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پیچیدهمثللیبی
در آرایش جدید قدرت ها در کشور پهناور لیبی،
وزنه آنکارا به شکل چشمگیری افزایش یافته
اســت امــا به نظر می رســد که میدان جنگ در
لیبی بازهم شاهد رخدادهایی داغ خواهد بود.
در رخدادی بیسابقه و به فاصله کوتاهی پس
از پیروز یهای نظامی دولــت وفــاق علیه شبه
نظامیان ژنرال حفتر ،خلوصی اکار ،وزیر دفاع
و یشار غولر ،رئیس ستاد ارتش ترکیه عالیترین
مقامات نظامی ترکیه در سفری رسمی عازم
طرابلس ،پایتخت لیبی شدند .این سفر با هدف
بررسی آخرین تجهیزات میدانی و آمادگی برای
تعیین تکلیف نهایی دو منطقه راهبردی سرت و
جفره انجام گرفته است .حاال سوال اساسی این
است که آیا جبهه مقابل شامل مصر ،امارات،
ســعــودی ،فرانسه ،یــونــان ،قــبــرس ،اسپانیا،
انگلیس و روسیه به راحتی اجازه خواهند داد که
آنکارا با یکه تازی ،صحنه میدانی لیبی را به طور
کامل دراختیار خود گیرد؟ تا این جای کار که
ترک ها ،در سایه غرور موفقیت و دستاوردهای
ارضــی پیشین ،درص ــدد ایــن بــودنــد کــه سهم
سرت را نیز در کیک بزرگ فائز سراج در اختیار
خود گیرند و جاپای خود را در صحنه پرمنفعت
مثلث نفتی لیبی (مناطق راس النوف ،برقه و
بن جواد) تثبیت سازند .اما به هر ترتیب تصرف
این مثلث به معنای عبور از تمامی خطوط قرمز
جناح رقیب خواهد بود و احتماال رقبای ترکیه
از حداکثر ظرفیت خود برای جلوگیری از طرح
جسورانه ترکیه و سرنگونی دولت ژنرال حفتر
استفاده خواهند کرد .انهدام رادارها و سامانه
هــای پدافند هوایی مــدل «ه ــاوک» و سامانه
اخاللگر «ک ــورال» ترکیه در پایگاه «الوطیه»
لیبی به کمک مصری ها و فرانسوی ها آن هم در
سایه همکاری های تمامی متحدانش از جمله
مسکو و البته به نام ژنرال حفتر پیام معناداری
به آنکارا داده و خواهد داد .هرچند برای ترکیه
این موضوع حیثیتی شده و این کشور به رغم
فاصله زیاد جغرافیایی و همسایه نبودن با لیبی
توافقی هم با دولت وفاق در خصوص تعیین مرز
در مدیترانه به انجام رسانده است و کوشش
میکند با مانع تراشی بر سر انتقال گاز از لبنان
و سرزمینهای اشغالی به اروپا ،هم خود را در
مرکز انتقال انرژی قرار دهد و هم دسترسیاش
را به نفت و گاز ارزان قیمت تضمین کند .به هر
حال اوضاع سیاسی و امنیتی در لیبی به معنای
واقعی پیچیده اســت و حضور چندین قدرت
منطقهای و فرامنطقهای در جهت شکلدهی
به تحوالت این کشور ،پیشبینی آینده را بسیار
دشوار ساخته است.

مردمعراقدراعتراضبهتوهینسعودیهابهآیتا...سیستانیبهخیابانهاآمدند

حمایتتمامقدازمرجعیت

منطقهامنیتیسبزدرمرکزبغداددیروز شاهددو
تظاهراتگستردهمردمیعلیهرسانهسعودیبه
خاطر اهانت به مرجعیت عالی دینی عراق بود.
تظاهرکنندگان با در دست داشتن تصاویری
از آیــت ا ...سید علی سیستانی مرجع عالی
دینی عــراق ،در ضلع شمالی و جنوب منطقه

