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آن سوی ناآرامی های بیروت
پس از شروع به کار طارق بیطار قاضی پرونده
انفجاربندربیروت،ویبرخالفرویههایمرسوم
قضاییبهسیاسیکاریورفتارهایخالفعرف
قضاوت پرداخت .برای نمونه بیش از دو ساعت
با خانم دوروتی شیا سفیر آمریکا در بیروت جلسه
خصوصیبرگزارکرد(درصورتیکهوییکمقام
قضایی داخلی است و ارتباط مستقیم او با سفیر
آمریکاکامالایجادشبههمیکند)وپسازآنحکم
دستگیری دو عضو جریان  ۸مارس یعنی علی
حسن خلیل (وزیر سابق دارایــی) و غازی ُزعیتر
(نمایندهکنونیپارلمانلبنانکهدارایمصونیت
قضاییاست)راصادرکرد.امادربارهناآرامیهای
اخیر بیروت ذکر چند نکته ضروری است -1:با
توجهبهرفتارهاودیدارهایکامالمشکوکسفیر
آمریکا از جمله مالقات با قاضی پرونده انفجار
بیروت به نظر می رسد سیاست ایــاالت متحده
ناامن سازی و برافروختن آتش اختالفات داخلی
در لبنان است زیرا قدرت گرفتن روزافزون حزب
ا ...در شرایط عادی و برقراری موازنه قدرت با
اسرائیل برخالف منافع آمریکاست -2 .با توجه
به سابقه منفی سمیرجعجع در بــروز اقدامات
امنیتی و تروریستی احتماال عمال وی در پشت
پردهتیراندازیبهتظاهراتکنندگانلبنانیقرار
داشته باشند -3 .طارق بیطار قاضی پرونده نیز
در این حادثه مقصر است زیرا برخالف رویه های
قضایی،پروندهراسیاسیوجناحیکردهواعمال
نامربوطی از وی سر زده تا جایی که سیدحسن
نصرا ...نیز به این گونه اقدامات و احکام وی
معترضشد-4.بعدازهوشمندیمقاومتلبنان
در ماه های گذشته و فروکش کردن غائله خلده،
این دومین بار است که عده ای مسلح سعی دارند
فتنهداخلیدرلبنانایجادکنندکهالبتهحزبا...
بارهااعالمکردهتالشدشمنانبرایورودسالح
مقاومت به درگیری داخلی را ناکام می گذارد و
امنیتلبنانتوسطارتشآنتامینخواهدشد.

بازیگرانتوطئهجدید
درلبنان

اوضاعدرلبنانباردیگرمتشنجوبحرانیشد.حملهبهتظاهرات

مسالمتآمیزمردمدستکم 8کشتهو 60زخمیبهجاگذاشت.
پشتپردهاینناآرامیهاچهکسانیهستند؟

روز جمعه بــه مناسبت کشتههای
درگیریهای عصر پنج شنبه بیروت
عزای عمومی اعالم شده بود.انفجار
 4اوت  2020در بندر بیروت حدود
 200کشته و بیش از شــش هــزار
زخمی داشته است .با گذشت 14
ماه از این انفجار در بیروت ،برخی
لبنانیها روز پنج شنبه تجمعی
را در اعــتــراض بــه عملکرد «طــارق
بیطار» قاضی پرونده برگزار کردند.
این افراد  ،طارق بیطار را به سیاسی
کاری متهم کردند و به عملکرد وی
اعتراض داشتند  .حزبا ،...جنبش
امل و جریان المرده برای هواداران
خــود فــراخــوان دادنـــد و خواستار
برگزاری تجمعی با هدف برکناری
قــاضــی پــرونــده شــدنــد.ایــن قاضی
بــرخــی از رهــبــران مــطــرح جنبش
حزبا ...و جنبش امل را در باره این
انفجار متهم کرده است .نمایندگان
و وزیران وابسته به حزبا ...و جنبش
امل تأکید کردهاند که قاضی بیطار،
این مسئله را به نفع آمریکا سیاسی
کــرده است و مــورد حمایت سفارت
آمریکا قرار دارد.با برگزاری تظاهرات

