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نیکی هیلی:
 نباید به حرف های ترامپ 

گوش می کردیم

سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل با بیان اینکه 
به اعتقاد او دونالد ترامپ بعد از آشوب ششم ژانویه در 
کنگره نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد، گفت: 
فکر نمی کنم او بتواند. او اعتبار و شهرتش را از دست 
داده است. نیکی هیلی، سفیر پیشین ایاالت متحده 
در سازمان ملل متحد در گفت وگو با پایگاه خبری 
پولیتیکو تاکید کرد: دونالد ترامپ دیگر نامزد پست 
ریاست جمهوری نخواهد شد. فکر نمی کنم بتواند، 
چون اعتبار و شهرتش را از دست داده است. هیلی 
با فاصله گرفتن از اقدامات رئیس جمهوری سابق 
آمریکا گفت: او مــا را ناامید کرد و فکر نمی کنم که 
او دیگر در مســیر پیش رو حضور داشته باشد. در 
شرایطی که دونالد ترامپ به اتهام تحریک به شورش 
علیه کنگره در سنا محاکمه می شود، هیلی که سابقا 
فرماندار کارولینای جنوبی بــود و در دوران ترامپ 
سفیر سازمان ملل شد، درباره تبعات حمله ششم 
ژانویه صحبت کرد. او گفت که این رئیس جمهوری 
سابق آمریکا در حال حاضر هرگونه زیست پذیری 
سیاسی که قرار بود داشته باشد، از دست داده است و 
پیش بینی کرد که دیگر نامزد این پست فدرال نشود. 
نیکی هیلی با بیان اینکه جمهوری خواهان نباید 
ترامپی که رو به افول می رفت دنبال می کردند، یک 
گام فراتر رفت. هیلی گفت: ما باید اذعان کنیم که او ما 
را ناامید کرد. او وارد مسیری شد که نباید می شد و ما 
هم نباید دنباله رو او می شدیم و نباید به حرف های او 
گوش می کردیم. ما نمی توانیم اجازه دهیم که چنین 
اتفاقی دوباره رخ دهد. با این وجود ســفیر پیشین 
آمریکا از دوران حضورش در دولت ترامپ دفاع کرد 
و مدعی شد: او کســی بود که به این کشور اهمیت 
می داد و وقتی من بــا او کار می کردم چیزی برای 
ترسیدن وجود نداشت اما عمیقا از آنچه در انتخابات 

۲۰۲۰ بر سر ترامپ آمد شوکه شدم.
    

ادامه تنش ها و تظاهرات مردمی  
در میانمار

اعتراضات گسترده خیابانی در میانمار در حالی 
دیروز )شــنبه( وارد دومین هفته خود شده که نه 
معترضان و نه دولت نظامی در این کشور نشانه ای 
از توقف درگیری ها و تقابل علیه یکدیگر نشــان 
نمی دهند. به گزارش آسوشیتدپرس، معترضان 
در یانگون، بار دیگر در تقاطع کلیدی هلدن گردهم 
آمده اند. این منطقه محل استقرار سفارتخانه های 
آمریکا و چین است. آنها با وجود دستور ممنوعیت 
تجمعات بیش از پنج نفر یا بیشــتر دســت به این 
راهپیمایی زده انــد. آمریکا به ویژه پــس از اعالم 
تحریم هایی از سوی جو بایدن، رئیس جمهوری این 
کشور علیه رژیم نظامی در میانمار حاال خود را متحد 
چالش معترضان علیه کودتای اول فوریه می داند 
و چین، به عنوان متحدی بــرای ژنرال های حاکم 
منفور شده چون حمایت از آنها برای حفظشان در 
قدرت از اهمیت زیادی برخوردار است. معترضان 
همچنین در مانداالی، دومین شهر بزرگ میانمار 
نیز دست به اعتراض زده اند. ارتش اول فوریه آنگ 
سان ســوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار و دولتش 
را برکنار کرد و به همراه تعــدادی از قانونگذاران به 
حبس انداخت. سوچی و سایر اعضای ارشد دولت و 
حزبش اکنون در بازداشت به سر می برند. مین آنگ 
هلیانگ، رهبر کنونی کودتای میانمار گفته که مجبور 
شده این براندازی را انجام دهد چون دولت سوچی 
از رسیدگی به شــکایت های ادعایی ارتش درباره 
تقلب در انتخابات پارلمانی که به پیروزی لیگ ملی 
برای دموکراسی منجر شد، خودداری کرده است. 
کمیسیون انتخابات میانمار گفته بود، هیچ شواهدی 
دال بر تقلب انتخابات وجود ندارد. اعتراضات دیروز 
با تولد ژنرال آنگ سان، پدر آنگ سان سوچی و رهبر 
استقالل میانمار تالقی زمانی دارد. نام و تصویر این 
ژنرال فقید را می شد در بسیاری از پالکاردهایی که 

