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لیبیایی ها برای برگزاری انتخابات 
در دسامبر 2021 به توافق رسیدند

سازمان ملل از توافق لیبیایی ها برای برگزاری 
انتخابات این کشور در دســامبر 2021 خبر داد؛ 
توافقی که امیدها را برای پایان دادن به درگیری های 
تلخ حدود یک دهه اخیر این کشور افزایش می دهد. 
به گزارش القدس العربی، لیبی از زمان سقوط معمر 
قذافی، رئیس جمهور مخلوع آن در ســال 2011 
شاهد هرج و مرج و خشونت داخلی بوده است. اعالم 
توافق برای برگزاری انتخابات، جمعه، در پنجمین 
روز گفتگوهای سیاسی در تونس منتشر شد، که در 
آن 75 نماینده از ارگان ها و گروه های دولتی موجود ، 
از طیف های مختلف سیاســی و اجتماعی لیبی،  
شرکت کردند. اســتفانی ویلیامز ، نماینده موقت 
سازمان ملل در لیبی، در یک کنفرانس مطبوعاتی 
آنالین در اینباره گفت که شــرکت کنندگان در 
این گفتگوها توافق کردند که انتخابات ملی در 24 
دسامبر 2021 برگزار شود. وی افزود: این یک تاریخ 
بسیار مهم برای لیبیایی ها است. روزی خواهد بود 
که آنها  می توانند مشــروعیت نهادهای حکومتی 
خود را تجدید کنند. ویلیامز با بیان اینکه لیبیایی ها 
از تحکیم حضور خارجی در کشورشان ترس دارند و 
بسیار مشتاق هستند تا حاکمیت خود را بازیابند، 
افزود: شــما می توانید آن را از طریق صندوق های 
رای دوباره بدست آورید. این اعالمیه اولین تصمیم 
مشخصی اســت که در مذاکرات تونس به دست 
می آید. انتخابات اعالم شــده در دســامبر 2021 
اولین انتخابات در لیبی از سال 2014 است. هدف 
مذاکرات تونس دستیابی به توافق برای تشکیل یک 
دولت انتقالی جدید در این کشور نفت خیز شمال 
آفریقا است. 75 نماینده از گروه های لیبیایی که در 
تونس دیدار کردند توسط سازمان ملل انتخاب شدند  
که این باعث شد برخی از لیبیایی ها مشروعیت آنها 
را را زیر سال ببردند و از نحوه انتخاب آنها انتقاد کنند. 
تحلیلگران همچنین بیم آن دارند که دولتی که در 
نتیجه این گفتگوها تشکیل خواهد شد، در آینده 
همه تالش خود را صرف مبارزه برای به دست آوردن 

مشروعیت کند و با مخالفت درونی روبرو شود.
    

زاخارووا: 
روسیه ارمنستان را رها نکرد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: مسکو، 
ارمنستان و مردم ارمنستان را تنها رها نکرد. روسیه 
تمام تالش خود را برای حل این وضعیت از طریق 
دیپلماسی، قوانین بین المللی و فرایند مذاکره به کار 
بست و نیروهای صلحبان خود را اعزام کرده است. 
به گزارش راشاتودی، در پی برقراری آتش بس بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان به وساطت روسیه، 
مفسران روس می گویند که مسکو به ترکیه اجازه 
داده است تا به عنوان یک بازیگر مهم بین المللی در 
قفقاز جنوبی نقش ایفا کند. استدالل آن ها بر این 
است که با وجود اعزام نیروهای حافظ صلح به منطقه 
قره باغ، موضع روسیه دارد در این منطقه تضعیف 
می شود. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه 
روسیه در پاســخ به این انتقادها گفت: آن کسانی 
که در روزنامه هــا و برنامه های تلویزیونی بلندتر از 
یکدیگر فریاد می زنند، باید به یاد داشته باشند که 
نیروهای صلحبان روسیه در حال تضمین و اطمینان 
حاصل کردن از برقراری امنیت، صلح و آینده این 
شهروندان و ساکنان امروزی در این منطقه هستند. 
او افزود: این نشــان می دهد که روســیه چقدر در 
برقراری ثبات در این منطقه صادقانه عمل می کند. 
تمام بحث دربــاره تصمیم برای اعــزام نیروهای 
صلحبان ما بــه آنجا )قره باغ( بود. آن کســانی که 
چنین مطالبی می نویسند باید بدانند که چرا روسیه 
چنین تصمیمی گرفت و چقــدر مایل به برقراری 
صلح و شکوفایی در این منطقه است، خصوصا در 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان. تا حد زیادی، این 
یک تصمیم بی سابقه است و گاهی اوقات احساس 
می کنم که مردم مقیاس این تصمیم روسیه را درک 
نمی کنند. این در حالیست که بسیاری از تحلیلگران 
و کارشناســان طی روزهای اخیر اعــالم کرده اند 
که روســیه حمایت های خود از نیکول پاشینیان، 
نخست وزیر ارمنستان را در جریان تحوالت قره باغ 

