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پیشنهاد گفتوگو با ترامپ

نیویورک تایمز (امریکا):

اخبــار دروغینی که در مــورد عبور یک
کاروان مهاجــران از یونان به مقدونیه
شمالی منتشر شد ه بود ،باعث هجوم
مهاجــران بــه ســمت مرزهــا شــد کــه
درگیری آنان بــا پلیس یونان را در پی
داشت.

آمارها نشــان میدهد از ســال  2011به
این ســو حمالت تروریســتی که توسط
سفیدپوســتان افراطــی انجــام شــده
افزایــش چشــمگیری داشــته اســت و
عامــان این حمالت کامالً تحت تأثیر
یکدیگر بودهاند.

پیروزی حقوقی روسیه بر امریکا

سازمان تجارت جهانی ،امریکا را بهدلیل جنگ تعرفهها محکوم کرد
فرحناز دهقی
خبرنگار

روســیه با پیروزی در مناقشهای حقوقی
در ســازمان تجــارت جهانــی توانســت
بــار دیگــر نه تنهــا در پرونــده اوکراین بر
امریکا پیروز شود و رأی مثبت نهاد حل
اختالف این ســازمان را به دست بیاورد
که با شــکایت خــود از امریــکا و دریافت
حمایــت ســازمان تجــارت جهانــی،
واشــنگتن را متهــم بــه نقــض حقــوق
تجــارت آزاد کند؛ اقدامی کــه به عقیده
برخــی تحلیلگــران میتواند نخســتین
قدم این ســازمان برای مبــارزه با جنگ
تعرفهای امریکا تلقی شود.
بــه گزارش خبرگــزاری رویتــرز ،نهاد
حل اختالف ســازمان تجــارت جهانی،
جمعــه شــب ،پس از بررســی شــکایت
روســیه از اقدامــات رئیسجمهــوری
امریــکا به نفع روســیه رأی داد تا به این
ترتیــب برنامههایــی کــه امریــکا بــرای
تغییــر تعرفههــای کاالها در نظــر دارد،
نقــش بــر آب شــود .بنــا براعــام نظــر
ایــن نهــاد بینالمللــی ،دونالــد ترامپ
ی خــود بــر فلزاتی
بــا تعرفههــای تجار 
همچــون آلومینیــوم و فــوالد بــه بهانــه
اینکه «امنیت اقتصادی به مثابه امنیت
ملی اســت» ،ناقض قواعد تجارت آزاد
جهانــی شــده اســت و رویکــرد تجــاری
رئیس جمهوری بیش از آنکه معطوف
بــه مباحــث امنیت ملــی باشــد ،متأثر
از دغدغــه افزایــش حمایــت از صنایــع
امریکایی اســت .اما دولت امریکا با زیر

ســؤال بردن این رأی ،اعالم کرده«اصالً
ســازمان تجــارت جهانــی در مقامــی
نیســت کــه بتوانــد در این بــاره تصمیم
بگیرد».
بهگــزارش یورونیــوز ،در جریــان
نشســت روز جمعــه این نهاد ،ســازمان
تجارت جهانی برای نخستین بار برحق
مســتثنی کــردن مباحــث امنیــت ملی
از قواعــد تجــارت آزاد جهانــی تأکیــد و
پیروزی حقوقی قابل توجهی به رهبران
مســکو هدیــه کــرد .اعضــای نهــاد حل
اختــاف ســازمان تجــارت جهانــی در
نشست خود تأکید کردند ،توجیه امریکا
بــرای افزایــش تعرفه تنهــا زمانی قابل
پذیرش اســت کــه در روابط بینالمللی
این کشــور ،وضعیت فوقالعاده برقرار
شــده باشــد .همچنیــن بنا بــه گفته این
نهــاد ،وضعیــت فوقالعــاده در روابــط
بینالملــل معمــوالً به شــرایط متأثر از
وقــوع درگیری نظامی ،تنش غیرعلنی،
بحران شــدید و بیثباتی ناشی از دولت
در حال فروپاشی اتالق میشود.
مخالفــان تصمیم ترامــپ مبنی بر
اعمال تعرفه ،ادعای کاخ ســفید درباره
اینکــه «امنیــت اقتصــادی امنیت ملی
اســت» را بــه چالــش میکشــند و آن را
نمیپذیرنــد .ترامــپ با بهــر ه گرفتن از
همین عقیده ،از ابزار اعمال تعرفه روی
بســیاری از کاالها نیز استفاده کرد و روی
واردات خودرو  25درصد تعرفه اعمال
کــرد؛ تصمیمی کــه به گزارش ســازمان
تجــارت جهانــی از جنگ تجــاری چین
و امریــکا هم تبعات بیشــتری به همراه

