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المیادین بررسی کرد
فروپاشی لبنان تا کجا ادامه دارد؟

دســتگاه قضایی لبنان درحالی تحقیقات 
دربــاره پرونده انفجــار بندر بیــروت را وارد 
مسیرهای تازه کرده که این کشور با بحران های 
سیاسی و اقتصادی گسترده ای دست و پنجه 
نرم می کند. به گــزارش المیادین در مطلبی 
نوشت، دستگاه قضایی لبنان روند تحقیقات 
درباره پرونده انفجار بنــدر بیروت را آغاز کرد 
و علیه شــخصیت های سیاسی و نظامی اقامه 
دعوی کرد. ســواالتی درباره زمان اجرای این 
اقدامات و پیامدهای آن در سایه بحران داخلی 
فراگیــر در لبنان وجود دارد. قبــل از یک ماه 
از ســالروز فاجعه انفجار بندر بیروت دستگاه 
قضایی لبنان اتفــاق غافلگیرکننــده ای را با 
احضار مسئوالن سیاســی و امنیتی کنونی و 
سابق رقم زد. بعد از اینکه طارق بیطار، بازپرس 
مرحله استماع شــاهدان و متهمان را به پایان 
رساند مرحله پیگردها را آغاز کرد. البیطار در 
نامه ای بــه پارلمان خواهان ســلب مصونیت 
علی حســن خلیل، وزیر دارایی سابق، غازی 
زعیتر، وزیر مشاغل ســابق و نهاد المشنوق، 
وزیر کشور سابق شــد تا آن ها را مورد پیگرد 
قرار دهد. البیطار همچنین قصد دارد یوسف 
فنیانوس، وزیر مشاغل سابق را تحت پیگرد و 
بازجویی قرار دهد. وی همچنین قصد احضار 
تونی صلیبا، رئیس دستگاه امنیت کل و عباس 
ابراهیم، مدیرکل دستگاه امنیت سابق را دارد. 
او علیه تعدادی از رهبران امنیتی ســابق مثل 
جان قهوجی، فرمانده سابق ارتش اقامه دعوی  
کرده است. ماجد نعمه، سردبیر مجله »آفریقا 
و آســیا« به المیادین گفت: قرار بود دستگاه 
قضایی لبنان قبل از اتخاذ اقدامات عجوالنه به 
منبع مراجعه کند. اسرائیل بر اختالفات میان 
لبنانی ها تکیه می کند و این یک اســتراتژی 
جدید نیست. تصمیم دســتگاه قضایی لبنان 
همزمان با بحران های داخلی این کشور است از 
بحران اقتصادی و مالی گرفته تا بحران سیاسی 
به دلیل عدم تشــکیل دولت و هشــدارهای 
متعدد نسبت به فروپاشــی فراگیر در لبنان. 
لبنان از اواخر ۲۰۱۹ با بحــران خفقان آوری 
دســت و پنجه نرم می کند و دیدگاه واضحی 

برای حل آن وجود ندارد.

مســئوالن وضعیت کنونــی را نمی توانند 
حل کننــد و اتهام زنی هــای متقابلی درباره 
فساد و کارشــکنی در تشــکیل دولت وجود 
دارد. بیش از هشــت ماه از مکلف شدن سعد 
حریری به تشــکیل دولت گذشته است و وی 
هنوز نتوانســته به توافقی برای تشکیل دولت 
برسد. پیامدهای بحران در پایین آمدن ارزش 
لیره در مقابــل دالر خود را نشــان می دهد. 
دولت موقت با ریاست حسان دیاب در شرایط 
دشــواری فعالیت می کند. همچنین کمبود 
شدید سوخت برق به این موارد اضافه می شود 
و نشان دهنده افزایش ناتوانی دولت از عمل به 
مسئولیت های خود است. خزانه دولت لبنان 
تقریبا خالی است و همین مسئوالن لبنانی را 
وادار کرده تا از پرداخت وام های خارجی سرباز 
زنند. بحران های لبنان از حــوادث منطقه به 

