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جبهه مقاومت ملی ۳ منطقه 
پنجشیر را از طالبان پس گرفت

منابــع خبــری 
افغانســتان از تسلط 
جبهــه مقاومت ملی 
این کشور بر سه منطقه 
در اســتان پنجشیر و 
خارج کردن آن از کنترل طالبان خبر داد. روزنامه 
افغانستان تایمز به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که 
جبهه مقاومت ملی افغانستان مناطق دره، آبشار 
و بریان در شمال و شــمال شرق والیت پنجشیر را 
از طالبان پس گرفته اســت. در همین حال، صالح 
رجستانی، رئیس کمیته نظامی جبهه مقاومت ملی 
افغانستان به رهبری احمد مسعود در بیانیه ای تاکید 
کرد: می خواهم بار دیگر به طالبان و حامیان آن بگویم 
که ورود به پنجشیر به معنای پایان جنگ نیست بلکه 
این آغاز جنگ است. وی افزود: من اطمینان دارم که 
مجاهدان و فرزندان مخلص ملت افغانستان برای 
زنده نگه داشــتن ارزش ها و شرف ملت افغانستان 
تا پای جان خواهند جنگید. رجستانی در ادامه از 
جامعه بین الملل خواست که طالبان را به رسمیت 
نشناســد و به زنان و کودکان در پنجشــیر کمک 
کند. وی گفت که طالبان تمامی راه های منتهی به 
پنجشیر را بسته است. این جنبش مانند راه زن راه را 
بر اهالی پنجشیر بسته است. طالبان دوشنبه گذشته 
تسلط خود بر تمامی مناطق پنجشیر را اعالم کرد اما 
نیروهای جیهه مقاومت ملی اعالم کرد جنگ در این 

والیت ادامه دارد.
    

دومین روز عملیات حشدالشعبی 
عراق در نوار مرزی سوریه

نیروهای حشــد 
الشــعبی عــراق در 
دومین روز عملیات در 
االنبار به پاکسازی همه 
دره هایی که داعش از 
آن به عنوان پناهگاه استفاده می کند، ادامه می دهند. 
به گزارش میدل ایست نیوز، دیروز )شنبه( روز دوم 
عملیات نیروهای حشد شــعبی در استان االنبار 
تحت عنوان »ثــأر األبطال« )انتقــام قهرمانان( با 
هدف تعقیب عناصر باقی مانده داعش و از بین بردن 
پناهگاه های آنها در نوار مرزی عراق و سوریه آغاز شد. 
قاسم مصلح، فرمانده ستاد عملیات حشد شعبی در 
االنبار گفت: ۴ تیپ حشــد شعبی به سمت اهداف 
مشخص شده در صحرای جنوبی شهر القائم در نوار 
مرزی عراق و سوریه حرکت کردند و مسیر خود را تا 
رسیدن به جاده بین المللی در جنوب برای پاکسازی 
همه دره هایی که داعش از آن به عنوان پناهگاه موقت 
یا دائمی برای انجام عملیات تروریســتی استفاده 
می کند، ادامه می دهند. وی اشاره کرد که این عملیات 
از طریق ورود به دره های صعب العبور با تالش های 
واحد مهندســی و پیاده نظام، بــه موفقیت هایی 
دست یافت. مصلح همچنین بر همکاری امنیتی و 
اطالعاتی سطح باال بین حشد شعبی و سایر نیروهای 
امنیتی حاضر در حوزه استحفاظی ستاد عملیات 
االنبار تاکید کرد. در نخستین روز عملیات ۹ منطقه 

حیاتی پاکسازی شد. 
    