آورد .طی دهههای اخیر افزایش امنیت
ملی برای ســازمان تجــارت جهانی تابو
محســوب میشــد .دیپلماتهــا اعتقاد
داشتند ،اگر در این صندوقچه امنیتی باز
شــود ،دیگر نمیشــود به این سادگیها
آن را بســت و قوانیــن و نظــم ســازمان
تجــارت جهانــی را که در سراســر جهان
پذیرفتــه شــده بــود ،تضعیــف میکند.
اما طی ســه ســال اخیر ،در پــی درگیری
روســیه و اوکرایــن ،ترامــپ امنیت ملی
را افزایــش داده بــود و بحریــن ،امارات
متحده عربی و عربســتان ســعودی نیز
بهدنبــال شــکرآب شــدن رابطهشــان
سطح امنیت ملی خود را افزایش داده
بودنــد .امریکا با افزایش ســطح امنیت
ملی خــود ،تعرفههایــی را روی واردات
کاالهای کشــورهای دیگر بویژه روسیه و
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استقبال گرم از اوباما در آلمان
نمــــا

چین اعمال کرده که به گفته کارشناسان
دوران جنــگ ســرد دیگــری آغــاز شــده
است .منتقدان ترامپ میگویند اعمال
تعرفــه روی کاالهــای وارداتی کــه از ماه
مارس ســال گذشــته آغاز شد ،باعث بر
هــم خــوردن نظــم اقتصــادی و تعادل
واردات و صادرات شده است.
ëëرد شکایت اوکراین از روسیه
از ســوی دیگر شــورای حــل اختالف
ســازمان تجــارت جهانــی ،شــکایت
اوکرایــن از روســیه را بهدلیــل ایجــاد
محدودیــت در حمــل و نقــل کاالهــای
اوکراین از روســیه بیاســاس دانســت و
از ســوی دیگــر توضیحــات مســکو برای
اعــام وضعیــت فوقالعــاده امنیتــی
را پذیرفــت .نهــاد حــل اختــاف ایــن
سازمان ،به روســیه حق داد که بهدنبال

وضعیــت سیاســی و بینالمللــی ایجاد
شــده پــس از الحاق کریمه بعد از ســال
 2014برای امنیت ملی روسیه تهدیدات
جــدیای بــه وجــود آمــده بود و مســکو
ناچار بود بــرای حفاظت از امنیت خود
تغییراتــی در تجارتش ایجاد کند .بنا به
رأی این نهاد ،بــه همین دلیل مقامات
مســکو با محــدود کردن حمــل و نقل از
اوکرایــن هیــچ توافقنامــه بینالمللی را
نقض نکردهاند .اما امریکا به مقامهای
سازمان تجارت جهانی گفته که تصمیم
روســیه مبنــی بــر اعــام «وضعیــت
اضطــراری روابــط بینالملــل» باید در
شرایط جنگ ،اوضاع وخیم تسلیحاتی
و ...گرفته شود.
براســاس رأی روز جمعــه این نهاد،
روســیه با اعمال محدودیت روی حمل

