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تحلیلگر واشنگتن پست:
تا بایدن رسما رئیس جمهور نشود، 

آمریکا در خطر است
قصد هراس افکنــی نداریم، اما تــا زمانی که 
پیروزی انتخاباتی جون بایدن در ششــم ژانویه 
رسما تحکیم نشود، باید این را به رسمیت بشناسیم 
که ایاالت متحده همچنان در منطقه خطر قرار 
دارد زیرا آشوب بالقوه داخلی و خارجی می تواند 
بهانه ای در دست ترامپ برای چنگ زدن به قدرت 
باشد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، این تهدید 
که تحقق آن بعید به نظر می رسد، در حال نگران 
ساختن مقام های ارشد از جمله جمهوری خواهانی 
است که در گذشته از ترامپ حمایت می کردند اما 
اکنون باور دارند که او تهدیدی اســت که ممکن 
اســت از محدودیت های قانون اساســی آمریکا 
به نفع قدرت خودش تخطی کنــد. آنها کمپین 
چندوجهی حامیــان ترامپ برای اســتفاده از 
اختالالت داخلی و شــاید تهدیدات در خارج را 
برای پیشــبرد منافع او متصور هستند. مرحله 
بزرگ روز ششم ژانویه در گردهمایی دو مجلس 
کنگره آمریکاست تا رســما آرای کالج الکترال را 
که ۱۴ دسامبر اخذ شده و طبق آن بایدن و ترامپ 
به ترتیب به ۳۰۶ و ۲۳۲ رای رســیدند، شمارش 
کنند. این شــمارش باید مراسمی نمادین باشد 
اما ترامپ درمانــده از جمهوری خواهان مجلس 
نمایندگان و سنا می خواهد تا این آراء را به چالش 
کشــیده و جلوی این تاییدیه نهایــی و الزام آور 
که پیــروزی بایدن را پیــش از برگزاری تحلیف 
مستحکم می کند، بگیرند. این کارزار مذبوحانه 
ترامپ به طور حتم در کنگره شکست خواهد بود. 
خطر بزرگتر در خیابان های آمریکاســت، جایی 
که نیروهای طرفدار ترامــپ به ایجاد هرج و مرج 
تهدید می کنند. یگ گروه هوادار ترامپ با عنوان 
زنان برای اول آمریکا خواستار برگزاری تجمعی 
در واشنگتن در ششــم ژانویه شده است و ترامپ 
هم از هم اکنون بر طبل می کوبد که ششم ژانویه 
اعتراضات بزرگی در دی.سی برگزار می شود. آنجا 

باشید، ما طوفانی خواهیم بود!

مقام های دولتــی نگرانند که اگر خشــونت 
شیوع پیدا کند، ترامپ بتواند به قانون قیام برای 
بسیج ارتش متوسل شــود. سپس ترامپ ممکن 
است از قابلیت های ارتش برای تجدید انتخابات 
سوم نوامبر در ایالت های سرنوشت ساز استفاده 
کند، همانطــور که مایکل فلن، مشــاور امنیت 
ملی پیشین ترامپ پیشــنهاد داد. او در مصاحبه 
۱۷ دسامبر به نیوزمکس گفت ترامپ می تواند با 
بکارگیری قابلیت های ارتش آنها را در آن ایالت ها 
مســتقر کرده و عمال یک انتخابات دوباره برگزار 
کند. وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگــون( می تواند 
منبع چنین اقدامی باشد و برخی از تحرکات غیر 
معمول اخیر نشــان می دهد که مقام های حامی 
ترامپ ممکن است به منظور تضمین اهرم های 
قدرت بسیج شوند. براساس گزارش فاکس نیوز، 
کش پاتل، رئیس دفتر کریستوفر میلر، وزیر دفاع 
موقت آمریکا اوایل دسامبر سفر آسیایی خود را 
کوتاه کرد و به واشنگتن بازگشت. او در این رابطه 
توضیحی نداد اما یک مقام گفت، اواسط دسامبر 
ترامپ با برخی درباره احتمال جایگزینی پاتل با 
کریستوفر رای به عنوان مدیر اف بی آی صحبت 
کرد. رای همچنان در سمت خودش مانده است. 
دیگر دسیسه عجیب پنتاگون، پیشنهاد میلر در 
اواسط دسامبر برای جداسازی آژانس امنیت ملی 
از فرماندهی سایبری آمریکا بود که اکنون هر دو 
تحت کنترل ژنرال پل ناکاسون است. این پیشنهاد 
با مخالفت دو حزبی در کنگره راه به جایی نبرد. اما 
اصال چرا وفاداران ترامپ پیشــنهاد جداسازی 
فرماندهی ان اس ای-ســایبری را مطرح کردند؟ 
برخی مقام ها گمانه زنی می کنند که شــاید کاخ 
سفید قصد داشته است تا یک رئیس جدید برای 
ان اس ای منصوب کند، شاید ازرا کوهن-واتنیک، 
محافظه کار جوانی که بــه تازگی برای نظارت بر 
فعالیت های اطالعاتی پنتاگون منصوب شــد. 
تیم ترامپ با کنترل قاطع بر ان اس ای و اف بی آی، 
ممکن است بعدا اطالعات بسیار محرمانه درباره 
منشاء تحقیقات ۲۰۱۶ درباره ترامپ و روسیه را 
افشا کند. هفته های پایانی ترامپ در راس قدرت 
همچنین می تواند به دلیل خطر آشوب خارجی 
آتش زنه باشــد. به تازگی بعد از حمله راکتی به 
سفارت آمریکا در عراق، ترامپ سخنان تهدیدآمیز 
بسیاری مطرح کرد و مقامات می گویند که تهدید 

