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آتش زدن ساختمان شهرداری طرابلس 
توسط معترضان؛

عون خواهان تشکیل جلسه 
شورای امنیت لبنان شد

به دنبال تشدید التهاب در طرابلس لبنان برای 
چهارمین شب متوالی، رئیس جمهوری این کشور 
خواستار برگزاری نشست شورای امنیت مرکزی 
لبنان برای بررســی اوضاع امنیتی این کشور شد. 
به گزارش سایت شبکه روسیاالیوم، میشل عون، 
رئیس جمهوری لبنان خواستار برگزاری نشست 
شورای امنیت مرکزی کشــورش و بررسی اوضاع 
امنیتی این کشور در پی تداوم تظاهرات مردمی و 
درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی شــد. 
در همین حال، خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش 
داد که معترضان در طرابلس به سمت ساختمان 
شهرداری ســنگ و کوکتل مولوتف پرتاب کردند 
که منجر به آتش سوزی وسیعی در داخل آن شد. 
طبق این گزارش، خودروهای آتش نشانی به سختی 
توانســتند آتش سوزی در ســاختمان شهرداری 
طرابلس را مهار کنند و نیروهای ارتش لبنان نیز چهار 
فرد را در این راستا بازداشت کردند. سعد حریری، 
نخست وزیر مکلف لبنان نیز در واکنش به آتش زدن 
این ساختمان گفت: آنچه پنج شنبه شب در طرابلس 
رخ داد یک جنایت سازمان یافته به شمار می رود و 
کسانی که طرابلس را به آتش می کشند جنایتکار 
بوده و اهل این شهر نیستند و به نام معیشت به امنیت 
این شهر خیانت کردند. حریری ضمن سازمان یافته 
خواندن اغتشاش های شهر طرابلس؛ هرج و مرج های 
خیابانــی و آتش زدن امــوال عمومی و خصوصی 
مردم را محکوم کرد. ســعد حریری در این بیانیه 
اغتشاش گران را جنایتکار خواند و افزود: طرابلس 
به دست سوء اســتفاده کنندگان نخواهد افتاد. در 
همین حال، رسانه ها اعالم کردند که معترضان در 
طرابلس برای چهارمین شــب متوالی تظاهرات 
کردند. معترضان در طرابلس، با آتش زدن تایر، چند 
جاده و خیابان اصلی در طرابلس را مسدود کردند. 
طبق این گزارش، نیروهای امنیتی نیز برای متفرق 
کردن معترضان به سمت آنها گاز اشک آور شلیک 
کردند. تظاهرات شهروندان لبنانی در طرابلس پس 
از کشته شدن یک جوان معترض درپی درگیری با 
نیروهای امنیتی تشدید شده است. این چهارمین 
شب متوالی اســت که یکی از فقیرترین شهرهای 
لبنان شــاهد درگیری و التهاب است. معترضان از 
تصمیم محدودیت های سفت و سخت برای مهار 
کرونا ناراضی هستند و می گویند این مساله راه را برای 
کسب درآمد در زمانی که کشور با فروپاشی اقتصادی 
روبه رو است، بسته است. دولت در ماه گذشته نیز در 
تالش برای مهار کرونا که منجــر به مرگ بیش از 
۲۵۰۰ تن در لبنان شده محدودیت های کاملی را 
در تمام روز اجرا کرد. به رغم إعمال محدودیت ها و 
منع تجمعات؛ اعتراضات در لبنان به دلیل وضعیت 

نابسامان اقتصادی و معیشتی برگزار می شود.
    