نماینده سازمان ملل: 
دستیابی به راه حل مسالمت آمیز 

در یمن آسان نیست
نماینــده جدیــد 
ســازمان ملل در یمن 
اعالم کرد، از سرگیری 
روند انتقال سیاســی 
مســالمت آمیــز و 
جامع در یمــن به گونه ای کــه مطالبات ملت این 
کشور برآورده شود، آســان نخواهد بود. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، هانــس گروندبرگ، نماینده 
جدید سازمان ملل در یمن در نخستین گزارش خود 
در شورای امنیت نسبت به تالش برای برقراری صلح 
پایدار در یمن به گونه ای که حقوق مدنی و سیاسی 
ملت این کشور حفظ شود، متعهد شد. وی گفت، از 
سرگیری روند انتقال  سیاسی مسالمت آمیز و جامع 
تحت رهبری یمن به گونه ای که مطالبات ملت این 
کشور برآورده شود، آسان نخواهد بود و دستاوردهای 
زودهنگامی وجود ندارد. گروندبرگ از طرف های 
درگیر در یمن خواست بدون هیچ پیش شرطی با 
یکدیگر و با سازمان ملل برای حل وفصل سیاسی 
به گفتگو بنشینند. وی گفت، باید حمله به استان 
مارب متوقف شود، مسیرها به مبدا و مقصد استان 
تعز جهت تردد مردم و کاال و فــرودگاه صنعا برای 
اقدامات تجاری باز شود و محدودیت های موجود 
در مورد واردات سوخت و کاال از بندر حدیده کاهش 
یابد. گروندبرگ هشدار داد، جنگ اقتصادی زندگی 
همه یمنی ها را نابود می کنــد. اکنون نزاع در یمن 
تهدیدی برای امنیت منطقه ای، گذرگاههای آبی و 

ثبات سراسر منطقه محسوب می شود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 بیش از یکســال از انفجار بندر 
بیروت می گــذرد و اوضــاع لبنان 
همچنان به سامان نیست و هر روز 
یک مشکل جدید در این کشور رخ 
عیان می کند. یک روز بحران گرانی 
ســوخت مردم را بــه خیابان های 
طرابلس و بیروت کشــید و چندی 
بعد هم سوخت نایاب و کمیاب شد. 
چندی بعد هم که کرونا تاخت و تاِز 
افسارگســیخته خود را شروع کرد، 
منابع دولتی از اتمــام ذخایر دارو و 
تجهیزات پزشکی در این کشور خبر 
دادند و چند هفتــه پیش هم بحث 
بحران آب مطرح شــد. این روند تا 
جایی ادامه پیدا کرد که بسیاری از 
آژانس های بین المللی و ارگان های 
زیر مجموعه ســازمان ملل صراحتاً 
اقتصاد لبنان را فروپاشیده قلمداد 
کردنــد و در نهایت هشــدار دادند 
که اگر دولت در این کشور تشکیل 
نشود و مشکالت هموار نشود، بدون 
تردید لبنان با یــک بحران داخلی 

با درون مایــة اجتماعی - اقتصادی 
روبــرو می شــود کــه می تواند در 
نهایت به یک آنومی و بهم ریختگی 
امنیتی بدل شــود. در همین راستا 
نجیب میقاتی، نخســت وزیر فعلی 
این کشــور که حدود یک ماه و نیم 
پیش از سوی میشل عون به عنوان 
مامــور کابینه لبنان انتخاب شــد، 
چندین بار با صدای رســا و بلند از 
تمام جریان های داخلی و احزابی که 
حتی با او مخالف بودند خواست تا او 
را در تشکیل کابینه لبنان همراهی 
کنند ولی همانند گذشــته بازهم 
مخالفت هایی در این میان رخ داد که 
تشکیل دولت را به تعویق انداخت. 
با همه این تفاسیر، میقاتی ساعاتی 
پــس از ظهر جمعه اعــالم کرد که 
کابینه لبنان را تشــکیل داده است. 
او در سخنانی پس از امضای فرمان 
تشــکیل کابینه اش توسط میشل 
عون، رئیس جمهوری این کشــور 
از حسان دیاب، نخست وزیر سابق 
لبنان تشکر و قدردانی کرد و صراحتاً 
اعالم کرد که وضعیت کشور دشوار 
است اما هیچ چیز غیر ممکن نیست 
و برای متوقف کردن روند ســقوط 