تالفی جویی ترامپ واقعی است!

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 چنــدی پیــش گفت وگوهای 
سیاســی لیبی درباره تعیین رئیس 
شــورای حاکمیتی، دو معاون وی 
و همچنین نخســت وزیر این کشور 
به صــورت مجازی برگزار شــد که 
براساس اخبار منتشر شده از سوی 
رسانه های این کشور، هیچ نتیجه ای 
در برنداشت. محمد الرعیض، عضو 
مجمع گفت وگوی سیاســی لیبی 
پس از پایان ایــن گفت وگوها اعالم 
کرد که اعضای حاضر در مذاکرات 
سیاســی لیبی در نشست مجازی  
موفق به کاهش درصــد آرای مورد 
نیاز برای ســازوکار انتخاب رئیس 
شــورای حاکمیتی، دو معاون وی 
و نخست وزیر نشــدند. طبق گفته 
او، ۳۶ عضو از شــرکت کنندگان در 
رای گیری به کاهش درصد از ۷۵ به 
۶۱ درصد رأی مثبت دادند، ۱۴ نفر 
دیگر به دو ســوم )۶۶ درصد( رأی 
مثبت دادند و آرای ۲۱ نفر نیز ممتنع 
بود. الرعیض در ادامه همچنین گفت 
که در این نشســت مجازی درباره 
مسائل مختلف از جمله یک مرحله 
مقدماتی به مدت یک ســال و نیم و 

پیشنهاد سازمان ملل برای تشکیل 
یک کمیته مشــورتی و یک کمیته 
حقوقی برای ایجــاد یک چارچوب 
قانونی بــرای انتخابــات گفت وگو 
شد. در همین راستا، شورای امنیت 
سازمان ملل متحد بر ضرورت وجود 
ســاز و کار مطمئن و کارآمد برای 
نظارت بر آتش بــس در لیبی تاکید 
کرد. اگر اظهارات » محمد الرعیض« 
را در کنــار مواضع شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد قرار دهیم به 
خوبــی می بینیم که اساســاً هیچ 
توفیقــی در حل و فصــل معادالت 
لیبی حاصل نشــده اســت و سند 
اثبات این ادعا را باید بیانیه بســیار 
مهِم اخیر شــورای امنیت دانست. 
اعضای شورای امنیت پس از جلسه 
رایزنی های غیرعلنی درباره اوضاع 
لیبی، در بیانیه ای با اشاره به توافق 
آتش بس در لیبــی از تمام مزدوران 
و افراد مســلح خارجی خواســتند 
از این کشــور خارج شــوند و دقیقاً 
آنچه که امروز به عنوان یک بحران 
بی ســر و ته در لیبی شاهد هستیم، 
به دلیل حضور همین افراد اســت. 
در اینجا باید توجه داشــته باشیم 
که این مزدوران به صورت خودسر 
و خــود رأی وارد لیبی نشــده اند، 
بلکه تحــت حمایت کشــورهای 

