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کشورعراقازدو،سهروزپیشدوبارهشاهدناآرامی
در شهرهای مختلف خود بود ،این اخبار اگرچه در
هر زمانی برای کارشناسان حوزه بین الملل مهم
است ،ولی با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری
تظاهرات میلیونی ضدآمریکایی در جمعه پیش رو
که گام دوم عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی
محسوب می شود ،برای همه بسیار مهم و حساس
شده و خیلی ها به دنبال دستیابی به اطالعاتی
درخصوصآخرینوضعیتاینناآرامیهاهستند.
ناآرامی هایی که یکی از مهم ترین شاخصه هایش
این است که در فضای پس از شهادت ســرداران
مقاومت از جمله ابومهدی المهندس نایب رئیس
حشد الشعبی در عراق انجام می شود .شاخصه
دیگر ناآرامی ها هدفمند بودنش با هدف تحریک
مردمعلیهنظامسیاسیعراقاست.هجمهبههویت
الحشدالشعبیوشهداینصرصریحترشدهاست.
بستن جاده ها و راه های ارتباطی و تعطیل کردن
فرودگاههاواداراتنیزازجملهاقدامهاییاستکه
دراینزمینهانجاممیشود.سومینشاخصهاینکه
ناامنی های روزهای اخیر در برخی مناطق به ویژه
در نجف و کربال ،گویای این است که تحوالت عراق
از وجه مردمی باالیی برخوردار نیست و مخالفان
داخلیوخارجیدولتعراقاینتحوالتراسازمان
دهی و اجرا می کنند .ویدئوهایی نیز منتشر شده
که سرکردههای باندهای تندرو جوکر وابسته به
اعتراض های خیابانی بر سر تقسیم غنایم سرقتی
به شدت با یکدیگر دچار اختالف شده و به جان هم
افتادهاند.ازسویدیگر،تحولجدیدیکهدرعراق
درروزهایپسازترورسردارانمقاومترویداده،
تمایلواقدامعملیبههمافزاییازسویگروههای
مقاومتازیکسوومقتدیصدرازسویدیگراست.
بنابراینچهارمینشاخصهایناستکهناآرامیها
درحالیباردیگرشدتیافتکهگروههایسیاسی
عراقدربارهپایاندادنبهبحرانسیاسیموجودبه
اجماع نزدیک شده بودند .در واقع ،ضد آمریکایی
بودن وجه مشترک گروه ها و بخش زیادی از مردم
عراقدراین بازهزمانیاستودراینشرایطناامنی
های جدید شکل گرفته است.در پس تمام دودها و
آتش هایی که تعداد محدودی از نقابداران در میان
تجمعاتاعتراضیبرحقمردمعراقافروختندآتش
کینهوحقدآنهاازبرپاییدولتیشیعیومقتدردر
عراق هم نهفته است .مردم عراق به وضوح در پی
اصالح دولت و دستیابی به حقوق برحق خود از
طریق راه های مسالمت آمیز هستند در حالی که
آمریکایی ها ورسانه های سعودی-اماراتی با سوار
شدن بر موج خواسته های برحق مردم به دنبال
روی کار آمدن حکومتی وابسته هستند ،بنابراین
دورازانتظارنیستکهجبههمخالفمحورمقاومت
تابرگزاریتظاهراتمیلیونیضدآمریکایی وفضای
پس از آن برنامه های خبیثانهای را درپیش گیرد
تا بتواند با بهره گیری از ناامنی های داخلی عراق
تظاهراتروزجمعهرابهحاشیهبراند.
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بوریسجانسوندرحالامتحانکفپوشهوشمندی
استکهازگامهایانسانبرقتولیدمیکند.

