فراخوان مورالس برای تشکیل گروههای نظامی مردمی

سهشنبه  24دی 1398
وطنامروز      شماره 2842

اوو مورالس ،رئیسجمهوری مستعفی بولیوی تایید کرد صدای ضبطشده که در رادیوی سراسری بولیوی پخش شده ،صدای خودش
است که در آن خواستار تشکیل نیروهای مسلح شبهنظامی شده است .وی همچنین گفت :مردم حق دارند از خودشان دفاع کنند اگر
دولت جدید به آنها حمله کند .منظور من این است که گروههای دفاع شهروندی بدون اسلحه تشکیل شوند.

بینالملل

دور دنیا

چین جدیترین تهدید آمریکا

راشاتودی دیروز فیلمی از آواربرداری تأسیسات تخریب شده آمریکا در عیناالسد پخش کرد

ادام هگزارشهای رسانهها  وافسرانغربیحاضر درمقرنظامیانآمریکاییدرباره حمالتموشکی ایران

افسر دانمارکی :مراکز حساس عیناالسد نابود شد
گروه بینالملل :یک هفته پس از انتقام موشکی ایران از آمریکا در
حمله به پایگاه آمریکایی عیناالسد ،روایتهای جالبی از این حمله
در حال انتشار است که تفاوتی به وسعت فاصله زمین تا آسمان با
آنچه آمریکاییها دوست دارند در رسانهها منتشر شود ،دارد.
در ش��ماره دیروز «وطنامروز» ،گ��زارش کاملی از روایت یک
س��رهنگ زن ارت��ش آمریکا از این حمل��ه را خواندید که با وجود
اعتراف به ترس و وحش��ت سربازان حاضر در عیناالسد ،رندانه از
کنار میزان خسارات یا تلفات وارد شده به این پایگاه که به عنوان
یکی از مجهزترین و بزرگترین پایگاههای آمریکا در منطقه شهره
است ،گذشته بود.
دیروز اما روایت جالبی از زبان یکی از افسران دانمارکی حاضر
در عیناالسد منتشر شد که تا حدود زیادی پرده از برخی زوایای
جدید این عملیات برداشته است.
به گزارش «وطن امروز» ،تلویزیون دانمارک با یک افسر دانمارکی
که در زمره نیروهای مس��تقر در کن��ار نیروهای آمریکایی پایگاه
عیناالسد بود درباره انتقام موشکی ایران گفتوگو کرد .نیروهای
دانمارکی به همراه س��ایر نیروهای اروپایی روز بعد از حمله ایران
مستقیما به سمت کویت عقبنشینی کردند.
افسر دانمارکی در پاسخ به این سوال که دقیقا چه اتفاقی افتاد،
جواب داد :به دنبال حمله ،ما فورا به پناهگاههای امن و مستحکم
زیرزمینی پناه بردیم و با ترس و وحش��ت منتظر بودیم تا اینکه
صاعقهای از آسمان نازل شد و خاک زیادی داخل پناهگاه ما ریخت
تا جایی که نزدیک بود خفه شویم .همان موقع آژیرهای خطر به
صدا درآمدند .او در ادامه درباره اینکه چرا آژیرهای هشدار قبل از
رسیدن موشک نخست به صدا درنیامدند ،گفت :به نظر میرسد
موشکها به دستگاههای رادارگریز بسیار دقیقی مجهز بودند .بعد از
آن حمالت موشکی پیاپی ادامه یافت و تقریبا ۱۳موشک شلیک شد.
این نظامی دانمارکی گفت :پناهگاهها هرگز هدف قرار نگرفتند.
وی افزود :اگر چنین میشد فاجعه تمامعیار قرن رخ میداد ،زیرا
هزاران س��رباز و افسر از تابعیتهای مختلف در آنها بودند .به نظر
میرسد ایران به دنبال حمالت کیفی و دارای مضمون و معنا بوده
کمی که حاصل آن کشته شدن سربازان باشد.
است ،نه حمالت ّ
ضمنا به نظرم این پیامی به دنیاست با این محتوا که ایران میخواهد