 الکاظمی: سرکرده ارشد داعش 
در عراق کشته شد

نخست وزیر عراق 
از هالکت ســرکرده 
ارشد گروه تروریستی 
داعش در عراق موسوم 
به معاون خلیفه و والی 
عراق خبر داد. به گزارش اســپوتنیک، »مصطفی 
الکاظمی« اعالم کرد فردی که خود را معاون خلیفه 
و والی عراق در گروه تروریستی داعش می خواند، 
کشته شد. وی در توییتی نوشت: »ملت عراق اگر 
وعده دهد، به آن عمل می کند. باندهای تروریستی 
داعش را به پاسخی کوبنده تهدید کردیم و این پاسخ 
را دالوران ما در عملیات ویژه اطالعاتی با از بین بردن 
ابویاسر العیساوی، کسی که خود را معاون خلیفه و 
والی عراق در داعش می خواند، دادند. عراق پاینده 
باد.« همزمان سرلشکر »یحیی رسول« سخنگوی 
فرمانده کل نیروهای مســلح عراق اعالم کرد که 
نیروهای امنیتی در روزهای گذشته ۱۷ سرکرده 
گروه تروریســتی داعش را به هالکت رسانده اند. 
شهر بغداد بعد از آرامشی طوالنی بار دیگر پنجشنبه 
گذشته شــاهد دو انفجار تروریستی همزمان بود. 
این انفجارهای انتحاری در میدان الطیران در مرکز 
شهر پایتخت عراق با استفاده از کمربند انفجاری 
روی داد و به جان باختن ۳۲ عراقی و زخمی شدن 
۱۱۰ نفر دیگر منجر شد. شنبه شب نیز در نتیجه 
حمله داعش به حشد الشــعبی در اطراف استان 

صالح الدین، ۱۱ نیرو شهید و ۱۲ نفر زخمی شدند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 با احتســاب امــروز )شــنبه( ، 
»جو بایدن« ۱۰ روز اســت که وارد 
کاخ سفید شده و طی این مدت دست 
به اقدامات بسیار زیاد و البته مثبتی 
زده است. امضای ۱۷ فرمان اجرایی 
تنها دو ساعت پس از برگزاری مراسم 
تحلیفش، به خوبی نشان داد که او به 
دنبال آن است تا بتواند به هر ترتیب 
که شده یک تحول عظیم را در ساختار 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی 
امنیتــی - نظامی آمریــکا به وجود 
بیاورد. بایدن خیلــی واضح و بدون 
حاشیه به تیمش و سایر افکار عمومی 
آمریکا اعالم کرد که بــه دنبال وقت 
تلف کــردن نیســت و می خواهد در 
اولین روزهای دولتش به نوعی بخشی 
از مشکالتی که تمام دنیا انتظار حل 

شدنش را داشتند، عملیاتی کند. 
ه بــر لغــو  یــن عــالو ا بر بنا
محدودیت های ســفر شــهروندان 
چندین کشــور مســلمان از جمله 
ایران به آمریکا، ما شــاهد بازگشت 
ایاالت متحده به پیمــان آب و هوای 
پاریس و حتی بازگشــت به سازمان 

بهداشــت جهانی بودیم. از ســوی 
دیگــر گفت وگوهای بایــدن و تیم 
او با همتایان و مقامات کشــورهای 
دیگر هم به خوبی نشــان می دهد که 
دموکرات ها در درجــه اول به دنبال 
چندجانبه گرایی هســتند و در وهله 
دوم نهادگرایی را در دستور کار خود 

گذاشته اند. 
به عنوان مثال همیــن چند روز 
پیش بود کــه بایدن با دبیــرکل ناتو 
)سازمان پیمان آتالنتیک شمالی( به 
صورت تلفنی گفت وگو کرد و در همان 
ابتدای گفت وگــو، رئیس جمهوری 
آمریــکا بر تعمیــق پیمان بــا ناتو و 
همچنین همکاری با سایر کشورهای 
عضو این نهاد بین المللی تاکید کرد. 
اگرچه مانور بایدن بــا محوریت ناتو 
یک تهدید علنی برای روس ها خواهد 
بود، اما به هر ترتیب این اقدام نشــان 
می دهد که دموکرات ها نهادگرایی را 
در دستور کار قرار خواهند داد. بر این 
اساس است که ناتو احتماالً حضورش 
را عالوه بــر محیط و حیــاط خلوت 
روسیه، در عراق و افغانستان افزایش 
خواهد داد؛ چراکــه دموکرات ها نه 
تنهــا از حیث راهبردی و سیاســت 
کالن، بلکه در تاکتیک ها هم به نوعی 
برون گرا هســتند و این به معنای آن 

