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 حمله راکتی به سفارت آمریکا 
در خالل ادامه اعتراض ها

عراق، چهارراه آشوب! 
روز گذشته )دوشنبه( سایت شبکه سومریه 
نیوز در قســمتی از گزارش خــود به گزارش 
تحقیقــی بی. بی. ســی درباره آینــده حضور 
نیروهای آمریکایی در عراق بعد از ترور سردار 
قاسم سلیمانی اشاره کرده که در آن آمده است: 
تعداد موشــک هایی که نیروهــای آمریکایی 
در عراق را هدف گرفته اند از اکتبر گذشــته به 
۱۰۹ موشک رسیده است.  گزارش بی بی سی 
با تیتر »می آید، می آید«، شروع شده که اشاره 
به هشدار بلندگوها نســبت به حمله موشکی 
به »یونیون ۳«، پایــگاه ائتالف به اصطالح ضد 
داعش به ســرکردگی آمریکا در عــراق دارد؛ 
مجتمعی واقــع در منطقه الخضرا )ســبز( که 
در اطراف کاخ ســابق صدام احداث شده است. 
طبق این گزارش، هشــت دقیقه بعد از هشدار 
اول، صدای دو انفجار مهیب شــنیده می شود، 
همچنین در هشــدار دیگر به تمام کســانی 
که در پایگاه هستند دســتور داده می شود در 
پناهگاه ها پناه  بگیرند. سفارت آمریکا در طرف 
دیگر مسیری قرار دارد که هدف احتمالی سه 
موشک کاتیوشا بوده است. این گزارش تاکید 
می کند که یک ســاعت بعد اطالع داده شــد 
وضعیت امن اســت و می توانیم خارج شویم. 
یکی از موشــک ها در رود دجله سقوط کرده و 
دو موشک در داخل ساختمان سفارت. در این 
راستا اینتل اســکای ادعا کرده است، سفارت 
آمریکا به دولت عراق اطالع داده اســت که بعد 
از حمله شب گذشته به سفارت پاسخ نظامی در 
نظر گرفته شده است. شبکه خبری سومریه  نیوز 
هم گزارش داد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در بیانیه ای شدید اللحن اعالم کرد: ما از دولت 
عراق می خواهیم به تعهدات خود درباره حفاظت 
از تأسیسات دیپلماتیک پایبند باشد. طبق این 
بیانیه، از سپتامبر گذشته بیش از ۱۴ حمله علیه 
کارمندان آمریکایی در عراق صورت گرفته است. 
این سخنگو گفت: اوضاع امنیتی همچنان شاهد 
تنش اســت؛ برای همین باید بیدار و هوشیار 
باشیم. این در حالیست که شامگاه یکشنبه پنج 
موشک کاتیوشا به منطقه سبز بغداد شلیک شد 
که موجب زخمی شدن دست کم سه تن شد اما 

تابعیت آنها هنوز مشخص نیست.

در این بین صبح روز گذشــته )دوشــنبه( 
در جریان تیراندازی افراد مســلح ناشناس در 
شهر ناصریه، مرکز اســتان ذی قار در جنوب 
عراق یک تظاهرکننده کشته و چهار تن دیگر 
زخمی شدند. ســایت شبکه اســکای نیوز به 
نقل از ســایت های داخلی عراق گــزارش داد 
یکی از تظاهرکنندگان که در جریان حمله به 
میدان تحصن در مرکز ناصریه زخمی شــده 
بود بر اثر شــدت جراحت جان خود را از دست 
داد در حالــی که چهار تن دیگــر تحت درمان 
قرار گرفتند. پیشــتر یک منبع امنیتی عراق 
اعالم کرده بود، افراد مسلح ناشناس به واسطه 
خودروهای شــخصی با لباس های ســفید به 
میدان تحصن کنندگان یعنی میدان الحبوبی 
در مرکز شهر الناصریه یورش بردند و چادرهای 
تظاهرکنندگان را آتش زدند. این درحالی است 
که تحصن کننــدگان از ماه ها پیــش در آنجا 
تحصن کرده اند. در پــی اقدام برای جمع آوری 
چادرهای تحصن کنندگان معترضان ناصریه 
امروز اقدام به ســاخت اتاقک هایــی با آجر و 
بلوک کردند. این اقدام در واکنش به آتش زدن 
چادرهایشان از ســوی افراد مسلح طی صبح 
امروز بود. در این راستا سرتیپ ناصر االسدی،  
رئیس پلیس ذی قار در پیامی خطاب به مردم 
این استان گفت، ناامنی منجر به آشوب گسترده 
خواهد شد که قابل کنترل نخواهد بود. االسدی 
در این پیام گفــت، ذی قار امــروز در معرض 
حمله ای وحشیانه از سوی شبکه های اجتماعی 
و شبکه هایی آشوب طلب برای انگیختن آشوب 
در اســتان قرار دارد. پس از ایــن وقایع هادی 
العامری، رئیس ائتالف الفتح و فرمانده نیروهای 
بدر عراق اعالم کــرد، آمریکا با هدف قرار دادن 
حاکمیت عراق به دنبال آشــوب در این کشور 
است. رئیس ائتالف الفتح همچنین در واکنش 
به حمله به سفارت آمریکا در بغداد، این حمله 
را مانع تراشی در مسیر رفتن نیروهای خارجی 

