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از زمــان روی کار آمــدن بایدن در 
ایاالت متحــده و همچنیــن انتخاب 
نفتالی بنت در سرزمین های اشغالی به 
عنوان نخست وزیر، شاهد آن بودیم که 
اهم مسائلی که توسط دو طرف پیگیری و 
اجرایی می شود عموماً موضوعات جاری 
و برخی از معاهدات اقتصادی و نظامی 
است. در این میان بسیاری از تحلیلگران 
معتقد بودند که تیم بایدن در مواجهه با 
رژیم صهیونیستی اساساً به گونه ای قدم 
برمی دارد که بتواند بنت و هم قطارانش را 
در مورد شهرک سازی ها با چالش روبرو 
کند. این موضوع اگرچه در نمای کلی 
می توانست و می تواند به واقعیت منجر 
شود اما در هر حال باید توجه داشت که 
ساختار باالدستی ایاالت متحده عمالً به 
دنبال این نیست که بخواهد اسرائیل را 
محدود کند. ایاالت متحده همیشه و در 
تمام ادوار خود را حامی و تامین کننده 
منافع اسرائیل دانسته و فرق نمی کند که 
جمهوریخواهان بر سر کار باشند یا اینکه 
دموکرات ها بر صندلی کاخ سفید تکیه 

زده باشند. بر این اساس با عنایت به آنچه 
که در حال رخ دادن است، باید گفت که 
اسرائیل به صورت کامالً مشخص در حال 
پیمودن نقشه راهی است که در سیاست 
خارجی و راهبردهای امنیتی خود آنرا 
هدف گذاری کرده و در این راه تیم بایدن 
هم کاماًل با او هماهنگ هســتند. نکته 
مهم این اســت که باید بدانیم هر زمان 
دموکرات ها وارد کاخ سفید می شوند در 
این میان کشورهای اروپایی ها به نوعی 
مجبور می شــوند تا روابط خود با رژیم 
صهیونیستی را یا بیشتر تقویت کنند یا 
اینکه از سطح چالش ها و ضداقدامات 
خود علیه تل آویو کم کنند. نمونه این 
موضوع را بایــد کنفرانس بین المللی 
پاریس درباره لیبی بدانیم. روز شــنبه 
کنفرانس بین المللی پاریس درباره لیبی 
با حضور افرادی مانند امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه، آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان و ماریو دراگی، نخست 
وزیر ایتالیا که کشورهایشان در برپایی 
این نشســت، نقش مستقیم داشتند، 
برگزار شد. به غیر از این جماعت، سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، احمد 
ابوالغیط، دبیــرکل اتحادیــه عرب، 
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری 

مصر و بسیاری از شخصیت های لیبیایی 
مانند عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر 
لیبی، محمد المنفی، رئیس شــورای 
ریاستی لیبی و غیره هم در این کنفرانس 
حضور داشتند. در این کنفرانس همانند 
گذشته تمامی کشورهای حاضر تهدید 
کردند افرادی را کــه در داخل یا خارج 
از لیبی اقــدام به اخــالل در برگزاری 
انتخابات یا تضعیــف آن کنند، تحریم 
می کنند. بر اســاس آخرین آمارهای 
موجود، قرار است که در 24 نوامبر سال 
جاری میالدی انتخابات سراسری در 
لیبی با هدف تعیین رئیس جمهوری و 
تشکیل دولت دموکراتیک برگزار شود 
اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که 
این روند نمی تواند منجر به تشکیل یک 
دولت دموکراتیک شود و مشکالت به 
قوت خود باقی خواهند ماند. عده ای دیگر 
هم با اشــاره به حضور قدرت های طراز 
اول دنیا در روند صلح لیبی و همچنین 
نفوذ فرانسوی ها در این کشور، معتقدند 
که اوضاع به سمت و سویی می رود که 
کشــورهای اروپایی و همچنین سایر 
بازیگران مانند امارات، مصر و روسیه در 
تعیین دولت با یکدیگر درگیر می شوند و 
خروجی آن نهایتاً می تواند منجر به یک 

بحران سیاسی جدید شود؛ یعنی لیبی 
از یک سناریوی میدانی حاال وارد یک 
بهم ریختگی سیاسی شود که شاید بتوان 
آنرا همانند آخریــن روزهای حکومت 

