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 استقرار هزاران عضو القاعده و داعش 
در لیبی توسط ترکیه 

 تعداد تروریست ها 
به 4700 نفر رسید!

به گفته دو رهبر شبه نظامی لیبی و دیده بان 
حقوق بشر سوریه، شبه نظامیان سوری مرتبط 
با گروه هایــی چون القاعــده و داعش در حال 
حاضر از ســوی ترکیه و از جانــب دولت مورد 
حمایت ســازمان ملل در لیبی به این کشــور 
اعزام می شوند. دیده بان حقوق بشر سوریه از 
افزایش تعداد مزدوران وارد شــده به طرابلس 
به ۴۷۰۰ تن خبر داد. بــه گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، دو طرف جنگ داخلی لیبی از 
کشورهای خارجی تجهیزات دریافت می کنند 
اما ترکیه در ماه های اخیر صدها مورد تجهیزات 
را برای نیروهای دولت فائز السراج ارسال کرده 
است. دولت سراج تنها کنترل بخش غربی لیبی 
را برعهده دارد که شــامل طرابلس، پایتخت 
می شود. ســراج مورد حمایت دولت ترکیه و 
همچنین ایتالیا و قطر است. خلیفه حفتر که با 
دولت مرکزی می جنگد مورد حمایت امارات، 
فرانسه، روســیه و مصر اســت. رهبران شبه 
نظامی لیبی در طرابلس به آسوشــیتدپرس 
گفتند، ترکیه ۴۰۰۰ شــبه نظامی خارجی را 
به طرابلس اعزام کرده و ده ها تن از آنها شــبه 
نظامیان مرتبط با داعش و القاعده هســتند. 
این فرماندهان همچنین بــه اختالف نظر در 
داخل شبه نظامیان لیبی درباره پذیرش شبه 
نظامیان سوری به دسته های خود اشاره کرده 
و یکی از آنها گفت، ســوابق این شبه نظامیان 
ســوری اهمیت ندارد چون آنها برای دفاع از 
طرابلس آمده اند. فرمانده دیگر گفته که برخی 
از رهبران شبه نظامیان لیبی می ترسند که این 
شبه نظامیان سوری تصویر و وجهه دولت سراج 
را مخدوش و لکه دار کنند. سازمان ملل مکررا 
ارسال تســلیحات و نیروهای خارجی به لیبی 
را محکوم کرده اما از واکنش مســتقیم به این 
گزارش ها و اتهامات از ســوی حفتر که دولت 
سراج و ترکیه از شــبه نظامیان سوری مرتبط 
با داعــش و القاعده به عنوان مزدور اســتفاده 
می کنند، امتنــاع کرده اســت. ترکیه نه این 
گزارش هــا را تایید و نه رد کــرده و ارتش این 

کشور نیز از اظهارنظر خودداری کرده است.
با این حال، رجب طیــب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه ماه گذشته میالدی گفت: به 
عنوان یک نیروی ضربتی، ما تیمی متفاوت در 

لیبی داریم. آنها از سربازان ما نیستند. 

اینها تیم های متفــاوت و نیروهای ضربتی 
با هــم کار می کنند اما ســربازان عالی رتبه ما 
نیز همکاری خواهند داشــت. شایعات درباره 
حضور نیروهای ســوری مورد حمایت ترکیه 
در لیبی در هفته های اخیر بیشــتر شده است. 
رهبران و مفســران خارجی بــه فیلم هایی در 
فضای آنالین اشــاره کردند که نشان می دهند 
ســوری های شورشــی در طرابلس هستند. 
متحدان لیبیایی ترکیه و رهبران اپوزیســیون 
سوریه از اظهار نظر درباره تالش های سازمان 
یافته برای اعزام نیرو به لیبی امتناع کرده اند اما 
در ژانویه ۲۰۲۰، سراج به شبکه خبری بی.بی.

