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ظهور شکلهای تاز ه خشونت در جهان
تحلیل روز

استیون متز

مترجم :وصال روحانی

پــاورقـی

وال استریت ژورنال (امریکا):

رئیــس جمهــوری آلمــان ،با دفــاع از
تعویــق خــروج بریتانیــا از اتحادیــه
اروپا گفــت ،این اقــدام عواقب زیادی
نــه فقط برای بریتانیا که برای سراســر
اروپــا دارد .پــس باید بــرای انجام آن
گامها را درست برداریم.

ســه روز مانده به انتخابات سراســری
اندونزی جوکو ویدو ،رئیسجمهوری
اندونــزی و نخســتوزیر او در تــاش
هســتد بــا تأکیــد بــر موفقیتهــای
اقتصادی شانس خود را در انتخابات
این هفته افزایش دهند.

ترامــپ بــا هــدف ســتیزهجویی بــا
مهاجــران قصــد دارد ،طرحــی
نژادپرســتانه بــر مبنــای شــهرهای
مقدس ارائه دهد و گفته که مهاجران
را بــه ایالتهای دموکراتها که از آنها
حمایت میکنند ،میفرستد.

خیز ژنرالها برای قدرتگیری در شمال آفریقا

فرماندهان نظامی در دو کشور سودان و الجزایر در کمین قدرت نشستهاند
فرحناز دهقی
خبرنگار

فرماندهان نظامی در الجزایر و ســودان،
دو کشــور شــمال آفریقــا ،دســت بــه کار
شــدهاند تــا بــا بهرهگیــری از نارضایتی و
ناامیــدی مــردم از حاکمان خــود قدرت
را به دســت بگیرند .در الجزایر و ســودان
مدتهاستمردمباحضور در خیابانها
ســعی دارنــد نشــان بدهنــد از وضعیت
موجــود ناراضــی هســتند ،نظامیهــا
برای قبضه قدرت از پشــت پــرده بیرون
آمدهاند .فرماندهان ارتش این دو کشور
آفریقایــی با بهرهگیــری از فرصت پیش
آمــده و ماهها اعتراض مــردم به دولت،
اعالم کردند برای پاسخگویی و حمایت
از مــردم وارد عمل شــدهاند با وجود این
بسیاری از کارشناســان هشدار میدهند،
مــردم این دو کشــور بــه دموکراســی نیاز
دارند نه دولت نظامی.
ëëسودان و نسیم پیروزی مردمی
عــوض بن عــوف ،وزیر دفاع ســودان
که بــا اعالم کودتا علیه عمر بشــیر ،خود
را رئیس شــورای انتقالــی نظامی نامیده
بــود که قرار اســت طی دو ســال آینده بر
این کشور حکمرانی کند و شرایط را برای
انتقــال قدرت به دولــت آینده مهیا کند،
بــا تــداوم اعتراضهــا علیــه خــود از این
مقــام اســتعفا داد .به گــزارش الجزیره،
بن عــوف پــس از کنارهگیری اعــام کرد
کــه بــازرس کل ارتش را که شایســته این
مقام اســت ،انتخــاب کرده تــا جایگزین
خود شــود .او افزود« :ارتشــبد عبدالفتاح
برهان عبدالرحمان بهدلیل شایســتگی
و توانایی باالیی که دارد میتواند بخوبی

این کشــتی را به ســاحل امن برســاند .او
فــردی با مهارت و شایســته اســت و من
به او اعتمــاد زیــادی دارم ».بن عوف در
ادامه کمال عبدالمعروف الماحی بشیر
را از پست معاونت رئیس شورای نظامی
انتقالی برکنار کرد؛ او گفت خود الماحی
اصرار داشته از این سمت برداشته شود.
پیشــتر پــس از اینکــه بن عــوف خبر
داده بود خود سکان دولت انتقالی را به
دست میگیرد ،بسیاری از مردم سودان
بــا ادامه حضور خود در تظاهرات اعالم
کردنــد ،با بــه قدرت رســیدن او مخالف
هســتند و هرچه زودتر شرایط باید برای
تشــکیل دولــت مدنــی آمــاده شــود .در
ادامــه ایــن فشــارها ،بن عــوف تصمیم
گرفــت از مقــام خــود کنارهگیــری کند و
ســاعاتی بعــد ،عبدالرحمــان بهعنوان
رئیــس شــورای انتقالی نظامی ســوگند
یــاد کــرد .بــه محــض کنارهگیــری بــن
عــوف ،مردم بــا حضــور در خیابانهای
خارطــوم مراتــب شــادمانی خــود را از
این عقبنشینی ابراز کردند .آنها با سر
دادن شــعارهایی مانند «پیــروزی از آن
مــا اســت» و «دو روزه رئیــس را ســاقط
کردیم» این عقبنشــینی را دســتاورد و
پیروزی مقاومت خود دانستند.
جمعیــت شــاغالن ســودان ،از
مهمتریــن گروههــای معتــرض در این
کشــور ،هم این تغییر را پیروزی مردم بر
حاکمان دانست و از کنارهگیری بن عوف
استقبال کرد اما در دومین بیانی ه خود با
ریاســت البرهان نیز مخالفــت کرد .این
جمعیــت در بیانیــه خــود آورده اســت:
«تحــوالت درباره کنارهگیــری بن عوف و
برکناری کمــال عبدالمعــروف را دنبال