مچاندازی ژنرال حفتر با جهان
ندا آکیش
خبرنگار

علــی رغــم افزایــش نگرانیهــا و
هشــدارهای بینالمللــی؛ از اتحادیــه
اروپــا و گــروه  7گرفته تا شــورای امنیت
دربــاره ناآرامیهــای لیبــی و طرابلس؛
کوچکتریــن نشــانهای مبنــی بــر بهبــود
اوضاع در این کشــور وجود ندارد و حتی
به نظر میرسد شرایط امنیتی طرابلس
در روزهــای آینــده وخیمتــر شــود .زیــرا
نیروهای موســوم به «ارتش ملی لیبی»
تحــت فرماندهــی خلیفــه حفتــر کــه
بســیاری از ناظــران و تحلیلگــران با نام
«کودتاچیــان» از آنهــا یــاد میکننــد ،به
 20کیلومتری طرابلس رســیده و کنترل
فــرودگاه بینالمللی طرابلــس را نیز به
دست گرفتهاند.
بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری
الجزیــره ،اگرچــه خلیفــه حفتــر ،رهبــر
نیروهــای موســوم بــه ارتش ملــی لیبی
بیــش از یــک ســال اســت که بــا فائض
ســراج ،رئیــس شــورای ریاســتی دولت
وفــاق لیبــی (تحــت حمایــت ســازمان
ملــل) بــر ســر قــدرت میجنگــد ،امــا
فراخــوان اینترنتــی کــه او روز پنجشــنبه
صــادر کــرد و چنــد ســاعت پــس از آن،
نیروهای وفادارش به سمت طرابلس،
پایتخت لیبی لشکرکشی کردند ،جامعه
جهانی را بشــدت نگران کــرد به طوری
کــه اعضــای شــورای امنیــت در پایــان
جلســه فوقالعــاده جمعــه شــب خود
دربــاره لیبــی از نیروهــای حامی خلیفه
حفتــر خواســتند ،حمله بــه طرابلس را

متوقــف کننــد .آنهــا همچنین بــر لزوم
محاکمــه عامــان درگیریهــا در لیبــی
تأکید کردند .فدریکا موگرینی ،مســئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و وزیران
خارجه هفت کشــور عضو گروه  7شامل
امریــکا ،انگلیــس ،فرانســه ،آلمــان،
ایتالیا ،ژاپن و کانادا نیز در پایان نشست
فوقالعادهای که درباره لیبی در فرانسه
برگزار کرده بودند ،بیانیه مشترکی صادر
و ضمن محکوم کردن تحرکات حفتر و
حامیانــش در اطراف طرابلس ،نگرانی
عمیق خود را از عملیات نظامی جاری
در نزدیکی شهر طرابلس اعالم کردند.
ف درگیر در لیبی خواستند،
آنها از دو طر 
تمامی فعالیتهای نظامی و تحرکات
به ســوی طرابلــس را که افقهــای روند
سیاســی تحت هدایت ســازمان ملل را
از بیــن بــرده و غیرنظامیــان را به خطر
انداختــه و مشــکالت مــردم لیبــی را
بیشتر میکند ،فوراً متوقف کنند .غسان
ســامه ،فرستاده ســازمان ملل به لیبی
نیــز در ایــن نشســت خبــر داد ،حفتر در
دیــداری کــه بــا دبیــرکل ســازمان ملــل
داشــته ،بــه گوتــرش تأکیــد کــرده قصد
توقف حمله به طرابلس را ندارد.
روز پنجشــنبه گذشــته همزمــان بــا
نخســتین روز لشکرکشــی خلیفــه حفتر
بــه طرابلس ،آنتونیو گوتــرش ،دبیر کل
ســازمان ملل بــه لیبی ســفر و با خلیفه
حفتــر و فائــض ســراج دیــدار کــرد امــا
نتوانســت حفتــر را از تصمیمــش برای
تصــرف طرابلــس منصــرف کنــد .زیــرا
یــک روز پس از دیدار حفتــر با گوترش،
احمد المســماری ،ســخنگوی نیروهای