ســی گفت، دولتش تردیدی برای همکاری با 
هر گروهی به منظور دفاع در برابر تهاجم حفتر 
ندارد. در همین حال، رامی عبدالرحمن، مدیر 
دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در انگلیس 
گفت، این شبکه نظارتی متوجه شده که دست 
کم ۱۳۰ شبه نظامی سابق داعش یا القاعده در 
میان ۴۷۰۰ مزدور سوری مورد حمایت ترکیه 
برای نبرد در کنار نیروهای سراج به لیبی اعزام 
شده اند. دیده بان حقوق بشر سوریه اشاره کرد، 
۶۴ مزدور سوری که برای جنگ به لیبی منتقل 
شده بودند به اروپا رفته اند. این دیده بانی، تعداد 
کشــته ها در صفوف نیروهای مــورد حمایت 
ترکیه در درگیری های طرابلس را ۸۰ کشــته 
اعالم کرد. احمد المسماری،  سخنگوی ارتش 
شرق لیبی نیز دوشنبه اعالم کرد، ترکیه ۶۰۰۰ 
مزدور سوری و همچنین حدود ۱۵۰۰ عنصر 
النصره را به لیبی فرستاده است. المسماری فاش 
کرد، فردی به نام سرهنگ غازی عناصر مزدور 
سوری را در لیبی هدایت می کند. وی اضافه کرد: 
دولت وفاق مبلغ یک میلیون دالر به هر فرمانده 
گروه جنگجوی سوری در لیبی می دهد. اکثر 

سوری ها در لیبی تمایل دارند به اروپا بروند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

با وجــود مفتــوح بــودن پرونده 
استیضاح ترامپ در مجلس سنا، شاهد 
آن بودیم که در انتخابات درون حزبی 
ایالت آیووا، ترامپ پیشتاز میدان بود. 
درست است که هیچ نامزدی در حزب 
جمهوریخواهان وجود ندارد که بتواند 
ترامپ را به چالش بکشد، اما باید متوجه 
باشــیم آنچه که موجب برتری ترامپ 
و مهیا شدن عرصه رســانه ای برای او 
شــد، فقط پیروزی اش در ایاالت آیووا 
نبود، بلکه شلختگی و به هم ریختگی 
در اردوگاه دموکرات هــا هــم تــا حد 
زیادی باعث شد تا ترامپ بتواند خود را 
مجدداً به همه تحمیل کند یا اگر بهتر 
بگوییم، پیشتاز شود. تعدد نامزدهای 
دموکرات ها در اردوگاه این حزب آن هم 
برای انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری، 
موضوعی اســت که موجب شد اعالم 
نتایج انتخابات درون حزبی دموکرات ها 
در ایالت آیووا با تاخیر روبرو شــود. این 
انتخابات ساعت ۲۰:۰۰ دوشنبه شب 
به وقت محلی آغاز شــد اما به واسطه 
بروز مشکالت در سامانه گزارش نتایج، 
اعالم نتیجه با تأخیر روبرو شــده بود. 
این همان نقطه ای اســت که به ترامپ 

