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با وجود ابراز تمایل سوگا برای دیدار با اون، 
کره شمالی، ژاپن را به باد انتقاد گرفت

نکــه  آ ز  ا پــس 
نخســت وزیر ژاپــن 
تمایــل خــود را برای 
دیدار بــا رهبــر کره 
شمالی به منظور حل 
مســائل دو جانبه ابراز کرد، روزنامه رسمی کره 
شمالی دیروز )یکشــنبه( ژاپن را به خاطر تاریخ 
تعرض هایش به شــبه جزیره کره به بــاد انتقاد 
گرفت.  به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
یونهاپ، روزنامه رودونگ ســینمون که یکی از 
ارگان های حزب حاکم »کارگران« کره شمالی 
محسوب می شــود، امروز در مقاله ای به انتقاد 
از ژاپن به خاطر »اشــغال شــبه جزیره کره در 
جریان نیمه نخســت قرن بیســتم و مشارکت 
در یک سیاست وحشــیانه برای نابودی مردم« 
پرداخت. روزنامه رودونگ سینمون ضمن تاکید 
بر که چطور ژاپن ثروت فرهنگی و منابع طبیعی 
با ارزش های نجومــی را به یغما برده اســت، از 
توکیو به خاطر نمایــش دادن و تحریف چنین 
تاریخ مشــکل داری انتقاد کرد. شبه جزیره کره 
از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵ میالدی تحت حکومت 
اســتعماری ژاپن قرار داشــت. این مقاله پس از 
آن منتشر شد که یوشیهیده سوگا، نخست وزیر 
ژاپن به دنبال نشســت روز جمعه با جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که آماده اســت 
تا با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به منظور 
حل مساله شــهروندان ژاپنی ربوده شده توسط 
پیونگ یانگ در دهه های گذشته دیدار کند. این 
مقاله روزنامه رودونگ سینمون تازه ترین اقدام 
کره شمالی در جریان محکومیت های کنونی اش 
علیه ژاپن به رغم درخواســت های مکرر سوگا 
برای دیدار با کیم جونگ اون محسوب می شود. 
پیونگ یانگ اصرار داشته که توکیو باید با گذشته 
مشکل دارش رو به رو شــود و به آن بپردازد و به 
مشکالت تبعیض نژادی علیه اتباع کره شمالی 
در ژاپن رسیدگی کند. اوایل ماه جاری میالدی، 
پیونگ یانــگ همچنین اعالم کــرد که کمیته 
المپیک کره شــمالی تصمیم گرفته تا به منظور 
حفظ جان ورزشکاران از ابتال به ویروس کرونا در 
بازی های المپیک که قرار است در توکیو برگزار 

شود، شرکت نکند.
    

معترضان به سیاست های نتانیاهو 
بار دیگر به خیابان آمدند 

هــزاران نفــر در 
سرزمین های اشغالی 
علیه نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی تظاهرات 

کردند. 
به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پست، هزاران 
نفر از معترضان به سیاست های بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر در مناطق 
مختلف سرزمین های اشغالی به خیابان ها آمدند. این 
تظاهرات در حالی برگزار می شود که نتانیاهو بار دیگر 
و به رغم بی نتیجه بودن انتخابات پارلمانی اخیر رژیم 
صهیونیستی، بار دیگر مامور به تشکیل دولت شده 
است. شرکت کنندگان در این تظاهرات، با اعتراض 
علیه سیاست های نتانیاهو، پرونده های فساد وی و 
سوء مدیریت شدید در جریان بحران کرونا خواستار 

استعفای نخست وزیر رژیم هستند.
    