امنیتی سبز با حضور گسترده در پشت درهای
ورودیاینمنطقه،اقدامنشریهسعودی«الشرق
االوسط» در اهانت به این مرجع دینی را محکوم
کردند .تظاهرکنندگان در شعارهایی رژیم آل
سعود را فتنه گر و حامی تروریسم خواندند و در
حمایت از آیت ا ...سیستانی به عنوان حافظ

تغییراتگستردهوپرابهامدرساختارامنیتیعراقکلیدخورد

تحرکات زیرپوستی«الکاظمی»
«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر و فرمانده
کل نیروهای مسلح عــراق تغییراتی را در
ساختار امنیتی این کشور ایجاد کرد .وی
با صــدور حکمی «عبدالغنی األســدی» را
به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی عراق
منصوب کرد .فرماندهی کل نیروهای مسلح
عــراق همچنین با صــدور حکمی دیگر به
فعالیتهای «فالح الفیاض» به عنوان مشاور
امنیت ملی این کشور پایان داد .االسدی
فردی است که در دستگاه رژیم صدام معدوم
سابقه فعالیت دارد و حدود دو سال پیش
توسط «عادل عبدالمهدی» به صورت غیر
رسمی برکنار و به صورت رسمی بازنشسته
شد .بر این اساس ،قرار دادن فردی با این
سوابق در رأس هرم یک سرویس امنیت
ملی میتواند حــاوی پیا مهای مختلفی
باشد؛ پیا مهایی که بــدون شک با هدف
جلب رضایت آمریکاییها مخابره شدهاند.
در عین حال ،حذف «فالح الفیاض» از سمت
مشاور امــور امنیت ملی از دیگر اقدامات
شک برانگیز الکاظمی محسوب میشود.
الفیاض فردی نزدیک به الحشد الشعبی

است و همواره در جبهه رهبری جهاد علیه
تروریسم تکفیری حاضر بــوده .بنابراین،
برکناری او از ُپستش نیز حاوی پیامی منفی
خطاب به گــروه هــای مقاومت اســت .در
عین حــال ،حمله اخیر دستگاه مبارزه با
تروریسم عراق تحت فرماندهی مصطفی
الکاظمی به تیپ  ۴۵الحشد الشعبی در
منطقه الــدوره بغداد نیز مسئله ای نیست
که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
افزون بر آن چه گفته شد ،تحرکات نظامی
آمریکا از جمله آزمایش سامانه موشکی
توسط سفارت ایــن کشور در خــاک عراق
نشان میدهد که الکاظمی دست واشنگتن
را برای انجام هر اقدامی در خاک عراق باز
گذاشته است و این به مثابه نقض حاکمیت
ملی عراق است .انجام آزمایش موشکی در
خاک یک کشور دارای حاکمیت مستقل
نقض قوانین بین المللی محسوب میشود،
با این حال ،نخست وزیر عراق باز هم حاضر
به اتخاذ تدابیر قاطعانه بــرای جلوگیری
از تکرار چنین اقدامات غیرقانونی توسط
تروریستهای آمریکایی نیست .عالوه بر
ایــن ،موضع نگرفتن نخست وزیــر کنونی
عــراق در قبال اهــانــت روزنــامــه سعودی
الشرق االوســط به آیــت ا ...سیستانی را
نیز باید به کارنامه وی اضافه کرد .به رغم
این که بسیاری از شخصیتهای عراقی و
غیر عراقی این اقدام سعودیها را محکوم
کردند ،اما الکاظمی تاکنون حاضر به موضع
گیری در این زمینه نشده است.