 108معترض الجزایری روز جمعه در جریان اعتراض ها بازداشت شدند

کرده و ایــن رویداد را پیروزی اراده مردم
میدانیــم .مــا مخالــف قــدرت داشــتن
چهرههــای ایــن نظــام از عمــر البشــیر
گرفته تا بن عوف و حاال البرهان هستیم.
مــردم میخواهنــد چهرههــای پیشــین
نظــام که علیــه ملــت اقــدام میکردند
در دادگاه حکمــی عادالنــه بگیرنــد و
محاکمه شــوند ».این جریان اپوزیسیون
از نیروهــای مســلح خواســت انتقــال
فــوری قــدرت به دولــت مدنــی انتقالی
را از طریــق شــورای رهبــری گروههــای
«آزادی و تغییــر» فراهم کرده و هرگونه
تصمیمگیــری تنــد رهبران را کــه بیانگر
خواست ملت نیست ،لغو کند .البرهان
در اولیــن فرمــان خــود بعــد از ادای
سوگند ،دستور آزادی تمامی افسرانی را
صــادر کرد که از تظاهرکنندگان حمایت
کــرده بودنــد .او همچنیــن از معترضان

خواســت برای حل مســائل و مشکالت
توگــو و نشســت روی بیاورنــد .او
بــه گف 
همچنیــن روز جمعــه در محل تحصن
ســودانیها در مقابــل مقــر فرماندهــی
ارتش حضور یافت و با ابراهیم الشــیخ،
رئیــس ســابق حــزب مخالــف کنگــره
ســودان دیــدار و بــرای مــدت کوتاهــی
توگو کرد .روز گذشــته نیز اعالم شــد
گف 
که البرهان استعفای صالح قوش ،مدیر
ســازمان امنیــت و اطالعــات ملــی این
کشور را پذیرفت.
مردم سودان برای بر کرسی نشاندن
خواستههای خود تا اینجا بهای سنگینی
پرداخت کردهاند .پلیس ســودان اعالم
کــرد ،تنها در جریان تظاهــرات روزهای
چهارشــنبه و پنجشــنبه در خارطــوم 16
نفر کشــته و  20نفر دیگر زخمی شــدند.
آنها اعــام کردهاند ســه شــرط دارند تا

قسمت

ندا آکیش
خبرنگار

اولین دیدار با ترامپ

دولت لیبی از شورای امنیت خواستار مداخله شد

Reuters

بازگشت امپراطور ژاپن به خاطرات جوانی

امپراطور ژاپن و همســرش برای جشــن شــصتمین سالگرد
ازدواجشان به پارکی که در آن زمان به این مناسبت ساخته
نمــــا شــد و اکنون عمــوم مردم به آن دسترســی دارنــد ،رفتند تا
تجدید خاطرات کنند.

