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لبنان بار دیگر از رژیم صهیونیستی 
به شورای امنیت شکایت کرد

وزارت خارجه لبنان در پی تجاوز روز سه شنبه 
جنگنده های رژیم صهیونیســتی در نقض حریم 
هوایی و حاکمیت این کشــور به شــورای امنیت 
سازمان ملل شکایت کرد. به گزارش پایگاه خبری 
لبنان ۲۴ وزارت امور خارجه این کشور پنجشنبه 
شب در بیانیه ای اظهار کرد: این وزارتخانه به دلیل 
نقض حاکمیت لبنان توسط سه هواپیمای اسرائیلی 
که از خاک لبنان برای حمله به مواضعی در سوریه 
استفاده کرده اند شکایت خود را به شورای امنیت 
سازمان ملل ارائه کرده اســت. وزارت امور خارجه 
لبنان اعالم کرد که نقض حریم هوایی این کشور، 
تهدیدی برای امنیت شهروندان آن به شمار می آید 
و در شرایطی پیش آمده اســت که تمام جهان با 
تهدید بسیار جدی شیوع ویروس کرونا و عواقب آن 
روبروست. لبنان از شورای امنیت خواست که به نقض 
مکرر اسرائیل پایان دهد، چرا که دولت تل آویو روزانه 
از زمین، هوا و دریا حاکمیت لبنان را نقض می کند. 
شکایت دولت بیروت از رژیم صهیونیستی پس ازآن 
صورت می گیرد که جنگنده های رژیم صهیونیستی 
بار دیگر با نقض حاکمیت لبنان، سه شــنبه شب 
به  مواضعی در شــهر حمص  سوریه حمله کردند، 
هرچند که با سد محکم پدافند دفاعی ارتش دمشق 
روبرو شدند. شکایت لبنان از رژیم صهیونیستی، 
دومین شکایت این کشور از تل آویو  در کمتر از یک 
ماه گذشته است، دولت بیروت ۱۶ اسفندماه نیز  در 
اعتراض به نقض  مکرر حریم هوایی اش توسط رژیم 
نامشروع اســرائیل به این نهاد بین المللی شکایت 
کرده بود. این در حالیست که طیفی از مخالفان دولت 
سوریه با شروع فعالیت خود در فضای مجازی دست 
به تطهیر چهره رژیم صهیونیستی زده اند و مدعی آن 
هستند که اهداف حمله جنگنده های این رژیم چیز 

دیگری بوده است.
    

۲۰ شبه نظامی وابسته به حفتر در حمله 
نیروهای دولتی لیبی کشته شدند

دولت وفاق ملی لیبی اعالم کرد، در حمله هوایی 
نیروهای دولتی به شمال شرق این کشور ۲۰ شبه 
نظامی وابسته به خلیفه حفتر کشته شدند. به گزارش 
آناتولی، مصطفی المجعی، ســخنگوی عملیات 
»برکان الغضب« دولت وفاق ملی لیبی با اعالم این 
خبر افوزد: در حمله هوایی نیروهای دولتی به حومه 
شهر سرت در شمال شــرق کشور ۲۰ شبه نظامی 
وابسته به خلیفه حفتر کشته شدند. وی افزود: در 
این حمله همچنین بیــش از ۱۵ خودروی نظامی 
شبه نظامیان نیز منهدم شــده است. رجب طیب 
اردوغان و والدیمیر پوتین؛ روسای جمهور ترکیه و 
روسیه در ۸ ژانویه طی دیداری در استانبول، خواستار 
برقراری آتش بس در لیبی شده و طرف های درگیر 
در این کشــور را به مذاکره برای دستیابی به صلح 
دعوت کردند. نشست ۱۳ ژانویه هیئت های ترکیه، 
روسیه و طرف های درگیری در لیبی در مسکو نیز 
بدون نتیجه پایان یافت و خلیفه حفتر بدون امضای 
توافق نامه، این شــهر را ترک کــرد. به گفته خالد 
المشری، رئیس شورای عالی دولت وفاق ملی لیبی، 
امارات متحده عربــی مانع آتش بس میان طرفین 
شده است. روز یکشنبه ۱۹ ژانویه کنفرانس برلین 
برای حمایت از تالش های سازمان ملل به منظور 
برقراری آتش بس و صلح پایدار در لیبی برگزار شد. 
شبه نظامیان ژنرال خلیفه حفتر که توسط امارات 
متحده عربی، عربستان ســعودی، روسیه، مصر و 
اردن و برخی کشورهای اروپایی حمایت می شوند، 
از ۴ آوریل ۲۰۱۹ حمالت خود به طرابلس را آغاز و 
از ۱۲ دسامبر گذشته نیز به منظور تصرف این شهر 
حمالت خود را تشدید کرده اند. یگان های وابسته به 
شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی لیبی نیز 
که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته 
می شــود، در واکنش به تحرکات نظامی حفتر در 
طرابلس عملیات »برکان الغضب« را آغاز کرده اند. 
دامنه جنگ در لیبی به جایی رسیده است که چندی 
قبل مقامات منتصب بــه خلیفه حفتر برای تحت 

