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 اون: کره شمالی بدترین شرایط 
را می گذراند

خبرگزاری رســمی کره شــمالی روز گذشته 
)چهارشنبه( گزارش داد، رهبر کره شمالی از اعضای 
کلیدی و اصلی حزب حاکم کارگران خواست تا در 
انجام برنامه اقتصادی پنج ســاله جدید این کشور 
فعال تر و مسئولیت پذیرتر باشند. به گزارش رویترز، 
این اظهارات پس از آن مطرح شدند که کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی هفته گذشته از سایت پروژه 
ساخت ۵۰ هزار دستگاه آپارتمان در پیونگ یانگ 
بازدید کرد و خواستار تالش بیشــتر در ساخت و 
توسعه مسکن شــد؛ پروژه ای که بخشی از برنامه 
اقتصادی ای است که در کنگره ماه ژوئیه اعالم شد. 
خبرگزاری کی سی ان ای کره شمالی گزارش داد: 
کیم جونگ اون روز سه شنبه در کنفرانسی با حضور 
اعضای حزب حاکم سخنرانی کرد. این کنفرانس 
در حالی برگزار شد که کشــور نسبت به دورنمای 
اجرای تصمیمات اتخاذ شــده در کنگره ژوئیه از 
روحیه باالیی برخوردار است. در این گزارش آمده 
است: ۱۰ هزار تن از جمله دبیران حزب از بخش های 
مختلف به ویژه سایت های تولیدی، مقامات ارشد 
استانی و دبیران ارشــد کمیته های حزب در این 
کنفرانس حضور داشتند. کیم جونگ اون در جریان 
سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس گفت: دبیران و 
مدیران حزب از اعضای اصلی کادر بدنه حزب ما و 
پرچمداران در اجرای سیاست حزب حاکم هستند. 
کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران انتظار دارد که 
شما فعال تر و مسئولیت پذیرتر عمل کنید به گونه ای 
که هسته های حزب را تقویت کنید. وی افزود: شما 
باید با آگاهی و اشتیاق سیاسی باال در این کنفرانس 
شــرکت کنید و به طور جدی مطالعه کنید که اگر 
می خواهید اعضای حزب و سایر قشر کارگر را برای 
اجرای تصمیمات اتخاذ شده کنگره حزب ترغیب 
کنید، چگونه باید وارد عمل شوید. کیم جونگ اون 
همچنین اذعان کرد که کشورش با بدترین اوضاع و 
شرایط مواجه است. وی گفت: بهبود استانداردهای 
زندگی مردم حتی در بدترین شرایط که در جریان 
آن ما مجبور به غلبه بر چالش های بی ســابقه ای 
هستیم به نقشی که گروه ها و سازمان های کلیدی و 
اصلی حزب ایفا می کنند، بستگی دارد. کارشناسان 
می گویند کیم جونگ اون همزمان با نزدیک شدن 
به ۱۰ سالگی حکمرانی اش احتماال با سخت ترین 
دوران روبه روست چرا که پاندمی کرونا در کره شمالی 
به اقتصاد متزلزل این کشور که به دنبال تحریم های 
تحت رهبری آمریکا به خاطر برنامه تســلیحات 
اتمی اش فلج شده، شــوک بزرگ تری وارد کرده 
است. کیم جونگ اون در این کنفرانس همچنین از 
واحدهای اصلی و کلیدی حزب به خاطر قصورهایی 
که باید فورا رفع شوند تا توسعه پایدار و سالم حزب 

حاکم تضمین شود، انتقاد کرد.
    