عنوان کرد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 اعالم طــرح معامله قرن توســط 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آن هم از خاک آمریکا برای افکار 
عمومی منطقه )بجز شهروندان آمریکا( 
موضوعی حیرت انگیز به حساب می آید 
اما برای سیاســتمداران و تحلیلگران 
تا حدودی قابل هضم اســت و دور از 
انتظار نبود. درست است که بسیاری از 
مقامات و چهره های سیاسی - امنیتی 
در سراسر دنیا )خصوصاً در فلسطین و 
برخی دیگر از کشورهای غرب آسیا( 
نسبت به این طرح موضع بسیار تندی 
اتخــاذ کرده اند و همچنــان در حال 
انتقادهای بی حد و نصاب از آن هستند، 
امــا واقعیت در عرصه سیاســت چیز 
دیگری است. متاسفانه سیاست )آنهم 
در مقیاس جهانــی( آنگونه که ما فکر 
می کنیــم پیش نمی رود؛ بــه عنوان 
مثال زمانی که چند روز اخیر خبر سفر 
»والدیمیر پوتین« به اسرائیل و دیدار 
با محمود عباس و سایر مقامات رژیم 
صهیونیســتی در ســطح رسانه های 
دنیا منتشر شد، هیچکس سوال نکرد 

که چرا این سفر به موازات برنامه سفر 
بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس )رقیب 
انتخاباتی نتانیاهو و رئیس ائتالف آبی و 
سفید( به آمریکا انجام شد؟ اینکه چرا 
پوتین در این برهه زمانی و کمی قبل از 
اعالم طرح معامله قرن توسط ترامپ 
به سرزمین های اشغالی سفر می کند، 
ریشــه در روابط تاریخــی روس ها و 
یهودیان دارد. باید توجه کنیم که تعداد 
کثیری از روس تبارهای یهودی نه تنها 
در خاک روسیه زندگی می کنند بلکه 
مناصب سیاســی، علمی و اقتصادی 
زیادی در روســیه را اداره می کنند که 
بخشی از آنها به عنوان نماینده پارلمان 
ســفلی، در دومای روسیه مشغول به 
کار هستند. در این ســوی مرزهای، 
یعنی در اسرائیل هم این قرینه کاماًل 
مشهود است؛ به صورتی که یهودیان 
روس تبار هــم در کنســت )پارلمان 
اسرائیل( مشغول به کار هستند. نکته 
جالب تر اینکه زبان روسی در اسرائیل 
)پس از زبان عبری و عربی(، ســومین 
زبــان فراگیر به حســاب می آید. این 
مســائل به خوبی نشــان می دهد که 
روابط ناگسستنی میان مسکو و تل آویو 
علیرغم لفاظی سیاســتمداران هر دو 
طرف به قوت خود باقیســت. حاال به 

خوبی متوجه می شویم که چرا پوتین 
در آســتانه اعالم طرح معامله قرن، به 

اسرائیل سفر کرد!
ترامپ و نابهنگام هایش

اعالم معامله قرن که قرار است امروز 
)سه شــنبه( در آمریکا صورت بگیرد 
بدون شک منافعی دارد برای دو طرف 
)اسرائیل و آمریکا( دارد. اما مساله اصلی 
در این بین، زماِن اعالم معامله قرن است. 
تردید وجود ندارد که انتخاب زمان فعلی 
برای اعالم این طرح دالیلی برای خود 
دارد. نخستین دلیل، استیضاح ترامپ 
و اعمال هجمه های داخلی از ســوی 
دموکرات ها به ترامپ است. باید توجه 
داشته باشیم که آنچه جمهوریخواهان 
و دموکرات ها را در یک راستا و در کنار 
هم قرار می دهد، حمایت از اســرائیل 
اســت. ترامپ در وهله اول با کشاندن 
نتانیاهــو و رقیبش )بنــی گانتس( به 
خاک آمریــکا قصد دارد بــه رقبایش 
بفهماند که تالش های آنها برای حذف 
وی از صحنه قدرت بی تاثیر است؛ چراکه 
او حمایت قوی البی یهود و همچنین نفر 
اول اسرائیل را دارد. در وهله دوم ترامپ 
به دنبال آن است تا به اسرائیلی ها و حتی 
رقبای داخلی و خارجی نتانیاهو بفهماند 
که نخســت وزیر فعلی اسرائیل تحت 