گروه جهان /یک روز پس از آنکه سایت
بلومبرگ با انتشار تصاویر ماهوارهای،
گزارشی درباره در آستانه تکمیل بودن
نخستین رآکتور اتمی عربستان منتشر
کرد ،مایک پمپئــو ،وزیر خارجه امریکا
در یک مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد،
واشــنگتن هرگــز بــه عربســتان اجــازه

نخواهــد داد بــه یــک قدرت هســتهای
تبدیل شود و امریکا و اسرائیل را تهدید
کند.
به گزارش سایت شبکه سی بیاس،
وزیــر خارجه امریــکا در ایــن مصاحبه
تأکیــد کــرد :رئیسجمهــوری تهدیــد
اشــاعه و گســترش قدرت هســتهای را

و نقــل کاالهــای اوکراینــی در اقلیــم
روسیه ،قزاقســتان و قرقیزستان اخاللی
در تجــارت بینالمللــی ایجــاد نکــرده
اســت .براســاس گفتههــای مقامهــای
ســازمان تجــارت جهانــی ،به طــور کلی
تمامــی اعضــای آن میتواننــد در پــی
منافع امنیت ملی خود باشــند اما نباید
اخاللــی در قوانین تجــارت آزاد جهانی
ایجاد کنند.
پــاول کلیمکیــن ،وزیــر امــور خارجه
اوکراین در واکنش به شکســت کشورش
در این ســازمان گفت« :مــا به این دلیل
در ایــن مناقشــه شکســت خوردیــم که
توصیههــای دیپلماتیک دربــاره راهکار
و روش درخواســت ایــن شــکایت مورد
توجــه قرار نگرفتــه بودند .مــا همچنان
بر حقوق خودمان پافشاری میکنیم».
کییف سال  2016به سازمان تجارت
جهانــی مراجعــه کرد تا علیــه تصمیم
والدیمیر پوتین مبنی بر بســتن جادهها
و خطوط راهآهن حمل و نقل از اوکراین
و برعکــس بــه مقامهــای این ســازمان
شــکایت کنــد .تصمیــم پوتیــن باعــث
کاهش شــدید تجــارت اوکراین با آســیا
و حــوزه قفقــاز شــد و همیــن مصائــب
اقتصــادی فراوانــی بــرای این کشــور به
همراه داشــته اســت .بر همین اســاس،
اوکرایــن بــا طــرح کــردن ایــن شــکایت
اعــام کرده بــود روســیه قوانین تجارت
آزاد جهانی را زیر ســؤال برده است؛ اما
با وجود دیپلماتهــا و وکالی اوکراینی،
نظر سازمان تجارت جهانی تالشهای
اوکراین را بدون نتیجه باقی گذاشت.

اردوغان :غرب حد و اندازه خود را
نگه دارد

شورای امنیت ،اتحادیه اروپا و گروه ، 7کودتاچیان لیبی را ملزم به عقب نشینی کردند اما نیروهای ژنرال به پیشروی ادامه میدهند
همسایگان

ارتش ملی لیبی موضوع عقب نشــینی
را کامالً منتفی دانست و گفت :عملیات
نظامــی که بــا عنوان «طوفــان کرامت»
آغاز شــده تا دستیابی به اهدافش هرگز
متوقــف نخواهد شــد .در همین راســتا،
دیروز رسانهها از رسیدن نیروهای حفتر
به  20کیلومتــری طرابلس خبر دادند و
احمد المســماری ،ســخنگوی نیروهای
تحت امــر حفتر اعالم کرد ،پیشــروی از
ســه محور بــا موفقیت انجام میشــود.
وی افــزود :نیروهــای حفتر حرکت خود
را از پایگاه الجفــره آغاز کرده و تا غریان
ادامه داده و کنترل العزیزیه را به دست
گرفتند و در منطقه ترهونه امنیت کامل
را برقــرار کردنــد .همچنین آنهــا کنترل
کامــل فــرودگاه طرابلــس را بــه دســت
گرفتند .این عملیات دیروز شنبه نیز در
اطراف طرابلس ادامه داشت و قرار بود،
پیشروی بعدی به سمت الکریمه باشد.
نیروهای خلیفه حفتــر دیروز همچنین
اعالم کردند کنترل فرودگاه بین المللی
طرابلس را به دست گرفتند.

