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مهلت ۲۱ روزه نخست وزیر لیبی 
برای معرفی کابینه

نخست  وزیر جدید لیبی پس از کسب اکثریت 
آرا در مجمع گفتگوی لیبــی گفت که کابینه اش 
تمام تالش خود را برای حل مشکالت لیبی و فراهم 
کردن واکســن کرونا انجام خواهد داد. به گزارش 
اسپوتنیک، عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر جدید 
لیبی در اولین ســخنرانی پس از به دست آوردن 
اکثر آرا و موفقیــت در رای گیری مجمع گفتگوی 
لیبی گفت که کابینه اش به اصل شفاف ســازی و 
حسابرسی در هر زمانی پایبند است و تمام تالش 
خود را برای حل مشکل برق انجام خواهد داد و فراهم 
کردن واکسن کرونا از اولویت های آن است. دبیبه 
افزود: دولت ما قادر به فعالیت در نقاط مختلف لیبی را 
خواهد داشت و برنامه ما بر سفر و کار در شهرها پابرجا 
است. در همین حال استفانی ویلیامز، نماینده موقت 
سازمان ملل در لیبی در مصاحبه ای تلویزیونی در 
واکنش به انتخاب اعضای دولت موقت لیبی از جمله 
نخست وزیر، رئیس شورای ریاستی و دو عضو این 
شورا از سوی انجمن گفتگوی سیاسی لیبی در ژنو 
اظهار کرد: چالش ها هنوز تمام نشده اند و نخست 
وزیر موقت لیبی باید ظرف ۲۱ روز کابینه را تشکیل 
داده و اعضای کابینه را به پارلمان لیبی معرفی کند 
تا رای اعتماد بگیرد و در صورتی که موفق به این کار 
نشود، این کابینه به انجمن گفتگوی ملی لیبی ارجاع 
داده می شود. ویلیامز تاکید کرد: کابینه جدید باید 
نمایندگانی از تمامی گروه ها از جمله جوانان و زنان 
داشته باشد. در نتیجه رای گیری مجمع گفتگوی 
لیبی با نظارت سازمان ملل در ژنو، عبدالحمید دبیبه 
به عنوان نخست وزیر، محمد یونس المنفی به عنوان 
رئیس شورای ریاستی و موســی الکونی و عبداهلل 
حسین الالفی به عنوان دو عضو این شورا انتخاب 
شدند. در این رای گیری دبیبه با کسب ۳۹ رای بر 

رقبای خود از جمله عقیله صالح پیروز شد.
    

 الهه مسئول رسیدگی به 
پرونده فلسطین شد

قضات دادگاه کیفــری بین الملل روز جمعه با 
صدور حکمی اعالم کردند این دادگاه مســتقر در 
الهه صالحیت قضایی برای رســیدگی به جرایم 
جنگی در اراضی فلسطینی را دارد؛ حکمی که راه 
را برای تحقیقات احتمالــی باز می کند. به گزارش 
روسیاالیوم، قضات دادگاه گفتند که این تصمیم با 
استناد به صالحیت های مندرج در سند تاسیس 
دادگاه اتخاذ شده و شامل هیچ تالشی برای تعیین 
وضعیت کشور یا مرزهای قانونی نمی شود. فاتو بن 
سودا، دادستان دادگاه کیفری بین الملل در دسامبر 
۲۰۱۹ گفت که دالیل منطقی وجود دارد که نشان 
می دهد جنایات جنگی در کرانه باختری از جمله 
قدس شــرقی و نوار غزه انجام شده یا در حال انجام 
است. در پی این اظهارات از قضات دادگاه کیفری 
خواسته شد قبل از آغاز تحقیقات رسمی، حکم دهند 
که آیا این موضوع در صالحیت قضایی دادگاه است یا 
خیر. قضات نیز در حکمی که روز جمعه منتشر شد 
پاسخ مثبت دادند. آنها در این حکم گفتند: مناطقی 
که از سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال شده است ، 
یعنی غزه و کرانه باختری ، از جمله قدس شرقی جزو 
اختیارات و صالحیت های الهه است. حکم صادره از 
سوی قضات الهه واکنش شدید رژیم صهیونیستی و 

