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حمله رژیم صهیونیستی به 
پایگاه های حماس در غزه 

رســانه های فلســطینی اعــام کردنــد، 
جنگنده های رژیم صهیونیســتی چندین پایگاه 
نظامی جنبش حمــاس را در نوار غــزه بمباران 
کردند.  به گــزارش خبرگزاری فلســطینی وفا، 
هواپیماهای رژیم صهیونیستی در چندین حمله، 
پایگاه های مقاومت فلسطین در »بیت الهیا« واقع 
در شمال نوار غزه، شــرق منطقه جبالیا، شمال و 
مرکز نوار غزه و جنوب خان یونــس را هدف قرار 
دادند. جنگنده های رژیم صهیونیســتی پیشتر 
پایگاه هایی را در جنوب نوار غــزه هدف قرار داده 
بودند. طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، منابع 
محلی در غــزه اعام کردند، صــدای انفجارهای 
مهیبی در نتیجه هدف قرار دادن یکی از پایگاه های 
نظامی وابســته به گروه های مقاومت فلسطین 
در منطقه »بیت الهیا« در شــمال نــوار غزه به 
گوش رســید. شــبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به 
نقل از یک منبع نظامی مدعی شــد که ارتش این 
رژیم در واکنش به پرتــاب بالون های حامل مواد 
آتش زا، مراکز متعلق به جنبش حماس را در نوار 
غزه هدف قرار داد. رسانه های رژیم صهیونیستی 
گزارش دادند که آژیرهای خطر در شــهرک های 
صهیونیست نشــین اطراف نوار غــزه پس از این 
حمات رژیم صهیونیستی به پایگاه های وابسته 
به جنبش حماس بــه صدا درآمــد. ارتش رژیم 
صهیونیستی حالت آماده باش کامل اعام کرده و 
دستور داده که ارتش خود را برای همه سناریوها 

از جمله از سرگیری درگیری در غزه آماده کند.
در همین راستا منابع فلسطینی اعام کردند 
که یک پهپاد متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی 
توســط نیروهای مقاومت فلســطین صبح روز 
گذشته )جمعه( ساقط شده است. شبکه االقصی 
نیز گزارش داد، مقاومت فلسطین یک پهپاد ارتش 
رژیم صهیونیســتی را در غرب شهر غزه سرنگون 
کرد. این شبکه فلسطینی همچنین گزارش داد، 
عملیات ســاقط کردن پهپاد رژیم صهیونیستی، 
همزمان با حمات این رژیم به نوار غزه و هدف قرار 
دادن پایگاه های گردان های قسام، شاخه نظامی 
جنبش حماس انجام شد. در همین حال گروه های 
مقاومت فلسطین تاکید کردند، هرگز اجازه تغییر 
قواعد درگیری و تحمیل معادله های جدید از سوی 

دشمن صهیونیستی را نخواهند داد. 

فوزی برهوم، ســخنگوی جنبــش مقاومت 
اســامی )حمــاس( در بیانیــه ای مطبوعاتی 
خاطرنشان کرد: در صورت ارتکاب هرگونه حماقت 
رژیم اشــغالگر علیه ملت فلســطین و گروه های 
مقاومت از جمله گردان های قسام، همچون سدی 
محکم از ملت و مقدســات خود دفــاع می کنیم. 
برهوم تاکید کرد: مقاومت قهرمان، قوانین و ماهیت 
جنگ را تعیین می کند و ما همچنان در سایه نبرد 
»شمشــیر قدس« قرار داریــم. معادله قدس در 
کانون درگیری قرار دارد و دشــمن صهیونیستی 
چیزی در مقاومت ما نخواهد یافت مگر آنچه که 
به آن لطمه بزند. وی همچنین تصریح کرد: دفاع 
از ملت فلسطین یک وظیفه ملی، دینی و اخاقی 
است. در همین راستا، کمیته های مقاومت مردمی 
اعام کردند: اتاق عملیات مشــترک، همیشه در 
حال برگزاری نشست هایی برای پیگیری تحوالت 
و بررســی و ارزیابی موقعیت میدانی اســت. ما 
هرگز اجاره تداوم حمات و جنایت ها علیه ملت 
فلســطین را نخواهیم داد. کمیته های مقاومت 
فلسطین همچنین اعام کردند، صهیونیست ها 
با حمله به نوار غزه در پی باال بردن روحیه سربازان 
خود و تحقق یک پیروزی کمرنگ هستند. از سوی 
دیگر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با صدور 
بیانیه ای مطبوعاتی، حمات رژیم صهیونیستی 
به مراکز نیروهای مقاومت را تاشــی ناکام برای 
تحمیل قواعد جدید توصیف کرد. در بیانیه مذکور 
همچنین آمده است، نفتالی بنِت جنایتکار تاش 
دارد که خود را سرســخت تر از بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی نشان دهد 
تا ســتون ها و ارکان دولت محکوم به شکســِت 
خود را تثبیت کند تا محبوبیت خود را در جامعه 
راست گرای صهیونیســتی افزایش دهد. در این 
بیانیه آمده است: این سیاســتی که نفتالی بنت 
تــاش دارد آن را اعمال کند، شکســت خواهد 
خورد و از دولت نفتالی بنت می خواهیم که از نبرد 
شمشیر قدس درس عبرت بگیرد و مقاومت هرگز 
به رژیم غاصب اجازه نخواهد داد که قواعد جدیدی 

