بین الملل

پنج شنبه  20خرداد 1400
 29شوال .1442شماره 20680

تحلیل روز

درنگیبرسخناننصرا...
دکتر سید رضی عمادی  -در سخنان اخیر
سیدحسن نصرا ...به مناسبت سیامین سالروز
افتتاح شبکه المنار ،عالوه بر مسائل داخلی لبنان
که پیش از این نیز بارها از سوی دبیرکل حزبا...
لبنان مطرح شده بود ،سه نکته مهم وجود داشت:
-1رسانههای مخالف با انتشار خبرهای دروغ،
تردیدهاییدربارهسالمتیسیدحسننصرا...ایجاد
کرده بودند ،تردیدهایی که بیشتر به آرزوی آن ها
شبیهبودتاواقعیت.سیدحسننصرا ...باسخنرانی
وحضوردرمقابلدوربینهانهتنهابهشایعاتدرباره
سالمتی خود پایان داد بلکه اعالم کرد« :همچنان
امیدوارممابایکدیگردرمسجداالقصینمازخواهیم
خــوانــد ».دومین نکته سخنان نــصــرا ، ...هشدار
امنیتی بود .این هشدار امنیتی مربوط به وضعیت
سرزمینهای اشغالی و قوت گرفتن کنار رفتن
«بنیامین نتانیاهو» از نخست وزیری اسرائیل بود.
حتی در داخل اراضی اشغالی نیز افراد متعددی
درباره شخصیت نتانیاهو و احتمال دست زدن وی
به اقدامی امنیتی نظیر جنگ یا ناامنی برای بقای
در قــدرت هشدار دادنــد .این وضعیت زمانی که
«دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری سال
گذشته آمریکا متحمل شکست شد نیز مطرح بود و
گمانهزنیهایی درباره احتمال مرتکب شدن وی
به اقدامی غیرعقالنی وجود داشت که این نشان
میدهد تیپ شخصیتی افــرادی مثل نتانیاهو و
ترامپ تا چه حد به هم نزدیک است ،افرادی که در
چهار سال گذشته هزینههای سنگینی بر منطقه
غرب آسیا و برخی کشورهای این منطقه تحمیل
کردند .سومین نکته سخنان سید حسن نصرا، ...
مربوطبهجنگائتالفسعودیعلیهیمنبود.ازدید
دبیرکل حزبا ...لبنان ،عربستان سعودی در این
جنگ علیه یمن که 74ماه از آن میگذرد ،شکست
خوردهاستواکنونبرایپایاندادنبهجنگتالش
میکنداماسعیداردموضوعپایانجنگراازکانال
آمریکا پیگیری کند .آمریکا در حال اجــرای طرح
عربستاناستتاهمآلسعودراازباتالقیمننجات
و هم چهره مثبتی از دولت جدید خود ارائه دهد.
موضوع دیگر این است که آن چه در طرح آمریکا و
عربستانپیگیریمیشود،پایاندادنبهجنگاست
نهپایاندادنبهمحاصرهوتحریمیمن.

توئیت روز

ب ــرن ــی ســـنـــدرز ،ســنــاتــور ایـــالـــت ورم ــون ــت
آمریکا :نرخ مالیات واقعی میلیاردرها:وارن
بافت0.10 :درصــد جف بــزوس0.98 :درصــد
مایکل بلومبرگ1.30 :درصــد ایــان ماسک:
3.27درصــد؛ نرخ مالیات برای آمریکایی های
طبقه کارگر24.2 :درصد! از میلیاردرها مالیات
بگیرید .آن ها را وادار کنید سهم عادالنه خود را
پرداخت کنند .زیرساخت های در حال فروپاشی
ملت ما را از نو بسازید.