تک تیراندازانی که حــزبا ...و امل
اعالم میکنند وابسته به گرو ههای
حــزب «سمیر جعجع» هستند ،به
سمت معترضان تیراندازی کردند و
هشت نفر را کشتند و بیش از  60نفر
را زخمی کردند .در عین حال  جعجع
خشونتها را محکوم کرده و گفته:
«دلــیــل اصــلــی ایــن تــحــوالت وجــود
گسترده و مهارنشده تسلیحاتی است
که شهروندان را در هر زمان و مکانی
تهدید میکند«».میشل عون»رئیس
جمهور لبنان ،این جنایت را هدایت
شــده بــرخــی جــریــانهــای سیاسی
ایــن کشور اعــام و از آن بــه عنوان
گــروگــان گرفتن کــشــور یــاد کــرد.
میشل عون گفت« :اجــازه تکرار آن
چه رخ داده را نخواهیم داد و هرگز
به کسی اجازه نمیدهیم که کشور
را بــرای منافع خود گرو بگیرد ».به
نوشته پــارس تودی،این جنایت در
شرایطی رخ داد که حــزبا ...لبنان
با هدف مقابله با بحران سوختی این
کشور ،از ایــران سوخت وارد کرد.
واردات سوخت از ای ــران از همان
زمــانــی کــه ایــن ای ــده از ســوی سید

حسن نصرا ...مطرح شد با مخالفت
مخالفان مقاومت در داخــل لبنان
مواجه شد و در صــدد خنثی کردن
تاثیرات مثبت این ابتکار برآمدند.
رصد تحرکات سفیر آمریکا در بیروت
حاکی از تحرکات سوال برانگیز این
سفارتخانه در تحوالت اخیر است .
سفیر آمریکا دیدارهای مشکوکی با
برخی شخصیتهای لبنانی از جمله
با قاضی پرونده انفجار  4اوت بیروت
داشته است«.طارق بیطار» قاضی

پــرونــده انفجار  4اوت دیـــداری دو
ساعته با «دوروتی شیا» سفیر آمریکا
در بیروت داشته ،در حالی که وی
یک مقام قضایی داخلی است و پس
از این دیــدار ،دستور دستگیری دو
عضو ائتالف  8مــارس یعنی «علی
حسن خلیل» وزیر سابق دارایــی و
«غزی زعیتر» نماینده کنونی پارلمان
لبنان را صادر کرد.آمریکا با هدف
جلوگیری از تقویت موقعیت حزبا...
در لبنان ،سعی دارد اتها مزنی به

فرا خبر
از ُقندوزتاقندهار؛بانیجنایتیکیاست...

اظهارنظر روز

حملهتروریستیبهمسجدشیعیانقندهار ،بیشاز 62شهیدو 70زخمیبهجاگذاشت
شی:مرکل«دوستقدیمیچین»است
تا پایان دوره زمامداری آنگال مرکل مدت زیادی
باقینماندهاست.مذاکراتتشکیلدولتائتالفی
که به پایان برسد ،دوره زمامداری  ۱۶ساله او نیز
پایانمییابد.درچنینشرایطی،شیجینپینگ،
رئیس جمهوری چین و رهبر حزب کمونیست
این کشور با انتشار ویدئویی از عملکرد مرکل در
دوره زمامداریاش قدردانی کرده است.شی از
مرکل به عنوان «دوست قدیمی چین» یاد کرده
است.ویدئوییازسخنرانیشیجیپینگمنتشر
شده است .رئیس جمهورچین با تحسین از دوره
زمامداری مرکل سخن میگوید .در این ویدئو،
تصویر مرکل نیز دیده میشود ،بی آن که فرصت
بیان چیزی را بیابد.لقب «دوست قدیمی چین»
لقبی نیست که به هر کسی اهــدا شــود .پیش از
مرکل ،فیدل کاسترو ،رابرت موگابه ،هوگو چاوز
و آلکساندر لوکاشنکو نیز چنین لقبی را دریافت
کرده بودند.افزون بر آن ،چین حتی به اشخاصی
که«پیشینهانقالبی»ندارندنیزگاهیچنینلقبی
دادهاست.ازآنجملهمیتوانبهریچاردنیکسون،
بیلگیتسوگرهاردشرودر اشارهکرد/.دویچهوله

