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اولین و آخرین دیدار بایدن و مرکل؛ 
دوستی در کنار اختالف 

رئیس جمهوری آمریکا و صدراعظم آلمان 
درباره پروژه خط لوله گازی روسی که واشنگتن 
مخالف آن اســت، با یکدیگــر توافق کردند تا 
نگذارند روسیه از این خط لوله به عنوان سالح 
اســتفاده کند و قول دادند تا در مقابل تهاجم 
مســکو و اقدامات ضد دموکراتیــک پکن با 
یکدیگر متحد باشــند.به گزارش رویترز، جو 
بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا در دیدارش 
با آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در کاخ سفید 
پیش از آنکه مرکل از عرصه سیاست بازنشسته 
شود، زندگی پر ماجرا و شگفت انگیز صدراعظم 
آلمان را مورد ستایش قرار داد. مرکل با چهار 
رئیس جمهــور مختلف آمریــکا کار کرده به 
زودی قدرت را ترک خواهــد کرد. روابط بین 
اروپا و آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ پر تنش بود و هم مرکل و هم بایدن برای 
نشان دادن بهبود روابط بین دو طرف بیش از 
هر زمان دیگری تالش دارند. مرکل در دفتر کار 
ریاست جمهوری آمریکا با اشاره به نقش این 
کشور در ایجاد آلمانی آزاد و دموکراتیک پس 
از جنگ دوم جهانی گفت:  من به این دوستی 
ارزش می گذارم. مرکل نخستین رهبر اروپایی 
است که از زمان مراســم تحلیف بایدن به کاخ 

سفید آمده تا با او دیدار کند.
با وجــود نشــان دادن دوســتی بین دو 
طرف اما اختالفاتی نیز وجــود دارد. بایدن بر 
نگرانی هایــش درباره پروژه خــط لوله گازی 
روسی نورد اســتریم ۲ که مســیر روسیه به 
آلمان اســت، تاکید کرد؛ آمریکا می ترســد 
روســیه با این خــط لوله به دنبــال دور زدن 
اوکراین و نشان دادن زهر چشم به این کشور 
باشد. این پروژه ۱۱ میلیارد دالری که انتظار 
می رود سپتامبر ســال جاری میالدی پایان 
یابد، اوکرایــن را دور می زند و به صورت بالقوه 
روســیه دیگر به اوکراین پولی بابت عبور گاز 
به اروپــا نمی پردازد. بایــدن همچنین تاکید 
کرد کــه به دنبــال وضــع تحریم هایی علیه 
کمپانی هایی اســت که با این پروژه همکاری 
می کنند؛ تصمیمی که انتقادهایی را از جانب 
دموکرات ها و جمهوری خواهان در پی داشته 
اســت. بایدن درباره این خط لولــه گازی در 
جریان نشســت خبری مشــترکش با مرکل 
گفت: دوســتان خوب می تواننــد اختالفاتی 

داشته باشند.

 ما در کنار یکدیگــر قرار داریــم و به این 
روش ادامــه می دهیــم تا در مقابــل تهاجم 
روســیه از متحدان همفکر خود در ناتو دفاع 
کنیم. مرکل نیز گفت:  مــا تمامی ارزش های 
یکسان را به اشــتراک می گذاریم و به دنبال 
راهکارهای مشــابه برای مقابلــه با چالش ها 
هستیم. واشنگتن و برلین همچنین اختالفاتی 
درباره روابط با چیــن دارند، چون آلمان روی 
تجارت با چین حســاب باز کرده است. مرکل 
گفت: درک مشــترک زیادی وجود دارد که 
چین، در بســیاری از زمینه ها، رقیب ما است. 
تجارت با چین باید بر این فرض باشــد که ما 

