
پس از عقب زدن طالبان:
گذرگاه مرزی پاکستان و افغانستان 

بازگشایی شد
مقامات گمرک پاکستان اعالم کردند، اسالم آباد 
یکــی از گذرگاه هــای مهم جنوب غرب کشــور با 
افغانســتان را که در حال حاضر در طرف افغانستان 
تحت کنترل طالبان قرار دارد، بازگشایی کرد و اجازه 
عبور بیش از ۱۰۰ کامیون حامل کاالها به این کشور 
جنــگ زده را داد.   به گزارش اســپوتنیک، گذرگاه 
چمن - اسپین بولدک یکی از گذرگاه های کلیدی 
برای افغانستان است که از زمان درگیری شدید میان 
شبه نظامیان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در اوایل 
ماه جاری میالدی بر سر به دست گرفتن کنترل آن، 
توسط پاکستان بسته شده بود. عارف کاکار، یکی از 
مقامات ارشــد منطقه مرزی چمن گفت: پاکستان 
روز دوشنبه مرزش با افغانســتان را باز کرد و تجارت 
ترانزیتی افغانستان که از ماه گذشته به حالت تعلیق 
درآمده بود، از سر گرفته شد. وی افزود: این گذرگاه 
شــش روز در هفته باز خواهد بود. دو تن از مقامات 
گمرک پاکستان که خواستند نامشان فاش نشود، 
گفتند: اسپین بولدک و شــهر مرزی وش همچنان 
تحت کنترل طالبان هســتند و ما نمی دانیم که در 
آن طرف مرز چه تدابیری اتخاذ شــده و یا چه کسی 
کاالهای عبور کرده از گمرک را بررسی می کند. آنها 
افزودند: مقامات پاکســتان توسط تجار تحت فشار 
بودند تا اجازه دهند کامیون هــا عبور کنند، چراکه 
ممکن بود کاالهایی که آنها ترانزیت می کردند، خراب 
شوند. این در حالی اســت که وزرای کشور و دارایی 
افغانستان و سخنگوی طالبان هنوز در این باره هیچ 

اظهارنظری نکرده اند. 

ژنرال کنت مک کنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی 
آمریکا که بر نیروهای آمریکایی در افغانستان نظارت 
دارد، روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت: اسپین 
بولدک یک مکان مورد مناقشــه است و دولت کابل 
درصدد بدســت گرفتن مجدد کنترل آن اســت. 
بازگشایی این گذرگاه چند ساعت پس از آن صورت 
گرفت که ۴۶ ســرباز افغان قصد داشتند به دنبال از 
دست دادن کنترل مواضع نظامی در بخش شمالی 
این مرز، به پاکستان پناهنده شوند. به دنبال خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان، شبه نظامیان طالبان 
به شدت پیشروی کرده و بخش هایی از افغانستان را 
تصرف کرده اند. ارتش پاکستان در بیانیه ای گفت، 
یک فرمانده ارتش افغانســتان در گــذرگاه مرزی 
چیترال در شمال کشور درخواست پناهندگی داد 
و پس از اجازه مقامات افغانستان، اجازه ورود امن به 
پاکستان برای وی صادر شد. صدها تن از سربازان و 
مقامات غیرنظامی افغانستان در هفته های اخیر به 
دنبال حمالت طالبان در مناطق مرزی به کشورهای 
همسایه همچون تاجیکستان، ایران و پاکستان فرار 
کرده اند. در این بیانیه آمده است: برای سربازان افغان 
غذا، پناهگاه و خدمات پزشکی الزم فراهم شده است.