اجازه مانور علیــه رقبای دموکراتش را 
داد؛ چراکه او روز سه شــنبه انتخابات 
درون حزبی دموکرات ها در ایالت آیووا 
را به باد انتقاد گرفت و مدعی شــد که 
خودش، تنها کسی است که می تواند 
ادعای پیروزی بــزرگ در این ایالت را 
داشته باشد! رئیس جمهوری آمریکا در 
پیامی توییتری، انتخابات درون حزبی 
دموکرات ها را فاجعه ای بزرگ توصیف 
کرد و ناتوانی دموکرات ها در اعالم سریع 
برنده این انتخابــات را مورد نکوهش 
قرار داد. در همین راســتا خبرگزاری 
آسوشیتدپرس گزارش داد که پس از 
بررســی ۱۵ درصد آرا، مشخص شد 
که ترامپ ۹۸ درصــد آرای هیأت های 
جمهوریخواه را کســب کرده است. بر 
اســاس قوانین موجود، ایالت آیووا در 
مجموع ۴۱ هیأت یا رأی دارد و نامزدها 
و هوادارانشان برای کسب بخشی از این 
هیأت ها تالش کردنــد. طبق قوانین 
آیووا، هر نامزدی که از حمایت حداقل 
۱۵ درصد از طرفداران حزب برخوردار 
شود، به تناسب آرایی که به دست آورده 
است بخشی از آرای هیأت ها را کسب 
می کند. اما نامزدی کــه نتواند به این 
حد نصاب برسد از کسب آرای هیأت ها 
محروم می ماند و هواداران به داوطلب 
دیگری رأی شــفاهی داده و آرایشان 
نصیــب آن نامزد می شــود. انتخابات 

درون حزبی در همــه ۵۰ ایالت آمریکا 
برگزار می شود و ایســتگاه بعدی این 
انتخابات، ایالت نیوهمپشایر است. در 
این میان »دیوید اکسلرا« مشاور ارشد 
پیشــین باراک اوباما رئیس جمهوری 
وقت آمریکا درباره وضعیتی که درباره 
اعالم نتیاج ایالت آیوا رخ داده بود گفت: 
یکی از موارد، سایه افکندن استیضاح 
ترامپ در این انتخابات است؛ بویژه که 
برخی از نامزدهای دموکرات در تعدادی 
از حوزه های انتخاباتی خود با این مشکل 
مواجه اند، اما تصــور نمی کنم ترامپ 
توانسته باشد در ایالت آیووا بر آرای »جو 

بایدن« تاثیر گذاشته باشد. 
ترامپ پیروز است!؟

برخی  از طرفداران دموکرات ها پس 
از اینکه چنین اتفاقی در ایاالت آیووا رخ 
داد شــروع کردند به ارائه اظهاراتی که 
درون مایه آن چیزی جز تبلیغات برای 
نامزدهای خود نیست. فارغ از نامزدهای 
دموکرات، طرفداران آنها معتقدند که 
ترامپ در نهایــت در انتخابات ۲۰۲۰ 
بازنده است یا اینکه آرای مورد نظرش 
را به دســت نخواهد آورد. این تحلیل 
اگــر ترامپ در اســتیضاح مورد هدف 
قرار می گرفت یا اینکــه دموکرات ها 
می توانستند دو سوم آرای سنا را برای 
به چالش کشیدن وی اخذ کنند، درست 
بود؛ اما در وضعیت فعلی که تمام شواهد 

نشان از تبرئه شدن وی دارد این تحلیل 
تا حد زیادی غلط اســت. واقعیت این 
اســت که پرونده اســتیضاح ترامپ با 
تمام فراز و فرودهــای موجود به پایان 
رســید و حتی بحث احضار شــهود و 
افشای برخی اســناد که مورد مناقشه 
دموکرات هــا و جمهوری خواهان قرار 
گرفته بود بــه نفع تیــم ترامپ تمام 
شد. اینکه دیده می شــود کاخ سفید 
و جمهوری خواهــان رســماً از »جان 
بولتون« به عنوان مشــاور امنیت ملی 
پیشین ایاالت متحده خواهش می کنند 
تا کتاب و محتویــات درون آن را برای 
بررسی به کاخ سفید تحویل دهد، نشان 
می دهد که نگرانی جمهوری خواهان 
بسیار زیاد است اما نکته اینجاست که 
بر اساس قانون اساسی ایاالت متحده، 
رئیس جمهور یک جایگاه مقدس دارد 