 عفو هزاران زندانی در میانمار، 
اما نه مخالفان سیاسی

میان  حکومت نظا
میانمار به مناســبت 
سال نوی بودایی اعالم 
کرد بیــش از ۲۳هزار 
نفر را مــورد عفو قرار 
داده است. در میان آنها مخالفان حکومت دیده 
نمی شــوند. مخالفان مردم را به تحریم جشــن 
ســال نو فراخوانده اند. اعتراضات مردمی علیه 
کودتاچیان میانمار به اشکال مختلف ادامه دارد. 
یک ســخنگوی اداره زندان های میانمار خبر از 
»عفو و آزادی« بیش از ۲۳هزار زندانی داده است. 
او اما نگفت که فعاالن جنبش دموکراسی خواهی 
نیز مورد عفو گرفته اند. گفته می شود اکثر کسانی 
که مورد عفو قرار گرفته اند پیــش از اول فوریه 
۲۰۲۱ زندانی شــده بودند. بر اساس داده های 
ســازمان کمک به زندانیان سیاســی، از زمان 
اوج گیری اعتراضات علیه کودتای نظامیان این 
کشور بیش از ۳۱۰۰ نفر دستگیر شده اند. جشن 
چند روزه ســال نو در میانمار به طور معمول با 
برگــزاری آیین هایی در معابــد بودایی و تزئین 
رنگین خیابان ها همراه است. امسال اما جنبش 
دموکراســی خواهی از مردم خواســته  اســت، 

جشن های رسمی را تحریم کنند.

جهاننما
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نخســت وزیر لیبی در سخنانی بر 
پایبندی  خود به برگزاری انتخابات در 
دســامبر آتی تاکید کرد. عبدالحمید 
الدبیبه، در بیانیه ای به جامعه بین الملل 
اطمینان داد که تمامی امکانات مادی 
و لجســتیکی را در اختیار کمیساریای 
عالی انتخابات قرار دهد تــا انتخابات 
لیبی در موعد مقرر )۲۴ دسامبر آینده( 
برگزار شــود. وی همچنین از قطعنامه 
شورای امنیت که از نمایندگان پارلمان 
و نهادهای مرتبط می خواهد اقدامات 
ذکر شده در نقشه راه گفت وگوی لیبی 
برای تسریع در روند برگزاری انتخابات 
سراســری و پارلمانــی را انجام دهند، 
اســتقبال کرد. الدبیبــه همچنین از 
قطعنامه دیگر شــورای امنیت درباره 
اعزام یک تیم ۶۰ نفره ناظران بین المللی 
به لیبی جهت نظارت بر آتش بس در این 
کشور استقبال کرد. وی اعالم آمادگی 
کرد که تمامی امکانات الزم برای تسهیل 
فعالیت این تیم بین المللی را فراهم کند. 
نخســت وزیر لیبی در ادامه از شورای 
امنیت خواست که به دولت لیبی برای 

اخراج مزدوران از این کشور کمک کند.
الدبیبه همچنین بــر پایبندی به 
مأموریتش و تالش برای فراهم کردن 
خدمات الزم برای شهروندان لیبیایی 

در تمامی مناطق این کشور تأکید کرد.
نظارت  60 صلحبان سازمان ملل بر 

روند آتش بس لیبی 
اشاره الدبیبه به قطعنامه روز جمعه 
شورای امنیت سازمان ملل است که طی 

آن با اعزام ۶۰ صلحبان به لیبی موافقت 
کرد. در این قطعنامه همچنین از دولت 
لیبی خواسته شده تا مقدمات برگزاری 
انتخابات آزاد، جامع و مستقل را در تاریخ 
۲۴ دســامبر فراهم کند. در قطعنامه 
مصوب روز جمعه، شــورای امنیت بر 
مشــارکت کامل، برابر و معنادار زنان و 
ورود جوانــان در انتخابات تأکید کرده 
است. به طور مشــخص تر قطعنامه ای 
که روز جمعه تصویب شده، ایجاد یک 
واحد نظارت بر آتش بس با حداکثر ۶۰ 
صلحبان سازمان ملل در لیبی است. این 
واحد نظارتی مستقل از سازوکار نظارت 
بر آتش بس اســت که خود طرف های 
متخاصم برای ایجاد آن تالش می کنند. 
بر اساس این گزارش، هر چند از ماه اکتبر 
آتش بس در لیبی برقرار شده، اما جاده 
اصلی از ســرت به مصراته بسته است. 
این جاده در خط مقدم درگیری ها قرار 
گرفته است. در ماه اکتبر، حفتر و دولت 
وفاق ملی با آتش بــس موافقت کردند 
و فرایندی را به رهبری ســازمان ملل 
متحد آغاز کردند که در نتیجه آن دولت 
انتقالی جدیدی در ماه فوریه در لیبی بر 

