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 افشای دیدار نماینده ام .آی6 
با رهبر النصره

دولت انگلیــس از هرگونه اظهارنظــر درباره 
گزارشــی مبنی بر دیدار نماینــده ام آی۶ با رهبر 
گروه تروریستی النصره خودداری کرد. خبرگزاری 
تاس به نقل از یک منبع دیپلماتیک در مسکو فاش 
کرد، برخی اطالعات حاکی از ارتباط مســتقیم و 
غیر مستقیم برخی کشورهای غربی با گروه های 
تروریستی حاضر در سوریه است. وی گفت: اخیراً 
جلســه ای بین ابومحمد الجوالنی، رهبر ائتالف 
تروریســتی تحریر الشــام و گروه جبهه النصره با 
جاناتان پاول، نماینده سرویس اطالعات خارجی 
انگلیس و فرستاده سابق این کشور به لیبی صورت 
گرفته است. طبق گفته منبع مذکور مالقات اخیر 
در منطقه ادلب برای کاهــش تنش ها در نزدیکی 
گذرگاه باب الهوی در مرز سوریه و ترکیه انجام شده 
و موضوع محوری این مذاکــرات امکان حذف نام 
هیات تحریرالشام از لیست سازمان های تروریستی 
بوده اســت. به گفته این منبع، طرف انگلیسی به 
شبه نظامیان النصره پیشــنهاد کرده تا از فعالیت  
علیه کشورهای غربی خودداری و همکاری کنند. 
وی افزود: به الجوالنی توصیه شــد کــه با یکی از 
روزنامه نگاران آمریکایی مصاحبــه کند تا بتواند 
تصویری مثبت از هیات تحریرالشام به ریاست وی 
را با هدف بازسازی بعدی آن ایجاد کند. به گفته این 
منبع دیپلماتیک، پیش بینی می شود تعدادی از 
متحدان انگلیس، در درجه اول ایاالت متحده، در 
روند تغییر نام اعضای النصره نقش داشته باشند. 
این منبع دیپلماتیک خاطر نشــان کرد: عالوه بر 
این، توافق نامه ای برای حفظ کانال ارتباط دائمی با 
تروریست های بین المللی به رسمیت شناخته شده 
توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد حاصل شده 
است. وزارت امور خارجه انگلیس درباره این گزارش 
روســی که از دیدار اخیر نماینده آژانس اطالعات 
خارجی انگلیس با ابومحمد الجوالنی پرده برداشت، 
خودداری کرد. سخنگوی وزارت خارجه انگلیس 
در پاسخ به سوال آژانس خبری تاس گفت: ما هیچ 
توضیحی در مورد این موضوع ارائه نمی دهیم و اگر 

الزم بود، درباره آن اطالع رسانی می کنیم.
    