به جهان بگوید برخالف آنچه آمریکا به شما القا میکند ،ما مسلمان
هستیم ،نه قاتل و اگر اینطور بودیم هزاران سرباز و افسر را زیر خاک
دفن میکردیم.
افسر دانمارکی تاکید کرد :موشکها بسیار دقیق بود و اهداف
موردنظرش��ان را با دقتی عالی نشانه رفتند؛ بدون آنکه حتی یک
موشک سقوط کند یا از هدف منحرف شود .از اینجا میتوان فهمید
ایرانیها نقشههای دقیقی از پایگاهها ،مقرهای مدیریتی ،پناهگاهها
اوض��اع ترامپ در آمری��کا اص ً
ال خوب
آمریکا
نیست .خطای راهبردی رئیسجمهور
آمری��کا و تیم امنیت ملی وی مبنی بر اعالم دس��تور ترور
سپهبد سلیمانی سبب شد عالوه بر کاهش محبوبیت او نزد
افکار عمومی ،گروهی از جمهوریخواهان سنا هم با چرخش
موضع نسبت به ترامپ ،به طور ضمنی پیشنهاد دموکراتها
برای احضار شهود در جلسه استیضاح او را قبول کنند.
س��وزان کالینز ،سناتور جمهوریخواه در رابطه با فرآیند
اس��تیضاح ترامپ در س��نا گفته اس��ت «گروه کوچکی» از
سناتورهای جمهوریخواه در تالشند از امکان احضار شهود
در جلسه سنا درباره استیضاح رئیسجمهوری آمریکا اطمینان
حاصل کنند .کالینز تاکید کرد :ما باید کامال پذیرای احضار
شهود باشیم .امیدوارم بتوانیم درباره چگونگی پیشبرد این
جلسه به توافقی دست یابیم.
رهبران دموکرات س��نا از جمله چاک شومر امیدوارند 4
س��ناتور جمهوریخواه درباره مساله شهود موضع خود را از
حزبش��ان جدا کنند و به دموکراتها بپیوندند اما مشخص
نیس��ت که کالینز در این زمینه در حال همکاری با ش��ومر
اس��ت یا خیر .جمهوریخواهان  ۵۳کرس��ی را در س��نا در
دست دارند ،این در حالی است که برای تعیین قوانین جلسه
استیضاح سنا و احضار شهود  ۵۱رای الزم است .دموکراتها
خواستار احضار شهودی از جمله میک مالوینی ،رئیس دفتر
«حسان دیاب» حدود یک ماه قبل پس از
لبنان
اینکه با جمع کثیری از نمایندگان پارلمان
و رهبران احزاب مذاکره کرد ،توانست با جلب نظر تعداد قابل
توجهی از نمایندگان پارلمان 69 ،رای از  125رای موجود را به
دست آورد و این به معنای مکلف شدن او از سوی رئیسجمهور
به تشکیل کابینه بود اما تحوالت داخلی لبنان پس از معرفی
دیاب و تغییر جبههبندی در گروهها و احزاب سیاسی در این 4
هفته نشان میدهد دیاب مسیر دشواری را برای معرفی کابینه
پیشرو دارد .در این میان حزباهلل لبنان تنها جریانی است که
خطر بیدولتی در لبنان را فریاد میزند و بر تس��ریع تشکیل
کابینه و حل مشکالت مردم تاکید دارد.
روزنامه االخبار لبنان در گزارش��ی درباره وضعیت سیاسی
کنونی لبنان نوشت :لبنانیها به حال خود رها شدهاند .دولت
برای خروج از فروپاش��ی و حل بحران یا حتی کاهش ش��دت
آن تالشی نمیکند ،از این رو دولت در آینده نزدیک تشکیل
نمیشود .دولت موقت فعالیتی ندارد تا کمی از خأل را پر کند و
حسان دیاب نیز از تصدی پست نخستوزیری انصراف نمیدهد.
مسؤوالن سیاسی حسرت فرصتی را میخورند که هفته گذشته
دست داده بود .دوشنبه هفته قبل دولت تنها یک گام با اعالم
تشکیل فاصله داشت.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که بیشتر شخصیتها و