اســت که برخالف تیم ترامپ، بایدن 
به دنبال بازگرداندن سربازان خود به 
افغانستان و عراق خواهد بود. این بدان 
معنی نیست که دموکرات ها به دنبال 
امنیتی شدن منطقه و اوضاع و احوال 
دو کشور همسایه ایران هستند، بلکه 
دموکرات های کاخ سفید به دنبال آن 
هستند تا بتوانند به هر ترتیب که شده، 
انضباط سیاسی - امنیتی را به منطقه 
و کشورهای هدفشــان بازگردانند. 
به عنوان مثال روز گذشــته )جمعه( 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در 
تماس تلفنی با فواد حسین، همتای 
عراقی خود اعالم کرد که دولت جدید 
آمریکا بــه روابط دوجانبــه میان دو 
کشور اهمیت می دهد و وزارت خارجه 
آمریکا ستون های گفتگو را بر اساس 
ادامه روندی که در دوره های پیشین 
از گفتگوی اســتراتژیک به آن دست 
یافته شده است، بنا خواهد کرد. این 
بدان معناســت کــه آمریکایی ها به 
دنبال بازتعریف سیاست های خود در 

عراق هستند. 
کشور دیگری که در این میان برای 
آنها بسیار مهم خواهد بود افغانستان 
و البته توافقی است که طالبان با تیم 
ترامپ در دوحه به امضا رساند. همین 
چند روز پیش بود که اعالم شد بایدن 

قصد دارد زلمی خلیلزاد، که رهبری 
تیم مذاکراتی آمریکا بــا طالبان در 
دوحه را به عهده داشــت مجدداً در 
ســمت خود ابقا کند که این نشــان 
می دهد دمکرات ها احتماالً به دنبال 
بازنگری در این توافق هستند. چندی 
پیش وزیر خارجه کابینه بایدن اعالم 
کرد قصد بازبینی توافق دوحه را دارد و 
حاال این موضوع به یک چالش جدی 
میان کاخ ســفید و طالبــان تبدیل 

شده است. 
اتهام زنی و احتمال خلق بحران

پس از آنکه بایدن اعــالم کرد به 
دنبال بازبینی در توافق دوحه است، 
بسیاری از کارشناســان افغانستان 

اعالم کردند که هر لحظه ممکن است 
توافق میان طالبان و ایاالت متحده به 
بن بست برسد؛ چراکه فرکانس های 
ارسالی از سوی طالبان تا حد زیادی 
منفی یا حداقل مبهــم بود. به عنوان 
مثال برخی تحلیلگــران آمریکایی 
معتقدند که سفر اخیر دو تیم طالبان 
به ایران و روسیه به نوعی در راستای 
احســاس خطر طالبان از آمدن تیم 

بایدن است. 
اندیشکده های آمریکایی تلویحاً 
اعــالم کرده اند که راهبــرد بایدن با 
ترامــپ در مواجهه بــا طالبان کاماًل 
متفاوت است و همین موضوع طالبان 
و حتی پاکستان را نگران کرده است. 
به عنوان مثال روز گذشــته )جمعه( 
شیر محمد عباس استنکزی، معاون 
دفتر سیاسی طالبان در قطر با حضور 
در نشست خبری مســکو اعالم کرد 
که ما )طالبان( آمــاده امضای توافق 
با دولــت منتخب آمریکا هســتیم و 
اگر دولت جو بایدن در حال بررســی 
این توافق اســت، به این معنا نیست 
که می خواهد از آن خارج شود؛ بلکه 
بررســی توافق یک مســاله داخلی 
است. این مواضع طالبان اگرچه برای 
همه احساس خوش بینی را به تصویر 
می کشد اما واقعیت امر این است که 
آمریکایی ها در حال اعمال فشــار بر 

طالبان از چند ناحیه هستند. 
اولین موضوعی که در اواخر دولت 
ترامپ شــاهد کلید خوردنش علیه 
طالبان بودیم، ارتبــاط این جریان با 
»سازمان القاعده« است. بارها و بارها 
شــاهد بوده ایم کــه آمریکایی ها در 
ماه های اخیر با استناد به گزارش های 
میدانــی و آمارهــای مختلف، اعالم 
کرده اند که طالبان بــر خالف آنچه 
در توافق دوحه امضا کرده، همچنان 
با ســازمان القاعــده کــه در صدر 
فهرســت تهدیدهای امنیتی آمریکا 
قــرار دارد، همــکاری می کند و این 
به منزله تهدید توافق اســت. دومین 
موضوع، ســخنان روز گذشته جان 
کربی، ســخنگوی پنتاگون است. او 
در جریان یک نشســت خبری اعالم 
کرد که طالبان بــه تعهداتش پایبند 
نبوده و لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا 
در حال بررسی این موضوع است و با 