خبر آخر
گالوپ 51:درصدآمریکاییهاموافقحضور

ترامپدرسمتریاستجمهوریهستند

تازهترین نظر سنجی موسسه «گالوپ» نشان داد
که بیش از نیمی از ساکنان آمریکا معتقدند «دونالد
ترامپ» رئیس جمهور این کشور نباید در جریان
استیضاح از سمتش برکنار شود.به نوشته وبگاه
«نیوز مکس» نتایج این نظرسنجی که دیروز منتشر
شد،نشانداد 51درصدپرسششوندگانخواهان
اینهستندکهسناتورهاعلیهمحکومیتترامپرای
دهندواودرسمتخودابقاشود .ایندرحالیاست
که 46درصددیگرازسناتورهایآمریکامیخواهند
کهبامحکومیتترامپموافقتکنند.ایننظرسنجی
تلفنی مورخ دوم تا پانزدهم ژانویه (پنج شنبه 12
لغایتچهارشنبه 25دی)انجامشدوطیآن1014
بزرگ سال از تمام  50ایالت آمریکا شرکت کردند.
حاشیه خطای این نظرسنجی نیز چهار درصد بود.
از دیگر نتایج این نظرسنجی این بود که  93درصد
«جمهوری خــواهــان» مخالف محکومیت ترامپ
هستند در حالی که  84درصــد با محکومیت او
موافقند .در بین گروههای مستقل نیز  49درصد
موافقو 46درصدمخالفمحکومیترئیسجمهور
ایاالت متحده هستند .میزان رضایتمندی از ترامپ
نیز  44درصد است .رئیس جمهور آمریکا کمترین
میزانمقبولیترابیندموکراتهابا 10درصددارد.

تالشرسانههایآمریکاییوسعودیبرایراهانداختناعتراضاتخشونتآمیزدرعراق

نقابدارها دوبارهدرخیابانهایبغداد
گروهبینالملل-درآستانهراهپیماییمیلیونی
مــردم عــراق علیه اشغالگران آمریکایی ،موج
دیگری از خشونت در خیابان های بغداد در
حــال اوج گیری اســت .بــرخــی تحلیل گــران
نقش رسانه های سعودی و آمریکایی در دامن
زدن به دور جدید خشونت ها را بسیار موثر
می دانند .مقتدی صدر و بسیاری از احزاب
عراقی از تخریب کنندگان اعالم برائت کرده
و خواستار تفکیک معترضان با آن ها شده اند .
تظاهرات  در استان های جنوبی عراق از اول
اکتبربامطالباتسیاسیواجتماعیواقتصادی
آغاز شد اما با دخالت سفارت آمریکا در بغداد و
فضاسازیرسانههایآمریکاییوسعودیوشبکه
های اجتماعی تالش شد که مسیر اعتراضات
به اقدامات خشونت آمیز سوق داده شود و با
استمرار بخشیدن به آن ،به عادل عبدالمهدی
نخست وزیــر فرصت اصــاح امــوری را که قول
داده بود ،داده نشود .نفوذ عوامل اغتشاشگر
نقابدار که بنابر گفته منابع محلی از طرف های
امــاراتــی و سعودی پــول گرفته انــد در صفوف
تظاهرکنندگان و کشاندن مسیر اعتراضات
به خشونت این گمانه را تقویت کرد که طرف
های خارجی بیش از این که به دنبال اصالح
باشند به دنبال کودتای سیاسی و فروپاشی
همه سازمان های دولتی هستند .چرا که از

سوی عوامل نفوذی این شعار مطرح می شد که
هیچ کس را قبول ندارند و همه این اتفاقات در
حالی بود که بخش زیاد مشکالت عراق ناشی از
لشکرکشیآمریکاوتداوماشغالاینکشوراست.
مداخله آمریکا فقط به این خالصه نشد بلکه این
کشور با نقض مکرر حاکمیت عراق و در آخر ترور
سردارسلیمانیوابومهدیمهندسخشممردم
عراق را برانگیخت و پارلمان عراق با تصویب
مصوبه ای از دولــت خواست فــوری نظامیان
آمریکایی را از کشور اخراج کند .مقتدی صدر
رهبر جریان صدر هم در پی این مصوبه از مردم
عراقخواستباشرکتدرراهپیماییمیلیونی،
نظر خود را درباره اشغالگران آمریکایی مطرح
کنند .روز جمعه ( ۴بهمن)؛ به دعوت مقتدی
صدر تظاهرات میلیونی و مسالمتآمیز ضد
آمریکایی با هدف پایان دادن به حضور نظامی
آمریکا در عراق برگزارخواهد شد و به تحلیل
کارشناسان ،آمریکا تمام تالش خود را وقف
تشدیداغتشاشوهرجومرجدرعراقخواهدکرد
ولی این اعتراض ها از روز دوشنبه با پایان یافتن
مهلتبهرئیسجمهورعراقبرایمعرفینخست
وزیر جدید آغاز شده است و در این بین شبکه
های آمریکایی نیز به دنبال تغییر مسیردادن به
این اعتراضات مسالمت آمیز عراق هستند تا در
روز جمعه آینده ( 4بهمن) بیشتر به اهداف خود