معمر قذافی دانست.
زمینهچینیبرایارتباطباتلآویو

بحث انتخابات آینــده لیبی به این 
جهت اهمیت دارد که داده های جدید 
نشان می دهد دو نامزد اصلی که گفته 
می شــود برای انتخابات خود را نامزد 
کرده اند، موافق عادی ســازی روابط با 
اسرائیل هستند. به عنوان مثال روزنامه 

معاریو چاپ تل آویو از تماس هایی در 
حاشــیه کنفرانس بین المللی پاریس 
پیرامون لیبی پرده برداشت که نشان 
می دهــد تالش هایی برای بررســی 
برقراری اینگونه روابط میان لیبی و رژیم 
صهیونیستی صورت گرفته است. این 
روزنامه با استناد به داده های سیاسی 
اعالم کرد که با توجــه به اینکه خلیفه 
حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی متعهد 
شــده در صورت پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری لیبی روابط کشورش 
را با رژیم صهیونیســتی عادی خواهد 
کرد و اینکه پســرش صدام را طی یک 
سفر محرمانه برای مذاکره با مسووالن 
ارشد رژیم صهیونیستی پیرامون اعالم 
احتمالی این نوع رابطه در ازای حمایت 
از بازسازی لیبی و دریافت کمک های 
امنیتی به اراضی اشــغالی فرســتاد، 
موضوع رژیم صهیونیستی در کنفرانس 
پاریس جایگاه خاصی داشــته است. 
این گزارش به خوبی نشان می دهد که 
خلیفه حفتر در پشت پرده از ماه ها پیش 
تاکنون با اسرائیلی ها رابطه داشته است و 
حاال این مساله را علنی کرده است. نکته 
جالبی که در گــزارش روزنامه معاریو 
باید مورد توجه قرار بگیرد این اســت 
که منابع دیپلماتیک اعــالم کرده اند 
حفتر با وســاطت عبدالفتاح سیسی ، 
رئیس جمهور مصر که در این کنفرانس 
شرکت داشــت، کمک هایی را از رژیم 
صهیونیستی دریافت کرده است. گفته 
می شود بخشی از این کمک ها توسط 
یک شــرکت اســرائیلی که در امارات 
حاضر اســت به دســت حفتر و ارتش 
ملی لیبی رسیده است که شامل وجه 
نقد و تجهیــزات الکترونیکی و نظامی 
می شود. اما این مســاله، پایاِن پرونده 
عادی ســازی روابط لیبی با اســرائیل 
نیســت و نبوده؛ چراکه یک طرف این 
معادله سیف االســالم قذافــی، فرزند 
دیکتاتور سابق لیبی وجود دارد. اخیراً 
روزنامه عبری زبان یســرائیل هیوم به 
نقل از چندین مقام دیپلماتیک اسرائیل 
اعالم کرد مقامــات این رژیم معتقدند 
که حتی اگر خلیفه حفتر نتوانست در 
انتخابات پیروز شــود، تل آویو با فرزند 
قذافی که چند روز پیش برای انتخابات 
24 نوامبر اعالم نامــزدی کردف وارد 
مناســبات خواهد شــد و در نهایت از 