ëëاعتراض امریکا به حضور روسیه
در همین حال گزارشهــا حاکی از آن
اســت ،امریکا به اعــزام نیــروی نظامی از
روســیه به مصر و مناطق مرزی این کشور
بــا لیبی اعتراض و مســکو را به حمایت از
خلیفــه حفتر و دامــن زدن به ناامنیهای
لیبی متهم کرد اما مســکو ایــن اتهامها را
رد کــرده و میگوید ،قصد افزایش حضور
نظامــی در لیبــی را نــدارد و تنهــا بهدنبال
ایجاد ثبات در این کشور است .همزمان با
این اعتراض امریکا ،سرگئی الوروف ،وزیر
خارجه روســیه نیز در گفتوگــو با روزنامه
األهــرام مصر ضمــن ابراز نگرانــی درباره
حــوادث اخیــر لیبی اعــام کرد ،مســکو از
توگووراهحلسیاسیبرایحلبحران
گف 
لیبی حمایت میکند .به گفته وی مسکو و
قاهره اقدامات خود در زمینه حل و فصل
بحــران لیبــی را هماهنگ خواهنــد کرد تا
مأموریت روســیه کــه کمک بــه گروههای
لیبــی بــرای کنــار گذاشــتن اختالفــات و
دســتیابی به یــک توافق بر اســاس صلح
ملی است ،به سرانجام برسد.

میدانــد و بخوبــی آن را درک میکند.
وی افــزود :ما هرگز چکی به مبلغ ۱۵۰
میلیارد دالر برای سعودیها نخواهیم
کشــید و بــه آنهــا قدرتــی کــه بواســطه
تســلیحات اتمــی تهدیــدی علیــه
اســرائیل و امریــکا باشــد ،نمیدهیــم.
از دیگر ســو یوکیــو آمانو ،مدیــر آژانس

بینالمللی انرژی اتمی نیز در واکنش
به گزارش بلومبرگ تأکید کرد :آژانس
از عربستان خواسته است در مورد مواد
هستهای اختصاص داده شده به اولین
رآکتور هستهای این کشور که احتماالً تا
پایان سالجاری میالدی افتتاح خواهد
شد ،تضمینهایی بدهد.

پمپئو :هرگز نمیگذاریم عربستان قدرت هستهای شود

بــاراک اوبامــا که به آلمان ســفر کرده با اســتقبال گرم مردم و
صدراعظــم این کشــور ،آنگال مرکل روبهرو شــد .حرکتی که از
آن به عنوان نوعی دهنکجی به دونالد ترامپ یاد شدهاست.

ایــن هفته ناتــو هفتاد ســالگی خود را
در حالــی جشــن میگیــرد کــه تنــش
در روابــط ترکیــه و امریــکا افزایــش
یافته و واشــنگتن قصــد دارد ،فروش
جنگندههــای اف  35خــود بــه ترکیه
را لغو کند.

