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تلفات بی سابقه در جریان اعتراض های لبنان 
 عون در محاصره 

چالش های امنیتی 
ســازمان صلیب ســرخ لبنان روز گذشته 
)دوشــنبه( اعالم کــرد: در جریــان درگیری 
دیشب میان نظامیان و جوانان معترض، ۳۰۹ 
تن از معترضان زخمی شــدند. این سازمان در 
صفحه توییتر خود نوشت: ۱۸ گروه از نیروهای 
صلیب سرخ با ۷ دســتگاه آمبوالنس ۱۶۹ تن 
از زخمی ها را به بیمارســتان منتقل و ۱۴۰ نفر 
را سر پایی درمان کردند. ســازمان دفاع مدنی 
لبنان هم گزارش کرد کــه ۱۵ تن از معترضان 
که به دلیل استنشاق گاز اشک آور، دچار تنگی 
نفس و خفگی شده بودند، درمان و ۹  زخمی را 
به بیمارستان منتقل کرد. در درگیری یکشنبه 
شب در میدان های مرکز بیروت نیروهای نظامی 
از گاز اشــک آور، خودروهای آب پاش و باتوم و 
معترضان نیز از سنگ، گلدان های کنار خیابان و 
روبروی کافه ها و غذاخوری ها، چوب و پایه های 
عالیم راهنمایی و رانندگی علیه یکدیگر استفاده 
کردند. عده ای از جوانان معترض به مراکز تجاری 
و مالی، بانک ها و شعبه شرکت مخابراتی آلفا در 
مرکز بیروت حمله و بــه دارایی های عمومی و 
خصوصی خسارت وارد کردند. افزون بر معترضان  
در جریان درگیری یکشنبه شب چند خبرنگار، 
عکاس و فیلمبردار تلویزیون های الجزیره قطر و 
الجدید لبنان از ناحیه پا و دست زخمی شدند. 
در این ارتبــاط »نیکوالس فرایکــز« خبرنگار 
آمریکایی کــه اخبار ناآرامی بیــروت را به طور 
مســتقیم برای روزنامه صهیونیستی هاآرتص 
ارسال می کرد یکشنبه شب در مرکز این شهر 
بازداشت شد. پایگاه خبری لبنان ۲۴ روز گذشته 
)دوشنبه( با اعالم این خبر، گزارش کرد: نیروهای 
امنیتی پس از بازداشت این آمریکایی که بدون 
مجوز کار خبری می کرد، موضــوع را به اطالع 
دادســتان کل لبنان ، قاضی »غسان ُعویدات« 
رسانده و ســپس او را برای تحقیق و بازجویی 
تحویل واحد اطالعات ارتش داده اند. بر پایه این 
گزارش، فرایکز در بازجویی اولیه ادعا کرده که به 
عنوان خبرنگار و عکاس آزاد ساکن بیروت، کار 
می کرده و رخدادهای این شهر را پوشش داده 
است. لبنان ۲۴ افزود: در صفحه توییتر و فیس 
بوک این خبرنگار آمریکایی، درگیری های مرکز 
بیروت به شکل مستمر پیگیری و اطالع رسانی 

شده است. 