سر کار آمد.
اولین نشست دولت وحدت ملی 

لیبی در بنغازی
سخنگوی دولت وحدت ملی لیبی 
اعالم کــرد که نخســت وزیر به زودی 
همراه با تمامــی وزرای کابینه خود در 
بنغازی نشست خواهد داشت. محمد 
حموده، اظهار کرد: عبد الحمید الدبیبه، 

نخست وزیر این کشور به زودی همراه 
با تمامــی وزرای دولــت وحدت ملی 
برای برگزاری نشســت وزرا سفری به 
شهر بنغازی خواهد داشــت. حموده 
گفت: نخست وزیر و تمامی وزرا به دیگر 
شهرهای لیبی نیز سفر خواهند داشت، 
سفرهای کابینه به شــهرهای لیبی با 
اهمیت بوده و در برنامه های کاری دولت 
گنجانده شــده اند، این ســفرها البته 
این مســاله نیاز به هیچ فشاری ندارد و 

موضوعی عادی است و باید انجام شود.
 نیروهای غربی آتش جنگ لیبی را 

روشن نگه داشتند 
استاد دانشــگاه تحلیلگر سیاسی 
مصر تاکید دارد که نیروهای غربی برای 
چپاول ثروت لیبی، آتش جنگ را روشن 
نگه داشتند. »محمد سید احمد«، در 
تشریح تحوالت سال گذشته در لیبی و 
عوامل پشت صحنه تشدید بحران در این 
کشور در گفت وگو با خبرنگار ایلنا تصریح 
کرد: حوادث لیبی طی دو سال گذشته با 
تحول چشمگیری مواجه بود و دو قدرت 
اصلی یکی در شرق به فرماندهی نظامی 
»خلیفه حفتر«، فرمانده نیروهای موسوم 
به ارتش ملــی و همراهــی پارلمان به 
رهبری »عقیله صالح« و دیگری در غرب 
به رهبری »فائز السراج«، رئیس دولت 
وفاق ملی که طبق توافق »صخیرات« 
توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته 
شــد، در صحنه نبرد ظاهر شدند. وی 
افزود: اما جنگ همچنان ادامه پیدا کرد 
و هیچ یک از دو قدرت مذکور نتوانستند 

جنگ را به نفع خود پایان دهند. این در 
حالی بود که حفتر تالش فراوانی برای 
نفوذ به طرابلس و سیطره بر آن به عمل 
آورد، اما ترکیه به دســتور آمریکا وارد 
خط شد و به  الســراج و نیروهای مسلح 
وی برای مقاومت در برابر قدرت شــرق 
کمک کرد. وی در ادامه گفت: طبیعتا 
نیروهای غربی نیــز تالش کردند آتش 
جنگ را روشــن نگه دارند تا بتوانند به 
چپاول ثروت مردم لیبی ادامه دهند. این 
تحلیلگر مصری درباره تشکیل دولت 
وحدت ملی در لیبی تصریــح کرد: به 
اعتقاد من دولت جدیــد که با نام دولت 
وحدت ملی اخیرا آغاز به کار کرده است، 
پیشرفتی در مسیر برقراری دموکراسی 
در لیبی محقق نخواهد کرد و قادر به حل 
بحران این کشور نخواهد بود، چراکه این 
دولت نتیجه و برآیند طرح غربی هایی 
است که نمی خواهند بحران حل شود 
بلکه به عکس به دنبال ادامه و استمرار 