معترضان در دست داشتند، دید. 
از آغاز کودتــا در میانمار، دســت کم ۳۲۶ تن 
دستگیر شده که ۳۰۳ تن آنها همچنان در بازداشت 
هســتند. انجمن زندانیان میانمار اعالم کرده پنج 

دانشجو زخمی شدند.
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فرشاد گلزاری

 اوضاع در لیبــی همچنان مبهم 
و غیر قابل گمانه زنی اســت. هنوز 
هم صدای شــلیک های گاه و بیگاه 
سالح های ســبک و نیمه سنگین 
یا توپ هــای بُرِد کوتــاه به صورت 
پراکنــده در این کشــور به گوش 
می رسد. اواســط بهمن ماه بود که 
منابع خبری اعالم کردند نیروهای 
گــردان »طارق بن زیــاد« واقع در 
شرق لیبی به مقر نیروهای تیپ نهم 
در شهر ســرت معروف به نیروهای 
»الکائنات«  حمله کردند که اخبار 
تکمیلی نشــان می دهــد مقادیر 
زیادی سالح به این منطقه که شاهد 
درگیری  اســت، منتقل شــده بود 
اما هیچکــدام از ناظران بین المللی 
متوجه این نقل و انتقال ها نشــده 

بودند. 
فــارغ از این مســائل باید توجه 
داشــت که درگیری مذکــور میان 
نیروهای منتســب به ژنرال خلیفه 
حفتر رخ داده که حاال خود را فرمانده 
ارتــش ملی لیبــی می دانــد. این 
درگیری به حدی تعجب آور بود که 
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان 

آنرا به »خودزنی« تشــبیه کردند. 
از ســوی دیگر احمد المســماری، 
سخنگوی نیروهای تحت امر خلیفه 
حفتر اعالم کرده است که وضعیت 
شهر ســرت واقع در شمال لیبی که 
روزی در اشــغال داعش بود، کاماًل 
پایدار است. شــهری که به اعتراف 
بسیاری از کشــورهای غربی مانند 
ایتالیا، آمریکا، فرانسه و حتی روسیه 
به یکــی از پاتوق هــای نیروهای 
امنیتــی و اطالعاتی این کشــورها 
تبدیل شده که مهمترین دلیل آن، 
وجود منابع نفتی به شدت ارزشمند 
و همچنین دسترســی بــه آبهای 
مشرف به اروپا است. البته استقرار 
این نیروها در ســرت تا حدودی به 
بحث خیزش مجــدد جریان های 
تروریستی خصوصاً داعش و القاعده 
هم مربوط می شود؛ چراکه سرویس 
اطالعاتی اسپانیا و ایتالیا طی سه ماه 
گذشته به صورت انفرادی حدود 15 
تا ۲۰ نفر از اعضای میان ردة داعش 
را در خاک خود دستگیر کرده  بودند 
که قصد عزیمت به اروپای شمالی و 
غربی را داشتند و اتفاقاً از لیبی وارد 

خاک این دو کشور شده بودند. 
فــارغ از این مســائل باید توجه 
داشــت که طی هفته هــای اخیر 
ســومین دور از مذاکرات سیاسی 

لیبی در ژنو ســوئیس برگزار شــد 
و جامعه ملــل به دنبــال آن بود تا 
بتواند در این نشست ها به ساز و کار 
انتخاب دولت موقت دست پیدا کند. 
این در حالیســت که کمی قبل تر از 
برگزاری این نشست، شورای امنیت 
سازمان ملل متحد با استقرار ناظران 
آتش بس در لیبی موافقت کرد و بر 
همین اساس اســت که بسیاری در 
همان موقع اعــالم کردند این اقدام 
ملل متحــد به نوعی نشــان از دور 
جدید تحــوالت سیاســی مهم در 