بــا وخیمتر شــدن بحــران لیبــی ،دولت
وفــاق ملی این کشــور از شــورای امنیت
خواســت بــرای توقــف حملههــای
نیروهــای تحت امــر خلیفه حفتــر وارد
عمل شود .به گزارش الجزیره ،درگیری
میان دولــت وفاق ملــی و خلیفه حفتر
باعــث دودســتگی نهادهای این کشــور
شــده اســت .رئیس پارلمان لیبی که به

حفتر نزدیک اســت ،اعالم کرده دولت
وفــاق ملــی مســئول بحران کنونــی این
کشور است و آنچه نیروهای حفتر انجام
میدهند در راســتای اجــرای توافقنامه
سیاسی است .اما وزیر خارجه دولت به
خبرنگاران گفت« :ما از شــورای امنیت
میخواهیــم بــه مداخلــه سیاســی روی
بیاورد اما نمیخواهیم نهادی در کشور

Getty Images

در اتــاق کنفرانــس کوچکــی که متعلق به ســازمان ترامــپ بود ،گــرد آمدیم؛
اتاقی که بهصورت مالیمی تزئین شده بود و این تزئینات با پرده طالیی رنگ
ســنگینی که از ســقف تا کف اتاق آویزان بود ،هماهنگ بــود .این پرده ،جلوی
دیــوار شیشــهای را میگرفــت و اگــر کنــار میرفت ،کســانی که در ســالن بودند
میتوانســتند جلســه ما را ببینند .رئیس جمهوری منتخب بموقع وارد جلسه
شــد .او توســط معاون منتخب رئیس جمهوری و دیگر اعضای ارشد تیم آتی
دیدار رو در روی من با ترامپ بود .او از
کاخ ســفید همراهی میشــد .این اولین ِ
تصویری که در صحنه مناظره با کلینتون دیده میشد ،کوتاهتر به نظر میرسید.
صرف نظر از این یک مورد ،وقتی به رئیس جمهوری منتخب نگاه میکردم،
او شــبیه همــان چیــزی بود کــه معمــوالً در تلویزیــون میدیــدم موضوعی که
تعجبم را برانگیخت ،زیرا چهره افراد اغلب در تلویزیون ،متفاوت از آن چیزی
اســت که در حالت عادی میبینیم .دکمه کتش باز و کراواتش طبق معمول،
زیــادی بلنــد بــود .چهــرهاش اندکــی به ســرخی مــیزد و زیر چشــمش هالل
سفیدرنگی به چشم میخورد که یک لحظه احساس کردم عینک کوچک شنا
به چشــم دارد و آرایش موهای بلوند روشــن او که با نگاهی موشکافانه به نظر
میرســید همه ،مال خودش هستند .یادم هســت که در حیرت بودم که او هر
روز صبح چه مدتی را صرف مرتب کردن موهایش میکند .وقتی برای دست
دادن پیشقدم شد به سایز دستش فکر میکردم .دستهای او از من کوچکتر
بود اما در حالت عادی این طور به نظر نمیرسید.

بنــا بــر اعــام چندیــن منبــع رســانهای
آلمانــی ،شــورای امنیــت ملــی آلمــان
که یــک شــورای امنیتی مخفی اســت و
آنــگال مرکل ،صدر اعظم آلمــان در آن
عضویــت دارد ،تأییــد کــرد ،آلمــان بــه
عربســتان ســعودی و امــارات و چندین
کشــور دیگــر خاورمیانــهای کــه درگیــر
جنگ با یمن هستند ،سالح صادر کرده
اســت .این صادرات سالح به عربستان
سعودی در حالی اتفاق افتاده که حدود
دو هفتــه قبل دولت آلمــان از ادامه دار
شدن تعلیق فروش سالح به عربستان
بــه خاطــر قتــل جمــال خاشــقجی،
روزنامهنــگار منتقــد ســعودی و نقــض
حقــوق بشــر در یمــن توســط ائتــاف
متجاوز سعودی خبر داد.
بــه گــزارش ســایت آلمانــی دویچه
ولــه ،پــس از قتــل سیاســی خاشــقجی
در ســاختمان کنســولگری عربستان در
اســتانبول در دوم اکتبــر  2018آلمــان
صادرات ســاح به عربســتان را متوقف
کــرد و دو هفتــه قبــل نیز دولــت آلمان
رســماً اعالم کرد که این توقف صادرات
سالح به عربســتان همچنان ادامه دارد
امــا یک اســتثنا در این باره وجــود دارد.
به این معنا که سیســتمهای تسلیحاتی
که در ساخت آنها عالوه بر آلمان کشور
دیگــری هــم مشــارکت داشــته شــامل