فشار قرار دادن ترکیه، به دمشق سفر کرده بودند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

از مهرماه سال گذشته )۱۳۹۸( که 
اعتراضات برای احقاق حقوق اجتماعی 
و سیاسی توســط مردم عراق رخ داد، 
شــاهد فراز و فرودهای زیادی در این 
مورد بودیم که برخی آن را تمام شده 
می دانند و عده ای دیگر معتقدند که 
این روند وارد فاز جدید شــده و اساساً 
جنسش نسبت به گذشته تغییر کرده 
اســت. واقعیت این است که وضعیت 
فعلی عراق به خصوص در ابعاد سیاست 
داخلی، متاثر از وقایع ســال گذشته 
است؛ چراکه همین حاال که در مورد 
عراق صحبت می کنیم این کشور اسیر 
چندپارگی و اختالفات درونی شــده 
که البته تحریک کشورهای خارجی 
هم نه تنهــا بی تاثیر نبــوده بلکه به 
خوبی می توانیم ردپای آنها را در تمام 
معادالت به وضوح ببینیم. عراِق فعلی 
درگیر عدم ثبات سیاسی و استقرار یک 
دولت قدرتمند است که این موضوع 
اتفاقاً دو ســالی می شود که به اشکال 
مختلف ظاهر شــده و یــک روز زمام 
امور در دســت »عادل عبدالمهدی« 
است و روز دیگر همتن کسانی که به او 
رای اعتماد داده اند وی را مورد هجمه 

قرار می دهند. بــه هر ترتیب وضعیت 
در عراق به سمت و ســویی رفته که 
باز هم گزینة جدید نخســت وزیری 
در این کشــور از ســوی برهم صالح، 
رئیس جمهوری عراق برای تشــکیل 
کابینه بغداد معرفی شــده اســت اما 
موضوع اینجاست که باز هم مخالفت با 
وی ادامه دارد. وقایعی که طی ۲۰ روز 
گذشته در عراق رخ داده نشان می دهد 
طیف گسترده ای از شیعیان عراق که 
فراکسیون اکثریت را در پارلمان این 
کشور در دست دارند و بر اساس قانون 
اساسی باید به نخســت وزیر و وزرای 
پیشنهادی اش رای اعتماد بدهند، با 
»عدنان الزرفی« نخســت وزیر جدید 
این کشور مخالف هســتند. تا جایی 
که جریان مقاومــت در عراق هم  این 
موضوع را بــه صورت رســمی تایید 
و اعــالم کردند که خواهــان معرفی 
گزینه دیگری هستند. اینکه الزرفی 
در زمان حکومت صــدام از مبارزان 
انتفاضه شعبانه علیه دولت بعث بوده 
یکی از پارامترهای کارنامه سیاســی 
او بــه حســاب می آید اما بر اســاس 
داده هایی که از ســوی رســانه های 
عراق و سیاســیون این کشور منتشر 
شده، الزرفی از میانة دهه ۹۰ میالدی 
به آمریــکا مهاجرت کــرده و در آنجا 
هم با جریان ها و ارگان های مختلفی 

از آمریکا ارتباط گرفته اســت. پس از 
مدتی او به استانداری نجف منصوب 
می شود اما با این وجود باز هم، حرف 
و حدیث در مورد او زیاد اســت. روند 
انتخــاب الزرفــی به عنــوان گزینه 
نخســت وزیری در حالی اتفاق افتاده 
که ایاالت متحده وارد سناریوی جدید 

شده است.
ایران ما را تهدید کرده است! 