مرکز بیروت ظرف یک هفته گذشته شاهد 
درگیــری میان نیروهــای نظامــی و جوانان 
معترض بــه وضع موجــود در لبنــان بود که 
به زخمی شــدن صدها نفر منجر شــد. بر این 
اساس رئیس جمهوری لبنان ظهر روز گذشته 
)دوشــنبه( در راس نشســتی امنیتی در کاخ 
ریاست جمهوری قرار گرفت؛ در حالی است که 
یکشنبه شب گذشته نیز میزبان حسان دیاب 
در کاخ ریاست جمهوری درباره بررسی آخرین 
تحوالت پرونده تشکیل دولت بود. به در این رابطه 
خبرگزاری آناتولی گزارش داد که براساس بیانیه 
ریاســت جمهوری لبنان، میشل عون، ریاست 
نشست امنیتی در کاخ بعبدا، را برعهده خواهد 
داشــت که در آن الیاس بوصعب وزیر دفاع،  ریا 
الحسن، وزیر کشور و فرماندهان سازمان های 
امنیتی و نظامی حضور خواهند داشــت. طبق 
این بیانیه، در این نشست رویدادهای امنیتی و 
تدابیر الزم برای حفظ ثبات و آرامش در کشور 
بررسی خواهد شد. یک منبع نزدیک به میشل 
عون به خبرگزاری آناتولی گفت، لزومی ندارد 
این دیدار به اعالم تشکیل دولت منتهی شود، اما 
دیاب آخرین تحوالت پرونده تشکیل دولت را 

برای عون تشریح می کند. 
به موازات ایــن تحوالت، معــاون دبیرکل 
حــزب اهلل از گروه های لبنانی خواســت برای 
تشــکیل دولت فداکاری کنند. النشره نوشت، 
نعیم قاســم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در 
مراسم پیشاهنگان امام مهدی)ع( در النبطیه 
گفت: نقطه آغاز، تشــکیل دولت اســت و باید 
گروه ها سهم  خواهی از دولت را پشت سر بگذارند. 
کشــور دیگر تحمل ندارد و نیاز بــه فداکاری 
دارد. وی گفــت: حزب اهلل بــه تالش های خود 
ادامه می دهد تا هرچه ســریع تر دولت تشکیل 
شــود و اوضاع وخیم تر از این نشود. نعیم قاسم 
اعتراضاتی را که به شکل تجاوز به امالک و مراکز 

است، آشوبی دانست که بحران را بدتر می کند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از اول اکتبــر ۲۰۱۹ )نهم مهرماه 
۱۳۹۸( تاکنون که اعتراض های مردمی 
در عراق جریان داشته، شــاهد فراز و 
فرودهای زیادی در این عرصه بودیم. یک 
روز معترضان تا ورودی اصلی پارلمان 
پیش رفتند و روز دیگر اجســاد گمناِم 
غرق به خون در کوچه پس کوچه های 
بغــداد کشــف می شــد و هیچکس 
نمی دانست در عراق چه اتفاقی در حال 
رخ دادن است. این اعتراض ها آرام آرام 
رنگ و بوی دیگری بــه خود گرفت؛ به 
صورتی که اســتان های شیعه نشین 
)بصره، نجف، کربــال و ذیقار( در عرض 
کمتر از ۱۲ ســاعت به کانون تســویه 
حساب های خیابانی تبدیل شد و کار 
به جایی کشید که کنسولگری ایران در 
نجف چندین بار تحت تعرض قرار گرفت. 
آنچه در جریان این تحوالِت میدانی رخ 
داد، ظهور دسته ها و طیف های مختلف 
بود که از عناصر حزب بعِث عراق گرفته 
تا »نقابداران سیاه« را تشکیل می داد. 
کمی بعد شاهد رونمایی از طیف معترض 
جدید با نقاب های »جوکر« بودیم که 
اتفاقاً همین طیف در اعتراض های اخیر 
لبنان هم اعــالم موجودیت کردند که 

نشان می دهد یک سازماندهی دقیق و 
دیکته شده در پِس پرونده  آشوب های 
بیروت و بغداد وجود دارد. در این میان 
آنچه در این عرصه مهم به نظر می رسد، 
عدم تشکیل دولت و معرفی نخست وزیر 
جدید در عراق است. واقعیت این است 
که اگــر بخواهیم بــدون جانب داری 
از طیف یا دســته ای خاص به تحلیل 
تحوالت عراق بپردازیم باید بگوییم که، 
بی دولتی، فســاد اداری و اقتصادی به 
همراه عدم توجه به مطالبات مردم عراق 
طی ۱۷ سال اخیر باعث تجمیع و رسوِب 
خواسته هایی شده که خیلی از آنها حتی 
به عنوان خواســته های ابتدایی مردم 
عراق معنی می شود. خواسته هایی که 
امروز به داخل زندگی آنها رسوخ کرده 
و فقر و بیکاری را بــرای آنها به ارمغان 
آورده اســت و حاال این جوانان عراقی 
هستند که خیابان های بغداد را مسدود 
می کنند تا بــه حاکمیت بفهمانند که 