و آشیانه هواپیماها داشتند و میتوانستند پناهگاهها را هم در حالی
که در اوج آرامش و تسلط بودند ،بزنند.
او در ادام��ه ب��ه توضیح وقایع بعد از حمل��ه پرداخت و گفت:
آمریکاییها بعد از پایان هشدار یعنی حدود یک ساعت بعد از حمله
خارج شدند .آمبوالنسها و ماشینهای آتشنشانی به محل آمدند و
وقتی ما در پناهگاه بودیم صدای بالگردهای نظامی و فریاد سربازان را
میشنیدیم ولی به دستور فرماندهان خود و از ترس حمالت بیشتر
خارج نشدیم .صبح که بیرون آمدیم دیدیم آتش بیش از  7نقطه
مهم را سوزانده و خودروها سوخته و ساختمانها ویرانه شدهاند.
وی اف��زود :م��ا از مقره��ای آمریکایی اطالعات کم��ی داریم؛
بعضی از آنها مقرهای مشترک هستند اما نقاطی هم هستند که
ما نمیشناس��یم و به عنوان نیروهای دانمارک وابس��ته به ائتالف
بینالمللی اجازه ورود به آنها را نداریم .آنچه قطعا میدانم این است
که دستگاههای کنترل رادارهای غولپیکر با همه تجهیزاتشان به
عالوه مقر اطالعات نظامی آمریکا به صورت کامل منهدم ش��دند.
انبارهای اسلحه نیز تخریب شدند و تا نیم ساعت بعد از حمله در
آنها انفجار رخ میداد .باند پروازی جنگندهها و سکوهای دیدهبانی
هوایی و پایگاههای شلیک موشک زمین به هوا به طور کامل تخریب
شدند و دستگاههای حسگر هوایی و حرارتی هم از بین رفتند.
او درب��اره ادعای آمریکا مبنی بر اصابت موش��کها به مواضع
نیروهای عراقی گفت :باید این را اضافه کنم که ایران جناح عراقی یا
پناهگاهها و مراکز درمانی و خدماتی را نشانه نرفت و فقط بر جناح
آمریکایی و اهداف منتخب تمرکز کرد که این نشان میدهد ایرانیها
نقشههایی دقیق از همه پایگاههای نظامی و خارجی در عراق و کل
منطقه خاورمیانه دارند.
در نهایت خبرنگار از وی پرسید :پس چرا آمریکاییها به حجم
خسارتها اعتراف نمیکنند؟ وی پاسخ داد :این مسأله به سیاستها

و شرایط آنها مربوط است و من نمیدانم چه فکری میکنند .شاید
نمیخواهند مردمش��ان نگران ش��وند و ای��ن از تصمیم آنها برای
جلوگیری از ورود خبرنگاران به پایگاه تا به این لحظه روشن است.
■■روایت لوموند از شکست آمریکا در عراق

ش��اید اگر آمریکاییها میدانستند پنهانکاری گسترده آنها در
اعالم میزان خسارات و تلفات عیناالسد قرار است با افشاگریهای
سربازان ائتالف فاش شود ،برای این موضوع هم سناریویی تعریف
میکردند .حاال رسانههای اروپایی به جای توجه به روایتهای ترامپ،
به استناد روایت سربازان ائتالف تحلیل میکنند و مینویسند .یکی
از همین تحلیلها را دیروز لوموند نوشت .به نوشته این روزنامه چاپ
فرانسه ،کار به جایی رسیده است که آمریکا اکنون فقط بر پایگاههای
دورافتاده خود در عراق کنترل دارد .در این مطلب آمده است :مناقشه
به وجود آمده بین آمریکا و ایران با پیروزی غیرقابل انکار تهران به
پایان رسید .در واقع جمهوری اسالمی در آن روز بدون مواجه شدن
با پاسخ واشنگتن توانست چندین فروند موشک به سوی  2پایگاه
آمریکایی در عراق شلیک کند .با توجه به اینکه پیروزی ایران در
این مرحله قطعی فرض میشود ،مهم است که درسهای اصلی از
آن گرفته شود .این جنگ فقط چند روز به طول انجامید .همین
جنگ یک واقعیت ژئوپلیتیکی جدید را جا انداخت :مداخلهگرایی
آمریکا در خاورمیانه که به طور فزایندهای از واسطههای محلی محروم
است ،در برابر ایران که به طور نظاممند توانسته است شبکههای نفوذ
خود در منطقه خاورمیانه را نهادینه کند ،بازنده خواهد بود .به نوشته
لوموند ،آمریکا دیگر  5هزار نیروی اعمال قدرت یا سیطره در عراق
ندارد ،بلکه  5هزار گروگان احتمالی در صورت تشدید تنش جدید
با ایران در عراق دارد .آنها از این به بعد فقط در پاسخ به حمله به
اتباع یا منافعشان واکنش نشان میدهند و این نشان میدهد که
آمریکاییها راهبرد مشخصی در عراق ندارند.