حمایت و زیر چتر سیاســی - امنیتی 
ایاالت متحده قرار دارد. به همین دلیل 
است که اخیراً شاهد بودیم که »آویگدور 
لیبرمن«، رهبر حزب اسرائیل خانه ما و 
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در 
کابینه نتانیاهو که امــروز به رقیب وی 
تبدیل شــده، اعالم می کندکه دعوت 
ترامپ از نتانیاهو برای سفر به اسرائیل، 
مصداق بارز خریــدن رای از آنها برای 
سومین دور از انتخابات کنست است. 
این اظهارنظر )آنهم از ســوی لیبرمن( 
به خوبی نشــان می دهد کــه نه تنها 
نتانیاهو بلکه ترامپ هم به دنبال جمع 

کردن آرا به نفع ســبد انتخاباتی خود 
است؛ چراکه بر اساس آنچه رقبا و حتی 
اندیشکده های موافق جمهوریخواهان 
می گویند، ترامپ در سیاست خارجی 
نتوانسته دستاورد خاصی داشته باشد 
جز سرکیســه کردن اعراب آن هم در 
فاز اقتصــادی و تجــاری. در این میان 
اما وضعیت منطقــه )بخصوص پس از 
جدال تهران و واشــنگتن در عراق( به 
حدی ملتهب است که ترامپ و تیمش 
نیاز به یک محور خبــری برای انحراف 
افکار عمومــی دارند؛ بــه گونه ای که 
اخیراً مخالفان وی پس از انتشــار خبر 
ضربه مغزی ۳۹ سرباز آمریکایی که از 
موشک باران پایگاه عین االسد توسط 
ایران حاصل شده، ترامپ و کاخ سفید 
را به باد انتقــاد گرفته اند و اعالم کردند 
که رئیس جمهوری آمریــکا در حال 

پنهانکاری است. 
جزئیات معامله قرن چیست؟ 

برای اینکه بدانیم جزئیات معامله 
قرن چیســت و ترامپ چه محورهایی 
را اعالم خواهــد کرد بایــد نگاهی به 
اظهارات »باراک راپید«، تحلیلگر امور 
سیاسی کانال سیزدهم تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی در اینباره بیاندازیم. او 
به نقل از منابع اســرائیلی و عرب گفته 
است که این طرح شامل الحاق »۳۰ تا 
۴۰ درصد« از اراضی مناطق موســوم 
به »ج« در کرانه باختــری )به مناطق 
اشغالی( است و به این  اشاره می کند که 
فلسطینیان تنها بر ۴۰ درصد از مناطق 
موسوم به »ا« و ب« مسلط خواهند بود. 
دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا، 
چهار تا شــش ماه زمان برای موافقت 
با طــرح ادعایی خود خواهــد داد و به 
اسرائیل اجازه تحمیل حاکمیت خود 
بر شــهرک ها و مناطق موسوم به »ج« 
در کرانــه باختری را خواهــد داد.  این 
کارشناس افزود همچنین به فلسطینیان 
اجازه خواهد داد دولتــی را برای خود 
تشکیل دهند، البته دولت محدود بدون  
ارتش، و البته به شرطی که با طرح معامله 
قرن موافقت کنند، و هیچ ســیطره ای 
برای حریم هوایی یا مرزها نخواهد داشت 
و از هرگونه عقد قرارداد با کشورها هم 
منع خواهد شد. در این راستا شبکه ۱۳ 
شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی نیز 
فاش کرد طرح معامله قرن، پیشنهادی 
را برای مرتبط کــردن نوار غزه به کرانه 