حمالت طالبان به والیــت فاریاب در شمال
افغانستان به تصرف شهرستان «دولت آباد»
منجر شد« .عبداالحد ایل بیک» عضو شورای
والیتی فاریاب گفت« :ولسوالی (شهرستان)
دولــت آبــاد ،در حمله طالبان سقوط کــرد و
تعدادی از نیروهای امنیتی با تجهیزات در
داخــل ساختمان فرمانداری محاصره شده
و برخی دیگر از نیروهای امنیتی از منطقه
عقب نشینی کرده اند ».این مسئول محلی در
والیت فاریاب افــزود :کنترل ادارات و مراکز
دولتی ازجمله مخابرات در منطقه دولت
آباد در اختیار طالبان قرار گرفته است .روز
گذشته هم مسئوالن والیــت غور افغانستان
گفته بودند ولسوالی «شــهــرک» نیز توسط
طالبان سقوط کرده است .در دو هفته اخیر
چندین شهرستان افغانستان توسط طالبان
سقوطکردهاستامامقاماتدولتیاینکشور
مدعیهستندکهعقبنشینیتاکتیکیانجام
داده اند .ادامه سریال تصرف و سقوط برخی
مناطق و شهرستان های افغانستان توسط
گروه طالبان در روزها و هفته های اخیر باعث

سریال تصرفات طالبان

در چند روز اخیر چندین شهرستان افغانستان از جمله فاریاب و غور سقوط
کرده است.دالیل افزایش حمالت طالبان چیست؟
بروزنگرانیهایجدیدربینمردماینکشور
شده است .در شرایطی که حمالت طالبان و
تصرف برخی شهرهای افغانستان توسط این
گروه تداوم یافته است ،در وهله اول نگاه ها به
سمتارتشوپلیساینکشورمعطوفوضعف
نیروهای امنیتی در مقابله با تهاجم افراط
گرایانوخشونتطلبان،عاملاصلیپیشروی
های طالبان محسوب می شود .قوم گرایی و
سیاست زدگــی ازجمله عواملی است که در
سال های اخیر موجب شده تا نوعی دو یا چند
قطبی در بین نیروهای مسلح افغانستان که
ماموریت مشترک آنان مقابله با ناامنی ،تامین
امنیت داخلی و صیانت از مرزهای این کشور
است ،به وجود آید که این مسئله سبب شده
توانایی ارتش افغانستان در مبارزه با تروریسم

در موقعیت ضعف قرار گیرد .وجود اختالفات
سیاسی بین مقامات ارشد دولت افغانستان و
سرایت آن به مسئوالن منسوب آنان در والیات
مختلف این کشور سبب شده تا این مناقشه ها
ازسطحملیبهمحلیکشاندهشودواینمسئله
بهایجادشکافبیننیروهایمسلحافغانستان
منجر شده اســت .این دیدگاه وجــود دارد تا
زمانیکهنیروهایمسلحافغانستانتحتتاثیر
اختالفات سیاسی دولتمردان این کشور قرار
داشته باشند ،شکاف بین این نیروها آسیبی
جدی به راهبرد مقابله حداکثری با خشونت
گرایی و تروریسم وارد می کند .عالوه بر ضعف
نیروهای مسلح افغانستان در مقابله با ناامنی
وجنگطلبیطالبانناشیازتاثیراتمناقشه
های سیاسی بر آنان ،مسائل فنی وتخصصی

در بخش آموزش نظامیان نیز از دیگر عواملی
است که بر توانایی مورد انتظار برای مبارزه
جدی وموثر با گروه های تروریستی تاثیر دارد
البته همزمانی تصرف برخی شهرستان ها
در والیات مختلف افغانستان با بحث تصمیم
آمریکابرایخروجازآنکشورتاسپتامبرآینده،
نشان می دهد جریانی در افغانستان در تالش
است تا خروج نیروهای خارجی از این کشور را
به ناامنی وبی ثباتی بیشتر گره بزند به عبارت
دیگر ،در شرایطی که آمریکا تصمیم خروج از
افغانستان را گرفته است ،افزایش ناامنی در
این کشور می تواند توجیه جدیدی برای حفظ
بخشیازنیروهایخارجیدرافغانستانباشد؛
البتهایندیدگاهنیزوجودداردکهطالبانسعی
دارند با افزایش ناامنی وتصرف برخی مناطق
در افغانستان ،از دولت این کشور در فرایند
مذاکرات صلح امتیازگیری کنند .فارغ از علل
تاثیر گذار بر پیشروی طالبان در هفته های
اخیردرافغانستان،دولتاینکشوربایدتدبیر
ویژهایبرایتوقفسریالادامهداراینگروهدر
تصرفشهرهابیندیشد.