مرگ بیش از ۴۰۰۰ بیمار کرونایی 
ظرف ۲۴ ساعت در برزیل

مقامات برزیل از جان باختن بیش از ۴۰۰۰ بیمار 
کرونایی ظرف ۲۴ ساعت برای اولین بار در این کشور 
خبر داده و تاکید کردند که شیوع گونه های مسری تر 
ویروس، موجب افزایش شدید موارد ابتال شده است. 
به گزارش اسپوتنیک، بیمارستان های برزیل مملوء 
از بیمار شده است و در برخی از شهرها بیماران در 
انتظار دریافت خدمات درمانی جان خود را از دست 
می دهند و نظام ســالمت در بسیاری از مناطق در 
آستانه فروپاشی است. تاکنون بیش از ۳۳۷ هزار نفر 
در برزیل بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ جان خود 
را از دست داده اند و این کشور پس از ایاالت متحده 
در رتبه دوم به لحاظ آمار باالی فوتی های کرونا قرار 
دارد. آمار باالی فوتی هــای کروناویروس در برزیل 
درحالیست که رئیس جمهوری این کشور با اعمال 
محدودیت های کرونایی به منظور مقابله با شیوع 
بیماری مخالف اســت. وی مدعیست که تاثیرات 
مخرب اقتصادی ناشــی از اعمــال محدودیت ها 
از تاثیرات شــیوع کروناویروس بیشتر است و این 
درحالیست که عده زیادی در این کشور روزانه بر اثر 
ابتال به کووید ۱۹ جان خود را از دست می دهند. وی با 
انتقاد نسبت به اعمال قرنطینه بر این باور است که این 
اقدامات با خطر بروز چاقی و افسردگی مرتبط است!

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 پس از قریب به شش سال جنگ 
داخلی در لیبی در نهایت با استقرار 
دولت وحدت ملی برای بار دیگری 
زندگی و آرامش در این کشور جریان 
پیدا کرد. این کشــور عربی از سال 
۲۰۱۴ میزبان بحرانی مســلحانه 
از جنــس داخلی در غرب و شــرق 

مختصات جغرافیایی خود شد. 
این جنگ،  نخســت بین دولت 
طبرق که از سوی مجلس نمایندگان 
منتخب ســال ۲۰۱۴ تشکیل شده 
بود و دولت کنگره ملی مســتقر در 
طرابلس بر ســر کنترل بر سرزمین 
و منابع نفت لیبی آغاز شــد؛ چراکه 
دولت طبرق )مستقر در شرق لیبی( 
به رهبــری ژنرال خلیفــه حفتر و با 
پشتیبانی ارتش ملی لیبی و نیروی 
هوایی مصر و امــارات متحده عربی، 
دولت کنگره ملی را مورد آماج حمله 
قرار داد. با گذشــت این خط ســیِر 
جنون آمیز، باالخره روز یکشــنبه 
۱۹ ژانویــه ۲۰۲۰ برلیــن میزبان 
کنفرانسی به منظور بررسی تحوالت 
لیبی شد تا بلکه این منازعه خونین و 

فرسایشی پایان یابد.  این کنفرانس با 
شرکت پشتیبانان اصلی هر دو جناح 
درگیر در خاک آلمان برگزار شــد. 
در آن زمان آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان اعالم کرد که آتش بس دائمی 
برقرار خواهد شــد و حــل و فصل 
اختالفات به صورت سیاســی ادامه 
پیدا می کند و کمیته ای متشکل از ۵ 
نفر از نظامیان هر طرف این درگیری 
)کمیته ۵+۵(، بر آتش بس نظارت 

خواهند داشت.
در نهایت اواخر اســفند ماه سال 
گذشته بود که وزرای دولت جدید 
لیبی به ریاست عبدالحمید الدبیبه، 
طی جلســه ای در شــهر طبرق در 
مقابل پارلمان ادای ســوگند کرد. 
ایــن جلســه در حضور گســترده 
طرف های بین المللــی و همچنین 
حضور ســفیران کشورهای دوست 
و بــرادر انجام گرفــت. در آن زمان 
منابع خبری اعــالم کردند که قرار 
بود این جلســه در بنغــازی برگزار 
شــود اما به دالیلی به ُطبرق )واقع 
در شرق لیبی( منتقل شد. طی این 
مراســم، قدرت به صورت رســمی 
از فائــز الســراج، نخس وزیر دولت 
وحدت ملی به دولت جدید با ریاست 
عبدالحمید الدبیبه تحویل داده شد. 