 طالبان مدعی سرنگونی یک بالگرد
 ارتش افغانستان شد

در خبری دیگر،  ســخنگوی طالبان روز گذشته 
)سه شنبه( مدعی شد که این گروه شبه نظامی یک 
بالگرد ارتش افغانســتان را در والیت هلمند، واقع 
در جنوب این کشور ســرنگون کرده است. ذبیح اهلل 
مجاهد، سخنگوی طالبان در پیامی توییتری نوشت: 
در نزدیکی بخش نادعلی در والیت هلمند یک بالگرد 
ارتش افغان به دســت نیروهای طالبان ساقط شد. 
ما همچنین مرکز بخش نادعلــی را تصرف کرده و 
رئیس پلیس آن را به اسارت درآوردیم. طالبان اعالم 
کرد، بسیاری از افغان ها در این حمله کشته و زخمی 
شدند و تسلیحات و مهمات آنها توقیف شده است. با 
این حال، پایگاه پژواک افغان نیوز با استناد به منابع 
نظامی گزارش داد که یــک بالگرد نظامی در جریان 
یک عملیات علیه طالبان در والیت هلمند یک فرود 
اضطراری سخت به دالیل فنی داشت. براساس اعالم 
ارتش افغانستان، هیچ گونه تلفاتی گزارش نشده است 
و سرنشینان این بالگرد تخلیه شدند و این بالگرد از بین 
رفت. افغانستان با آغاز خروج نظامیان بین المللی از 
این کشور از ماه مه، شاهد رشد خشونت طالبان بوده 
اســت. خروج این نظامیان یکی از محورهای توافق 
طالبان و ایاالت متحده بود که فوریه سال گذشته در 

دوحه حاصل شد. 
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فرشاد گلزاری

بدون تردیــد یکــی از مهمترین 
تحوالت روزهای اخیر منطقه در عرصه 
سیاسی، کناره گیری ســعد حریری، 
نخســت  وزیر مکلف لبنان از تشکیل 
کابینه این کشــور بود. خبری که بذر 
ناامیدی را در دل مردم این کشور کاشت 
و تبعات آن را ساعاتی بعد در خیابان های 
طرابلس و بیروت شاهد بودیم؛ چراکه 
معترضان پس از ایــن اقدام حریری به 
این جمع بندی رســیده بودند که این 
اقدام در اصل می تواند زندگی ســخِت 
آنها را مجــدداً دســتخوش تغییرات 
منفی کند. اینکه چــرا حریری پس از 
گذشــت ۱۱ ماه از انفجار بندر بیروت و 
کناره گیری حسان دیاب، نخست وزیر 
وقت لبنان نتوانست در کشورش تشکیل 
دولت دهد، مولفه های زیادی را در خود 
جای داده است، اما واقعیت این است که 
این موضوع دو جنبه داخلی و خارجی 
دارد. در داخل او با سیلی از خواسته ها 
و سهم خواهی های سیاسی و اقتصادی 

و جناحی روبرو بود که باعث شــد هر 
چند هفته یک بار حریری با فهرســت 
جدیــد از وزرا، وارد کاخ بعبداد شــود. 
ســپس پس از چند ســاعت رایزنی با 
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان در 
حالی که تمام خبرنگاران نگاهشان به 
دهان حریری دوخته شده بود، جواب 
منفی از وی می شنیدند و راه خود را به 
سمت محل کارشــان کج می کردند. 
تعدد شکست های حریری در تشکیل 
دولت لبنان به نوعی موجب شــد تا نه 
تنها سیاسیون و اطرافیان او از این روند 
فرسایشــی خســته و عصبانی شوند، 
بلکه مردم لبنان که حاال زیر بدترین و 
سنگین ترین فشار اقتصادی قرن قرار 
دارند هــم راهی جز اعتــراض در کف 
خیابان ها مقابل خــود نمی دیدند. در 
خارج از لبنان هم به غیر از فرانســه که 
عمدتاً به عنوان »پلیــس بد« در تمام 
رویدادهای سیاسی منطقه و دنیا وارد 
می شود، هیچ کدام از کشورها به صورت 
علنی و روشــن از حریری و طرح های 
او برای تشــکیل کابینه لبنان حمایت 
نکردند. عدم حمایت خارجی از حریری 
که به نوعی می توان آن را یکی از دالیل 