دیوان الهه حکم راتکو مالدیچ به جرم «نسل کشی» و «جنایت جنگی» را تایید کرد

حبسابد برای «قصاب بوسنی»

کاهششدیدوزنرهبرکرهشمالی،گمانهزنیدربارهوضعیتسالمتیویراافزایشدادهاست

الغری عجیب اون

تصویری از کیم جونگ اون رهبر کرهشمالی
در نشست با مقامات ارشــد کمیته مرکزی و
کمیتههای استانی حزب حاکم کرهشمالی در
دفتر کارش در شهر پیونگ یانگ ،منتشر شده
است.کیمجونگاونکهچاقیونوعظاهرشاز
یک دهه پیش که رهبری کره شمالی را برعهده
گرفته ،توجهات را به خود جلب کــرده است،
در تصاویری که روز شنبه توسط رسانههای
دولتیکشورشمنتشرشد،بهطورقابلتوجهی
الغرتربهنظرمیرسید.وبسایتانکینیوزکه
تصاویررهبرکرهشمالیراتجزیهوتحلیلکرده،
تاکید کرد :به نظر میرسد رهبر کره شمالی
به میزان قابل توجهی وزن کم کرده است .این
وبسایتمستقردرسئول،روزسهشنبهتصاویر
بــزرگشــدهای را منتشر کــرده است که نشان
میدهد کیم جونگ اون که گمان میرود ۳۷
سال دارد ،بند ساعت مچی مورد عالقهاش را
محکمتر بسته است .این کاهش وزن مشهود در
حالیاستکهسالگذشته،گفتهشدهبودرهبر
کرهشمالیدارای«مرضقند،فشارخون،اسید
اوریــک و چربی خون باال» است ،تقریبا همان
بیماری هایی که باعث سکته و مرگ پدرش
شد .بیماری اون ناشی از پرخوری ،وزن باال و

مصرف بیش از حد دخانیات است .این تصاویر
ظاهرا نشان میدهند که مچ دست چپ کیم
جونگ اون در مقایسه با تصاویر مشابه گرفته
شده در نوامبر  ۲۰۲۰و مارس  ۲۰۲۱الغرتر
شده است .وبسایت انکی نیوز در این گزارش
گفت :سرویس اطالعات ملی کره جنوبی سال
گذشتهبهنمایندگانمجلسگفتهبودکهگمان
میکند کیم جونگ اون  ۱۴۰کیلوگرم وزن
دارد و از زمان روی کار آمدن در راس قدرت در
سال  ۲۰۱۱میالدی به طور میانگین ساالنه 6
تا 7کیلو وزن اضافه کرده است .در این گزارش
اعــام نشده که ظاهر جدید کیم جونگ اون
نتیجهبیماریاستیاویتصمیمگرفته وزنکم
کند.یکیازتحلیلگرانبهوبسایتانکینیوز
گفت:رهبرکرهشمالیاحتماالتصمیمگرفتهبه
خاطر بهبود جایگاهش در داخل کشور وزن کم
کند.اینفرضیهدرحالیاستکهکرهشمالیبا
کمبودموادغذاییوبحراناقتصادیکهکاهش
چشمگیرمیزانتجارتباچیندردورانپاندمی
کرونا ،یک سری بالیای طبیعی و تحریمهای
بینالمللیاعمالشدهدرواکنشبهبرنامههای
اتمیوموشکبالستیکپیونگیانگبهآندامن
زده،دستوپنجهنرممیکند.

