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یک سال پس از انفجار بیروت:
 لبنان بیشتر در باتالق فساد 

فرو می رود!
در زمین صفر آخرالزمانی لبنان، بوی گند 
موش های مرده هنــوز در میان انبوه دانه های 
پوسیده برجا مانده از انفجار سیلوهای بیروت 
به مشام می رسد؛ انفجار فاجعه آمیزی که روح 
بیروت را در هم شکست.گاردین در گزارشی 
از بیروت نوشته اســت: محتویاتی که باید به 
یک ملت غذا می داد هنــوز بر ویرانه های بندر 
اصلی بیروت ریخته شده است. یک سال پیش 
در این روزها، یکی از بزرگترین وقایع صنعتی 
کره زمین باعث یکی از بزرگترین انفجارها شد 
و شهری که در نقطه اوج قرار داشت، متالشی 
کرد. ابــر قارچ مانند مواد شــیمیایی که در ۴ 
اوت ۲۰۲۰ بر فراز پایتخــت لبنان باال رفت و 
لرزشــی که موج آن خانه ها و مغازه ها را ویران 
کرد، با وحشت در سراسر جهان مشاهده شد. 
در میان هرج و مرج کشوری که اجازه داده بود 
این اتفاق برای مردم آن بیفتــد، مطمئناً این 
لحظه، زمان تالفی و حسابکشــی بود. با این 
حال، در آستانه اولین ســالگرد فاجعه، لبنان 
همچنان فلج اســت. تحقیقــات در مورد این 
انفجار ساده و سطحی بوده و عامالن آن مانند 
همیشه از پاسخگویی دور هستند. بدتر از آن، 
برای اکثر لبنانیها، کمک های جهانی که در پی 
ویرانی وعده داده شد، همچنان توسط حاکمان 
این کشور نادیده گرفته شــده و اکنون همه 
 یک طرح نجات جهانی را برای نجات کشــور 

ترجیح می دهند.
نیدال عثمان، از مقاطعه کاران ساختمانی 
در طرابلس می گوید: چه کســی فکر می کرد 
کاســه گدایی ما اینقدر بزرگ و اینقدر خالی 
باشد. جهان باید به ما بخندد. آنها می خواستند 
پول بدهند و در عوض ناامیدی دریافت کردند. 
در حالی که آنها می خندند، ما گریه می کنیم. 
در ازای ۱۱ میلیــارد دالر کمــک، فرانســه 
خواســتار اصالحات ســاختاری در حکومت 
و شــفافیت در همه ســطوح هزینه ها شــده 
است. میلیاردها دالر دیگر از اروپا مشروط به 
ممیزی بانک مرکزی است. در سالی که بیروت 
آواربرداری می کرد، ارزش پول لبنان ۱۵ برابر 
کاهش یافت. تورم بیش از حد، غذاهای اصلی 
را از دسترس بسیاری از مردم خارج کرده است. 
داروهای حیاتی دیگر یافت نمی شــوند- یک 
دختر چهار ساله بر اثر نیش عقرب جان خود 
را از دست داد زیرا داروی ضد سم موجود نبود. 

انفجار، اختالل عملکــرد مطلق دولتی را 
مشخص کرده است که در همه اهداف شکست 
خورده است. طبقه سیاســی آن هنوز قادر به 
تشکیل دولت نیســت و هنوز بر سر تخصیص 
وزارتخانه ها به عنوان ابزاری برای تقویت قوای 
خود نزاع می کند. به همین ترتیب، موسسات 
دولتی نیز تابع جناح بازی هستند. ذخایر بانک 
مرکزی این کشور در ســایه الزامات اجباری 
کاهش یافته اســت، لبنانی ها به ســوری ها و 
دیگر مردمان رها شده منطقه ملحق شده اند 
تا با قایق به مدیترانه بروند و از شرایط خود فرار 
کنند. و هیچ راه حلی بجز طرح نجات گسترده 
بین المللی وجود نــدارد که بــه معنای نفی 
حکومتی است که ۳۰ سال پس از پایان جنگ 