آمریکا :اوضاع امن باشد از عراق میرویم!

با وجود درخواست پارلمان عراق از دولت این کشور برای فراهم کردن مقدمات خروج آمریکا از عراق ،مشاور امنیت ملی
کاخ سفید در اظهاراتی مدعی شد نیروهای آمریکا طبق شرایط موردنظر این کشور از خاک عراق خارج میشوند و این خروج
را زمانی انجام میدهند که وضعیت «امن» باشد! به گزارش اسپوتنیک ،رابرت اوبراین ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز
یکشنبه در گفتوگو با کریس واالس در شبکه خبری فاکسنیوز ،گفت :رئیسجمهور گفت ما میخواهیم از خاورمیانه خارج
شویم .اما آنچه برای انجام این کار نیاز داریم ،آن است که این خروج طبق شرایط ما انجام شود و ما نیاز داریم به شیوهای این
خروج را انجام دهیم که داعش به طور کامل محو شده باشد .وی در ادامه مدعی شد نیروهای آمریکا هماکنون برای پاکسازی
منطقه از لوث بقایای داعش بسیار سخت تالش میکنند! اوبراین در ادامه افزود :من فکر میکنم ما راهحلی ارائه خواهیم کرد
و تصور میکنم شما درگیری و مشارکت بسیار بیشتری از ناتو را در عراق شاهد خواهید بود .مشاور امنیت ملی آمریکا در
پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا به حاکمیت عراق احترام میگذارد یا خیر؟ مدعی شد آمریکا مشتاقانه خواهان خروج از
عراقی است که ایمن و امن و مستقل است و این چیزی است که مردم عراق نیز خواهان آنند.

پروندهاستیضاحتحتتأثیرخطایراهبردیترامپ

پلوسی :ترامپ برای همه زندگیاش استیضاح شد
موقت کاخ س��فید و ج��ان بولتون،
مش��اور س��ابق امنیت ملی آمریکا
هستند .هرچند ترامپ هم نسبت به
احضار شهود ابراز عالقه کرده است
اما کارشناسان بر این باورند که این
موضع رئیسجمه��ور آمریکا فریب
افکار عمومی است .نانسی پلوسی،
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم
با اش��اره به اینکه شواهد کافی برای
برکن��اری «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در محاکمه
وی در س��نا وجود دارد ،گفت« :ترامپ برای تمام زندگیاش
استیضاح شده است»« .پلوسی» در جدیدترین مصاحبه خود،
درباره استیضاح ترامپ گفت« :شواهد کافی برای عزل ترامپ
از ریاستجمهوری در جلسه محاکمه سنا وجود دارد ...حاال
توپ در زمین آنهاست؛ یا شهود را فرا میخوانند یا هزینه عدم
فراخواندن آنها را میپردازند» .رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
در ادامه افزود« :گذشته از نحوه برخورد رئیس اکثریت سنا با
موضوع استیضاح ،ترامپ برای همه زندگیاش استیضاح شده

و سنا قادر به انجام کاری برای پاک
کردن آن نیست» .پلوسی همچنین
دلیل ممانع��ت از ارج��اع بندهای
استیضاح ترامپ به سنا را فشار وارد
ک��ردن به این مجلس تحت کنترل
جمهوریخواهان به منظور تضمین
برگزاری یک محاکمه عادالنه برای
ترامپ عنوان کرد .پلوسی افزود :به
تاخیر انداختن ارجاع پرونده استیضاح
ترامپ به سنا ،اهمیت این حقیقت را که ما در فرآیند استیضاح
نیاز به شاهدان و مدارک بیشتر داریم و در صورت عدم وجود
آنها با یک س��رپوشگذاری روبهرو خواهیم شد ،بیشتر کرده
است .پلوسی خاطرنشان کرد ،قصد دارد تا چند روز دیگر با
نمایندگان نزدیک به خودش بر سر زمان تحویل پرونده بندهای
استیضاح ترامپ به مجلس سنا مشورت کند .در مقابل این
اقدام دموکراتها ،گروهی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا از
برنامهریزی خود برای تبرئه سریع ترامپ در صورت برگزار شدن
محاکمه مربوط به استیضاح وی در این مجلس خبر دادند .میچ