شــرکا و متحدان ناتو نیز درباره این 
مســاله گفتگویی داشته است. اینکه 
ســخنگوی پنتاگون به گفت وگوی 
آســتین با اعضای ناتو اشاره کرده، به 
نوعی نشان می دهد که احتماالً تعداد 
 سربازان آمریکا در افغانستان افزایش 

خواهد یافت.
 براســاس توافق دوحــه طالبان 
باید حمالت به نیروهــای آمریکایی 
را متوقف کند، ســطح خشونت ها در 
افغانســتان را به شدت کاهش دهد و 
گفت وگوهای صلح با دولت افغانستان 
را پیش ببــرد و در خــالل این روند 
هم آمریکایی ها از افغانســتان خارج 
خواهند شــد. این در حالیســت که 
از 6 ماه پیش تاکنــون آمریکایی ها و 
بازوهای رسانه ای و اندیشکده هایشان 
مرتباً در حال القای این فضا هســتند 
که طالبــان همچنان بــه دنبال برپا 
کردن آشوب در افغانستان است و به 
همین دلیل است که چشم انداز صلح 

افغانستان باز هم مه آلود شد. 
همه می دانند که در مــاه مه و بر 
اساس توافق دوحه شــمار نیروهای 
آمریکا باید از ۲۵۰۰ نفر به صفر برسد؛ 
اما واقعیت این اســت که این تعداد 
نیرو صرفــاً برای مبارزه بــا القاعده و 
داعش کافی است و مشخص نیست 
که اگر این تعداد، از افغانستان خارج 
شــوند چه اتفاقی در صحنه عملیاتی 
و سیاســی رخ خواهد داد. سوال این 
اســت که آیا اعضای طالبــان باز هم 
به ســراغ ســالح می روند یا پای میز 

مذاکره خواهند ماند؟

افزایش اتهام زنی متقابل  طالبان و آمریکا پس از شروع به کار بایدن؛

مه آلود شدن چشم انداز صلح افغانستان
 بر اساس توافق دوحه 

شمار نیروهای آمریکا در 
افغانستان باید از 2500 نفر 

به صفر برسد،  اما واقعیت 
این است که این تعداد نیرو 
فعاًل برای مبارزه با القاعده 

و داعش کافی است ولی 
مشخص نیست که اگر این 
تعداد، از افغانستان خارج 
شوند چه اتفاقی در صحنه 

عملیاتی و سیاسی رخ 
خواهد داد

اندیشکده های آمریکایی 
تلویحاً اعالم کرده اند که 
راهبرد بایدن در مواجهه 

با طالبان با ترامپ کاماًل 
متفاوت است و همین 
موضوع طالبان و حتی 

پاکستان را نگران کرده 
است که دلیلش را می توان 

سفرهای اخیر به ایران و 
روسیه دانست

منتقد کرملین که اکنون در یک بازداشــت ۳۰ روزه به ســر می برد و درخواســت برای آزادی سریعش نیز از 
سوی دادگاه رد شده، از داخل ســلول زندان هم به فکر ادامه مبارزه علیه کرملین اســت. به گزارش شبکه خبری 
CBS، در حالیکه تالش ها برای آزادی الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
همچنان در جریان اســت و از آنجا که امیدی برای آزادی وی وجود ندارد، حامیان ناوالنی قصد دارند تا یکســری 
اعتراضات گســترده جدید در سراســر روســیه در روزهای آتی به راه بیندازند. 
جلســه اســتماع روز پنجشــنبه در دادگاه درباره پرونده ناوالنی بــه موجی از 
دستگیری ها در سراسر مسکو منجر شد و بســیاری از متحدان ناوالنی و از جمله 
برادرش دستگیر شدند. علت دســتگیری این رهبر اپوزیسیون روسی، اتهامات 
 مربوط به نقض مفاد مربوط به حکم حبس تعلیقی اســت کــه ناوالنی آنرا دارای 

انگیزه سیاسی می داند.