زمانــی کــه الزرفــی بــه عنوان 
نخســت وزیر انتخاب شــد بسیاری 
معتقد بودنــد که انتخاب او با فشــار 
آمریکا بر بغداد صورت گرفته اســت 
و تحلیل ها به این ســمت و سو رفت 
که اگر وی به عنوان نخســت وزیر سر 
کار بیاید بدون تردید با خروج نظامیان 
آمریکا از عراق مخالفت خواهد کرد که 
البته بعدها مشخص شد عدنان الزرفی 
بارها خواهان ابقای نیروهای آمریکا در 
عراق بوده است. از اینرو مقاومت عراق 
با این گزینه مخالفت کرد. در این میان 
شاهد بودیم که چندین بار به سفارت 
آمریکا در عراق به  صورت غیر مستقیم 
حمــالت پراکنده ای انجام شــد که 
هیچ گروهی آن را بــه عهده نگرفت 
ولی ایــاالت متحده بــا اتخاذ مواضع 
مشخص سیاسی و رسانه ای این سری 
از اقدام ها را به پای ایران نوشــت. این 
در حالیست که پارلمان عراق در سال 

گذشته و پس از ترور سردار سلیمانی 
به خروج ایاالت متحــده از عراق رای 
مثبت داد، اما نمایندگان اهل سنت و 
کردهای این کشور اساساً با این موضوع 
مخالفت کردند یا حداقل روزة سکوت 
را برگزیدند. در این میان، طی روزهای 
گذشــته شــاهد بودیم که پنتاگون 
بارها اعالم کرده بخشــی از سربازان 
آمریکایی از پایگاه های نظامی عراق 
خارج شده اند و بخشی دیگر در حال 
خارج شدن هســتند، اما واقعیت این 
است که سربازان ایاالت متحده صرفاً 
از پایگاه هــای مشترکشــان با ارتش 
عراق خارج شــده اند و در پایگاه هایی 
که متعلق به آمریکا است )مانند پایگاه 
عین االسد در االنبار و الحریر در اربیل( 

حضور دارند و از آنجا خارج نشده اند. 
آنها نه تنها از عراق خارج نشدند بلکه 
سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا 
)سنتکام( در بیانیه ای اعالم کرده که 
»سامانه های دفاعی پاتریوت را برای 
حمایت از عراقی ها، نیروهای ائتالف 
و نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدات 
هوایی که علیــه پایگاه هایمان وجود 
دارد منتقل کرده ایــم!« باید متوجه 
باشیم که ســامانه پاتریوت عماًل یک 
سامانه پدافندی )دفاعی( به حساب 
می آید و ایــاالت متحده با اســتقرار 
این ســامانه در پایگاه هایش در عراق 
قصد دارد به کشورهای جهان بگوید 
که منافع واشــنگتن در عراق از سوی 
ایران و بازوهای منطقه ای اش در حال 

تهدید شدن است.
ترامپ، کرونا و انتخابات

اگــر از عراق خارج شــویم و زاویه 
تحلیل را بــه داخل ایــاالت متحده 
ببریم به خوبی متوجه می شــویم که 
اوضــاع در آمریکا آنگونــه که ترامپ 
و معاونــش، مایک پنــس می گویند 
خوب نیست. شــاید برای شما سوال 
باشــد که چرا ترامپ تنهــا چند ماه 
مانده به انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا در حال ایجاد تشــنج 
در عراق و منطقه علیه ایران اســت؟ 
بر اساس عرِف سیاســی و انتخاباتی 
در ایاالت متحده هر رئیس جمهوری 
که برای دور دومش نامزد می شود یا 
هر نامزد جدیدی که می خواهد وارد 
عرصه انتخابات شود )مانند هیالری 
کلینتون در ســال ۲۰۱۶ میالدی( 
هیچ رفتار پرخطر یا ســخن گزاف با 
محوریت جنگ و خونریزی نمی زند 
اما اینکه ترامپ لب به چنین سخنانی 
گشــوده، نشــان می دهد که اوضاع 
او خوب نیســت. بر اســاس آخرین 
نظرسنجی ها که اواسط هفته گذشته 
منتشــر شــد »جو بایدن« از حزب 
دموکرات ۴۶ درصــد و دونالد ترامپ 
۴۰ درصد مقبولیت داشتند. از جهتی 
دیگر اغلــب تحلیلگران و مشــاوران 
رئیس جمهوری آمریکا معتقدند که 
شــیوع کرونا و همچنین وخیم شدن 
اوضاع ایاالت هایــی مانند نیویورک 
که قطب اقتصادی و سیاســی آمریکا 
به شمار می رود، باعث شده تا انتقادها 
از دولــت ترامــپ و روش مدیریت و 