مرکل و ماکرون درباره رسوایی 
شنود از آمریکا توضیح خواستند

افشای همکاری سرویس اطالعاتی دانمارک 
با آژانس امنیت ملی آمریکا در ماجرای شــنود از 
سیاستمداران ارشد اروپایی ابراز نارضایتی عمیقی 
به دنبال داشت؛ صدراعظم آلمان و رئیس جمهور 
فرانسه چنین عملکردی از سوی دوستان و متحدان 
را غیرقابل قبول خواندند. به گــزارش دویچه وله، 
صدراعظم آلمــان و رئیس جمهوری فرانســه از 
دانمارک و آمریکا خواسته اند در باره مسأله شنود 
توضیح دهند و جوانب امر را  شفاف ســازی کنند. 
امانوئل ماکرون پس از نشست مجازی با آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان با لحنی اعتراضی گفت: »چنین 
چیزی بین شرکا پذیرفتنی نیست. انتظار می رود 
دانمارک و آمریکا حقایق امــر را به وضوح توضیح 
دهند«. آنگال مرکل نیز از  آنچه روی داده، برانگیحته 
اســت. او در تایید انتقاد ماکــرون گفت: »نگرش 
دولت آلمان نســبت به شــنود مکالمات مقامات 
سیاسی همان اســت که قبال بود«. اشاره مرکل به 
اکتبر ۲۰۱۳ است که مشخص شد، آژانس امنیت 
ملی آمریکا اطالعات میلیون ها شهروند آلمانی را 
جمع آوری کرده و تلفن همراه صدراعظم را نیز تحت 
کنترل و شنود داشته است. آن موقع نیز صدراعظم 
جاسوسی بین دوســتان را به چالش کشیده بود.  
مرکل با اســتقبال از این که دولت دانمارک اقدام 
سرویس مخفی را تقبیح کرده، گفت: »این از نظر 
من نه تنها مبنایی برای روشن کردن موضوع است، 
بلکه به اعتمادآفرینی نیز کمک خواهد کرد«. دولت 
دانمارک از ماجرای شنود تبری جسته است. ترینه 
برامسن، وزیر دفاع این کشور گفته است: »شنود 
سیستماتیک متحدان نزدیک غیرقابل قبول است.« 
سرویس اطالعاتی دانمارک اما سکوت پیشه کرده 
و پرسش های رســانه ها را بی پاسخ گذاشته است. 
طبق گزارش رادیو دانمــارک و تیم روزنامه نگاران 
تحقیقی آلمانی از روزنامه زود دویچه و شبکه های 
رادیوتلویزیونی غرب و شــمال آلمان، ســرویس 
اطالعاتی ارتش دانمارک به سرویس مخفی آمریکا 
امکان اســتفاده از یک ایستگاه شــنود مخفی در 
نزدیکی کپنهاگ را داده است و منشأ این رسوایی 

را باید آنجا دانست.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 لبنان همچنان آبستن بهم ریختگی 
سیاسی است و ستون فقرات این تحوالت 
را هم باید خأل دولت و فقدان یک کابینه 
مستقر در بیروت دانســت. این کشور 
از زمان انفجــار بندر بیــروت تاکنون 
روی خوش ندیده و هر روز یک مســاله 
جدید در پیکره سیاســی و امنیتی اش 
به وجود می آید. همین چند روز پیش 
بود که اتحادیــه کل کارگران لبنان در 
اعتراض به وخامت اوضــاع اقتصادی، 
اجتماعی و معیشــتی در سراسر این 
کشــور، به خیابان ها آمدند. به نوشته 
رویترز این اعتصاب که شامل نهادها و 
ادارات، هیأت های اقتصادی، بخش ها و 
سندیکاهای کارگری و بیمارستان های 
دولتــی و مــدارس می شــد، یکی از 
معدود اعتصاب هایی به شــمار می رود 
که بســیاری معتقدند گستردگی آن 
حدداقل طی یک دهــه اخیر نادر بوده 

است. بســیاری در بیروت سعی کردند 
این اعتصاب را سیاسی و امنیتی جلوه 
دهند، اما در این خصوص بشاره االسمر، 
رئیس اتحادیه کارگــران اعالم کرد که 
خواسته اصلی آنها تشکیل دولت نجات 
متشکل از متخصصان اســت که قادر 
به حل مشــکالت در این مرحله باشد. 
او در بخشی از بیانیه سراسری اتحادیه 
کارگران صراحتاً گفت که در وضعیت 
عادی، ملت ها حق دارند دولت داشــته 
باشند؛ پس در این روزهای سرنوشت ساز 
و فوق العاده چگونه دولت نداشته باشیم؟ 
اشاره بشاره االســمر به نبوِد دولت در 
بیروت است و این موضوع حاال به حدی 
در حال فشــار آوردن بر لبنان است که 
بسیاری معتقدند هر چه این وضعیت 
بیشتر ادامه پیدا کند، ما شاهد تعمیق 
بحران ها و حتی کشــیده شدن آن به 
سمت و سوی امنیتی و نظامی خواهیم 
بود. به عنوان مثال اخیراً شبکه خبری 
اسکای نیوز عربی به نقل از وزارت دفاع 
آمریکا )پنتاگون( اعالم کرد که دولت جو 
بایدن تمایل دارد توانمندی های ارتش 