مشــخص به لیبی آورده شــده اند. 
اگر به منازعــات بین المللی که طی 
یک دهه آخر نــگاه کنیم می بینیم 
که اگــر اراده کشــورها در این بین 
وجود نداشته باشــد، بدون تردید 
این مزدوران به راحتی نمی توانند از 
جایی به جای دیگر منتقل شوند. در 
مورد لیبی هم همین مساله صادق 
است. بخشــی از مزدوران حاضر در 
لیبی کــه به نفع ارتــش ملی لیبی 
به فرماندهی خلیفه حفتر وارد این 
کشور شــده اند، از مراکش و حتی 
سودان به لیبی منتقل شده اند و در 
مقابل ترکیه هم طیف گسترده ای از 
تروریست های سوری را به نفع دولت 
وفاق ملی به رهبری فائز السراج وارد 
طرابلس کرد. کاماًل واضح است که 
این اقدام هــا به نوعی بــرای برهم 
زدن توازن قــوای میدانی در لیبی 
انجام می شود؛ چراکه در منازعات 
این چنینی هرطرفی که بیشــترین 
دستاورد میدانی را داشته باشد، پای 
میز مذاکره هم می تواند بیشــترین 
سهم خواهی سیاسی را انجام دهد. 
به همیــن دلیــل، همانگونه که در 
ابتدا به آن اشاره کردم، شکست های 
سیاسی یک دلیل عمده دارد و آنهم 
تحرکات میدانی طرفین درگیر در 

لیبی برای کسب منافع است. 

قاهره وارد میدان می شود!
همانگونه که گفته شد وضعیت 
فعلی در لیبی به دلیل تضاد و تعدد 
منافع بســیار بهم ریخته است و بر 
این اساس ما شاهد دور جدیدی از 
تحرکات در عرصه سیاسی و سپس 
نظامی هســتیم که حــاال »مصر« 
نقش آفرینی مضاعــف را به عهده 

گرفته است. 
چندی پیــش خلیفــه حفتر، 
فرمانده نیروهــای ارتش ملی لیبی 
با عباس کامــل، رئیس ســازمان 
اطالعات مصر دیدار کرد و بر اساس 
بیانیه  پایانی، دو طرف در جریان این 
دیدار در خصوص تمامی پرونده های 

امنیتی مهم و مورد توجه دو کشور 
لیبی و مصــر و همچنین مســائل 
مربوط به امنیت مشــترک به بحث 
و تبادل نظر پرداختند. عباس کامل 
تالش های ارتش ملی لیبی در مبارزه 
با تروریســم و بازداشــت مظنونان 
داخلــی و بین المللــی را ارج نهاد و 
همین موضوع نشــان می دهد که 
منظور از تروریســت ها، نیروهای 

تحت حمایت ترکیه بوده است. 
حدود دو روز پــس ازاین دیدار، 
پارلمــان ترکیــه در جلســه ای با 
درخواست رئیس جمهوری درباره 
تمدید حضور نیروهای نظامی این 
کشــور در ترکیه به مــدت ۱۸ ماه 
موافقت کرد! شــاید برای بسیاری 
از مخاطبــان ایــن اقــدام آنکارا 
بســیار عجیب و تنش آمیز باشــد 
اما واقعیت این اســت کــه تمدید 
نیروهای ترکیــه در لیبی به مدت 
۱۸ مــاه پایان این سرکشــی نبود 
بلکه دقیقاً چهار روز بعد وزارت دفاع 
ترکیه با صدور بیانیه ای اعالم کرد، 
نیروهایش ادامــه آموزش نظامیان 
دولت وفاق در چارچوب توافقنامه 
آمــوزش، همــکاری و مشــاوره 
نظامی که میان آنــکارا و طرابلس 
به امضا رســیده، تضمین می کند 
و مشخص شــد که آنها در حال فرا 
 گرفتن آموزش تسلیحات سنگین 

و ادوات زرهی هستند. 
به موازات ایــن اتفاق ها خلیفه 
حفتر آرام ننشســت و ترکیه را بار 
دیگر بــه صورت مســتقیم تهدید 
کرد. او در مراســمی به مناســبت 
شصت و نهمین ســالروز استقالل 
لیبی اعالم کرد تــا زمانی که ارتش 
ترکیه در خاک ماســت استقالل، 
آزادی، امنیت و صلح هیچ ارزشــی 
نــدارد. حفتر اعالم کــرد که »این 
دشمن اشــغالگر )ترکیه( یا با صلح 
یا با زور سالح باید لیبی را ترک کند! 
تهدید مستقیم حفتر به خوبی سطح 
منازعه را مشــخص می کند و این 
روند به حدی شیب صعودی به خود 
گرفت که خلوصــی آکار، وزیر دفاع 
ترکیه با حمله مســتقیم به خلیفه 
حفتر او را به نوعی مورد هجمه قرار 
داد اما عجیب تر این بود که آکار در 
کمتــر از ۲۴ ســاعت، در راس یک 