خبر متفاوت

این جریان را از طریق برخی عوامل
داخلی و به راه انداختن ناآرامیها
و همچنین ضعیف نــگــه داشــتــن
دولت پیگیری کند« .احمد دستمال
چیان» کارشناس مسائل غرب آسیا
با اشاره به تیراندازی افراد ناشناس
بــه سمت تظاهرات مسالمتآمیز
لبنانیها در بیروت گفت « :لبنان
مدتی اســت کــه آشــوب زده اســت.
بیشتر این آشوب آفرینیها از ناحیه
نــیــروهــای مخالف مقاومت است.
آن ها همراه با قدر تهای خارجی
به ویژه کشورهایی که در غرب آسیا
تا ثیر گذ ا رهستند  ،نمیخو ا هند
لبنان آرام باشد و دولت قوی و با ثبات
داشــتــه بــاشــد .هــدف هــم از پــای در
آوردن مردم و فاصله انداختن میان
آنان و مقاومت اســت ».عباس خامه
یار ،رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران در بیروت نیز گفت:این رخداد
بــه صــورت آشــکــار یــک توطئه بــرای
فتنه انگیزی علیه مقاومت است.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا دوشب
پیش وارد لبنان شد و با شخصیت
های مختلف دیدار کرد .این ناآرامی
ها با مدیریت سفارت آمریکا انجام
می شود.خویشتن داری حزب ا،...
جنبش امل و هواداران آن ها مانع به
وقوع پیوستن جنگ داخلی در لبنان
شــده اســت ،وگرنه مخالفان ،همه
راه ها را برای ایجاد جنگ داخلی و
تضعیف مقاومت رفته اند.استفاده
مجدد از نیروهای سمیر جعجع و
سپردن ماموریت تیراندازی به مردم
به آن ها ،آخرین تالش آمریکا برای
فتنه انگیزی علیه حزب ا ...است.

طالبان ،ناتوان در برقراریامنیت

نبی شریفی -دیروز حدود ساعت 13
و  30دقیقه هنگام ادای نماز جمعه ،سه
تروریست با سالح گرم بر نمازگزاران
شیعه قندهار آتــش گشودند و پــس از
آن جلیقه های انتحاری خود را منفجر
کردند .نخستین انفجار بیرون محوطه
مسجد و دیگری داخل فضای سربسته
کــه نــمــازگــزاران حضور داشــت ـهانــد ،به
وقــوع پیوسته اســت .این دومین جمعه
پیاپی است که سجاده نمازگزاران شیعه
افغانستان رنگ خون می گیرد .انفجار
روز گذشته که داعــش مسئولیت آن را
برعهده گرفته است در مسجد «فاطمیه»،
بزرگ ترین مسجد شیعیان در قندهار،
رخ داده است .در پی این حمله تروریستی
بیش از  62تن شهید و  70تن زخمی
شــدنــد .ذبــیــحا ...مجاهد ،سخنگوی
طالبان در پیامی نوشته است که «امارت
اسالمی» این انفجار را نکوهش میکند و
آن را «جنایت بزرگ» میداند .او اضافه
کــرده که طالبان به نیروهایش دستور
داده عامالن آن را دستگیر کنند و «به
پنجه شریعت» بسپارند .جمعه دو هفته

