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با برگزاری تجمعی در ایالت اکالهما 
کارزار انتخاباتی ترامپ در 

بحبوبه کرونا کلید خورد
رئیس جمهوری آمریــکا در جریان کارزار 
انتخاباتی شهر تالسا در اکالهاما با تاکید بر اینکه 
حالش خوب اســت، تالش کرد تا به شایعاتی 
درباره وضعیت جسمانی اش پایان دهد و در این 
میان به جو بایدن تاخت. به گزارش اسپوتنیک، 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا عصر 
شنبه در جمع حامیانش گفت: آن ها می گویند 
رئیس جمهوری ما مشــکلی دارد. اگر مشکلی 
باشــد، خودم می گویم... می خواهــم این را به 
شما بگویم که )جو( بایدن مشــکلی دارد، این 
را می توانم بگویم. رئیس جمهوری ۷۴ ســاله 
آمریکا همچنین از بایدن ۷۷ ســاله بابت قاطی 
کردن اسامی ایالت ها انتقاد کرد. ترامپ گفت: 
اصال توجه کرده اید که هر از گاهی بایدن اسامی 
ایالت ها را اشــتباه می گوید؟ او به آیوا می رود و 
می گوید خیلی خوب است که در آیداهو هستیم. 
نه! شــما به آیوا رفته اید... این اتفاق خیلی زیاد 
بــرای او رخ می دهد، اما هنوز بــرای من اتفاق 
نیفتاده اســت. زمانی که این اتفــاق می افتد، 
هیچ راهی برای جبران آن وجــود ندارد، فقط 
اینکه باید از آن اســتیج پایین بیایید. به گفته 
ترامپ، بایدن تحت محاصــره توده جناح چپ 
است و هیچ کنترلی روی آن ندارد. گردهمایی 
در تالسا، اولین تجمع انتخاباتی ترامپ از مارس 
است که محدودیت های مرتبط به کووید-۱۹ 
در آمریکا آغاز شد. ترامپ همچنین ۱۰ دقیقه 
در باب وضعیت جســمانی خودش توضیحاتی 
ارائه داد. دفاع ترامپ از وضعیت جسمانی اش به 
دنبال انتشار فیلمی رخ می دهد که نشان می دهد 
رئیس جمهوری آمریکا در جریان سخنرانی در 
مراسم فارغ التحصیلی دانشــجویان دانشکده 
افسری وســت پوینت برای بلند کردن فنجان 
آبش از هر دو دست خود کمک می گیرد و برای 
پایین آمدن از رمپ مشکل دارد. ترامپ در توجیه 
اتفاقاتی که در وست پوینت رخ داد، گفت رمپ 
آنجا همانند پیست یخ بود و کفش های او هم سر 
بودند. او همچنین درباره بلند کردن لیوان آب 
با دو دست گفت، بیش از ۶۰۰ مرتبه برای مردم 
دست تکان داده بود و از بس این کار را کرده بود، 
دست هایش خسته شــده بودند. او خطاب به 
حامیانش در تالسا گفت که می تواند با یک دست 
لیوان آب را بردارد و این کار را انجام داد و روند آب 

خوردنش را به نمایش گذاشت! 

دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش 
هم به این مطلب اشــاره کرد کــه باید قانون 
جدیدی تصویب شــود که مجازات سوزاندن 
پرچم آمریــکا را یک ســال حبــس تعیین 
کنــد. رئیس جمهوری آمریکا بــه اتفاقی که 
پنج شنبه گذشــته در شــهر پورتلند افتاد و 
معترضان مجسمه جورج واشــنگتن )اولین 
رئیس جمهوری آمریکا( را ســرنگون کردند، 
اشاره داشت. تصاویر ویدیویی نشان می دهند، 
یک پرچم آمریکا به دور این مجسمه پیچیده 
شده و به آتش کشیده شد. ترامپ گفت: چند 
روز پیــش، رادیکال های چپگــرا در پورتلند 
اورگان، مجســمه جورج واشــنگتن را پایین 
کشــیدند، پرچم آمریکا را به دور آن بســتند 
و پرچم آمریکا را آتش زدنــد... ما باید قانونی 
داشته باشــیم که اگر شــما پرچم آمریکا را 
ســوزاندید، برای یک ســال به زندان بروید. 
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در کمپین 
انتخاباتی تالسا گفت، رســانه های آمریکایی 
موضوع ویروس کرونا را به نفع خودشان تغییر 
می دهند و برخی از جنبه های مهم این ویروس 
و شــیوع آن را کم اهمیت جلــوه می دهند. 
ترامپ به حامیانش گفت: آن ها )رســانه های 
آمریکایــی( هرگــز درباره کوویــد صحبت 
نمی کنند. وقتی ۲۵ هزار تــن را می بینید که 
در خیابان پنجم راه می روند یا در یک خیاباِن 
تحت کنتــرل دموکرات ها راه بروند، شــما 
هرگز نمی شــنوید که آن ها بگوینــد این ها 
ماسک به صورت نداشــتند. او گفت، بسیاری 
از معترضــان جنبش زندگی سیاه پوســتان 
مهم است خرابکاری کردند و به اموال شخصی 
آسیب رساندند. ترامپ با تکذیب این موضوع 
که بســیاری از موارد مبتال به کووید-۱۹ به 
عنوان ســرماخوردگی ثبت شــدند، گفت: 
بنابرایــن به افــرادم گفتم که لطفا ســرعت 