قطع کرده است.  
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فرشاد گلزاری

 با برنده شدن »جو بایدن« در ایالت 
جورجیا، پیــروزی انتخاباتــی نامزد 
دموکرات ها به نوعی تثبیت شــد؛ اما 
بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران بر 
این عقیده هستند که داستاِن انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا به اینجا ختم 
نمی شــود. عده ای دیگر معتقدند که 
حتی اگر این منازعه سیاســی کمی 
بعد در نقطه ای معین به پایان برســد، 
»دونالــد ترامپ« همچنان مشــغول 
اقدامات موردنظر خود خواهد بود. در 
این میان »مرکز تحقیقات ادیســون« 
که نتیجه شمارش آرا در ایالت جورجیا 
را اطالع رســانی کرد، پیش بینی کرده 
که ایالت کارولینای شــمالی، از دیگر 
ایالت های سرنوشت ســاز کــه تعداد 
زیادی از آرا در آن شمارش شده است، 
به دونالد ترامپ می رســد و در مجموع 
آرای الکترال برای بایــدن ۳0۶ و برای 
ترامپ 2۳2 نهایی  می شــود. براساس 
این آمار، بایدن در آرای الکترال توانسته 
ترامپ را شکست دهد و این برابر با ۳0۶ 
رأیی اســت که ترامپ  برای شکست 

هیالری کلینتون در انتخابات ســال 
201۶ به دســت آورده بود. با توجه به 
اینکه آرای شــمارش شــده در ایالت 
جورجیا باید مورد بازشماری قرار بگیرد، 
آسوشیتدپرس مدعی شــده که آرای 
الکترال بایدن همچنــان 2۹0 و آرای 
الکترال ترامپ 2۳2 است و بر این اساس 
باز هم نامزد دموکرات ها پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 اعالم خواهد 
شد. بحث اصلی این است که در حالی 
که تقریباً تمام رسانه های آمریکایی و 
بین المللی جو بایدن را پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری ســوم نوامبر ایاالت 
متحده معرفی کرده اند، دونالد ترامپ 
همچنان از پذیرش شکست خودداری 
می کند. در این میان وزیر دادگستری 
دولت ترامپ هم مجوز تحقیق درباره 
»تخلفات انتخاباتــی« را پیش از تایید 
نهایی شــمارش آرا صادر کرده است و 
حاال همه منتظر آن هســتند تا نتیجه 
آرای نهایی منتشــر شــود. اینکه چه 
زمانی آرای نهایــی و آمارهای قطعی 
اعالم می شــود، موضوعی است که بر 
اساس اسناد و قوانین باید تا قبل از 25 یا 
نهایت 2۶ نوامبر مشخص شود. به عنوان 
نمونه مقام های محلی ناظر بر انتخابات 
در آریزونا تــا 2۳ نوامبر فرصت دارند تا 

نتیجه نهایی انتخابــات را در این ایالت 
اعالم کنند. در پنســیلوانیا مقام های 
رســمی برگزاری انتخابات و نظارت بر 
آن فرصت داشــتند تا نتایج شمارش 
آرا را تا 10 نوامبر بــه اطالع دبیرخانه 
دادگاه سیســتم حقوقی کشورهای 
مشترک المنافع )بریتانیا و مستعمرات 
سابق و کنونی آن( برســانند و همین 
مقام ها حداکثر تا 2۳ نوامبر برای صدور 
گواهی تأیید انتخابات فرصت خواهند 
داشت. در ویسکانســین، میشیگان، 
جورجیا و کارولینای شمالی هم مقامات 
در حوالی همین تاریخ هــا باید نتایج 
نهایی را اعالم کنند. بر اســاس قانون، 
تمام ایاالت باید حداکثر تا ۶ روز پیش 
از جلسه نمایندگان کالج های الکترال، 
به تمام اختالف ها و شــکایات پاســخ 
داده و تکلیف شمارش آرا را نهایی کرده 
باشند. در غیر اینصورت، کنگره برای حل 
اختالف مجبور به دخالت خواهد شد. به 
این ترتیب، تمام دادگاه های محلی باید 
رای خود درباره شکایات ثبت شده علیه 
روند برگزاری انتخابات یا شمارش آرا 
را تا ۸ دســامبر صادر کنند. اگر احکام 
محاکم تغییری در نتیجــه انتخابات 
ایجاد نکند، کنگره موظف به پذیرش 

آن خواهد بود. 

