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حدود دو ماه اســت که تحوالت 
لیبی بیش از حد مورد نظر رسانه های 
غربی قرار گرفته و طی دو هفته اخیر 
این مساله تشدید شده است. بخشی 
از این تحــوالت عموماً به مســائل 
میدانی و زد و خوردهــای پراکنده 
در غرب و شــرق این کشور مربوط 
اســت. به عنوان نمونه اخیراً خالد 
المحجوب، از مســئوالن ارشــد در 
فرماندهی کل نیروهای موســوم به 
ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه 
حفتر در شــرق این کشــور، اعالم 
کرد که طی عملیاتــی امنیتی علیه 
یکی از پایگاه های گروه تروریستی 
داعش واقع در شرق شهر القطرون 
در جنوب لیبی، 5 تن از عناصر این 
جریان کشته شــده اند و همچنان 
جست وجو برای یافتن سایر عناصر 
داعش ادامه دارد. این اخبار به خوبی 
نشــان می دهد که لیبی همچنان با 
تروریسم دست و پنجه نرم می کند 
و حاال عالوه بر ســازمان تروریستی 

القاعــده، داعش هم در این کشــور 
مشــغول به کار است. شــاید برای 
بسیاری از مخاطبان این امر و اساساً 
فعالیت جریان های تروریســتی در 
لیبی یک امر عادی به حساب بیاید، 
اما واقعیت غیرقابل انکار این اســت 
که وجود ترور و تروریســم می تواند 
منجر به راه افتادن موج های عظیم 
مهاجرت در هر کشــوری شود که 
لیبی هم از این امر مستثنی نیست. 
مســاله مهاجرت حاال بــه یکی از 
مشکالت این کشــور تبدیل شده و 
باید توجه داشت که صرفاً تروریسم 
را نمی توان مقصر اصلی این موضوع 
دانســت، بلکه بهم ریختگی داخلی 
در لیبی و همچنین زد و خوردهای 
سیاســی و خأل قدرت در این کشور 
هم بــه بحران مهاجــرت دامن زده 
اســت. در این میان روز گذشــته 
)سه شــنبه( عفو بین الملل با اشاره 
به شکنجه ها، ناپدیدسازی اجباری 
و خشونت ها علیه مهاجران در لیبی، 
از ایتالیا و اتحادیه اروپا خواست که 
به همکاری های خود در راســتای 
بازگرداندن مهاجران و پناهجویان 
به جهنم لیبی پایان دهند. این نهاد 

حقوق بشــری در کمپینــی که به 
مناسبت پنجمین سالگرد »توافقات 
همکاری برای رهگیری مهاجران و 
پناهندگان« به راه انداخته اســت، 
تاکید کرد که در پنج ســال گذشته 
شاهد رهگیری بیش از ۸۲ هزار نفر 
در دریا بودیم و همــه آن ها به لیبی 
بازگردانده شــدند. دلیــل اعتراض 
این سازمان به بازگرداندن مهاجران 
به لیبی این است که بر اساس اسناد 
موجود زنان، مردان و کودکان تحت 
بازداشت های خودسرانه، شکنجه، 
رفتارهــای ظالمانه، غیرانســانی و 
تحقیرآمیــز و همچنیــن تجاوز و 

خشــونت جنســی، کار اجباری و 
قتل فراقانونی قــرار گرفته اند. عفو 
بین الملل در ادامه بیانیه خود اعالم 
کرده که دولت وحــدت ملی لیبی 
به ترویج و تقویت این خشــونت ها 
و فــرار از مجازات ادامــه می دهد. 
مثال آشکار این مساله انتصاب اخیر 
محمد الخوجه به عنوان رئیس اداره 
مبارزه با مهاجرت هــای غیرقانونی 
است؛ فردی که پیش از این ریاست 
بازداشتگاه طریق السکه را  برعهده 
داشــت و در آن مــوارد زیــادی از 
خشونت های گســترده ثبت شده 
اســت. این واکنش عفو بین الملل 
به خوبی نشــان دهنده آن است که 
لیبی در این میان اسیر یک مشکل 
بنیادیــن و البته تشــکیالت محور 
است. منظور از »تشکیالت محور« 
صرفاً نبود یک ســاختار سیاسی - 
امنیتی مشخص با ریشه های عمیق 
مردمی و پشتوانه اجتماعی نیست، 
بلکه حاال سیاستمداران این کشور 
به جان یکدیگــر افتاده اند و دعوا بر 
سر قدرت روز به روز در حال تشدید 
شــدن اســت و حاال اوضاع بیش از 

گذشته بحرانی به نظر می رسد. 

