
ام�ارات:  »محم��د الزبیری« وزیر ش��یالت یمن 
اعالم کرد که امارات از یک کشتی به عنوان زندان 
برای صیادان دستگیر شده یمنی استفاده می کند. 
الزبی��ری افزود: کش��تی امارات��ی در آب های یمن 
حض��ور دارد که از آن به عنوان یک زندان ش��ناور 

برای حبس صیادان یمنی استفاده می شود.

پاکستان: نیروی دریایی پاکستان موشک های ضد 
ناو با قابلیت شلیک از شناور جنگی و زیردریایی را 
در آب های آزاد ش��مال دریای عمان )دریای عرب( 
آزمایش کرده اس��ت. رس��انه های پاکستان به نقل 
از بیانی��ه رس��می نیروی دریایی این کش��ور اعالم 
کردند:  این موشک ها از شناورهای تندرو جنگی و 
زیردریایی شلیک شده و قادر به انهدام اهداف خود 

از سطح دریا به دریا و سطح دریا به زمین است.

هن�د: ادام��ه درگیری ه��ای مس��لحانه ارتش های 
پاکس��تان و هند در مرز دو کش��ور، شش نظامی و 
غیرنظامی را به کام مرگ کش��اند.ارتش پاکس��تان 
می گوید، یک ایس��ت بازرس��ی هند را هدف حمله 
قرار داده است و در پی آن سه نظامی هندی کشته 
شدند و در پاسخ متقابل نظامیان هند به این اقدام 
پاکس��تان، دو نظامی پاکس��تانی نی��ز در درگیری 

مسلحانه جان خود را از دست دادند.

اتریش: »کارین کنیسل« وزیر خارجه سابق اتریش 
تصریح کرد که سازمان پیمان آتالنتیک شمالی یا 
همان »ناتو« به ش��دت متزلزل و از هم گس��یخته 
ش��ده اس��ت و به مرور زمان وضعی��ت آن بدتر نیز 
خواهد ش��د.وی در این خصوص گفت: »ائتالف ها 
با منافع ی��ک دوره مطابقت دارن��د و زمانیکه این 
منافع از بین برود، موضوع اهمیت س��ازمان پدیدار 
می ش��ود. فکر می کنم که سال هاست که ناتو با این 

موضوع روبرو شده است. 

ترکیه: نیروهای امنیتی ترکیه طی چهل وهش��ت 
ساعت گذشته ۲۸ مظنون به عضویت و همکاری با 
گروه تروریس��تی داعش را در استان های استانبول 
و قونیه بازداش��ت کردند. پلیس ترکیه عملیاتی را 
برای بازداش��ت عناصر وابسته به داعش در آستانه 
س��ال نو میالدی و برگزاری جشن های این مراسم، 

آغاز کرده است.

ذرهبین

 هند در وضعیت امنیتی 
مس��ئوالن دولت هند، در ادام��ه تقابل با تظاهرات 
معترض��ان به قان��ون جنجالی ش��هروندی، دیروز 
تدابی��ر امنیتی را برای مواجهه ب��ا تجمع کنندگان 

بعد از نماز جمعه افزایش دادند.
ع��الوه بر افزای��ش ش��دید تمهی��دات امنیتی در 
شهرهای بزرگ هند، س��رویس اینترنت تلفن های 
همراه در برخی مناطق نیز به دس��تور دولت قطع 
ش��ده است. این در حالی است که از زمان تصویب 
قانون اعطای تابعیت هندی به افراد غیرمسلمان در 
مناطق جامو و کش��میر در تاریخ یازدهم دس��امبر 
)بیس��تم آذر(، حداقل ۲۵ نفر در پی حمله پلیس 
و نیروه��ای امنیت��ی هن��د به معترض��ان ضد این 
قانون، جان خود را از دست داده اند. بر این اساس، 
خش��ونت پلیس علیه معترضان در روز جمعه قبل 
و در پی تظاهرات گسترده مردم علیه سیاست های 
ضد اسالمی دولت »نارندا مودی« نخست وزیر هند 
بعد از نماز جمعه، افزایش یافت و نیروهای امنیتی 
به ش��دت با این اعتراضات برخ��ورد کردند. برخی 
ش��بکه های تلویزی��ون هند نیز گ��زارش دادند که 
پلیس وضعیت اضطراری در برخی مناطق »دهلی 
نو« پایتخت این کشور اعمال و هرگونه تجمعات را 