دور نیستند. 
لبنــان از مداخله خارجی مســتمر که در 
درجه اول مقاومت را به ویژه بعد از پیروزی های 
محور مقاومت و نبرد »شمشیر قدس« هدف 
قرار می دهد، رنج می بــرد. فرضیه اینکه رژیم 
صهیونیستی پشــت انفجار بندر بیروت است 
بسیار رایج شــده اســت. اما هنوز این مسئله 
تأیید نشده اســت گرچه این رژیم بیشترین 
اســتفاده را از انفجار بندر بیروت می برد. این 
رژیم تنها طرفی نیســت کــه در لبنان بازی 
می کند. آمریکایی ها نیز دشــمنی شــان را 
نســبت به محور مقاومت و حــزب اهلل مخفی 
نمی کنند و با هر روشــی سعی می کنند بر آن 
فشار بیاورند و تحریم هایی را علیه رهبران آن 
اعمال کنند. متأسفانه کشورهای عربی به رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا در تالش ها برای تنگ 
کردن عرصه بر لبنانی ها پیوسته اند که نشان 
می دهد بحران کنونی لبنان جدا از نزاع منطقه 
نیست. حسن جونی، استاد حقوق بین الملل 
در دانشــگاه لبنان گفت: روند سلب مصونیت 
احتماال به بحران سیاســی بزرگــی در لبنان 

منجر می شود. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 اوضاع افغانستان از حدود دوماه 
پیش تاکنون بحرانی شــده اســت، 
اما طی ســه روز گذشــته تهدیدات 
این جریان به صــورت وصف ناپذیر 
گســترش پیدا کرده اســت. هفته 
گذشته گزارشی از ســوی اتاق های 
فکر آمریکا منتشــر شــد که نشان 
می داد طالبان حدود ۱۹۹ ولسوالی 
را به تصرف خود درآورده است. کمی 
پس از انتشــار این گزارش ها بود که 
شــورای امنیت ملی افغانســتان به 
اقدامات طالبان واکنش تندی نشان 
داد و چند روز بعد عبــداهلل عبداهلل، 
رئیس شــورای عالی مصالحه ملی 
و اشــرف غنــی، رئیس جمهــوری 
افغانستان در رأس یک هیأت بلندپایه 
به واشنگتن سفر کردند. در این سفر 
تیم افغانســتان با جو بایــدن و وزیر 
دفاع آمریکا دیدار کردند. پس از آنکه 
اشرف غنی به کابل بازگشت مشخص 
شد که آمریکایی ها قرار است رقمی 

بالغ بر 3 میلیارد دالر به افغانســتان 
کمک کنند تا بتوانند اوضاع بحرانی 
این کشــور را تا حدی ســر و سامان 
دهند. در این راســتا البته نخبگان 
افغانستان معتقدند که بودجه مذکور 
صرفاً روی کاغذ نوشــته شده است 
و واریز آن بــه احتمال قوی عملیاتی 
نخواهد شــد. در همان اثنــا بود که 
طالبان با پیشروی های خود در مناطق 
مختلف افغانستان سعی کرد تا والیات 
و شهرهای بیشتری را به تصرف خود 
دربیاورد که متاسفانه این امر محقق 
شــد. این روند تا همیــن امروز هم 
ادامه دارد؛ به گونه ای که بر اســاس 
اعالم وزارت داخله افغانســتان، در 
ادامه پیشروی های گروه طالبان در 
تصرف مناطق مختلف، روز شــنبه 
)دو روز پیش( ۹ ولسوالی در والیات 
بدخشان و قندوز در یک روز به دست 
این گروه سقوط کرد. صدای افغان به 
نقل از حاضران و منابع بومی اعالم کرد 
که بیشتر این شهرها، بدون مقاومت 
نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان 
به طالبان تحویل داده شــده اند که 
این می تواند یــک زنگ خطر جدی 

برای نفوذ این جریان در بدنه امنیتی 
کشور باشد. از سوی دیگر روز گذشته 
)یکشــنبه( منابع محلــی در تخار 
خبر دادند که نیروهای امنیتی مرکز 
ولســوالی کلفگان را تــرک کردند و 
این ولسوالی به دست طالبان سقوط 
کرده  است؛ آمریکا نشــان می دهد 
که نظامیان افغانســتان هم به دلیل 
فرسایشی شدن جنگ طی یکسال 
گذشته، توان مقابله با طالبان را ندارند. 
اما اتفاق دیگری که در این میان باید به 
آن اشاره کرد، تک و پاتک های طالبان 
به مزار شریف اســت. طلوع نیوز که 
یکی از شناخته  شده ترین رسانه های 
افغانستان به شمار می آید، روز گذشته 
)یکشنبه( با مخابره خبر فوری اعالم 
کرد که در اوج افزایــش ناامنی ها و 
افتــادن مراکز شــماری از بخش ها 
به  دســت طالبان، کنسولگری های 
۸ کشور در مزارشریف، مرکز والیت 
بلــخ، فعالیت های خــود را محدود 
ســاخته  یا به مدت نامعلوم بســته 
شــده اند. بر اســاس گــزارش این 
خبرگزاری، کشــورهای ازبکستان، 
تاجکســتان، ترکمنســتان، ایران، 