پیش نیز شیعیان در مسجد «سیدآباد»
در منطقه «خانآباد» قندوز هدف حمله
تروریستی قــرار گرفتند .حمله ای که
در آن  120نمازگزار شهید و بیش از
 170نفر زخمی شدند .مسئولیت این
انفجار را گروه داعش (شاخه خوراسان)
به عهده گرفت .آن چه در هفته های اخیر
رخ داده ،نشان می دهد طالبان در برابر
برقراری امنیت در افغانستان ،همان قدر
کم زور و منفعل است که دولــت اشرف
غنی احــمــدزی ،رئیس جمهور سابق و
فراری این کشور بود .البته تفاوت هایی
میان افغانستانی که طالبان اداره آن را
به دست گرفته با آن چه اشرف غنی اداره
می کرد وجود دارد .آن زمان  300هزار
نیروی نظامی و انتظامی آمــوزش دیده
در دولت اشرف غنی مامور حفظ امنیت
بودند .ماموریتی که تاریخ شکست آن
را اثبات کرده است .برآورد از نیروهای
نظامی طالبان پیش از سقوط کابل بیش
از  80هزار تن بوده است .هرچند آماری
از افزایش کمی این نیروها در دسترس
نیست .در حــدود دو ماهی که طالبان

بر افغانستان مسلط شــده ،از تعداد و
حجم حمالت کم شده که رویداد عجیبی
نیست .چراکه بخش عمده ناامنی ها
در جــمــهــوری افــغــانــســتــان ،نــاشــی از
انتحاری ها ،حمالت و نبردهای طالبان
با مــردم افغانستان و نیروهای امنیتی
بــود .حــاال آن ها که خــود زمانی عامل
کشتار و خون ریزی ها بودند ،برقراری
امنیت را به دست گرفته و در اجرای آن
شکست خــورده انــد .داعــش در صــدر و
سایر گــروه هــای تروریستی در پی آن،
همچنان با حمالت خونین خود ،عامل
مرگ غیرنظامیان هستند .آیا طالبان در
برابر شیعه کشی گروه های تروریستی
مماشات می کند؟ هنوز عمدی یا سهوی
بــودن آن مشخص نیست .امــا ،آن چه
مشخص اســت ایــن کــه در هــر کوچه و
خیابانی نیروهای مسلح طالبان دیده می
شوند ،نیروهایی که توان برقراری امنیت
را ندارند .حال آن که این گروه عالوه بر
امنیت جانی مردم افغانستان ،در ایجاد
امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان
این کشور هم شکست خورده است.

محمدایمانی-هر هفته صدها نفر از شهروندان مظلوم
افغانستان ،بر اثر اقدامات تروریستی علیه مساجد شیعیان به
خاکوخونکشیدهمیشوند؛دیروزهمدرپیانفجارتروریستی
درنمازجمعهمسجدشیعیانقندهار،دههانفرشهیدومجروح
شدند .چندی پیش هم جنایت مشابهی در مسجد شیعیان در
قُندوز رخ داد.این اقدامات تروریستی به نام داعش انجام می
شود اماکیستکهنداندداعش،عروسکدستسازآمریکاست
و با دالرهای سعودی تغذیه می شود .داعش را دولت آمریکا در
دورهاوباماساخت.سراینافعیدرعراقوسوریهکوبیدهشد،اما
بقایایآنبامدیریتآمریکاوبرخیدولتهابهافغانستانانتقال
یافتند.دولت آمریکا ،متهم اول جنایت ها در افغانستان است؛
نوع حضور بهانه جویانه آمریکا و نحوه خروجش از افغانستان،
میراثیجزبیثباتیسیاسیوتقویتناامنیوتروردرافغانستان
به همراه نداشته است.آن ها سه دهه قبل ،از طالبان در برابر
شوروی حمایت کردند سپس ،طالبان را تروریست نامیدند و
بهانه اشغال افغانستان قرار دادند و سرانجام با خالی کردن
پشت دولت مستقر (اشرف غنی) ،مقدمات تشدید ناامنی و
جنگوتروررافراهمساختند.آمریکا،همینچرخه «حمایت/
تظاهر به مخالفت /بهانه کردن برای مداخله» را درباره داعش
همدرپیشگرفت.دولتطالبان،متهمدومجنایتهاییاست
که در دوره حکومت داری توام با بی تفاوتی آن ها انجام می
شود؛بیعملیوبیتفاوتی،کمتریناتهاماستوگرنه،برخی
تحلیل گران می گویند طالبان در این جنایت ها شریک است و
ماجرا صرفا به نام داعش تمام می شود.به خاک و خون کشیده
شدنمردممظلومدرافغانستان،مصیبتدردناکیاستکههر
چندوقتیکباراتفاقمیافتد؛اینرویدادتلخ،درضمننشانه
سقوط فاحش ابرقدرتی است که دو دهه قبل سودای الهام
بخشی در دنیا داشت اما اکنون با بی ریشه ترین و منفور ترین
گروههایتروریستیدردنیا َایاقشدهاست.دولتهایدودهه
اخیر آمریکا تصور می کردند جنگ و تروریسم نیابتی می تواند
درکناراشغالگریمستقیم،سالحکاریآنهابرایتغییرنقشه
منطقهوترسیمخاورمیانهجدیدباشد.امااینرویکردخباثتآمیز
موجبشد«بیداریومقاومتاسالمی»تبدیلبهگفتمانغالب
وفراگیردرمنطقهشودوبیتردید،خباثتدرحقمردممظلوم
افغانستان ،نتیجه بهتری برای حاکمان کاخ سفید نخواهد
داشت؛آمریکاهماینکدرمیانپیامدخباثتهایگذشتهاش
دست و پا می زند و تداوم همان خباثت ،نتیجه ای جز عمیق تر
کردنباتالقخودساختهنخواهدداشت...