ممنوع کرده است.
علی رغ��م افزای��ش تدابی��ر امنیت��ی دول��ت هند، 
س��ازمان دهندگان اعتراضات ضد قانون شهروندی 
اعالم کردند که هزاران نفر بعد از نماز جمعه امروز 
در شهرهای مختلف به خیابان های می آیند. قانون 
مذکور به شش گروه مختلف که از نظر دولت هند 
در دوره های مختلف تاریخی توس��ط همس��ایگان 
مس��لمان خود م��ورد آزاد و اذیت ق��رار گرفته اند، 
تابعیت هندی اعطا می ش��ود. منتقدین در اعتراض 
به این طرح اعتقاد دارند قانون ش��هروندی تبعیض 
علیه مسلمانان است و قانون اساسی هند را تضعیف 
می کند. از زم��ان لغو وضعیت خودمختاری منطقه 
کشمیر در ماه آگوست، مناطق مسلمان نشین هند 
در وضعیت امنیتی به س��ر می ب��رد و چندین هزار 
نظام��ی هندی با حضور در ای��ن منطقه با هرگونه 

اعتراضی برخورد می کنند. 

نیمچهگزارش

تحریم ها علیه حزب اهلل شکست خورد
س��فیر روس��یه در لبنان اعالم ک��رد، آمریکا با تحریم ح��زب اهلل و تحریک 
معترضان لبنانی علیه این جنبش سعی کرد به برخی اهداف خود برسد اما 

حزب اهلل و متحدانش موضع قدرتمند خود را حفظ کردند.
»الکساندر زاسپکین« در گفت وگویی با خبرگزاری »اسپوتنیک« گفت: »در 
ادامه فش��ار بر ایران و متحد آن حزب اهلل، ای��االت متحده آمریکا اخیرا اقدام 
به مداخله بیشتر در وضعیت داخلی لبنان کرد؛ در حالی که حزب اهلل در بانک های 
لبنانی حس��ابی نداشت تحریم هایی را تحت ش��عار مقابله با حزب اهلل وضع و تالش 
کردن��د بر اعتراضات لبنان تأثیر بگذارد حت��ی اظهارات آنها )آمریکایی ها( به جایی 
رس��ید که اعتراضات علیه حزب اهلل بوده است«.زاسپکین ادامه داد، اما آنچه در این 
اوض��اع اتفاق افتاد آن بود که نظام بانکی لبن��ان در زمان کمی دالرهای خود را از 
دست داد و اقتصاد و مردم این کشور متضرر شدند اما حزب اهلل و متحدانش موضع 

قدرتمند خود را حفظ کردند.

نگرانی از وضع جسمانی عالمه زکزاکی
دسترس��ی دبیرکل جنبش اس��المی نیجریه و همس��رش در زندان به پایه 

ای ترین نیاز ها از جمله دارو و پزشک، محدود شده است
 دفتر عالمه زکزاکی دبیرکل جنبش اس��المی نیجریه در پیامی در صفحه 
توئیتر خود نوش��ت: به رغم ش��رایط دش��وار و وضع وخیم س��المتی عالمه 
زکزاکی و همسرش، ۲۱ روز از زمان انتقال او و مالمه زینت به زندانی دولتی 
می گذرد. دسترس��ی آن ه��ا به پایه ای ترین نیاز ها از جمله دارو و پزش��ک، محدود 
ش��ده است.مسعود شجره مس��ئول کمیسیون حقوق بشر اس��المی در لندن که از 
وضع عالمه شیخ ابراهیم زکزاکی دبیرکل جنبش اسالمی نیجریه و همسرش مطلع 
است، گفت: »فش��ار های شدیدی که نظام نیجریه علیه شیخ زکزاکی اعمال کرد و 
همچنان اعمال می کند، نش��ان می دهد تمایلی به آزادی وی ندارد«.مسعود شجره 
افزود: رفتار نظام نیجریه با ش��یخ زکزاکی و همس��رش بیانگر تمایل این نظام برای 

آزادی آن ها نیست.