انتخاباتدرفازابهاموواگرایی
در ایــن میــان یــک موضوع 
محوری مطــرح بوده کــه آن هم 
عدم برگــزاری انتخابات ریاســت 
جمهــوری در ۲4 دســامبر بود. بر 
اســاس برنامه ریزی هایی که انجام 
شــده بود، قرار بر این بــود که در 
تاریخ مذکور انتخابات برگزار شود 
ولی اوضاع به ســمتی رفت که این 
رخداد سیاسی به سرمنزل مقصود 
نرســید و اوضاع وارد یک فاز ابهام و 
سپس واگرایی شد. در این میان دو 
روز پیش رسانه های داخلی لیبی با 
اشاره به آغاز برخی تحرکات سیاسی 
در این کشور با هدف کسب موافقت 
پارلمان با تشکیل یک دولت وحدت 
ملی جدیــد و تصمیم گیری درباره 
مســاله انتخابات ریاست جمهوری 
و پارلمانــی، گزارش دادنــد که به 
یک فروند هواپیمــا حامل بیش از 
5۰ نماینده پارلمــان، پس از چند 
ساعت تاخیر اجازه پرواز از طرابلس 
به مقصد طبرق داده شده است. این 
رســانه ها اعالم کردند که پارلمان 
در جلسه روز دوشــنبه، دو موضوع 
تشــکیل دوباره کابینه و برگزاری 
انتخابات سراســری در کشــور را 
بررسی کرده است، اما مساله اصلی 
این اســت که جناح مقابل پارلمان 
یعنی محمد الدبیبه، نخســت وزیر 
فعلی لیبی به صــورت کامل با این 
موضوع مخالف اســت. او در جریان 
یک مصاحبــه تلویزیونی اعالم کرد 
که عقیلــه صالح، رئیــس پارلمان 
لیبی اساســاً به دنبال آن است که 
لیبی را از یکدست بودن خارج کند 
و اوضاع را بحرانی جلوه دهد؛ چراکه 
نتایج توافقنامه سیاسی بین المللی 
در مورد شــورای ریاست جمهوری 
و دولت انتقالی روشــن است و ما بر 
اساس آن کار می کنیم. منظور دبیبه 
از توافق سیاســی بین المللی همان 
طرح سازمان ملل اســت. استفانی 
ویلیامز، فرســتاده ویــژه دبیرکل 
ســازمان ملل در امور لیبــی بارها 
در مــورد وضعیت این کشــور در 
حســاب توئیتر خود اخبار متفاوت 
و حتی ناامیدکننده را منتشر کرده 
اســت و حاال هم در حال هشــدار 
دادن به طرفین این دعوای سیاسی 