برسند.روز دوشنبه تیتر اول همه شبکه های
موافقباآمریکاوسعودیاینبودکهآخرینمهلت
تظاهراتکنندگانبه«برهمصالح»رئیسجمهور
عراق برای معرفی نخستوزیر جدید ،به پایان
میرسدوموججدیدیازاعتراضهایخیابانی
در عراق آغاز خواهد شد و به همین دلیل طی
چند ساعت اخیر ،فراخوانهای جدیدی برای
برگزاری تظاهراتهای ضد دولتی منتشر شده
است.در این زمینه پایگاه خبری بغداد الیوم با
اشاره به این که ضرباالجل تعیین شده برای
مقاماتسیاسیعراقازسویتظاهراتکنندگان
در ناصریه بــوده نوشت :همانطور که انتظار
میرفت در پی پایان این مهلت ،فراخوانهایی
برای تشدید اعتراضها منتشر شد و برخی از
معترضان به بستن خیابانها در بغداد اقدام
کردند.پایگاه خبری شبکه آمریکایی الحره
نیز طی یادداشتی با تیتر تیک تاک ساعت...
تاکتیکهایموردانتظارتظاهراتکنندگاندر
عراق با اراده ضعیف ایران بار دیگر روی پروژه
ایرانستیزیواشنگتندرناآرامیهایاخیرعراق
متمرکزشدهاستوباجهتدهیبهاعتراضهای
خیابانی ،اقدامات خرابکارانه جدید در عراق را
پیشبینی می کند.شبکه الحره،همچنین در
خبریمدعیحملهبامدادروز دوشنبهنیروهای
امنیتیعراقبهمیدانالتحریربغدادبرایمتفرق
کردن تظاهراتکنندگان با توسل به زور شد و
برای اثبات این ادعا ،پستهای برخی کاربران
در توئیتر در اینباره را بازنشر داد در حالی که
واقعیتماجرابهنقلازرسانههایدولتیوحتی
مستقل عراقی چیز دیگری است.این شبکه
در مسیر تشویق معترضان به خشونت افزود":
با آن که جمعیت حاضر در خیابان در مقایسه با
دو ماه گذشته کاهش یافته اما از روز یک شنبه،
میزان خرابکاریها مثل بستن مسیر فرودگاه
یا پلها و آتــشزدن ساختمانها یا محاصره
مراکز مهم مثل نیروگاه برق افزایش یافته است.
"پایگاه خبری شبکه اسکای نیوز عربی (وابسته
به امــارات) نیز با تاکتیک کشته سازی به طور
مشخص روی تشدید موج تظاهراتها در عراق
مانور داد و صرفا به تشدید تدابیر امنیتی در
بغداد پرداخت و بدون استناد به گزارشهای