3
پیشخوان بین الملل

تشبیه سمیر جعجع جنایتکار به آدولــف هیتلر
توسطروزنامهاالخبارلبنان(نزدیکبهمقاومت)

نمای روز

تصاویریازآنجلیناجولیدرمراسمامضایکتاب
جدیدش در لسآنجلس آمریکا  /این کتاب که
«حقوقتانرابدانیدوآنهاراطلبکنید»نامدارد
وجولیآنرابهطورمشترکباجرالدینونبورن
وکیلحقوقبشرنوشته،ماموریتدارددانشالزم
برایبهچالشکشیدنبیعدالتیهارادراختیار
کودکانقراردهد/.دیلیمیل

قاب بین الملل

در پی قدرتگیری طالبان و سقوط کابل دهها
هزار شهروند افغانستان از کشور خارج شدند،
هزاراننفردیگرهمچنینقصدیدارند.بسیاری
ازمردمقادربهتامینابتداییتریننیازهایخودنیز
نیستند.برخیهاحتیبرایتأمیننیازهایاولیه
خود ناچار شدهاند دار و ندار خود را در بازارهای
خیابانیکابلعرضهکنند/.دویچهوله

چهره روز
بیل کلینتون بــه دلیل
«عــفــونــت نــامــرتــبــط با
کــوویــد» در بیمارستان
بــســتــری ش ــد .پزشکان
آقای کلینتون میگویند
او طــی دو روز گذشته
تــحــت درمــــان بـــوده و پــس از آن کــه تــعــداد
گلبو لهای سفید خــون او به صــورت مــداوم
کاهش یافته ،کادر درمــان به او آنتی بیوتیک
تجویز کرده که بدن کلینتون به خوبی به روند
درمان پاسخ داده است.در همین حال سیانان
به نقل از پزشکان کلینتون نقل کرده که رئيس
جمهوری پیشین آمریکا پس از چندین روز
احساس خستگی به بیمارستان رفته و کادر
درمــان تشخیص دادهانــد که او دچــار عفونت
خونی شــده و ایــن مشکل از عفونت دستگاه
ادراری آغاز شده است/.یورونیوز

توئیت روز

کنگره آمریکا برای مجرم شناختن مشاور پیشین ترامپ آماده می شود

«بنن» چالشی برای روزهای انتخاباتی
سرگئی سابیانین شهردار مسکو است .وی از هر
راه و روش ممکنی برای جلب نظر مساعد ساکنان
این شهر بهره گرفته تا بر میزان واکسیناسیون
کرونا بیفزاید.سابیانین زمانی گفتهبود بهکسانی
که واکسن کرونا تزریق کــرده باشند ،به حکم
قرعه خودرو میدهد .بهرغم آن ،توفیق چندانی
از ایــن راهکار نصیب او نشد.پس از آن از الــزام
واکسیناسیونبرایبسیاریازمشاغلسخنگفت.
این روش نیز کارگر نیفتاد .او اکنون پرداخت ۱۰
هزار روبل پاداش (معادل  ۱۲۰یورو) برای افراد
مسنتر از ۶۵سال را که حاضر به دریافت دوز دوم
باشند،پیشکشیدهاست/.دویچهوله