نمونه گیری را کاهش دهید!

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 هر روز که انبوهی از اخباِر رسانه ها 
و مطبوعــات را می خوانیــم، حداقل 
شاهد دو اظهارنظر یا واقعه با محوریت 
لیبی هستیم. این اخبار به خوبی نشان 
می دهد که اوضاع در این کشور نه تنها 
رو به آرامش نمی رود، بلکه وضعیت، هر 
روز و هر ســاعت پیچیده تر از گذشته 
می شود. شــاید تند شــدن تحوالت 
لیبی برای بســیاری از تحلیلگران و 
مخاطبان یک امر عادی به حســاب 
بیاید و بگویند که در جنگ هر چیزی 
ممکن و غیرممکــن رخ می دهد، اما 
این تحلیل صرفاً عبور از حاشیه و متِن 
تحوالتی اســت که در لیبــی جریان 
دارد. واقعیت امر این است که لیبی از 
زمان سقوط »معمر قذافی« نخست، 
وارد یک بحران داخلی شــد و بعد از 
آن به هم ریختگی تــا جایی ادامه پیدا 
کرد که کشــورهای خارجــی راه را 
برای مداخله هموار دیدند. زمانی که 
جنازه قذافی در مهرماه سال ۱3۹۰ زیر 
مشت و لگد مردم عصبانِی زادگاهش 

)شهر ِســرت واقع در شمال لیبی( در 
هم می شکســت، در داخل و خارج از 
لیبی هزاران یا شــاید میلیون ها نفر با 
هم تماس می گرفتند و با حیرِت تمام 
در مورد سرنوشت قدرتمندترین مرِد 
شــمال آفریقا ســخن می گفتند؛ اما 
هیچکس سرنوشت انقالب در لیبی را 
نمی دانست. عده ای این واقعه را دنباله 
بهار عربی می دانستند و برخی دیگر به 
طعنه می گفتند دیکتاتورها همیشه 
محکوم به سقوط هستند! آنچه در آن 
هنگام مورد توجــه قرار نگرفت، خطر 
تجزیه لیبی بود. زمانــی که قذافی از 
صحنه معــادالت لیبی حذف شــد، 
مقادیر بسیار زیادی تسلیحات از درون 
پادگان ها و انبار مهمات به بیرون آمد و 
طیف عمده ای از مردم تسلیح شدند. 
عشــایر و حتی بادیه نشین های لیبی 
هم انواع و اقسام ســالح های سبک و 
نیمه ســنگین را در دســت داشتند و 
همین موضوع فروپاشــی امنیتی در 
این کشــور را دوچندان کرد. این روند 
دقیقا از سوی تمام کشورهای ذینفع 
در تحوالت لیبــی به صورت لحظه ای 
رصد و پاالیش می شد؛ اما کار به جایی 
رسید که دو دولت در لیبی مستقر شد. 