لبنان را جهت مقابله با حزب اهلل و مهار 
نفوذ هم پیمان منطقه ای آن یعنی ایران 
تقویت کند. کمی بعد از آنهم سخنگوی 
پنتاکون صراحتاً اعــالم کرد که انتظار 
داریم دولت بایــدن کمک های مهمی 
را تا پایان سال جاری )میالدی( به این 
ارتش ارائه دهد. این مدل از موضع گیری 
ایاالت متحده در قبال کشوری که هنوز 
دولت مستقر و مشخص ندارد، عمالً یک 
سناریو به حساب می آید؛ اما باید توجه 
داشته باشید که این یک َسِر این سناریو 
در فرانسه اســت. همین چند روز اخیر 
بود که یکباره خبر آمد امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه با ژوزف عون، 
فرمانده کل ارتش لبنــان که به دعوت 
ژنرال فرانسوآ لوکوآنتر، همتای فرانسوی 
خود، به این کشــور ســفر کرده بود، با 
ماکرون به گفت وگو نشسته است. شاید 
برای بسیاری از مخاطبان این موضوع 
چندان جذاب نباشــد و حتی مهم هم 
نباشد؛ اما باید بدانیم این اولین بار است 
که یک فرمانده کل ارتش لبنان با رئیس 
جمهوری فرانسه دیدار می کند که این 

موضوع هم بسیار مهم و البته یک رویداد 
نادر به حساب می آید. آنچه در بیانیه کاخ 
الیزه آمده نشــان می دهد که ماکرون 
همچنین بر حمایت مستمر فرانسه از 
نیروهای مسلح لبنان که ستون واقعی 
ثبات این کشور است، تاکید دارد و مساله 
زمانی جالب می شــود که ما می بینیم 
جو بایدن و تیم امنیتی و سیاســی اش 
به دنبال حمایت و تقویت ارتش لبنان 
هستند. این همگرایی میان اروپا و آمریکا 
آن هم در لبنان و سرمایه گذاری بر ارتش 

این کشور، به نظر می رسد که سناریوی 
جدیدی را در بطن خود دارد که فعالً هیچ 
چیز از آن بیرون نیامــده و لی می تواند 
تحریک حزب اهلل لبنان را در بر داشــته 
باشد. در این میان اما تحرکاتی در درون 
بیروت انجام شــده که نشان از تشکیل 

احتمالی دولت دارد. 
آخرین فرصِت َسَعد! 

آنچه امروز در صحنه سیاست داخلی 
لبنان رویت می کنیم به نوعی نشــان 
می دهد که اوضاع هنوز مبهم و پیچیده 
اســت. از هشــت ماه پیش، اختالفات 
میان میشل عون، رئیس جمهور لبنان و 
سعد حریری بر سر تشکیل دولت جدید 
همچنان ادامه دارد و این در حالیست که 
ماموریت حریری برای تشکیل دولت 
جدید لبنان پس از آن آغاز شد که دولت 
دیاب در پی وقوع انفجار مهیب در بندر 
بیروت در چهارم ماه اوت اســتعفا کرد. 
اخیراً روزنامه النهار چاپ بیروت اعالم 
کرد که کانال های ارتباطی میان نبیه 
بری، رئیس پارلمان لبنان و سعد حریری، 
نخست وزیر مکلف این کشور همچنان 
جریان دارد و قطع نشده است. در همین 
حال، یــک منبع پارلمانــی لبنانی در 
گفت وگو با روزنامه شرق االوســط به 
نقل از نبیه بری اعــالم کرده که رئیس 
پارلمان لبنان آخرین فشنگش را برای 
ورود به اختالف میان میشل عون رئیس 
جمهوری کشورش و حریری و ترمیم 
شــکاف و اختالفات میان آنها را حفظ 
کرده و معتقد است که تنها راه برون رفت 
از این بحران، تشکیل دولت است و چشم 
دوختن به خرید زمان مناسب نیست. این 
اظهارات نبیه بری اما مربوط به چند روز 
پیش است ولی روز گذشته )سه شنبه( 
اتفاقی رخ داد که نشان می دهد او آخرین 
سعی خود را هم عملی کرده است. آنگونه 
که منابع خبری بیروت اعالم کرده اند، 
دیروز رئیس پارلمان لبنان و نخست وزیر 
مکلف این کشور با یکدیگر دیدار داشتند 
و گفت وگوی آنها درباره موضوع تشکیل 
دولت جدید لبنان مثبت بوده است. بر 
همین اساس آنها اعالم کردند که نبیه 