حمله  6ژانــویــه  2021هـــواداران
افراطی و خشمگین دونالد ترامپ به
کنگرهآمریکا،آنقدرتحفهارزشمندی
برای دموکرات ها هست که نخواهند
به راحتی از آن دست بکشند .چهره
جیکوبچنسلی،سردستهشورشیان
کــه بـــدون لــبــاس ،بــا کــاهــخــودی
شاخدار و پوستین حیوانی به کنگره
هجوم برده بود ،همان تصویر ایده آلی
است که رقبای رئیس جمهور سابق
آمریکا برای معرفی ترامپ و ترامپیسم
نیاز دارند .به ویژه که دونالد ترامپ با
حضور در میان هزاران هوادارش در

ایالت آیووا ،تلویحا کارزار انتخاباتی
 2024را با شعار «آمریکا را دوباره و
دوباره باشکوه کن!» کلید زده است.
اکنون ،کنگره آمریکا بــرای بررسی
حوادث روز ششم ژانویه ،کارگروهی
متشکل از نمایندگان هر دو حزب
راهانــدازی کرده است .این کارگروه
تحقیقاتی شماری از اعضای ارشد
حزب جمهوری خــواه را بــرای پاسخ
گویی به پرسش بازرسان دعوت کرده
است ،از جمله «استیو بنن» ،مشاور
پیشین ترامپ و «مارک مدوز» ،رئیس
دفتر وقت کاخ سفید .ترامپ از این

دو فــرد که از دوستان وی محسوب
مــی شــونــد ،درخــواســت کــرده است
که در جلسات گروه تحقیق شرکت
نکنند .در همین باره ،استیو بنن نیز
در جلسهای که بــرای روز پنج شنبه
 ۱۴اکتبر پیشبینی شده بود ،شرکت
نکرد .حــاال ،نمایندگان «بنن» را به
«تمرد از خواست کنگره» متهم کرده
انــد .در همین بــاره قــرار اســت روز
سهشنبه آینده درباره حضور نیافتن
او تصمیم گیری شــود .پــس از آن،
موضوع بــرای رایگــیــری به کنگره
ارسال میشود .در صورت رای کنگره

به مجازات استیو بنن ،احتمال دارد
او بــه  ۱۲مــاه زن ــدان محکوم شــود.
تعیین پــرداخــت جریمه نقدی نیز
از جمله مجازاتهایی اســت که در
چنین مــواردی پیشبینی میشود.
به گــزارش بی بی سی ،وکــای بنن
مــی گویند او تنها زمــانــی بــا کنگره
همکاری می کند که دونالد ترامپ
با ارائــه مــدارک مــورد درخــواســت به

کمیتهتحقیقموافقتکند.دموکرات
ها می گویند استیو بنن امیدوار است
بتواند با وقت کشی ،کمیته تحقیق را
تا انتخابات میان دوره ای سال آینده
معطل کند .جمهوری خواهان نیز
امیدوارند اکثریت در مجلس سنا و
مجلس نمایندگان را در انتخابات
میان دوره ای نوامبر سال  ۲۰۲۲به
دست بیاورند.

جیم جــوردن ،نماینده جمهور یخواه کنگره
آمریکا«:تورم سر به فلک کشیده است.قیمت
بنزین باال رفته اســت.آب نبا تهای هالووین
در بــنــادر گــیــر کـــرده اســت.بــوقــلــمــون هــای
عیدشکرگزاری گــران شد هاند.هدیههای
کریسمس دیر میرسد.برای تعطیالتی سخت
و دشوار در آمریکای جو بایدن آماده شوید!»