ایاالت متحده را به دنبال داشت. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به شدت با تصمیم دادگاه بین المللی کیفری برای 
آغاز تحقیقات در مورد جنایــات جنگی این رژیم 
در سرزمین های فلسطینی مخالفت کرد. نتانیاهو 
گفت دادگاه کیفری بین المللی امروز بار دیگر ثابت 
کرد که یک نهاد سیاسی است و نه قضایی. دادگاه 
جنایات واقعی جنگ را نادیده می گیرد  و در عوض 
دولت اسرائیل را تحت پیگرد قرار می دهد. نتانیاهو 
همچنین به وزرای دولت خود دستور داد درمورد 
تصمیم دادگاه اظهارنظر علنی نکنند.وزارت امور 
خارجه آمریکا هم اعالم کرد که واشنگتن به تصمیم 

دادگاه کیفری بین الملل معترض است. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

هر چه زمان می گذرد شاهد بروز 
و ظهــور زوایای جدید از سیاســت 
خارجی دولــت جدید ایاالت متحده 
به رهبــری »جو بایدن« هســتیم. 
پنجشنبه شب به وقت تهران یکباره 
بایدن وارد ساختمان وزارت خارجه 
آمریکا شد و درحالی که کاماال هریس، 
معــاون وی و آنتونــی بلینکن، وزیر 
خارجه ایاالت متحــده او را همراهی 
می کردند، در مقابل دوربین  رسانه ها 
و شبکه های آمریکایی پشت تریبون 
قرار گرفت. در همان زمان بســیاری 
از معاونان و مشــاوران وزیر خارجه 
آمریکا بعالوه مدیران ارشد دستگاه 
دیپلماسی ایاالت متحده هم به صورت 
ویدئوکنفرانس شــاهد ســخنرانی 
پیرترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا 
بود که در ابتدای امر با به رخ کشیدن 
راهبرد جدید دموکرات ها شروع شد. 

بایدن در ابتدای سخنانش اعالم 
کرد کــه »آمریکا مجدداً بازگشــته 
اســت«، عبارتی که نشان می دهد او 
و تیمش به دنبال اجرای دیپلماسی 
کالســیک در مقیاس بین المللی و 
در برخورد با شــرکا و حتی دشمنان 

خود هستند. اگر ســخنان بایدن را 
با اولین ســخنرانی ترامــپ در مورد 
سیاســت خارجی  دولتش مقایسه 
کنیم دو موضوع مهم دســتگیرمان 
می شود. نخست مکان سخنرانی دو 
رئیس جمهور اســت. بایدن با حضور 
در ســاختمان دســتگاه دیپلماسی 
آمریکا به صورت کاماًل هوشمند پیام 
خود را به دنیا داد که قطعاً مشاوران او 
خواستار حضورش در وزارت خارجه 
شــده اند. اما در مورد ترامپ ما شاهد 
بودیم که او اولین ســخنرانی اش را از 
یک پایگاه نظامی انجام داد. حضور هر 
دو نفر در جایگاه های وزارت خارجه و 
پایگاه نظامی، نشان دهنده ایدئولوژی 

آنها است. 
ترامپ پیام خود را از پایگاه نظای 
و به منزلــه »تهدیــد« مخابره کرد 
اما بایــدن پیامش را از ســاختمان 
وزارت خارجه بر اســاس »سیاست 
هوشمند« یا Smart Politics به 
دنیا ارسال کرد. دوم آنکه اولویت های 
هر دو رئیس جمهــور به صورت کلی 
با هم تضــاد دارد که بخشــی از این 
موضوع به درون گرایی محافظه کاران 
و برون گرایی لیبرال هــا ربط دارد. با 
نگاهی به این مقایسه کوچک زمانی 
که به سخنرانی بایدن برمی گردیم به 
وضوح می بینیم که او به دنبال تعامل 

است اما اولویت های سیاست خارجی 
او به کلی همه را گیج کرده است. اینکه 
او می خواهد چیــن را در کانال خود 
بیاورد و با عقد قراردادهای همکاری 
از میزان زهِر تقابل دوران ترامپ میان 
واشنگتن و پکن بکاهد، موضوعی است 
که بسیاری از محافل از ماه ها قبل آن 
را گمانه زنی کــرده بودند، اما محکوم 
کردن سرکوب  متعدد معترضان در 
روسیه به نوعی دیگر نشان از آن دارد 
که بایدن به دنبــال تقابل تمام قد در 
مقابل مسکو است. شکی وجود ندارد 
که او سعی می کند تا کرملین را وارد 
انزوای مورد نظــرش از طریق اجماع 
با اروپا کند که ایــن موضوع در زمان 
ترامپ کامــاًل منتفی بــود؛ تا جایی 
که اســنادی به بیرون درز کرده که 
نشان می دهد ترامپ تعمداً طی چهار 
سال گذشــته با پوتین و روسیه از دِر 
سازش و مدارا درآمده است. اما آنچه 
در این بین بیــش از هر موردی دیگر 
خودنمایی می کند، عدم اشاره بایدن 

