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همزمان با بسته شدن فرودگاه کابل؛ 
بریتانیا خواستار اعمال نفوذ 
چین و روسیه بر طالبان شد

وزارت خارجه آمریکا از بســته شــدن ۴۸ 
ســاعته فرودگاه کابل برای تخلیــه و انتقال 
کسانی که وارد این فرودگاه شده اند خبر داد. 
شبکه اســکای نیوز دیروز )یکشنبه( به نقل از 
وزارت دفاع انگلیس گــزارش داد، هرج و مرج 
اطراف فرودگاه کابل منجر به کشته شدن هفت 
تن شده است. به گزارش اسپوتنیک، فرودگاه 
کابل، تنها راه خروج از افغانستان تحت کنترل 
طالبان است. وزارت دفاع انگلیس روز یکشنبه 
با اعالم مــرگ ۷ تن در ازدحــام و هرج و مرج 
اطراف کابل گفت: شــرایط میدانی همچنان 
چالش برانگیز است اما ما هر کاری که بتوانیم 
برای مدیریت اوضاع و برقراری امنیت و ایمنی 
تا حد ممکن تالش میکنیم. ســفارت آمریکا 
در افغانستان به شهروندان این کشور توصیه 
کرد به ســمت فرودگاه کابل نرونــد. در این 
توصیه آمده است: به خاطر تهدیدات امنیتی 
احتمالی در خارج از دروازه های فرودگاه کابل 
به شهروندان آمریکایی توصیه می کنیم از سفر 
به این فرودگاه و گیت های آن خودداری کنند. 
دولت آلمان نیز به اتباع خود در افغانســتان 
هشــدار داد که به دلیل خطــرات امنیتی در 
فرودگاه کابل حاضر نشــوند. دفتر نمایندگی 
دیپلماتیک آلمان در افغانســتان با اشــاره به 
این که نظامیان آمریکایی متناســب با اوضاع 
درباره باز و بسته شدن درهای ورودی تصمیم 
می گیرند هشدار داد: »در حال حاضر به طور 
اصولی در خانــه یا در یک مــکان امن ماندن 
مطمئن تر است«. این دفتر اطمینان داده که 
ارتش آلمان پروازهای بیشــتری برای خارج 
کردن شــهروندان آلمانی و همکاران محلی و 
بستگانش تدارک دیده اما امکان انتقال افراد از 

سطح شهر کابل به فرودگاه را ندارد.
در همیــن دومینیــک راب، وزیر خارجه 
انگلیس در مصاحبه با روزنامه ساندی تلگراف 
گفت: ما باید کشورهایی با نفوذ تعدیل کننده 
بالقوه مانند روسیه و چین را کنار خود داشته 
باشیم، هر چند خوشایند نباشد. طالبان هفته 
گذشــته قدرت را از یک دولت تحت حمایت 
آمریکا گرفــت و هزاران تــن را وادار به فرار از 
این کشــور کرد. انگلیس و چین به تازگی بر 
ســر مســائل مختلفی از جمله هنگ کنگ و 
نقض ادعایی حقوق بشــر علیه گروه قومیتی 
اویغورهای چیــن به اختــالف برخورده اند. 

روابط میان لندن و مسکو هم از سال ۲۰۱۸ به 
دنبال مسموم شدن یک جاسوس دوجانبه به 
نام سرگئی اســکریپال با ماده نوویچوک تیره 
و تار شد. گفته میشود اســکریپال نام صدها 
تن از عوامل روســیه را به سرویس جاسوسی 
خارجی انگلیس موسوم به ام.آی.۶ لو داده بود. 
مناسبات میان انگلیس و روسیه همچنین بعد 
از آنکه به یک روزنامه نگار بی.بی.سی مشغول 
به کار در مسکو گفته شــد این کشور را ترک 
کند، بدتر شــد. نیروهای انگلیس از سیزدهم 
اوت ۳۸۲۱ تن را از کابل خارج کرده اند و از این 
تعداد فعال ۱۳۲۳ تن به انگلیس رســیده اند. 
این شامل کارکنان سفارتخانه، اتباع انگلیسی 
و افرادی میشــود که تحــت برنامه جابجایی 
افغان ها و سیاست امدادی قرار دارند. روزنامه 
استاندارد هم گزارش داد که بن واالس، وزیر 
دفاع انگلیس به دنبال آن اســت تا نیروهای 
مسلح آمریکا بیشتر در افغانســتان بمانند تا 
زمان بیشتری برای تخلیه افراد مجاز به انتقال 