مقابله با اپیدمی این ویروِس جهانی، 
با باالترین حد و ســطح برسد. بر این 
اساس بســیاری از اطرافیان ترامپ 
)خصوصاً مایک پمپئو( بر این عقیده 
هستند که ادامه روند پیشروی کرونا 
و افزایش چشــمگیر مــرگ و میر در 
ایاالت متحــده می تواند تا حد زیادی 
بر آرای ترامپ در انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا تاثیر بگذارد 
و به همین دلیل نیاز به یک سناریوی 
خارجی برای انحــراف افکار عمومی 
دارند. در این بین اما سردرگمی ترامپ 
تا حد زیادی در مورد حمله به عراق و 
احتماالً منافع ایران در این کشور )ولو 
به صورت پراکنده و موضعی( یا عدم 

حمله کاماًل مشهود است. 
به عنوان مثــال »گابریل صوما« 
مشــاور رئیس جمهور آمریکا در امور 
خاورمیانه، اخیراً مدعی شد که ایاالت 
متحده قصد دارد یک عملیات هوایی 
علیه چنــد پایگاه نظامــی در عراق 
انجام دهد اما نــه در مقطع کنونی. او 
کرونا و بهداشت عمومی عراق را بهانه  
اصلی به تعویق افتادن عملیات اعالم 
کرده اما از ســوی دیگر می بینیم که 
ترامپ اعالم می کند کــه به »نظرم 
ایران بــه دنبال توافق با واشــنگتن 
است!«. این ســخن ترامپ را اگر در 
کنار اظهــارات مشــاوران وی قرار 
دهیم  به این نتیجه می رســیم که او 
واقعــاً در یک بحران سیاســی برای 
ادامه حیاتش در کاخ سفید گیر افتاده 
اســت. او نمی داند اگر به عراق حمله 
کند برنده انتخابات ۲۰۲۰ می شود یا  
اینکه برای پیروزی باید به یک توافق 
جامع با ایران در عراق، سطح منطقه 

یا گستره بین المللی دست پیدا کند.

گزارش »توسعه ایرانی« از دالیل آمریکا برای حمله احتمالی به عراق

مانع تراشی در راه خروج
ترامپ در یک بحران 

سیاسی برای ادامه حیاتش 
در کاخ سفید گیر افتاده 

و نمی داند اگر به عراق 
حمله کند برنده انتخابات 

2020 می شود یا  اینکه برای 
پیروزی باید به یک توافق 

جامع با ایران در عراق، 
سطح منطقه یا گستره 

بین المللی دست پیدا کند

سربازان ایاالت متحده 
صرفاً از پایگاه های 

مشترکشان با ارتش 
عراق خارج شده اند و در 

پایگاه هایی که متعلق 
به آمریکاست )مانند 

عین االسد در االنبار و 
الحریر در اربیل( حضور 

دارند و از آنها خارج 
نشده اند

مرکز دیده بان حقوق بشر سوری که مقر آن در لندن قرار دارد از حمالت نظامیان ترکیه به ارتش سوریه در غرب 
منبج در شمال سوریه خبر داد. مرکز دیده بان حقوق بشر ســوری که مقر آن در لندن قرار دارد از حمالت نظامیان 
ترکیه به ارتش سوریه در غرب منبج در شمال سوریه خبر داد. بر اساس گزارش این مرکز وابسته به مخالفان سوری؛ 
نظامیان ترکیه که در مرکز نظامی الیاشلی هستند شب گذشته مواضع ارتش سوریه را در روستای عرب حسن در 
غرب شهر منبج هدف قرار دادند. طبق ادعای این مرکز وابسته به مخالفان سوری، 
در جریان این حمالت نظامیان ترکیه، دو افسر ارتش سوریه زخمی شده اند. مرکز 
دیده بان حقوق بشر ســوری همچنین از حمالت نظامیان ترکیه و شبه نظامیان 
وابسته به آنکارا با سالح سنگین و موشک به روستاهای صوان و خربه بقر در حومه 

عین عیسی در شمال الرقه خبر داد.

با افزایش شیوع ویروس کرونا در آمریکا، افراد بازداشت شده در بازداشتگاه های مرزی این کشور، درخصوص ابتال 
به این بیماری و کمبود امکانات مقابله با آن ابراز نگرانی کردند. به نوشــته پایگاه اینترنتی شبکه سی بی اس، یکی از 
زنان بازداشتی در کمپ »السال« در منطقه روستایی »جینا« در ایالت لوئیزیانا، در پیامی ویدئویی گفت: نگذارید در 
اینجا بمیریم. حدود ۳۵ هزار نفر در بازداشتگاه های متعلق به »پلیس مهاجرت و گمرک ایاالت متحده« )آیس( حبس 
شده اند. تنها در ایالت لوئیزیانا که چندین بازداشتگاه در آن وجود دارد، تا کنون 
۳۱۰ نفر در اثر ابتال به ویروس کرونا جان باخته اند. افزایش آمار مبتالیان در این 
ایالت، می تواند به ناتوانی نظام درمانی آن در مبارزه با کووید-۱۹ شود. تاکنون ۶ 
مورد ابتال به ویروس کرونا در بین بازداشت شدگان در کمپ های مرزی آمریکا 

ثبت شده است و ۵ مأمور آیس نیز به این بیماری مبتال شده اند.