یعنی عقیله صالــح و محمد الدبیبه 
اســت. او اخیــراً در مصاحبه ای با 
شبکه ماهواره ای الوسط اعالم کرد 
که تشــکیل کابینه  جدیــد بدون 
رسیدگی به پرونده انتخابات ریاست 
جمهوری، در واقع نوعی قلدری علیه 
خواسته و اراده مردم لیبی است که 
پیش از این نیز اعــالم کرده بودند 
دوره انتقالی دیگری نمی خواهند. 
در حقیقت نماینده ســازمان ملل 
در امور لیبی به این مســاله اشــاره 
می کند که تشــکیل دولت موازی 
در این کشــور آن هم در زمانی که 
۲.5 میلیون لیبیایی برای شــرکت 
در انتخابات ثبت نام کرده اند، اساساً 
یک اقدام دوگانه به حساب می آید و 
به نوعی می تواند آینده این کشور را 
با مشکالت زیادی روبرو کند. این در 
حالیســت که سیف االسالم قذافی، 
کاندیدای ریاســت جمهوری لیبی 
و پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق 
این کشــور طرحی را با هدف حل 
بحران سیاسی لیبی در پی شکست 
این کشور در برگزاری انتخاباتی که 
قرار بود اواخر ســال گذشته برگزار 
شود، ارائه کرده است. طرح او اگرچه 
آمریکا را مسئول شکست انتخابات 
می خواند، اما در اصــل چیزی جز 
اصرار بر رفع مشکالت در درون خود 
ندارد و صرفاً بــه برگزاری انتخابات 
اصــرار دارد. این در حالیســت که 
ماموریــت هیأت ســازمان ملل در 
لیبی به مدت 3 ماه تمدید شده است 
که نشــان می دهد در 9۰روز آینده 
قرار است اتفاق های جدید در عرصه 

سیاسی رخ دهد! 

سازمانمللازتشدیدبحرانوتشکیلدولتموازیابرازنگرانیکرد؛

نبرد پارلمان لیبی با آقای نخست وزیر! 
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دراینکشوراست

سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن امروز )سه شنبه( در توییتی ضمن انتقاد شدید از سران امارات،  آنها را مزدوران اسرائیل 
خواند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، محمد عبدالسالم، سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن امروز 
توییت کرد: حاکمان امارات مزدوران دشمن اسرائیلی هستند.عبدالسالم در ادامه نوشت: عادی سازی روابط با اسرائیل خود 
به تنهایی جنگ علیه اسالم و مسلمانان است و این افراد از حد فراتر رفته اند.سخنگوی انصاراهلل افزود: دشمن اسرائیلی از 
چنین مزدورانی با این شکل از تمایل افسار گسیخته برای خدمت به خود جهت جلب 
رضایتش هرگز راضی نخواهد شد و حمالت آنها به یمن بخشی از خدمات آنها است.او در 
ادامه نوشت: روزی در انتظار دشمن اسرائیلی و مزدورانش است که بی تردید فرا می رسد 
و به یاری خدا نفرین ملت ها دامن همه آنها را خواهد گرفت.مهدی المشاط، رئیس شورای 
عالی سیاسی انصاراهلل نیز به امارات درباره ادامه مشارکتش در عملیات ائتالف عربی به 

رهبری عربستان در یمن هشدار داده و بر استمرار حمالت علیه این کشور تاکید کرد.

بر اساس گزارش ها، بنیان گذار ویکی لیکس نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده است. به گزارش ایلنا به نقل از 
المیادین، »جولیان آسانژ«، بنیان گذار ویکی لیکس، به دلیل شجاعتش در نبرد برای ترویج حقوق بشر، دموکراسی 
و آزادی مطبوعات، نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده است. استال موریس، همسر آسانژ، خواستار حمایت از وی 
که هم اکنون در زندانی در بریتانیا به سر می برد، شد. موریس افزود: آســانژ، تالش های منحصر به فرد و غیرقابل 
انکاری در راستای گسترش صلح با شفاف سازی در خصوص جنگ انجام داده 
است. این در حالیست که اخیراً دادگاه عالی بریتانیا حکم استرداد آسانژ به ایاالت 
متحده را تعلیق کرد و حاال انتشار خبر نامزدی او برای دریافت جایزه صلح نوبل 
نشان می دهد که احتماال بریتانیا از او در جهت مقاصد دیگری استفاده خواهد 
کرد. وب سایت ویکی لیکس هزاران ســند در رابطه با جنگ های افغانستان و 

عراق منتشر کرده است که در سازمان سیا دارای طبقه بندی سری بوده است.