توقــف صــادرات نمیشــود .برخــی از
شــرکای اروپایی برلین از جمله فرانســه
و انگلیس که از همان ابتدا هم مخالف
ممنوعیــت صــادرات ســاح آلمــان به
عربســتان بودند ،از ادامه دار شــدن این
ممنوعیــت بســیار برآشــفتند امــا حــاال
پــس از دو هفتــه شــورای امنیــت ملــی
آلمــان تأییــد میکند کــه محمولههای
تســلیحاتی بــه عربســتان و امــارات و
چند کشــور دیگــر که درگیــر جنگ یمن
هســتند ،صــادر کــرده اســت .اتفاقی که
حتی اگر تحت فشــار دولتهای پاریس
و لنــدن نبوده باشــد ،باعث خرســندی
آنها خواهد شد هرچند که افکارعمومی
آلمــان و جهــان بــه آن واکنــش منفــی
نشان خواهند داد.
در مــارس  2018و قبــل از قتــل
خاشــقجی نیز آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمــان اعــام کــرده بــود ،بــه خاطــر
حمالت هوایی غیرقانونی عربســتان به
یمــن که منجر به کشــته شــدن هــزاران
غیرنظامــی در این کشــور شــده اســت،
صادرات سالح به عربستان را به حالت
تعلیــق درمــی آورد امــا ایــن تعلیــق
شــامل قراردادهــای تســلیحاتی ای کــه
اجرایی شــدهاند ،نمیشود بلکه شامل
قراردادهایــی میشــود کــه هنــوز زمــان
اجرایشان نرسیده است.
دولــت آلمــان در زمــان تشــکیل
ائتــاف و شــروع بــه کار وعــده داده
بــود ،بــه کشــورهای درگیــر در جنــگ با

یمــن از جملــه عربســتان و متحدانش
ســاح نمیفروشــد .پس از افشای قتل
خاشــقجی نیــز دولــت برلیــن صراحتاً
از تصمیمــی گفــت کــه صدور مجــوز و
فروش سالح به عربستان را تا مشخص
شدن تمام ابعاد قتل خاشقجی متوقف
میکند .اما از ســرگیری صادرات ســاح
به عربســتان نشــان داد که آلمان تحت
فشار افکار عمومی داخلی و بینالمللی
تصمیــم بــه توقف صــادرات ســاح به
عربســتان گرفته بود و بــا فروکش کردن
این فشــارها از تصمیم خود صرف نظر
کــرده اســت .ســخنان «پیتــر آلتمایــر»،
وزیــر اقتصــاد آلمــان در دفاع از شــروع
مجدد صادرات تسلیحات به عربستان
نیز گواه این ادعا اســت .او گفت :آلمان
نمیتوانســت بیش از ایــن خلف وعده
کنــد .از ســرگیری صــادرات تســلیحات
به عربســتان در چارچــوب قراردادهای

مــا مداخله نظامی کنــد .در این صورت
نیروهایی که از طرابلس دفاع میکنند،
دســت از جنگ خواهند کشید» .از سوی
دیگــر ،روزنامــه وال اســتریت ژورنال به
نقل از مقامات سعودی نوشته است که
آنها به فرمانده نظامیان منطقه شــرق
لیبی وعده داده بودند دهها میلیون دالر
برای عملیات حمله به طرابلس کمک

از تحصن خود دســت بکشــند :نخست
هرچــه زودتــر رونــد انتقــال قــدرت بــه
دولــت مدنی فراهم شــود؛ دوم لغو هر
تصمیم خودســرانه اتخاذ شده از سوی
رهبرانی که نماینده ملت نیستند و لغو
مصونیت مقامات فاســد نظام سابق و
محاکمه آنها.
ëëتداوم تحصن و اعتراض در الجزایر
روز جمعه برای ساکنان یکی دیگر از
کشورهای شــمال آفریقا هم با تحصن،
اعتراض ،گاز اشــکآور و فریاد ممتد سر
شد .به گزارش خبرگزاری رویترز ،پلیس
الجزایر روز جمعه در تالش بود با پرتاب
گاز اشــکآور و دســتگیری تعــدادی از
معترضــان آنهــا را متفــرق کنــد .در پی
تظاهــرات گســترده مــردم در سراســر
الجزایــر ،عبدالعزیــز بوتفلیقــه ناچار به
کنارهگیــری از ســمت خود شــد .اما پس