داخلی حاکم بوده است. 
همچنان که مردم بهای سقوط کشورشان 
را پرداخــت می کنند، برخی بــه این دیدگاه 
روی آورده انــد که مبانــی و پایه های مفهوم 
دولــت در همه ســطوح آن دارای اشــکال و 
نقص بوده اســت. از امپراتوری عثمانی گرفته 
تــا قیمومیت فرانســه، قیمومیت ســوریه، 
خرابی های جنگ داخلی و ســپس سیستم 
رانتــی که بــه دنبــال توافقنامــه طائف در 
ســال ۱۹۹۱ و پایان درگیری هــای داخلی 
 منعقد شــد، لبنان هیچــگاه روی آرامش را 

ندیده است. 
هفته گذشــته، لبنان ثروتمندترین مرد 
این کشــور یعنی نجیــب میقاتــی را که دو 
بار نخســت وزیر و ســاکن فقیرترین شهر آن 
یعنی طرابلس بوده اســت بار دیگر به عنوان 
نخســت وزیر معرفی و وی را مأمور تشــکیل 
دولت کرد. حاال این سوال مطرح می شود که آیا 
میقاتی با این شرایط می تواند لبنان را به سمت 

آرامش هدایت کند یا خیر؟

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 این روزها طالبان در افغانســتان 
نه تنهــا خطــوط قرمــز را رد کرده، 
بلکه اخباری کــه از گوشــه و کنار و 
از منابــع موثق دولتی و رســانه ای به 
گوش می رســد، حاکی از آن است که 
یک بحران به شــدت عمیق در حال 
شکل گرفتن است که هیچکس آن را 

پیش بینی نکرده بود. 
زمانی که جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا اعالم کرد قرار اســت نیروهای 
نظامی تحت امرش تا سپتامبر و شاید 
تا آگوست افغانســتان را ترک کنند 
بسیاری از تحلیلگران و حتی مقامات 
فعلی و ســابق افغانستان و دولت های 
همســایه این کشــور اعالم کردند 
که آمریکایی ها هیچ تدبیــر قاطع و 
مشــخصی در مورد اوضــاع و احوال 
امنیتی و سیاسی این کشــور پس از 
خروجشان ندارند؛ چراکه هیچکدام 
این کشور ها تا همین حاال نمی دانند 
که چه سرنوشتی در انتظار افغانستان 

است. به همین جهت از روسیه و چین 
گرفته تا ایران و هنــد، همگی نگران 
اوضاع و احوال افغانســتان هستند اما 
متاسفانه بر خالف آنچه تیم طالبان در 
دوحه اعالم می کنند، عناصر میدانی 
این گروه، والیت به والیت و شــهر به 
شــهر را زیر رگبار گلوله و آتش خود 
گرفته اند. بر اساس گزارش بی.بی.سی، 
در شهر هرات درگیری ها میان نیروهای 
طالبان و سربازان دولتی شدت یافته 
است و طالبان وارد بخش های جنوبی 
شهر شده اند و گزارش ها از نبرد در پنج 

نقطه مختلف این شهر حکایت دارد. 
رویترز هم در گزارش روز گذشته 
)یکشنبه( خود اعالم کرده که از زمان 
اعالم خروج همه نیروهای خارجی از 
افغانستان، نیروهای طالبان در مناطق 
روستایی به سرعت پیشروی کرده اند، 
اما همچنان سرنوشت سه شهر عمده  
هرات کــه اکنون نبرد بر ســر تصرف 
آن ها جریان دارد، حیاتی خواهد بود؛ 
چراکه این والیت در مــرز با ایران قرار 
دارد و می تواند تبعاتی از جمله مشکالت 
امنیتی و مهاجرت پناهنــدگان را به 
دنبال داشته باشد. در همین راستا گل 

احمد کمین، نماینده پارلمان افغانستان 
به شبکه طلوع  افغانستان اعالم کرده که 
که قندهار در خطر سقوط است و هزاران 
نفر آواره شــده اند. بنابر این گزارش، 
اوضاع هر ساعت بدتر می شود، و شدت 
نبرد در داخل شهر، در ۲۰ سال گذشته 
ســابقه نداشته اســت. قندهار از دید 
طالبان جایگاه اساسی برای این گروه 
دارد؛ چراکه آن را بــه عنوان پایتخت 
موقت خود در نظر گرفته اند و از سوی 
دیگر این والیت زادگاه مالمحمد عمر، 
رهبر پیشین طالبان به حساب می آید. 
بر این اساس در صورت سقوط قندهار، 
پنج یا شــش والیت آن منطقه نیز از 
دســت خواهد رفت. این در حالیست 
که گفته می شود نیروهای آمریکا هنوز 
برای پشــتیبانی از دولت افغانستان، 
از آسمان افغانستان به طالبان حمله 