در سمت شرق )ُطبرق( خلیفه حفتر و 
نیروهایش تحت عنوان ارتش ملی لیبی 
قرار داشتند و در سمت غرب این کشور 
)طرابلس( هم فائز الســراج به عنوان 
نخســت وزیر دولت وفاق ملی لیبی 
اســتقرار یافت. همین موضوع باعث 
شــد آنهایی که درگیر بحران سوریه 
هستند، نیم نگاهی هم به لیبی داشته 
باشند؛ چراکه کشور دوپاره شده بود و 
حاال بهترین لحظه برای مداخله پنهان 
و در نهایت آشــکار بود. درگیری ها در 
لیبی علیرغم آنکه خیلی ها معتقد بودند 
گذرا و مقطعی است، اما با گذشت بیش 
از یکسال همچنان به قوت خود ادامه 
دارد و طی این مــدت جابه جایی  های 
زیادی در حوزه میدانی رخ داده است؛ 
به گونه  ای که طــی هفته های اخیر، 
نیروهــای خلیفه حفتر با پیشــروی 
نیروهای دولت وفاق ملی لیبی روبرو 
شــدند و همین موضوع باعث شد تا 
ارتش ملی لیبی بسیاری از مواضع خود 
را از دست بدهد. دلیل پیشروی های 
نیروهای تحت امر فائز السراج اگرچه 
غلبة آنها از منظر تسلیحاتی اعالم شده 
اما واقعیت این است که در طرابلس فعاًل 
ترکیه و در پشت پرده، قطر حرف اول و 

آخر را می زنند. این در حالیست که در 
اردوگاه خلیفه حفتر کشورهای بسیار 
زیادی از جمله روسیه، فرانسه، آمریکا، 
بریتانیا،  مصر، امارات و عربســتان در 
حال تزریق سیاست های خود به ارتش 
ملی لیبی هستند که هرکدام هم منافع 
خاص خود را دنبال می کنند. به عنوان 
مثال امارات و عربســتان بــه دنبال 
آن هســتند تا ایدئولــوژی و گفتمان 
اخوان المســلمین در لیبــی قبض و 
بســط پیدا نکند که البته مصر هم در 
این مســیر با آنها هم عقیده است، اما 
چشمان مصر به نفت لیبی و همچنین 

مهاِر نظامِی ترکیه دوخته شده است. 
روســیه هم بر اســاس داده های روز 
گذشته )یکشــنبه( که از سوی تایمز 
انگلیس منتشر شده، به دنبال آن است 
تا سیف االســالم قذافی )فرزند معمر 
قذافــی( را در چارچــوب یک جریان 
سیاســی به نام »بیداری لیبی« آمادة 
روی کار آمدن کنــد. بریتانیا، آمریکا 
و فرانســه هم به عنوان سه عضو دائم 
شورای امنیت مشغول بازی خودشان 
در مدیترانه و سواحل شمالی هستند. 
این تعدد منافع به خوبی نشان می دهد 
که خلیفه حفتر گرفتــار یک بحران 
جدید شده اســت که به نظر می رسد 

کلیدش در دست قاهره است.
 بحران بقا: السیسی چگونه 

وارد معادله می شود؟ 
بدون تردید مصر به عنوان همسایه 
شــرقِی لیبی، یکی از بازیگران اصلی 
بحران فعلی در این کشــور به حساب 
می آید. این موضوع فقط به همســایه 
بودن قاهره مربوط نمی شود، بلکه مصر 
بزرگترین ارتش عربــی دنیا و منطقه 
به حساب می آید که ســابقه جنگ با 
رژیم صهیونیســتی را در کارنامه خود 
دارد. هژمونی نظامی مصر و همچنین 
ساختار سیاسی این کشور که از دهه ۵۰ 
میالدی تاکنون در دست نظامیان قرار 
دارد، همان دلیلی است که باعث شده 
تا اوالً ایاالت متحده، اسرائیل و برخی 
دیگر از قدرت های اروپایی، مصر را یک 
قدرت سیاسی - نظامی بالمنازعه در 
منطقه بدانند و دوماً کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس خود را برای در امان 
ماندن از خطرات به مصر نزدیک کنند. 
از جهتی دیگــر مختصات جغرافیایی 
مصر باعث شــده تا امنیت کانال سوئز 
و تجارت دریایی اروپا و آمریکا به مصر 
واگذار شــود و به همین دلیل است که 
می بینیم طی هفته های اخیر مصر به 
کانون توجه پرونده لیبی و بازیگر اصلی 

آن تبدیل شده است. 
چندی پیش خلیفــه حفتر برای 
دیدار و گفت وگو دربــاره بحران لیبی 
به قاهره ســفر کــرد و بــا عبدالفتاح 
السیســی دیدار داشــت و حاصل آن 
صدور بیانیه برای پایان دادن به بحران 
لیبی از طریق سیاســی بــود. همین 
مســاله باعث واکنش هــای زیادی از 
ســوی موافقان و مخالفان قاهره شد. 