بری دو هفته دیگر به سعد حریری برای 
آغاز دور جدید مذاکرات تشکیل دولت 
فرصت داد تــا او بتواند اوضاع را ســر و 
سامان بدهد و از بحران فعلی خارج کند. 
در همین راستا یکی از منابع دیپلماتیک 
لبنان بــه رویترز اعالم کــرده که نبیه 
بری چندین پیشــنهاد را درباره حل و 
فصل موضوع تعیین وزرای مسیحی و 
همچنین وزرای کشــور و دادگستری 
مطرح کرده است. درست است که مهلت 
دو هفته ای بری به حریری برای تشیل 
دولت به نوعی یک فرصت استثنایی و 
طالیی اســت که امیدهای زیادی را به 
وجود آورده، اما واقعیت این اســت که 
هنوز هیچ روزنه امید و روشنایی در این 
روند وجود نــدارد. همین دیروز بود که 
بانک جهانی در گزارشــی تحت عنوان 
»غرق شــدن لبنان: به سوی ۳ بحران 
شدید جهان« اعالم کرد، بیروت از بیش 
از یک سال و نیم گذشته با چالش های 
جدی و وخیمی از جمله بحران اقتصادی 
و مالی در زمان صلح، شــیوع ویروس 
کرونا و انفجار بندر بیروت رو به رو است 
و همین موضوع باعث شــده تا بحران 
اقتصادی لبنان در میــان ۱۰ بحران و 
شاید ۳ بحران شدید جهان از اواسط قرن 
نوزدهم تاکنون قرار بگیرد. نکته ای که 
نشان دهنده چالش های زیادی بر سر 
راه حریری است و به نظر می رسد که اگر 
او هم نتواند کابینه لبنان را تشکیل دهد، 
به نوعی نفس های آخــرش را به عنوان 

نخست وزیر مکلف خواهد کشید. 

ضرب االجل دو هفته ای پارلمان لبنان به نخست وزیر مکلف برای تشکیل دولت؛ 

نفس های آخر حریری 
به گفته منابع حاضر در 

بیروت، نبیه بری چندین 
پیشنهاد را درباره حل و 

فصل موضوع تعیین وزرای 
مسیحی و همچنین وزرای 
کشور و دادگستری با سعد 

حریری مطرح کرده اما 
هنوز مشخص نیست که 

خروجی آن چه خواهد بود

چالش های بیروت از یک 
سال و نیم گذشته به حدی 
بوده است که بانک جهانی 

اعالم کرده که بحران 
اقتصادی لبنان در میان 

۱۰ بحران و شاید ۳ بحران 
شدید جهان از اواسط 

قرن نوزدهم تاکنون قرار 
می گیرد

خبرگزاری آناتولی گزارش داد، 
مامــوران مخفی ترکیــه در جریان 
عملیاتــی برون  مــرزی یکــی از 
برادرزاده هــای روحانــی ترکیه ای 
مســتقر در آمریکا را بازداشت و وی 

را به ترکیه منتقل کردند که در آنجا 
با پیگرد قانونی مواجه می شــود. به 
گزارش آناتولــی، صالح الدین گولن 
که در ترکیه به اتهامات عضویت در 
یک سازمان تروریستی تحت تعقیب 

بود،  در جریــان یکی از عملیات های 
برون مرزی سازمان اطالعات ترکیه 
بازداشت شد. خبرگزاری آناتولی در 
این گزارش اعالم نکرد که صالح الدین 
گولن در کجا بازداشــت و چه زمانی 
به ترکیه بازگردانده شده است. با این 
حال گمان می رود که برادرزاده فتح اهلل 
گولن، روحانی ترکیه ای مســتقر در 
آمریــکا که آنــکارا وی را مســئول 
کودتــای ۲۰۱۶ می دانــد، در کنیا 
ساکن بوده است. با این حال همسر 
گولن در ویدئویی که در تاریخ ۲۰ مه 
در شــبکه های اجتماعی همرسان 
شد، ادعا کرد که او با شوهرش هر دو 

در کنیا زندگی می کنند. 

