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بیش از 60 کشته و زخمی در طرابلس 
وعده »حفتر« عملی شد!

منابع آگاه از کشــته و مجروح شدن ۶۳ تن 
در پی حمله هوایی نیروهای خودخوانده ارتش 
ملی لیبی به خوابگاه دانشــجویان دانشــکده 
افســری در جنوب طرابلس خبــر دادند، این 
حمله واکنش سازمان ملل را در پی داشت و در 
داخل نیز دولت وفاق ملی عزای عمومی اعالم 
کرد. به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، مرکز 
موسوم به پزشکی میدانی و پشتیبانی وابسته 
به وزارت بهداشت دولت وفاق ملی لیبی اعالم 
کرد که خوابگاه دانشجویان دانشکده افسری در 
منطقه الهضبه واقع در جنوب طرابلس شامگاه 
شــنبه هدف حمله هوایی قــرار گرفت. طبق 
گزارش این مرکز، در این حمله ۳۰ تن کشته و 
۳۳ تن دیگر نیز مجروح شدند. در همین راستا، 
فوزی أونیس، سخنگوی وزارت بهداشت دولت 
وفاق ملی لیبی اعالم کــرد، در این حمله که 
توسط نیروهای شــرق لیبی به رهبری خلیفه 
حفتر انجام شد خوابگاه ویژه دانشجویان این 
دانشــگده نظامی هدف قرار گرفت. وی تأکید 
کرد که دولت وفاق ملی لیبی پاسخ قاطعانه ای 
به این حمله خواهد داد. شــورای عالی دولت 
لیبی نیز با صدور بیانیــه ای ضمن اعالم عزای 
عمومی این حمله را جنایتکارانــه خواند. در 
بیانیه شورای عالی دولت لیبی آمده است: این 
اقدام تروریستی مشــابه حمله داعش به مرکز 
آموزش پلیس در سال ۲۰۱۶ در زلیتن است. 
این شورا در ادامه ضمن تسلیت به خانواده های 
قربانیان این حمله، تأکید کرد که پاسخ به این 
جنایت فجیع معمولی نخواهد بود. پیش از این 
مرکز رسانه ای عملیات ارتش دولت وفاق ملی 
موسوم به آتشفشان خشم اعالم کرده بود که در 
پی حمله جنگنده های خارجی وابسته به خلیفه 
حفتر به دانشکده افسری در جنوب طرابلس ۲۸ 
تن کشته و ۱۸ تن نیز مجروح شدند. در همین 
راستا، هیئت اعزامی ســازمان ملل به لیبی در 
بیانیه ای حمله به دانشــکده نظامی در جنوب 
طرابلــس را محکوم کرد. در ایــن بیانیه آمده 
است: هیئت ســازمان ملل تأکید می کند که 
تشــدید روزافزون و خطرناک اقدامات نظامی 
اوضاع لیبی را پیچیده تــر کرده و فرصت های 

ازسرگیری روند سیاسی را تهدید می کند.