تمام کشــورهایی که از حفتر حمایت 
می کنند از طرح السیســی استقبال 
کردند، اما مســاله این نیست. مساله 
اینجاســت که رئیس جمهوری مصر 
دو روز پیش )شنبه( در جریان بازدید 
از نیروهای منطقه غربی نظامِی مصر 
اعالم کرد که هر گونه مداخله مستقیم 
قاهره در لیبی مشروعیت بین المللی 
پیدا کرده و هدف از مداخله مســتقیم 
در لیبی، تأمین امنیت مرزها و برقراری 
آتش بس اســت. همین عبارِت کوتاه 
به خوبی نشان می دهد که السیسی و 
ژنرال هایش چراغ سبز شرکای غربی 
و عربی خود برای ورود نظامی به لیبی 
را دریافت کرده اند. امری که موجب شد 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه بالفاصله با تمیم بن حمد آل ثانی، 
امیر قطر تماس تلفنی برقرار کند و بر 
شراکتشــان در لیبی ُمهر تایید بزنند. 
البته این مدل از تماس های تلفنی مدلی 
از مخابره پیام دیپلماتیک و بعضاً نظامی 
به طرف دیگر درگیری )مصر( اســت 
که نشان از حساسیت موضوع دارد. از 
سوی دیگر دولت وفاق ملی لیبی ضمن 
مخالفت با تهدید ضمنی رئیس جمهور 
مصر درباره دخالت نظامی مستقیم در 
لیبی، اظهارات السیسی را اعالم جنگ 
تلقی کرده اســت. توجه داشته باشید 
که نزاع دو طرف بر سر اشراف میدانی 
بر شهر ســرت )زادگاه قذافی و محل 
اعالم سومین خالفت داعش( است و 
به همین دلیل کاماًل مشهود است که 
حاظر به کوتاه آمدن در مورد این منطقه 
استراتژیک نیستند. امری که می تواند 
باعث قیام بزرگترین ارتش عربی علیه 
طرابلس شــود که بــدون تردید تمام 

معادالت لیبی را به هم می ریزد. 

نگرانی جامعه جهانی از نقش آفرینی جدید مصر در بحران لیبی

بزرگترین ارتش عربی علیه طرابلس! 
رئیس جمهوری مصر در 

جریان بازدید از نیروهای 
منطقه غربی نظامِی مصر 

اعالم کرد که هر گونه 
مداخله مستقیم قاهره در 

لیبی مشروعیت بین المللی 
پیدا کرده و هدف از مداخله 

مستقیم در لیبی، تأمین 
امنیت مرزها و برقراری 

آتش بس است

بر اساس داده های روز 
گذشته )یکشنبه( که از 

سوی تایمز انگلیس منتشر 
شده، روسیه به دنبال آن 

است تا سیف االسالم قذافی 
)فرزند معمر قذافی( را 

در چارچوب یک جریان 
سیاسی به نام »بیداری 

لیبی« آمادة روی کار آمدن 
در این کشور کند

نخست وزیر ژاپن بار دیگر بر تمایلش برای برگزاری رفراندوم به منظور تغییر قانون اساسی این کشور پیش از سپتامبر ۲۰۲۱ 
تاکید کرد. به گزارش اسپوتنیک، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن گفت: من یک سال و سه ماه دیگر رهبر حزب لیبرال دموکرات هستم 
و تمایل دارم تا این رفراندوم پیش از سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار شود. وی به دنبال افزودن متممی به قانون اساسی درباره نیروهای دفاع 
از خود )ارتش( ژاپن است تا شفافیت حقوقی برای این مساله ایجاد شود. بند ۹ قانون اساسی 
پساجنگ دوم جهانی ژاپن، با قطعیت ظرفیت ها و توانمندی های ارتش این کشور را محدود 
می کند، اگرچه آبه چندین سال است که به دنبال بررسی مجدد آن و افزودن متممی به این 
بند است. در ۲۰۱۴، کابینه این کشور قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن، به نیروهای 

ژاپن این اجازه داده شد تا در نبردهای خارجی و به نام دفاع از خود حضور یابند. 

منابع خبری از اجرای مقررات منع آمد و شد کلی و جزئی در استان های مختلف عراق درپی شیوع کرونا خبر دادند. به گزارش 
سومریه نیوز، تیم مقابله با بحران در استان بابل عراق در بیانیه ای اعالم کرد تا ساعت شش صبح شنبه آینده )هفتم تیر( مقررات 
منع آمد و شد کامل در این استان اجرا می شود. براساس این بیانیه، تمامی ادارات تعطیل و رستوران ها و کافه ها بسته شده اند و 
تنها بخش های بهداشتی، امنیتی و خدمات رسانی از این مقررات مستثنا هستند. نصیف 
الخطابی، استاندار کربال نیز در بیانیه ای از اجرای مقررات منع آمد و شد کامل در این استان 
خبر داد. تیم مقابله با بحران استان الدیوانیه نیز به مدت یک هفته مقررات منع آمد و شد 
کامل در این استان اعالم کرد. تیم مقابله با بحران استان واسط عراق هم ممنوعیت آمد و شد 

میان مناطق مختلف این استان را اعالم کرد.