بررسیریشههایاختالف  احزابسیاسیبرایمشارکتدرتشکیلکابینه

کالف سردرگم لبنان

جریانهای سیاسی ،مقامهای حزبی و
فراکسیونهای پارلمانی لبنان با آنکه
به حس��ان دیاب برای تشکیل کابینه
فنساالر رای دادند اما اکنون ثابت شده
موضوع تش��کیل یک دولت فنساالر
ب��ا توجه به نظام پارلمانی لبنان عمال
امکانپذیر نیست.
پایگاه النشره لبنان در تشریح موانع
پیش روی تش��کیل دول��ت در لبنان
نوش��ت :حسان دیاب مصر است دولت جدید به همان شکلی
که بر آن توافق شده ،یعنی دولتی کوچک متشکل از  ۱۸وزیر
زن و مرد ،تش��کیل ش��ود .بنا به خواست دیاب این دولت باید
از وزرا و نماین��دگان فعلی پارلمان لبنان خالی باش��د و افراد
تکنوکرات در آن باید وابستگی حزبی و جناحی نداشته باشند
که این موضوع باعث ش��ده روند تشکیل دولت بشدت سخت
شود .بهرغم آنچه درباره تشکیل دولتی از چهرههای تکنوکرات
بدون وابستگی حزبی گفته میشود اما نامزد کردن این وزرا از

جانب احزابی که اکثریت پارلمان را در
اختیار دارند باعث شده حرف آخر در هر
روند رأیگیری در اختیار احزاب مذکور
باش��د .بنا به گفته النشره ،در همین
زمینه نزاعی مخفی میان «نبیه بری»
رئیس پارلمان« ،جبران باسیل» رئیس
التیارالوطنیالحر و «سلیمان فرنجیه»
رئیس جریان «المرده» دیده میشود.
متشنج شدن روابط میان دیاب و باسیل
تأثیر منفی بر تماسها میان آنها و به تبع آن روند تشکیل دولت
گذاشته و هیچکدام از طرفین تا این ساعت حاضر به عقبنشینی
از مواضع خود نشدهاند ،با وجود آنکه میانجیهای زیادی تالش
کردهاند تماس میان این دو را دوباره برقرار کنند.
در کنار این تحوالت حزباهلل لبنان تالش دارد خطر عدم
تشکیل کابینه در سریعترین زمان ممکن را به جامعه هشدار
دهد .در جدیدترین این اقدامات نیز حس��ن فضلاهلل ،نماینده
حزباهلل لبنان در پارلمان لبنان درباره تبعات به تاخیر افتادن

لوموند در ادامه نوشت :دونالد ترامپ در روزهای اخیر با زورآزمایی
و تنش با ایران در عراق مواجه شد و تهدیدهای آن علیه بغداد نیز
کامال غیرسازنده از کار در آمد .اما ایران ،بر خالف آمریکا ،یک راهبرد
روشمند بلندمدت را در عراق تدوین کرده است .این راهبرد اکنون
با به حاشیه راندن نیروهای آمریکایی و در نهایت خروج احتمالی
آنها ،به دلیل موقعیتی کام ً
ال غیرقابل تحمل ،به بار نشسته است.