خرابه ای که ترامپ باقی می گذارد! 
فارغ از این اعــداد و تاریخ ها باید به 
مساله ای مهمتر اشاره کنیم که آن هم 
روند اقدامات ترامپ تا قبل از 20 ژانویه 
اســت. ترامپ پس از اعالم نهایی آرای 
ایالت جورجیا اعالم کــرده که »زمان 
تعیین خواهد کرد« کــه دولت دیگری 
به زودی روی کار خواهــد آمد یا خیر! او 
به شدت به اذعان به اینکه بایدن ممکن 
است جانشــین او شــود، نزدیک شده 
است و این موضوع کامالً مشخص است. 
برای اثبات این موضوع باید به اظهارات 
»جرالدو ریورا«، مجــری تلویزیونی و 
روزنامه نگار تحقیقی آمریکا که سه شنبه 
پیش با رئیس جمهوری آمریکا تلفنی 

گفت وگو داشت رجوع کنیم. او گفته که 
دونالد ترامپ »زخم خورده اما همچنان 
قدرتمند« اســت. در بخش دیگری از 
اظهاراتش به نقل از ترامپ گفته اســت 
که رئیس جمهوری فعلی آمریکا اعالم 
کرده که فردی »واقع بین« است و »کار 
درست« را انجام خواهد داد و همچنین 
اضافه کرد که اگر »قانع شــود تک تک 
آرای قانونی شمارش شده اند و تک تک 
آرای غیرقانونی کنار گذاشته شده اند« به 
شکست اذعان خواهد کرد! این به معنای 
عقب نشینی ترامپ اســت ولی مساله 
اینجاست که او به این راحتی دست بردار 
نیست. ترامپ روز گذشــته )شنبه( با 
صدور یک فرمان اجرایی، سرمایه گذاری 
آمریکایی ها در شرکت هایی که متعلق 
به ارتش چین هســتند و یا زیر نظر آن 
فعالیت می کنند را ممنــوع اعالم کرد. 
بر این اساس، دســتور وی درمورد ۳1 
شرکت چینی که امکان توسعه و نوسازی 
ارتش چین را فراهم و مستقیماً امنیت 
آمریکا را تهدید می کنند، اعمال خواهد 
شد. در این رابطه سی.ان.ان گزارش داده 
که شرکت سازنده تلفن های هوشمند 
»هوآوی و هایک ویژن« که از بزرگ ترین 
تولیدکننــدگان و تأمین کننــدگان 
تجهیزات ارتباطی در جهان هســتند، 
در لیست سیاه قرار دارند. از سوی دیگر 
مارک ناپر، دستیار معاون امور کره و ژاپن 
وزارت امور خارجه آمریکا به سفارت مایک 
پمپئو، وزیر خارجه این کشور از ژاپن و کره 
جنوبی خواسته تا از چین به بهانه رفتارش 
با اقلیت مسلمان این کشور )اویغورها( 
و اقداماتش در قبال هنگ کنگ و تایوان 
به رغم روابط تجاری خود با پکن، انتقاد 
کنند. مولفه بعدی که نشــان می دهد 
دونالد ترامــپ آرام آرام در حال پذیرش 
شکست خود در انتخابات است و )همانند 
گذشته( در حال تخریب وجهه جهانی 
آمریکا اســت؛ عدم حضور او در نشست  
مجازی آسه آن است. این نشست که به 
نوعی جنبه حمایتی آمریکا از متحدانش 
را دارد با حضور رابرت اوبراین، مشــاور 
امنیت ملی دونالد ترامپ افتتاح شــد و 
این اقدام برای سومین سال متوالی انجام 
شده است. نکته دیگر که نشان می دهد 
ترامپ در حال ایجاد یکــی خرابکاری 
هوشمند )دانسته( و ســازمان یافته در 
آمریکا است، عدم حضور »جینا هاسپل« 