اجرای مقررات منع آمد و شد کامل در ۳ استان عراقآبه: قبل از رفتن، همه پرسی قانون اساسی برگزار می کنم

سخنگوی تشکیالت خودگردان فلسطین در سخنانی 
بر سرنوشت ســاز بودن ۱۰ روز آتی برای مشخص شدن 
سرنوشت روند صلح تأکید کرد. به گزارش شبکه خبری 
المیادین، نبیل ابو ردینه، سخنگوی تشکیالت خودگردان 
فلسطین در سخنانی تأکید کرد که ۱۰ روز پیش رو برای 
تعیین سرنوشت نهایی روند صلح میان فلسطین و رژیم 
صهیونیســتی سرنوشت ســاز خواهد بود و تالش های 
فلســطین و اردن در مسیر درســت قرار دارد. وی افزود: 
پیامی که عبداهلل دوم، پادشاه اردن برای محمود عباس، 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین فرستاد بر موضع 
ثابت اردن در قبال فلسطین تأکید دارد و همچنین اینکه 
دو کشور در یک سنگر قرار دارند. ابو ردینه گفت: این پیام 
همچنین تأکید دارد که نمی توان بدون تشــکیل کشور 
فلسطین به پایتختی قدس شــرقی صلح را محقق کرد. 
فلســطین و اردن هرگونه اقدام یکجانبه توسط اسرائیل 

برای الحاق کرانه باختــری را محکوم می کنند. وی ادامه 
داد: تمامی گزینه ها روی میز است و فلسطین و اردن نحوه 
عملکردشان را چه از طریق شــورای امنیت و یا اقدامات 
هماهنگ دیگر بررســی می کنند و درصورتی که طرف 
اســرائیلی روند الحاق را اجرا کند، به منزله یک دوراهی 
بســیار مهم خواهد بود که پیامدهــای آن برای تمامی 

منطقه خطرناک است.

رئیس ســرویس اطالعات خارجی روســیه و رئیس 
انجمن تاریخی روسیه در مصاحبه ای با بی بی سی گفت: 
بسیاری از سیاســت مداران غربی به اشــتباه باور دارند 
تمام جهان را می توان از واشــنگتن اداره کرد! به گزارش 
خبرگزاری تاس، سرگئی ناریشکین اظهار کرد: به گمان 
من برخی سیاســت مداران در غرب انتظارات اشتباهی 
داشتند. آن ها احســاس می کردند جهان می تواند از یک 
مرکز )واشنگتن( اداره شــود. مهم ترین درس از گذشته، 
این اســت که هر کشــوری که تالش کند تمام جهان را 
خودش اداره کند، بدون شــک دچار فاجعه می شود. وی 
درس های جنگ جهانی دوم را یادآور شده و به تالش های 
حال حاضر برای تحریف اذهان عمومی درباره رویدادهای 
جنگ، توجه نشان داد. بنا بر اظهارات ناریشکین، جوانان 
بسیاری از کشورهای غربی باور دارند که ایاالت متحده به 
تنهایی آلمان نازی را شکســت داد و اروپا را آزاد کرد. در 

تاریخ ۸ مه )۱۹ اردیبهشــت(، کاخ سفید در اینستاگرام 
ویدئویی از رئیس جمهور آمریکا منتشر کرد که او در آن 
بر روی یک یادبود جنگ جهانــی دوم حلقه گل قرار داد؛ 
با این شــرح که آمریکا و انگلیس در هشتم ماه مه ۱۹۴۵، 
نازیسم را شکست دادند. روسیه اخیراً به تالش های آمریکا 
برای کوچک شمردن سهم شوروری سابق در پیروزی بر 

نازی ها، واکنش نشان داد.

رئیس سرویس اطالعات خارجی روسیه:

واشنگتن مرکز جهان نیست!
سخنگوی تشکیالت خودگردان فلسطین: 

۱۰ روز آتی برای روند صلح سرنوشت ساز است

خبرخبر