جولیان آسانژ، نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شدسخنگوی انصاراهلل: سران امارات مزدوران اسرائیل هستند

سفیر چین در واشنگتن هشــدار داده که اختالفات 
چین و آمریکا بر سر تحوالت تایوان ممکن است به جنگ 
ختم شود.کین گانگ، در مصاحبه با رادیو ان.پی.آر تصریح 
کرد: اگر مقام های تایــوان در اثر اقدامات ایاالت متحده 
جسور شوند و به مسیرشان در جهت استقالل ادامه دهند 
این مســئله به احتمال زیاد چین و ایاالت متحده که دو 
کشور بزرگ  هستند را وارد درگیری نظامی خواهد کرد. 
دولت چین تا به حال بارها از سیاست های دخالت جویانه 
آمریکا در تایوان انتقاد کرده  اما مقام های چین به ندرت 
سخنی از جنگ در این خصوص به میان آورده اند. سفیر 
چین علی رغم هشــدار درباره احتمال درگیری نظامی 
تأکید کرد که چین به دنبال راه حل مسالمت آمیز است. 
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین نوامبر گذشته به 

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفت هر کســی که از 
اســتقالل تایوان حمایت کند »با آتش بازی می کند.« 
رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که سران واشنگتن و 
چین بایستی اطمینان حاصل کنند که کار به درگیری 

نظامی نمی کشد. 

ســازمان عفو بین الملل از طالبان در افغانستان 
خواسته اســت که دو خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز 
را که اخیرا بازداشــت شــده اند، فوراً و بدون قید و 
شــرط آزاد کنند. همزمان دفتر نمایندگی سازمان 
ملل در افغانســتان )یوناما( نیز از طالبان خواســته  
که توضیح دهند چرا این دو خبرنگار از ســوی آن ها 
بازداشت شــده اند. رئیس تلویزیون آریانا نیوز تایید 
کرده که اســلم حجاب و وارث حســرت، کارمندان 
این رسانه توســط اعضای طالبان به دلیل نامعلومی 
بازداشت شده اند. سازمان ملل اعالم کرد نگرانی های 
فزاینده ای نسبت به محدودیت های رسانه ها و آزادی 
بیان در افغانســتان وجود دارد.  مرکــز خبرنگاران 
افغانستان اعالم کرده اســت که این خبرنگاران روز 

دوشنبه در کابل ناپدید شدند و نزدیکان آن ها به این 
نهاد گفته اند که آن ها از سوی استخبارات حکومت 
طالبان بازداشت  و به جای نامعلومی منتقل شده اند.  
ســخنگوی طالبان گفته اســت کــه از خبرنگاران 

مفقودشده اطالعی ندارد.

چین: ممکن است با آمریکا وارد جنگ شویمبازداشت دو خبرنگار توسط طالبان 

خبرخبر

فرشادگلزاری

 دستور بایدن برای معرفی قطر
 به عنوان متحد خارج از ناتو

کاخ سفید دیروز سه شــنبه جزئیات دیدار جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا و تمیم بن حمد، امیر قطر 
را منتشر کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، 
در بیانیه کاخ سفید آمده است بایدن و امیر قطر طی 
این دیدار بر لزوم تقویت امنیت و رفاه در خلیج فارس 
و منطقه خاورمیانه، تضمیــن ثبات عرضه جهانی 
انرژی، حمایت از مردم افغانستان و افزایش همکاری 
های تجاری و سرمایه گذاری تاکید کردند.دو طرف 
همچنین از امضای قرارداد ۲۰ میلیارد دالری بین 
بوئینگ و خطوط هوایی قطر که از ده ها هزار شغل 
تولیدی در ایاالت متحده پشتیبانی می کند، استقبال 
کردند.در این بیانیه آمده است: به منظور قدردانی از 
شــراکت راهبردی بین ایاالت متحده و قطر که در 
پنجاه سال گذشته عمیق تر شده، بایدن،امیر قطر را 
در جریان تصمیمش برای معرفی قطر به عنوان متحد 
اصلی خارج از ناتو قــرار داد.در دیدار رئیس جمهور 
آمریکا، تمیم بن حمد را دوست خوب آمریکا خواند.
بایدن افزود: »قطر یک کشور قابل اعتماد و دوست 
است«.رئیس جمهور آمریکا خطاب به تمیم بن حمد 
گفت: ما با قطر روابط قوی داریم و روابط مادر بسیاری 
از مسائل ضروری بود، شما به ما در تخلیه هزاران نفر از 
افغانستان و حل بسیاری از پرونده های حیاتی کمک 
کردید و ما موضوعات زیادی بــرای گفتگو داریم.
بایدن گفت: من کنگره را از قصد خود برای تعیین 
قطر به عنوان همپیمان اصلی خــارج از ناتو مطلع 
خواهم کرد.پس از این دیدار شبکه الجزیره اعالم کرد 
که بایدن در نامه ای به کنگره خواهان معرفی قطر به 
عنوان متحد اصلی خارج از ناتو شده است.یک مقام 
آمریکایی به وال اســتریت ژورنال گفت که معرفی 
قطر به عنوان همپیمان اصلی خارج از ناتو ارتباطی به 
درخواست آمریکا برای تامین انرژی اروپا در صورت 
حمله احتمالی روســیه به اوکراین ندارد.سفر امیر 
قطر به کاخ سفید اولین سفر وی در دوران ریاست 