ربایش برادرزاده فتح اهلل گولن توسط جاسوسان ترکیه 

یک سایت اطالعاتی اســرائیلی فاش کرد، پایگاهی 
که اخیرا رسانه ها از ساخت آن در جزیره میون یمن در 
دریای سرخ خبر دادند، یک پروژه نظامی اماراتی است. 
سایت اطالعاتی اسرائیلی دبکا اعالم کرد: این پروژه یک 
پایگاه برای بالگردها است که به امارات اجازه می دهد بر 
گذرگاه دریایی این منطقه سیطره یابد و بر نفتکش ها 
و کشتی های تجاری از تنگه باب المندب تا کانال سوئز 
نظارت داشته باشد.  این ســایت اعالم کرد: این پایگاه 
همچنین مرکزی برای گسترش سریع نیروهای اماراتی 
در یمن به رغم اعالم عقب نشینی آن از کشور در ۲۰۱۹ 
و ۲۰۲۰ است. طبق گزارش دبکا، این بار اولی نیست که 
فعالیت نظامی امارات در جزیره میون رصد می شــود، 
حدود پنج سال پیش نیز سکویی را برای هواپیماها در 
این جزیره ساخته بود اما بعدا برای سیطره بر عدن آن را 
رها کرد. دبکا اعالم کرد: امارات از عبدربه منصورهادی، 

رئیس جمهور مستعفی یمن خواست این جزیره را برای 
۲۰ سال اجاره بدهد. بعد از مخالفت هادی با این پیشنهاد، 
امارات تصمیم گرفت به جزیره بازگردد. کشــتی هایی 
دیده شده که در حال انتقال ابزارهای مهندسی سنگین و 
تجهیزات ساخت وساز و نیروهای نظامی به آنجا هستند 
و همین مسأله شک و تردیدهایی را درباره ساخت پایگاه 

نظامی به وجود می آورد.

معاون وزیــر امور خارجه روســیه اظهار داشــت، 
کشورش می خواهد ســیگنال های ناراحت کننده ای 
برای آمریکا در آستانه نشست ماه  آتی روسای جمهور 
این دو کشور در ژنو ارسال کند. به گزارش هیل، روسیه 
همچنین اعالم کــرده که حضور نظامــی اش در مرز 
غربی اش را تقویت می کند. ســرگئی ریابکوف، معاون 
وزیر امور خارجه روســیه به خبرگزاری ریانووســتی 
گفــت: آمریکایی ها بایــد تصور کنند کــه تعدادی از 
سیگنال های مســکو از جمله ســیگنال هایی که در 
 روزهای آتی ارسال می شــوند، برایشان ناراحت کننده 
خواهد بود.  وی افزود: روسیه آماده است تا به اظهارات روز 
یکشنبه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان 
دهد؛ اظهاراتی که بایدن در جریان آنها گفته بود که در 
نشست ژوئن از والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
خواهد خواست تا به حقوق بشر احترام بگذارد. بایدن در 

جریان مراسم روز یادبود که یکشنبه در دالور برگزار شده 
بود، گفت: چند هفته دیگر با والدیمیر پوتین در ژنو دیدار 
می کنم و در جریان این نشست صریحا تاکید خواهم کرد 
که ما در کنار او نخواهیم ایستاد و به او اجازه نخواهیم داد 
تا حقوق بشر را نقض کند. ریابکوف مدعی شد که وقتی 
موضوع مربوط به تنظیم برنامه نشست ژنو است، روسیه 

بسیار منعطف تر از آمریکا عمل کرده است. 

دبکا: امارات مشغول ساختن پایگاه نظامی در یمن استمسکو: آمریکا منتظر سیگنال های ناراحت کننده ما باشد
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