آمریکا تعیین کننده سرنوشت انتخابات افغانستان 
رییس جمهور پیشین افغانستان با انتقاد از دخالت های آمریکا در افغانستان 
گفت: انتخابات افغانس��تان در دست افغان ها نبوده و آمریکا به خاطر منافع 
خود سرنوش��ت آن را تعیین می کند. حامد کرزی«، رییس جمهور پیشین 
افغانس��تان از دخالت آمریکا در امور افغانس��تان انتقاد کرد.وی که با شبکه 
تلویزیون��ی »صدای آمریکا« مصاحبه می کرد، گفت: انتخابات افغانس��تان در 
دست افغان ها نبوده و برگزاری انتخابات در این کشور »سلسله معامالت بیگانگان« 
بوده است. کرزی افزود: »در آن زمان )سال ۲009( که من کاندید انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان بودم، نیز انتخابات در دست ما نبود و انتخابات ۲0۱۴ و انتخابات 
امسال نیز به همین شکل بود...نه تنها آمریکا، بلکه کشورهای دیگر به همراه آمریکا 
به خاطر منافع خود در انتخابات افغانستان به شدت دخیل هستند.«وی تاکید کرد 
انتخابات زمانی از آن افغان ها خواهد بود که کنترل همه مراحل انتخابات در دست 

افغان ها بوده و در افغانستان صلح تامین شده باشد.

علی تتماج

لیبی س��رزمینی که با م��ردان بزرگی همچون عمر مختار 
مبارز کننده با اس��تعمار ایتالیا شناخته می شد سالهاست 
که غرق در بحران و جنگ اس��ت. از س��ال ۲0۱۱ که ناتو 
قذافی را سرنگون کرد فضایی از هرج و مرج بر این کشور 
حاکم ش��ده که نتیجه آن فعال تر ش��دن تروریس��ت ها و 
نی��ز دخالت  بی حد و ان��دازه خارجی در بع��د نظامی در 
امور این کش��ور اس��ت. نکته قابل توج��ه در تحوالت این 
کشور تنش��های ایجاد ش��ده میان ترکیه و مصر در قبال 

لیب��ی اس��ت. در اقدامی قابل تامل رج��ب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه در نشست استانداران وابسته به حزب 
عدالت و توس��عه، با بی��ان اینکه »لیب��ی امانت عثمانی و 
مصطفی کمال آتاتورک اس��ت«؛ گفت که ترکیه در حال 
حاضر در پی یافتن مکانی مناس��ب برای استقرار نیروهای 
خود در لیبی است.اردوغان افزود: »از ما درباره اعزام نیرو 
به لیبی س��ؤال می کنند... ما به جایی که دعوت بش��ویم، 
می روی��م. این ادع��ای اردوغان در حالی مطرح ش��ده که 
دیده ب��ان س��وریه خبر داد ک��ه ترکیه برای ب��ار دوم طی 
چند روز اخیر افراد مس��لح را از س��وریه ب��ه لیبی منتقل 
می کند. در این میان نیز  وزیر کش��ور دولت وفاق ملی به 
ریاس��ت فائز الس��راج رئیس دولت وفاق، اعالم کرد که در 
صورت تش��دید اوضاع در این کشور، از ترکیه درخواست 

خواهن��د کرد. اما نکته مهم آن اس��ت ک��ه همزمان مصر 
نیز تحرکات گس��ترده ای را در برابر ترکیه آغاز کرده است 
چنانک��ه عبدالفتح السیس��ی رئیس جمه��وری مصر، در 
تماس تلفنی با »دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، به 
حمایت از ژنرال »خلیفه حفتر«، فرمانده نیروهای موسوم 
به ارت��ش ملی لیبی پرداخت و او را فردی ضدتروریس��م 
خواند. السیس��ی  خواس��تار ممانعت از مداخالت خارجی 
غیرقانونی یا همان مداخله ترکیه در امور لیبی ش��د. حال 
این س��وال مطرح است که ریش��ه تحرکات مصر و ترکیه 

علیه یکدیگر در لیبی چیست؟ 
نگاه��ی بر مناس��بات ترکیه و مص��ر در دوران اردوغان و 
السیس��ی نشان می دهد که روابط دو کش��ور قالب روابط 
دو جانب��ه و نیز ترکیه ای و عربی با چالش مواجه اس��ت. 