■■رئیس کمیته اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا :ترامپ و پمپئو
اطالعات سرهم میکنند

آدام شف ،رئیس کمیته اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا که
نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا است در مصاحبه با شبکه سیبیاس
نیوز تصریح کرد که دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا و مقامهای
ارشد دولت وی ،دروغبافی میکنند تا حمله تروریستی به ژنرال قاسم
سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه را توجیه کنند.
وی با اشاره با مصاحبه اخیر دونالد ترامپ با شبکه فاکسنیوز
گف��ت :وقتی رئیسجمهور [آمریکا] را در آنجا در ش��بکه فاکس
میبینید و این حرفها را از او میشنوید ،اینها سرهم کردن اطالعات
و دروغبافی است.
شف ادامه داد :وقتی گفتههای وزیر دفاع را میشنوید ،این چیزی
نیست که اطالعات میگوید ،بلکه به اعتقاد شخصی من سرهم کردن
اطالعات است .وقتی پمپئو را در نمایش هفته گذشته دیدید که
این ادعا را مطرح کرد که تحلیلهای سازمان اطالعات بر این پایه
و اساس بوده است که حذف [سپهبد] سلیمانی امنیت را تقویت
میکند و رها کردن وی ،امنیت ما را کاهش میدهد ،این هم سرهم
کردن اطالعات است .این نتیجهگیری بر اساس اطالعات نبود ،بلکه
نظر شخصی پمپئو بود.
■■جنب و جوش جدید آمریکاییها در عیناالسد

منابع عراقی از تحرکات گس��ترده نظامیان آمریکایی از بیم
حمله مجدد به پایگاه عیناالسد در غرب االنبار خبر میدهند.
آنگونه که مهر به نقل از المسله نوشته ،طارق العسل ،از فرماندهان
حشدالعش��ائری در اس��تان االنبار به آخری��ن وضعیت پایگاه
عیناالسد در این استان پرداخت .وی گفت :نیروهای آمریکایی
تدابیر امنیتی ش��دیدی در مناطق نزدیک به پایگاه عیناالسد
اعم��ال کردهاند تا اوضاع امنیتی منطقه را از بیم حمله جدید
به این پایگاه پس از حمله موش��کی اخیر ایران ،کنترل کنند.
العسل افزود :نیروهای آمریکایی بر دامنه تحرکات و گشتهای
شناسایی خود افزودهاند .وی اعالم کرد :همزمان با آن جنگندهها
و بالگردهای آمریکایی هم به پرواز درآمدهاند .به گفته این مقام
عراقی؛ این تحرکات نظامیان آمریکایی با واکنش و حرکتهای
گسترده گروههای حشدالشعبی در القائم و مناطق مرزی میان
سوریه و عراق همزمان شده است.

مککانل نیز تاکید کرده که قصد ندارد در محاکمه ترامپ
به عنوان یک قاضی بیطرف ایفای نقش کند و با هماهنگی
کامل کاخ سفید در موضوع محاکمه عمل خواهد کرد .دونالد
ترامپ هم در تازهترین واکنش خود نسبت به موضوع استیضاح
در پیامی در توئیتر نوشت« :چرا ننگ استیضاح باید کنار نام
من باشد؟ آن هم در حالی که من هیچ خطایی نکردهام .یک
فریب کامال حزبی که تا به حال سابقه نداشته است» .ترامپ با
اشاره به اینکه هیچیک از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان
ب��ه اس��تیضاح وی رأی مثبت ندادهان��د و در مقابل  3نفر از
دموکراتها به این طرح رأی منفی دادهاند ،نوشته است« :این
بیانصافی در حق دهها میلیون رأیدهنده است».
تالشهای ترامپ برای فرار از محاکمه در س��نای آمریکا
در حالی است که نتایج نظرسنجیها در یک هفته گذشته
نشان میدهد  56درصد جامعه آمریکا تصمیمات ترامپ در
یدانند .نکته جالب توجه اینکه
خاورمیانه را به ضرر کشورشان م 
سال گذشته نظرسنجیهای انجام شده درباره احتمال بروز
جنگ بین ایران و آمریکا حدود  20درصد برآورد شده بود اما
آخرین آمارها نشان میدهد که  71درصد مردم آمریکا جنگ
بین  2کشور را محتمل میدانند .این در حالی است که ترامپ
با شعار دوری آمریکا از جنگ توانست رئیسجمهور شود ولی
عملکرد او سبب شده جامعه آمریکا بیش از هر زمانی در دهه
اخیر خطر وقوع جنگ را احساس کند.
بیشتر تشکیل کابینه در لبنان گفت« :مردم لبنان دیدند حزباهلل
از بخش قابل توجهی از سهم خود به خاطر کشور گذشت تا
کابینه هر چه سریعتر تشکیل شود و هنوز هم آمادهایم همکاری
و تسهیالت بیشتری فراهم کنیم تا کابینه سریعتر تشکیل شود،
زیرا خیلی از اقدامات و تدابیر با تش��کیل دولت جدید لبنان
ممکن خواهد بود».
در مقاب��ل این رویکرد حزباهلل ،رفتارهای س��عد حریری،
نخستوزیر مس��تعفی لبنان و رئیس دولت پیشبرد امور این
کشور سبب شده شکاف سیاسی و نارضایتی عمومی در کشور
دوچندان شود .روزنامه االخبار در همین خصوص نوشتهاست:
«این اتفاقات (در لبنان) در حالی رخ میدهد که سعد حریری
بیتفاوت اس��ت و به محض مکلف شدن دیاب شانه از زیر بار
مس��ؤولیتهایش خالی کرد ،در حالی که فراموش کرده هنوز
مس��ؤول اول قوهمجریه اس��ت ،هر چند که لبنان در مرحله
دولت موقت اس��ت .او از وظایفش در لبنان دست کشید اما از
وظایفش در خارج دست نکشیده است .برای تسلیت گفتن به
مناسبت درگذشت سلطان قابوس به عمان رفت اما نخستوزیر
مکلف هیچ قدرتی در قانون اساسی ندارد تا برای تشکیل دولت
تالش کند .حتی با اینکه او مکلف شده اما حریری حق ندارد
تنها فروپاشی کشور را مشاهده کند و دست از مسؤولیتهایش
بردارد».