این رویداد را باید اساســاً مهمترین 
واقعه شــمال آفریقا طی ۵ ســال 
گذشته دانست؛ چراکه درگیری در 
لیبی عماًل به یکی از گسترده ترین و 
هزینه زا ترین منازعات بین المللی 
تاریخ معاصر تبدیل شــده بود که 
تنوع و تعدد بازیگران آن به ســوژه 
هر رســانه ای تبدیل شــده بود. در 
این میان طبیعی اســت که پس از 
انتقال قدرت در این کشور، بسیاری 
از طرف های درگیری در این کشور، 
به دنبال ســهم خواهی به نفع خود 
خواهند رفت. به عنوان مثال دو روز 
پس از آنکه انتقال قــدرت در لیبی 
انجام شد، منابع خبری از سفر قیس 
ســعید، رئیس جمهوری تونس به 

لیبی خبر دادند. 
دفتر قیس ســعید در مورد سفر 
وی به لیبی اعالم کرد که این ســفر 
در چارچوب کمــک تونس به روند 
دموکراسی در لیبی، پیوند پل های 
ارتباطی، تقویت رایزنی و هماهنگی 
میان رهبران دو کشور و همچنین 
تقویــت دیدگاه هــا و تقویت روند 
همــکاری متمایز میان دو کشــور 
و ایجــاد همبســتگی فراگیــر که 
خواسته های مشــروع دو ملت در 
برقراری ثبات و رشــد و توســعه را 

برآورده سازد، انجام خواهد شد. این 
اولین ســفر یک مقام خارجی پس 
از انتقال قدرت در لیبی به حســاب 
می آید و باید آنرا شــروع و تسهیل 
کننده مناسبات ســایر کشورها با 
لیبی دانســت؛ به گونه ای که اوایل 
فروردین ماه محمد المنفی، رئیس 
شورای ریاســتی لیبی و معاون وی 
سفر رسمی را به مصر آغاز کردند و 
قاهره نخستین مقصد عربی المنفی 
پس از انتصاب در این سمت بود. اما 

داستان به اینجا ختم نشد!
بازگشت اعراب و اروپا به لیبی 

بدون تردید زمانــی که در مورد 
لیبی حــرف می زنیــم نمی توانیم 
بازیگری کشورهایی مانند فرانسه، 

آلمان،ایتالیا و حتی بریتانیا را نادیده 
بگیریم. در پالنی بزرگتر باید گفت 
که اساساً اتحادیه اروپا نفوذ زیادی از 
دهه ها قبل در لیبی دارد و به همین 
دلیل بود که شــارل میشل، رئیس 
شــورای اروپا به منظور نشان دادن 
حمایت اروپایی ها از تشکیل دولت 
جدید در لیبی سه روز پیش به این 

کشور سفر کرد. 
او بعد از ورود به طرابلس با محمد 
الدبیبه، نخســت وزیر جدید لیبی 
دیدار و اعالم کرد: »من می خواستم 
هر چه زودتر به لیبی بیایم تا پیغام 
صریــح و قدرتمنــدی بــه مردم 
و رهبــری جدید در این کشــور را 
ارســال کنم؛ چراکه آینده لیبی در 
دستان شماست و فرصتی بی نظیر 
برای ساختن یک کشور یکپارچه، 

مستقل، با ثبات و مرفه دارید«. 
او در کنفرانس مطبوعاتی اش با 
نجالء المنقوش، وزیر خارجه لیبی 
اعالم کرد که ســفیر این اتحادیه به 
زودی فعالیت خــود را در لیبی آغاز 
می کند. این اظهارات شارل میشل 
باعث شد تا بســیاری از کشورهای 
اروپایــی و حتی عربی نســبت به 
بازگشایی سفارت های خود بیانیه 

صادر کنند. 
به عنوان مثال پیشــتر فرانسه 
اقدام به بازگشــایی ســفارت خود 
در طرابلــس کرد و انتظــار می رود 
ســفارت های اروپایی دیگری طی 
هفته های آتی ســفارت خود را در 
لیبی بازگشــایی کنند. از ســوی 
دیگــر کریاکوس میتســوتاکیس، 
نخســت وزیر یونان با ماریو دراگی، 
همتای ایتالیایــی خود در طرابلس 
دیدار کرد و دو طرف در جریان این 
دیدار به حمایت از لیبی پرداختند. 