می کنند. 
در همین راســتا اتفاق دیگری در 
افغانستان رخ داده که می تواند به نوعی 
یک زنگ خطر جدی از لحاظ امنیتی 
به حساب بیاید. اســپوتنیک روسیه 
اعالم کرده که مسعود پشتون، رئیس 
فرودگاه قندهار در جنوب افغانستان 

گفته است شنبه شــب گذشته سه 
راکت به فرودگاه اصابت کرد و دو فروند 
از آنها به باند فرودگاه شــلیک شد که 
در پی این حمالت تمامی پروازها لغو 
شده است. چندی بعد هم مسعود بینا، 
معاون اتحادیه شرکت های سیاحتی 
درباره توقف پروازها در افغانستان گفت 
که اخیراً بخاطــر ناامنی ها پروازهای 
داخلی بیش از 6۰ درصد کاهش یافته 
است و ما به غیر از دو سه والیت، دیگر 
پرواز داخلی نداریم. او اعالم کرده که 
به غیــر از قندهار، تمامــی پروازهای 
غیرنظامی به والیت های هرات، ارزگان، 

هلمند، قندوز، فاریاب و بدخشان نیز 
متوقف شده است و این به بدان معناست 
که پروازهــا از فــرودگاه 7 والیت در 
افغانســتان کاماًل بــه حالت تعطیل 

درآمده است. 
هشدار به طالبان

پیشــروی طالبان در اقصی نقاط 
افغانستان و همچنین اقدامات خشن 
و غیرانسانی آنها به حدی افزایش پیدا 
کرده که روز گذشــته اروپایی ها هم 
صدایشان به آسمان رســید. در این 
راستا توماس نیکالسون، فرستاده ویژه 
اتحادیه اروپــا در منطقه در اظهاراتی 
اعالم کرد که اگر طالبان بخواهد قدرت 
را با گزینه نظامی به دســت بگیرند، 
توسط اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای 
منطقه به رسمیت شناخته نمی شود. 
او با ابراز نگرانی بروکســل از تحوالت 
اخیر در افغانســتان، از هــر دو طرف 
درگیری خواســت تا برای پایان دادن 
به درگیری های جاری بین نیروهای 
دولتی و شبه نظامیان طالبان، انعطاف 

نشان دهند. 
از ســوی دیگر ژنرال لــرد دیوید 
ریچاردز، یکی از فرماندهان پیشــین 
نیروهای مســلح انگلیس از بوریس 
جانســون، نخســت وزیر این کشور 
خواسته اســت تا به منظور اجتناب 
از اینکه افغانســتان پس از شکســت 
غرب بار دیگر مأمن تروریســت های 
بین المللی شــود، راهبــرد جدیدی 
در نظــر بگیرد. لــرد ریچــاردز که از 
ســال ۲۰۰6 تا ۲۰۰7 فرمانده نیروی 
بین المللی کمک رســانی امنیتی در 
افغانستان بوده، خروج از افغانستان را 
نمایانگر اوج تاسف  از شکست راهبردی 
جغرافیایی غرب در بیست سال گذشته 
دانســته اســت. این واکنش ها تنها 
بخشی از تحوالت بهت آور افغانستان 
طی روزهای اخیر به حســاب می آید؛ 
چراکه خبرها از کویت نشان می دهد 
آمریکایی ها در مورد انتقال و اســکان 
مترجمــان افغان که طی ۲۰ ســال 
گذشــته با آنها همکاری می کردند، 
به در بســته خورده اســت. روزنامه 
رأی الیوم چاپ لندن روز گذشته اعالم 
کرد که نماینــدگان پارلمان کویت 
مخالفت خود را با میزبانی کشورشان 
از مترجمان افغان ارتش آمریکا اعالم 
کردند. نمایندگان کویت میزبانی از این 