لیبی دارد. 
بر همین اســاس باید گفت که 
تحول اصلی در لیبی رخ داد و اتفاقاً 
همانگونه که گمانه زنی شــد، این 
تحول سیاسی بود نه میدانی. بر این 
اســاس روز جمعه )17 بهمن ماه( 
کنفرانس گفت  وگوی سیاسی لیبی 
طی دومیــن دور رأی گیری، دولت 
موقت جدید لیبی را انتخاب کرد و 
»محمد المنفی« را به عنوان رئیس 
شــورای ریاســتی و »عبدالحمید 
دبیبــه« را به عنوان نخســت وزیر 
مکلف تعیین کــرد. انتخاب این دو 
نفر از منظر بســیاری از تحلیلگران 
مسائل لیبی و شمال آفریقا به نوعی 
باز شــدن گره  از مشــکالت لیبی 
اســت و نشــانه آنرا می توان حجم 

زیادی از پیام های تبریک دوستان 
و حتی »دشــمنان« دانست! عالوه 
بر کشورهای دخیل در پرونده لیبی 
)اعم از منطقــه ای و فرامنطقه ای(، 
آنتونی گوترش، دبیرکل ســازمان 
ملل متحد از تمام کشورهای عضو 
این سازمان خواست تا دولت جدید 
لیبی از سوی ملل متحد به رسمیت 
شناخته شود و همکاری های الزم با 

آن صورت بگیرد. 
شــاید موضــع گوتــرش برای 
خیلی ها تکراری باشد اما باید توجه 
داشت که حتی ارتش ملی لیبی به 
رهبری خلیفه حفتر هم از انتخاب 
دولت جدیــد به محمــد المنفی و 
عبدالحمیــد دبیبه اســتقبال کرد 

و آنرا یک دســتاورد سیاســی در 
صحنه مبهم فعلی دانســت! به این 
دلیل اســت کــه می گوییم حتی 
 دشــمنان هم بــه دولــت جدید 

تبریک گفتند.
تالش برای حل بحران، اما...

شــکی وجود ندارد که انتخاب 
دولت جدید لیبی به نوعی نور امید را 
بر دل مردم جنگ زده این کشور که 
از زمان کشته شدن قذافی تاکنون 
روی آرامــش را ندیده اند، می تاباند 
اما باز هم به نظر می رسد یک مشکل 
جدی در این میان وجود دارد. همین 
چند روز پیشــبود که عبدالحمید 
دبیبه، نخســت وزیر دوره انتقالی 
لیبی در سخنرانی خود بر پایبندی 
دولت برای توســعه مناسبات خود 
با کشورهای همســایه در راستای 
خدمت به منافع ملــی تاکید کرد و 
برای همکاری با همــه لیبیایی ها 

اعالم آمادگی کرد. 
او بــه تمامــی لیبیایی ها قول 
داد تا مســیری برای پایان دادن به 
درگیری ها و برگــزاری انتخابات بر 
اساس دموکراسی را به وجود بیاورد 
که به مرحله های انتقالی و وضعیت 
رکود سیاسی و دودستگی ها پایان 
دهد اما اگر کمی به اظهارنظرهای 
خارجــی نــگاه کنیم، بــه خوبی 
می بینیم که باز هم تضاد منافع میان 
بازیگران خارجی به اوج خود رسیده 
است. همین چند روز قبل، سازمان 
ملل در گزارشی اعالم کرد، امارات 
به اســتفاده از مزدوران سودانی در 
حمایــت از خلیفه حفتــر به ارتش 
ملی لیبی در درگیری با دولت وفاق 
ملی لیبی که در ســطح بین المللی 

رسمیت دارد، ادامه می دهد. 
از سوی دیگر ترکیه هم حاضر به 
خروج از لیبی و بستن چشمانش بر 
تجارت پرســوِد فروش تسلیحات 
به دولــت وفاق ملی لیبی نیســت. 
در این رابطه رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه در واکنش به 
درخواســت رئیس جمهور فرانسه 
بــرای ترک لیبــی اعالم کــرد که 
تنها پس از عقب نشــینی نیروهای 
خارجــی دیگــر از خــاک لیبی، 
ترکیه نیروهایش را از این کشــور 
بیرون می کشــد! در مقابل وزارت 
خارجه فرانســه با صدور بیانیه ای 

اعالم کرد، ژان ایــو لودریان، وزیر 
خارجه این کشــور با یان کوبیس، 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در لیبی در خصوص راه های حمایت 
از انتقال سیاســی گفت وگو کرد و 
پاریس در ایــن گفت وگوی تلفنی 
به صورت مستقیم خواستار خروج 
نیروهای خارجی از لیبی شد. بحث 
دخالت های خارجی صرفاً به اینجا 
ختم نمی شــود بلکه روسیه هم از 
کیِک بزرِگ لیبی سهم می خواهد. 