این هیئت ضمن تســلیت به خانواده های 
قربانیان این حمله تأکیــد کرد: تداوم بمباران 
کورکورانه غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی 
مانند بیمارستان ها و مدارس و غیره، به منزله 
جنایت جنگی قلمداد شده و جنایتکاران تحت 
هیچ شرایطی نمی توانند از مجازات فرار کنند. 
وزارت خارجه دولت وفاق ملــی لیبی نیز این 
حمله را محکوم کرد. ایــن وزارتخانه از جامعه 
بین الملل خواست که به مسؤولیتش عمل کرده 
و خلیفه حفتر را به اتهام جنایت علیه بشریت 
به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد. این 
وزارتخانه اعــالم کرد: محمد الطاهر ســیاله، 
وزیر خارجــه لیبی خواهان برگزاری جلســه 
فوق العاده شــورای امنیت شده است. از سوی 
دیگر، مصطفی المجمعی، سخنگوی عملیات 
آتشفشــان خشــم از حمله نیروهای خلیفه 
حفتر به یک بیمارستان در طرابلس و فرودگاه 
معیتیقه خبر داد. وی در این باره گفت: نیروهای 
وابسته به خلیفه حفتر با راکت گراد بیمارستان 
تخصصی دیابت و غدد در منطقه صالح الدین 
در طرابلس را هدف قرار دادند. وی افزود: این 
حمله کورکورانه تلفات جانی به همراه نداشته 
اما خسارت شدیدی به اتاق مراقبت های ویژه 
و بخش های دیگر بیمارستان وارد شده است. 
المجمعی ادامه داد: ارتــش دولت وفاق ملی 
شنبه یک کاروان نظامی وابسته به حفتر را که 
در حال حرکت به ســمت طرابلس بود، هدف 
قرار داد. جبهه های درگیری امروز آرام است. در 
همین حال، عائشه بویصیر، مسؤول رسانه ای 
فرودگاه معیتیقــه به روزنامــه فرامنطقه ای 
القدس العربــی گفت که این فرودگاه شــنبه 
هدف حمالت کورکورانــه راکتی قرار گرفت و 
به دنبال این حمله پروازهای فرودگاه کنســل 
شــد و پروازهای آن نیز به فرودگاه بین المللی 
مصراته محول شدند. وی در این باره افزود: ۲۰ 
راکت به اطراف فرودگاه اصابت و ده ها موشک 
نیز به مناطق غیرنظامی حومــه این فرودگاه 

برخورد کرد.
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فرشاد گلزاری

 هرچــه جلوتر می رویــم انتظار 
داریم که غبار به پا خواســته از ترور 
سردار سلیمانی در عرصه منطقه ای و 
فرامنطقه ای فروبنشیند؛ اما گویا این 
پرونده با سایر مسائل مشابه آن کاماًل 
تفاوت دارد. بخشــی از این اهمیت، 
به ماهیــت پرونده مربوط اســت و 
بخش دیگر آن به واکنش ها، تبعات 
و آینده پژوهی وقایعی مرتبط است 
که از این به بعد بــه مرور زمان در فاز 
سیاسی و میدانی شاهد آن خواهیم 
بود. آنچه امروز کاماًل واضح و مشهود 
خواهد بود این است که پرونده ترور 
سردار سلیمانی از دو منظر باید مورد 
تحلیل قرار بگیــرد؛ از داخل خاک 

آمریکا و از داخل ایران.
ترامپ کیش و مات شد؟ 

اگــر بخواهیم این موضــوع را از 
داخل خاک آمریکا تحلیل کنیم به 
مولفه هایی برخورد می کنیم که نه 
تنها باعث حیرت ما خواهد شد بلکه 
همانطور که جو بایدن )معاون باراک 
اوباما در دولت قبل و رقیب انتخاباتی 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰( روز گذشته گفت، »ترامپ 
فوق العاده خطرناک و بی مسئولیت« 
است. شاید عده ای بر این عقیده باشند 