مش��اور امنیت ملی رئیسجمهور سابق آمریکا چین
را جدیترین تهدید علیه کش��ورش دانسته و خواستار
هوشیاری بیشتر واشنگتن نس��بت به اهداف راهبردی
بلندمدت پکن ش��د .جیمز جونز در مصاحبه با ش��بکه
سیانبیس��ی گفت :چین صراحتا درباره اینکه اهداف
راهب��ردی بلندمدت��ش چطور هس��تند ،صحبت کرده
اس��ت ،ما باید این اهداف را بس��یار جدی بگیریم .او در
صحبتهای��ش در محل اجالس جهانی انرژی ش��ورای
آتالنتیک در شهر ابوظبی اظهار کرد :یکی از اهداف چین
کنترل کامل مردمش با استفاده از تکنولوژی است .آنها در
حال کسب پیشرفتی چشمگیر در زمینه کنترل تکتک
شهروندانشان ،صرفنظر از کاری که آن شهروند انجام
بدهد ،هستند.

دیدار نخستوزیر ژاپن و بنسلمان

نخستوزیر ژاپن که به عربستان سعودی سفر کرده
است با محمد بنسلمان ولیعهد این کشور دیدار و رایزنی
ک��رد .دو ط��رف در این دیدار درب��اره تنشهای منطقه
بحث و رایزنی کردهاند .حجم تجارت ساالنه  2کشور در
حال حاضر حدود  30میلیارد دالر است .آبهشینزو هفته
گذشته و پس از افزایش تنشها در منطقه غرب آسیا از
سفر خود به کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی
برای کاستن از تنشها خبر داده بود.

آمار شهدای فلسطینی در
راهپیماییهای بازگشت به  215رسید

مرکز حقوق بشری و غیردولتی «میزان» اعالم کرد،
تا پایان سال  ۲۱۵ ،۲۰۱۹فلسطینی در راهپیماییهای
بازگشت و شکست محاصره غزه به شهادت رسیدهاند که
 ۴۷نفر از آنها کودک بودهاند .در ادامه گزارش میزان آمده،
 ۱۴۵ش��هید از آوارگان ساکن نوار غزه و  70نفر دیگر از
اهالی اصلی این منطقه بودهاند .تعداد مجروحان هم به
 ۱۹۲۲۶نفر رس��یده که  ۵۰۰۱نفر از آنها کودک و ۸۶۷
نفر زن هستند .کمیته راهپیمایی بازگشت در کنفرانسی
که دس��امبر گذش��ته برگزار کرد ،از تعلیق  3ماهه این
راهپیماییها و ش��روع آنها از مارس  ۲۰۲۰خبر داد .این
راهپیمایی از مارس  ۲۰۱۸در اعتراض به ادامه محاصره
ظالمانه نوار غزه و تأکید بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی
آغاز شده است.