در این میان نکتــه ای که بیش 
از تحرک اروپایی هــا حائز اهمیت 
خواهد بود، تمایل دولت جدید لیبی 
به برقراری روابط با کشورهای عربی 

حاشیه خلیج فارس است. 
بر این اســاس محمــد حموده، 
سخنگوی دولت وحدت ملی لیبی 
روز گذشته )چهارشنبه( اعالم کرد 
که نخست وزیر این کشور سفرهایی 
به تعدادی از کشورهای عربی حوزه 
خلیج فــارس ترتیــب داده که این 

سفرها با کویت آغاز می شود و بر این 
اساس نخستین مقصد عبد الحمید 
الدبیبه کویت خواهد بود. اینکه چرا 
وی در اولین سفر خود به کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس عزیمت 
می کند موضوعی اســت که قدری 
پیچیده به نظر می آید اما در نهایت 
می تواند به ما بگوید که دولت وحدت 
ملی لیبی به خوبــی از نفوذ اعراب 
منطقــه در لیبی خبــر دارد. توجه 
داشته باشــید کویت تنها کشوری 
بود که در منازعه لیبی بی طرف بود و 
به همین دلیل دولت جدی لیبی به 
دنبال آن است تا از طریق این کشور 
به سایر دولت های دخیل در بحران 
طرابلس مانند امارات، عربســتان، 
مصر و اردن پیام صلح و دوســتی را 

مخابره کند. 
نکته ای کــه در اینجــا به نوعی 
یک مشــکل اساســی و بهم تنیده 
را به وجــود می آورد این اســت که 
ورود اروپایی هــا به لیبــی آنهم با 
این بزرگنمایی رســانه ای، دقیقاً بر 
خالف منافع کشورهای عربی قلمداد 
می شود؛ چراکه اتحادیه اروپا خطاب 
به امارات و سایر بازیگران عربی در 
لیبی اعالم کرده که باید هرچه زودتر 
مزدوران سودانی که توسط عربستان 
و امارات بسیج شد ه اند از خاک لیبی 
خارج شوند و این دقیقاً همان تعارض 
منافع را صحنه سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی و حتی نظامی لیبی به تصویر 

می کشد. 

سفر نخست وزیر لیبی به کشورهای عربی همزمان با ترمیم روابطش با اروپا 

ترافیک دیپلماتیک در طرابلس 
ورود اروپایی ها به لیبی 

دقیقاً بر خالف منافع 
کشورهای عربی قلمداد 
می شود، چراکه اتحادیه 

اروپا خطاب به امارات و سایر 
بازیگران عربی در لیبی 

اعالم کرده که باید هرچه 
زودتر مزدوران سودانی که 

توسط عربستان و امارات 
بسیج شد ه اند از خاک لیبی 

خارج شوند و این دقیقًا 
همان تعارض منافع را به 

تصویر می کشد

اینکه چرا وی در اولین سفر 
خود به کشورهای عربی 

حاشیه خلیج فارس عزیمت 
می کند موضوعی است که 

قدری پیچیده به نظر می آید 
اما در نهایت می تواند به ما 

بگوید که دولت وحدت ملی 
لیبی به خوبی از نفوذ اعراب 

منطقه در لیبی خبر دارد

وزیر خارجه اردن تأکید کرد که شاهزاده حمزه فعالیت هایی را با هدف برانگیختن خشم مردم نسبت به وضعیت 
اقتصادی و نشان دادن خودش به عنوان حاکم جایگزین انجام می داد. ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن در گفتگو با 
روزنامه وال استریت ژورنال درباره رخدادهای روز شنبه در اردن گفت: مقامات اردن تهدید روزافزون شاهزاده حمزه 
بن الحسین را که از عملکرد ملک عبداهلل دوم، پادشاه اردن انتقاد می کرد، خنثی کردند. تحرکات و تهدیدات به طور 
کامل مهار شد و اوضاع تحت کنترل است. وی گفت: شاهزاده حمزه تهدید فوری 
نبود بلکه همواره برای برانگیختن خشم مردمی نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی 
و نشان دادن خودش به عنوان حاکم جایگزین تالش می کرد. الصفدی گفت: هدف 
فعالیت های شاهزاده حمزه برهم زدن ثبات کشــور بود. جدول زمانی و اقدامات 
لجستیکی چنین حمله ای که به حد کودتا نرسید، بررسی شد اما شاهزاده حمزه 

ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی را تکذیب می کند.