مدیر سازمان سیا در نشست اطالعاتی 
بود که ترامپ آن را برگــزار کرد. پایگاه 
خبری هیــل در اینباره نوشــته در این 
نشست که از سوی جان راتکلیف، مدیر 
اطالعات ملی آمریکا برگزار شــده بود، 
هاسپل حضور نداشــت و این به معنای 
قوت گرفتن ســناریوی کنار گذاشته 
شدن وی توسط ترامپ است. به موازات 
این وضعیت روزنامه نیویورک تایمز در 
گزارشــی به اخراج اخیر »مارک اسپر« 
وزیر دفاع آمریکا اشاره کرده و نوشته است 
که اقدام »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا در پاکسازی پنتاگون برنامه  های 
وی در خــروج نظامیــان آمریکایی از 
افغانستان را تسریع می کند و این دقیقاً 
بر خالف سیاست خارجی دموکرات ها 
در منطقة جنوب آسیا قلمداد می شود. 
این اقدامات مخرب ترامپ باعث شده تا 
بسیاری از روانشناسان، تحرکات او را به 
مثابه یک خودشیفتگِی عصبی قلمداد 
کنند و سیاسیون اقدامات او را در قالب 
»تئوری زمیِن ســوخته« برآورد کنند 
که نشان می دهد دموکرات ها باید یک 
ویرانه تحویل بگیرنــد. در مقابل منابع 
دموکرات هم اعالم کرده که سوزان رایس 
احتماالً به عنوان وزیر خارجه، میشــل 
فلورنوی، به عنوان وزیر دفاع، داگ جونز، 
به عنوان گزینه احتمالی دادستان کل، 
الئل برینارد به عنوان وزیر خزانه داری، 
هایدی هایتکامپ، به عنوان گزینه وزیر 
کشــاورزی و در نهایت ویوک مورتی به 
عنوان وزیر ســالمت مدنظِر تیم بایدن 
برای تشکیل کابینه هستند که به نوعی 
نشان از تنگاتنگ شدن منازعه دو طرف 

با یکدیگر دارد.

ترامپ پس از قطعی شدن پیروزی بایدن دست به تحرکات جدیدی زد؛

نمایش یک خودشیفتگِی عصبی
ترامپ به شدت به اذعان 

به اینکه بایدن ممکن 
است جانشین او شود، 

نزدیک شده است و برای 
اثبات این موضوع باید به 

اظهارات »جرالدو ریورا«، 
روزنامه نگار تحقیقی 

آمریکا که سه شنبه پیش 
با رئیس جمهوری آمریکا 

تلفنی گفت وگو داشته 
رجوع کنیم

بسیاری از روانشناسان، 
اقدامات مخرب ترامپ را 

به مثابه یک خودشیفتگِی 
عصبی قلمداد می کنند 

و سیاسیون به همراه 
تحلیلگران امنیت ملی 

آمریکا تحرکات او را 
در قالب »تئوری زمیِن 

سوخته« می بینند

رئیس جمهوری بالروس گفت، تحوالت فعلی در این کشور هیچ ارتباطی با وقوع یک انقالب ندارد، بلکه نشانه تالش برای 
کودتای ضد قانون اساسی است. به گزارش خبرگزاری تاس، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس گفت:  ما به طور قطع بر 
این باوریم که رویدادهای پس از انتخابات ۹ اوت در کشور نشانه ای از تالش برای به راه انداختن یک کودتا علیه قانون اساسی برگرفته 
از انقالب های رنگین است. البته در این بین هیچ نشانه ای از یک انقالب دیده نمی شود، چون 
اصال هیچ انقالبی ای وجود ندارد. وی افزود: بازیگران بین المللی به دنبال تغییر شکل دادن 
جهان به شکلی که دوست دارند، هستند. آنها به ویژه برنامه هایی در شوروی سابق از جمله 
بالروس دارند. رئیس جمهوری بالروس همچنین گفت، سازمان دهندگان اعتراضات در 
بالروس امیدوارند که کشور را دست کم برای چند روز دیگر در آشوب نگهدارند و سپس 

خواستار کمک نظامی خارجی شوند.