که ســخنان جو بایدن صرفاً جنبه 
انتخاباتی و اساساً ریشه در تقابل دو 
حزب دموکــرات و جمهوری خواه با 
یکدیگر دارد؛ اما واقعیت این اســت 
که اظهارات بایدن را باید طور دیگری 
تفسیر کرد. او به عنوان یک دموکرات 
معتقد اســت که ترامپ بدون اخذ 
مجــوز از کنگره و بــدون اینکه قوه 
مقنن آمریکا را در جریان سناریوی 
خود برای ترور سردار سلیمانی قرار 
بدهد، اقدام به صدور دســتور ترور 
کرده است. اینکه بگوییم بایدن و به 
طور کلی دموکرات هــا در این مورد 
با ترامپ کاماًل مخالــف بودند، یک 
ساده انگاری محض اســت؛ چراکه 
هر دو حزب در آمریکا بر ســر تامین 
منافع ملی شان )آن هم در باالترین 
حجم و سطح( به هیچ وجه مسامحه 
را در دســتور کار قرار نمی دهند. از 
اینرو به خوبی مشــخص اســت که 
آنچه در آمریکا بــه منازعه میان دو 
طرف در مورد ترور سردار سلیمانی 
تبدیل شــده تا حد زیــادی جنبه 
سیاسی دارد تا احتیاط های نظامی 
و امنیتی؛ درست است که اشخاصی 
مانند نانسی پلوسی، جو بایدن، برنی 
سندرز، کریس مورفی، الیزابت وارن 
و حتی وندی شرمن نسبت به تبعات 
این موضوع هشدار داده اند؛ اما آنچه 
خشم آنها را دو برابر می کند نخست، 
توئیِت اخیر ترامــپ در مورد هدف 

قرار دادن 5۲ نقطه از مناطق ایران در 
صورت پاسخ تهران است و دوم عدم 
اعتنای کاخ  سفید به جایگاه کنگره 
ایاالت متحده است که اساساً وجاهت 

این نهاد را زیر سوال برده است.
در این میان مهمترین واکنش به 
نانسی پلوسی تعلق دارد؛ چراکه او نه 
تنها رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
به حســاب می آید بلکــه همچنان 
پرونده استیضاح ترامپ را در کشوی 
میز خود قــرار داده و به ســنا ارجاع 
نداده اســت. پلوســی در واکنش به 
توئیت اخیر ترامپ بامداد یکشــنبه 
در بیانیه ای گفت که اقدامات نظامی 
و تحریک آمیز دولت ترامپ نظامیان 
و دیپلمات های این کشور را در معرض 
خطر قرار می دهــد. او در واکنش به 
اطالع رسانی رســمی کاخ سفید به 
کنگره درباره حمله هوایی اخیر آمریکا 
در بغداد که منجر به شهادت سردار 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
شد، این گزارش را موجب برانگیختن 
پرســش های فوری و جدی درباره 
زمان بندی، شــیوه و توجیه تصمیم 
دولت ترامپ برای دست زدن به اقدام 
خصمانه علیه ایران دانست. پلوسی 
ضمن انتقاد شدید از این اقدام نظامی 
غیرمعمول که بــدون اطالع کنگره 
صورت گرفت، آن را موجب باال رفتن 
خطر برای شــهروندان آمریکایی و 

ابهام در امنیت آنان برشمرد. 

ترامپ در دام نزدیکان؟!
همین اظهارات برای اینکه دریابیم 
تنش میان کاخ ســفید و کنگره یا به 
عبارت دیگــر »جمهوریخواهان و 
دموکرات ها« باال گرفته کافی است، 
اما آنچه که همه معادالت را تغییر داد 
و باعث شد مخالفان و منتقدان ترامپ 
به ســوی او »یورش« ببرند، گزارش 
روز گذشــته نیویورک تایمز اســت 
که باید آن را به منزله پنجه کشیدن 
یک رسانه به صورت عالی ترین مقام 
ایاالت متحده کــه اتفاقاً فرماندهی 
قوای مسلح را به عهده دارد، دانست. 

این روزنامه گزارش داده که عامل 
اصلی ترور قاســم ســلیمانی فقط 
ترامپ نبوده اســت بلکه ترور قاسم 
ســلیمانی یکی از گزینه هایی بود 
که مقامات پنتاگــون برای واکنش 

نشــان دادن به حملــه معترضین 
عراقی به ســفارت آمریکا در بغداد 
به »دونالد ترامــپ« رئیس جمهور 
آمریــکا، پیشــنهاد داده بودنــد و 
شــاید فکر نمی کردند که ترامپ به 
سراغ شــدیدترین واکنش برود. به 
نوشته این روزنامه، ترامپ در ابتدا 
موافقت کرده بود که واکنش به حمله 
متعرضین به سفارت آمریکا در بغداد 
به هدف قرار دادن گروه هایی مانند 
حشدالشــعبی که با ایــران ارتباط 
نزدیک دارند ختم شــود؛ اما وقتی 
گزارش رســانه ها از حمله عراقی ها 
به سفارت را دید نظرش تغییر کرد. 