کانال وی لیبــی را وارد توافق ابراهیم 
می کند. این در حالیست که بسیاری از 
روشنفکران لیبی معتقدند هیچکدام 
از دو گزینه )حفتر و قذافی( نمی توانند 
کاری از پیش ببرنــد و در نهایت باز هم 
اوضاع لیبی به بن بست کشیده می شود 
و دســته ای دیگر معتقدند که به دلیل 
نفوذ سیف االســالم قذافــی در قبال 
لیبی، او می تواند پیروز میدان باشــد و 
به نظر می رسد که اسرائیل هم از او بیشتر 
حمایت خواهد کرد. روزنامه عبری زبان 
هاآرتص در همین رابطه روز گذشــته 
)دوشــنبه( اعالم کرد بــا وجود اینکه 
معمر قذافی از سرسخت ترین حامیان 
مساله فلسطین بود و از گروه های مسلح 
فلســطینی حمایت مالی، تسلیحاتی 
و آموزشــی می کــرد، امــا پســرش 
سیف االسالم پیش از این با اسرائیلی ها 
آشکارا دیدار کرده بود. این روزنامه عبری 
زبان در ادامه می نویسد: »در حال حاضر 
روابط رســمی میان دو طرف )لیبی و 
رژیم صهیونیستی( وجود ندارد، اما رژیم 
صهیونیستی و حاکمیت قذافی پیش از 
این در مورد مسایل دیپلماتیک و انسانی 
با هم در تماس بودند. سیف االسالم این 
تماس ها و رایزنی ها را از طریق تاجران 
یهودی لیبیایی االصل مدیریت می کرد، 
یکی از این تاجران فردی به نام والتر اربیب 
بود که فعالیت هایش در کانادا متمرکز 
بوده و حاال هم در همانجا مشغول به کار 
اســت«. این گزارش هاآرتص به خوبی 
نشــان می دهد که احتماالً اسرائیل از 
قذافی حمایت خواهــد کرد اما ناظران 
بین المللی معتقدند که حفتر شخصی 
خواهد بود که واگن لیبی را به قطار توافق 

ابراهیم پیوند خواهد داد.
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شــرکت صنایع جنگ افزاری البیت سیستمز رژیم صهیونیستی از افتتاح شــعبه در امارات خبر داد. به گزارش 
عربی2۱، به دنبال توسعه روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی، شــرکت صنایع جنگ افزاری البیت سیستمز 
این رژیم اعالم کرد که یک شعبه در امارات افتتاح کرده است. این شــرکت که سازنده پهپادهای نظامی هرمس و 
سامانه های شناسایی فوتوالکتریک است در بیانیه ای اعالم کرد؛ این شعبه را به منظور ایجاد همکاری طوالنی مدت 
با نیروهای مسلح امارات تأسیس کرده است. این بیانیه به نقل از ران کریل، معاون 
رئیس البیت سیستمز آورده است: امارات و سایر کشورهای منطقه بازارهای جدید 
مهمی برای سامانه های البیت هستند. کریل گفت: ما معتقدیم که این محصوالت 
موقعیت خوبی را برای ما به منظور پاسخگویی به نیازها و فرصت های منطقه ایجاد 
می کنند. شــعبه البیت سیســتمز درحالی در امارات افتتاح شده که طبق اعالم 

رسانه ها، قرار است بنی گانتس، وزیر جنگ اسرائیل به زودی به دبی سفر کند.

نخســت وزیر مجارســتان، در دیداری با اعضای حزب خود، یعنی حزب فیدس گفت، بوداپست از اتحادیه اروپا 
خارج نمی شود اما در برابر تالش های بروکسل برای تضعیف تدریجی حق حاکمیت این کشور، مقاومت می کند. به 
گزارش رویترز، ویکتور اوربان، نخست وزیر ملی گرای مجارستان که برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته، یک 
انتخابات پارلمانی نزدیک را در پیش رو می بیند، در روز یک شنبه، مجدداً به عنوان رهبر حزب فیدس انتخاب شد. 
اوربان، با بیان اینکه مجارستان زیر بار لیبرالیســم غربی نخواهد رفت، در میان 
تشویق های نماینگان این حزب، گفت: پس از بروکراســی کمونیست، ما امر و 
نهی های جدید، این بار از سوی بروکسل را نمی خواهیم. او گفت: ما حق خود برای 
دفاع از مرزهایمان و متوقف کردن مهاجران را محفوظ دانسته و همچنین اصرار 
می ورزیم که ازدواج، باید بین یک مرد و یک زن صورت بپذیرد. پدر یک مرد است 

و مادر یک زن، آن ها باید دست از سر فرزندان این سرزمین بردارند.