به انگلیس داشته باشند.
 اما این وزیر انگلیسی تالش کرد تا به کسانی 
که به احتمال زیاد در افغانستان جا می مانند، 
اطمینان خاطر دهد که لندن برای انتقال آنها 
حتی زمانی که نیروها منتقل شــده باشــند، 

تالش میکند.
 بن واالس در مطلبی برای میل آن ساندی، 
عقب نشــینی نیروهای متحد را ناخوشــایند 
خواند و هشــدار داد که تحــوالت چند هفته 
گذشــته تا ســال های آتی تبعاتی روی همه 
ما خواهد داشــت. او همچنین از ۱۰۰۰ تن از 
نظامیان انگلیســی که در افغانستان مانده و 
جانشان را به خطر انداخته اند تا به تخلیه افراد 

کمک کنند، تقدیر کرد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

وضعیت در لبنــان روز به روز 
بدتر و گنگ  تر از گذشته می شود. 
هــر روز یک اتفاق جدیــد در این 
کشور رخ می دهد و متاسفانه تمام 
ایــن رویدادهــا درون مایه منفی 
دارد و هیچ امیدی در الیه های این 
تحوالت دیده نمی شود. بسیاری از 
تحلیلگران حوزه غرب آســیا، پس 
از انفجار بندر بیروت و نابود شدن 
بخشــی از پایتخت لبنان، معتقد 
بودند که رفــت و آمدهای امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و 
بسیاری از مقامات غربی به خاِک  
عروس خاورمیانه می تواند اوضاع 
را در کوتاه یا میان مدت درســت 
کند، امــا این تحلیل ها از ریشــه 
و بنیــان غلــط از آب درآمدنــد. 
واقعیت این اســت کــه لبنان از 
زمان انفجار بنــدر بیروت تا امروز 
اســیِر  یک خودخواهی سیاســی 
و منافع طلبــِی عجیــب و غریب 
است که نه تنها صدای شهروندان 
این کشــور، بلکه فریاد کشورهای 
عربــی و غربــی را هــم درآورده 
اســت. همه معتقدند کــه انفجار 
بندر بیروت اساســاً یک سناریوی 

کثیف برای حاشیه نشینی حسان 
دیاب، نخســت وزیر وقت لبنان و 
کنار زدن تیــم او و حامیانش بود 
که البته تا حد زیادی این موضوع 
درســت؛ چراکه عالوه بر آمریکا، 
کشــورهایی ماننــد عربســتان، 
امــارات، رژیــم صهیونیســتی و 
حتی برخی دولت هــای اروپایی، 
به هیچ وجه نســبت بــه نفوذ این 
طیف از سیاسیون لبنان در بیروت 
خوش بین نبودند و به دلیل ارتباط 
پنهان و نهــان ایــن جریان ها با 
حزب اهلل لبنان از آنها دفاع نکرده 
و نخواهند کرد. بر این اســاس اگر 
انفجار بندر بیروت را ســناریویی 
برای کنار زدن کابینه حان دیاب 
بدانیم، باید توجه کنیم که اوضاع 
در آنموقع به ســمتی رفت که باز 
هم ما شــاهد روی کار آمدن یک 
مهره قدیمی بودیــم. مهره ای که 
به گفته خودش ســه پاســپورت 
در کیفش دارد و نــه تنها پاریس 
و ریاض روی آن حســاب باز کرده 
بودند، بلکه ایــاالت متحده هم به 
دنبال آن است تا او را در نقشه راِه 
خود راهبری کندو او کســی نبود 
جز ســعد الحریری. وارد شــدن 
حریری به ســاختار قدرت لبنان و 
تالش برای تشکیل دولت بیروت 