به نوشته نیویورک تایمز، گزینه 
ترور قاســم ســلیمانی مخالفینی 
داشت اما برخی از افراد تندرو حاضر 
در حلقه نزدیکان ترامــپ از جمله 
»مایک پنس« معاون رئیس جمهور، 
و »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، 
عاملین اصلــی در اتخاذ این تصمیم 
بوده اند. در ادامه ایــن گزارش آمده 
است که وقتی فرماندهان پنتاگون 
در جریان ایــن تصمیم قرار گرفتند 
نســبت به پیامدهای آن و واکنش 
ایران هشدار دادند اما هنوز مشخص 
نیست که آیا »مایک اسپر« وزیر دفاع 
و ژنرال »مارک میلی« فرمانده ستاد 
مشترک ارتش آمریکا، تالشی برای 
تغییر نظر ترامپ انجام داده اند یا خیر. 
حال ســوال این است چرا دو تن 
از نزدیــکان ترامپ او را به ســمت 
خطرناکترین تصمیم سوق دادند؟ 
در ادبیات سیاسی - اجتماعی آمریکا 
و همچنین در تبارشناسی قومی این 
کشــور، طیفی به نام گردن سرخ ها 
)Red Neck( وجــود دارنــد که 
ریشه آنها در ایاالت هایی قرار دارد 
که عمدتاً کشاورز و کارگر هستند. 
درست است که پوســت این افراد 
)به دلیل اقلیم محــل زندگی و کار 
کردن زیر نور خورشید( برافروخته 
شده است، اما این موضوع استعاره از 
طیف سیاستمدارانی دارد که نه تنها 
به طرز وحشتناکی مذهبی هستند، 
بلکه دیدگاه سیاسی و اجتماعی آنها 
و منش جامعه شناختی شان نسبت 
به ســایر طیف هــای آمریکایی ها 
بسیار تند و خشن است. نمونه بارز 
گردن سرخ ها که در دولت ترامپ هم 
مشــغول به کار بود »جان بولتون« 
اســت که چندی پیش از شطرنج 

سیاسی کاخ ســفید کنار گذاشته 
شد، اما اشخاصی مانند مایک پمپئو 
و مایک پنس که در کســوت وزیر 
خارجه و معــاون رئیس جمهوری 
آمریکا مشــغول خدمت هســتند، 
همچنــان همین تئــوری را دنبال 
می کنند و ترور ســردار ســلیمانی 
نمونه ای از همین اقدامات آنهاست. 
تا جایی که معــاون ترامپ )مایک 
پنس( به قــدری از حیث مذهبی و 
سیاسی مواضع تند و ناسیونالیسِم 
افراطی را در دستور کار قرار داده که 
او را در آمریکا با نام »کشیش پنس« 

صدا می کنند!
این موضوع البته رافع مسئولیت 
ترامپ در پرونده ترور سردار سلیمانی 
نمی شود؛ اما باید توجه کرد که اقدام 
اخیر ترامپ و تیمش دقیقاً به معنای 
بایکوت وجاهت قوه قانونگذار ایاالت 
متحده اســت تــا جایی کــه وبگاه 
»العربی« گزارش داده که تحلیلگران 
اســرائیلی روز جمعه در گفت وگو با 
»شبکه خبری ۱۳ اسرائیل« به دلیل 
جو امنیتی و سانسور های موجود، از 
ارائه هرگونه جزئیات بیشــتر در این 
زمینه خودداری کردند؛ با این وجود، 
این تحلیلگران اسرائیلی گفتند که 
آمریکا چند روز قبل از عملیات ترور 
سردار سلیمانی، تل آویو را در جریان 
این عملیات گذاشته بود تا سران این 
رژیم به فکر تدابیر امنیتی الزم باشند! 
این موضــوع کاماًل نشــان می دهد 
که ترامپ طی روزهــای آینده زیر 
فشارهای عجیب و غریب قرار خواهد 
گرفت و به رغم لفاظی هایی که انجام 
می دهد، به دنبال آن اســت تا از این 
موضوع فعاًل بهره برداری انتخاباتی 
ِصرف انجام دهد؛ مگر آنکه پاســخ 