از آن هــم مردم به تظاهرات خود ادامه
دادنــد تا نشــان بدهند بــا عبدالقادر بن
صالح ،رئیسجمهوری موقت این کشور
و تصمیمات او هم مخالف هستند.
پلیــس الجزایــر اعــام کــرد ،در پــی
درگیریهــای روز جمعــه  108نفــر
بازداشــت و  27نفــر از نیروهــای پلیس
هم زخمی شــدند .براســاس برآوردها،
صدهــا هــزار تــن از مــردم در ایــن
تظاهرات شرکت کردند و صراحتاً اعالم
کردنــد بهدنبــال برکنــاری کامل تمامی
چهرههــای فعــال در دولــت بوتفلیقــه
هســتند .امــل بوبکــر محقــق ارشــد
مؤسســه مطالعات اجتماعــی EHESS
میگویــد« :پــس از آنکــه بوتفلیقــه از
قــدرت کنارهگیری کــرد ،در میــان رژیم
این وسوسه وجود داشت که معترضان
را ســرکوب کننــد و بــه نظام خــود ادامه
دهنــد .امــا حــاال تظاهرکنندگان نشــان
دادنــد کامــاً بــه هــوش هســتند و بــه
ســرکوب نه میگویند .بــرای معترضان
هیــچ معنایــی نــدارد کــه در چارچــوب
قانــون اساســی کنونی بهدنبــال تغییر و
راهحل باشــند .آنها میگویند این قانون
اساسی برای پیشبرد اهداف رژیم قبلی
بود و حاال باید تغییر کند».
انجمــن قضــات آزاده نیــز بــرای
همراهــی بــا مــردم اعــام کــرد کــه از
نظــارت بــر انتخاباتــی که قرار اســت به
دســتور رئیسجمهوری موقت اجرایی
شود ،امتناع خواهد کرد .این انجمن در
این بیانیــ ه گفت« :بر ایــن انتخابات که
دولت کنونی سازماندهی کرده نظارت
نخواهد کــرد؛ دولتی که مــردم مخالف
آن هستند».