تحمیل کند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 طی یــک هفتــه اخیــر تمام 
خبرگزاری هــا و مطبوعات دنیا در 
حال مخابره اخبار مربوط به ســفر 
رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا و 
حضور او در نشست گروه هفت بودند. 
چنــدی بعد هم حضور جــو بایدن 
در نشست ســران ناتو مورد توجه 
بیشتر رسانه های جهان قرار گرفت 
و در نهایــت دیدار او بــا والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهوری روســیه 
در ژنو زیر ذره بین تحلیل و تفســیر 
قرار گرفت. طبیعی است زمانی که 
چنین رویدادهای مهمی در عرصه 
بین الملل در حال وقوع است، کمتر 
کسی به سایر اخبار توجه می کند که 
این البته یک پدیده نادر نیست. به 
عنوان مثال زمانی که دونالد ترامپ 
در نشست گروه هفت حضور داشت 
یا زمانی کــه او در اجاس جی 20 
ســخنرانی می کرد، تمام رسانه ها 
به دنبال آن بودند که ســوژه ای از 
ســخنان رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا برای خود دســت و پا کنند و 

به همین دلیل طیف عظیمی از سایر 
اخبار که اتفاقــاً رویدادهای مهمی 
قلمداد می شدند، به حاشیه رفتند. 
حاال هم اولین ســفر خارجی بایدن 
به یک موضوع خبرســاز تبدیل شد 
که البته روز پنجشــنبه این سفر به 
پایان رســید اما در یک هفته اخیر 
رویدادهایــی در خاورمیانه به وقوع 
پیوســت که نه تنها اهمیت زیادی 
دارد بلکه به خوبی نشــان می دهد 
وضعیت این منطقه همچنان بحرانی 
و متزلزل اســت. از یک سو در عراق 
مسائل امنیتی، اعم از عملیات های 
داعش در جریان اســت و ترورهای 
سیاسی به یک مشکل عظیم تبدیل 
شده و از طرفی دیگر در یمن هر روز 
شــاهد یک رویداد میدانی و نظامی 
بسیار مهم هستیم. فارغ از اینکه در 
سوریه و حتی در کشورهای حاشیه 
خلیج فارس مانند عربســتان چه 
اتفاقی در حال رخ دادن اســت،  اگر 
نیم نگاهی به تحوالت لبنان داشته 
باشیم به خوبی می بینیم که اوضاع 
به هیچ وجه امیدبخش نیست؛ بلکه 
هر روز یــک بحران جدیــد در این 
کشــور ظهور می کند. بدون تردید 
مولفه هایی کــه در تحلیل  اوضاع و 