ایران او را کیش و مات کند.

آنچه در جلسه تصمیم گیری ترور سردار سلیمانی در کاخ سفید گذشت

دام »گردن سرخ ها« برای ترامپ!
اشخاصی مانند مایک پمپئو 

و مایک پنس که در کسوت 
وزیر خارجه و معاون رئیس 

جمهوری آمریکا مشغول 
خدمت هستند، همچنان 

تئوری تند و زننده جان 
بولتون را دنبال می کنند 

و ترور سردار سلیمانی 
نمونه ای از همین اقدامات 

آنها است

اینکه بگوییم بایدن و 
به طورکلی دموکرات ها در 
مورد ترور سردار سلیمانی 

با ترامپ کاماًل مخالف بودند، 
یک ساده انگاری محض 

است؛ چراکه هر دو حزب در 
آمریکا بر سر تامین منافع 

ملی شان )آنهم در باالترین 
حجم و سطح( به هیچ وجه 

مسامحه نمی کنند

نخست وزیر اسرائیل با هشدار به احزاب  راست گرا درباره به قدرت رسیدن احزاب رقیب از این حزب ها خواست تا پیش از انتخابات 
آتی با یکدیگر متحد شوند. به گزارش سایت روزنامه عربی ۲۱، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل توییت کرد: در صورتی که 
نفتالی بنت، رئیس مشترک حزب راست جدید، بتسلئیل اسموتریچ، رئیس اتحادیه ملی و رافی پرتز، رئیس حزب خانه یهود در 
یک لیست متحد نشوند، اتحاد احزاب راست رژیم صهیونیستی هرگز آنها را نخواهد بخشید. 
حزب راست جدید در اولین واکنش ضمن تقدیر از دعوت نتانیاهو به اتحاد راست گراها تاکید 
کرد برای جذب آرا جهت تشکیل یک کابینه راست گرای قدرتمند تالش می کند. نتانیاهو 
چند روز قبل از کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( خواسته بود به او مصونیت پارلمانی 
بدهد؛ اقدامی که احتماال اقدامات قضایی علیه او را به تعویق می اندازد. نتانیاهو اخیراً با کسب 

۷۲.5 درصد آرا ریاست حزب لیکود را به دست آورد.

به دنبال برگزاری اعتراضاتی در یک شهر مرزی، روز گذشته )یکشنبه( زد و خوردی میان پلیس و معترضان هنگ کنگی به وقوع 
پیوست؛ فعاالن ضد دولتی شعارهای حامی دموکراسی سر دادند و خشم خودشان را از بازرگانان سرزمین اصلی چین ابراز داشتند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران تن از معترضان در شئونگ شوی، شهری در نزدیکی مرز علیه به اصطالح تجار موازی از چین 
که حجم باالیی از کاالهای بدون حق گمرکی در هنگ کنگ را خریداری می کنند و بعدا 
آن ها را با سود باالیی در سرزمین اصلی به فروش می رسانند، اعتراض کردند. شهروندان 
هنگ کنگی می گویند، با این اقدام قیمت ها افزایش می یابد و محله ها شلوغ می شود و به 
تنش ها میان سکنه هنگ کنگ و سرزمین چین دامن زده می شود. یک دانشجوی معترض 
هنگ کنگی گفت: چینی های سرزمین اصلی به اینجا می آیند، خیابان ها را با کیف هایشان 

می بندند. اعتراض ها وارد هفتمین ماه خود شده است.