کیم جونگ اون ،ترامپ را
تهدید به ترک مذاکره کرد
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شــکلهای مختلــف تنــدروی در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا و گروههایــی کــه
عملیات تروریستیشــان جهان را به آشــوب کشــیدند همچنان فعالند اما اگر
نشــانههای اخیــر را مبنا بگذاریم ،به ســوی نزول و تفرق پیش میروند .شــاید
شروع تندرویهایی از این دست با القاعده بوده باشد و بعداً داعش روی دست
آنهــا بلند شــد و ب ه موازات آن طالبان در افغانســتان و ســازمانهای کوچکتر
نظامی نیز بذر ترس در جهان پاشــیدهاند ولی از گســتردگی و عزمی که بیشاز
دو دهــه پیــش آنها را به حرکــت در میآورد و فجایع زیــادی را در جهان آفرید
چیــزی نیســت و بهنظــر میآید کــه زمینههای زندگی در ســایه آنان بــه آرامی
فراهــم آمــده باشــد .داعش البتــه هنــوز عضوگیــری و ترورهای کــور میکند و
القاعــده زیر مجموعههایی دارد که خاورمیانه را درالتهاب نگه داشــتهاند ولی
تشــکلی که ســبب میشــد این نیروها جهنمیتــر از تمامی نهادهای سیاســی
جهان بهنظر برسند .درحال فروپاشی است.
اگــر اینهــا قســمتهای خــوب ماجــرا اســت ،بخــش بد آن ،ســر بــر آوردن
ادوات و شــکلهای تــازهای از خصومتجویــی گروههــای معــارض و تدویــن
مانیفســتهای تازه برای آنان اســت تــا بتوانند به حیات خــود در این روزهای
ســخت بــا همــان ترسزایــی ادامــه بدهند که تــا بهحال بــه آن مجهــز بودند.
بــه لطف بســط یافتن هرچه بیشــتر وســایل ارتباطی اینک داعــش و نظایر آن
میتواننــد تکالیــف خانگی خــود را به افراد تحت تأثیر خویش هــر روز دیکته و
مغز آنها را برای عملیات ویرانگرانه جدیدشــان از نو برنامهریزی کنند .از آنجا
که افراد مغزشــویی شده بارها توانستهاند حتی در پایتختهای عمده اروپایی
آتــش افــروزی و ترسآفرینــی کنند ،ســران داعش مدعیاند که اگر چه شــکل
و فرم عملیاتیشــان عوض شــده اما وســعت و طیــف تأثیرگذاریشــان نزول
اندکــی داشــته و هنوز میتواننــد به نیروهایی ببالند که رها از هرگونه وابســتگی
خانوادگــی یــا عقیدتی قادرند جهنم را بر گوشــهای از کره زمین نــازل کنند .باز
برتر از آن انتقال موجهای این خشونت به کشورهایی در دوردست ،از مکزیک
گرفتــه تا امریکای جنوبی اســت و مأمن جدی تروریســتهای متواری شــده از
غرب آســیا حتی در چند کشــور امریکای مرکزی هم رؤیت شــدهاست .اضافه
بــر آن خشــونت قدیمــی کارتلهای توزیــع مواد مخــدر ونظایر آن نیــز در این
گونه کشــورها از قبل برقرار بوده و گانگســترهای بزرگ طوری بر بوگوتا و ســایر
شــهرهای کلمبیا و همچنین مکزیکوســیتی و ال سالوادور حکومت میکنند که
انگار نیروهای دولتی در این کشورها وجود خارجی ندارد.خشونتهای مفرط و
کور اخیراً به استرالیا و نیوزیلند هم بسط یافته و در تعدادی از کشورهای اروپای
غربــی که پیشــتر جزیرههای ثبــات بودند ،اینــک عملیات انتحــاری گروههای
سیاســی تندرو یا کشتارهای برخاسته از جنونهای لحظهای حکومت میکنند.
ســاح فکری سازمانهای بانی این خشونتها شــاید در نگاه نخست متفاوت
با یکدیگر باشــد اما ریشــه در افکار و روشهای گذشــته دارند که خاستگاه اولیه
آنها را  80ســال پیش حزب قاتل نازی در آلمان بهراه انداخت و جنگ جهانی
خانمانسوز دوم را موجب شد .ماشینهای تبلیغاتی امروزه البته از فلسفههای
گوبلز و هیتلر قویتر و ریشهدارتر است زیرا از مردم فاقد امکانات برتر میپرسد
چرا باید عدهای در جهان از هر نظر صاحب ثروت ومکنت باشند و آنها اینگونه
با نداری و زندگی محقرانه همســو شــوند و در نتیجه تشویقشان میکند که به
پاخیزند و ریشــه این نابرابریها را بزنند و عامالن این تبعیضها را نابود کنند.
عارضههای بیکاری و کمبود فرصتهای اوجگیری در جامعه آزاد و ایرادهای
مختلف کاپیتالیســم نیز سبب شــده حتی در کشــورهای مدرن اروپایی افرادی
تسلیم این طرز تلقی و براثر آن بانی قیام و کشتار شوند که در گذشته هرگز گرد
این مسائل نمیگشتند.
بنابرایــن جهــان باید آماده ورود به امواج تازهای از خشــونت در ادامه 2019
و در شــروع دهه بعدی باشــد .خشــونتی که فقط از وجود داعش برنمیخیزد
و ریشــه در تبعیضهای متفاوت و پرشــمار در ســطح جهان دارد و از آبشــخور
نابرابریها در جوامع متعدد تغذیه میشود.
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گذشــته و تعهــدی اســت کــه برلیــن به
ریــاض دارد .البته اپوزیســیون داخلی با
سخنان وزیر اقتصاد قانع نشد و بشدت
به این اقدام شــورای امنیت ملی آلمان
واکنــش نشــان داد« .ســویم داگدلــن»،
معــاون رهبر حزب چپ آلمــان در این
بــاره گفت :این اقــدام بیتردید جنایت
و نقض قوانین فعلی اروپایی هاست.
بــه موجــب مصوبــه ســال 2008
اتحادیه اروپا ،اگر «خطر آشکاری» وجود
داشــته باشــد مبنی بر اینکه ســاحهای
صادراتــی در جایی اســتفاده میشــوند
که «بهطور جدی قوانین حقوق بشــری
بینالمللــی نقــض میشــود» ،بایــد
صــادرات ســاح متوقف شــود .در یمن
بهطــور جــدی قوانیــن حقــوق بشــری
بینالمللــی نقض میشــود امــا آلمان
تنها به طور کوتاه مدت صادرات ســاح
به عربستان را متوقف کرد.

کننــد .حتــی برخــی منابــع هــم مدعی
شــدند که ایــن کمــک انجام شــده و در
اختیار نیروهای خلیفه حفتر قرار گرفته
اســت .همچنین یک روزنامــه ایتالیایی
در گزارشــی مدعی شد که فرانسه پیش
از حمله نیروهــای حفتر از این تصمیم
مطلــع بوده و با ســکوت خــود به حفتر
چراغ سبز نشان داده است.