به خاورمیانه است. 
برخالف حدس و گمان های قبلی، 
بایدن هیچگونه اشاره مستقیمی به 
عراق، سوریه، لبنان و حتی افغانستان 
نداشــت و همین موضــوع همه را 
بالتکلیف گذاشته است. تنها موردی 
که در این منطقه پرآشــوب از سوی 

رئیس جمهوری جدید آمریکا مورد 
تذکر و اشــاره قرار گرفــت »بحران 
یمن« بــود. بایدن فقط ســه هفته 
اســت که روی کار آمده و واضح است 
که نمی تواند به ایــن زودی در مورد 
خاورمیانه راهبرد کلی آمریکا را علنی 
کند. دلیــل این امر از یک ســو عدم 
برقراری رابطه مجــدد میان آمریکا 
و اروپا اســت؛ به گونه ای که ناظران 
معتقدند بایدن ســعی دارد در مورد 
پرونده هــای منطقه مانند ســوریه، 
عراق و لبنان و به خصوص افغانستان با 
اروپایی ها به یک تبادل نظر و خروجی 
متعادل برسد و پای آنها را )بر خالف 
ترامپ( هم به این معادالت باز کند. از 
سوی دیگر بایدن و اصوالً دموکرات ها 

در حاشــیه خلیج فــارس و در قبال 
اســرائیل، از »دیپلماســی پنهان« 
استفاده می کنند و بسیاری از امور را 
در پشت پرده حل و وصل می کنند تا 
حساسیت ها را کاهش بدهند. دلیل 
ســوم که بایدن در مورد خاورمیانه 
ســخنی به میان نیاورد، اما در مورد 
یمن کاماًل روشــن و واضح صحبت 
کرد، ایران و برجام اســت؛ به صورتی 
که آنها می خواهند با ورود به پرونده 
یمن به نوعی کانــال ارتباطی با ایران 
را باز کنند تا در کنار برجام به پرونده 
یمن هم رسیدگی کنند؛ هرچند که 
این دو موضوع در رونما و زیربنا با هم 

متفاوت هستند.
 یمن، اولویت با

 درجه حساسیت باال  
هنوز ۲4 ساعت از سخنان بایدن 
در مــورد پرونده یمن نگذشــته بود 
که یــک مقــام دولت بایــدن اعالم 
کرد، وزارت امور خارجــه آمریکا به 
طور رســمی به کنگره اعــالم کرده 
که می خواهد گــروه انصاراهلل یمن را 
از فهرست ســازمان های تروریستی 
آمریکا خارج کند. منبع مذکور اعالم 
کرده که پس از یک بررسی جامع، وزیر 
خارجه قصد دارد طبقه بندی انصاراهلل 
را به عنوان یک ســازمان تروریستی 
خارجی و حتی به عنوان یک سازمان 
تروریستی جهانی لغو کند. سی.ان.ان 
در این مورد اعالم کرده که این اقدام 
کامالً مرتبط با پیامدهای بشردوستانه 
این طبقه بندی اســت که در آخرین 
لحظه توسط دولت سابق انجام شد؛ 
چراکه ســازمان ملل و سازمان های 
بشردوستانه از آن زمان تاکنون صریحاً 
اعالم کرده اند این طبقه بندی بدترین 
بحران انسانی جهان را به دنبال خواهد 
داشــت. اما این اقدام پایان گام های 
مثبت دولــت بایدن در مــورد یمن 
نیســت بلکه خبر بسیار مهم دیگری 
هم از واشنگتن در روز گذشته )شنبه( 

مخابره شد. 
جان کربی، سخنگوی پنتاگون در 
سخنانی درباره جزئیات تصمیم دولت 
جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور 
درباره توقف حمایت از عربســتان و 
امــارات در جنگ علیــه یمن اعالم 
کرد که طبق دســتور رئیس جمهور، 
وزارت دفاع آمریکا تمامی حمایت های 