و حاال هم حزبی هــای ترامپ از همین 
موضوع به نفع وی و منافع خود استفاده 
می کنند تا او را تبرئه کنند. این وضعیت 
تا جایی پیش رفت که شاهد پرخاشگری 
و فحاشی جمهوری خواهان علیه بولتون 
و همچنین دموکرات ها بودیم اما به هر 
ترتیب این مولفه هــا نمی تواند ترامپ 
را از کاخ ســفید کنار بزنــد. حتی اگر 
جمهوریخواهان مانع انتشــار کتاب 
بولتون نشوند، باز هم اتفاقی برای ترامپ 

نخواهد افتاد. 
شــاید عده ای از مخاطبان معتقد 
باشند که ما داریم به نفع ترامپ حرف 
می زنیم؛ اما برای بررسی این مساله باید 
به ریشــه های حزب جمهوری خواه و 
همچنین حامیان و هواداران آن در میان 
سفید پوستان و سرمایه داران مستقر 
در شــمال ایاالت متحده )نیویورک، 
کالیفرنیا، ماساچوســت و غیره( نگاه 
کنیم. جمهوری خواهان اصالتاً )بر خالف 
دموکرات ها( سیاست شان نگاه به درون 
ایاالت متحده است؛ آنها به جیب شان، 
قیمت بنزین، و ســطح درآمد خود و 
رفاه خانواده شان نگاه می کنند و اصاًل 
برایشان مهم نیســت که در کره زمین 
چه اتفاقی می افتد. برای آنها مهم نیست 
که ایران کجای نقشه جغرافیا قرار دارد 
یا اینکه چه اتفاقی در سوریه و ونزوئال در 
حال رخ دادن است. به همین دلیل آنها 
فقط زندگی خود و رفتار موثر ترامپ و 
دولتش بر اوضاع و احوال خود را میزاِن 
رای دهی در انتخابــات قرار می دهند. 
لذا یک طیف و جامعه آمارِی مشخص 
به ترامپ رای خواهند داد و باید توجه 
کنیم که آرا در آمریــکا به صورت یک 
بســته از پیش تعریف شده خواهد بود 
که لطمه ای به ســبد انتخاباتی ترامپ 
نخواهد زد. این در حالیســت که آرای 
دموکرات ها، همچنان مواج اســت. بر 
اساس سوابق و تجربیات گذشته باید 
گفت که ترامپ پس از تبرئه شــدن، 
مجدداً سناریوهای اقتصادی مختص 
به خود را کلید خواهــد زد و تا حدودی 
در این مدت برای پیروزی در انتخابات 
دســت به عصا راه مــی رود. در مقابل، 
دموکرات های مجلــس نمایندگان به 
دنبال آن هســتند تا بتوانند وی را در 
مورد پرونده های ایران یــا اقدام های 
نظامی حاشــیه ای در عراق، زیر فشار 
بگذارند که این مسائل هم هیچ تاثیری 

بر آرای وی ندارد. توجه داشته باشید که 
ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری اش 
دست به کارهای ریســک پذیر و آنی 
نخواهد زد و باز هم بــا اهرم اقتصادی و 
تجاری با دنیا بازی خواهد کرد. او اخیراً 
در یکی از کمپین هــای انتخاباتی اش 
اعالم کــرده که در چهار ســال آینده 
اکثریت کنگره و همچنین کاخ سفید در 
دست جمهوری خواهان خواهد بود؛ این 
مساله اگر چه یک جنگ روانی انتخاباتی 
علیه دموکرات ها به حساب می آید، اما 
نمی توان آن را به صورت کامل رد کرد. 
این مدل از ســخنان نشان می دهد که 
جمهوری  خواهان آرایش خود را نسبت 
به گذشته ســازمان یافته تر کرده اند و 
اتفاقاً همین موضوع دلیل اصلی بایکوت 
استیضاح و ابقای ترامپ در کاخ سفید به 