باختــری از طریق تونــل زمینی ارائه 
خواهد کرد، هرچند دستگاه های امنیتی 
اسرائیل این پیشنهاد را رد خواهند کرد. 
مفاد طرح معامله قرن همچنین شامل 
بازگشت تشکیالت خودگردان به غزه 
و ســیطره بر این منطقه و خلع سالح 
غزه از طریق تشــکیالت خودگردان و 
خلع سالح جنبش های جهاد اسالمی 
و حماس خواهد بود. این رسانه اسرائیلی 
افزود طرح معامله قرن همچنین شامل 
فراهم کردن پنجــاه میلیارد دالر برای 
اجرای طرح های اقتصادی در مناطق 
فلســطینی خواهد بود که این مبلغ را 
محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی و 
کشورهای  عربی حاشیه خلیج )فارس( 
تأمین خواهند کرد. کانال دوم تلویزیون 
اســرائیل هم افزود: نتانیاهو و گانتس 
)رئیس اسبق ستاد مشــترک ارتش 
رژیم صهیونیستی و رئیس حزب آبی 
سفید( به صورت جداگانه با دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا برای بررســی 

طرح معامله قرن دیدار خواهند کرد. 
با نگاهی به ایــن جزئیات و آنچه در 
کاخ ســفید می گذرد کاماًل مشخص 
است که طرح صلح خاورمیانه یا همان 
معامله قــرن تماماً در راســتای حفظ 
منافع اسرائیل طرح ریزی شده اما بحث 
اینجاست که برای اجرایی شدن آن به 
۴۰۰ میلیارد دالر بودجه نیاز است که 
تامین این مبلغ تاکنون میســر نشده 
است. با این وجود بسیاری از تحلیلگران 
آمریکایی معتقدند که اقدام ترامپ عالوه 
بر منافع انتخاباتی و شخصی وی، به نوعی 
یک هدیه به نتانیاهو تلقی می شــود، 
اما اجرای این هدیــه همچنان با موانع 

منطقه ای و فرامنطقه ای روبرو است.

پشت پرده سناریوی امروز کاخ سفید با پوشش رونمایی از معامله قرن 

تالش برای نمایش مشروعیت 
با نگاهی به آنچه در کاخ 

سفید می گذرد کاماًل 
مشخص است که طرح صلح 

خاورمیانه یا همان معامله 
قرن تماماً در راستای حفظ 
منافع اسرائیل طرح ریزی 

شده، اما بحث اینجاست 
که برای اجرایی شدن آن به 
400 میلیارد دالر بودجه نیاز 

است که تامین این مبلغ 
تاکنون میسر نشده است

زمانی که چند روز اخیر خبر 
سفر »والدیمیر پوتین« به 
اسرائیل و دیدار با محمود 

عباس و سایر مقامات رژیم 
صهیونیستی در سطح 

رسانه ها منتشر شد، 
هیچکس سوال نکرد که 

چرا این سفر به موازات 
برنامه سفر بنیامین نتانیاهو 

و بنی گانتس  به آمریکا 
انجام شد؟ 

تظاهرکنندگان لبنانی که تاکید کرده اند اجازه نخواهند داد جلسه پارلمان برای بررسی بودجه سال ۲۰۲۰ برگزار شود، با 
نیروهای امنیتی در نزدیکی ساختمان پارلمان لبنان درگیر شدند.  سایت روزنامه عربی ۲۱ گزارش داد، معترضان لبنانی به سوی 
نیروهای امنیتی که مسیر منتهی به پارلمان را امروز )دوشنبه( همزمان با جلسه پارلمان این کشور برای بررسی بودجه سال ۲۰۲۰ 
بستند، به سوی این نیروها سنگ پرتاب کردند. نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن آنها متوسل به زور شدند. صلیب سرخ لبنان 
اعالم کرد، چهار فرد در پی مصدومیت در اعتراض های اطراف ساختمان پارلمان به بیمارستان منتقل شدند. برخی معترضان 
تشکیل دولت جدید را که اخیرا تشکیل شد، رد کرده و نخبگان سیاسی را به نادیده گرفتن خواسته هایشان از جمله تشکیل دولتی 
مستقل از سیاستمداران و مبارزه با فساد متهم می کنند. پیشتر تظاهرکنندگان لبنانی 
وعده داده بودند با بستن مسیرهای منتهی به ساختمان پارلمان این کشور، اجازه رسیدن 
نمایندگان به این ساختمان و برگزاری جلسه بررسی بودجه سال ۲۰۲۰ را نخواهند داد. 
به همین دلیل نیروهای امنیتی لبنان تدابیر شدیدی در ورودی های مسیرهای منتهی به 

ساختمان پارلمان این کشور در بیروت را در پیش گرفتند.