الشباب کنیا  3معلم را کشت

پلیس کنیا اعالم کرد گروه تروریس��تی الش��باب
در حملهای در ش��رق کنیا 3 ،نفر را کشت ه است .این
ش��بهنظامیان از سومالی به شهر گاریسای کنیا حمله
کردند و یک پاسگاه پلیس را به آتش کشیدند و یک
دکل مخابراتی را تخریب کردند .در جریان این حمله،
 3معلم کشته و یک معلم دیگر ربوده شدند .الشباب
وابس��ته به گروه القاعده مس��تقر در سومالی است و
همواره حمالتی را در کنیا انجام میدهد و صدها نفر
را کشته است.

پارلمان اردن منع واردات گاز از
سرزمینهای اشغالی را بررسی میکند

موض��وع واردات گاز از فلس��طین اش��غالی در اردن
همچنان داغ اس��ت و گفته میشود پارلمان این کشور
بزودی در اینباره طرحی را بررسی میکند که هدفش
منع واردات گاز از فلس��طین اس��ت .خبرگزاری فرانسه
گ��زارش کرد مجلس نمایندگان اردن یکش��نبه آینده
طرحی را بررسی میکند که هدف از آن لغو اجرای توافق
اخیر امان با تلآویو اس��ت که بر اساس آن قرار است به
مدت  15س��ال و به ارزش  10میلیارد دالر از فلسطین
اشغالی گاز وارد شود.

مذاکرات صلح لیبی در مسکو

یک منبع وزارت خارجه روس��یه اعالم کرد ،نشست
بین خلیفه حفتر ،فرمانده نیروهای مستقر در شرق لیبی
و فائز السراج ،نخستوزیر دولت وفاق ملی در مسکو برگزار
میشود .این منبع به اسپوتنیک گفت :این دیدار بر اساس
ابتکار عمل روسیه و ترکیه برگزار میشود .به گفته این
منبع ،در این دیدار نمایندگان وزارت خارجه روس��یه و
ترکیه نیز حضور دارند.

فرار فرانسویها از شمال آفریقا

فرانس��ه روس��ای جمهوری  5کش��ور آفریقایی را
برای حضور در نشس��تی فراخوانده که با هدف اعالم
مخالفت با خصومتهای ضدفرانس��ه در این کشورها،
یافتن راهی برای توقف پیش��رفت سریع افراطگرایان
مسلح در این مناطق و تعیین احتمال ادامه مشارکت
گسترده فرانس��ه در مبارزه با این افراطگرایان برگزار
میشود .امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری فرانسه گفته
اس��ت ،اگر رهبران مالی ،نیجر ،بورکینافاس��و ،چاد و
موریتانی به س��واالتش پاس��خ مناسب ندهند ،ممکن
است  ۴۵۰۰نیروی فرانسه را از این مناطق خارج کند.
این هشدار در حالی صادر شده که به نظر کارشناسان،
سیاستهای استعماری فرانسه در این کشورها منجر
به رشد تروریسم شده است.

رسان ه کرهشمالی :ارتش کرهجنوبی
هیچ اختیاری ندارد

یک رس��ان ه کرهشمالی به وزیر دفاع کرهجنوبی بابت
ش مشترک سئول و واشنگتن حمله کرده و او
مساله رزمای 
را فاقد هرگونه اختیاری برای تصمیمگیری درباره سرنوشت
ش دانست .پایگاه اینترنتی  Meariوابسته به
این رزمای 
حکومت کرهشمالی عنوان کرد :جئونگ کیهئونگ دو ،وزیر
دفاع کرهجنوبی به دلیل بیاختیار بودن حتی از سربازان
عادی ارتش آمریکا نیز سطحش پایینتر است و سئول
در نهایت هر تصمیمی آمریکا بگیرد را انجام میدهد .در
ادامه مطلب منتشر شده در این رسانه آمده است :صادقانه
باید گفت ارتش کرهجنوبی هیچ اختیاری برای آنکه درباره
موضوع رزمایش مشترک با آمریکا بتواند تصمیم مستقل
بگیرد ندارد.

