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تحلیل روز

لبنان؛بحرانپشتبحران
دکتر سید رضــی عــمــادی  -لبنان همچنان
شرایط ملتهبی را تجربه میکند .بیش از دو هفته
از معرفی «نجیب میقاتی» بــرای تشکیل کابینه
جدید لبنان میگذرد،اماهنوزکابینهتشکیلنشده
است .درحالیکهشرایطاقتصادیلبنانروندنزولی
دارد و مطابق گزارش بانک جهانی ،این کشور شاهد
یکی از وخیمترین وضعیتهای اقتصادی در جهان
اســت« ،ریــاض سالمه» رئیس بانک مرکزی لبنان
از تصمیم برای حذف یارانه سوخت خبر داد .ایــن
در حالی است که بانک مرکزی لبنان پیشتر یارانه
واردات سوخت را بر اساس هر دالر به قیمت3900
لیره لبنان تامین میکرد ،اما قیمت هر دالر در بازار
سیاه،طیروزهایگذشتهاز 20هزارلیرهفراتررفت.
به عبارت دیگر ،تصمیم بانک مرکزی سبب میشود
قیمت سوخت در لبنان حدود  5برابر شود .موضوع
مهم این است که این تصمیم صرف ًا قیمت سوخت
را افزایش نمیدهد بلکه به طورمستقیم قیمت
دیگر کاالهای ضروری از جمله نان را نیز تحت تاثیر
قرار میدهد و عم ً
ال وضعیت معیشتی مردم لبنان
وخیمتر خواهد شد .از این رو ،ایــن موضوع زمینه
و بستر شکلگیری دور جدیدی از اعتراضهای
مردمی را در لبنان فراهم کرده است چرا که با این
تصمیم بخش بزرگی از درآمــد مــردم صرف خرید
سوخت میشود.مردمباحضوردرخیابانهاوبستن
جادهها ،اعتراض خود را به این تصمیم بانک مرکزی
نشان دادند«.حسن دیــاب» نیز در نامهای به وزیر
دارایی از وی خواست تا به ریاض سالمه رئیس بانک
مرکزی لبنان گوشزد کند که تصمیم وی برای لغو
یارانههای سوخت ،نقض قانون مجلس و پرونده
تامین مالی بوده که با سیاست دولت برای منطقی
سازی یارانهها در تناقض است.نکته دیگر این است
که ریاض سالمه در شرایطی تصمیم به حذف یارانه
سوختگرفتکهخبرهاییدرخصوصتوافقرئیس
جمهورونخستوزیرمکلفبهتشکیلکابینهمنتشر
شد .فعاالن شبکه های اجتماعی در لبنان نیز این
تصمیم بانک مرکزی را «سیلی معیشتی بزرگی» به
صورتملتلبناندانستندو تهدیدخطرناکزندگی
مردمتوصیفکردند.اگرچهیاران هسوخت یکمعضل
برای اقتصاد لبنان محسوب میشود ،اما تصمیم
برایحذفیارانهدرشرایطکنونی،بهمنزلهگروگان
گرفتن زندگی مــردم در خدمت اهــداف سیاسی
اشخاصوگروههایسیاسیاینکشوراست.

ب ــا بــحــرانــی شـــدن وضــعــیــت افــغــانــســتــان،
ســفــارتــخــانـههــای کــشــورهــای غــربــی نیز در
کابل یکی پــس از دیــگــری تخلیه میشوند
تا دیپلما تها عــازم کشو رهای خــود شوند.
همزمان با پیشرویهای طالبان و تسلیم شدن
نیروهای دولتی؛ انتقادات از دولت افغانستان
در داخــل ایــن کشور به شــدت افــزایــش یافته
است.رسانههای خبری افغانستان از سقوط
مــزار شریف به دست طالبان خبر میدهند.
طالبان دیروز نیز اعالم کرد که افراد این گروه
وارد مراکز استانهای پکتیا و پکتیکا در شرق
افغانستان شدند و درحال پیشروی برای تصرف
مراکز دولتی هستند.طالبان همچنین اعالم
کرد افراد این گروه پس از ورود به شهر گردیز
مرکز استان پکتیا ،زندان این شهر را تصرف
و زندانیان را آزاد کــرده اند.طالبان با حمله
به استان کنر افغانستان ،بخشهایی از این
استان را هم به تصرف خــود در آورده است.
حتی برخی گزارش ها حاکی است که نیروهای
طالبان به  17کیلومتری کابل رسیده اند.
همزمان با پیشروی طالبان در استا نهای
شرقی افغانستان نیز ،مسئوالن محلی از دفع
حمالت طالبان بــه شهرهای مــزارشــریــف و
میمنه در شمال این کشور خبرداده و گفته اند