شرایط بازی برابر داریم.
بایدن نیز گفت:  ما متحد هستیم و در تعهد 
خود بــرای رفع عقب ماندگــی دموکراتیک، 
فساد و پوپولیسم ســاختگی در اتحادیه اروپا 
یا کاندیداهــای عضویت در اتحادیــه اروپا یا 
هرجای دیگری که در جهان پیدا کنیم، متحد 
هستیم. بایدن همچنین به خبرنگاران گفت 
که آمریکا در این مقطــع برنامه ای برای اعزام 
نیرو بــه هائیتی ندارد، کشــوری کــه در پی 
ترور رئیــس جمهورش شــاهد ناآرامی های 
فزاینده اســت. رئیس جمهــوری آمریکا در 
پاســخ به ســوالی درباره اعتراضات جاری در 
کوبا نیز گفت که هاوانا دولتی ناکام اســت که 
شهروندان خود را ســرکوب می کند. او گفت: 
نظام کمونیستی شکست خورده، در همه جا 
شکست خورده. و من سوسیالیسم را جایگزین 
خیلی مفیدی بــرای آن نمی دانم. دو رهبر در 
نشست مشــترک بر فضای گرم و دوستانه در 
جریان دیدار یک ســاعته خود تاکید کردند و 
مرکل بیش از یک بــار میزبان خود را جو عزیز 
خطاب کرد. مرکل در سال ۲۰۰۵ صدراعظم 
 آلمان شد و در ماه سپتامبر در انتخابات شرکت 

نخواهد کرد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

حــدود یکســال پیــش بــود 
که یکبــاره هیروشــیمای دوم در 
خاورمیانه پدید آمد. چهارم آگست 
۲۰۲۰ تمام دنیا برای چند دقیقه در 
بهت و وحشــت فرو رفت، اما این بار 
نه ۱۱ ســپتامبر تکرار شده بود و نه 
اینکه درگیری خاصی در خاورمیانه 
رخ داده بود؛ بلکه صدای یک انفجار 
مهیب بود که توجه تمــام دنیا را به 
خود جلب کــرد. انفجــاری که در 
ســاعت 7 و 4۰ دقیقه بعدازظهر به 
وقت لبنــان رخ داد و در نتیجه آن 
بندر زیبای بیروت را بــه ویرانه ای 
تبدیل کــرد. بر اســاس آمارهای 
موجود بیــش از ۲۰۰ نفــر در این 
انفجار کشته و حدود 8۵ تن ناپدید 
شــدند و بیش از 7هــزار زخمی بر 

جای ماند. 
مشخص است که چنین حادثه ای 
برای تمام مردم دنیا بــا هر تفکر و 
نژادی، تکان دهنده اســت. اما فارغ 

از مســائل انســانی و اعداد و ارقام 
این حادثه یک موتــور محرکی بود 
برای به زانو درآوردن لبنان و دولت 
وقِت حاکم بر بیــروت. در آن زمان 
که بنــدر بیروت به دلیل ســرایت 
آتش به انبار نیترات آمونیوم یکباره 
به تلی از خاک و آجر تبدیل شــد، 
حسان دیاب ســکاندار دولت لبنان 
بود. اولین کســی که مــورد انتقاد 
قــرار گرفت او و کابینــه اش بودند. 
در چند روز اول تمام سیاســیونی 
که بــا او و تیمش در بیــروت زاویه 
داشــتند، مقصر اصلی این حادثه را 
نخست وزیر وقت دانستند. دلیل این 
امر هم کاماًل مشخص بود؛ او به نوعی 
حمایت حزب اهلل لبنان را در پشت 
ســر خود داشــت و به همین دلیل 
جناح هایی که به جریان ۱4 مارس به 
رهبری سعد حریری منتسب بودند، 
تمام توان خود را گذاشــتند تا تمام 
تقصیرها را متوجه وی کنند. در این 
میان میشل عون، رئیس جمهوری 
لبنان و نبیه بری، رئیس پارلمان این 
کشــور به هر ترتیبی که بود سعی 
کردند تا اوضاع سیاسی را آرام کنند 

اما واقعیت این بود که انفجار لبنان 
فقط بندر بیروت را متالشــی نکرد، 
بلکه ساختار سیاسی این کشور را از 

بیخ و بُن خشکاند. 
بر اساس آمار و اســناد موجود، 
میلیون ها لیتر نیتــرات آمونیوم در 
دولت ســعد حریری و برای ارسال 
به مخالفان دولت اسد در سوریه در 
بندر بیروت انبار شــده بود و در این 
راســتا چندین وزیر و معاون وزیر و 
حتی شخصیت های امنیتی تراز اول 
لبنان بازداشت شدند، اما این کار هم 
نتوانست جلوی اســتقرار دولت در 
بیروت را بگیرد و در نهایت حســان 
دیاب مجبور به کناره گیری شــد. 
علیرغم آنکه پس از استعفای دیاب، 
از امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه گرفته تا مقامات منطقه ای 
و حتی ســازمان ملل با آمدن خود 
به بیروت، وعــده کمک و همچنین 
تشــکیل دولــت در این کشــور را 
دادند، اما همچنــان اوضاع و احوال 
نه تنها بهتر نشــده، بلکه روز به روز 
شاهد تعمیق مشــکالت معیشتی 
و اقتصــادی و همچنین پیچیده تر 