شرایط خوبی ندارند.
 فاز جدید خط دهی خارجی 

از کجا شروع شد؟    
فارغ از اینکه مطالبه مــردم عراق 
به حق است و ریشــه در پشت گوش 
انداختن تامین خواسته های آنها توسط 
مســئوالن دارد، باید به این نکته توجه 
کنیم که از یک زمان مشخص تاکنون، 
اعتراض های عراق به صورت دیگر راه 

خود را پیمود. به عبارتی گویاتر ما و مردم 
تمام دنیا )به خصوص تحلیلگران حوزه 
خاورمیانه یا پژوهشگران مسائل مرتبط 
با خیزش های اجتماعی( شــاهد آن 
بودیم که اعتراض های عراق دستخوش 
سیاسی کاری هایی شد که در یک سر 
آن ایاالت متحــده و در طرف دیگرش 
متحدان منطقه ای واشــنگتن اعم از 
عربستان سعودی، بحرین، امارات و در 
برخی موارد کویت و اردن قرار داشتند. 
اسرائیل هم در این میان یکی از بازیگرانی 
بود که به صورت پنهانی در حوزه نظامی 
فعال بود؛ به گونه ای که در همین چند 
ماه اخیر شــاهد حملــه  گاه و بی گاه 
جنگنده های رژیم صهیونیســتی به 
مواضع مشترک عراق و سوریه در گذرگاه 
القائم بودیم و بــه موازات این وضعیت، 
مراکز و مقرهایی در ســوریه از سوی 
تل آویو مورد ضربه و هجمه قرار گرفت 
که متاســفانه اخبار آن در میان کوهی 
از وقایع و تحلیل های مربوط به وضعیت 
عراق، لبنان و سوریه دفن شد. آنچه در 
تحلیل فاز جدید اعتراض های عراق باید 
مورد توجه قرار بگیرد این است که چرا 
پس از ترور سردار سلیمانی در فرودگاه 
بغداد توسط پهبادهای آمریکایی و پاسخ 
متقابل ایران همه چیز به یکباره در حوزه 
میدانی آرام شد اما در حوزه سیاسی یک 
به هم ریختگی جدید آغاز شد؟ پاسخ 

سوال تاحدودی مشخص و در بخشی 
از موارد نامشخص اســت که این ابهام 
تاحدودی طبیعی اســت. واقعیت این 
است که آنچه امروز در صحنه سیاسی 
عراق شاهد هستیم و دامنه آن مجدداً 
به خیابان های بغداد و برخی از شهرهای 
جنوبی این کشور کشیده شده، برآیند 
و خروجی ســناریویی است که منابع 
فعال )اما مخــرِب( آمریــکا در عراق 
کلید زدنــد که در الیه هــای مختلف 
امنیتی، سیاســی، اقتصادی، نظامی و 
حتی مردمِی این کشور از سال ۲۰۰۳ 
تاکنون به اســتخدام منظومه امنیتی 
ایالت متحده )خصوصاً سازمان سیا و 
ایستگاه های آن در عراق( درآمده اند و 

ماهانه برای آنها حقوق واریز می شود. 
زمانی که پاسخ موشــکی ایران به 
عین االسد عملیاتی شد، شاهد آن بودیم 
که پارلمان عراق )به غیر از طیف ُکردها 