مهم شکست و کناره گیری وی دانست 
به جایی رسید که عربستان سعودی و 
امارات که روزی حامیان او بودند هم علیه 
وی لب به انتقاد گشودند؛ گویی آنها هم از 
قبل می دانستند که قرار است چه اتفاقی 
برای حریری بیافتد؛ چراکه آمریکایی ها 
هم کناره گیری وی را یک ضربه سخت 
به لبنان دانستند. به هر ترتیب مجموع 
این مولفه ها موجب شد تا اوضاع به نفع 
حریری پیش نرود و در نهایت او به راحتی 
خود را حاشیه نشین کرد. حاال با گذشت 
حدود دو هفته از این اتفاق، روز دوشنبه 
منابع خبری لبنان اعالم کردند که نجیب 
میقاتی به عنوان نخست وزیر مکلف از 
سوی پارلمان و رئیس جمهوری لبنان 
معرفی شده است. باید توجه داشت که 
انتخاب نجیب میقاتی چنــدان دور از 
ذهن نبود؛ چراکه بسیاری از منابع خبری 
و همچنین مقامات نزدیک به کاخ بعبداد 
پس از انصراف حریری اعالم کرده بودند 
که یکی از گزینه های جایگزین حریری 
میقاتــی خواهد بود اما بــه هر حال در 
شرایط کنونی ما به صورت رسمی شاهد 
آن هســتیم که میقاتی مامور تشکیل 
کابینه شده اســت. او بعد از کسب رای 

۷۲ نماینده پارلمــان لبنان از مجموع 
۱۱۸ نماینده به این سمت منصوب شد 
و از حمایت صریح فراکسیون هایی نظیر 
المستقبل، سوسیال پیشرو، جنبش امل 
به ریاست نبیه بری، فراکسیون  المرده 
به ریاست سلیمان فرنجیه، فراکسیون  
حزب سوری قومی اجتماعی،  فراکسیون 
نمایندگان  ارمنی ملحق شده به جریان 
آزاد ملی و حزب اهلل لبنــان برخوردار 

است. 
وعده هایی که باید اجرایی شوند

بســیاری از کارشناســان لبنانی 
معتقدند که نجیب میقاتی اساساً یک 
مهره ملی به حساب می آید و برخی دیگر 

معتقدند که او کلید بحران های متعدد 
لبنان در ادوار مختلف بوده اســت. او از 
۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ تــا ۱۵ فوریه ۲۰۱۴ 
نخست وزیر لبنان بوده است و عالوه بر 
اینکه یک سیاستمدار نام آشنا به حساب 
می آید، از او به عنوان یک بازرگان موفق 

هم نام برده می شود.
 او دانش آموخته دانشگاه آمریکایی 
بیروت و دانشــگاه هاروارد در رشــته 
مدیریت اســت و بســیاری معتقدند 
از هــوش اقتصادی و سیاســی باالیی 
برخوردار است؛ چراکه میقاتی شرکت 
مخابراتی »اینوســت کام« را به همراه 
برادرش طه در اوج جنگ داخلی ۱۹۸۲ 
لبنان تأسیس کرد و توانست بازار خوبی 
در ســودان، لیبریا و یمــن بیابد و در 
ژوئن ۲۰۰۶ این مجموعه را به شرکت 
مخابراتی ام. تــی. ان آفریقای جنوبی 
به مبلــغ ۵/۵ میلیــارد دالر فروخت. 
چندی بعد هم نشــریه فوربس ثروت 
وی را در سال ۲۰۰۸ حدود ۲/۶میلیارد 
دالر بــرآورد کــرد و او را در رده ۴۴۶ 
ثروتمندترین انسان های دنیا قرار داد. 
این کارنامه به خوبی نشان می دهد که او 
حداقل از منظر اقتصادی و اینکه چگونه 
باید این اوضــاع را مدیریت کند، دارای 
توان و رزومه موفقی است. میقاتی روز 
گذشته )سه شنبه( در اولین موضع گیری 
خود با اشاره به اینکه سیستم بانکی لبنان 
با مشکالت جدی ناشــی از مشکالت 
بانک مرکزی روبه رو اســت اعالم کرده 
که فعاًل تشــکیل کابینه  تکنوسیاسی 
ممکن نیست و باید در مسیر ایجاد کابینه  
تکنوکرات قدم برداشت؛ چراکه به زعم او 
لبنان تنها چند ماه با انتخابات پارلمانی 
فاصله دارد و در این مدت او و تیمش باید 
بتوانند احکام ســازمانی و قوانین الزم 
برای اجرای طرح فرانسه برای کمک به 

لبنان را اجرا کنند. 
او در اظهــارات خــود صریحا روی 
کمک های فرانسه حســاب ویژه ای باز 
کرده و در مقابل چشــم میلیون ها نفر 
اعالم کرده که به دنبال ایجاد »رنسانس 
اقتصادی« در بیروت است. کمی پس 