از اینرو، وزارت خارجه روسیه روز 
گذشته )شــنبه( در بیانیه ای اعالم 
کرد که سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
این کشــور و یان کوبیس، فرستاده 
ســازمان ملل به لیبی درخصوص 
اوضاع این کشــور از جملــه نتایج 
کنفرانس گفتگوی سیاســی که با 
نظارت ســازمان ملل برگزار شــد، 
گفتگو کردند و جالب اینجاست که 
آنها هم به دنبــال خروج طرف های 

خارجی از لیبی هستند. 
این در حالیســت که تمام دنیا 
می دانند شرکت نظامی خصوصی 
»واگنر« که تحت امر روسیه است، 
بسیاری از مزدوران را در لیبی برای 
حمله بــه طرفین آمــوزش داده یا 

تجهیز کرده است. 
بر این اســاس با وجود شــکل 
گرفتــن دولــت جدیــد در لیبی 
همچنان گــره کور بــر پرونده این 
کشــور باقی مانده اســت که دلیل 
اصلی آن تعدد و تضاد منافع بازیگران 
حاضر در صحنه سیاســی و میدانی 

این کشور است. 

فرستاده سازمان ملل به این کشور با مانع تراشی بازیگران خارجی مواجه است؛

تحمیل بالتکلیفی و سهم خواهی از کیکِ بزرگ لیبی
گفت وگوی وزیر خارجه 

روسیه با فرستاده سازمان 
ملل به لیبی درخصوص 
اوضاع این کشور اگرچه 
مهم و حائز اهمیت است 

اما آنها هم به دنبال خروج 
طرف های خارجی از لیبی 

هستند و درعین حال به این 
موضوع اشاره نمی کنند 

که شرکت خصوصی واگنر 
که مربوط با مسکو است در 

لیبی به دنبال چیست

کنفرانس گفت  وگوی 
سیاسی لیبی طی دومین 

دور رأی گیری، دولت موقت 
جدید لیبی را انتخاب کرد و 
»محمد المنفی« را به عنوان 

رئیس شورای ریاستی و 
»عبدالحمید دبیبه« را به 

عنوان نخست وزیر مکلف 
تعیین کرد، اما هنوز اوضاع 

نابسامان است

دولت روسیه از عراق برای حضور در نشست »روند آستانه« درباره سوریه دعوت کرد. سایت وزارت خارجه عراق 
روز گذشته )شنبه( اعالم کرد که »ماکسیم ماکسیموف« سفیر روسیه در بغداد با »نزار الخیر اهلل« قائم مقام وزارت 
خارجه عراق دیدار و دعوت رسمی از این کشور برای شــرکت به عنوان ناظر در نشست فرایند آستانه را تسلیم وی 
کرد. برپایه این گزارش، پانزدهمین نشست کشورهای ضامن صلح سوریه موسوم به روندآستانه قرار است روزهای 
شــانزدهم و هفدهم فوریه جاری )۲۸ و ۲۹ بهمن( در شهر سوچی روسیه برگزار 
شود و در آن تحوالت اوضاع امنیتی، سیاسی و انسانی در سوریه مورد بحث و تبادل 
نظر قرار خواهد گرفت. ماکسیموف و الخیراهلل در این دیدار درباره مسائل مختلف 
بین المللی و منطقه ای مورد عالقه دو کشــور بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف 

در این دیدار بر نزدیکی دیدگاه های عراق و روسیه در مورد سوریه تاکید کردند.