روزنامه یدیعوت آحارونوت از آغاز رایزنی های نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تشکیل دولت و دیدار امروز 
)پنج شــنبه( وی با رهبر حزب یمینا برای دومین بار ظــرف کمتر از یک هفته خبر داد. ایــن روزنامه اعالم کرد که 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی دیروز )چهارشــنبه( رایزنی های ائتالفی خود را با دیدارهایی با 
رهبران احزابی که او را به ریولین توصیه کرده بودند از جمله ارییه درعی، از حزب شاس، بتسلئیل سموتریچ، عضو 
کنست و از فراکسیون صهیونیسم افراطی و موشه گافنی از حزب اتحاد یهودیت 
توراتی آغاز کرد. او عصر فردا نیز در دیداری انفــرادی با بنت تالش خواهد کرد 
او را از تشــکیل کابینه ای با حزب مخالف خود منصــرف کند.این دومین دیدار 
نتانیاهو و بنت در کمتر از یک هفته و اولین دیدار دو طرف پس از آن محســوب 
 می شــود که نتانیاهو از ســوی روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی مامور 

تشکیل کابینه شد.

آغاز رایزنی های نتانیاهو برای تشکیل دولت الصفدی: شاهزاده حمزه می خواست خود را حاکم جایگزین نشان دهد

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی حکم 
۲۰ سال حبس علیه فعال سعودی را یک ظلم وحشتناک 
خواند. به گزارش عربی۲۱، نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا در سخنانی در واکنش به صدور حکم 
۲۰ ســال حبس برای عبد الرحمن الســدحان، فعال 
ســعودی اظهار کرد که این حکم یک ظلم وحشتناک 
اســت. وی در این باره گفت: این حکم ظالمانه درحالی 
صادر شده است که مقامات سعودی السدحان را سالهای 
طوالنی بدون محاکمه زندانی کرده بودند. وی افزود که 
این مسئله در چارچوب نقض بسیار نگران کننده آزادی 
بیان و نقض حقوق بشر توسط عربستان انجام می شود 
که باید توســط همه آزادی خواهان در سراســر جهان 
محکوم شود. پلوسی ادامه داد: این اقدام در کنار گزارش 
دفتر مدیر اطالعات ملی درباره قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد ســعودی نیاز دولت ایاالت متحده 

برای ارزیابی مجدد روابط با عربستان سعودی و تنظیم 
مجدد آن را تسریع می کند. این مقام آمریکایی همچنین 
تأکید کرد: کنگره در کنار جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا است و ما برای ارتقای نقش حقوق بشر در روابط 
خود، مجازات عربستان به دلیل نقض های آن از جمله 
تحریم های مگنیتسکی و همچنین امتناع از اعطای ویزا 

به ناقضان حقوق بشر تالش می کنیم.

روســیه اعالم کرد که غرب با اعمــال تحریم علیه 
خونتای میانمار کــه قدرت را از اول فوریه به دســت 
گرفته، به جنــگ داخلی در این کشــور دامن می زند 
اما فرانســه گفته که اتحادیــه اروپا بــه دنبال وضع 
تحریم هایی علیه ژنرال های میانماری است. به گزارش 
رویترز، رویکرد حمایتــی کرملین یک تقویت کننده 
برای خونتاســت که اول فوریه دولت مدنی آنگ سان 
ســوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار را سرنگون کرد. از 
زمان کودتا در میانمار حــدود ۵۷۰ تن از جمله ده ها 
کودک به ضرب گلولــه ســربازان و نیروهای پلیس 
در این کشور کشــته شده اند. روســیه اعالم کرد که 
تحریم های وضع شده علیه مقام های خونتا بیهوده و به 
شدت خطرناک است و وزارت خارجه روسیه نیز اعالم 
کرد:  در حقیقت، چنین خط مشی ای باعث درگیری 
بین طرف ها در میانمار و در نهایت سوق دادن مردم به 

ســمت یک جنگ داخلی تمام عیار می شود. روسیه، 
اصلی ترین تامین کننده ســالح برای میانمار است و 
معاون وزیر دفاع روسیه ماه گذشته میالدی با مین آنگ 
هلیانگ، رهبر کودتاچیان در نایپیدوا، پایتخت میانمار 
دیدار کرد که این مالقات، انتقادهایی را از سوی فعاالن 
حقوق بشری به دنبال داشــت چون آنها، مسکو را به 

مشروعیت دادن به خونتا متهم کردند.

پلوسی: در روابط با ریاض بازنگری کنیدروسیه: تحریم میانمار به جنگ داخلی منجر می شود

خبرخبر