های صنفی در عراق مواجه شده است .واقعیت
ایناستکهفرمانآیتا...سیستانیدرتشکیل
الحشد الشعبی به منظور جهاد علیه اشغالگری
های داعــش برای برخی از طرف های حامی
تروریستهادرمنطقهآسیایغربیازجملهرژیم
آلسعودبسیارگرانتمامشدهاست.رسانههای
سعودی اعم از شبکه های ماهواره ای ،روزنامه
ها ،پایگاه ها و شبکه های اجتماعی ،از سال
 2003هریکدارایپروندهایسنگینازتوهین
وتعرضبهمقدساتوشخصیتهایعراقاست
وبدینترتیبعقایدواقعیوهابیهایتکفیریرا
در خصوص عراق نشان می دهند .گاهی روش
دیپلماتیک عربستان بر اساس منافع و تغییرات
ژئوسیاسی و اجبار در برابر عراق تغییر می کند
اما عقیده وهابی تکفیری یک روز نیز نتوانسته
دربارهعراقتغییرکندوبهرغماعترافدیپلماتیک
دیرهنگامبهعراقجدیدپسازگذشتیکدهه،
هنوز به این عراق با عنوان بدعت گرا ،صفوی و
رافضی می نگرد .عقیده ای که القاعده و داعش
رابرایتخریبعراقبهوجودآورد.

وحدت ملی و سرزمینی عراق شعار سردادند.
برخیازتظاهرکنندگاندرخصوصعلتبرپایی
اعتراضات خــود در ایــن منطقه گفتند که می
خواستندصدایشانبهسفیرعربستانسعودی
برسد .عراق و عربستان به تازگی پس از رفت و
آمد برخی از مقام ها به پایتخت های یکدیگر،
روابــط خود را در سطح سفیر از سر گرفته اند.
تظاهرکنندگان خشمگین همچنین خواستار
واکنش رسمی دولت و وزارت امور خارجه عراق
در برابر این اهانت آشکار رژیم سعودی و رسانه
هایش به نمادها و رهبران دینی عراق شدند.
برخیازمعترضانقصدداشتندبهداخلمنطقه
امنیتی سبز و هتل بین المللی «الرشید» (که
گفته می شود سفیر سعودی در آن جا مستقر
اســت) وارد شوند که در نتیجه به درگیری با
نیروهای محافظ منطقه سبز امنیتی انجامید.
روزنامهسعودیالشرقاالوسطجمعهگذشتهدر
کاریکاتوریموهن،آیتا...سیستانیرابهعنوان
عامل برهم زدن وحدت ملی معرفی کرده بود
موضوعیکهبااعتراضعمومیوسیاسیوتشکل

خوانندهجنجالیبهرقابتهایریاستجمهوریآمریکاپیوست

همسرکارداشیان؛ رقیبتازهترامپ
صحنه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با ورود
«کانیه وست» خواننده جنجالی این کشور به این
عرصه ابعاد جالب تری به خود گرفته است .وست،
همسرکیمکارداشیان،مدل،بازیگروچهرهمشهور
تلویزیونی در ایاالت متحده ،طی سالهای اخیر
به دلیل مشکالت روانپریشی ،اظهارات جنجالی
دربارهبردهداریونیزحمایتازدونالدترامپبارها
موردتوجهرسانههاقرارگرفتهوبهتیتریکروزنامهها
در این کشور تبدیل شده بود .او حاال به عنوان یک
نامزد مستقل وارد رقابتهای ریاست جمهوری
ایاالتمتحدهشدهاست.اینخواننده ۴۳سالهکه
جدا از شهرت ،ثروت مالی هنگفتی نیز دارد ،بدون
شرح توضیحی بیشتر ،تاکید کرده که مصمم است
ِ
به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ماه
نوامبر شرکت کند .کیم کارداشیان همسر وست
نیز از این اقدام حمایت کرده و گفته :سودای کسب
عنوان بانوی اول آمریکا را در سر می پروراند.هر
چندبهباوربسیاریدرنهایتاینزوجبهنفعترامپ
از رقابت ها کنار می کشند .گام بلند پروازانه کانیه
ت با چهرههای سرشناس سیاسی
وست برای رقاب 
درانتخاباتریاستجمهوریرامیتوانبرگرفتهاز