شمار می رود. 
نکتــه مهمتــر ایــن اســت که 
جمهوری خواهان آمریکا که چند روز 
پیش به طرح احضار شاهدان بیشتر به 
فرآیند مربوط به محاکمه برای استیضاح 
دونالد ترامپ رای منفی دادند و خود را 
آماده تبرئه وی کرده بودند، می خواهند 
بحران را پشت سر بگذارند اما این یک 
ماموریت شکست خورده است. چون 
با ترامپ آنها باید همواره منتظر بحران 
بعدی باشند. پرونده »اوکراین گیت« 
به هیچ وجه تنها راز کثیفی نیست که 
بر آن سرپوش گذاشته شده است، بلکه 
رازهای دیگری وجود دارند و شاید حتی 
آسیب آنها بیشتر هم باشد. یکی از این 
رازها، اسناد اظهاریه های مالی مربوط 
به تجارت های ترامپ است که دادگاه 
عالی آمریکا قرار اســت اواخر ماه ژوئن 
در مورد آن حکم صادر کند. به همین 
دلیل او تاخت وتازهای کنترل شده را تا 
دم انتخابات در دستور کار قرار می دهد.

گزارش »توسعه ایرانی« از مدل رفتاری ترامپ پس از تبرئه در سنا

تاخت و تاز محتاطانه تا انتخابات! 
بر اساس سوابق و تجربیات 
گذشته باید گفت که ترامپ 

پس از تبرئه شدن، مجدداً 
سناریوهای اقتصادی 
مختص به خود را کلید 

خواهد زد و تاحدودی در 
این مدت برای پیروزی در 
انتخابات دست به عصا راه 

می رود

بر اساس قانون 
اساسی ایاالت متحده، 

رئیس جمهور یک جایگاه 
مقدس دارد و حاال 

هم حزبی های ترامپ از 
همین موضوع به نفع وی 

و منافع خود استفاده 
می کنند تا او را تبرئه کنند

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به اینکه بیش از ۶ هزار شکایت انتخاباتی وجود 
دارد، اعالم کرد که این پرونده به کمیسیون انتخابات ارسال شده است تا پس از بازشماری نمونه ای آرا، در مورد نتیجه نهایی 
این دور از رقابت های سیاسی اعالم نظر شود. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، »زهره بیان شینواری« رئیس کمیسیون 
رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان روز گذشته )چهارشنبه( در نشست خبری 
اعالم کرد که تمام ۶ هزار و ۲۰۰ شکایت را در سه بخش تقسیم بندی و درباره آنها اعالم 
نظر شده است. وی افزود: بخش اول شکایت ها جمع بندی شد که ۱۳۷ هزار رای مشکوک 
را در بر میگرفت و کمیسیون به همه آنها پاسخ داده است. در این زمینه باید ازکل ۱۳۷هزار 
رای ۱۰ درصد آن به صورت ویژه بازشــماری شود و اگر نتایج بازشماری مثبت بود، کل 

۱۳۷ هزار رای معتبر اعالم می شود.

شورای امنیت سازمان ملل اقدامی در بررسی حکم دیوان کیفری بین المللی علیه میانمار انجام نداد و نتوانست برای صدور یک 
بیانیه به توافق برسد. به گزارش آسوشیتدپرس، دیوان کیفری بین المللی حکم کرده بود که میانمار باید هر آنچه می تواند برای 
جلوگیری از نسل کشی علیه مسلمانان روهینجایی انجام دهد. یکی از دیپلمات ها که خواست نامش فاش نشود، گفت: چین به همراه 
ویتنام که بخشی از انجمن منطقه ای کشورهای جنوب شرق آسیاست با این حکم مخالفت 
کردند. در عوض، کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه ای مشترک 
به میانمار تاکید کردند درباره تبعیتش از اقداماتی که دیوان کیفری بین المللی آن را ملزم 
به اجرایشان کرده، گزارش دهد و تاکید کردند که آنها بر اساس قوانین بین المللی اجباری 
هستند. فرانسه، بلژیک، آلمان و استونی در کنار لهستان به میانمار تاکید کردند تا اقدامی 

معتبر را برای اجرای عدالت برای مسؤوالن نقض حقوق بشر انجام دهد.