در اصل، معطل گذاشــتن کشور 
برای پیش رفتن ســناریویی بود 
که ســر آن تحریم هــای آمریکا 
یا همــان تحریم های ســزار بود 
و طــرف دیگرش تزریــق بحران 
اقتصــادی - معیشــتی و تبدیل 
آن بــه یــک آنومــی اجتماعی با 
رگه های امنیتی بــود. حریری به 
خوبی می دانســت کــه نمی تواند 
با ســهم خواهی های مطرح شده 
از ســوی احزاب مختلــف لبنان، 
کابینــه را تشــکیل دهــد اما او 
حدود ۱۰ تا ۱۱ ماه ایــن روند را 
ادامه دارد. تا جایی که بسیاری از 
خبرنگاران داده هایی را از اختالف 
میان حریری و مشل عون، رئیس 
جمهوری لبنان منتشــر کردند و 
کاماًل مشخص بود که یک دعوای 
سیاسی در پشــت پرده میان این 
دو چهــره در جریــان اســت که 
حاصل ان در نهایــت کناره گیری 
ســعد حریری از تشــکیل کابینه 
و نخســت وزیر مکلــف لبنان بود. 
با آمــدن نجیب میقاتــی که قباًل 
نخست وزیر لبنان بوده و ثروتی در 
حدود ۳ میلیارد دالر را برای خود 
دست و پا کرده، بسیاری از ناظران 
مسائل بین المللی اعالم کردند که 
او می تواند ائضاع لبنان را روبه راه 

کند؛ چراکه اوالً او سیاســت را به 
خوبی میشناســد و از سوی دیگر 
سال ها به امر تجارت مشغول بوده 
و می تواند بحــران اقتصادی فعلی 

بیروت را آرام کند. 

بحران سوخت و آب
کمتــر از یکمــاه اســت که از 
انتصاب نجیب میقاتــی به عنوان 
نخســت وزیر مکلف می گذرد و او 
همچنــان مشــغول رایزنی برای 
تشــکیل کابینه لبنان اســت اما 
نکته اینجاســت که از زمان ورود 

میقاتی به ساختار سیاسی لبنان، 
یکباره همه چیز در حال خراب تر 
شــدن اســت. قبل از انتصاب وی 
به عنوان نخســت وزیر مکلف، ما 
شاهد یک بهم ریختگی اقتصادی 
بودیم ولی حال یــک بحران تمام 
عیار آنهــم با محریت ســوخت را 
شــاهد هســتیم. به عنوان مثال 
بانک مرکزی لبنان هفته گذشته 
اعالم کرد که دیگر نمی تواند دالر 
برای واردکنندگان سوخت با نرخ 
یارانه ای تامین کند و به نرخ بازار 
روی مــی آورد که طبــق پلتفرم 
رســمی صراف ها، حدود ۱۶۵۰۰ 
پوند بــه ازای هر دالر محاســبه 
می شــود. بر این اســاس مقامات 
لبنانی دیروز )یکشنبه( با کاهش 
یارانه های واردات سوخت موافقت 
کردند که به افزایــش قیمتها در 
پمپ بنزین منجر می شــود و حاال 
اوضاع خراب تر از قبل شده است. 
واردکنندگان ســوخت در لبنان 
می گوینــد بانک مرکــزی برای 
گشایش اعتبارنامه با نرخ یارانه ای 
به کندی عمل کرده و باعث تاخیر 
و انتظار طوالنی شــده اســت اما 
اسناد دیگری وجود دارد که نشان 
می دهد احتکار و قاچاق ســوخت 
دلیل اصلی این بحران اســت. بر 
این اســاس ارتش لبنان اخیراً در 
صفحــه کاربری خــود در توییتر 
اعالم کرد که ۹۰ هزار لیتر سوخت 
بنزین در منطقه »الرمادیه« واقع 
در جنوب این کشور کشف و ضبط 
شده است. این امر ساعاتی پس از 
آن صورت گرفــت که ارتش لبنان 
از مصادره ۱۰۰ هزار لیتر بنزین از 
پمپ بنزینی در شهرک »رمیش« 
و ضبط و مصــادره ۱۵۰ هزار لیتر 
بنزین در جایگاه ســوخت در حال 
تاسیس در شهرک »البرباره« در 
جبیل خبر داد اما باز هم در داخل 
لبنان بحران سوخت زندگی همه 
را فلج کرده اســت. امــا این پایان 
کار نیســت، بلکه یک بحران دیگر 
هم برای این کشــوِر مدیترانه ای 
به تازگــی رقم خورده اســت که 
اینبار محوریت آن »آب« اســت. 
در مورد بحــران جدیــد لبنان با 
محوریت آب، ســازمان یونیسف 