آن هستند. وی افزود: نقشه طراحی شده 
برای آینده می گویــد که دولت موقت، 
امور کشور را تا زمان برگزاری انتخابات 
پارلمانی و ریاســت جمهوری در پایان 
سال اداره خواهد کرد. اما این مسیری 
اشتباه است، زیرا هر مسیر درستی در 
لیبی باید با آشتی ملی بین همه طرف ها 
و گروه های لیبیایــی و بدون طرد هیچ 
یک از قدرت های حاضر در صحنه آغاز 
شود و سپس صفوف ملی، متحد و ارتش 
ملی نیز برای مبارزه با تروریسم و نابودی 
تروریست هایی که به اختیار و انتخاب 
خود خارج نخواهند شد، شکل گرفته 
و تکمیل شود. پس از این مرحله است 
که مسیر سیاســی، هموار و برگزاری 
انتخابات میسر خواهد شد، اما داده های 
موجود در حال حاضــر از ادامه بحران 

حکایت می کنند.
سازمان ملل باعث عمیق تر شدن 

بحران لیبی شده است
ســید احمد درباره نقش و جایگاه 
ســازمان ملل در بحران لیبی تاکید 
کرد: سازمان ملل باعث عمیق تر شدن 
بحران شــده اســت زیرا این سازمان 
دستورهای قدرت های بین المللی را 
که خود از ســال ۲۰۱۱ پشت صحنه 
جنگ علیه لیبی و سرنگونی رژیم آن 
بوده اند اجرا می کنند. این ابرقدرت ها 
بودند که از آغاز سقوط رژیم پیشین، 
دســت به تخریب نهادهــای جامعه 
لیبی زده و ثروت های نفتی کشــور را 
غارت کردند. وی درباره تاثیر حضور 
کشــورهای غربی در صحنه تحوالت 
لیبی افزود: بیشــتر کشورهای غربی 
یکی از طرف های جنــگ علیه لیبی 
بوده اند و به تبع  نقش آنها منفی بوده 
و تالشی برای حل بحران نمی کنند. 
متأسفانه نقش کشــورهای عربی نیز 
نقش کشورهای غربی را تقویت کرد. 
اتحادیه عرب با جنگ ناتو علیه لیبی 
در ســال ۲۰۱۱ موافقت کرد. تنها دو 
کشــور عربی مصر و الجزایر بودند که  
بیشترین آمادگی را برای حل بحران 
لیبی اعالم کردند به ویژه اینکه امنیت 
ملی این دو کشور در سایه ادامه بحران 

لیبی در معرض خطر قرار گرفتند.
اما و اگر بر سر نقشه راه 

طراحی شده 
این تحلیلگر مصــری درباره زمان 
تعیین شــده برای برگزاری انتخابات 
گفت: به اعتقاد مــن انتخابات در زمان 
مقرر برگزار نخواهد شد، زیرا نقشه راه 
طراحی شــده جهتی معکوس دارد و 

امکان ندارد که خروجی چنین مسیری 
آینده ای بهتر برای مردم لیبی باشد.

وی افزود: آنچه که مــن برای حل 
بحران لیبی الزم و ضــروری می بینم، 
حرکت فوری در مسیر آشتی ملی است؛ 
مســیری که احدی به ویژه طرفداران 
مردمی که قدرت حقیقــی حاضر در 
صحنه هستند، در آن مستثنی نشود. 
اما قدرت های غربی نقش مردم را نادیده 
می گیرند و تنها گروه حفتر در شــرق و 
گروه الســراج در غرب را می بینند حال 
آنکه هــر دو طرف در جبهــه تخریب 
لیبی در سال ۲۰۱۱ بوده اند. سید احمد 
تصریح کرد: آشتی ملی که ما بر آن تاکید 
می کنیم، باید با نظارت کشورهای عربی 
به ویژه کشورهایی چون تونس، مصر، 
الجزایر و مراکش که امنیت ملی آنها از 
ادامه جنگ لیبی آسیب می بیند، صورت 
گیرد. باید توجه داشته باشیم که در حال 
حاضر خیلی نمی توان بــه دولت های 