احوال این روزهای لبنان روی کاغذ 
ریخته می شــود، نمی تواند ما را به 
این جمع بندی برساند که قرار است 
چه اتفاقی برای آینده این کشور رخ 
دهد اما به هر ترتیــب رویدادهای 
مذکــور نشــان از درهم ریختگی 
بنیادین در بیروت دارد. نخســتین 
مولفه ای که نشــان می دهد لبنان 
همچنان در مشــکات خود غرق 
است، اعتراض های عمومی و مردمی 
در بسیاری از شــهرهای این کشور 
است که از سه شنبه هفته گذشته تا 
روز ظهر روز گذشته )جمعه( ادامه 
داشته اســت. در این راستا العربی 
الجدید گزارش داد که شــهروندان 
لبنانی از شــامگاه دوشنبه گذشته 
در ادامه اعتراض به اوضاع نابسامان 
اقتصادی و معیشــتی کشورشــان 
در مناطــق مختلف این کشــور به 
خیابان ها آمدند. طبق این گزارش، 
معترضان لبنان تعدادی از خیابان ها 
و جاده ها را به ویژه در شمال و صیدا 
در جنوب این کشور مسدود کردند 
و به کاهــش ارزش لیــره در مقابل 
دالر اعتراض کردند. از ســوی دیگر 
احزاب لبنان و گروه های سیاسی و 
سندیکاهای مشــاغل این کشور از 

دو روز پیش )پنج شــنبه( در پاسخ 
به فراخوان اتحادیه کارگری لبنان 
برای اعمال فشــار جهت تســریع 
تشکیل دولت نجات ملی در اعتصاب 
سراســری شــرکت کردند. طبق 
گفته بشاره االسمر، رئیس اتحادیه 
کارگری لبنان، تجمعات اعتراضی 
در سراسر لبنان با درخواست برای 
تشکیل دولت نجات برگزار شده اند. 
همچنین دفتــر کارگری در بخش 
مشاغل در جریان آزاد ملی و کمیته 
مرکزی اطاع رســانی جریان آزاد 
اعام کــرد که متعهد بــه فراخوان 
اتحادیه کارگری بــرای اعتصاب به 

منظور تکمیل روند فشــار با شعار 
تسریع در تشکیل فوری دولت است. 

جلوگیری از تشدید بحران
اعتراض و اعتصاب ها در لبنان به 
حدی تشدید شده که سازمان ملل 
هم نسبت به ادامه وضعیت معیشتی 
و همچنیــن نبود دولت مســتقر، 
هشدار داده است. در این راستا نجاه 
رشدی، معاون هماهنگ کننده ویژه 
سازمان ملل و هماهنگ کننده امور 
انسانی سازمان ملل در لبنان در یک 
کنفرانس مطبوعاتــی در مقر این 
سازمان در شــهر ژنو اعام کرد که 
تشکیل نشدن کابینه در لبنان تاثیر 
بسیار زیادی بر اعتماد مردم گذاشته 
و هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست 
به لبنان برود؛ مگر اینکه دســتکم 
به سیســتم بانکــی و نهادهای این 
کشــور اعتماد پیدا کند که این امر 
هم بعید به نظر می رسد. او در ادامه 
سخنان خود اعام کرد که رهبران 
لبنان مســئولیت فــوری در قبال 
مردم خود دارند اما مردم نیز انتظار 
حمایت دارند اما بــه هر ترتیب این 
کشــور به مبلغ ۳00 میلیون دالر 
برای رفع نیازهای اساســی هشت 
ماه آینده ۱.5 میلیون شهروند خود 
نیاز دارد. این آمار و ارقامی به خوبی 
نشــان می دهد بحران معیشتی که 
ریشه در فســادها و اقتصاد ناپایدار 
لبنان دارد، نه تنهــا به این زودی به 
ســر منزل مقصود نمی رسد، بلکه 
بدون تردید مشــکات بیشتری در 
این میــان نمایان خواهد شــد. در 
این میان اما مشــکل دیگری وجود 
دارد که به نظر می رســد می تواند 
به قدری تاثیرگذار باشــد که شاید 
طــی هفته های آینــده مولفه های 
ضدامنیتــی هم در این کشــور رخ 
عیان کند. همین چند روز پیش بود 
که زینه عکر، وزیر دفاع و سرپرست 
وزارت امور خارجه لبنان در نشست 
مشــورتی وزرای خارجه عرب در 
دوحه اعام کــرد چالش هایی که 
امروز لبنان با آن مواجه است تهدید 
بی سابقه ای علیه موجودیت و نظام 
لبنان اســت و هیچ کسی تضمین 
نمی کند که در صورت فروپاشــی 
کامل چه اتفاقی برای کشور خواهد 
افتاد. با نگاهی به سخنان وزیر دفاع 