غیرنظامی از جمله اطالعاتی، برخی 
مشاوره ها و پشــتیبانی تاکتیکی از 
عربســتان در جنگ یمن را متوقف 
کرده است! این خبر در حالی مخابره 
شد که نشــریه مجازی ایندیپندنت 
بریتانیا در گــزارش دیروز خود اعالم 
کرده که بایدن در پشت پرده در حال 
اعمال فشــار بر بوریس جانســون، 
نخست وزیر بریتانیا است تا او را مجاب 
کند که ارسال تسلیحات به عربستان 
را همانند ایتالیــا و آمریکا قطع کند. 
فارغ از اســتقبال انصــاراهلل یمن از 
تصمیــم آمریکا و همچنیــن اعالم 
این جریــان مبنی بــر آمادگی برای 
حضور در مذاکــرات آتش بس، باید 
توجه داشــت که اســلحه بایدن و به 
صورت کلی جریان دموکراِت حاکم بر 
کاخ سفید، حقوق بشر و مسائل انسانی 

و بشردوستانه است. 
از این منظــر آنها با اســتفاده از 
این ابزار در وهله اول بــه دنبال مهار 
عربســتان و همچنین اعمال فشار بر 
این کشــور در پرونده یمن هستند و 
در فاز دوم به آینده یمن می اندیشند. 
حضور اسرائیل در یمن به هیچ وجه 
از ســوی دولت بایدن مورد اشــاره 
قرار نخواهد گرفــت و به همین دلیل 
می تــوان گفــت کــه آمریکایی ها 
می خواهنــد در آینــده یمن حضور 
داشته باشند و عالوه بر تامین منافع 
خود و تل آویو، به سرمایه گذاری های 
استراتژیک در این کشور می اندیشند. 
به همین دلیل  حل و فصل اورژانسی 
 پرونــده یمــن در دســتور کار قرار 

گرفته است. 

» انصاراهلل« با دستور »بایدن« از فهرست تروریسم خارج می شود

حل و فصل اورژانسی بحران یمن
 حضور اسرائیل در یمن به 

هیچ وجه از سوی دولت 
بایدن مورد اشاره قرار 

نخواهد گرفت و به همین 
دلیل می توان گفت که 

آمریکایی ها می خواهند در 
آینده یمن حضور داشته 

باشند و عالوه بر تامین 
منافع خود و تل آویو، 

به سرمایه گذاری های 
استراتژیک در این کشور 

می اندیشند

تحول مهم در حوزه یمن این 
است که سخنگوی پنتاگون 
اعالم کرده که طبق دستور 
رئیس جمهور، وزارت دفاع 
آمریکا تمامی حمایت های 

غیرنظامی از جمله 
اطالعاتی، برخی مشاوره ها 

و پشتیبانی تاکتیکی از 
عربستان در جنگ یمن را 

متوقف کرده است!

سازمان ملل هشدار داد، خطر ارتکاب جنایت های وحشیانه در اتیوپی همچنان باالست و احتمال دارد در صورت 
عدم مبارزه فوری کشورها با خشونت نژادی و تنش های مذهبی این خطر تشدید شود. به گزارش عربی۲۱، مشاور 
ویژه ســازمان ملل در جلوگیری از کشــتار جمعی اعالم کرد، گزارش هایی راجع به نقض و تخلفات حقوق بشری 
توسط طرف های درگیر و متحدان آنها در اقلیم تیگرای در شمال اتیوپی دریافت کرده است. وی افزود، این نقض ها 
شامل عملیات قتل غیرقانونی، خشونت جنسی، اعدام های گروهی و ممانعت از 
ورود کمک های انسانی می شود. این مسئول بین المللی گفت، گزارش های نگران 
کننده ای درباره حمالت علیه غیرنظامیان بر اساس مذهب و قومیت آنها در سایر 
مناطق اتیوپی دریافت کرده است. پیش از این دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور 
انسانی به شورای امنیت هشدار داده بود که درگیری در تیگرای ممکن است ثبات 

کشور را بر هم زده و وضعیت بد انسانی را در شمال اتیوپی تشدید کند.