دولت توافق ملی لیبی مستقر در طرابلس اعالم کرد، در ســایه تداوم نقض های نیروهای موسوم به ارتش ملی در هر گونه 
گفت وگوی سیاسی تجدیدنظر خواهد کرد.  به گزارش النشره، شورای ریاستی این دولت به نخست وزیری فایز السراج در بیانیه ای 
گفت، در مقابل نقض  آتش بس در طرابلس و حمله به محله های مدنی این استان توسط نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به 
رهبری خلیفه حفتر، مجبور خواهد شد در هر گونه گفت وگوی سیاسی بازنگری کند. در این بیانیه آمده است، نیروهای متجاوز به 
نقض آتش بس ادامه داده و موشک های خود را به سمت محله های مدنی طرابلس نشانه گرفتند. براساس این بیانیه، موشک های 
نوع گراد روز یکشنبه به مناطق مختلف طرابلس اصابت کرد و همزمان با این امر نیروهای حفتر و مزدوران آنها حمله زمینی را به 
مناطق ابوقرین، القداحیه والوشکه از مناطق شهر مصراته واقع در ۲۰۰ کیلومتری طرابلس 
با پشتیبانی جنگنده های خارجی آغاز کردند. شورای ریاستی، ناظران آتش بس را مسئول 
عدم پایبندی نیروهای حفتر به این توافق دانست. این در حالیست که اخیراً دو طرف درگیر 
در لیبی با حضور در روسیه بر سر توافق عدم نقض آتش بس با یکدیگر گفت وگو و تبادل 

نظر کرده بودند. 

در آستانه برگزاری جلسه تصویب بودجه رخ داد
درگیری  نیروهای امنیتی و معترضان اطراف ساختمان پارلمان لبنان 

دولت وفاق ملی لیبی اعالم کرد: 
در صورت ادامه نقض ها، در گفت وگوی سیاسی تجدیدنظر می کنیم

تصاویر ماهواره ای اخیر از تــردد خودروهایی در مرکز 
تحقیقات موشکی کره شــمالی حکایت دارند که می تواند 
نشان دهنده آمادگی های اولیه برای آزمایش موشک یا موتور 
موشک باشد.  شبکه خبری سی ان ان به نقل از مقامات دولتی 
و دفاعی اعالم کرد، در روزهــای اخیر خودروهایی در مرکز 
تحقیقات موشکی سانومدونگ در نزدیکی پیونگ یانگ رویت 
شده اند. این فعالیت ها مشابه اقداماتی هستند که در آستانه 
آزمایش های موشکی دیگر دیده ایم. این گزارش می افزاید، 
به نظر نمی رســد این خودروها در سوخت گیری موشک 
نقش داشته باشند و مقامات آمریکایی مطمئن نیستند که 
کره شــمالی قصد آمادگی برای پرتاب یک موشک کوتاه یا 
میان برد یا آزمایش موتور موشــک را دارد. سی ان ان به نقل 

از جفری لوییس، مدیر پروژه منع گسترش تسلیحات شرق 
آسیا در موسسه میدل بری اظهار کرد، تردد این خودروها به 
این محل همچنین می تواند به دلیل بازدید رهبر کره شمالی 

از این تاسیسات باشد.

گروه طالبان با صدور بیانیه ای مسئولیت سقوط هواپیمای 
آمریکایی  در افغانستان پذیرفت. سایت صدای جهاد )صفحه 
مجازی منتصب به طالبان افغانستان( روز گذشته )دوشنبه( 
با انتشار بیانیه ای از سوی سخنگوی طالبان مسئولیت سقوط 
هواپیمای حامل افسران آژانس اطالعات مرکزی )سیا( در 
والیت غزنی را به عهده گرفت. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
طالبان افغانســتان در این بیانیه اعالم کرده که بعد از ظهر 
دوشنبه در منطقه سدوخیل، ولسوالی دهیک از توابع والیت 
غزنی یک فروند هواپیما مخصوص حمل افسران امریکایی 
که بخاطر اجرا ماموریت استخباراتی در منطقه پرواز داشت 
سرنگون شده است. در ادامه این بیانیه آمده است که در این 
عملیات هواپیما با همه سرنشینان آن که شامل افسران مهم 

استخبارات امریکا )CIA( بود از بین برده شدند. سخنگوی 
طالبان مدعی شد: در این اواخر در والیت های هلمند، بلخ 
و برخی مناطق دیگر کشــور، تعداد زیــادی از هواپیماها و 

بالگردهای دشمن اشغالگر و داخلی سرنگون شده است. 

انتشار تصاویر ماهواره ای سایت موشکی کره شمالیسرنگونی هواپیمای حامل افسران سیا توسط طالبان 

خبرخبر