وضعیت اسف بار بازداشتگاه های مهاجران در آمریکا به رغم شیوع کروناحمالت نظامیان ترکیه به ارتش سوریه در غرب منبج

دبیرکل سازمان ملل گفت، به دلیل اینکه کشورهای 
عضو به تعهدات مالی خود عمل نکرده اند این سازمان 
با کمبود بودجه مواجه شده و با توجه به شیوع ویروس 
کرونا این وضعیت بحرانی تر هم شده است. به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنتونیو گوترش در نامه ای 
به ۱۹۳ کشور عضو ســازمان ملل اعالم کرد که زمان 
پرداخت  ۲.۲۷میلیارد دالر ســازمان بــرای اجرای 
برنامه های منظم و پیش بینی شــده فرا رسیده است 
اما هیچ نشــانه و اقدامی برای تامین این میزان بودجه 
توسط کشورها دیده نمی شــود. دبیرکل سازمان ملل 
افزود: اتفاقــات غیرقابل پیش بینی از جمله تشــدید 
بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا به طور جدی 
توانایی ســازمان ملل را در انجام امور تهدید می کند. 
وی از کشورهای عضو خواســت که به تعهدات مالی 
خود به سازمان ملل عمل کرده و تدابیری اتخاذ کنند 
تا این ســازمان بهتر بتواند با بحران کنار بیاید. بودجه 

عملیاتی ساالنه سازمان ملل برای سال ۲۰۲۰ تقریبا 
۳.۱ میلیارد دالر اســت و گوترش می گوید فاصله این 
مبلغ با برنامه های پیش بینی شده و واقعی بیش از ۲۲۰ 
میلیون دالر است. کشورهای عضو، بودجه سازمان ملل 
را بر اســاس مشــارکت های داوطلبانه و برنامه ریزی 
شده تأمین می کنند. دبیرخانه سازمان ملل بر اساس 
ارزیابی های خود، بودجه دو ساالنه سازمان را تعیین و 

سهم هر کشور را اعالم می کند.

رئیس جمهــور افغانســتان بار دیگــر از »عبداهلل 
عبداهلل« خواســت تا مدیریت و رهبری روند صلح این 

کشور را در دست بگیرد. 
به گزارش شــبکه خبری طلوع، »اشــرف غنی« 
رئیس جمهور افغانستان، در دیدار با شماری از اعضای 
مجلــس نمایندگان گفت کــه او از عبــداهلل عبداهلل 
خواسته که تمام همکاران مطرح اش را برای عضویت 
در کابینه معرفی کند. غنی افزود: کابینة افغانســتان 
حداکثر یک زمین سیاســی اســت که تمــام ملت 
افغانستان باید در آن باشند. به دکتر عبداهلل پیشنهاد 
کردم که تمام همکارانش که مطرح هســتند را برای 
عضویت در کابینه معرفی کند. این درحالی اســت که 
رئیس جمهور غنی، روند معرفی اعضای کابینة جدید 
را که در پی جنجال های انتخاباتی با تأخیر روبه رو شد، 
آغاز کرده است. اخیراً وی عبدالهادی ارغندیوال را به 
عنوان وزیر دارایی و ضیا سراج را به ریاست امنیت ملی 

معرفی کرده است. غنی همچنین داوود سلطان زوی را 
به عنوان شهردار کابل و شاکر گارگر را به عنوان رئیس 
دفتر مقام ریاســت جمهوری گماشته است. این همه 
درحالی صورت می گیرد کــه جنجال های انتخاباتی 
میان او و عبداهلل عبداهلل هنوز حل نشــده اند. اشــرف 
غنی و عبداهلل عبداهلل که هردو به عنوان رئیس جمهور 
مراسم تحلیف را به جا آورده اند، تاکنون نتوانسته اند 

این اختالف ها را حل کنند.

کرونا کمبود بودجه  سازمان ملل را بحرانی تر کرددرخواست مجدد از »عبداهلل« برای پذیرش مدیریت روند صلح
خبرخبر