AFP

عصــر آن روز ِجه جانســون وزیر امنیت داخلی با من تمــاس گرفت .ما از دهه
 ،1990وقتــی کــه در منهتــن دادســتان فــدرال بودیم ،بــا هم دوســت بودیم .او
صبح در جلســه توجیهی اتاق بیضی حضور داشــت .درســت نمیدانم که آیا
به درخواســت رئیس جمهوری اوباما تماس گرفته بود یــا دو نفری درباره این
موضــوع گفتوگو کرده بودند ،اما از من پرســید که نظــرم درباره واکنش اوباما
در اتاق بیضی چه بوده اســت .گفت :جیم ،نگران جلسه خصوصی دو نفره تو
و رئیس جمهوری منتخب هســتم .پاسخ دادم :من هم همین طور .پرسید :تا
حاال با دونالد ترامپ دیدار داشــتی؟ «-نه»«- .لطفاً مراقب باش جیم .خیلی
مراقب باش .ممکن است همه چیز خوب پیش نرود ».از ِجه جانسون بهدلیل
نگرانی و تماسش تشکر کردم .این تماس در بهتر کردن حالم تأثیری نداشت.
ی آی از وجود چنیــن اطالعاتی آگاه بود.
امــا راهی برای گریز نداشــتم .اف ب 
دو ســناتور امریکایی بهطور جداگانه با من تماس گرفتند تا درباره وجود چنین
اطالعاتــی هشــدار دهند .تا آن موقع دیگر تعداد زیــادی از افراد از وجود چنین
اطالعاتی باخبر بودند یا آن را در اختیار داشتند .شبکه خبری سیانان به دفتر
ی آی اطالع داده بود که این خبر را روز بعد منتشر خواهد کرد.
مطبوعاتی اف ب 
این ادعا درست بود یا نه ،اما یک ویژگی مهم در ناکام گذاشتن هرگونه تالشی
برای فشــار بر یک مقام رســمی این اســت که او را از این موضوع مطلع کنی که
ی آی این
دشمن ممکن است چه چیزی بگوید یا چه اقدامی انجام دهد .اف ب 
کار را «توجیه دفاعی» نامگذاری کرده است.
ما چطور میتوانســتیم بدون اشــاره به این بخش از اطالعاتی که به شــخص
ترامــپ مربوط بود ،او را درباره تالشهای روســیه توجیه کنیم .مســأله آن چنان
شــرمآور و ســخیف بود که معنی نداشــت در حضــور جمع دربــاره روابط رئیس
جمهوری منتخب با روســپیهای مســکو صحبت کنیــم؛ بخصوص جمعی که
همگی منصوب اوباما بودند و قرار بود با ورود ترامپ به کاخ ســفید آنجا را ترک
ی آی بودم و ما اطالعات مربوطه را داشتیم و باید
کنند .من همچنان رئیس اف ب 
بــه او میگفتیم .به نظر من گفتوگوی دوجانبه بــا ترامپ بدون حضور دیگران
کامالً منطقی بود .پیشنهاد گفتوگوی دو نفره با ترامپ درباره روسپیها در مسکو
عاقالنه بود .اما از ته قلبم احساس خوبی درباره این پیشنهاد نداشتم.

ال پائیس (اسپانیا):

حریت دیلی نیوز (ترکیه):