شدن کالف سردرگم لبنان هستیم 
و به نظر می آید که قرار نیست بیروت 
به این زودی ها رنــگ آرامش را به 

خود ببیند. 
سعد هم کنار رفت! 

از همان زمانی که حســان دیاب 
کنار رفت، سعد حریری با پیشنهاد 
فرانســوی ها و حمایت عربســتان 
ســعودی و امارات متحده عربی به 
عنوان نخســت وزیر مکلــف برای 
تشــکیل دولــت جدیــد منصوب 
شــد. طی این ۱۱ ماه بارها و بارها 

شــاهد بودیم که حریری یا در سفر 
به کشورهای منطقه و اروپا و آمریکا 
یا مشــغول تنظیم و تهیه فهرستی 
از وزرای خود برای تشــکیل کابینه 
لبنان بوده اســت اما بــاز هم هیچ 
گشایشی حاصل نشــد. در نهایت 
نخســت وزیر مکلف لبنــان ظهر 
پنجشــنبه با حضــور در کاخ بعبدا 
قصد داشــت تا فهرست جدیدی را 
به میشــل عون، رئیس جمهوری 
این کشور تقدیم کند تا شاید بحران 
پایان یابد. بنابر اعالم رســانه های 
لبنانی، حریری قرار بــود چند روز 
قبل به دیــدار عون برود اما ســفر 
رئیس جمهوری و وزیر خارجه مصر 
به بیــروت باعث تاخیــر این دیدار 
شــد. در نهایت حریری پنجشنبه 
و در فضایی که تمــام نگاه ها به او و 
فهرستش دوخته شده بود وارد کاخ 
بعبدا شد اما ساعاتی بعد از خروجش 
از اتاق مالقات با مشیل عون صراحتاً 
اعالم کرد که »خدا به لبنان کمک 

کند«. 
سخن حریری اگرچه کوتاه بود 
اما این موضع او دقایقی بعد به همه 
فهماند که او هم از تشکیل دولت این 
کشــور انصراف داده است. حریری 
اعالم کــرد که بــا رئیس جمهوری 
مالقات کــردم و مــا رایزنی هایی 
درباره تشــکیل دولت داشــتیم و 
میشــل عون خواســتار اصالحاتی 
ریشه ای و اساسی در ترکیب کابینه 
شد و ما مســائل مربوط به اعتماد و 
تعیین وزیران مســیحی را بررسی 
کردیم و مشخص اســت موضع او 
تغییری نکرده و ما قــادر به توافق با 
هم نخواهیم بود؛ بــه همین دلیل 
اســتعفا دادم. دفتر اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری لبنان هم اعالم 
کرد کــه در ایــن دیدار، عــون به 
حریــری مالحظات خــود درباره 
ترکیب پیشــنهادی را مطرح کرد و 
از او خواست برخی اصالحات را برای 
بازگشــت به توافقی که در مرحله 
گذشته حاصل شــده بود، بررسی و 
اعمال کند، اما حریری آماده بررسی 
هیچ تغییر و اصالحــی نبود و فقط 
به عون پیشــنهاد داد یک روز دیگر 
وقت بگذارد تا ترکیب پیشنهادی را 
بپذیرد. میشل عون هم باب بحث را 