مجارستان: از اتحادیه اروپا خارج نمی شویمافتتاح شرکت صنایع جنگ افزاری اسرائیل در امارات

از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان افغانســتان، 
شاخه این گروه در پاکستان حمالت خود در مرزهای 
دو کشور را تشــدید کرده و باعث شــده تا اسالم آباد 
برای دســتیابی به صلح با این گروه شــبه نظامی در 
خاک پاکســتان به تکاپو بیفتد. خبرگزاری فرانسه در 
گزارشی می نویسد: کارشناســان می گویند، طالبان 
پاکستان که در مناطق قبیله ای دور افتاده این کشور 
فعال اســت در پی روی کار آمدن طالبان افغانستان 
که از ۱۵ اوت سال جاری میالدی قدرت را بار دیگر در 
این کشور به دست گرفته، جسور شده است. تحریک 
طالبان پاکستان پس از تشکیل در 2۰۰۷ در این کشور 
یکسری خشونت هایی را رقم زد. این گروه که بیشتر از 
قوم پشتون هستند صدها حمله انتحاری و آدم ربایی 
در سراسر این کشور انجام داده و کنترل نواحی مرزی را 
به دست گرفته و قوانین سرسختی را در قلمروی خود 

وضع کرده است. یکی از اعضای همین گروه بود که به 
سمت مالله یوســف زی، دانش آموز پاکستان در دره 
سوات تیراندازی کرد و او بعدا برای درمان به انگلیس 
برده شد و در نهایت به خاطر تالش هایش برای تحصیل 
دختران برنده جایزه صلح نوبل شد. این گروه همچنین 
در ترور بی نظیر بوتو، نخســت وزیر ســابق پاکستان 

دست داشت.

روسیه ارسال ســامانه موشــکی به هند را علی رغم 
خطر تحریم های آمریکا آغاز کرد. بنابر گزارش رویترز، 
دیمیتری شوگایف، رئیس آژانس همکاری نظامی روسیه 
می گوید مسکو انتقال سامانه های موشکی دفاع هوایی 
اس-4۰۰ را به هند آغاز کرده اســت. انتقال این سامانه 
دهلی نو را در معرض خطر تحریم هــای ایاالت متحده 
قرار می دهد که از ســال 2۰۱۷ با تصویب قانونی تالش 
کرده مانع از خرید آن به وسیله کشورهای مختلف شود. 
خبرگزاری اینترفکس اظهارات شوگایف را در نمایشگاه 
هوا فضای دوبی بازتاب داده اســت که می گوید: انتقال 
نخستین محموله هم اکنون انجام شده است. به گفته او، 
نخستین واحد از ســامانه اس-4۰۰ تا اواخر سال جاری 
میالدی به دســت هند خواهد رســید. این قرارداد ۵.۵ 
میلیارد دالری برای خرید پنج ســامانه موشک دوربرد 
زمین به هوا که هند می گوید برای مقابله با تهدیدات چین 

به آن نیاز دارد، سال 2۰۱۸ امضا شد. هند بر اساس قانون 
موسوم به »مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها« 
با این خرید خود از روسیه در معرض تحریم های ایاالت 
متحده قرار خواهد گرفت. واشینگتن مسکو را به خاطر 
اقدامات آن در اوکراین، مداخالتش در انتخابات ســال 
2۰۱۶ ایاالت متحده و کمک به ســوریه به همراه ایران 

و کره شمالی در فهرست دشمنان خود قرار داده است.

تکاپوی پاکستان برای جلوگیری از حمالت طالبان پاکستان ارسال سامانه اس400- روسیه به هند علی رغم تهدیدهای آمریکا 

خبرخبر

فرشادگلزاری

رسانههایعراقفاشکردند:
 العبادی، گزینه صدر 
برای نخست وزیری! 

رســانه های عراقی فاش کردند؛ در صورتی 
که هیأت هماهنگی شــیعیان عراق، موسوم به 
»چارچوب هماهنگی شیعیان« با تمدید نخست 
وزیر مصطفــی الکاظمی موافقــت نکند، رهبر 
جریان صدر نــام حیدر العبادی، نخســت وزیر 
سابق این کشــور را به عنوان کاندیدای توافقی 
تصدی پســت نخســت وزیری عراق پیشنهاد 
می کند.  پایگاه عربی 2۱ در گزارشی درباره افراد 
نزدیک به تصدی پست نخست وزیری عراق پس 
از اعالم نتایج انتخابات پارلمانی دهم اکتبر نوشت: 
طبق گزارش رسانه های عراق مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر نام حیدر العبــادی را برای تصدی 
پست نخســت وزیر دولت جدید عراق پیشنهاد 
کرده اســت اما این درصورتی اســت که هیأت 
هماهنگی شیعیان عراق، موسوم به »چارچوب 
هماهنگی شیعیان« که متشکل از احزاب سیاسی 
شیعه است با تمدید دوره نخست وزیری مصطفی 
الکاظمی موافقت نکنند. این موضوع طی تماسی 
که هفته گذشــته میان صدر و العبادی صورت 
گرفت، مطرح شد؛ چراکه العبادی درصدد است تا 
میان احزاب چارچوب هماهنگی و مقتدی صدر 
برای پایان دادن به بحران انتخابات میانجیگری 
کند. طبق گزارش شبکه یو.تی.وی عراق و به نقل 
از منابع سیاســی، صدر در این تماس خطاب به 
العبادی گفت: اگر چارچوب هماهنگی شیعیان 
نامزدی مصطفی الکاظمی را برای دور دوم نپذیرد 
راه دوری نمی روم و تو نامزد ما برای ریاست دولت 
بعدی هســتید و این موضوع را بــرای نیروهای 