از ســخنان میقاتی خبرگزاری النشره 
در خبر فوری به نقل از چند منبع آگاه 
اعالم کرد که تضمین های بین المللی 
برای نخست وزیر مکلف لبنان مشتمل 
بر تزریق فوری چهار میلیــارد دالر به 
بازار این کشور وجود دارد که تاحدودی 
می تواند لبنان را از این وضعیت بحرانی 
خارج کند. النشــره اعالم کــرده که 
اطالعات به دست آمده حاکی از آن است 
که این ضمانت های بین المللی، پمپاژ 
فوری نزدیک به چهار میلیارد دالر به بازار 
لبنان است تا میقاتی با صندوق جهانی 
پــول و بانک جهانی بــرای پیدا کردن 
راه حل و برون رفت از بحران های موجود 
در کشور مذاکره کرده و از طریق دولت 
در سریعترین زمان ممکن برای بهبود 

اقتصاد لبنان رایزنی کند. 
از ســوی دیگر خبرگزاری فرانسه 
اعالم کرده که منابع مذکــور از توافق 
مربوط به ســرمایه گذاری های میان 
آمریکا و فرانســه که به شکل اساسی 
شامل بندر بیروت و بخش نفت خواهد 
شــد، خبر داده اند. این اخبار در حالی 
مخابره شــده که میقاتی صریحا اعالم 
کرده که ضمانت هــای خارجی مورد 
نظر برای خروج از بحران را در دســت 
دارد و بــدون تضمین های بین المللی 
ماموریت تشکیل دولت را قبول نمی کرد. 
اظهاراتی که به وضوح نشــان می دهد 
اگر قرار باشد رنســانس اقتصادی هم 
در لبنان انجام شــود، صرفاً چراغ سبز 
 کشورهای خارجی مطرح است نه عزم 

سیاستمداران داخلی! 

نخست وزیر پیشین لبنان با حمایت بین المللی وارد گود تشکیل کابینه شد؛ 

رنسانس اقتصادی به سبک میقاتی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهان نما

عدم حمایت خارجی از 
حریری که به نوعی می توان 

آن را یکی از دالیل مهم 
شکست و کناره گیری وی 
دانست به جایی رسید که 

عربستان سعودی و امارات 
که روزی حامیان او بودند 
هم علیه وی لب به انتقاد 

گشودند

میقاتی صریحا اعالم کرده 
که ضمانت های خارجی 
مورد نظر برای خروج از 
بحران را در دست دارد 

و بدون تضمین های 
بین المللی ماموریت 

تشکیل دولت را قبول 
نمی کرد
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سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( اعالم کرد: واژگونی قایق مهاجران در آب های لیبی به غرق شدن دستکم ۵۷ نفر منجر 
شد.  به گزارش رویترز، بنابر اعالم سازمان بین المللی مهاجرت، این حادثه در آب های لیبی و در نزدیکی شهر الخمس روی داد. 
سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت گفت: به گفته نجات یافتگان این حادثه که با کمک ماهیگیران و نیروهای گارد ساحلی 
به ساحل منتقل شده اند دستکم ۲۰ زن و دو کودک در میان قربانیان این حادثه بوده اند. در 
ماه های اخیر و با بهبود یافتن وضعیت جوی، عزیمت قایق های مهاجران به سمت ایتالیا و 
دیگر کشورهای اروپایی از لیبی و تونس افزایش یافته است. این درحالیست که بسیاری از 
تحلیلگران معتقدند موج جدید مهاجران از افغانستان به دلیل خروج نیروهای نظامی آمریکا 

از این کشور به زودی شروع می شود.

سه حزب سیاسی تونس ضمن درخواست برای حفاظت از دستاوردهای انقالب ۲۰۱۱ از رئیس جمهوری این کشور خواستند در 
اولین فرصت ممکن کنفرانس نجات ملی تشکیل دهد. به گزارش آناتولی، یک روز پس از اینکه قیس سعید، رئیس جمهوری تونس 
اعالم کرد، اختیارات پارلمان را معلق و هشام المشیشی، نخست وزیر این کشور را از کار برکنار می کند، احزاب زنده باد تونس، چشم 
انداز تونس و طرح تونس بیانیه های جداگانه ای در این باره صادر کردند. اکثر احزاب تونس 
تصمیم مذکور سعید را رد و آن را کودتا علیه قانون اساسی دانستند. برخی نیز این تصمیم 
را تایید کردند. جنبش طرح تونس در بیانیه ای از قیس سعید خواست با تعیین نقشه راهی 
در چارچوب کنفرانس نجات ملی، برنامه کاری خود را در این یک ماه پیش رو، تشریح کند. 
این جنبش پیشنهاد داد که نتیجه کنفرانس مذکور باید برگزاری همه پرسی مردمی باشد.