بسته اعالم کرد و در نهایت حریری 
مجبور به کناره گیری شــد. اینکه 
حریری چرا استعفا داده، امر چندان 
مهمی نیست؛ چراکه چند روز پیش 
یکی از معاونین حزب المســتقبل 
این موضــوع را اعالم کــرده بود اما 
مساله اینجاست که عالوه بر فرانسه، 
آمریکایی هــا هــم از کناره گیری 
حریری شــوکه شــدند و خواهان 
انتخاب هرچه سریعتر فرد جایگزین 
هستند. در همین راســتا، روزنامه 
القدس العربی اعــالم کرد که ده ها 
شهروند لبنانی پس از اعالم انصراف 
سعد حریری از تشکیل کابینه این 
کشور با تظاهرات در مناطق مختلف 
جاده هــا و خیابان هــای اصلی این 
مناطق ازجمله جاده شهر الریاضه 
در غــرب لبنــان را با آتــش زدن 
ســطل های زباله مســدود کردند. 
معترضان همچنین در این شــهر و 
سایر استان ها مانند طرابلس، صیدا، 
صور و غیره اقدام به پرتاب ســنگ 
به ســمت نیروهای ارتش کردند و 
نیروهــای ارتش نیز بــرای متفرق 
کردن آنها تیر هوایی شلیک کردند. 
در بیروت هم معترضان با آتش زدن 
الســتیک ها جاده های منتهی به 
خارج از پایتخت را مسدود کردند. 
به این ترتیب شواهد نشان می دهد 
که لبنــان وارد جدی ترین بحران 
خود شــده و حتی برخی  معتقدند 
که این کشور ممکن است به زودی 
همانند دهه 9۰ میالدی شاهد یک 
جنگ داخلی باشــد. گویا حریری 
درســت می گفت: »خدا بــه لبنان 

کمک کند«!

گسترش اعتراضات در لبنان،  همزمان با انصراف سعد حریری از تشکیل کابینه؛ 

کالف لبنان درهم  پیچید! 
زمانی که بندر بیروت منفجر 

شد؛ میشل عون، رئیس 
جمهوری لبنان و نبیه بری، 

رئیس پارلمان این کشور 
سعی کردند اوضاع سیاسی 
را آرام کنند اما واقعیت این 

بود که انفجار لبنان فقط 
بندر بیروت را متالشی 

نکرد، بلکه ساختار سیاسی 
این کشور را از بیخ و بُن 

خشکاند

علیرغم اینکه چند روز 
پیش یکی از معاونین 

حزب المستقبل گفته 
بود حریری به زودی 

استعفا می دهد؛ عالوه بر 
فرانسه، آمریکایی ها هم از 
کناره گیری او شوکه شدند 

و خواهان انتخاب هرچه 
سریعتر فرد جایگزین 

هستند

ســفیر ترکیه در آمریکا گفت، آنکارا در ارتباط نزدیک با واشنگتن برای اســترداد احتمالی فتح اهلل گولن است 
و امیدوار است که این مساله در دوران ریاســت جمهوری بایدن محقق شــود. به گزارش اسپوتنیک، حسن مراد 
مرجان، ســفیر ترکیه در آمریکا گفت:  مقام هــا و آژانس های ترکیــه از نزدیک با مقام هــای آمریکایی در گفتگو 
و تماس هســتند. امیدوارم که یک روز این روند پیشــرفت قابل مالحظه ای داشته باشــد. ما می خواهیم فتح اهلل 
گولن، روحانی در تبعید و مخالــف دولت ترکیه و نزدیکانش به ترکیه مســترد 
شــوند چون واشــنگتن و آنکارا متحد یکدیگرند و ما انتظار داریــم که این روند 
اتفاق بیافتــد. دولت آنکارا جنبش اســالمی بین المللی فتح اهلل گولن موســوم 
به فتو را محکوم می کند و آن را به دســت داشــتن در کودتــای نافرجام ۲۰۱۶ 
 متهم کرده اســت؛ گولن و اعضای این گروه دســت داشــتن در ایــن اتهامات 

را رد کرده اند.

منابع خبری از استفاده دولت های مختلف از یک نرم افزار ساخت رژیم صهیونیستی برای جاسوسی از مخالفان، 
فعاالن، روزنامه نگاران و فعاالن حقوقی در سراسر جهان پرده برداشتند. به نوشته روزنامه القدس العربی، کارشناسان 
فاش کردند که چندین دولت از برنامه اطالعاتی تهیه شــده توســط یک گروه صهیونیســتی برای جاسوســی از 
سیاستمداران، مخالفان، روزنامه نگاران، دانشگاهیان و فعاالن حقوق بشر در سراسر جهان، از جمله اراضی اشغالی، 
فلسطین، لبنان، یمن، عربســتان سعودی و ترکیه اســتفاده کرده اند. شرکت 
مایکروسافت و سیتیزن لب که یک گروه حقوق بشری در عرصه مجازی به حساب 
می آید، اعالم کردند که یک شرکت اســرائیلی به نام »کاندیرو« نرم افزار رخنه 
در سیستم عامل ویندوز را فروخته اســت. طبق پیام های یک مقام امنیتی در 
مایکروسافت و سیتیزن لب، این سالح سایبری قدرتمند بیش از ۱۰۰ فرد را در 

سراسر جهان هدف قرار داده است. 