هزاران نفر در اعتراضات علیه کودتای اخیر ارتش میانمار روز گذشته )شنبه( در یانگون، بزرگترین شهر این کشور 
حضور یافتند. خونتای میانمار هم اینترنت را در سراســر این کشور قطع کرده اســت. به گزارش رویترز، معترضان 
فریاد می زدند دیکتاتوری نظامی، شکست می خورد، شکست می خورد؛ دموکراسی، پیروز می شود، پیروز می شود. 
معترضان همچنین خواستار آزادی آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی خواه میانمار و سایر سیاستمدارانی شدند 
که از زمان کودتای دوشنبه گذشــته در میانمار در بازداشت به سر می برند. در 
همین حال، شان ترنل، مشاور اقتصادی استرالیایی آنگ سان سوچی روز گذشته 
)شنبه( در پیامی به رویترز از بازداشــت خود خبر داد. این بزرگترین اعتراضات 
خیابانی از زمان کودتای نظامی در میانمار به شمار می رود. کودتای روز دوشنبه 
در میانمار از سوی ارتش این کشور به برکناری و زندانی شدن آنگ سان سوچی، 

رهبر دوفاکتوی این کشور و جمعی از قانونگذاران میانماری منجر شده است. 

اعتراضات ضد کودتا در میانمار نگرانی سازمان ملل نسبت به نقض حقوق بشر در اتیوپی

روســیه اعالم کرد، دیپلمات های سه کشور سوئد، 
لهستان و آلمان را به اتهام شــرکت در اعتراضات اخیر 
غیرقانونی اخــراج می کند. به گزارش شــبکه خبری 
NPR، وزارت خارجه روســیه در بیانیه ای اعالم کرد، 
این دیپلمات ها به دلیل شرکت در اعتراضات ۲۳ ژانویه 
سال جاری میالدی که بر خالف مواضع دیپلماتیک شان 
است، عنصر نامطلوب تلقی شده اند. اعتراضات ۲۳ ژانویه 
سال جاری میالدی با هدف آزادی الکسی ناوالنی، منتقد 
کرملین برگزار شد که به سه سال و نیم حبس محکوم 
شده است. وزارت خارجه سوئد ادعای حضور دیپلماتش 
در این راهپیمایی را رد کرد و وزارت خارجه لهستان نیز 
گفته که سفیر روسیه را احضار و مطلع کرده که دیپلمات 
لهستانی تنها وظایف رســمی خود را مرتبط با موضع 
دیپلماتیکش و بر اساس کنوانســیون وین انجام داده 
است. این وزارتخانه همچنین در بیانیه خود آورده است: 

طرف لهستانی از مقام های روسی انتظار دارد که تصمیم 
خود را تغییر دهند، در غیراینصورت، لهستان نیز اقدامات 
متناسب انجام می دهد. آنگال مرکل نیز اخراج این سفرا 
را محکوم کرد و در جریان یک کنفرانس خبری مشترک 
ویدئویی در دفاع و حمایت از این دیپلمات ها با امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت: ما این اخراج را 

غیرقابل توجیه می دانیم.

کاخ سفید اعالم کرد که گزارش اطالعاتی مربوط 
به ترور جمال حاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی را 
در اختیار کنگره قرار می دهد. به گزارش روسیاالیوم، 
جین ساکی، سخنگوی کاخ سفید با وحشتناک توصیف 
کردن جنایت تــرور جمال خاشــقجی، روزنامه نگار 
عربســتانی تأکید کرد که جو بایــدن، رئیس جمهور 
آمریکا گزارش اطالعاتی مربوط بــه این جنایت را در 
اختیار کنگره خواهد گذاشــت. وی اما زمان این کار و 
جزئیات بیشتر در این باره را اعالم نکرد و تنها گفت این 
گزارش با شفافیت کامل منتشر خواهد شد. ساکی در 
کنفرانسی مطبوعاتی در کاخ سفید اعالم کرد که ایاالت 
متحده از عربستان انتظار دارد زندانیان سیاسی را فورا 
آزاد و برای بهبود وضعیت حقوق بشــر در این کشور 
تالش کند. وی گفت که این درخواست شامل فعاالن 
حقوق زن و زنان زندانی می شــود. پیش از این، اوریل 

هینس، نامزد بایدن برای مدیــر اطالعات ملی امریکا 
وعده داده بود که گزارش اطالعاتی درباره این جنایت 
را از حالت محرمانه خارج و به کنگره تقدیم کند. دولت 
ترامپ این گزارش را محرمانه نگاه داشــته بود. جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی منتقد نظام حاکم 
در ۲۰۱۹ در کنسولگری عربستان در استانبول به طرز 

وحشیانه ای به قتل رسید.

روسیه دیپلمات های سه کشور اروپایی را اخراج می کندکاخ سفید گزارش قتل خاشقجی را به کنگره می دهد
خبرخبر