رسمی یا غیر رسمی ،مدعی کشته و زخمی
شــدن شــمــاری از معترضان خیابانی شــد.
در خبری دیگر در حالی که از بصره گزارش
داده میشود که کلیه راهها و پلها باز است و در
ترددهای این شهر مشکلی وجود ندارد ،پایگاه
خبریعراقیالمسلة،گزارشهاییدربارهبسته
شدن خیابان فرودگاه بینالمللی نجف اشرف،
بستهشدناغلبخیابانهایاصلیدر«واسط»
و درگیری در بزرگراه «محمد القاسم» در بغداد
منتشر کرده است.با انتشار اخبارخرابکارانه
و دروغ این رسانه های سعودی – آمریکایی؛
فرماندهیعملیاتبغدادروز دوشنبهاعالمکرد:
یکگروهغیرقانونیکهتالشداشت،جادهپایین
بزرگراه محمد القاسم را ببندد ،دستگیر کرده
است زیرا شورای امنیت ملی عراق به نیروهای
امنیتیدستوردادههرطرفیراکهموجببسته
شدن ادارات یا راهها میشود ،دستگیر کنند.
نعیم العبودی نماینده فراکسیون پارلمانی
الصادقوننیزدرپاسخبهایناقداماتخرابکارانه
گفت":برخیافرادنفوذیدرصفوفمعترضان
عراق با بستن جادهها ،تخریب اموال عمومی
و خصوصی و پــاره کــردن عکس های شهدا به
نوعی خرابکاری میکنند و هیچ ارتباطی با
حاضران در تظاهراتهای مسالمت آمیز در
خیابانهایمناطق مختلف عراق ندارند".وی
در ادامه گفت :این اقدامات خرابکارانه ،به
خوبی هویت افراد پشت پرده خود را روشن و
ثابت میکنند که این اقدامات هیچ ارتباطی
بــا تظاهرا تهای مسالمتآمیز نـــدارد.در
همین زمینه مقتدی صدر رهبر جریان صدر
عــراق نیز خواستار قائل شــدن تفاوت بین
عناصر خرابکار و معترضانی شد که خواهان
اعتراضات مسالمتآمیز هستند.به نظر می
رسد که رسانههای سعودی و آمریکایی ،که
در قالب جنگ نرم در حال تحریک معترضان
و بــزرگ نمایی اعترا ضها ،با هــدف تحقق
خرابکاری عناصر نفوذی هستند تمام تالش
خود را وقف تشدید اغتشاش و هرج و مرج در
عراق کرده اند تا از یک سو ،بقای خود را در
عراق توجیه کنند و از سوی دیگر ،از اهمیت
تظاهرات ضد آمریکایی در این کشور بکاهند.

3
توئیت روز

مهدکودککاخسفید
کاخسفیددریکلجبازیآشکار،دستوربازبینیدر
"برنامهناهارسالممدارس"راکهابتکارهمسرباراک
اوباما،رئیسجمهوریپیشینآمریکابود،درروزتولد
میشلاوباماصادرکرد.پیشترهمسررئیسجمهور
سابق آمریکا در کتاب خود به نام"شدن" نوشته بود:
«از این که بانوان آمریکایی ،ترامپ زنستیز را بر
هیالری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری
 ۲۰۱۶ترجیحدادهاند،تعجبمیکنم».

چهره روز

دیروز 20ژانویه 2020در آمریکا "روز مارتین لوتر
کینگ جونیور" بود؛ قهرمان جنبش حقوق مدنی
و برنده جایزه صلح نوبل که در نهایت ترور شد .در
ایاالت متحده آمریکا فقط برای تولد سه انسان ،
تعطیلیفدرالاعالمشدهاست- 1:عیسیمسیح
درروز 25دسامبر– 2.جورجواشنگتندرسومین
دوشنبه ماه فوریه – 3 .مارتین لوتر کینگ جونیور
در سومین دوشنبه ماه ژانویه  .اولی پیامبر  ،دومی
نخستین رئیس جمهوری و سومی رهبر جنبش
حقوق مدنی .حاال  91سال از تولد کینگ و 37
سالاززمانتعیین"روزمارتینلوترکینگجونیور"
میگذرداماهرروزبرشکافهاونابرابرینژادیدر
آمریکاافزودهمیشود.

کره شمالی

یکزندیگرهم«جوبایدن»رابهرفتارناشایستمتهمکرد

مورالسنامزدریاستجمهوریحزبشرااعالمکرد

جو درچنبره رسواییجنسی!

