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تحلیل روز

دستاوردهایابتکارحزبا...
احمد کاظم زاده-پس از ماه ها تاخیر ،سرانجام
کابینه 24نفرهجدیدلبنانبهنخستوزیرینجیب
میقاتی تشکیل شد .این دومین موفقیتی است که
دولت در چند روز اخیر برای برون رفت از بحران
سیاسیواقتصادیکسبمیکند .موفقیتاولبا
ابتکارحزبا...درفراهمکردنزمینهخریدسوخت
تجار لبنانی از ایران و تضمین انتقال آن به لبنان از
طریق سوریه و توزیع عادالنه و برابر آن میان همه
نیازمندان صرف نظر از تفاوت های قومی در این
کشورصورتگرفت.ایناقداملبنانراازلبهپرتگاه
نجات داد و فضای تنفسی جدیدی به کالبد این
کشوردمید.آمریکادرزماندولتترامپتحریمهای
فلجکنندهراعلیهدولتومردملبناناعمالودرعین
حال با درخواست از سعد حریری نخست وزیر وقت
لبنان برای کناره گیری از قدرت ،زمینه های خالء
سیاسی را فراهم کرد و از این طریق کوشید مردم
لبنان را در میان دو لبه قیچی قرار دهد و با اعمال
فشارهایروزافزون،آنهارابهرویاروییباحزبا...
ومقاومتوادارکند؛بااینحالبااینکهمردملبنان
بیسابقهترینفشارهارادرطولتاریخسیاسیاین
کشور تحمل کردند اما هرگز با مقاومت و حزب ا...
در نیفتادند .این مسئله موجب شد فشارها حتی با
رفتننتانیاهووترامپنیزادامهوافزایشیابدومردم
لبنان حتی برای تامین نیازهای اولیه همچون نان
و آب هم با مشکل مواجه شوند .در این وضعیت که
به اصطالح کارد به استخوان رسیده بود حزب ا...
نتوانست در برابر این فشارها بی تفاوت بماند و با
وجود مخاطرات زیاد برای تضمین انتقال سوخت
خریداریشدهازایرانبهلبنان،کشتیهایحامل
سوختراجزوخاکلبناناعالمکردوازاینطریق،
این پیام را به رژیم صهیونیستی و آمریکا فرستاد که
اگر آسیبی به کشتی های حامل سوخت به مقصد
لبنانبرسانند،مراکزسوختوسکوهاینفتوگاز
این رژیم در دریای مدیترانه در امان نخواهد بود.
اینهشدارموثرافتادورژیمصهیونیستینتوانست
هیچ مزاحمتی علیه این کشتی ها اعمال کند و
حتیباسکوتخبریآنراکامالبهحاشیهراند.اما
آمریکادراقدامیمنفعالنهبرایاینکهاینموفقیت
بهنامحزبا،...مقاومتوایرانثبتنشودبهتالش
هاییبرایانتقالبرقازاردنازطریقخاکسوریه
و انتقال گاز از مصر به لبنان دست زد و در عین حال
بهتشکیلدولتجدیدلبنان،چراغسبزنشاندادتا
حداقل این موفقیت ها به نام دولت لبنان ثبت شود
و حزب ا ...و مقاومت بیش از این ابتکار عمل را به
دست نگیرند .در واقع از زمانی که نجیب میقاتی
مامور تشکیل کابینه شد اختالفات داخلی در باره
تقسیم پست ها برطرف شده بود و مانع اصلی،
مخالفت های آمریکا بود که به نظر می رسد بعد از
شکستنحصرسوختاینمخالفتهانهتنهابیاثر
شدبلکهخودآمریکانیزراهچارهرادرتشکیلکابینه
دید تا دست کم ضرر را به حداقل برساند .با این
پیشینهمیتوانتشکیلکابینهجدیدلبنانرامکمل
پیروزیلبنانومقاومتدربهشکستکشاندنحصر
اقتصادیوسوختیارزیابیکرد.