ترکیه از حامیان اخوان المسلمین و مرسی رئیس جمهور 
س��رنگون ش��ده مصر بوده و به دنبال گسترش جریان در 
ش��مال آفریقا نیز بوده اس��ت چنانکه زمانی اوغلو نخست 
وزیر ترکیه از خاورمیانه و ش��مال آفریقا پیشرفته با مدل 
ترکیه ای سخن گفته بود. بر این اساس تنش میان طرفین 
در قبال لیبی را می توان ادامه تنش��ها بر سر جریان اخوان 
دانس��ت. مصر پا گرفتن اخ��وان در لیبی را تهدیدی برای 
آین��ده خود با احیای اخوان مصر می داند. بخش دیگر این 
اختالفات ناش��ی از اختالفات عربی با ترکیه اس��ت. روابط 
میان کش��ورهای عربی با محوریت عربستان، مصر، امارات 
با ترکیه بر س��ر تحوالت منطقه و بوی��ژه عدم همراهی با 
تحریم قطر چالش برانگیز است لذا تنشهای کنونی مصر و 

ترکیه را در همین چارچوب می توان تعریف کرد. 

یادداشت

تصمیم رئیس جمهوری عراق برای استعفا، واکنش خیل 
زیادی از ش��خصیت ها و احزاب سیاسی این کشور را در 
پی داش��ت و اغلب آن ها، این استعفا را در شرایط فعلی 

عراق مناسب نمی دانند.
»بره��م صال��ح« رئیس جمهور عراق که ق��درت اجرایی 
ندارد، باآلخره بعد از گذش��ت چه��ار روز از تهدید  خود 
مبنی بر اس��تعفا، پنجشنبه  درخواس��ت استعفای خود 
را به پارلمان این کش��ور ارائه کرد.او در نامه  مکتوبی به 
ریاست پارلمان نوشت، دلیل این کار را دریافت چند نامه 
متناق��ض از پارلمان عراق در مورد تعیین »فراکس��یون 
اکثریت« عنوان کرد و گفت که پارلمان موظف است که 
در مورد این درخواس��ت وی تصمیم گیری کند. صفحه 
»صالح محمد العراقی« در فیس��بوک از او به عنوان فرد 
نزدیک به »مقتدی الصدر«، رهبر جریان الصدر و رئیس 
ائتالف سائرون یاد می شود، از اقدام برهم صالح استقبال 

و تقدیر کرد. 
»سید عمار الحکیم« رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز 
در واکنش به این درخواست استعفا گفت که نخست وزیر 
آتی عراق باید هفت ویژگی  داش��ته باشد: »استقاللیت، 
پاکدستی، وابستگی به عراق، غیر جنجالی، عدم ارتکاب 

جنای��ت در حق مردم و مردمی بودن و مورد تأیید همه 
واقع ش��دن و داش��تن برنامه دولتی صادقانه«.لحظاتی 
بع��د از اعالم آمادگی رئیس جمهور عراق برای اس��تعفا، 
ش��ماری از نمایندگان پارلمان این کشور از ائتالف های 
گوناگون با این درخواس��ت برهم صال��ح اعالم مخالفت 
کردن��د محمد العّب��ودی، فرد نزدیک ب��ه جریان الصدر 
عراق بعد از س��اعتی از اعالم موضع محمد صالح العراقی 
پیش��نهاد برگزاری همه پرسی مردمی برای تعیین نامزد 
نخس��ت وزیری داد. »سعد ش��اکر« از نمایندگان ائتالف 
صادقون که زیر مجموعه ائتالف البناء به ریاس��ت هادی 
العامری اس��ت، در واکنش به امتناع رئیس جمهور عراق 
از معرف��ی »اس��عد عبداالمیر العیدانی« اس��تاندار فعلی 
بص��ره به عنوان نامزد نخس��ت وزیری گف��ت که ائتالف 
البناء ش��خصیت غیر جنجالی ب��رای این منصب معرفی 
خواه��د ک��رد تا دول��ت از حکومت اح��زاب به حکومت 

مستقل حرکت کند.
در ادام��ه واکنش ه��ا، نماین��ده ای از ح��زب دموکرات 
کردس��تان عراق گفت که نخس��ت وزیری ح��ق کردها 
نیست واال آن ها می توانستند در اسرع وقت فرد مقبولی 

را برای نخست وزیری معرفی کنند. 