مایکروسافت: اسرائیل نرم افزار جاسوسی به دولت ها فروخته استآنکارا، امیدوار به استرداد گولن در دوران ریاست جمهوری بایدن

رســانه های افغانستان روز گذشــته )جمعه( گزارش 
کردند، نیروهای دولتی افغانســتان موفق شدند کنترل 
منطقه سیغان در والیت بامیان را بار دیگر به دست بگیرند.
به گزارش خبرگــزاری طلوع، به دســت گرفتن کنترل 
مجدد سیغان در والیت بامیان از ســوی نیروهای دولتی 
افغانستان توســط وزارت دفاع این کشور اعالم شد؛ هنوز 
جزئیات بیشتری در این باره مخابره نشده است. اوضاع در 
افغانستان در میان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور رو 
به وخامت گذاشته و این مساله تهدیدی جدید برای خیزش 
مجدد طالبان است. همچنین نیروهای امنیتی افغانستان و 
خیزش های مردمی روز گذشته بخش کهمرد والیت بامیان 
را از طالبان پس گرفتند. محمد طاهــر زهیر، والی بامیان 
گفته طالبان با تحمل خســارات جانی از این بخش ها فرار 
کرده اند. زهیر همچنان گفت هر دو بخش در کمترین مدت 
آزاد شد. نیروهای امنیتی افغانستان اعالم کرده اند که دولت 

افغانستان دیروز هم موفق شده است بخش چخانسور والیت 
نیمروز را نیز از طالبان پس بگیرد. بر اســاس گزارش های 
موجود، طالبان تاکنون کنترل دست کم ۲۱۲ منطقه در 
افغانستان را به دست گرفته در حالیکه دولت کابل مسئول 
7۰ منطقه است. این در حالیســت که اشرف غنی، رئیس 
جمهوری افغانستان برای یک نشست بین المللی دو روزه 

وارد ازبکستان شده است. 

خبرگزاری فرانسه گزارش داد باران های سیل آسا 
در غرب اروپا از جمله آلمان و بلژیک تاکنون دست کم 
9۰ کشته برجا گذاشته و خسارات سنگینی به همراه 
داشته است. تنها در آلمان، سیل تاکنون جان8۱ نفر 
را گرفته است. گزارش ســی.ان.ان نیز از مفقود شدن 
دســت کم یکهــزار و ۳۰۰ نفر حکایــت دارد. صدها 
ســرباز و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نیروی امداد مشغول 
 کمک رســانی به افراد در مناطق ســیل زده هستند. 
ســیل همچنین برق بیش از ۲۰۰ هــزار خانه را قطع 
کرده است. این رسانه فرانســوی افزود: سیل ویرانگر 
در بلژیــک نیز 9 کشــته بجای گذاشــت؛ همچنین 
ســاکنان بســیاری از مناطق لوکزامبــورگ و هلند 
مجبور بــه تخلیه شــدند. منابع خبــری از احتمال 
افزایــش آمار کشته شــدگان و مفقودشــدگان خبر 
داده اند. بارندگی های شدید باعث طغیان رودخانه ها، 

تخریب خانه ها در شــهرها و روســتاها، خسارت به 
مســیرهای ارتباطــی و خودروها در اروپــای غربی 
شــده اســت. آنگال مرکل صدراعظم آلمان بــا ابراز 
تاســف از جان باختن افراد و رنج آسیب دیدگان این 
حادثه، آنرا فاجعه و تراژدی دانســت و از گســترش 
 ابعــاد این فاجعه طــی روزهــای آتی ابــراز نگرانی 

کرده است.

ارتش افغانستان کنترل منطقه ای در بامیان را بازپس گرفتوقوع سیل بی سابقه در غرب اروپا با 9۰ کشته و ۱۳۰۰ مفقود

خبرخبر