شورای امنیت از بررسی حکم دادگاه الهه علیه میانمار بازماندثبت 6 هزار شکایت از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 

خدیجه جنگیز، نامزد جمال خاشقجی می گوید،  جهان 
از وادار ساختن عربستان به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت 
قتل این روزنامه نگار ناکام مانده است و این پادشاهی تشویق 
می شود که هر کاری می خواهد، انجام دهد. خدیجه جنگیز، 
فعال و پژوهشــگر ترکیه ای در مصاحبه با روزنامه گاردین 
گفت، فقدان تحریم های جهانی معنادار علیه عربستان، با 
گذشت بیش از یک سال از قتل وحشیانه خاشقجی درون 
کنسولگری سعودی در استانبول، این پیام را ارسال می کند 
که پادشاهی سعودی هر کاری بخواهد می تواند انجام دهد و 
بعد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. او گفت: چون این افراد 
بابت کاری که انجام داده اند، مجازات نشــدند و چون جهان 
تصمیم گرفته است که از آن بگذرد، آن ها هنوز می توانند هر 
کاری می خواهند انجام دهند. خدیجه جنگیز از زمان قتل 
خاشقجی از شوک وارد شده و غم عمیق خود سخن گفته و 

توصیف کرده است که چطور برای بلند مدت از زندگی جدا 
شد. اما امروز جنگیز اصال شــبیه فردی جدا شده از زندگی 
نیست. او گفت: آن ها ترغیب شدند تا دستورکارشان را حتی 
بیش از پیش جلو ببرند. اگر اکنون اتفاقی برای من یا شخصی 
رخ دهد، آن ها چه حســی خواهند داشت؟ جهان مسئول 

خواهد بود، مسئولیت دوگانه.

طبق آخرین آمــار و ارقــام، تعداد تلفــات ویروس 
ناشناخته »کرونا« به ۴۹۰ نفر افزایش یافت و مبتالیان 
به این ویــروس از مرز ۲۴ هزار و ۳۰۰ نفــر عبور کردند. 
آمار و ارقام تلفات ویروس کشــنده »کرونا« روز گذشته 
)چهارشــنبه( به ۴۹۰ تنو تعداد مبتالیان به این ویروس 
ناشــناخته به  ۲۴ هزار و ۳۲۴ نفر افزایش یافت . رویترز 
گزارش داد، کمیسیون بهداشــت ملی چین اعالم کرد 
که روز گذشته )سه شــنبه(، ۶۵ مورد جدید به قربانیان 
ویروس کشــنده کرونا افزوده شــدند که تعداد تلفات 
جدید به این ویروس را به ۴۹۰ نفر افزایش دادند. گزارش  
مقام های محلی چین حاکی از آن است که اکثر قربانیان 
این ویروس در داخل و اطراف شهر »ووهان« هستند که 
این ویروس اواخر ســال ۲۰۱۹ از آنجا شیوع پیدا کرد. از 
دیگر اخبار مربوط به این ویروس حاکی از آن اســت که 

بنا به گفته وزیر بهداشــت ژاپن، آزمایش ابتال به ویروس 
کرونای  ۱۰ نفر از مسافران یک فروند کشتی مسافربری 
که در بندر ژاپنی »یوکوهاما« تحت قرنطینه قرار داشتند، 
مثبت اعالم شده اســت و قرار است به یک مرکز پزشکی 
منتقل شوند و حدود سه هزار و ۷۰۰ تن دیگر از مسافران 

این کشتی در قرنطینه خواهند بود.

آخرین گزارش از پیشروی کرونا:

 490 قربانی و 24 هزار مبتال
همسر خاشقجی: 

جهان در مجازات پادشاهی سعودی ناکام مانده است

خبرخبر