هیئت نظامــی بلندپایه به طرابلس 
سفر و با رئیس شــورای عالی دولت 
لیبی دیدار کرد! این حد از تحوالت 
آنهم در کمترین زمان ممکن نه تنها 
ب سابقه است بلکه نشان می دهد که 
ترکیه به شدت از اوضاع نگران است 
و می خواهد از منافعش در طرابلس 

حفاظت کند. 
آنچه در این میان باید مورد نظر 
باشد، تحرکات خزنده مصری ها در 
لیبی طی دو هفته اخیر است. قاهره 
پس از ســفر عبدالفتاح السیسی، 
رئیــس جمهوری مصر به فرانســه 
و دیــدارش بــا امانوئــل ماکرون، 
به نوعی از ســوی پاریــس وکالت 
گرفت که تمام قــد در مقابل ترکیه 
 بایستد و همین اتفاق حاال در شرف 

تکوین است. 
سامح شکری، وزیر خارجه مصر 
و محمد طاهــر الســیاله، همتای 
لیبیایی اش روز گذشته )دوشنبه( 
و دو روز بعد از سفر وزیر دفاع ترکیه 
به لیبی، به صورت تلفنی با یکدیگر 

گفت وگو کردند. 
به موازات این موضــوع، دیروز 
وزارت خارجــه دولت وفــاق ملی 
لیبی اعــالم کرد بــا هیئت مصری 
که به طرابلس ســفر کرده، درباره 
ازســرگیری پروازها میان دو کشور 
و بازگشایی ســفارت مصر به توافق 
رسیده اســت و این به معنای ورود 
علنی قاهره به محیط ترکیه اســت. 
اینها همه نشــان می دهد که وزن 
حفتر و بازی او در ســناریوی جدید 

قاهره وارد فاز جدید شده است.

افزایش تحرکات مصر همزمان با تحکیم حضور نظامی ترکیه در لیبی 

بازی جدید حفتر در سناریوی قاهره 
وزارت دفاع ترکیه با 

صدور بیانیه ای اعالم کرد، 
نیروهایش ادامه آموزش 

نظامیان دولت وفاق در 
چارچوب توافقنامه آموزش 

و مشاوره نظامی میان 
آنکارا و طرابلس را تضمین 
می کنند؛مشخص شد که 

آنها در حال فرا گرفتن 
آموزش تسلیحات سنگین 

و ادوات زرهی هستند!

قاهره پس از سفر 
عبدالفتاح السیسی، به 

فرانسه و دیدارش با امانوئل 
ماکرون، به نوعی از سوی 
پاریس وکالت گرفت که 
تمام قد در مقابل ترکیه 

بایستد و همین اتفاق 
حاال در شرف تکوین 

است؛چراکه سفارت مصر 
به زودی در لیبی بازگشایی 

می شود

شبکه عبری زبان کان مدعی شد، رئیس شاباک چند ماه پیش در رام اهلل با رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
محرمانه دیدار کرده است. این شبکه ادعا کرد که دیدار میان نداف ارگمان، رئیس شاباک و محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین در منزل وی در رام اهلل و قبل از شروع مجدد هماهنگی های امنیتی میان تشکیالت 
و رژیم اشغالگر انجام شــده اســت. طبق اعالم کان، دو طرف در این دیدار محرمانه پیرامون نحوه از سرگیری این 
هماهنگی ها و بازپرداخت درآمدهای مالیاتی به تشکیالت خودگردان فلسطین بحث و تبادل نظر کردند. تشکیالت 
خودگردان فلسطین اواسط ماه میالدی گذشته از هماهنگی های مجدد امنیتی 
با رژیم صهیونیستی و دریافت درآمدهای مالیاتی خبر داد که تا ماه مه از دریافت 
آن خودداری می کرد. این در حالیست که بسیاری معتقند روابط میان دو طرف در 

گذشته وجود داشته و حاال جنبه عملی تر به خود گرفته است.

