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معمایتشکیلکابینهدرلبنان
با گذشت چهار ماه از مامور شدن «سعد الحریری»
برایتشکیلدولتجدیدلبنان،اماخبرهاهمچنان
حاکیازتداوماختالفهاوناکامیدراینخصوص
است.سوالمهمایناستکهچرا14جلسهنخست
وزیر مامور و رئیس جمهور منجر به تشکیل کابینه
نشد؟به نظر میرسد ،عامل اصلی بیاعتمادی
میان میشل عــون و سعد الحریری اســت .ریشه
این بیاعتمادی نیز به این موضوع بر میگردد که
الحریریدرپیانحصارسیاسیوبهقدرترساندن
متحدان خود و به خصوص کنار گذاشتن ائتالف
مقاومت از قدرت یا کاستن از وزن آن در کابینه
است .از سوی دیگر الحریری شخصی مستقل در
داخللبناننیستبلکهوابستگیآنبهکشورهای
خارجی آشکار است که نمونه آن رخــداد نوامبر
 2017وفشار«محمدبنسلمان»برالحریریبرای
استعفایاجباریازنخستوزیریلبنانبود.عامل
دیگر در ناکامی برای تشکیل کابینه جدید لبنان،
این است که الحریری بر تشکیل دولت تکنوکرات
وفراجناحیتأکیدداردوچنینکابینهایراراهکار
برونرفت لبنان از مشکالت سنتی به خصوص
چالشهای سیاسی میداند .این تفکر الحریری
درداخللبنانمخالفانجدیداردکهازجملهاین
مخالفان ،میشل عون ،رئیس جمهور است .عون
بر این باور است که دولت تکنوکرات و فراجناحی
در تضاد با منشور ملی و عرف سیاسی لبنان است
چون در این صورت الزامی ندارد که نخست وزیر
لبنان از میان اهل سنت این کشور ،رئیس جمهور
ازمیانمسیحیانورئیسپارلمانازمیانشیعیان
لبنان انتخاب شــود .تشکیل دولــت تکنوکرات
زمانی امکانپذیر است که حزب یا ائتالف پیروز در
انتخابات که ضرورت ًانیز از میان اهل سنت نخواهد
بود،بتواندنخستوزیرمعرفیکندوکابینهتشکیل
دهد .تقابل این دو تفکر به مانع مهمی برای برون
رفت لبنان از بنبست سیاسی تبدیل شد .با توجه
به این وضعیت ،به نظر میرسد گره تشکیل کابینه
لبنان به زودی باز نخواهد شد .همچنان که «سید
ابراهیم امین السید» ،رئیس شــورای سیاسی
حزبا...لبنانگفتهاحتمالتشکیلکابینهلبنان
دربرههکنونیضعیفاست.

سکوی راکت های شلیک شده

تحلیل روز

شبجهنمیآمریکاییهادراربیل
درحملهراکتیبهپایگاهنیروهایآمریکاییدراربیلیکپیمانکارامنیتیکشتهشد،
 9نظامیزخمیو 4نفرضربهمالیممغزیشدند!
گــروه بین الملل-آمریکاییها دوشنبه شب
اوض ــاع پیچیدهای را در اربیل منطقه اقلیم
کردستان عراق تجربه کردند .آن ها که تصور
کردستان عراق برایشان امن است،
میکردند
ِ
تمرکز ویــژهای را بــرای استقرار خود در آن جا
انجام داده بودند اما عجیب این که شب گذشته
آمریکاییها از داخل اربیل ،با  24راکت ،هدف
حمله قــرار گرفتند .گــروه تــازه تاسیس «سرایا
اولیاء الــدم» مسئولیت حمله راکتی به پایگاه
الحریرآمریکادراربیلرابهعهدهگرفت.اینگروه

مقاومتعراقیطیبیانیهایاعالمکرددرساعت
 ۲۱:۱۵موفق به انجام عملیاتی علیه نیروهای
آمریکاییدرپایگاهالحریرشد هوطیآن ۲۴فروند
راکت را به سمت این پایگاه شلیک کردهاست.
در بیانیه این گروه آمده است که این حمله منجر
به خسارات شدید به وسایل نقلیه ،فروشگاه ها و
هواپیماهای اشغالگران شده و تلفات زیادی را
به آن ها وارد کرده است .سرایا همچنین اعالم
کرد گلولههایی که به خارج پایگاه آمریکا اصابت
کــرده ،گلولههای سیستم  CRAMآمریکایی