در بیانیــه ای اعالم کــرد تا زمانی 
کــه اقدامات فوری اتخاذ نشــود، 
احتماال بیــش از چهار میلیون تن 
در سرتاسر لبنان که بیشترشان از 
کودکان و خانواده های حساس تر 
خواهنــد بود، در معــرض کمبود 
شدید آب یا قطعی کامل آب طی 
روزهای آینده قرار خواهند گرفت. 
یونیســف در ماه میالدی گذشته 
هشــدار داده بود کــه بیش از ۷۱ 
درصد ساکنان لبنان احتماالً این 
تابستان به آب دسترسی نخواهند 
داشت اما مسئوالن لبنانی به این 
موضوع توجهی نکرده بودند. حاال 
و با تعمیق دو بحران سوخت و آب 
در این کشور، گویا مسئوالن لبنان 
متوجه شده اند که اوضاع در بیروت 
چندان خوب نیســت و باید زودتر 
تکلیــف کابینه را مشــخص کرد. 
میشل عون، رئیس جمهور لبنان 
روز گذشته )یکشنبه( در سخنانی 
در کاخ بعبدا اعالم کرده که دولت 
با ریاست و همکاری نجیب میقاتی 
به زودی تشــکیل می شود تا قادر 
به انجام اصالحات باشــد و اعتماد 
فراکســیون های پارلمانــی را به 
دست آورد. این ســخنان میشل 
عون اگرچه در ظاهر و باطن شاید 
کور سوی امیدی در دل لبنانی ها 
ایجاد کند، اما واقعیت این اســت 
کــه لبنان عمــاًل در یــک قدمی 
فروپاشــی و ســقوط قرار دارد و 
مشخص نیســت که کابینه جدید 
تا چه حد می تواند اوضاع را ســر و 

سامان بدهد.

فقدان سوخت و کمبود آب، همسو با عدم تشکیل دولت؛ به بحران لبنان دامن زده است 

بیروت؛ یک قدم تا فروپاشی
سازمان یونیسف در 

بیانیه ای اعالم کرد تا زمانی 
که اقدامات فوری اتخاذ 

نشود، احتماال طی روزهای 
آینده بیش از چهار میلیون 

تن در سرتاسر لبنان که 
بیشترشان از کودکان و 
خانواده های حساس تر 
خواهند بود، در معرض 

کمبود شدید یا قطعی کامل 
آب قرار خواهند گرفت 

مقامات لبنانی با کاهش 
یارانه های واردات سوخت 

موافقت کردند که به 
افزایش قیمت  بنزین منجر 

می شود و حاال اوضاع 
خراب تر از قبل شده است، 

اما واردکنندگان سوخت 
در لبنان می گویند بانک 

مرکزی برای گشایش 
اعتبارنامه با نرخ یارانه ای 

به کندی عمل کرده و 
باعث تاخیر و انتظار 

طوالنی شده است

وزارت خارجه آمریکا تقریبا دو هفته پیش هدف حمله سایبری قرار گرفت و فرماندهی سایبری این وزارتخانه آن 
را یک نفوذ جدی احتمالی توصیف کرده است. به گزارش اسپوتنیک، یکی از خبرنگاران شبکه خبری فاکس نیوز در 
بازتوئیتی از قول سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش کرد: این وزارتخانه مسئولیت حفاظت از اطالعات خود را 
جدی می گیرد و به طور مستمر برای اطمینان از حفاظت اطالعات اقدام می کند. به دالیل امنیتی، ما در حال حاضر 
در موقعیتی نیستیم که درباره ماهیت یا محدوده هرگونه ادعای امنیت سایبری 
گفتگو کنیم. هنوز مشخص نیســت که چه زمانی این حمله سایبری کشف شده 
اما گمان می رود این حمله دو هفته پیش رخ داده باشــد. یک منبع مطلع نیز به 
فاکس نیوز گفت کــه ماموریت در جریان وزارتخانه بــرای تخلیه آمریکایی ها از 
افغانستان و افغان های یاری رسان به آمریکایی ها در جریان ۲۰ سال جنگ در این 

کشور تحت تاثیر این حمله سایبری قرار نگرفته است.