پیشخوان بین الملل

مجله آمریکایی «تایم» دومین فهرست ساالنه خود
را شامل  ۱۰۰نفر از تاثیرگذارترین چهرههای
جهان در سال ۲۰۲۱منتشر کرد؛ در این فهرست
نام محبوبه سراج در کنار مال عبدالغنی برادر جای
گرفته اســت؛ دو چهره تاثیرگذار امــا متفاوت از
افغانستان .در حالی محبوبه سراج و عبدالغنی
برادرازسویمجلهتایمبهعنوانچهرههایتاثیرگذار
معرفی شدهاند که نگاهی به زندگی این دو نشان
میدهد آنها تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند:
یکی سالها را در زندان گذرانده و عضو گروهی
است که با تندروی شناخته میشود اما از دیگری
بهعنوانکارآفرینوموسس شبکهزنانافغانستان
یادشدهاست/.یورونیوز

خبر متفاوت
با رسیدن آتش از دو سمت به منطقه نزدیک
پ ــارک سکویا در کالیفرنیا ،مــســئــوالن کل
محوطه عظیم این پارک را منطقه بسته اعالم
کردند .جنگل درختان غول پیکر که در این
منطقه قرار دارد یکی از بکرترین نقاط روی کره
زمین محسوب می شود .به گفته مسئوالن بیش
از  2000درخت بسیار بزرگ در این جنگل
وجود دارد که مهم ترین آن ها درختی به نام
«ژنرال شرمن» است که از نظر حجم ،بزرگ ترین
درخت روی کره زمین است .بر اساس اطالعات
شناسنامه ای درختان خاص در اداره پارک های
ملی آمریکا ،این درخــت  83متر ارتفاع دارد
و قطر آن  11متر است .با وجود گذشت چند
هفته؛ آتش سوزیهای گسترده در جنگلهای
ایالت کالیفرنیای آمریکا همچنان ادامه دارد.

نیویورکتایمز:حزبا...توانستبرآمریکاپیروزشود

انتظارلبنانیهابهپایانرسیدوتانکرهایحاملسوختایرانوارداینکشورمیشود.روزنامهآمریکایینیویورکتایمز،دریادداشتی
اذعانکردحزبا...باایفاینقشمنجیملیدرلبنان،توانستآمریکاراشکستدهد
هــادی محمدی – وعــده حق «سید مقاومت»
بار دیگر محقق شد .روز پنج شنبه حدود  ۷۰تا
 ۸۰کامیون حامل سوخت با طی مسیر ۲۳۰
کیلومتری ،سوخت خریداری شده از ایران را از
بندر بانیاس سوریه به خاک لبنان انتقال دادند و
در لبنان با استقبال مردمی در این کشور مواجه
شدندبهگونهایکهعباسخامهیاررایزنفرهنگی
ایــران در بیروت نوشت :کــاروان تانکرها مجبور
شدند زنجیره های مردمی استقبال را بشکنند
و پیام شادی برای لبنانی ها باشند تا جایی که
گفته می شود این سومین پیروزی بزرگ ،پس از
آزادســازی نوار اشغالی جنوب در سال  ٢٠٠٠و
جنگ  ٣٣روزه سال  ٢٠٠٦برای لبنان است.
شاید این حرف زمانی معنا پیدا کند که نیویورک
تایمزنشریهمعروفآمریکاییدرگزارشیبااینتیتر
که«حزبا...توانستبرآمریکاپیروزشود»نوشت:
لبنانیها«خشمگینکردنآمریکاازیکسووتأمین
نیازهایمبرمکشوریراکهبهدلیلکمبودسوخت
تقریب ًافلجشدهاست،جشنگرفتند».درادامهاین
یادداشتآمدهدرحالیکهلبنانازیکیازبدترین
فروپاشیهایاقتصادیتاریخمعاصررنجمیبرد،
حزبا ...توانسته است در نقش یک منجی ملی
ظاهرشودوبهمیدانیگامبگذاردکهدولتلبنان