لبنان با اتحاد تــالش خواهیم کرد. 
آنچه که نظر بسیاری از خبرنگاران 
را به خــود جلب کرد ایــن بود که 
نخســت وزیر لبنان اعالم کرد که با 
طرف های بین المللــی برای تامین 
نیازهای اساســی مردمش ارتباط 
برقرار خواهیم کرد. این ســخنان 
میقاتــی را به نوعی باید شــاه بیت 
اظهاراتش پس از تشــکیل کابینه 
دانســت و به همین دلیل می توان 
تا حدودی آینــده لبنان را از همین 
ســخنان تحلیل کرد. در این میان 
باید توجه داشــت که واکنش های 
بین المللی به تشکیل کابینه لبنان 
هم بسیار حائز اهمیت است. آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل از 
دولت جدید لبنان خواست تا برنامه 
اصالحات مشخصی را اجرا کند و بر 
آمادگی ســازمان ملل متحد برای 
همکاری با آن تاکید کرد. ند پرایس، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
هم اعالم کرد که ایــاالت متحده از 
اعالم موافقت رهبــران لبنان برای 
تشــکیل دولت جدید بــه رهبری 
نجیب میقاتی اســتقبال می کند و 
خواستار تایید سریع دولت از سوی 

پارلمان هســتیم تــا کابینه جدید 
بتواند بر اقدامات مشــخصی برای 
مقابله با وخامت اوضاع اقتصادی در 
لبنان اتخاذ کنــد. امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانســه کــه گفته 
می شــود نقش محوری در تشکیل 
این کابینه داشــت هم از تشــکیل 
دولت در لبنان اســتقبال کرد و آن 
را گامی ضروری برای رهایی کشور 
از بحران عمیقی که در آن قرار دارد 
توصیف کرد. ســایر کشورها اعم از 
روســیه، قطر، بریتانیا، مصر، اردن، 
کویت و اتحادیه عرب هم از تشکیل 
دولــت در لبنان اســتقبال کردند 
اما هیــچ خبری از تبریــک و حتی 
واکنش منفی عربســتان سعودی و 

امارات نبود!

شک و شبهه ها در داخل
اگر از تبریک و تمجید کشورهای 
منطقه ای و فرامنطقــه ای بگذریم 
و کمــی از حاشــیه وارد متن این 
تحول مهم سیاسی شویم به خوبی 
می بینیم که اساســاً کابینه ای که 
در لبنان تشــکیل شــده، با چراغ 
سبز کشورهای غربی روی کار آمد 
که این موضوع حاال باعث شــده تا 
بســیاری از مقامات سیاســی این 
کشور با شــک و تردید به آینده آن 
نگاه کنند. آنهــا معتقدند که برنامه 
دولت فعلــی لبنان بیشــتر جنبه 
خارجی دارد و اساساً تفاهم خارجی 
باعث تشــکیل دولت شــد. در این 
میان جونی منیر، تحلیلگر مســائل 
سیاســی لبنان که در بســیاری از 
روزنامه های عربــی منطقه مقاالت 
زیــادی را به چاپ رســانده معتقد 
است آنچه مســیر را برای تشکیل 
دولت هموار کرد، شکســتن قانون 
سزار و سفر هیئت لبنانی به سوریه 
بــود. توافق با طرف ســوری بیانگر 
شــروع مرحله جدیدی با دمشــق 
در روزهــای آینده اســت، اما یکی 
از وزیران لبنانی کــه در این هیئت 
حضور داشت قبل از سفر به سوریه 
نظر ســفیر آمریکا را پرسید و او هم 
با این ســفر موافقت کرد. بنابراین 
با توجه به اینکه ایــن هیئت صرفا 
فنی نبود، موافقت سفیر آمریکا یک 
شاخص سیاسی بسیار مهم محسوب 
می شــود. این تحلیلگــر لبنانی در 
بخشــی از اظهارات خود با اشاره به 
سفرهای اخیر ســفیر عربستان به 
لبنان اعــالم کرد که عــالوه بر این 
سفرها، ویلیام برنز، رئیس سرویس 
سیا در سفرش به لبنان و در حضور 
مسووالن امنیتی این کشور به آنها 
گفته بود که سریعتر دولت را تشکیل 
دهید و ما کمک های عربســتان و 
کشــورهای حوزه خلیج )فارس( به 
شــما را تضمین می کنیم. با نگاهی 
به اظهــارات این تحلیلگر مســائل 
لبنان به خوبــی می توان فهمید که 
اساســاً دولت جدید که در بیروت 
روی کار آمــده، تا حد زیــادی به 
حمایت خارجی دل بســته است. 
به عنوان مثال در حــوزه آموزش و 