پاکستان، ترکیه، روســیه، و هند در 
مزارشریف کنسولگری دارند و تمام 
فعالیت آنها یا به حالت تعلیق درآمده 
یا اینکه به کلی تعطیل شــده اند. در 
همین رابطه محمدفرهاد عظیمی، 
والی بلخ اعــالم کرده کــه بعضی  از 
سرکنسول ها در مزارشریف گفته اند 
که ما به  خاطر مشورت با سفرای خود، 
به کابل می رویم. اما واقعیت این است 
که مشخص نیســت آنها چه زمانی 
به مزارشــریف بازمی گردند؛ چراکه 
همچنان از تکرار وقایعــی که برای 

کنسولگری ایران در مزارشریف رخ 
داد، هراس دارند. این پیشــروی ها 
البته بر مساله توریسم در مزارشریف 
هم تاثیر گذاشــته اســت. منابعی 
به طلوع نیــوز گفته اند کــه پیش از 
ُگســترش ناامنی ها در بلــخ، روزانه 
تــا ۲۰۰ جوازنامۀ گردشــگری در 
کنســول گری ایران صادر می شــد 
اما حاال این روند کاماًل متوقف شــده 
است. از سویی دیگر اوضاع همچنان 
در بدخشان بسیار مبهم و خطرناک 
است. روز گذشته )یکشنبه( کمیته 
امنیت ملی دولت تاجیکســتان در 
بیانیه ای اعالم کرد که بیش از 3۰۰ 
پرســنل نظامی ارتش افغانستان از 
والیت بدخشان فرار کرده اند، چون 
نیروهای طالبان به ســمت مرز این 
کشور پیشروی داشــته اند. بر اساس 
اعالم دولت تاجیکســتان، نیروهای 
افغان در ساعت ۱۸:3۰ به وقت محلی 
روز شــنبه از این منطقه عبور کردند 
و به مرز تاجیکســتان گریخته اند تا 
بتوانند از حمالت طالبــان در امان 

بمانند. 
عقب گرد واشنگتن 

ســقوط یک به یک ولسوالی ها و 
مراکز والیات افغانســتان به دست 
طالبــان در حال انجام می شــود که 
روز شــنبه ایاالت متحده به صورت 
رسمی پایگاه بگرام را پس از ۲۰ سال 
به نیروهای دولتی افغانستان تحویل 
دادند. بسیاری بر این عقیده بودند که 
با خروج آمریکایی ها، نیروهای افغان 
توان مقابله با طالبان را دارند، اما این 
فرضیه صرفاً ۸ ســاعت پس از خروج 
آمریکایی ها از بگرام درهم شکست. بر 
اساس اعالم منابع امنیتی افغانستان، 
نیروهای طالبان پس از ترک فرودگاه 
بگرام توسط آمریکایی ها شنبه شب 
به این منطقه حملــه کرده اما پس از 
مقاومت نیروهای امنیتــی و مردم 
مجبور به عقب نشینی شدند. شایق 
سنجنی، فرمانده پلیس شهرستان 
بگرام افغانستان در گفت وگو با بی.بی.

سی اعالم کرده  که طالبان شنبه شب 
از استان کاپیسا به شهرستان بگرام 
حمله کردند. ساعاتی پس از دفع این 
حمله، امراهلل صالح، معاون اول رئیس 
جمهوری افغانســتان اعالم کرد که 