صف طوالنی مخالفان استعفای رئیس جمهور عراق 
همزمان با تش��دید تنشها میان مسکو و واشنگتن، وزیر 
خارجه روس��یه با بیان اینکه مسکو به دنبال درگیری با 
واشنگتن نیست، گفت به ستیزه جویی های آمریکا علیه 

کشورش واکنش مناسب نشان خواهند داد.
 »س��رگئی الوروف« وزی��ر ام��ور خارجه روس��یه گفت 
مس��کو به دنبال تقابل با واشنگتن نیست اما به اقدامات 
س��تیزه جویانه آمریکا نیز پاس��خ مناسبی نشان می دهد.

الوروف در مصاحبه با ش��بکه »ریانووستی« توضیح داد: 
 »ما با نگرش��ی واقع بینانه ب��ه گفت وگوهای بین آمریکا-

روسیه نگاه می کنیم، مخصوصا با توجه به وضعیت دشوار 
سیاسی داخل ایاالت متحده و انتخابات ریاست جمهوری 
که پیش روی آنهاس��ت«. وی اقدامات »غیردوس��تانه« 
اخیر آمریکا علیه روس��یه را نشانه ای از وضعیت پرتنش 
سیاس��ی در داخل این کشور دانسته و اظهار داشت: »ما 
نیز به نوبه خود، به اجرای اقدامات مناس��ب برای تامین 
امنیت خود و حفظ منافع شهروندان و تّجار روسی ادامه 
داده و واکنش مناسبی به حمالت ستیزه جویانه ]آمریکا[ 
نشان می دهیم. با این حال، ما به دنبال تقابل و درگیری 
نیستیم«. رئیس دس��تگاه دیپلماسی روسیه در این باره 
توضی��ح داد: »ه��دف از این تحریم ه��ا، نگرانی ]آمریکا[ 

برای امنیت انرژی اروپا نیس��ت بلک��ه تحمیل گاز مایع 
آمریکا به بازارهای اروپایی اس��ت. این نمونه آشکاری از 
رقابت ناعادالنه و سیاس��ت زده کردن حوزه انرژی است«. 
همچنین س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه ب��ا انتقاد از 
تمدی��د تحریم های اتحادیه اروپا علیه این کش��ور، گفت 
اروپایی ه��ا با این کار فرصتی دیگ��ر برای بهبود روابط با 
روسیه را از دست دادند. »ماریا زاخاروا« سخنگوی وزارت 
خارجه روس��یه از تمدید تحریم ه��ای اتحادیه اروپا علیه 
مسکو انتقاد کرد و گفت این تحریم ها به اتحادیه اروپا هم 
خسارت می زند. زاخاروا که در نشست خبری هفتگی در 
مسکو در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، در این مورد 
گفت: »عدم تغییر سیاس��ت اتحادیه اروپا در تداوم ساز و 
کارهای محدودساز علیه کشور ما، مایه تأسف است. نظر 
ما درباره تصمیم ۱9 دسامبر شورای اتحادیه اروپا، دقیقا 
همین اس��ت.« همچنین یک روزنامه آمریکایی گزارش 
کرد که فرماندهی س��ایبری آمریکا در آس��ناته انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ۲0۲0، در حال گسترش تاکتیک های 
جنگ اطالعاتی علیه روس��یه اس��ت. فرماندهی سایبری 
آمری��کا )Cybercom( در ح��ال تولی��د و گس��ترش 

تاکتیک های جنگ اطالعاتی علیه روسیه است.

پاسخ مسکو به اقدامات ستیزه جویانه آمریکا

ائتالف آمریکایی-س��عودی همچن��ان در برابر 
مقاومت یمن ناتوان اس��ت چنانکه سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن از شلیک موشک بالستیک 
»ب��در P۱« ب��ه مرک��ز فرمانده��ی متجاوزان 

سعودی در شهر مرزی نجران خبر داد.
»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
از جدیدترین عملیات نظامی این کش��ور علیه 
متجاوزان س��عودی پرده برداشت. سریع اعالم 
کرد که نیروهای مقاوم��ت یمن عملیات تازه 
ای را علیه متجاوزان ترتیب دادند.س��خنگوی 
نیروهای مسلح یمن از شلیک موشک بالستیک 
»ب��در P۱« ب��ه مرک��ز فرمانده��ی متجاوزان 
س��عودی در ش��هر مرزی نجران خبر داد.این 