نانسیپلوسی:برایبررسیشورش 6ژانویهعلیهکنگرهبهتشکیل
کمیسیونیازنوع ۱۱سپتامبرنیازداریم

تورجدید دموکراتها برای ترامپ
قانون نتوانسته رئیس جمهور سرکشی همچون
دونالد ترامپ را در بند بکشد .ترامپ دوبــار از
استیضاح قسر در رفته اما دموکرات ها باوجود
شکست ،سعی در جلو بردن پروژه ای جدید برای
محکوم کــردن رئیس جمهور پیشین آمریکا را
دارند .نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا در نامهای به اعضای دموکرات این مجلس
ازتالشبرایتشکیلکمیسیونیبهسبکیازدهم
سپتامبر ( )2001به منظور بررسی حمله ششم

ژانویه هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره
خبر داد .به گزارش یورونیوز ،پلوسی در این نامه
ضمن اشــاره به طرحهای در دســت اجــرا برای
تشکیلکمیسیونیادشدهنوشت«:برایحفاظت
از امنیتمان (سه بار تکرار) گام بعدی تشکیل
کمیسیونی مستقل از نوع یازدهم سپتامبر است
تا در آن کلیه حقایق و ریشههای حمله تروریستی
داخلی ششم ژانویه به ساختمان کنگره ایاالت
متحده به دقت بررسی شــود ».ترامپ پیشتر در

هاستکهسعیداشتندراکتهایمارارهگیری
کنند .گفتنی است سخنگوی ائتالف آمریکایی
نیز در توئیتی نوشت :حمله با راکت انجام شده
و چندین راکت به «پایگاه هوایی اربیل» اصابت
کرده و طی آن یک پیمانکار امنیتی جان باخته
است 9 ،پیمانکار امنیتی و یک نیروی نظامی
آمریکایی زخمی و چهار نفر از نیروهای نظامی
آمریکاییهمدچار«ضربهمالیممغزی»شدهاند.
ظاهرابازیآمریکاییهادرعیناالسددرخصوص
«ضربه مالیم مغزی» به پایگاه اربیل هم کشیده
شدهاست.منابعآمریکاییبهخبرگزاریفرانسه
گفتند پایگاه نظامی آمریکا در اربیل از داخل
منطقه کردستان عراق و از فاصله  8کیلومتری
اربیل هدف حمالت با راکت های  107میلی
متری قرار گرفت .پیش از این« ،نجم الجبوری»،
استانداراستاننینوانیزاعالمکردهبودراکتهای
شلیکشدهازهیچنقطهایازمحدودهاداریاین
استان شلیک نشده است .علت این تکذیبیه این
بوده تا هرگونه اتهام از تیپ  30حشد که معروف
بهتیپاقوامشبکیهاودردشتهاینینوامستقر
است ،دفع شود .کانال تلگرامی «صابریننیوز»
نیز گزارش داد طی عملیات راکتی علیه پایگاه
آمریکایی در اربیل ،یک فروند هواپیمای «سوپر
ِکی ِانسی  »۳۵۰متعلق به سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا (سیا) آسیب جدی دیــده و یک
فروند پهپاد «امکیو ۱سی» نیزنابود شده است.
همزمان رسانه های غربی و فارسی زبان بیگانه
علیه ایــران فضاسازی به راه انداختند وسعی
کردنداینحملهرامتوجهنیروهایعراقینزدیک
به ایران قلمداد کنند اما خطیب زاده،سخنگوی