تونس و مراکش تکیه کرد.
وی تاکید کرد: طبیعتا آشتی ملی 
در لیبی نباید با نظارت غرب و سازمان 
ملل انجام شود زیرا آنها تمایل حقیقی 
برای پایان دادن به بحــران ندارند و  هر 
کشوری که در جنگ مشارکت داشته 
باشد، نمی تواند بخشی از راه حل آن باشد 
و همواره تالش می کند وضعیت فعلی را 
تثبیت کند تا بتواند به غارت سرمایه های 

مردم لیبی ادامه دهد.
ایــن تحلیلگــر مصــری در پایان 
افزود: از دیدگاه من پس از آشتی ملی، 
راهکار بحران لیبی، مبارزه با تروریسم 
و خشــکاندن ریشــه های آن از طریق 
تشکیل ارتشی متحد اســت. در ادامه 
نیز باید نهادهای دولتی تاسیس شوند 
و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 

برگزار شود.

نقشه راه طراحی شده برای انتخابات،به بحران لیبی خاتمه خواهد داد؟

راه دشوار دولت وحدت در برقراری آشتی ملی
تحلیلگر مصری: دولت 

جدید که با نام دولت وحدت 
ملی اخیرا آغاز به کار کرده 
است، پیشرفتی در مسیر 

برقراری دموکراسی در 
لیبی محقق نخواهد کرد 
و قادر به حل بحران این 

کشور نخواهد بود، چراکه 
این دولت نتیجه و برآیند 
طرح غربی هایی است که 

نمی خواهند بحران حل 
شود 

نخست وزیر لیبی، در 
بیانیه ای به جامعه بین الملل 

اطمینان داد که تمامی 
امکانات مادی و لجستیکی 

را در اختیار کمیساریای 
عالی انتخابات قرار دهد 

تا انتخابات لیبی در موعد 
مقرر )۲۴ دسامبر آینده( 

برگزار شود

دولت های چین و آمریکا گفته اند که متعهدند تا درخصوص تغییرات آب وهوایی با یکدیگر و سایر کشورها همکاری کنند. پس از 
چندین دور مذاکره بین شی ژنهاوا، نماینده چین در تغییرات اقلیمی و جان کری، همتای آمریکایی این توافق به دست آمده است. 
در بیانیه ای که روز یکشنبه منتشر شد هر دو طرف تاکید کردند که اقداماتی را برای کاهش گازهای گلخانه ای انجام دهند. قرار است 
این هفته جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اجالسی مجازی در خصوص تغییرات اقلیمی را برگزار کند و چین از این امر استقبال کرده 
است. با این حال مشخص نیست که آیا شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در این اجالس مجازی 
که سایر رهبران جهان شرکت خواهند کرد، حاضر خواهد شد یا خیر؟ در بیانیه مشترک دو کشور 
آمده است: »ایاالت متحده آمریکا و چین برای همکاری یا یکدیگر و سایر کشورها متعهد شده اند تا 

در برابر تغییرات اقلیمی که جدیت و اضطرار را می طلبد، فعالیت کنند«.

یکی از پزشکان الکسی ناوالنی، منتقد در حبس کرملین می گوید، وضعیت سالمت وی به شدت رو به وخامت است و این منتقد 
۴۴ ساله احتماال در آستانه مرگ قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یاروسالو آشیکمین، اعالم کرد که نتایج تست های پزشکی 
که از خانواده ناوالنی دریافت کرده نشان می دهد که سطح پتاسیم خون او به شدت باالست و این می تواند او را در معرض حمله قلبی 
قرار دهد و همچنین سطح کراتینین خون ناوالنی نیز به قدری باالست که ممکن است کلیه هایش از کار بیفتد. این پزشک روس در 
صفحه فیسبوکش نوشت: بیمار ما هر لحظه ممکن است جانش را از دست بدهد. در همین حال، جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که اوضاع ناوالنی »کامال ناعادالنه« و »کامال نامناسب« 
است. ناوالنی سه هفته پیش و در پی رد درخواستش برای دیدار با یک پزشک متخصص و مورد 

اعتماد دست به اعتصاب غذا زده و این اعتصاب همچنان ادامه دارد.