زد و خورد پلیس ضد شورش و معترضان در هنگ کنگ هشدار نتانیاهو درباره به قدرت رسیدن احزاب چپ گرا

به گفته یک منبع مطلع، گروه الشــباب سومالی به یک 
پایگاه نظامی در بخش الما در منطقه ساحلی کنیا که مورد 
استفاده پرسنل ارتش ایاالت متحده و کنیاست، حمله کرد 
اما میزان تلفات احتمالی هنوز مشخص نیست. خبرگزاری 
رویترز گزارش داد، این حمله تاکیدی بر ادامه حمالت الشباب 
است که کمپین مرگبار بمبگذاری و حمالت مسلحانه دارد. 
ارتش سومالی هم می گوید در حمله به یک پایگاه گروه الشباب 
ده ها شبه نظامی کشته و چند خودروی بمبگذاری شده نابود 
شد. حدود یک هفته پیش الشباب مسئولیت انفجاری در 
موگادیشو با بیش از ۹۰ قربانی را بر عهده گرفت. در روزهای 
پایانی ســال گذشــته میالدی بر اثر انفجار یک خودروی 
بمبگذاری شده در موگادیشو، پایتخت سومالی تعداد زیادی، 
از جمله ده ها دانش آموز کشــته و مجروح شــدند. به گفته 
مقامات محلی این انفجار مهیب دست کم ۹۰ قربانی گرفته و 

در اثر آن حدود همین تعداد مجروح شدند. الشباب مسئولیت 
این انفجار انتحاری را بر عهده گرفت. در این راستا، خبرگزاری 
آلمان از قول اسماعیل مختار عمر، سخنگوی دولت سومالی 
گزارش داد، در حمله تالفی جویانــه یگان های ویژه ارتش 
به یکی از پایگاه های گروه الشباب دست کم ۳۰ شبه نظامی 

کشته شدند و چند خودرو بمبگذاری شده نابود شده است.

جیتندرا ســینگ مشاور وزیر کشــور هند روز گذشته 
)یکشــنبه( اعالم کرد که مســلمانان روهینگیا در جامو و 
کشمیر تحت پوشش اصالحات قانون شهروندی هند قرار 
نمی گیرند و به هیچ وجه تابعیت هند را دریافت نخواهند کرد. 
آنها از هند اخراج خواهند شد.  نشریه هندوستان تایمز نوشت: 
سینگ در جریان سخنرانی خود در جامو اعالم کرد که بدون 
شک اصالحات جدید قانون شــهروندی در جامو اجرایی 
خواهند شــد و اولین حوزه فعالیت آن در زمینه جمعیت 
بزرگ مســلمانان روهینگیا اســت که در جامو و کشمیر 
زندگی می کنند. بر اساس گزارش دولت هند حدود 5 هزار و 
۷۰۰ مهاجر روهینگیا در جامو و کشمیر زندگی می کنند اما 
سازمان ملل در گزارش خود که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، 
این جمعیت را  حدود هفت هزار نفر برآورد کرده است. مشاور 
وزیر کشــور هند افزود: نحوه اخراج این افراد توسط دولت 

مرکزی هند بررسی خواهد شد. لیست کاملی از مشخصات 
آنها در حال تهیه است. این افراد به هیچ یک از سه کشور مطرح 
شده در اصالح قانون شهروندی تعلق ندارند و از میانمار به 
هند مهاجرت کرده اند. آنها از هیچ طریقی نمی توانند حقوق 
شهروندی هند را کسب کنند. تعداد کل مهاجران روهینگیا 

در هند 4۰ هزار نفر است.

حمله الشباب به پایگاه مورد استفاده آمریکایی ها در کنیاهند: مسلمانان روهینگیا از کشور اخراج می شوند! 
خبرخبر