وزارت امور خارجه کشورمان تالش مشکوک
برایمنتسبکردنحملهاربیلبهایرانرابهشدت
محکوم کرد.با این حال ،بلینکن ،وزیر خارجه
آمریکا ضمن محکومکردن حمله به یک پایگاه
آمریکایی در اربیل عراق ،اعالم کرد واشنگتن از
مسببان این حمله حسابکشی خواهد کرد.به
نوشته کانال اخبار سوریه ،در شرایطی که دولت
جدید آمریکا در حال برنامه ریزی برای تقویت
حضور نظامی در عــراق بود و به همین منظور
زیرساختهای سنگینی را با هزینه چند صد
میلیوندالریدراستاناربیلواقعدرشمالاین
کشور بدون اجازه دولت مرکزی در دست اجرا
داشت ،مقاومت عراق پیام معنادار و محکمی به
واشنگتن ارسال کرد .شلیک  ۲۴فروند راکت
به مناطق استقرار اشغالگران آمریکایی این پیام
را به واشنگتن رساند که پناه بردن به استانهای
شمالی این کشور که در کنترل خانواده بارزانی
اســت ،راه نجاتی بــرای آن ها نخواهد داشــت و
تمام خاک عراق در برد موشکها و زیر تیغ تیز
مقاومت این کشور قــرار دارد .این بــرای اولین
بار در طول ماههای گذشته است که در حمله
به مراکز حضور نظامیان تروریست آمریکایی،
پیمانکاران یا نظامیان این کشور کشته و زخمی
میشوند .جالب این جاست که بعد از حمله به
پایگاه غیرقانونی ارتــش تروریستی آمریکا در
استان شمالی عراق ،عمال آسمان این کشور از
پروازها ،خالی شد .کسانی که حوزه پروازها را
رصد میکنند ،به خوبی می دانند آسمان عراق
یکی از شلوغترین محورهای ترافیک هوایی در
غربآسیابهشمارمیرود.

دادگاه شکست خورده استیضاح به دلیل گفتن
«اگرباتمامقوانجنگید،کشوریبرایتاننمیماند»
به «تحریک» شورشیان راسـتگــرا متهم شده
بــود .نانسی پلوسی پیش از ایــن نیز در نامه به
دموکراتهانوشتهبود«:امنیتساختمانکنگره
جزو اولویتهای اصلی است ،حفاظت از
کنگره ای که قلب دموکراسی ماست.
ما به تشکیل کمیسیونی شبیه یازده
سپتامبرنیازداریم».کمیسیونیازنوع
یازده سپتامبر قاعدتا با اساسنامهای
ویــژه که به تصویب نمایندگان دو
مجلس کنگره برسد و رئیس
جمهوری نیز آن را امضا کند،
قابلیت تشکیل شدن دارد.
اعــضــای ایــن کمیسیون را

عمدتاافرادیخارجازدولتتشکیلمیدهند.اما
دوباررهاییترامپازتوراستیضاحیکهدموکرات
ها برایش پهن کرده بودند ،موفقیت پروژه جدید
پلوسی را با تردید مواجه کرده است .امیرعلی
ابوالفتح ،کارشناس مسائل آمریکا میگوید:
«اگر کمیسیون تحقیق حمله یازدهم
سپتامبر 2001بهبرجهایدوقلوی
نیویورک توانست تمام حقایق
این حادثه را بر مال کند (که البته
نتوانست) ،کمیسیون تحقیق
حمله ششم ژانــویــه 2021
بــه ساختمان کنگره در
واشنگتننیزقادرخواهد
بــود تــمــام حقایق این
حادثهرابرمالکند».
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یتودی:اگرچهجوبایدنبااختالفهفت
یواسا 
میلیونرأیرئیسجمهورآمریکاشداماهمچنان
سایهسنیگنترامپبرسرصحنهسیاسیآمریکاو
حزب جمهوری خواه حس میشود.

نمای روز

دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق آمریکا در
گردهمایی روز «رئیسجمهور» بــا اتومبیل
مخصوصی در میان هــوادارانــش حضور پیدا
کرد«/.پالم بیچ» فلوریدا  /آسوشیتدپرس

چهره روز
جــا لالــدیــن رحمت رهبر
شیعیان انــدونــزی و بنیان
گــــذار ســـازمـــان اهـــل بیت
علیهمالسالم در این کشور،
ب ــر اثـــر ابــتــا ب ــه ک ــرون ــا در
بیمارستان بین المللی سانتوسای باندونک
درگذشت.