لبنان به خوبــی می توان فهمید که 
ســاختار دفاعی و نظامی این کشور 
هم دســتخوش تهدیدهای ناشی 
از نبود دولت شــده است. سند این 
ادعا را می توان ابتکار عمل فرانســه 
دانست. بر اساس اعام وزارت دفاع 
فرانسه، حدود 20 کشــور به ابتکار 
پاریس برای جمع آوری کمک های 
اضطــراری بــرای ارتــش لبنان 
پنج شنبه گذشــته در یک نشست 
مجازی شرکت کردند. در این رابطه 
یکی از مسئوالن وزارت دفاع فرانسه 
به خبرگزاری فرانســه اعام کرده 
که ارتش لبنان چندین ماه اســت 
که در تأمین نیازهای اساسی خود 
مشــکل دارد و مــا با یک مشــکل 
امنیتی و حاکمیتی روبرو هستیم؛ 
چراکه امروز نیروهای مسلح لبنان، 
ستونی اســت که می تواند مانع از 
خراب شدن شدید اوضاع امنیتی در 
کشور شود. اظهارات مقامات فرانسه 
می تواند به ما این پیام را مخابره کند 
که وضعیت اقتصادی در این کشور 
صرفاً گریبان مردم عــادی و حتی 
سندیکاهای کارگری این کشور را 
نگرفته است؛ بلکه حاال فرماندهان 
و کادر رسمِی باالترین ُرکن نظامی 
و امنیتی این کشور چندین ماه است 
که حقوق دریافت نکرده اند و حتی 
بخشــی از تجهیزات و تســلیحات 
آنها بــه دلیل عدم تامیــن بودجه، 
عمًا قابل اســتفاده نیست. براین 
اساس که گفته می شود »زنگ خطر 
 فروپاشی در لبنان« آرام آرام به صدا 

درآمده است. 

ادامه اعتراض های معیشتی در لبنان همزمان با طرح فرانسه برای حمایت از ارتش این کشور؛ 

پاریس در تکاپوی احیای بیروت
هماهنگ کننده 

ویژه سازمان ملل و 
هماهنگ کننده امور انسانی 

سازمان ملل در لبنان در 
یک کنفرانس مطبوعاتی 

در مقر این سازمان در 
شهر ژنو اعالم کرد که 

تشکیل نشدن کابینه در 
لبنان تاثیر بسیار زیادی 
بر اعتماد مردم گذاشته و 

هیچ سرمایه گذاری حاضر 
نیست به لبنان برود

اظهارات مقامات فرانسه به 
ما این پیام را مخابره می کند 
که وضعیت اقتصادی لبنان 
صرفاً گریبان مردم عادی و 
حتی سندیکاهای کارگری 
این کشور را نگرفته است؛ 

بلکه باالترین ُرکن نظامی و 
امنیتی بیروت چندین ماه 

است حقوق دریافت نکرده  
است

رئیس جمهوری روسیه گفت، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مساله ای مهم برای مسکو به شمار می رود. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، والدیمیر پوتین در جریان نشســتی در مسکو به این مساله اشاره کرد که افغانستان 
یک مرز مشترک با تاجیکستان دارد؛ کشوری که روسیه در آن پایگاه نظامی دارد و تاجیکستان یکی از اعضای بلوک 
نظامی تحت رهبری روسیه است. وی ادامه داد: نیروهای آمریکایی در حال خروج از افغانستان هستند. این مساله 
برای ما مهم است. ما یک پایگاه نظامی در تاجیکستان داریم. چگونگی برقراری 
روابط در این منطقه و تضمین امنیت در آن برای ما مهم است. پوتین تاکید کرد 
که این مساله یکی از موارد مورد نظر در دســتورکار دیدارش با جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا در نشست روز چهارشنبه ژنو بوده است. این دو همچنین درباره 
کنترل ساح، درگیری های منطقه ای و بین المللی، همکاری در منطقه شمالگان 

و امنیت سایبری صحبت کردند.

پلیس نیجریه اعام کرد، در نتیجه حمله مردان مســلح یک افســر پلیس کشته و دســت کم ۸0 دانش آموز 
و پنج آموزگار از مدرســه ای در اســتان کبی این کشــور ربوده شــدند. به گزارش رویترز، این حمله سومین آدم 
ربایی بزرگ در ســه هفته گذشــته در شــمال غرب نیجریه اســت که مقام ها گفته اند از ســوی مردان مسلحی 
صورت گرفتــه که به دنبــال گرفتن باج هســتند. یکی از آمــوزگاران این مدرســه گفت، مردان مســلح پس از 
 حمله به مدرســه، ۸0 دانش آمــوز را که بیشترشــان دختر بودنــد، ربودند. 
وی ادامه داد: آنها یکی از افســران پلیس را کشــتند، در مدرســه را شکستند 
و مســتقیم به ســوی کاس هــای درس رفتند. ســخنگوی پلیس اســتان 
کبی نیــز گفت، مردان مســلح یک افســر پلیــس را در جریان تبــادل آتش 
 کشــتند و همچنین بــه یک دانش آمــوز شــلیک کردنــد؛ وی اکنون تحت 

مراقبت های پزشکی است.