هشدار پزشکان: ناوالنی با خطر مرگ قریب الوقوع روبروستتعهد چین و آمریکا برای همکاری درخصوص تغییرات اقلیمی

جنبش مقاومت اسالمی فلســطین )حماس( هشدار 
داد، صحبت از به تاخیر انداختن انتخابات باید به مثابه زنگ 
خطری برای تمامی فراکسیون های انتخاباتی باشد که کاندیدا 
شده اند. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فلسطینی 
»سما«، ماجد حسن، یکی از رهبران جنبش حماس اعالم 
کرد، گزارش های اخیر رسانه ها درخصوص به تعویق انداختن 
انتخابات نشانه وجود تصمیمات از پیش اتخاذ شده برای لغو 
انتخابات به بهانه شهر قدس است. وی از گروه ها و ائتالف های 
شرکت کننده در انتخابات خواســت موضع واضح و آشکار 
خود را در مخالفت با هرگونه رویکردی درخصوص به تعویق 
انداختن برگزاری انتخابات تحت هر شرایط اعالم کنند. ماجد 
حسن گفت، بر این باور است که به تعویق انداختن برگزاری 
انتخابات یا لغو آن پس از رایزنی های گسترده در قاهره که در 
آن تمامی فلسطینیان مشارکت داشتند و بر سر برگزاری آن به 
اتفاق نظر رسیدند، »جرقه ای برای وضعیت بحرانی فلسطین 

خواهد بود که تنها خداوند پیامدهــای آن را می داند.« وی 
همچنین تصریح کرد، باید فلسطینیان در قبال این اقدام، 
موضع جدی و مسئوالنه داشته باشند. ماجد حسن در ادامه 
گفت، هر موضع جدید در قبال این پرونده باید نتیجه اجماع 
تمامی فلسطینیان باشد نه موضع شخصی و یک جانبه یک 
گروه فلســطینی که تعداد آنها از ۱۰ تن هم فراتر نمی رود و 

نمی تواند لیستی برای ورود به انتخابات تشکیل دهد.

جمهوری چک اعالم کرد که ۱۸ دیپلمات روس را به 
دلیل »جاسوسی و دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات 
نظامی در ســال ۲۰۱۴ « اخراج می کند. آندری بابیش، 
نخست وزیر جمهوری چک گفته است که تصمیم اخراج 
دیپلمات های روس براساس »شواهد صریح« ارائه شده 
توسط سرویس های اطالعاتی و امنیتی چک در خصوص 
دخالت عوامل نظامی روسیه در انفجار گسترده در یک شهر 
شرقی اتخاذ شده است. به دنبال این انفجار، صدها نفر از 
روســتاهای مجاور مجبور به ترک خانه ها و محل زندگی 
خود شده بودند. آندری بابیش اضافه کرده است، جمهوری 
چک یک کشور مستقل است و می بایست به طور مقتضی 
براساس شواهد بی سابقه به دست آمده، واکنش نشان دهد. 
یان َهماِچک، زیر خارجه جمهوری چک، هم گفته است به 
این افراد ۴۸ ساعت مهلت داده شــده تا خاک جمهوری 
چک را ترک کنند. یان َهماِچک این ۱۸ دیپلمات شاغل در 

سفارت روسیه را عامِل مخفی »سرویس اطالعات خارجی« 
و »اداره اصلی اطالعات فدراسیون روسیه« معرفی کرده 
است. جنیفر باخوس ، کاردار در سفارت ایاالت متحده در 
پراگ، با اشاره به این که آمریکا در کنار متحد خود، جمهوری 
چک ایستاده، گفته است، ما از اقدامات قابل توجه )دولت 
چک( برای افشای اقدامات خطرناک روسیه در خاک چک 

تقدیر می کنیم.

هشدار حماس درباره به تاخیر افتادن انتخابات فلسطینجمهوری چک ۱۸ دیپلمات روس را اخراج کرد 
خبرخبر