مقام ارتش یمن اعالم کرد که عملیات مذکور 
در منطق��ه »بئر عس��کر« نجران انجام ش��ده 
اس��ت. همچنین رئیس کمیته عالی امور اسرا 
در دولت نجات ملی یم��ن، بی توجهی ائتالف 
س��عودی را به دو هزار نفر از نیروهایش که در 
عملیات »نصر من اهلل« اس��یر شده اند، محکوم 
کرد. »عبدالقادر المرتضی« رئیس کمیته عالی 
امور اسرا در دولت نجات ملی یمن اعالم کرد، 

ائتالف س��عودی دو هزار نفر از اسرایش را که 
طی عملیات »نصر م��ن اهلل« در محور نجران 
اسیر شدند، رها کرده است. علیرغم آنکه یکی 
از بندهای توافق س��وئد امضا شده در دسامبر 
۲0۱۸ مرب��وط ب��ه تواف��ق اسراس��ت، ائتالف 
متجاوز همچن��ان در این زمینه تعلل می کند.

عملیات نصر من اهلل از ۱۵ آگوست )۲۴ مرداد( 
در محوره��ای مختلف جبهه نج��ران با رصد 

دقیق و اطالعاتی چند ماهه انجام شد.
خب��ر دیگر آنکه دفت��ر هماهنگ کننده حقوق 
بشر سازمان ملل بدون اشاره به نقش عربستان، 
حمله روز سه شنبه ائتالف ریاض به شمال یمن 
را که در پی آن ۱7 غیرنظامی کش��ته شدند، 
محکوم کرد. یگان توپخانه ای ائتالف سعودی ، 
بازاری را در شهر »منبه« استان صعده واقع در 
ش��مال یمن هدف قرار داد که در پی آن، ۱7 

نفر کشته شدند. همچنین وزارت ماهیگیری و 
منابع دریایی یمن ضمن اعالم خبر بازداش��ت 
۱7 صیاد به دس��ت ائتالف س��عودی تصریح 
کرد، بازداشت و شکنجه این صیادان متناقض 
با عرف و قانون بین الملل اس��ت. در این میان 
حمل��ه ائتالف س��عودی به بازاری در اس��تان 
صعده یمن با مهمات فرانس��وی، واکنش تند 
مقامات مختلف صنعاء را در پی داشت. ۲0۱9 
به عنوان پنجمین سال جنگ علیه یمن برای 
مردم این کشور سال سختی بود و از مهم ترین 
اتفاقات این سال می توان به حمله تالفی جویان 
ب��ه »آرامک��و« و »توافق ری��اض« در رابطه با 

جنوب یمن اشاره کرد.

گزارش
ترکی��ه با ادعای حف��ظ میران عثمانی و آتات��ورک و با نام 
کس��ب اج��ازه از دولت ملی لیبی به دنب��ال حضور نظامی 
گسترده تر در این سرزمین  است که مخالفت ها و تحرکات 
مصر برای عدم دخال��ت ترکیه، موجب جدالی دوئل مانند 

میان سران دو کشور در لیبی شده است. 
لیبی که با حضور قذافی ۴ دهه وحدت را تجربه کرده بود 
اکنون با بحرانی ترین ش��رایط امنیتی مواجه است بگونه ای 
که هر گوش��ه ای از آن توس��ط گروه یا قبیل��ه ای اداره می 
ش��ود و کشورهای بی شماری نیز چشم به غارت ثروت های 
آن دوخته اند. ترکیه از جمله کشورهایی است که تحرکات 
گس��ترده را در قب��ال لیبی آغاز کرده و س��عی در افزایش 
حض��ور نظامی در این کش��ور دارد. برخی می گویند ترکیه 
۲9 میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری در لیبی دارد و دخالتش 
برای حفظ این سرمایه هاست و عده ای با اشاره با تحرکات 
نفت��ی ترکی��ه در مدیترانه ای��ن رفتار را ادام��ه همین راه 

می دانند. 
رئیس جمهور ترکیه در س��خنانی پس از بازگشت از تونس، 
گفت که دولت وفاق ملی لیبی از ترکیه درخواس��ت اعزام 
نیرو کرده است. »رجب طیب« اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
در نشست اس��تانداران وابسته به حزب عدالت و توسعه، با 
بیان اینکه »لیبی امانت عثمانی و مصطفی کمال آتاتورک 
است«؛ گفت که ترکیه در حال حاضر در پی یافتن مکانی 
مناسب برای استقرار نیروهای خود در لیبی است. اردوغان 
افزود: »از ما درباره اعزام نیرو به لیبی س��ؤال می کنند... ما 
به جایی که دعوت بش��ویم، می رویم.« رئیس جمهور ترکیه 
تأکید کرد که این کش��ور از تمامی ابزارها برای حمایت از 
دولت مستقر در طرابلس علیه »خلیفه حفتر« بهره خواهد 
برد. او »خلیفه حفتر« را یک کودتا گر مورد حمایت برخی 