وحامیانغربیاشدرآنشکستخوردهبودند.به
نوشته این روزنامه ،مقامات حزبا ...گفتهاند این
اولین محموله از 13میلیون گالن سوختی است
کهقراراستوارداینکشورشودواینمسئلهازیک
سو شدت بحران در لبنان و از سوی دیگر ناتوانی
دولتدربرطرفکردنآنرابهنمایشمیگذارد.
درادامهاینیادداشتآمدهاست«:بحرانسوخت،
این تقابل را میان حــزبا ...و متحدانش در برابر
ایــاالت متحده به نمایش گذاشت که چه کسی
میتواند سریعتر رنجهای مردم لبنان را تسکین
دهد .رقابتی که حداقل برای امروز ،حزبا ...در
آن پیروز شده است» .شیخ احمد قبالن از علمای
لبناننیزدرواکنشبهایناقدام،ازایرانومقاومت
لبنانتشکروقدردانیکرد.ویپیشترتأکیدکرده
بود جنگ امروز علیه لبنان یک جنگ آمریکایی
است .واشنگتن در تالش است مقاومت در لبنان
را نابود کند .مفتی لبنان در ادامه سخنان خود
تصریح کرد :ایاالت متحده آمریکا با استفاده از
ابزارهای مالی و سیاسی تالش میکند بر مردم
لبنان فشار وارد کند .آمریکا از مردم لبنان کینه
دارد و با سیاستهای جنایتکارانه علیه لبنانیها
عقدهگشاییمیکند.بهتازگینیز«سزارمعلوف»
نماینده پارلمان لبنان در سخنانی گفته بود:

متحدان غربی و عربی لبنان به این کشور پشت
کردند.درشرایطیکهمتحدانبیروتبهآنخیانت
کردند ،ما چرا نباید کمکهای ایران را بپذیریم؟
این نماینده پارلمان لبنان در ادامــه نیز از رژیم
صهیونیستی به عنوان تنها دشمن کشور خود یاد
کرد.همچنینمدیرشرکتسوخترسانیاالمانه
لبنان با بیان این که تانکرهای سوخت از روز پنج
شنبه به سمت مناطق مختلف لبنان فرستاده و
 ۶۵تانکر سوخت وارد ضاحیه در جنوب بیروت
شده است ،تصریح کرد :سوخت ایرانی اکنون در
مخازنشرکتاالمانهدربیروت،جنوب«،البقاع»
و شمال لبنان تخلیه میشود و ایــن شرکت بر
اساساولویتهایاعالمشدهازسوی«سیدحسن
نصرا »...دبیرکل حــزبا ...آن را توزیع خواهد
کرد .همچنین کمیتههایی تشکیل شده که بر
روند رسیدن این سوخت به دست مستحقان آن و
نیزمصرفآندرمکانمناسبنظارتمیکنند.
▪جادویسیاسیایراندرشامات

نورنیوز پایگاه خبری نزدیک به دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی کشورمان نیز در تحلیلی
درخصوص این اقدام ایران ،نوشت :در مدت این
13ماه پس از انفجار در بیروت ،غرب با محوریت