منابع از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و مقر پارلمان در موگادیشو خبر دادند. 
به گزارش شبکه خبری العربیه، یک خودروی بمب گذاری شده که یک عامل انتحاری آن را هدایت می کرد، در نزدیکی یک 
ایست و بازرسی امنیتی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و مقر پارلمان در موگادیشو منفجر شد که به کشته و زخمی شدن 
چند تن منجر شد. دستگاه های اطالعاتی و امنیتی سومالی محل حمله را محاصره کردند. مقامات سومالی تاکنون واکنشی به 
این انفجار نداشتند. هیچ طرفی مسؤولیت این حمله را برعهده نگرفته است. این حمله 
دومین حمله در نوع خود در موگادیشو طی کمتر از ۲۴ ساعت گذشته است. این انفجار 
به دنبال بحران سیاسی در سومالی رخ داد. محمد عبداهلل فرماجو، رئیس جمهوری این 
کشور قصد دارد به شکل غیرقانونی در قدرت بماند. منابع خبری همچنین اعالم کردند 

که اطراف ساختمان های دیپلماتیک، چتر امنیتی برپا کرده اند. 

انفجار مقابل کاخ ریاست جمهوری و پارلمان سومالی عراق به مذاکرات آستانه دعوت شد

ریاست جمهوری لبنان اعالم کرد که نخست وزیر 
مکلف این کشور در جریان دیدار جمعه با رئیس جمهور 
موضوع جدیدی را درباره تشکیل دولت مطرح نکرده 
است. به گزارش صدی البلد، ریاست جمهوری لبنان در 
بیانیه ای با اشاره به دیدار روز جمعه میان سعد حریری 
نخســت وزیر مکلف و میشــل عون، رئیس جمهوری 
لبنان در کاخ بعبدا تأکید کرد که حریری در این دیدار 
راهبرد یا مســاله جدیدی درباره تشکیل دولت آینده 

لبنان مطرح نکرد. 
در این بیانیه آمده است: میشل عون به درخواست 
حریری میزبان وی در کاخ بعبدا بود و دو طرف درباره 
موضوع تشکیل دولت جدید پس از سفرهای حریری 
به خارج از کشــور گفت وگو کردند و مشــخص شــد 
که حریری فرمــول جدیدی درباره تشــکیل دولت 
به دست نیاورده اســت. حریری جمعه پس از حدود 

دو ماه قطعــی روابط و اختالف با میشــل عون به کاخ 
بعبدا رفت و با رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد. سعد 
حریری در سخنانی پس از دیدار با عون با تاکید بر لزوم 
تشــکیل دولت از تکنوکرات ها، عنوان داشت که تا به 
االن پیشرفتی حاصل نشده اســت. حریری گفت: هر 
گروهی مسئول مواضع خود از امروز به بعد است اما من 

فرصت های طالیی را گوشزد کرده ام.

وزیر خارجه دولت جدیــد آمریکا اعالم کرد تصمیم 
خارج کردن نام انصاراهلل از فهرســت تروریســم از روز 
سه شنبه 1۶ فوریه اجرایی می شــود. به گزارش روسیا 
الیوم، آنتونی بلینکن،  وزیر امور خارجه آمریکا از نهایی 
شدن این تصمیم و اجرایی شدن آن از روز سه شنبه خبر 
داد. وی در بیانیه ای که وزارت امور خارجه این کشــور 
جمعه شب منتشر کرد گفت که این تصمیم نتیجه اوضاع 
وخیم انســانی در یمن و همچنین هشدارهای اتحادیه 
اروپا، سازمان ملل، سازمانهای امدادی و اعضای کنگره 
 در مورد تأثیر تصمیم طبقه بندی انصاراهلل در فهرست

 سازمان های تروریستی اســت.  دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری پیشین آمریکا در آخرین روز ریاست جمهوری 
طی اقدامی جنبش مردمــی انصاراهلل را به فهرســت 
سازمان های تروریســتی اضافه کرد. بلینکن اما اعالم 
کرد که واشنگتن تحریم های اعمال شده علیه رهبران 

ارشــد انصاراهلل از جمله عبدالملک الحوثی، عبدالخالق 
بدرالدین الحوثی و عبداهلل یحیی الحکیم، را ادامه خواهد 
داد. رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا، عزم ایاالت متحده 
را برای کمک به متحدان عرب خود در حوزه خلیج فارس 
اعالم کرد و نسبت به تالش مضاعف آمریکا با همکاری 
سازمان ملل و ســایر احزاب، برای پایان دادن به جنگ 

یمن متعهد شد.

عون: حریری نکته جدیدی درباره تشکیل دولت مطرح نکردانصاراهلل سه شنبه از فهرست تروریستی آمریکا خارج می شود 
خبرخبر