Reuters

لیبی از زمان سقوط معمر قذافی ب ه قلمرویی کامالً ناامن تبدیل شده است .در
جدیدترین واقعه در این کشــور ،پیشــتازیهای نصفه و نیمــه یک ژنرال ممکن
است به محو یک جناح عمده طرفدار امریکا در این کشور واقع در شمال آفریقا
منجر شــود .در قلب این پیشــتازی ژنرال خلیفه حفتر قرار دارد که از مرموزترین
ژنرالهای لیبی اســت .نیروهای او از شرق لیبی به سمت طرابلس پایتخت این
کشور در حال حرکتاند و امکان اندکی برای تصرف این مکان استراتژیک توسط
لشــکر فوق وجود دارد اما باید اذعان داشــت ،حفتر یک اصولگرای تندرو و یک
پراگماتیست کم ثبات و مردی است که بهسختی میتوان سمت و سوی سیاسی
وی را ارزیابی کرد .حفتر سال  1969وقتی کلنل قذافی در جریان یک کودتا قدرت
را در لیبــی در دســت گرفــت ،از او حمایت کــرد ولی طی دهــه  1990از النگلی در
ایالــت ویرجینیــای امریکا ســر درآورد و همان جا تابعیت این کشــور را گرفت .او
سپس در سال  2011به لیبی بازگشت تا در برکناری قذافی نقشی مهم را ایفا کند.
خلیفه حفتر بهدنبال آن با بهره بردن از سیستم ملوک الطوایفی لیبی که در آن
مهم قســمت عمده این کشــور در ید اختیار یکی از ارکان بازیهای قدرت است،
با استقرار نیروهای خود در نقطه استراتژیک بنغازی کنترل این قسمت مهم از
شرق لیبی را در دست گرفت و تبدیل به «خان» این منطقه شد.
هرچند هنوز مشخص نیست یورش تدریجی حفتر به سمت طرابلس بیشتر
یک پز تبلیغاتی برای او و همراهان وی باشــد یا یک حرکت جدی برای رســیدن
به قدرت مطلق .اما به هر صورت آنچه مشــخص اســت طرابلس با وجود چند
دســتگی رایج در آن سختترین مکان برای تسخیر اســت .زیرا از یک سو دولت
ق و فتق امور اســت و هیچکس تردیدی
فایز ســراج نخســتوزیر لیبی در حال رت 
ندارد که نهادهای غربی و بویژه امریکا پشــت این دولت هستند و از جانب دیگر
چندین و چند دســته و حزب سیاســی و نظامی مشغول ســتیز و رقابتجویی با
یکدیگر هستند تا نخستوزیر را گوشه نشین و خود را کاخنشین کنند.
یک تحلیلگر غربی در طرابلس میگوید ،آمدن حفتر به طرابلس بیشتر یک
وعده ناممکن سیاسی است و خود او معطل و بشدت سرگردان است .زیرا شک
دارد چنین تهاجمی به چیزی منجر شــود که وی میخواهد .آنچه مسلم است،
ایــن اســت که در صورت ورود نیروهای حفتر به طرابلــس خونریزی زیادی واقع
خواهد شــد اما مهرههای پر تعداد حاضر در بازی قدرت در لیبی ،اجازه مســتقر
شدن او را در ساختمان نخستوزیری نخواهند داد و این امر موجب فرسودگی و
اســتهالک نیروهای وی میشود و وقت زیادی میبرد تا حفتر به همان نقطهای
برگردد که قبل از این هجوم در آن قرار داشت .هرچه هست غربیها و نیروهای
حافظ صلح حرکت اخیر حفتر را جدی گرفتهاند .لشکرکشی و بهعبارتی کودتای
حفتــر علیــه طرابلس در حالی اســت که مردم لیبــی از جنگهــای بیپایان در
8ســالی که از خلــع قذافی میگذرد ،به ســتوه آمدهاند .امید آنها در زمان ســتیز
طوالنی نیروهای مسلح ضد قذافی با هواداران وی این بود که سرانجام دیکتاتور
بزرگ ســاقط خواهد شــد .اما آنهــا در آن زمان حــدس نمیزدند که لیبی پساز
ســقوط قذافی ،به ســبب فقدان یک نیــروی واحد و بازدارنده قــوی در طرابلس
به سوی چند پارگی پیش خواهد رفت و اکنون در بهار  2019و در جدیدترین این
چندپارگیها ،لیبی به پازلی تبدیل شده است که هیچکس قدرت حل و قراردادن
تکههای چندپاره آن در کنار یکدیگر را ندارد.
منبعCNN :