سفیر امارات در واشنگتن در همایشی مجازی تاکید کرد، راه حلی با قطر در آینده نزدیک وجود ندارد. به نوشته روزنامه عربی21، 
یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن در همایش مجازی موسسه اسرائیلی مطالعات امنیت ملی اظهار کرد: بحران با قطر با توجه 
به اینکه دوحه در موضعگیری های خود تجدیدنظر نمی کند، هرگز به زودی حل نخواهد شد. العتیبه گفت: دوحه بر سازش ناپذیری 
خود اصرار دارد و به ایفای نقش قربانی ادامه می دهد. سفیر امارات در واشنگتن در ادامه 
مدعی شد، محور ترکیه-ایران-قطر دین را در تمامی مسائل وارد کرده و از افراط گرایی 
حمایت می کند. این مسؤول اماراتی در بخش دیگری از صحبت های خود در این همایش، 
اقدام ابوظبی در عادی سازی روابط خود با تل آویو را ســتود و گفت: کاری که ما همراه با 
اسرائیل انجام دادیم در هم شکستن تابوها بود، این اقدام دیگر ممکن نبود اما بالفاصله 

بحرین و سودان از آن تبعیت کردند.

لوکاشنکو: 

تحوالت بالروس ارتباطی با وقوع انقالب ندارد
سفیر امارات در آمریکا: 

حل بحران قطر در آینده نزدیک امکان پذیر نیست

حزب حاکم »اتحاد ملی برای دموکراسی« وابسته 
به »آنگ سان ســوچی« با کســب اکثریت آرا پیروز 
انتخابات پارلمانی میانمار شد. به گزارش خبرگزاری 
فرانســه، کمیســیون انتخابات میانمار روز جمعه با 
انتشــار نتایج انتخابات اعالم کرد که حزب اتحاد ملی 
برای دموکراسی ۳۶۸ کرسی یعنی بیش از 50 درصد 
کرســی های پارلمان را از آن خود کرده اســت. حزب 
توسعه و همبستگی نیز که به ارتش نزدیک است تنها 
25 کرسی کسب کرد. این حزب اعالم کرده است که 
انتخابات آزاد و منصفانه برگزار نشد. این انتخابات که 
یکشنبه هفته گذشته برگزار شد دومین پیروزی برای 
حزب اتحاد ملی دموکراسی تحت قانون اساسی کنونی 
را رقم زده است. این انتخابات در واقع اولین آزمون مهم 
برای ســوچی و حزب حاکم او به شمار می رود. دولت 
میانمار به رهبری حزب ســوچی در آستانه انتخابات 

تالش کرد تا با اقداماتی برای تقویت اقتصاد چهره ای 
طرفدار بهبود اقتصاد از خود نشــان دهد. حزب حاکم 
همزمان با ادامه نبرد با کرونا به تدریج اقدام به کاهش 
محدودیت ها کرده اســت. انتخابات پارلمانی میانمار 
در حالی برگزار شد که بســیاری از مردم و اقلیت های 
قومی از جمله مسلمانان روهینگیا از حق رای محروم 

شده بودند.

نخست وزیر پاکستان گفت تحت فشار است تا رژیم 
صهیونیســتی را به رسمیت بشناســد، اما اسالم آباد تا 
زمانی که حل و فصل عادالنه مسئله فلسطین که دهه ها 
به طول انجامیده انجام نشــود، این رژیم را به رسمیت 
نمی شناسد. به گزارش آناتولی، عمران  خان در گفت وگو 
با یک شبکه محلی از نام بردن کشــورهایی که برای به 
رسمیت شناختن رژیم صهیونیســتی او را تحت فشار 
گذاشــته اند، امتناع کرد. طی ایــن مصاحبه مجری به 
منظور دریافت پاسخی روشن، پرسید: کشورهایی که 
شما را تحت فشار گذاشته اند، کشورهای مسلمان هستند 
یا غیرمسلمان؟ عمران خان در پاسخ گفت: این سؤال را 
رها کنید. چیزهایی هستند که ما نمی توانیم بگوییم. ما 
روابط خوبی با این کشورها داریم. عمران خان در حالی 
که به وابستگی اقتصادی دیرینه اسالم آباد به کشورهای 
غنی از نفت خلیج فارس، به ویژه عربســتان سعودی و 

امارات متحده عربی اشــاره می کرد، گفت: اجازه دهید 
از لحاظ اقتصادی روی پای خودمان بایســتیم، بعد این 
سؤال ها را بپرسید. با این حال وی این را روشن ساخت 
که در موضع خود درخصوص به رسمیت نشناختن رژیم 
صهیونیســتی، تردیدی ندارد. وی افزود: من در موضع 
خود نســبت به این مســئله تردیدی ندارم، مگر اینکه 

راه حل عادالنه ای وجود داشته باشد.  

حزب حاکم میانمار در انتخابات پارلمانی پیروز شدعمران خان: برای به رسمیت شناختن اسرائیل تحت فشار هستم
خبرخبر