و اهل تسنن( مصوبه ای را برای خروج 
نظامیان آمریکا از خاک عراق به تصویب 
رســانند و عادل عبدالمهدی به عنوان 
نخست وزیِر کابینة امور جاری در دیدار و 
گفت وگوی تلفنی با وزیر خارجه ایاالت 
متحده و سفیر آمریکا در بغداد خواستار 
خروج نظامیان این کشور از خاک عراق 
شــد. در همانجا بود که ترامپ صریحا 
بر اساس منِش کاســبکارانه و ذهنیت 
تجاری خود اعالم کرد که دولت عراق 
هزینه های۱۶ ساله واشنگتن در عراق را 
پرداخت کند تا ما از آنجا خارج شویم! این 
اظهارات تا جایی شیب صعودی به خود 
گرفت که بحث تحریم عراق مطرح شد و 
تمام این مواضع به صورتی اتخاذ شد که 
دولت نصفه و نیمه عراق به خوبی تبعات 
اعمال فشــار بر آمریکا را می دانست. 
در این بین جریان مقــاوت عراق بارها 
آمریکایی ها و مواضــع آنها را تهدید به 
عملیات های نظامی کرد و همین موضع 
توسط حامیان واشــنگتن در پارلمان 
عراق به یک محور مجادله تبدیل شد؛ 
حتی تنش تا جایــی ادامه پیدا کرد که 
اخباری از درون پارلمان مبنی بر تالش  
نمایندگان اهل تســنن )و در راس آن 
رئیس پارلمان عراق( برای تشکیل اقلیم 
سنی نشین مطرح شد که اگرچه تکذیب 
شد، اما تاکنون هیچ مولفه مثبتی مبنی 
بر اتمام این بحث وجود ندارد. حتی روز 
یکشنبه سعدون التکریتی، پژوهشگر 
سیاسی عراقی در گفت وگو با المیادین 
اعالم کــرده که امارات از الحلبوســی 
)رئیس پارلمــان عراق( بــرای ایجاد 
چنین پروژه ای در استان االنبار حمایت 
می کند و تمامی تحوالت اخیر نشــان 
می دهند که تالش هــا برای ایجاد یک 
اقلیم ســنی با حمایت محمد بن زاید، 
ولیعهد ابوظبی در جریان است. او مدعی 
شده که این مساله با حمایت آمریکا بوده 
و به رغم تحــرکات اخیر، احتماالً اهرم 
فشاری خواهد بود که گروه های سنی 
از آن علیه دولت فعلــی و به نفع خود 
اســتفاده خواهند کرد اما فاش شدن 
آن در رسانه ها موجب تزلزل این پروژه 

می شود.
بغداد را به هم می ریزیم!

در راستای همین تحوالت، سناریوی 
آمریکایی ها این اســت که باید فضای 
سیاســی عراق این بار به حدی شلوغ 
شود که تمرکز از مساله خروج نظامیان 

ایاالت متحده از عراق برداشته شود. اگر 
بخواهم بدون حاشیه صحبت کنم باید 
بگویم که واشنگتن منافع خود را پس 
از مصوبه پارلمان در خطر دیده و حاال 
به دنبال تسویه حساب با طیف شیعیان 
مستقر در پارلمان عراق است که اتفاقاً 
با ایران روابط خوبی دارند. آمریکایی ها 
به دنبال آن هســتند تا فضای عراق را 
مجدداً با محوریت مطالبات مردمی و 
ضرب االجل عموم مردم برای انتخاب 
نخست وزیر مســموم کنند تا پرونده 
خــروج نیروهای آنها از عــراق به کنار 
گذاشته شود و درنهایت فشار بر پارلمان 
و دولت این کشور افزایش پیدا کند. در 
این مسیر مقتدی صدر هم این سناریو 
را درک کرده و روز گذشــته )به عنوان 
رئیس بزرگترین فراکســیون عراق( از 
فراکسیون های سیاسی خواست نامزد 
غیرجنجالی برای پست نخست وزیری 
عراق انتخاب کنند. در ادامه اعتراض های 
مردمی که طی چند روز اخیر رخ داده، 
عبدالکریم خلف، ســخنگوی فرمانده 
کل نیروهای مسلح عراق دیروز اعالم 
کرده که به رغم ســازش با معترضان، 
شورای امنیت ملی نیروهای امنیتی را 
در خصوص بازداشت کسانی که اقدام 
به بســتن مســیرها و تعطیلی ادارات 
می کنند، موظف کرده اســت. همین 
اظهارات باعث شــد تا نماینــده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در عراق روز گذشته 
)دوشــنبه( بر ضرورت مسالمت آمیز 
باقی ماندن تظاهرات این کشور تأکید 
و اعالم کند، ســرکوب خشونت آمیز 
تظاهرکنندگان صلح جو غیرقابل قبول 
اســت. به همین دلیل آنچه در بغداد 
و سایر شــهرها دیده می شود به نوعی 
نشان از تسویه حســاب آمریکایی ها با 