قضات دادگـــاه تجدیدنظر در دی ــوان الهه
محکومیت راتکو مالدیچ ،ژنرال سابق صرب
های بوسنی را تایید کردند .به این ترتیب
مالدیچ که از او به عنوان «قصاب بوسنی»
یاد می شود ،به جرم «نسل کشی»« ،جنایت
علیه بشریت» و «جنایت جنگی» در جنگ
بوسنی تا پایان عمر در زنــدان خواهد بود.
مالدیچ  ۷۸ساله مسئول اصلی کشتار بیش
از هشت هزار نفر مرد و پسر مسلمان بوسنیایی
در طول جنگ بوسنی از  ۱۹۹۲تا ۱۹۹۵
است .قتل عام سربرنیتسا فجیعترین جنایت
جنگی در اروپــا از پایان جنگ جهانی دوم
تاکنون محسوب میشود .مالدیچ همچنین
بــه محاصره طــوالنـیمــدت شهر ســارایــوو با
بیش از  ۱۰هزار کشته متهم شده بود .راتکو
مالدیچ در سال  ۲۰۱۱پس از  ۱۶سال فرار
و زندگی مخفیانه بازداشت شد .به گزارش
یورونیوز ،حکم پنج قاضی دادگاه تجدیدنظر،
قطعی است و راتکو مالدیچ دیگر امکان ارائه
درخواست تجدیدنظر در این حکم را ندارد.
او پیش از این در سال  ۲۰۱۷به دلیل نقشش
در جنگ بوسنی به ویژه قتل عام سربرنیتسا به
حبس ابد محکوم شده بود .شماری از مادران
قربانیان کشتار سربرنیتسا روز سه شنبه برای
استماع حکم دادگاه تجدیدنظر به الهه رفته
بودند .راتکو مالدیچ در حالی تا پایان عمر
در زنــدان خواهد بود که رادوان کارادزیچ،
رهبر سابق صــرب هــای بوسنی نیز به جرم
«نسل کشی»« ،جنایت جنگی» و «جنایت علیه
بشریت» به طور قطعی به حبس ابد محکوم
شده است .جنگ بوسنی حدود  ۱۰۰هزار
کشته به جا گذاشت و منجر به آواره شدن
دو میلیون و  ۲۰۰هزار نفر شد .رسیدگی به

پرونده راتکو مالدیچ پس از پایان کار دادگاه
ویژه رسیدگی به جرایم جنگی در یوگسالوی
سابق در سال  ۲۰۱۷برعهده ساز و کار بین
المللی دادگاه های جنایی بود .این ساز و کار
برای رسیدگی به باقی مانده کار دادگاه ویژه
رسیدگی به جرایم جنگی در یوگسالوی سابق
و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم جنگ داخلی
در رواندا ایجاد شده است.
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تیتر یک شش روزنامه فرانسوی به موضوع «زدن
سیلی بــه امــانــوئــل مــاکــرون» اختصاص یافت.
الدپش دو میدی :ماکرون سیلی خورد ،اعتراض/
سود اووســت :سیلی که جمهوری را متزلزل می
کند /لست اکلر :رئیس سیلی خورده ،جمهوری
خشمگین شده /لو ِمن :امانوئل ماکرون سیلی
خورده ،عبور از خط قرمز /ال درنییر نوول دالزاس:
سیلیبهجمهوری/لوپاریزین:سیلینگرانکننده.
مــردی  28ساله سه شنبه هنگام دیــدار امانوئل
ماکرونباهوادارانشدرشهرستان«دروم»واقعدر
جنوبشرقفرانسه بهصورتویسیلیزد.

قاب بین الملل

پلیس کانادا اعالم کرد :انگیزه مردی که با یک
دستگاه کامیونت بــاری از روی یک خانواده
مسلمان رد شد و چهار نفر از آ نهــا را به قتل
رساند« ،تنفر» مذهبی بوده است .جوانترین
عضو خانواده مقتول  ۹سال و مسنترین آنها
 ۷۴سال داشت .نخستوزیر کانادا نیز گفت:
این یک حمله تروریستی بود.