درمان بسیاری از سیاست های این 
دولت بر اســاس نقشــه راه فرانسه 
شــکل خواهد گرفت و در این میان 
پاریس قوِل کمک به بیروت در این 
حوزه ها را داده است. از سوی دیگر 
یکی از مهمترین برنامه های دولت 
جدید لبنان موضوع توافق با صندوق 
جهانی پــول و انجــام اصالحاتی 
اســت که خارجی ها خواســته اند. 
به همین دلیل اســت کــه نجیب 
میقاتی شخصی مانند یوسف خلیل 
را به عنوان وزیر دارایی انتخاب کرد؛ 
چراکــه او ســابقه در بانک مرکزی 
لبنان کار کرده و از ســوی دیگر در 
بانک تجارت جهانی مشغول به کار 
بوده است که می تواند باز هم اصرار 
غربی ها برای انتخاب او را به وضوح 
دید. در این میان اما انتقادهایی هم 
به برخی از اعضــای کابینه بیروت 
وارد شده است. به طور مثال جورج 
کالس، وزیــر ورزش و جوانــان به 
دلیل اینکه 68 ســال ســن دارد و 
تحصیالتش هــم در حوزه حقوق و 
زبان شناسی بوده، از سوی بسیاری 
از سیاســتمداران و حتی کاربران 
فضای مجازی مورد تمسخر و انتقاد 
شدید قرار گرفته است. با این وجود 
آنچه در این میان به نظر تا حد زیادی 
به عنوان یک ســوال بزرگ مطرح 
می شود این است که کابینه مذکور 
چگونه بــا این حجم از وابســتگی 
می خواهد اوضاع را ســر و ســامان 
دهــد و چگونه می توانــد در مقابل 
انتقادهــای داخلی آنهــم با وجود 
حجم عظیمی از بحران دوام بیاورد. 

با وجود تشکیل کابینه لبنان پس از یکسال، اما و اگرها دوباره ازسرگرفته شد؛ 

بیروت،تابعتصمیماتبینالمللی!
عالوه بر سفرهای سفیر 

عربستان به لبنان، رئیس 
سازمان سیا در سفرش به 

لبنان و در حضور مسئوالن 
امنیتی این کشور به آنها 

گفته بود که سریعتر 
دولت را تشکیل دهید و 
ما کمک های عربستان و 
کشورهای حوزه خلیج 

)فارس( به شما را تضمین 
می کنیم

کابینه ا لبنان با چراغ سبز 
کشورهای غربی روی 

کار آمده است و ازاین رو 
بسیاری از مقامات سیاسی 
این کشور با شک و تردید به 

آینده آن نگاه می کنند

ایاالت متحده آمریکا برخی از کشورها را به مجهز کردن نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به سالح و نیرو برای 
تقویت و تشدید درگیری و طوالنی کردن درد و رنج ملت لیبی متهم کرد. به گزارش سایت شبکه خبری روسیاالیوم، 
معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در جریان نشست شورای امنیت در خصوص بحران لیبی خاطرنشان کرد: 
برخی از کشورها همچنان نیروهای همپیمان خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی را به سالح و 
نیرو مجهز می کنند. وی در ادامه افزود، اینگونه اقدامات درگیری را تشدید کرده و 
ثبات را در معرض تهدید قرار داده و درد و رنج ملت لیبی را طوالنی می کند و وقت آن 
فرا رسیده است که این کشورها، اینگونه اقدامات خود را متوقف کنند. این مسئول 
آمریکایی همچنین تصریح کرد، متأسفانه نیروهای خارجی و مزدوران باقی مانده 

در لیبی به ممانعت از برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه ترغیب می کنند.

خالی شدن ذخایر گاز طبیعی و سرعت پایین باد، سبب شده اســت تا قیمت برق در سراسر اروپا افزایش یابد و با 
اعتراض مصرف کنندگان به افزایش قبوض برق در آستانه فصل سرما، دولت های این قاره تحت فشار قرار بگیرند. 
به گزارش نیویورک تایمز، قیمت برق از انگلیس گرفته تا اســپانیا به باالترین رقم در تاریخ رسیده است و مردم در 
اسپانیا به خیابان ها آمده اند. قیمت ها در سراسر اروپا بســیار افزایش یافته و می تواند بهبود اقتصادی این منطقه 
از کرونا را تحت تاثیر قرار دهد. جاویر بالس، تحلیلگر انرژی گفت: در اســپانیا، 
قیمت برق در این هفته رکورد جدید ثبت کرد که یک مشــکل سیاسی بزرگ 
اســت. مصرف کنندگان در اســپانیا علیه افزایش قیمت اعتــراض می کنند؛ 
 چراکه امســال حدود 2 برابــر قیمت برقی که پارســال پرداخــت می کردند،

 باید پرداخت کنند.