پارلمان عراق دارد. 

واکاوی سناریوی جدید ضدامنیتی واشنگتن و متحدانش در عراق

تسویه حساب با  پارلمان!
امارات از رئیس پارلمان 

عراق برای ایجاد اقلیم سنی 
در استان االنبار حمایت 

می کند و تمامی تحوالت 
اخیر نشان می دهند که 
تالش ها برای ایجاد یک 

اقلیم سنی با حمایت محمد 
بن زاید، ولیعهد ابوظبی در 

جریان است

واشنگتن منافع خود را 
پس از مصوبه پارلمان در 

خطر دیده و حاال به دنبال 
تسویه حساب با طیف 

شیعیان مستقر در پارلمان 
عراق است که اتفاقاً با ایران 

روابط خوبی دارند

منابع آگاه اعالم کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آینده تصمیــم خود برای رونمایی از معاله 
قرن را اعالم خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، منابع آگاه آمریکایی و اسرائیلی به باراک راوید خبرنگار شبکه 
۱۳ تلویزیون اسرائیل اعالم کردند که ترامپ قرار است پیش از انتخابات ۲ مارس )۱۲ اسفند( در مورد رونمایی از طرح صلح 
خاورمیانه تصمیم گیری کند. به نوشته راوید، اگر ترامپ پس از انتخابات اسرائیل معامله 
قرن را رونمایی کند با کمپین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تداخل پیدا می کند 
و اگر پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل این کار را انجام دهد بر روی کمپین انتخاباتی 
اســرائیلی ها به نفع نتانیاهو تاثیر می گذارد. منابع آگاه گفتند که تصمیم ترامپ برای 
رونمایی معامله قرن بر چندین عامل تاثیر گذار خواهد بود. از جمله آنها تاثیرگذاری بر 

تحوالت روند استیضاح وی در کنگره آمریکاست.

وزیر امور خارجه جدید کره شمالی یک فرمانده نظامی سابق است که تجربه اندکی در زمینه دیپلماسی دارد. تحلیلگران 
کره جنوبی بر این باورند که معرفی این فرد به عنوان وزیر امور خارجه کره شمالی نشانگر اعتماد کیم جونگ اون به وفاداران 
نظامی و حزبی در مقطع حساس فعلی و در میانه توقف مذاکرات با آمریکا است. یک منبع دیپلماتیک در سئول به خبرگزاری 
رویترز گفت، کره شمالی طی روزهای گذشته ری سون گوون، افسر ارشد نظامی و یکی 
از مقامات ارشد حزب حاکم کره شمالی را به عنوان وزیر امور خارجه تازه این کشور به 
کشورهایی که در پیونگ یانگ سفارتخانه دارند، معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، او جانشین ری یونگ هو خواهد شد که در زمینه مذاکره با واشنگتن سال های 
تجربه دارد. او به رغم همتای پیشینش تجربه ای در زمینه مسائل هسته ای یا تعامل با 

مقامات آمریکا ندارد. 