نظامیان ترکیه با ایجاد ده ها نقطه و پایگاه نظامی و استقرار هزاران شبه نظامی و صدها خودروی نظامی در طول 
نقاط برخورد میان گروه های مخالف سوری و نیروهای دولت دمشق از حومه غربی حلب تا شمال شرق شهر الذقیه 
یک خط دفاعی-نظامی را ایجاد کردند که سپر فوالدی نام داشته و هدف از آن ممانعت از پیشروی نیروهای دولت 
دمشق به سمت مناطق تحت کنترل مخالفان سوری است. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، مسؤول 
یگان نظارت و پیگیری در گروه های مخالف ســوری اظهار کرد: نیروهای ارتش 
ترکیه یک خط دفاعی موسوم به سپر فوالدی را در طول نقاط تماس گروه های 
مخالف سوری و نیروهای دولت دمشق برای دفاع از استان ادلب و سایر مناطق 
تحت کنترل مخالفان ســوری در حومه های غربی حماه و حلب تا منطقه جبل 
االکراد در شمال غرب الذقیه ایجاد کردند. آنها برای ایجاد این خط دفاعی حدود 

6۰۰۰ سرباز و حدود ۷۵۰۰ خودرو مستقر کردند. 

سپر دفاعی ارتش ترکیه در شمال غرب سوریه مبارزه ناوالنی علیه کرملین از زندان ادامه دارد

نخســت وزیر انگلیس روز گذشــته )جمعه( طرح 
صدور ویزای جدید برای ســاکنان هنگ کنگی را که 
راهی به اعطای حق شــهروندی انگلیس به آنهاست، 
مورد استقبال قرار داد. به گزارش رویترز، این برنامه در 
واکنش به قانون جدید امنیت ملی چین در هنگ کنگ 
وضع شده و نخستین بار سال گذشته میالدی اعالم شد 
و روز یکشنبه آغاز می شود و به آنهایی که وضعیت ملی 
انگلیس )خارج از کشور( را دارند اجازه زندگی، تحصیل 
و کار در انگلیس را برای پنج سال می دهد و در نهایت 
آنها می توانند درخواست شــهروندی از این کشور را 
داشته باشند. انگلیس می گوید، این یک تعهد تاریخی و 
اخالقی در قبال مردم هنگ کنگ است و دولت چین را با 
ارائه قانون جدید امنیت ملی به نقض مفاد ۱۹۹۷ متهم 
می کند، زمانی که هنگ کنگ را بــه چین تحویل داد. 
دولت لندن همچنین می گوید، پکن با اعمال این قانون 

به دنبال سرکوب و خاموش کردن مخالفان است. چین 
اما می گوید راه به سوی شهروندی ساکنان هنگ کنگی 
نقض قوانین بین المللی و مداخله در امور داخلی است. 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در بیانیه ای اعالم 
کرد: من به شدت بابت اینکه ما می توانیم راه را به سوی 
اعطای حق شهروندی به ســاکنان هنگ کنگ هموار 

کنیم، مفتخرم.

بر اساس نظرسنجی جدیدی مشخص شد اکثریت 
آمریکایی ها بر این باورند که جلســه قریب الوقوع سنا 
برای دومین استیضاح ترامپ باعث ایجاد تفرقه سیاسی 
بیشتر در کشــور می شود. به گزارش اســپوتنیک، بر 
اساس این نظرسنجی که توســط موسسه راسموسن 
ریپورتز انجام شد، ۵۷ درصد از شرکت کنندگان گفتند 
جلسه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق 
آمریکا باعث تفرقه بیشتر در آمریکا می شود درحالی که 
۱۹ درصد گفتند این جلســه به وحدت کشور کمک 
می کند. ۲۰ درصد نیز تردید خود را بابت این مســاله 
عنوان داشــتند که این جلســه می تواند یک تفاوت 
ایجاد کند. همچنین درباره اینکه آیا ســنا باید ترامپ 
را محکوم کند یا استیضاخ مجلس نمایندگان را درباره 
اتهام تحریک به آشــوب رد کند، تقریبا تمامی شرکت 
کنندگان در این نظرسنجی گفتند که تصمیم خود را 

گرفته اند؛ این نظرسنجی نشــان داد که نیمی از رای 
دهندگان آمریکایی می خواهند سنا استیضاح را رد کند 
در حالیکه ۴۵ درصد نیز گفتند که ترامپ باید محکوم 
شــود. مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح ترامپ 
بابت تحریک خشونت که به حمله مرگبار ششم ژانویه 
به کنگره از ســوی گروهی از حامیانش منجر شد، رای 

داد. جلسه سنا قرار است نهم فوریه ۲۰۲۱ آغاز شود.

ویزای جدید انگلیس برای شهروندی هنگ کنگی هانگرانی آمریکایی ها از تعمیق تفرقه در پی استیضاح ترامپ 
خبرخبر