گروه طالبان نمی توانند این کشــور 
را تصرف کرده و بر مــردم حکومت 
کنند؛ زیرا مردم از فکر و اندیشه آنها 
متنفرند. اما نکته بسیار مهمی که در 
این میان باید مورد نظر قرار بگیرد این 
است که نشــریه پولیتیکو دیروز در 
گزارشی اعالم کرد که سفارت آمریکا 
در کابــل در حال بررســی احتمال 
خروج سخت از افغانستان است. این 
نشریه در گزارش خود اعالم کرده به 
نظر می رسد سفارت آمریکا همچنان 
در حالت آماده باش است و یک نقشه 
راه فوق العاده که متعلق به ســه سال 
قبل اســت را مجــدداً رو کــرده که 
مهمترین سناریوهایی را که احتماال 
دیپلمات هــای آمریکایی در صورت 
بروز هر گونه شرایط فوق العاده ای با 
آنها مواجه شوند، مطرح کرده است. 
این گزارش به این موضوع اشاره می 
کند که با توجه بــه وضعیت فعلی و 
پیشــروی ســریع طالبان در اقصی 
نقاط افغانستان و همچنین شکسته 
شــدن حلقه امنیتی سوم کابل که تا 
بگرام را در بر می گیرد، احتمال دارد 
طالبان تا اشغال ســفارت آمریکا در 
کابل هم پیش بیاید؛ موضوعی که به 
نظر منتقدان واشنگتن تا حد زیادی 
بزرگنمایی تهدید به حساب می آید اما 
واقعیت این است که داده های میدانی 
نشان از آن دارد که چیزی در حدود 
۸۰ تا ۸3 درصد از خاک افغانســتان 
سقوط کرده اســت. اتفاقی که نشان 
می دهد علیرغم آنکه طالبان می گوید 
قرار نیست به مردم افغانستان ضربه 
بزنند، امــا دقیقاً خــالِف آن یعنی 
»پاتک بــه خودی هــا« در حال رخ 

دادن است.

پیشروی بی سابقه طالبان مزارشریف را در آستانه سقوط قرار داد و هشت کنسولگری را به تعطیلی کشاند

پرچم های سفید بر فراز بلخ!
با توجه به وضعیت فعلی 
و پیشروی سریع طالبان 
در اقصی نقاط افغانستان 

و همچنین شکسته شدن 
حلقه امنیتی سوم کابل 

که تا بگرام را دربر ی گیرد، 
احتمال دارد طالبان تا 

اشغال سفارت آمریکا در 
کابل هم پیش بیاید

بر اساس اعالم منابع خبری 
افغانستان، در اوج افزایش 

ناامنی ها و افتادن مراکز 
شماری از بخش ها به  دست 
طالبان، کنسولگری های ۸ 
کشور در مزارشریف، مرکز 
والیت بلخ، فعالیت هایشان 
را محدود ساخته  یا به مدت 

نامعلوم بسته شده اند

روزنامه مانیــال تایمــز فیلیپین دیروز )یکشــنبه( از ســقوط یک هواپیمــای نظامی C ۱3۰ این کشــور با 
۹۲ سرنشــین خبر داد و اعالم کرد ۱۷ سرنشــین آن کشــته و ۴۰ تن دیگر زخمی شــدند. ژنرال کریلیتو سوبه 
جانا فرمانده نیروهای مســلح این کشــور روز گذشــته اعالم کرد که خلبان این هواپیمای نظامــی ۴ موتوره از 
نوع تورپوپروپ با ۹۲ سرنشــین تالش کرد بعــد از آنکه باند پرواز را ترک کرد در جزیره جولو در اســتان ســولو 
 در جنــوب این کشــور فرود آیــد که موفق بــه این کار نشــد و ســقوط کرد.

 وی آمــار دقیــق کشــته های ایــن ســانحه هوایــی را ۱۷ تــن اعــالم کرد 
و گفــت کــه تاکنــون بیــش از ۴۰ تــن از سرنشــینان ایــن هواپیمــای 
نظامــی مجــروح شــده و نیروهــای امــداد و نجــات موفــق شــدند 
 ۱۵ سرنشــین ایــن هواپیما را در حالی که بعد از ســقوط شــعله ور شــده بود

نجات دهند.

مارین لوپن با کسب بیش از ۹۸ درصد آراء در رقابتی بالمنازع برای چهارمین بار به عنوان رهبر حزب اپوزیسیون 
اجتماع ملی فرانسه انتخاب شد. به اسپوتنیک، مارین لوپن با کســب ۹۸.3۵ درصد آراء به پیروزی رسید و مابقی 
آراء یا سفید یا مخدوش بودند. هنوز جزئیاتی از تعداد افراد شرکت کننده در این رقابت نمادین منتشر نشده است.  
لوپن ۵۲ ساله از سال ۲۰۱۱ رهبر این حزب شده اســت. نام این حزب در ۲۰۱۸ تغییر داده شد و قبال با نام »جبهه 
ملی« شناخته می شد که پایه گذار آن ژان-ماری لوپن، پدر مارین لوپن در ۱۹۷۲ 
بود. لوپن بزرگ و دخترش با کاهش اقبال مردمی مواجه شــدند و مارین لوپن 
این حزب را از یک نیروی سیاسی راســت افراطی که به بیان اظهارات جنجالی 
درباره یهودیان، هولوکاست و خارجی ها شــناخته می شد، به یک حزب سنتی 
 محافظه کارتر، ناسیونالیســم فرانسوی، ضد گلوبالیســم، حافظ تولید داخلی 

و پوپولیسم کشاند. 