کیم جونگ اون یک کهنه سرباز را وزیر امور خارجه خود کرد!ترامپ تصمیم خود برای رونمایی از معامله قرن را اعالم می کند

رئیس جمهور ســابق بولیوی که در حــال حاضر در 
آرژانتین به ســر می برد نامزدهای حزب خــود را برای 
انتخابات ریاست جمهوری ســوم مه آینده کشورش که 
در واقع تکرار دوباره انتخابات پرمناقشــه اکتبر گذشته 
و اولین انتخابات بدون حضــور وی بعد از دو دهه خواهد 
بود، اعــالم کرد. رویتــرز گــزارش داد، اوو مورالس، در 
اظهاراتی در یک کنفرانس خبری در شهر بوئنوس آیرس 
آرژانتین اعالم کرد لوئیس آرســه کاتاکورا، وزیر اقتصاد 
سابق بولیوی نامزد ریاست جمهوری حزب وی موسوم 
به حزب جنبش برای سوسیالیسم در این انتخابات بوده و 
در کنار وی دیوید چوکوئه هوانکا، وزیر امور خارجه دولت 
ســابق هم به عنوان نامزد معاونت وی تعیین شده است. 
مورالس بعد از آن این دو نامزد حزب سوسیالیست خود 
را برای انتخابات سوم مه معرفی کرد که با چند مقام این 
حزب که به پایتخت آرژانتین ســفر کــرده بودند دیدار 

داشت. مورالس در پی خلع شدن از قدرت در اعتراضات 
چند وقت پیش در بولیوی پیشنهاد پناهندگی آرژانتین 
را پذیرفته و به این کشــور رفت. نامزدی مجدد او برای 
ریاست جمهوری در بولیوی نیز ممنوع اعالم شده است. 
اسامی اعالم شده از سوی مورالس متفاوت با نامزدهایی 
هســتند که مقام های حزب جنبش برای سوسیالیسم 

اعالم کردند.

شرکت کنندگان در کنفرانس برلین با محوریت لیبی 
به توافقــی درباره یک طرح جامع و ویــژه حل بحران در 
این کشــور که شــامل تقویت آتش بس، تثبیت تحریم 
تســلیحاتی و ایجاد راهــکاری نظامی بــرای نظارت بر 
آتش بس است، دســت یافتند. به گزارش شبکه خبری 
روســیا الیوم، آنگال مرکل، صدراعظم آلمان اظهار کرد: 
در کنفرانس برلین درباره لــزوم پایبندی به ممنوعیت 
صادرات سالح به لیبی و نیز حل بحران این کشور تنها از 
راه های سیاسی و یک راهکار جامع برای این بحران توافق 
کردیم. دو طرف بحران لیبی نیز درباره ایجاد سازوکاری 
نظامی شــامل پنج نماینده از هر دو طرف جهت نظارت 
بر آتش بس توافــق کردند. به گفتــه صدراعظم آلمان، 
شــرکت کنندگان در کنفرانس برلین تعهد دادند از هیچ 
یک از طرف های لیبیایی در طول اجرای آتش بس حمایت 
نکنند. همچنین هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان با اشاره 

به دستیابی به اهداف تعیین شده برای نشست برلین اظهار 
کرد: کمیته ای برای پیگیری و رصد درگیری ها در لیبی 
جهت تعیین دیگر گام های الزم برای رسیدن به آتش بس 
تشــکیل خواهیم داد. وی افزود: من و آنــگال مرکل، در 
جریان گفتگوها با خلیفه حفتر و فائز السراج، درباره بخش 
نفتی این کشور رایزنی کردیم و دو طرف برای حل و فصل 

مشکل نفتی لیبی اعالم آمادگی کردند.

مورالس نامزدهای ریاست جمهوری حزبش را اعالم کرد! اعالم نتایج کنفرانس برلین درباره لیبی

خبرخبر