کشته شدن یک پلیس و ربایش ۸۰ دانش آموز در نیجریهپوتین: خروج آمریکا از افغانستان برای روسیه مهم است

بر اساس آمار آژانس آوارگان سازمان ملل درباره بی 
خانمانی اجباری، تعداد افرادی که در سراسر جهان و 
به دلیل درگیری ها و پیگردهــا مجبور به بی خانمانی 
شــده اند دو برابر شــده و به رقم بیش از ۸2 میلیون 
تن در 2020 رســیده اســت. به گزارش اسپوتنیک، 
این گزارش پیــش از روز جهانــی پناهجویان در 20 
ژوئن منتشر شد و در آن آمده اســت: تا پایان 2020، 
تعداد افــرادی که به دلیــل درگیری هــا، پیگردها، 
خشــونت، نقض حقوق بشــر و ســایر موارد جدی 
مربوط به نقــض و ایجــاد اختال در نظــم عمومی 
مجبور شــدند تن به آوارگی بدهند، به ۸2.۴ میلیون 
 تن رســیده که باالترین میزان محســوب می شــود. 
این آمار بیش از دو برابر سطح یک دهه گذشته یعنی 
۴۱ میلیون تن در 20۱0 اســت. در این آمار همچنین 
آمده اســت، در نتیجه، بیش از یک درصد از جمعیت 

جهان، یک نفر از ۹5 نفر، اکنون مجبور به بی خانمانی 
هســتند، در حالیکه این میــزان در 20۱0، یک نفر 
در ۱5۹ نفر بود. بر اســاس اعام آژانس مذکور، بیش 
از 2۶ میلیون تــن از آنهایی که بی خانمان شــده اند، 
پناهجو هســتند و تقریبــا یک میلیون کــودک نیز 
 به عنــوان پناهجو در بــازه زمانــی 20۱۸ تا 2020 

به دنیا آمده اند. 

مجلس نماینــدگان آمریکا روز پنجشــنبه مجوز 
رئیس جمهوری این کشور را برای استفاده از نیروهای 
نظامی لغو کرد. به گزارش هیل، این مجوز که در سال 
2002 صادر شده بود، راه را برای حمله آمریکا به عراق 
در ســال 200۳ باز کرد. در جریان رای گیری نهایی 
که روز پنجشــنبه انجام شــد 2۶۸ نماینده موافق و 
۱۶۱ نماینده از جملــه ۴۹ جمهوری خواه مخالف لغو 
این مجوز بودند. همــه نمایندگان دموکرات بجز الین 
لوریا نماینده ویرجینیا به لغو ایــن مجوز رای مثبت 
دادند. در پی تصویب مجلس نماینــدگان، این طرح 
برای بررسی به ســنا می رود، تا اگر مورد تصویب سنا 
نیز قرار بگیرد به قانون تبدیل شــود. میچ مک کانل، 
رئیس اقلیت جمهوری خواه مجلس ســنا در مخالفت 
با لغو این مجوز ســخن گفته اســت و انتظار می رود 
بر ســر تصویب این طرح در ســنا بحث هــای زیادی 

دربگیرد. جو بایــدن از لغو این مجــوز حمایت کرده 
است. دولت او معتقد است این مجوز تاثیر محدودی بر 
عملیات های نظامی این کشور خواهد داشت. کاخ سفید 
در بیانیه ای اعام کرده اســت که در حال حاضر هیچ 
اقدام نظامی  که متکی به این مجوز باشــد ندارد و لغو 
 این مجوز تاثیر ناچیزی بــر روی عملیات های نظامی 

کنونی دارد.

بیش از ۸۲ میلیون نفر در جهان بی خانمان اجباری هستندلغو قانون اختیارات رئیس جمهوری آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی 
خبرخبر