پــاورقـی

editorial@iran-newspaper.com

فروغ احمدی
خبرنگار

نزدیک به یک هفته از انتخابات شــهرداریها و شــوراهای شهر و روستا در ترکیه
میگــذرد اما کشــاکش حــزب حاکم و مخالفــان بر ســر نتایج ایــن انتخابات در
شــهرهای بزرگی چون اســتانبول و آنکارا ادامه دارد .روز گذشــته در پی حمایت
امریکا و اروپا از احزاب اپوزیسیون ترکیه ،رجب طیب اردوغان انگشت اتهام را به
سمت آنان گرفت و غرب را متهم به مداخله در انتخابات کشورش کرد.
بهگزارش رســانههای ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ،در
جمع خبرنگاران امریکا و اروپا را به دخالت در امور داخلی ترکیه متهم و به آنها
توصیه کرد حد خود را بدانند .پیشتر امریکا و اروپا از ترکیه خواستهبودند ،نتایج
را بپذیرد و اجازه دهد مقامات انتخاب شده آزادانه فعالیت خود را آغاز کنند.
حــزب حاکم به همراه حزب حرکت ملی که اردوغــان خبر داده 53 ،درصد
از آرای ملی را به خود اختصاص دادهاند ،در شــهرهای مهم از جمله اســتانبول
و آنکارا با شکســت مواجه شــد و هنوز حاضر به پذیرفتن این شکســت نیســت و
همین امر باعث شــده که نســبت به نتایج اعتراض کند و درخواست بازشماری
آرا را دهــد امــا شــورای انتخابــات اســتانبول درخواســت این حزب بــرای ابطال
انتخابات این شهر را رد کرد.
در همیــن راســتا اردوغان دربــاره اعتراض ائتــاف ملی به نتایــج انتخابات
بیان داشــت که اگر کمیته انتخابات اســتانبول جوابگوی اعتراض ما نباشــد ،به
کمیته انتخابات عالی متوسل میشویم .نتایج انتخابات اخیر که با پیروزی اکرم
اماماوغلو در انتخابات محلی ترکیه در شــهرداری اســتانبول ،شکست بزرگی را
برای حزب حاکم این کشور رقم زد ،در حالی جنجالی شدهاست که ترکیه پس از
حدود  10ســال وارد یک دور ه رکود اقتصادی شــده و تورم در این کشور به حدود
 20درصد رسیده و بیکاری به  13درصد افزایش یافتهاست .انتخابات شهرداری
استانبول از آن جهت برای حزب عدالت و توسعه اهمیت خاص دارد که پایگاه
ســنتی آنان از دهه  1990به این سو محســوب میشود .اردوغان نیز خود در دهه
 1990بود که فعالیت سیاسیاش را در استانبول بهعنوان شهردار آغاز کرد.
■ االخبــار :دولت امریــکا در چارچوب معاملــه قرن ،از
دو خط اردن خواسته تا نیم میلیون آواره فلسطینی را در مقابل
خبــــر سرمایهگذاری  ۴۵میلیارد دالری اسکان دهد .همچنین
قرار اســت ،بخشهایی از اراضی اردن به رژیم صهیونیســتی داده شود و در
مقابل ،عربستان نیز بههمین مقدار اراضی خود را به اردن بدهد.
■ آسوشیتدپرس :اعتراضات ضددولتی در سراسر بالکان شامل مونتهنگرو،
آلبانــی و صربســتان در حال گســترش اســت .تحلیلگران ایــن اعتراضات را
بهار بالکان نامیدهاند.
■ اســپوتنیک :خوان گوایــدو ،رهبر مخالفــان دولت ونزوئال مدعی شــد ،در
حــال هماهنگ کردن تدابیری با «همپیمانانشــان» به منظــور جلوگیری از
صادرات نفت ونزوئال به کوبا است.
■ ســی بیاس :مایک پمپئو ،وزیر خارجه امریکا از در دســتور کار بودن دیدار
سوم دونالد ترامپ با کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی خبر داد.
نان:صدها معترض امریکایی با برپایی تجمعاتی ،خواهان انتشار علنی
یا 
■س 
گزارش رابرت مولر درباره مداخله روسیه در انتخابات  ۲۰۱۶امریکا شدند.