درخواست احزاب تونس برای برگزاری کنفرانس نجات ملیغرق شدن 57 مهاجر در آب های لیبی

سخنگوی کرملین روز گذشته )سه شنبه( اعالم کرد 
که دولت روســیه تحوالت عراق را در پی خروج نیروهای 
آمریکایی از این کشور رصد می کند. به گزارش اسپوتنیک، 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین همچنین تاکید کرد 
که روسیه نمی خواهد شاهد باشد که یک قلمروی دیگر در 
منطقه به ورطه بی ثباتی سقوط می کند. وی به خبرنگاران 
گفت:  قطعا این اوضاع نیازمند توجه ویژه است. اوضاع در 
عراق کمی متفاوت است چون بســیاری از مستشاران به 
اصطالح نظامی می خواهند در عراق بمانند و به کارشان در 
این کشور ادامه دهند. بنابراین ما اوضاع را رصد می کنیم. 
سخنگوی کرملین با اشــاره به بی ثباتی احتمالی در پی 
خروج نیروهــای آمریکایی از عراق همانند افغانســتان 
تاکید کرد که اوضاع در عراق و افغانســتان کاماًل متفاوت 
است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه از تصمیم برای خروج نیروهای 

آمریکایی از عراق همانند افغانســتان استقبال می کند، 
گفت:  معتقدم که ما نباید این دو را یکی بدانیم. پســکوف 
ادامه داد: ما به ادامه قراردادها و توسعه روابط با دولت عراق 
تمایل داریم. در پایان چهارمین دور مذاکرات استراتژیک 
میان عراق و ایاالت متحده، دو طــرف توافق کردند همه 
نیروهای جنگی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ از عراق خارج 

شوند و تنها مستشاران نظامی بمانند.

یک شبکه تلویزیونی متعلق به مخالفان دولت میانمار 
دیروز سه شنبه گزارش کرد، کمیسیون انتخاباتی میانمار 
نتایج انتخابات سراسری ماه نوامبر گذشته را باطل اعالم 
کرد. به گزارش اســپوتنیک، بر اســاس گزارش شــبکه 
تلویزیونی مخالف میزیما، نتایــج این انتخابات بر مبنای 
موارد گســترده نقض قوانین انتخاباتی لغو شــدند. این 
شــبکه تصریح کرد، لغو ایــن نتایج راه را بــرای انحالل 
اجباری حزب »لیگ ملی برای دموکراســی« آنگ سان 
ســوچی که در انتخابات ۲۰۲۰ به شکل قاطع پیروز شد، 
هموار می کند. در نوامبر ۲۰۲۰ ارتش میانمار تحقیقاتی 
را علیه حزب لیــگ ملی برای دموکراســی از بابت تقلب 
انتخاباتی به جریان انداخته و این حزب حاکم ســابق را 
متهم به پر کردن صندوقها با ۱.۳ میلیون برگه رای کرد. 
بعدا، خودداری این حزب از اظهارنظر درباره این یافته ها 
از ســوی ارتش، برای توجیه اعمال وضعیت اضطراری و 

تصاحب قدرت طی یک کودتا در ماه فوریه مورد استفاده 
قرار گرفت. این کودتا چندین ماه اعتراضات با ده ها کشته 
در میان شهروندان را در پی داشت. قانونگذاران و فعاالن 
سرنگون شده، که از سوی خونتای نظامی میانمار به عنوان 
تروریست تعیین شده اند، یک دولت وحدت ملی در سایه 
 را تشــکیل داده اند که هدفش تقویت فعاالن ضد ارتش 

و لغو کودتا است.

کرملین: در حال رصد تحوالت عراق هستیم نتایج انتخابات سراسری ۲۰۲۰ میانمار باطل اعالم شد
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