مارین لوپن مجدداً رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه شدسقوط هواپیمای نظامی فیلیپین با ۹۲ سرنشین

کابینه جدید رژیم صهیونیستی به شهرک نشین ها 
قول داد هر سه ماه مجوزهایی برای ساخت شهرک ها 
در کرانه باختری، قدس شرقی و غور اردن صادر کند. 
سایت روزنامه عبری زبان یسرائیل هیوم اعالم کرد که 
کابینه جدید رژیم صهیونیســتی به شهرک نشین ها 
تعهــد داد همچنان هر ســه مــاه مجوزهایــی برای 
شهرک سازی در کرانه باختری، قدس شرقی و غور اردن 
صادر کند. این سایت فاش کرد: این توافق در اصل میان 
سران شهرک نشین ها و کابینه قبلی رژیم صهیونیستی 
به ریاســت بنیامین نتانیاهو انجام شده بود. همچنین 
سایت یاد شده گزارش داد، آیلت شــاکید، وزیر امور 
داخلی راست گرای رژیم صهیونیستی در گفت وگوهای 
اخیرش با سران شهرک نشین ها تاکید کرد که توافقی 
در داخل کابینه جدید رژیم صهیونیســتی به ویژه با 
بنی گانتس، وزیر ارتش این رژیم بــرای حفظ توافق 
مربوط به صدور مجوزهای ساخت وساز در شهرک ها 

حاصل شــده است. این ســایت به نقل از برخی منابع 
که دیدار شــاکید با دیوید الحیانی، رئیس شــورای 
شهرک سازی ها و برخی سران شهرک نشین ها حضور 
داشــتند، اعالم کرد: شــاکید تاکید کرد که حزبش 
یمینا در توافق های تشــکیل ائتالف دولتی با گانتس 
توافق کرد که کمیته ویژه موافقت با شهرک سازی ها 
 هر ســه ماه برای موافقت با طرح های جدید جلســه 

تشکیل دهد.

عراقی ها دیروز )یکشنبه( نیز اعتراضات خود نسبت 
به قطعی برق در دو اســتان کربــال و نجف در جنوب 
عراق را ادامه دادند. به نوشــته روزنامه فرامنطقه ای 
القدس العربی، به گفته شــاهدان عینــی، جمعی از 
معترضان پس از بیرون کردن تمامی کارمندان اداره 
برق استان کربال، درب های ساختمان را قفل کردند، 
همزمان تظاهرکنندگان در اســتان نجف به تحصن 
خود در مرکز شــهر ادامه دادند. کاظم حسین، یکی از 
تظاهرکنندگان در کربال گفــت: تمام کارمندان اداره 
برق در استان بیرون انداخته شده و ساختمان را قفل 
کردیم. او اضافه کرد: استان شاهد تدابیر سخت گیرانه 
دیگری نظیر مطالبه برای برکناری مسؤوالن نهادهای 
دولتی مرتبط با انــرژی به دلیل ناکامــی در عمل به 
وظایف شان است. سجاد الســاعدی، تظاهرکننده در 
استان نجف تاکید کرد: تحصن و اعتراضات ادامه دارد 
و تدابیر سخت گیرانه و شــدیدی را در روزهای آینده 

برای برکناری استاندار لوی الیاسری و مسؤوالن برق 
استان لحاظ خواهیم کرد. مقامات عراقی در طول چند 
روز گذشــته از انفجار چند دکل برق در اســتان های 
دیالی، کرکوک و صالح الدیــن خبر دادند. وزارت برق 
روز جمعه از فعال سازی مجدد سیستم برق رسانی در 
کشور بعد از توقف چند ســاعته به دلیل هدف گیری 
دکل های برق خبر داد و داعش را مسؤول این حمالت 

دانست. 

کابینه اسرائیل متعهد به ادامه شهرک سازی ها شدکمبود برق  اوضاع جنوب عراق را متشنج کرد
خبرخبر