مترجمان را تهدید آشکاری برای امنیت 
ملی و استراتژیک کشورشان دانستند؛ 
چراکه از نظر آنها بسیاری از این افراد 
تحت تعقیب هســتند و ورود آنها به 
کشوری مانند کویت می تواند آرایش 
جمعیتی این کشور را بهم بزند. در مقابل 
چندین نفــر از قانونگذاران آمریکایی 
در کنگره این کشور، تاخیر در انتقال 
این مترجمان یا هرگونه شکســت در 
چارچوب عملیات انتقال را یک »فاجعه 
کامل و نابخشودنی« دانستند. این اخبار 
در حالی از واشنگتن و کویت مخابره شد 
که در کابل اشرف غنی، رئیس جمهوری 
افغانســتان در گردهمایی بزرگی از 
رهبران و سیاسیون افغان حاضر شد 
و رســماً طالبان را تهدیــد کرد. غنی 
در اظهارات خود صریحــا اعالم کرد 
که طالبان با تشدید حمالت خود در 
سراسر افغانســتان به دنبال آن است 
تا ریشه صلح را بخشــکاند و به سمت 
تاسیس مجدد امارت اسالمی حرکت 
می کنــد. این اظهارات غنــی که روز 
شنبه در نشست مذکور مطرح شد، به 
مذاق طالبان خوش نیامد و همانطور 
که در ابتدا گفته شد، نه تنها فرودگاه 
قندهار را مورد حمله راکتی قرار داد، 
بلکه گســتردگی عملیات خود را به 
حدی افزایش داد که حاال شورای ملی 
افغانســتان، وزارت دفاع این کشور را 
متهم به کم کاری در مبارزه با طالبان 
کرده است. بر این اســاس و با افزایش 
اقدامات طالبان طــی روزهای اخیر 
به نظر می آید که ایــن جریان در حال 
حساب کشی از کابل و دولت حاکم بر 

آن برآمده است.

تشدید حمالت طالبان موجب توقف پروازها در 7 فرودگاه افغانستان شد؛ 

لشگرکشی هدفمند زیر سایه مواخذه جهانی
نمایندگان کویت میزبانی 
از مترجمان افغان که برای 

آمریکا کار می کردند را 
تهدید آشکاری برای 

امنیت ملی کشورشان 
دانستند، چراکه از نظر آنها 

بسیاری از این افراد تحت 
تعقیب هستند و ورود آنها 

به کشوری مانند کویت 
می تواند آرایش جمعیتی 

این کشور را بهم بزند

توماس نیکالسون، 
فرستاده ویژه اتحادیه اروپا 
در منطقه در اظهاراتی اعالم 

کرد که اگر طالبان بخواهد 
قدرت را با گزینه نظامی به 

دست بگیرد، توسط اتحادیه 
اروپا و اکثر کشورهای 

منطقه به رسمیت شناخته 
نمی شود

رئیس جمهوری چین از رهبری ارتش این کشور خواست تا همبستگی خود را با حزب کمونیست تقویت کند و 
نسبت به یک درگیری بالقوه مسلحانه و نگرانی های امنیتی در مرز با افغانستان هشدار داد. به نوشته مجله نیوزویک، 
شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین گفت، این کشور باید برای یک چالش بالقوه نظامی همزمان با خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان تا ۱۱ سپتامبر سال جاری میالدی آماده باشد. وی این اظهارات را درباره تقویت قوای نظامی 
چین پیش از نود و چهارمین سالگرد شکل گیری ارتش آزادی بخش خلق چین 
مطرح کرد. مســئوالن در پکن چندین ماه اســت که نگرانی خود را بابت خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانســتان که باعث خیزش مجــدد طالبان و بی ثباتی در 
منطقه می شــود، اعالم کرده اند. رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه چین اخیرا 
گفته بودند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می تواند برای جدایی طالبان 

اویغور در سین کیانگ چین پایگاهی برای عملیات تروریستی ایجاد کند.