کشورهای اروپایی و عربی معرفی کرد.اردوغان که به تازگی 
از سفر تونس بازگش��ته، گفت که ترکیه به مشارکت قطر، 
تون��س و الجزایر در کنفران��س برلین که در خصوص لیبی 
برگزار خواهد شد، اصرار دارد. در این میان دیده بان سوریه 
خب��ر داد که ترکیه برای ب��ار دوم طی چند روز اخیر افراد 
مس��لح را از سوریه به لیبی منتقل می کند. بر اساس اعالم 
دیده بان سوریه، گروه های وابسته به سوریه، مراکز ثبت نام 

و انتقال افراد مس��لح به لیبی را ایجاد کرده اس��ت. برخی 
مناب��ع اعالم کرده اند دولت وفاق ملی لیبی که در طرابلس 
مستقر است، رسما از دولت ترکیه خواسته از این کشور به 

صورت زمینی، هوایی و دریایی پشتیبانی نظامی کند.
اما در نقطه مقابل مصر به ش��دت برای عدم دخالت ترکیه 
در لیب��ی تقال می کند رئیس جمهور مصر در تماس تلفنی 
ب��ا همتای آمریکایی خود از او خواس��ت ب��رای »مداخله« 

ترکی��ه در لیبی، وارد میدان ش��ود.»عبدالفتح السیس��ی« 
رئی��س جمهوری مصر، در تماس تلفنی با »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمری��کا، به حمایت از ژنرال »خلیفه حفتر«، 
فرمانده نیروهای موس��وم به ارتش مل��ی لیبی پرداخت و 
او را ف��ردی ضدتروریس��م خوان��د. همچنی��ن »عبدالفتاح 
السیس��ی« رئیس جمه��ور مصر در گفت و گ��وی تلفنی با 
»جوزپه کونته« نخس��ت وزیر ایتالی��ا، بر ادامه حمایت های 
قاهره از ش��به نظامیان وابس��ته به »خلیفه حفتر« در لیبی 

تأکید کرد.
در این میان دیده بان »اروپایی- مدیترانه ای حقوق بشر« با 
اعالم اینکه دولت امارات متحده عربی از مزدوران سودانی 
برای جنگ با دولت وفاق ملی لیبی اس��تفاده می کند؛ این 
نیروها را به »نقض فجیع حقوق بشر« متهم کرد. خبر دیگر 
از لیب��ی آنکه س��خنگوی کرملین در واکن��ش به اظهارات 
رئیس جمهور ترکیه در خصوص اعزام نظامی به لیبی گفت 
که مداخله کش��ورهای ثالث، به ح��ل و فصل اوضاع لیبی 
کمکی نمی کند. از درون لیبی نیز خبر می رسد شماری از 
مردم شهر »مصراته« واقع در شمال غربی لیبی در اعتراض 
به حمالت نیروهای ش��رق لیبی تحت امر خلیفه حفتر به 
خیابان  ها آمدند. از س��وی دیگر ریاس��ت جمهوری تونس 
اعالم کرد که این کش��ور در ائتالف ادعایی ترکیه و دولت 
وفاق ملی لیبی مش��ارکت نخواهند داشت و تنها به دنبال 
حمایت از راهکار سیاسی در همسایه جنگ زده خود یعنی 
لیبی است. نکته قابل توجه آنکه همزمان با تحرکات ترکیه 
در لیبی رس��انه های یمنی با افش��ای سندی اعالم کردند، 
چند افس��ر اطالعاتی ترکیه از طریق گ��ذرگاه »صرفیت« 
وارد این کش��ور ش��ده اند و آنکارا دنبال تقویت نفوذ خود 

در یمن است.

ترکیه، مصر و لیبی 
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دوئل اردوغان و السیسی در طرابلس 
تنش ها میان ترکیه و مصر بر سر لیبی باال گرفت

ناکامی ائتالف آمریکایی-عربستانی در برابر مقاومت یمن ادامه دارد

»P۱ مرکز فرماندهی سعودی هدف »بدر