طالبان؛ 17کیلومترتامرکزکابل

منطقه را بار دیگر به حیاط خلوت خود تبدیل
کند.ایندرحالیاستکهدرعملسیاستهای
خصمانه و مداخله جویانه آمریکا علیه ونزوئال
شکست خــورد و «نیکالس مــادورو» با حمایت
شهرونداناینکشورووفادارینیروهاینظامی
توانست نه تنها موقعیت خود را حفظ کند بلکه با
پیروزیدرچندینانتخاباتسیاسیدراینکشور
جایگاه خود را تحکیم کرد.این شرایط سبب شد
موقعیت خوان گوایدو سرکرده مخالفان تحت
حمایت آمریکا نیز بیش از پیش تضعیف شود
به طوری که حتی برخی از احــزاب مخالف نیز
خشمگینازاقداماتگوایدو،خطمشیدیگری
درپیشگرفتندحتی مقاماتآمریکابهشکست
وی اقرار کردند.چنان که دونالد ترامپ رئیس
جمهورپیشینآمریکادراظهاراتیاذعانکردکه
به گوایدو اعتماد ندارد و وی به رغم حمایت های
آمریکا و دیگر کشورها شکست خورده است اما
رویکرد خصمانه آمریکا علیه ونزوئال همچنان
ادامهدارد.جوبایدننیزپیروسیاستهایترامپ
همچنان سیاست های تحریمی علیه ونزوئال
را به رغم همه گیری بیماری کووید 19-و نیاز

به همکاری بین المللی در تامین واکسن ،دارو
وتجهیزات پزشکی ادامه داده و در تالش است
با تنگ تر کردن عرصه بر دولت مــادورو و مردم
ونزوئال ،به اهــداف خود در تصاحب این کشور
دست یابد .این درحالی است که مادورو همواره
اعــام کــرده که حاضر اســت با مخالفان برای
دستیابی به راه حلی برای برون رفت از بن بست
سیاسی کنونی مذاکره کند.اکنون که سیاست
هایآمریکاباشکستمواجهشدهاستومخالفان
نیزازپیروزیخوددرعرصهسیاسیونزوئالناامید
شده اند مذاکره را پذیرفته اند .در واقع مخالفان
تالش می کنند از زمان باقی مانده تا انتخابات
پیشرواستفادهوحضورخودرادرعرصهسیاسی
ونزوئال حفظ کنند.مادورو که همواره خواستار
حل اختالفات پای میز مذاکره بوده دراین زمینه
گفت :آماده ایم برای بررسی یک جدول کاری
واقعی و هدفمند که ونزوئالیی اصیل باشد ،دور
میزگفتوگوبنشینیمتامشکالترابرطرفکنیم
و به توافق نامه ای جزئی برای صلح و حاکمیت
دست یابیم تا تحریم های جنایتکارانه تحمیلی
علیهونزوئالبرطرفشود.

در حالی که بر خالف انتظار اشرف غنی استعفا نکرد،ارزیابی های
اطالعاتی نشان می دهد طالبان ممکن است در عرض  3روز تا یک
هفته کابل را به محاصره کامل درآورد و این شهر را تصرف کند

در درگیریها در حومه شهر میمنه  ۲۷نفر از
طالبان کشته شدند.همچنین مارشال دوستم
مارشال فعلی افغانستان و عطامحمد نور رئیس
شاخه حزب جمعیت اسالمی افغانستان به
همراه نیروهای خود به شدت از شهر مزارشریف
دفاع میکنند و مسئولیت فرماندهی نیروهای
مردمی در شمال افغانستان را عطامحمد
نور برعهده دارد.عطامحمدنور تاکید کرد:
اجــازه نمیدهد طالبان بر شهرمزار شریف
مسلط شــود.بــا ایــن حال،شبکه ســی ان ان
به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعــام کرد:
ارزیــابــی اطالعاتی نشان مــی دهــد طالبان
ممکن است در عرض  3روز تا یک هفته کابل
را به محاصره کامل درآورد و این شهر را تصرف
کند.این در حالی است که پیش از این وال
استریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی

دولتونزوئالومخالفانتفاهمهمکاریامضاکردند

جرقههای صلح درمکزیکوسیتی
با ادامــه بحران سیاسی در ونزوئال ،دولت این
ِ
هدف جست
کشور و مخالفان ،یادداشتی را با
وجوی راه حل برای بحران سیاسی جاری در
ونزوئال در شهر مکزیکوسیتی ،پایتخت مکزیک
امضا کردند.بحران سیاسی در ونزوئال طی

نوشته بــود کــه ایــن مقام هــا معتقدند دولــت
افغانستان میتواند ظرف شش ماه تا یک سال
پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور
به دست طالبان سقوط کند.همه این ها در
حالی است که اشرف غنی در سخنرانی حدود
دو و نیم دقیقهای خود که از سوی تلویزیون
ملی افغانستان پخش شد ،گفت :از وضعیت
تمام افغانستان آگاه است .غنی افــزود که به
همین دلیل مشورتهای گسترده را در داخل
دولــت با چهر ههای سیاسی و اقشار مختلف
افغانستان و "همکاران بینالمللی" آغاز کرده
و ایــن مشور تها "بــه سرعت جریان دارد" و
به زودی نتیجه آن را با مردم در میان خواهد
گــذاشــت .بــه نوشته بــی بــی سی،سخنرانی
کوتاه غنی در این روزهــای حساس اهمیت
ویژهای دارد ،او سکوت سنگین چند روز اخیر

را شکست ،عالوه بر آن چه او در این سخنرانی
کوتاه گفت و آن چه نگفت اما انتظار میرفت
از او شنیده شــود ،نیز همچنان مهم است.
غنی گمانهزنیهای روزهـــای اخیر دربــاره
استعفایش را دســت کم به طورموقت پایان
داد .این سخنان همزمان است با رایزنیهای
گسترده در ارگ ریاست جمهوری ،شورای
عالی مصالحه ملی به رهبری عبدا...عبدا ...و
در دوحه و در میان دیپلماتهای غربی در کابل.
طالبان اما همچنان بر موضع خود ایستاده و
هیچ نوع سازش با دولت غنی که "اداره کابل"
مینامد ،نخواهند کرد ،در حالی که پیامهایی
به ســران اقــوام و احــزاب سیاسی میفرستد.
گزینههای ایجاد دولت انتقالی در میان نخبگان
سیاسی در کابل نیز بر سر زبان هاست .اما ،در
شرایطی که تنها شهر کابل ،پایتخت افغانستان،
تبدیل به پناهگاهی امن شده ،استعفای غنی،
روند سقوط کابل را ممکن است پیش بیندازد
و دورنمای صلح را حتی پیچید هتر کند .غنی
همچنین گفت" :در حالی که میدانم که از
حال و آینده تان نگران هستید ،به شما اطمینان
میدهم که به عنوان رئیسجمهورتان تمرکز
من بر این است از گسترش بیشتر بیثباتی،
خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم".

ســال هــای اخیر شــدت گرفته اســـت.در واقع
آمریکاطیسالهایاخیرکوشیدبااعمالفشار
مضاعف سیاسی واقتصادی نه تنها به منابع و
ثروت سرشار این کشور دست یابد بلکه بر نفوذ
خود در کشورهای آمریکای التین بیفزاید و این
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کاربری در فضای مجازی با انتشار دو تصویر از
دو جلد هفتهنامه آمریکایی تایم نوشته است:از
تیتر آخرین روزهای طالبان تا بازگشت طالبان/
باید  ۲۰سال میگذشت تا بفهمیم دموکراسی
را با زور نمیتوان به کشورها داد .همچنین قبل
از ارزشهــای دموکراتیک باید  ۲کار مهم کرد
تا کشوری به حداقل ثبات و امنیت برای توسعه
برسد .۱:ایجاد دولت مقتدر متکی به مالیات.۲
ایجادهویتجمعیواحد

نمای روز
عکسجالبی
ازطالباندر
افغانستان/
ترکیباسلحه
آمریکاییو
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آفتابهپاکستانی
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پسازویتناماینکافغانستان/خلباندرحالسوار
کردن شهروندان آمریکایی می گوید :دفعه بعد ما
درسمونروخوبیادخواهیمگرفتدفعهبعد!
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