آمریکاورژیمصهیونیستیوبازیگردانیفرانسه
و سعودی تمام تالش خود را به کار بست تا به
اشکال مختلف حــزبا ...را از عرصه سیاسی
لبنان حذف کند و دولتی کامال همسو با خود
را در این کشور بر سر کار آورد .ایاالت متحده
در این مسیر ،ابتدا تمام کمکهای بینالمللی
وعده داده شده به لبنان پس از انفجار بیروت را
منوط به حذف جریانهای همسو با مقاومت به
ویژهحزبا...ازعرصهقدرتسیاسیکرد.تداوم
اینسیاستغربیها،لبنانراتاآستانهفروپاشی
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی پیش برد ،در
این میان اما همکاری نزدیک ایران و حزبا ...و
درایت تحسین برانگیز سیدحسن نصرا ...عمال
تهدیدشکنندهایجادشدهرابهفرصتیاستثنایی
تبدیلکردوپازلچیدهشدهغربیهارابرهمزد.
بهبیاندقیقتر؛جادویسیاسیایراندرمنطقه
شامات سبب شد تا محور غربی-سعودی-
صهیونیستی که به خیال خام خود میخواست
با اعمال تحریمهای هدفمند ،شرایط سخت
اقتصادی لبنان را سکوی پرشی برای رسیدن
به اهداف خود در منطقه و جریان مقاومت را در
برابر معیشت مردم قرار دهد ،در نهایت نه تنها
به اهــداف خود نرسید بلکه مجبور شد برای
جلوگیری از افزایش نفرت مــردم لبنان علیه
خود،ضمنعقبنشینیازمواضعقبلیدرمسیر
رفع نیازمندیهای معیشتی لبنان گام بردارد.
فعال شدن آمریکا برای تامین برق لبنان از مسیر
مصر و اردن و ضرورت استفاده از شبکه انتقال
برق سوریه موجب شد آمریکا ضمن لغو برخی
از تحریمهای سوریه برای انتقال برق از مسیر
این کشور ،پیششرط خروج بخشی از نظامیان
واشنگتنازسوریهرانیزبپذیرد«.اسرائیلهیوم»
در گزارشی ضمن اشاره به موضوع خروج ارتش
آمریکا از افغانستان پس از دو دهه اشغالگری
بینتیجه به موضوع همکاری ایران و حزبا...
برای تامین سوخت مورد نیاز مردم در لبنان
پرداخته و آمریکا را بازنده مجموع تحوالت در
منطقه خوانده است.ایرانیها با فرستادن نفت
به لبنان توسط حزبا ...نشان دادند که هنگام
نیاز ،چه کسی حقیقتا به فکر مردم لبنان است.

همکاری«دفاعی»آمریکا،بریتانیاواسترالیااعتراضچینوخشمفرانسهرابرانگیخت

خنجر «کانبرا» درقلب پاریس یا پکن؟

قراربودبهمناسبتدویستوچهلمینسالگردنبرد
دریایی ویرجینیا که بیانگر رابطه تاریخی آمریکا و
فرانسه و تأکیدی بر شراکت این دو قدرت جهانی
است،ضیافتیدرواشنگتنبرگزارشودامافرانسه
اعالمکردهدراینضیافتشرکتنمیکند.پاریس
پس از لغو قرارداد نظامی 50میلیارد دالری اش با
استرالیا که واشنگتن نقش پررنگی در آن داشت،
اینتصمیماشراعلنیکردهاست؛اماماجراازچه

قراراست؟آمریکا،بریتانیاواسترالیاپیماندفاعی
گستردهای را برای تقویت حضور خود در حوزه
هند-آرامبهامضارساندند،پیمانیکههرچنددرآن
نامیازچینبردهنشدهاماهدفشآشکاراپیشگیری
از نفوذ روزافــزون پکن در منطقه است .با امضای
پیمان موسوم به «آکوس» که هدفش «توسعه صلح
و ثبات در حوزه اقیانوس های هند-آرام» عنوان
شده ،برای اولین بار تعدادی زیردریایی برخوردار

روزهای افول ترودو
نخستوزیرکانادابرایکسباکثریتآرادرانتخاباتزودهنگامپارلمانی،راهدشواریرادر
پیشدارد
تنها دو سال از آخرین انتخابات عمومی کانادا می
گــذرد و ایــن کشور روز دوشنبه شاهدانتخابات
سراسری زودهنگام خواهد بود .جاستین ترودو،
نخست وزیــر ،برگزاری انتخابات زودهنگام را در
میانهماهاوتاعالمکرد،بااینامیدکهحزباو،یعنی
لیبرال ،بتواند اکثریت کرسی های مجلس عوام
این کشور را به دست آورد .جاستین ترودو که سال
 ۲۰۱۹برایدومینباربهمقامنخستوزیریکانادا
رسیدوچهارسالپیشازآنورودیشگفتانگیزبه
بازیبزرگانحاکمکاناداداشت،احتماال زمانیکه