چارچوب مطرح کنید.

اخبارمتناقض
محمود الزجراوی، از رهبــران جریان صدر 
و نماینده ســابق پارلمان، در رابطــه با نامزدی 
العبادی توســط صدر گفت: خط جریان صدر با 
تعیین نخست وزیر ملی برای عراق پیش می رود. 
موضوع نامزد توافقی پس از هــر دوره انتخابات 
مطرح می شود. الزجراوی افزود: نامزد توافقی به 
معنای چند دسته شدن تصمیم ملی در پارلمان 
است و این با دیدگاه عراقی ها که در صندوق های 
رای بیان می شــود، مطابقت ندارد و مردم امروز 
چشم به راه یک نخست وزیر ملی هستند؛ نخست 
وزیری که از بطــن پایگاه های مردمی باشــد و 
تحت کنترل خارج نیســت. وی ادامــه داد: اگر 
یک نخست وزیر از سوی یک بلوک ملی متشکل 
از ۷۰ نماینده، مانند جنبش صدر، یا ۱۰۰ نفر که 
با جریان صدر متحد شــده اند، حمایت شود، به 
ساختن عراق ادامه خواهد داد، چراکه یک پایگاه 
ملی وجود دارد که از او حمایت می کند. از سوی 
دیگر، سالم الزبیدی، از اعضای ائتالف »النصر« 
به رهبری حیدر العبادی، نیز در این باره گفت که 
تحرکاتی از سوی برخی از احزاب سیاسی وجود 
دارد که بیشترین تعداد کرسی  را در انتخابات به 
دســت آورده اند و نام العبادی را به عنوان نامزد 
سازش )توافقی( برای دولت بعدی مطرح می کند. 
الزبیدی افزود: العبادی هیچ مخالفتی با این که 
بخشی از راه حل بحران عراق باشد، ندارد.  مقتدی 
صدر در سفر به بغداد و دیدار با العبادی تصمیم 
گرفت کــه او یکی از گزینه های تصدی پســت 

نخست وزیری عراق باشد.
شانسالعبادی

علی البیدر، کارشناس مســائل عراق درباره 
شانس حیدر العبادی برای تصدی پست نخست 
وزیری دولت جدید عراق تاکید کرد: یک وتوی 
کردی و سنی درباره العبادی وجود دارد چراکه 
گروه های ســنی در عراق او را متهم به دســت 
داشتن در ربودن فرزندانشان در جریان عملیات 
آزادســازی عراق از لوث داعش می کنند و او را 
مقصر اصلــی این اتفاقات می داننــد. وی افزود: 
همچنین این امکان وجود دارد که نخست وزیری 
العبادی در داخل احزاب شــیعه و از سوی نوری 
المالکی رهبر ائتالف دولت قانون وتو شود. البیدر 
ادامه داد: به همین دلیل ما معتقد هســتیم که 
العبادی از شــرایط توافقی برخوردار نیســت تا 
مجدداً به عنوان نخســت وزیر تعیین شود. وی 
همچنین تصریح کرد: موضــوع معرفی نامزدها 
هنوز زود است، چراکه کمیساریای عالی انتخابات 
باید نتایج نهایی را اعالم کنــد و به تایید دادگاه 
فدرال برسد و پس از آن هر بلوکی می تواند درباره 

نامزدها صحبت کند.

جهاننما