افزایش بی سابقه قیمت برق در اروپا، مردم را به خیابان کشاند واشنگتن: برخی کشورها تحریم  تسلیحاتی را دور می زنند

ســازمان غذا و کشــاورزی ملــل متحــد )فائو( 
اعالم کــرد که اکنون بیــش از ۴۱ میلیون انســان با 
ناامنــی غذایی در ســطح اضطراری رو برو هســتند 
و در معــرض خطــر ســقوط در گرداب گرســنگی 
یا قحطــی قــرار دارنــد، مگــر اینکــه کمک های 
 فوری بــرای حفــظ زندگی خــود، دریافــت کنند. 
به گزارش تارنمای فائو، رین پالسن، مدیر بخش امور 
اضطراری و تاب آوری فائو در نشست بلندپایه پیرامون 
اقدام های انساندوستانه پیشگیرانه در حاشیه مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک، با اشــاره 
به ادامه روند افزایشی شــمار افرادی که در پنج سال 
گذشته در دام بحران های غذایی افتاده اند، به گونه ای 
که در ســال 2۰2۰ به ۱۵۵ میلیون تن در ۵۵ کشور 
رسیده، خواســتار افزایش تمرکز بر مهار بحران های 
غذایی پیش از اوج گیری آنها شد. وی افزود: پیشرفت ها 
در فنــاوری و داده ها اکنون به ما امــکان پیش بینی و 

پیشگویی بسیاری از فاجعه ها را پیش از رخ دادن آنها 
و ایجاد رنج برای نوع بشــر، ایجاد می کند، اما کاربرد 
این ابزارها علیه تهدیدهای فزاینده نسبت به زندگانی 
روســتایی و امنیت غذایی، باید به میزان بسیار زیادی 
گســترش یابد. ما در برابر تواتر، شــدت و پیچیدگی 
فزاینــده این بحران هــا، نمی توانیم به وابســتگی به 
 همان راهبردهایی که تاکنون اســتفاده می کردیم، 

ادامه دهیم. 

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی دیروز )شنبه( 
نشســتی جهت ارزیابی امنیتی تحــوالت مربوط به 
بازداشت اسرای فلســطینی فراری از زندان »جلبوع« 
برگزار کرد. به گزارش شــبکه »الحره«، نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی روز گذشته )شنبه( 
نشســتی برای ارزیابــی امنیتی تحــوالت مربوط به 
بازداشت اسرای فراری از زندان »جلبوع« را به صورت 
اســتثنایی برگزار کرد. مرکز پخش اسرائیلی »کان« 
گزارش داد، پلیس رژیم صهیونیســتی توانست دو تن 
دیگر از اســرای فراری از زندان فوق امنیتی جلبوع را 
بازداشت کند. یکی از اســراء »زکریا الزبیدی« است 
کــه در نزدیکی کوه »الطور« بازداشــت شــد. پلیس 
رژیم صهیونیستی عصر جمعه هم از بازداشت محمود 
عارضه، یکی از اسرای برجسته جنبش جهاد اسالمی و 
یعقوب قادری خبر داد. رسانه های رژیم صهیونیستی 
گزارش دادند، عارضه و قــادری در یکی از خیابان های 

شــهر »الناصره« بازداشت شدند. ســحرگاه دوشنبه 
گذشته، 6 زندانی - که همگی ساکن جنین در شمال 
کرانه باختری بودند - موفق شــدند از طریق یک تونل 
از زندان امنیتی »جلبوع« فرار کنند. یکی از زندانیان 
فراری، زکریا الزبیدی، عضو فتح است و بقیه پنج تن از 
آنها متعلق به جنبش جهاد اســالمی هستند. این در 
حالیست که بسیاری از گروه های مقاومت فلسطینی 

این اقدام را محکوم کردند.

فائو: ۴۱ میلیون انسان با خطر قحطی و گرسنگی روبرو هستندنشست امنیتی اسرائیل در پی بازداشت ۴ اسیر از ۶  اسیر فراری فلسطینی

خبرخبر