درخواستانحاللمجلسعواموبرگزاریانتخابات
زودهنگام را به فرماندار کل تحویل میداد ،گمان
میکرد مدیریت موفقش در رویارویی با بیماری
کووید ،راه را برای پیروزی وی و حزب لیبرال
هموار میکند؛ اما از قرار معلوم نخست وزیر
محبوب باید بــرای بقای سیاسی بجنگد.
به گــزارش یورونیوز ،طبق نتایج آخرین
نظرسنجیها،رقابتمیانترودووارین
اتولو،رهبرحزبمحافظهکارتنگاتنگ
اس ــت .ایــن در حــالــی اســت که

ازموتورمحرکهاتمی(ونهتسلیحاتاتمی)ساخت
ایاالت متحده که فناوری آن ها پیشتر در انحصار
آمریکاوبریتانیابود،بهاسترالیاواگذارخواهدشد.
این زیردریاییها بناست در آدالید استرالیا ساخته
شوند .سفارت چین در واشنگتن در واکنشی
اعتراضی گفته است این کشورها باید «ذهنیت

جنگ سرد و تعصبات عقیدتی را کنار بگذارند».
در نتیجه این توافق ،دولت «کانبرا» معامله برای
ساختن زیردریاییهایی را که شرکت فرانسوی
«نــاوال گــروپ» طراحی کــرده ،کنار میگذارد.
فرانسه واکنشی شدید به این تصمیم نشان داده
است .ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانسه گفت:

کاندیدایاپوزیسیونتاهمینچندهفتهپیشبرای
بسیاریازشهروندانناشناختهبود .ترودوقولهای
بسیاریدادهبودکهقطعابسیاریراسرخوردهکرده
است .مشکلدیگر اوتصویر(ایماژ)کارزارانتخاباتی
است .در دوره فاصلهگذاری اجتماعی و بیماری،
خبریازتجمعاتبزرگانتخاباتیوهوادارانپرشور
دربرنامههایتلویزیونینیست.آنچهدرهفتههای
اخیربارهادراخباردیدهمیشود،تظاهراتمخالفان
ترودووهوکردنوحتیسنگپرانیبهنخست
وزیر است .محبوبیت ترودو در پی یک رشته
رسوایی سیاسی به شکل قابل مالحظهای
کاهشیافتهاست.ازجملهرسواییهای
او ،دو نوبت مسافرت خانوادگی با
هزینه دولتی به جزیره خصوصی
آقاخاندرباهاماسبود.

پوتین:طالباننمایندهافغانستان
نیست امابایدباآنهاکارکرد
توجهنشستسران«سازمانهمکاریشانگهای»
که به میزبانی تاجیکستان در دوشنبه برگزار
شد ،به حل بحران افغانستان تحت حاکمیت
طالبان معطوف بــود .والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهور روسیه که به علت ابتالی نزدیکانش به
کرونا در قرنطینه بود ،در مکالمه ای از طریق
ویدئوکنفرانس ،خواستار ایجاد یک گروه تماس
بین «سازمان همکاری شانگهای» و گروه طالبان
شــد .او گفت «روسیه نیاز دارد که با طالبان
همکاریکند.طالباننمایندهافغانستاننیست
امابایدباآنهاکارکرد ».امامعلیرحمان،رئیس
جمهوری تاجیکستان و میزبان این نشست نیز
گفت :تاجیکستان خواهان ایجاد یک «دولت
فراگیر» در افغانستان است .او همچنین گفت:
«تاجیکستان بارها از جامعه بین المللی به ویژه
سازمان ملل متحد و دیگر سازمانها خواسته
است تا به والیت پنجشیر که حدود دو ماه است
در محاصره کامل به سر می برد کمک فوری ارائه
دهند».عمرانخان،نخستوزیرپاکستاناظهار
کرد« :ما باید اولویتهای فوری برای جلوگیری
از یک بحران انسانی و سقوط اقتصادی در
افغانستان داشته باشیم[ ]...دولت گذشته به
شدتوابستهبهکمکهایخارجیبودکهحذف
آن میتواند منجر به فروپاشی اقتصادی شود».
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سناتور برنی سندرز« :این جا در واشنگتن ،وقتی
بــه جنگ م ـیرویــم؛ پــول بــی پــایــان وجــود دارد.
معافیتهایمالیاتیبرایمیلیاردرها؛پولبیپایان
وجود دارد اما وقتی میخواهیم از خانوادههای
آمریکایی شاغل حمایت کنیم ،ناگهان پول کافی
نداریم.اینغیرقابلقبولاست!»