روحیهجاهطلبیویدانستکهبهصورتنمادیندر
یکیازترانههایشمنعکسشدهاست.اودرترانهای
با مضمون «ستاره را هدف بگیر» این ایده را مطرح
میکند که اگر سقف آرزوی تو رسیدن به ستارهها
باشددراینصورتاگربهستارهنرسیوسقوطکنی
دستکمرویابرهاخواهیافتاد.اکنونکانیهوست
با اتکا به حدود  ۳۰میلیون دنبالکننده در شبکه
اجتماعی توئیتر امیدوار است که بتواند آرای قابل
مالحظهای در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
کسب کند .او با توجه به دیدگاه جاهطلبانهای که
دارد ،امیدوار است حتی در صورت تحقق نیافتن
سقفآرزوها،همانطورکهدرترانه«ستارهراهدف
بگیر» اشاره شده به مرتبهای باالتر از آن چه هست،
دست یابد .انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در
ماه نوامبر برگزار میشود و این در حالی است که
وضعیت ترامپ به دلیل مسائلی همچون شیوع
گستردهکرونادرایاالتمتحدهواعتراضاتگسترده
ضد نژادپرستی چندان مطلوب نیست تا جایی که
شایعه شده اگر ترامپ قبل از برگزاری انتخابات به
این نتیجه برسد که شانسی برای پیروزی ندارد ،از
رقابتهاکنارهگیریمیکند.

چهره روز
نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان اعالم کرد ،سازمان اطالعات
آمریکا که روسیه را به «تبانی» با طالبان متهم میکند ،خودش در قاچاق مواد مخدر
دست دارد .ضمیر کابولوف گفت :رشوههای بیشماری در خصوص پروژههایی که
آمریکاییها در افغانستان اجرا کرده ،مطرح است .آنها هواپیماهایی دارند که از
قندهاروبگرامبدونهیچبازرسیبههرمکانیازجملهآلمانورومانیپروازمیکنند،
چطورمیشود؟اینیکنوعتجارتاست.
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دیوارنگاری در یکی از خیابانهای سائوپائولو،
ژائیر بولسونارو و ویروس کرونا را در یک سو و کادر
درمان برزیل را در سوی دیگر مسابقه طنابکشی
نشان میدهد .در بــاالی این طرح نوشته شده
است :شما در کدام سوی میدان هستید؟

توئیت روز

سفارتانگلیسدرلیبی«:مانگرانادامهبستهشدن
بنادر نفتی لیبی و دخالت های خارجی در آن جا
هستیم.دخالتخارجیراهحلسیاسیراتضعیف
می کند ».انگلیس در سال  ۲۰۱۱در قالب ناتو و با
ادعایحفاظتازمردملیبیدربرابرحکومتمعمر
قذافی به این کشور تجاوز کرد .حال پس از نزدیک
بهیکدههواوضاعاسفبارلیبیوآنارشیسمحاکم
بر آن ،لندن تعارفات معمول پیش از تجاوز نظامی را
کنارگذاشتهودغدغهاصلیخودرااعالممیکند!

نمای روز

نشریه هیل :درست لحظاتی پس از این که دونالد
تــرامــپ سخنرانی خــود را در مــراســم جشن روز
استقالل آمریکا به پایان رساند ،معترضان چپ
گرا پرچم آمریکا را در نزدیکی کاخ سفید به آتش
کشیدند و فریاد زدند« :آمریکا هرگز بزرگ نبوده
است» .تصاویرویدئویی،بهآتشکشیدنپرچمآمریکا
را درست مقابل کاخ سفید و معترضان را در حالی
نشان می دهد که شعار می دهند« :یک ،دو ،سه،
چهار ،برده داری ،نسل کشی و جنگ .پنج ،شش،
هفت،هشت،آمریکاهرگزبزرگنبودهاست ».بهنظر
می رسد معترضان از یک گروه ضد فاشیسم و حزب
کمونیست انقالبی باشند؛ دو گروهی که پیوسته
اعتراضاتیراعلیهترامپراهاندازیکردهاند.

آمریکا

مجسمهکاشفآمریکابهزیرکشیدهشد

در ادامــه اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا،
مجسمه «کریستف کلمب» کاشف آمریکا ،در
مریلندبه زیر کشیده شد .تخریب و از بین بردن این
نمادها در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس
جمهور آمریکا ،با تصویب قانونی مجازات ۱۰سال
زندانرابرایعامالنایناقداماتصادرکردهاست.

