
دارالفتوای مصر هم ساکت ننشست. 
این نهاد نســبت به طمع ورزی های 
ترکیه در این منطقــة عربی آن هم 
در میان ســکوت جامعه بین الملل 
هشدار داد و اعام کرد، طمع ورزی ها 
درگیری هــای موجود در ســوریه و 
لیبی را عمیق تر کرده و منطقه را وارد 
موج جدیدی از تروریسم، خشونت و 
آشوب می کند. کامًا مشخص است 
که آمریکا تنها بــه محکوم کردن این 
عملیات تروریستی بسنده کرده است 
اما جای تعجب اســت که چرا تنها دو 
روز پس از تحویــل دادن تجهیزات 
آمریکایی به کردهای سوریه این اتفاق 
افتاده اســت؟ به نظر می آید برخی از 
جریان های تروریســتِی سوریه که 
با ترکیه در ارتباط هســتند، در حال 
اجرای یک سناریوی جدید هستند که 
از سوی ترکیه تهیه شده است. این زد 
و خوردها و قربانی کردن مردم بیگناه 
هیچ پیامی ندارد، جز اینکه نشان دهد 
ترکیه و آمریکا همچنان در یک تضاد 

استراتژیک به سر می برند. 
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نماینده سابق رئیس جمهور آمریکا در ائتاف ضد داعش از سیاست های ترامپ به شدت انتقاد کرد و گفت که وی ثبات عراق را 
برهم زد. به گزارش خبرگزاری المعلومه، برت مک گورک، نماینده سابق رئیس جمهور آمریکا در ائتاف ضد داعش گفت:  تصمیم 
دونالد ترامپ برای متمرکز شدن بر ایران قدرتش را برای مقابله با داعش در عراق و سوریه کاهش داد و باعث گسترش نفوذ داعش 
شد. وی نسبت به سیاست های دونالد ترامپ درباره عقب نشینی هشدار داد و گفت: این 
اقدام باعث می شود داعش مجددا قدرت خود را بازیابد و منطقه دچار آشوب و تنش شده و 
به فضای مناسبی برای تندروها تبدیل شود. مک گورک گفت: ترامپ ثبات عراق و سوریه 
را برهم زد و می تواند همین کار را در افغانستان نیز انجام دهد. بازرس کل وزارت دفاع آمریکا 
اخیرا در گزارشی اعام کرد در نتیجه سیاست های ترامپ، داعش فعالیت هایش را در عراق 

و سوریه ازسرگرفته است.

نویسنده جنجالی سعودی در اقدامی شنیع از بنیامین نتانیاهو خواست فلسطینی ها را بسوزاند و جهان را از آن ها خاص کند! 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رواف السعین، نویسنده جنجالی عربستانی در ویدیویی در یوتیوب گفت: من آماده ام کنار یک 
یهودی بخوابم نه یک فلسطینی. من آماده ام از یک یهودی در خانه ام محافظت کنم و به او آب و غذا بدهم اما وارد خانه یک فلسطینی 
نشوم. وی خطاب به فلسطینی ها مدعی شد: شما عرب نیستید و هیچ زمین و مسئله ای 
ندارید. زمین، اراضی اسرائیل است و مسئله، مسئله اسرائیل. اسحاق شامیر و رابین و گولدا 
مائیر، »قهرمان« بودند اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ترسوست چون شما را 
نمی سوزاند. نمی دانم چرا. السعین در ادامه این ادعاهای واهی درخواستی شنبع را از نتانیاهو 
مطرح کرده و خواست جهان را از آن چه شر فلسطینی ها خواند، خاص کند. وی مدعی شد: 

این گروه ها را بسوزان و جهان را از شر آن ها خاص کن!

درخواستنویسندهسعودیازنتانیاهوبرایسوزاندنفلسطینیها!مکگورک:ترامپثباتعراقرابرهمزد

شــورای امنیت قصد دارد قطعنامه ای را برای برقراری 
آتش بس انسانی ۹0 روزه در تمامی درگیری های جهان به 
تصویب برساند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت 
قصد دارد جهت ایجاد فرصتی برای ارسال کمک های انسانی 
با توجه به شیوع ویروس کرونا، پیش نویس قطعنامه ای را به 
تصویب برساند که در آن برقراری آتش بس انسانی ۹0 روزه 
در تمامی درگیری های مسلحانه سراسر جهان خواسته شده 
است. در طرح اولیه این پیش نویس که هفته گذشته از سوی 
فرانسه و تونس ارائه شد، توقف جامع و فوری تمامی اقدامات 
خصمانه در تمامی کشورهای مندرج در دستور جلسه شورای 
امنیت به مدت تنها ۳0 روز و با هدف تقویت همکاری های 
بین المللی برای مبارزه با کرونا خواسته شد. اما در طرح جدید 
که روز دوشنبه دوباره تنظیم شد، شورای امنیت از تمامی 
طرف های درگیری های مسلحانه در جهان می خواهد فورا 

آتشی بسی انسانی به مدت دست کم ۹0 روز متوالی را اجرا 
کنند تا فرصتی برای ارسال کمک های بشردوستانه به صورت 
ایمن، مستمر و بدون مانع و نیز ارائه خدمات مربوطه از سوی 
طرف های انسانی بی طرف ایجاد شود. شورای امنیت تا امروز 
تاریخی را برای تصویب این پیش نویس مشخص نکرده است، 
زیرا مشکل بزرگی که متن این پیش نویس دارد که به بایکوت 

سازمان بهداشت جهانی توسط آمریکا ربط دارد.

شهردار شــهر نیویورک آمریکا از گروهی از یهودیان 
در منطقه ویلیامزبرگ این شهر به خاطر زیر پا گذاشتن 
قواعد مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و برگزار کردن 
یک مراسم تشــییع بزرگ برای یک خاخامی که در اثر 
ابتا به کروناویروس درگذشــت، انتقاد کرد. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، اخیراً صدها تن از یهودیان ارتودوکس 
آمریکا با حضور در منطقه پیرامون تقاطع خیابان روتلج 
و خیابان بدفورد در شهر نیویورک، تجمعی را برای ادای 
احترام به یک خاخام درگذشته در اثر ابتا به کرونا که از 
سوی نهاد یشیوا ورلد با اسم خائیم مرتز شناسایی شد، 
برگزار کردند. بیل ِد باسیو، شهردار شهر نیویورک آمریکا 
در توئیتر در واکنش به این اتفاق نوشت: امشب یک اتفاق 
مطلقا غیرقابل قبول در ویلیامزبرگ اتفاق افتاد؛ بر پایی 
یک تجمع برای تشییع جنازه، درســت در زمان شیوع 

ویروس. وی خاطرنشــان کرد: هنگامی که من این خبر 
را شــنیدم خودم شــخصاً آنجا رفتم تا اطمینان حاصل 
کنم این جمعیت متفرق شــده اند و چیزی که من آنجا 
دیدم یک اتفاق غیر قابل تحمل تا زمانی که ما مشغول به 
مبارزه با کروناویروس هستیم، است. در تصاویر منتشر 
شده از این تجمع تعداد تجمع کنندگان بیشتر از تعداد 

۵0 نفر است.

تهدیدشهردارنیویورکبهبازداشت
یهودیانناقضقوانینکرونا

پیشنویسقطعنامهشورایامنیت
برایآتشبس۹۰روزهدرسراسرجهان
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