همزمان با ادامه سرکوب گسترده رسانه ها از زمان کودتای اول فوریه، شبکه تلویزیونی میانمار متعلق به ارتش 
گزارش داد، دولت خونتای میانمار دو خبرنگار محلی دیگر را بازداشــت کرد. به گزارش رویترز، شــبکه تلویزیونی 
Myawaddy گزارش داد، ســیتو آنگ مینت، مقاله نویس مجله فرانتیر میانمار و یکی از مفســران رادیو صدای 
آمریکا و همچنین هتت هتت خین، خبرنگار آزاد که برای سرویس بی. بی. ســی برمه فعالیت کرده است در تاریخ 
۱۵ اوت بازداشت شدند. سیتو آنگ مینت به اغتشــاش و نشر اطالعات غلط در 
پست های رسانه های اجتماعی متهم شــده که طبق گزارش شبکه تلویزیونی 
Myawaddy در آنها بــه انتقاد از خونتــا پرداخته و از مردم خواســته تا به 
اعتصاب ها بپیوندند و از جنبش های اپوزیسیون غیرقانونی حمایت کنند. هتت 
هتت خین به پناه دادن به سیتو آنگ مینت، یک مظنون خالفکار تحت تعقیب 

و فعالیت برای دولت سایه اتحاد ملی میانمار و حمایت از آن متهم شده است.

خونتای میانمار ۲ خبرنگار دیگر را بازداشت کردحمله سایبری به وزارت خارجه آمریکا

انصاراهلل یمن از حذف پل هوایی برای امدادرســانی 
پزشــکی در فرودگاه صنعا که هدف از آن انتقال بیماران 
یمنی از طریق این فــرودگاه بود، خبــر داد. به گزارش 
اسپوتنیک، دکتر مطهر الدرویش، رئیس کمیته پزشکی و 
مسئول این کریدور در صنعا در سخنانی گفت که سازمان 
بهداشت جهانی حذف پل پزشکی فرودگاه صنعا را که در 
ژانویه ۲۰۲۰ برای انتقال بیماران یمنی راه اندازی شده بود 
را به این جنبش اعالم کرده است. وی افزود: یک سال پس 
از اعالم تعلیق این پل هوایی و ثبت هزاران مورد بیماری 
دشوار، سازمان بهداشــت جهانی به ما اعالم کرده است 
که این پل را با توجه به اوضاع مادی این ســازمان حذف 
می کند. الدرویش ادامه داد: حدود ۱۰ هزار مورد از ۳۵ هزار 
موردی که نامشان برای عبور از  کریدور متوقف شده توسط 
سازمان ملل ثبت شده است، بخاطر بیماری جان خود را از 

دست دادند. از سوی دیگر خالد الشایف، مدیر کل فرودگاه 
بین المللی صنعا در سخنانی اعالم کرد که فرودگاه صنعا 
پس از بسته شدن در پنج سال گذشته بیش از ۵۰۰۰ پرواز 
بین المللی داشته اســت. وی افزود: بیشتر این سفرها با 
هدف انتقال نمایندگان سازمان ملل و خانواده هایشان 

صورت گرفته است.

به گزارش القدس العربی، منابع فلسطینی اعالم کردند 
که جنگنده های اســرائیلی بامداد دیروز )یکشنبه( پس 
از تظاهرات مرزی فلســطینیان طی شنبه شب که برای 
نخســتین بار از زمان توقف راهپیمایی های بازگشت در 
پایان سال ۲۰۱۹ برگزار شــده و به زخمی شدن بیش از 
۴۰ فلسطینی و یک سرباز اسرائیلی منجر شد، به نوار غزه 
حمله کردند. در این حمالت سه پایگاه متعلق به جناح های 
مقاومت فلسطین در مرکز و غرب نوار غزه را از جمله پایگاه  
عرین در شــمال اردوگاه النصیرات در مرکز، پایگاهی در 
منطقه نتســریم در جنوب غرب و یک پایگاه در اردوگاه 
الشاطی در غرب غزه هدف گرفته شد. همچنین یک زمین 
کشاورزی در شمال اردوگاه النصیرات در مرکز شهر غزه نیز 
بمباران شد. عالوه بر این جنگنده های اسرائیلی ۹ موشک 
به سمت منطقه مجاور نیروگاه تولید برق در النصیرات واقع 

در مرکز نوار غزه شلیک کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل 
مدعی شــد که جنگنده های ارتش به چهار انبار سالح 
متعلق به حماس در غزه حمله کردند. وی در توییتی نوشت 
که این حمالت در پاسخ به اقدامات خشونت آمیزی که در 
شمال نوار غزه رخ داد، شامل عملیات تیراندازی از داخل 

غزه بود که منجر به زخمی شدن یک نیروی مرزبان شد.

سازمان ملل درصدد برچیدن کریدور انتقال بیماران از فرودگاه صنعارژیم صهیونیستی، نوار غزه را بمباران کرد

خبرخبر