خبرگزاری آلمان به نقل از نصیراحمد فقیری و عصمت اهلل جمرودوال نمایندگان شورای والیتی غزنی گزارش 
دادند که ۲۰ فرد غیرنظامی در ولسوالی قره باغ این والیت توســط طالبان ربوده و به مکانی نامعلومی برده شده اند. 
مقامات می گویند منطقه ای کــه اختطاف در آن صورت گرفته، کامال در کنترل طالبان قرار دارد. یک ســخنگوی 
طالبان گفت سعی دارد تا این موضوع روشن شود. او جزییات بیشــتری ارائه نکرد.  غزنی یکی از والیت های ناامن 
افغانستان به شــمار می رود که تقریبا نیمی از ولســوالی های آن در اداره طالبان قرار دارند. در متباقی بخش های 
این والیت نیــز طالبان با نیروهــای نظامی افغانســتان درگیری هایی را انجام 
می دهند. بر اســاس یک خبر دیگر صبح روز گذشــته )دوشــنبه( دو کارمند 
 دولت در مرکز شهر غزنی از سوی افراد ناشناس کشته شدند. پلیس این رویداد 

را تایید کرده است.

طالبان ۲۰ غیرنظامی را در والیت غزنی ربودادعای منابع عبری درباره دیدار محرمانه عباس با رئیس شاباک

توافقنامــه انگلیــس و اتحادیه اروپا دربــاره آینده 
همکاری های تجــاری و امنیتــی دو طــرف در دوره 
پسابرگزیت روز گذشته )دوشنبه( به تائید ۲۷ کشور عضو 
اتحادیه رسید. یک سخنگوی شورای اروپا اعالم کرد که 
این سند در جلسه سفرای کشورهای اروپایی به اتفاق آراء 
تائید و به این ترتیب یکــی از گام های اصلی برای خروج 
منظم و بدون هرج ومرج انگلیس از اتحادیه اروپا برداشته 
شد. این سند یک هزار و ۲۴۶ صفحه ای که شامل توافقات 
دو طرف در زمینه همکاری های انرژی هسته ای، تبادل 
اطالعات طبقه بندی شده و مجموعه ای از اعالمیه های 
دو طرف است اینک باید به تائید پارلمان های انگلیس و 
اتحادیه اروپا برسد سند یادشده که پس از ماه ها مذاکرات 
نفس گیر و طاقت فرسا روز پنجشــنبه مورد توافق قرار 
گرفت، به این معناســت که از ســاعت ۲۳ شامگاه ۳۱ 
دسامبر، زمانی که انگلیس اتحادیه گمرکی و بازار واحد 

اتحادیه اروپا را ترک می کند صــادرات و واردات بین دو 
طرف همچنان بدون تعرفه های گمرکی ادامه پیدا خواهد 
کرد. این توافق همچنین تصریــح می کند که هرگونه 
ســرمایه گذاری و همکاری های تجاری میان دو طرف 
نیازمند رعایت شرایط برابر در بازار و نیروهای انگلیسی 
و اروپایی اســت؛ با این تفاوت که انگلیس دیگر ملزم به 

رعایت قوانین اتحادیه اروپا نخواهد بود.

فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، خواستار پایان 
کامل درگیری ها در یمن طی ســال ۲۰۲۱ شــد. به 
گزارش روسیاالیوم، مارتین گریفیث، میانجی سازمان 
ملل در یمن در بیانیه ای  گفت که سال ۲۰۲۰ با ادامه 
خونریزی ، آوارگی ، رکود اقتصادی و گســترش کرونا 
سال دشوار دیگری برای یمنی ها بود. وی اظهار داشت 
که به تالشهای خود برای دستیابی به توافقی که طرفین 
درگیر یمنی را ملزم به توقف درگیری، پایان محاصره 
و از سرگیری فوری روند سیاسی می کند، ادامه خواهد 
داد. گریفیث تأکید کرد که زمان آن رسیده که طرفین 
دیدار و درباره اختالفات خــود گفتگو کنند و در مورد 
راهی واقع بینانه به توافق برسند. میانجی سازمان ملل 
عنوان داشت: در سال ۲۰۲۱ ، دوست دارم که طرفین 
جدیت خود را در مورد از ســرگیری روند سیاســی 
فراگیر برای پایان دادن به درگیری جدی نشان دهند. 

مایلم ببینم طرفین درگیر یمنــی نیازهای یمنی ها 
را به چشــم اندازهای محدود برای دستیابی به اهداف 
منطقه ای اولویت و در از سرگیری روند سیاسی جامع 
برای پایان دادن به درگیری ها به صورت جامع جدیت 
نشان می دهند. نماینده ســازمان ملل ابراز امیدواری 
کرد طرفین در احترام و محافظت از حقوق و آزادی های 

کلی در یمن تالش بیشتری کنند.

توافقنامه پسابرگزیت به تأیید اعضای اتحادیه اروپا  رسیددرخواست سازمان ملل برای توقف جنگ یمن طی ۲۰۲۱ 

خبرخبر