چهره روز
سیخرید کاخ ،وزیر خارجه
هلند بر سر نحوه مدیریت
خــــروج اتــبــاع ایـــن کشور
و گــروهــی از افــغــانهــا از
افــغــانــســتــان ،مــجــبــور به
کنارهگیری از سمتش شد.
دیشب وزیــر دفــاع هلند نیز بر سر این موضوع
استعفا کرد.

قاب بین الملل

کرهشمالی شلیک دو موشک به سمت دریای
شرقی از روی یک قطار را که گمان مـیرود دو
موشکبالستیککوتاهبردبودهباشند،تاییدکرد.
«این تصمیم یکطرفه و غیرقابل پیشبینی ،مرا
به یاد کارهای ترامپ میاندازد .عصبانی و آزرده
هستم .این کار به منزله از پشت خنجر زدن است».
فرانسه در سال  ۲۰۱۶برنده یک ق ــرارداد 50
میلیارد دالری (دالر استرالیا) به منظور ساخت
 ۱۲زیردریایی برای نیروی دریایی استرالیا شده
بود که بزرگ ترین قــرارداد دفاعی استرالیا بود.
تحلیلگران میگویند پیمان «آک ــوس» یــادآور
دورانجنگسردوپیمانامنیتی-اطالعاتی«پنج
چشم» با نام «اوکسا» است که  ۷۵سال پیش میان
(پنجکشورانگلیسیزبان)آمریکا،بریتانیا،کانادا،
استرالیاونیوزیلندامضاشد.
شوکت میرضیایف ،رئیس جمهوری ازبکستان
هم راستا با اظهارات عمران خان ،از کشورهای
دیگر خواست تا پولهای مربوط به افغانستان
را که در بانکهای خارجی مسدود شده ،برای
فراهم سازی زمینه گفتوگو با طالبان بازکنند.
با این حال ،صندوق بین المللی پول اعالم کرده
اســت ،تا زمانیکه جامعه بینالمللی موضع
مشترک در خصوص به رسمیت شناختن دولت
طالبان اتخاذ نکند ،مشکل تحویل ارز به طالبان
باقی اســت .اقتصاد افغانستان قب ً
ال متکی به
دالرهای نقدی بود که از خارج از کشور به بازار و
از آن جا به بانک مرکزی سرازیر میشد .به دنبال
تصرفپایتختکابلتوسططالبان،کارشناسان
بانکی میگویند کمبود پول نقد میتواند منجر
به افزایش قیمت کاالهای اساسی و همچنین
تأثیر منفی بر واردات شود .همزمان ،آنتونیو
گوترش ،دبیرکل سازمان ملل اذعان کرده که
این نهاد بینالمللی «در موقعیتی نیست که
بتواند به بحران افغانستان پایان دهد ».همزمان
با بحران مالی ،بانک مرکزی افغانستان اعالم
کرد ،نیروهای طالبان موفق شدهاند بیش از
 ۱۲میلیون دالر به صورت نقدی و شمش طال
از خانههای مقامات دولت پیشین و دفاتر کار
ماموران بلندپایه امنیتی کشف و مصادره کنند.
بازگشایینشدنمسیرمالیافغانستاندرحالی
است که این گروه تعهدات اولیه خود را نقض
کرده است.