گروه جهان /دو ماه مانده به اولین ســالگرد نخستین دیدار
آسیـــا رئیــس جمهــوری امریــکا و رهبر کره شــمالی ،کیم جونگ
اون که از نتیجه بخش بودن ادامه مذاکره با دونالد ترامپ
ناامید شــده ،گفته اســت :اگــر امریکا تا پایان ســالجاری میــادی رویکردش در
مذاکره را تغییر ندهد ،پیونگ یانگ میز مذاکره را ترک خواهد کرد.
به گزارش ســایت شــبکه خبری سیانان ،رهبر کره شــمالی جمعه شب به
وقــت محلی در نشســت مجمع عالی خلق کره شــمالی با ادبیاتــی تهدیدآمیز
خطــاب بــه امریــکا گفــت :اول از همــه الزم اســت ایــاالت متحده شــیوه کنونی
حســابگری [در مذاکــرات] را متوقــف کنــد .آنچه واضح اســت این اســت که اگر
ایاالت متحده به این شــیوه سیاســی حسابگری بچسبد چشــماندازها برای حل
مســأله تاریک و بســیار خطرناک خواهد بود .کیم جونگ اون در این ســخنرانی
افــزود :ایــاالت متحده بســیار زیاد دربــاره دیدار ســوم [با کره شــمالی] صحبت
میکند اما ما نه [از نتایج دو دیدار قبلی] خرسند هستیم و نه مشتاق به شرکت
در دیدار دیگری نظیر نشست هانوی .رهبران امریکا به اشتباه باور دارند اگر فشار
بر ما را حداکثری کنند ،میتوانند بر ما پیروز شوند .سیاست کنونی تحریم و فشار
امریکا شبیه این است که سعی کنیم بر آتش ،نفت بریزیم .اگر تمایالت دو کشور
لحاظ شود ،در امضای توافقنامه تردید نمیکنم.
رهبرکرهشمالیهمچنیندراظهارنظریعجیبروابطشخصیخودبادونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا را غیرخصمانه توصیف کرد و گفت :همانطور که
پرزیدنت ترامپ مدام اشــاره میکند؛ روابط شــخصی من با او به اندازه روابط دو
کشور [امریکا و کره شمالی] خصمانه نیست و اگر بخواهیم میتوانیم به هم نامه
بدهیــم و برای هم آرزوی موفقیت کنیــم .او در ادامه با تعیین ضرب االجل برای
امریکا گفت ،تا پایان سالجاری میالدی «صبور» خواهد بود و منتظر خواهد ماند
تا ببیند امریکا باز هم تصمیم به مذاکره دارد .البته به گفته کیم جونگ اون ،دیدار
ســوم او با ترامپ «مشــروط» خواهد بود .با این حال چنین اظهاراتی در راســتای
فشارهای لفظی دو طرف بر یکدیگر و برتریجویی بر طرف مقابل برآورد میشود.
در مــاه فوریــه ترامپ دیدار با کیم را در هانوی نیمه کاره رها کرد و این دیدار بدون
هیچ توافق یا بیانیه مشترکی به پایان رسید.
■ رویتــرز ۲۴ :نفر از ســناتورهای دموکــرات امریکایی در
دو خط نامــهای خطــاب بــه رئیس جمهــوری این کشــور به وی
خبــــر تأکید کردند تا پیمان تســلیحات اتمی با روسیه را که دو
سال دیگر منقضی میشود ،تمدید کند.
■ الجزایــر :دهها نفر از مردم بحریــن در محکومیت اقدام آل خلیفه در عادی
سازی روابط با رژیم صهیونیستی ،علیه آن دست به برگزاری تظاهرات زدند.
■ خبــر تــرک :عبــداهلل گل ،یکــی از بنیانگــذاران حــزب عدالــت و توســعه و
رئیسجمهــوری پیشــین ترکیــه نگرانــی خود را نســبت بــه حــوادث بعد از
انتخابــات محلی  ۳۱مــاه مارس اعالم و از عملکرد دولــت آنکارا در جریان
این حوادث انتقاد کرد.
■ ســیانان :مدیــر ســازمان اطالعات مرکــزی امریکا (ســیا) در یــک هفته
گذشــته به افغانستان سفری محرمانه و در این سفر با مقامات ارشد افغان
دیدار و گفتوگو داشته است.