منابع خبری فلسطین از بسته شدن محله الشیخ جراح در قدس اشغالی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی خبر 
دادند. خبرگزاری فلسطینی معا اعالم کرد که مقامات رژیم صهیونیستی در پی درگیری های شب گذشته ورودی 
محله الشیخ جراح را در قدس اشغالی پیش از جلسه دادگاه عالی این رژیم درباره این منطقه بستند. این خبرگزاری در 
اینباره گزارش داد که نیروهای اشغالگر اسرائیل تظاهراتی را در محله الشیخ جراح قدس با ضرب و شتم و پاشیدن آب 
فاضالب بر روی معترضان سرکوب کردند. طبق این گزارش، نیروهای ویژه رژیم 
صهیونیستی در امتداد ورودی الشیخ جراح مستقر شده و مانع از ورود به آن به جز 
ساکنان آن شدند و به محض شــروع تظاهرات علیه تصمیمات تخلیه خانه های 
فلســطینی ها این نیروها تظاهرکنندگان را تعقیب کردند و آنها را مورد ضرب و 
شتم و فشــار قرار دادند. این رسانه اعالم کرد نیروهای اســرائیل چند شهروند 

فلسطینی را بازداشت کردند.

انسداد محله الشیخ جراح و سرکوب فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستیرئیس جمهوری چین: ارتش برای درگیری نظامی آماده شود!

یک گروه فعال اعالم کرد، ده هــا تن از قانونگذاران 
آمریکایــی الیحه ای را به امضا رســاندند که رســما 
خواســتار پایان جنگ کره و گشایش دفاتر نمایندگی 
میان ایاالت متحده و کره شــمالی می شود. به گزارش 
ایس یونهاپ، براســاس گزارش کمیته اقدام عمومی 
آمریکایی کره ای، دوایت اوانز دموکرات، چهاردهمین 
قانونگذار آمریکایی است که الیحه قانون صلح در شبه 
جزیره کره را به امضا رساند. این الیحه پیشنهادی برد 
شرمن دموکرات، در بیستم مه به مجلس نمایندگان 
آمریکا تقدیم شــد. این گروه فعال در بیانیه ای گفت: 
همانطور که آقای شــرمن در کنفرانــس مجازی بعد 
از ارائه این الیحه در ماه مه گفتنــد، ما قویا امیدواریم 
که الیحه مذکــور در پاییز امســال در کمیته روابط 
خارجی مجلس نمایندگان به تصویب برسد و و اوایل 
سال آتی در جلسه عمومی مورد تایید قرار بگیرد تا ما 

بتوانیم نگارش تاریخ جدیدی از صلح در شــبه جزیره 
کره را آغاز کنیم. این الیحه پیشــنهادی، خواســتار 
تالش آمریکا برای اعالم پایان رســمی جنگ کره بین 
ســال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ شده اســت. این جنگ با 
آتش بس موقت به پایان رســید و بدین معناست که 
 دو کره عمال به لحاظ فنی اکنــون در وضعیت جنگی 

به سر می برند. 

رؤســای جمهور تونس و الجزایر در جریان تماســی 
تلفنی با یکدیگر به بررسی تحوالت تونس پرداختند. به 
گزارش المیادین، ریاســت جمهوری الجزایر اعالم کرد، 
قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، عبدالمجید تبون، 
همتای الجزایری خود را در جریان تصمیمات مهمی که 
به زودی اتخاذ خواهد شد، قرار داد، این در حالی است که 
تونسی ها منتظر تعیین نخست وزیر جدید هستند. دو 
طرف در جریان این گفت وگوی تلفنی به بررسی تحوالت 
تونس پرداختند. قیس سعید به همتای الجزایری خود 
اطمینان خاطر داد که تونس در مسیر درستی برای تحکیم 
دموکراسی و چند دستگی و جناح بندی قرار دارد و به زودی 
تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد. تونسی ها منتظر تعیین 
نخست وزیر جدید و ارائه نقشه راهی پس از اعالم اقدامات 
فوق العاده برای کنترل دولت، برکناری نخست وزیر و تعلیق 
فعالیت پارلمان هستند. تونس در روزهای گذشته شاهد 

بحران سیاسی در سایه تحوالت اقتصادی و مشکالت در 
مقابله با پاندمی کروناست. یکشنبه گذشته قیس سعید طی 
حکم هایی هشام المشیشی، نخست وزیر را برکنار، فعالیت 
پارلمان را به مدت ۳۰ روز تعلیق و مصونیت نمایندگان را 
لغو کرد و گفت: این تدابیر باید ماه ها قبل لحاظ می شدند، 
این در حالی است که منتقدان او این تدابیر را در راستای 

اجرای کودتا می دانند.

۱۴ قانونگذار آمریکایی خواستار برقراری روابط با کره شمالی شدندرئیس جمهوری تونس: کشور در مسیر درستی قرار دارد
خبرخبر