جمهوری بایدن است.
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انتشار گزارش نظام آپارتاید 
اسرائیل علیه فلسطینی ها

عفو بین الملل دیروز سه شنبه گزارش رسمی 
خــود را در کنفرانــس مطبوعاتــی در هتلی در 
شــهر قدس با عنوان  نظام آپارتاید اسرائیل علیه 
فلسطینی ها   منتشر کرد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از شــبکه خبری روســیا الیوم، عفو بین الملل در 
این گزارش که به رغم مخالفت اســرائیل منتشر 
کرد، اعالم کــرد: باید مقامات اســرائیلی به دلیل 
جنایت تبعیض نژادی علیه فلسطینی ها مجازات 
شوند. ما از مقامات اســرائیلی می خواهیم کسانی 
را که مرتکب نقض هایی شــده اند محاکمه کنند.
در این گزارش آمده اســت: ما می دانیم اســرائیل 
تاریخ و کارنامه ضعیفی در مجازات مسئوالن دارد 
برای همین از نهادهای بین المللی از جمله دیوان 
کیفری بین المللی می خواهیم وارد عمل شــوند.

با این گزارش عفو بین الملل در متهم کردن رژیم 
صهیونیستی به اعمال سیاســت نظام آپارتاید و 
تبعیض نژادی علیه فلســطینی ها و شــهروندان 
عرب ساکن اراضی اشغالی به سازمان های حقوقی 
بتسیلم  اسرائیل و دیده بان حقوق بشر می پیوندد.
عفو بین الملل در گزارش خود آورده است: تحقیقات 
ما نشان می دهد که چگونه اسرائیل به ظلم و سلطه 
جویی علیه فلسطینی ها پرداخته است. این شامل 
فلسطینی های مقیم اســرائیل و اراضی فلسطین 
و آوارگان در کشــورهای دیگر می شود.در گزارش 
عفو بین الملل با عنوان نظام آپارتاید اسرائیل علیه 
فلسطینی ها: نظام بیرحمانه ای که برپایه سلطه گری 
و جنایت ضدبشری است، آمده است: عملیات سلطه 
بر اراضی و امالک فلسطین، اقدامات قتل غیرقانونی، 
انتقال اجباری، محدودیت های شــدید بر تردد، 
محروم کردن فلسطینی ها از حقوق شهروندی و 
تابعیت همگی بخش هایی از نظامی هستند که به 
تبعیض نژادی می پردازد. اســرائیل با نقض هایی 
که جنایت ضدبشــری و تبعیض نژادی به حساب 
می آیند این نظام را حفظ می کند.عفو بین الملل از 
دیوان کیفری بین المللی خواست جنایت تبعیض 
نژادی را در راستای تحقیقات کنونی خود در اراضی 
فلسطین بررسی کند.عفو بین الملل همچنین از 
تمام کشورها خواست عامالن جنایت های تبعیض 
نژادی را محاکمه کنند.به گفته رسانه های اسرائیلی 
عفو بین الملل قبل از صدور گزارش خواهان نشستی 
با یائیر الپید شده بود اما وی این درخواست را رد کرد.

جهاننما