معاون رئیسجمهور سابق آمریکا که از حاال یکی از
بختهایاصلینامزدیحزبدموکراتدرانتخابات
ریاستجمهوری ســال  ۲۰۲۰بــه شمار میآید،
این هفته با دو ادعای سوءرفتار با زنان روبه رو شده
است«.ایمی لپوس» دستیار سابق «جیم هیمس»
عضو مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه مدعی
شده است که در سال  ۲۰۰۹در جریان یک مراسم
جمعآوری کمکهای مالی برای حزب دموکرات،
بایدن او را به نحو نامناسبی لمس کــرده است.به
نوشته پایگاه خبری «هیل» ،لپوس درباره این که چرا
تاکنونازاینموضوعشکایتینکرده،گفتهاست«:من
هرگز شکایت نکردم .صادقانه بگویم ،چون او معاون
رئیسجمهور بود و من کسی نبودم».وی همچنین
گفته اقدام بایدن خالف حد و مرز شأن و احترام بوده
ومعاونوقترئیسجمهورآمریکانبایدچنینرفتاری
انجام مــیداده است.سخنگوی بایدن فعال به این
ادعای جدید پاسخی نداده است.روز جمعه هم زنی
دیگر به نام «لوسی فلورس» نماینده سابق مجلس
نمایندگان «نــوادا» با انتشار یادداشتی ادعا کرد که
بایدن در سال ۲۰۱۴در یک مراسم انتخاباتی او را به
نحوی ناشایست و بیش از حد خودمانی لمس کرده

است.بایدن این ادعا را رد کرد و گفت تصور نمیکند
که رفتاری که داشته دور از آداب بوده است.این در
حالی است که بایدن حتی در برابر دوربینها بارها
رفتارهای سوالبرانگیزی با زنان و دختران جوان
داشته و همین امر بارها سوژه رسانهها شده است .پر
سر و صداترین مورد از این اقدامات ،به رفتار عجیب
او با همسر «اش کارتر» وزیــر دفــاع وقــت آمریکا در
سال  ۲۰۱۵بود که در رسانهها بازتاب گستردهای
داشت.هرچند بایدن هنوز در انتخابات ۲۰۲۰
رسما نامزد نشده ،امــا اغلب کارشناسان حضور
وی در انتخابات را تقریبا قطعی میدانند .آخرین
نظرسنجیهای انجامشده میان طرفداران حزب
دموکراتنشانمیدهدبایدنباالتراز«برنیسندرز»
در صدر محبوبترین نامزدهای احتمالی انتخابات
آیندهآمریکاقرارداردواگرانتخاباتامروزبرگزارشود
حتی میتواند «دونالد ترامپ» رئیسجمهور کنونی
آمریکا را شکست دهد.رسواییهای اخالقی نیز در
میانسیاستمدارانآمریکاییامریمسبوقبهسابقه
است.رئیسجمهورفعلیآمریکا،جورجبوشپدر،بیل
کلینتونوحاالجوبایدن،تنهاتعداداندکیازاینمیان
هستندکهرفتارآنهارسانهایمیشود.

گزینه« اوو»

«اوو مورالس» رئیسجمهور مستعفی
بولیوی ،گزینه پیشنهادی خــود برای
انتخابات ریاستجمهوری آینده این
کشور را معرفی کرد.به نوشته «فرانس
 ،»۲۴مــورالــس در «بــوئــنــوس آیــرس»
پایتخت آرژانتین اعالم کرد از «لوئیس
آرکه» وزیر اقتصاد سابق بولیوی ،برای
نامزدی در انتخابات  ۴می ۱۸( ۲۰۲۰
اردیبهشت  )۱۳۹۹حمایت میکند.
آرکــه ،در مــدت تصدی وزارت اقتصاد
دولت مورالس توانست فقر را به میزان
گستردهای دربولیوی ریشهکن کند و
اقتصاد این کشور را با افزایش صادرات
گــاز ،رونــق بخشد .وی در سال ۲۰۱۷
بــه دلــیــل بــیــمــاری مــجــبــور بــه استعفا
شد.مورالس اولین رئیسجمهور بومی
بولیوی ،در ادامه گفت« :جنبش دهقانی
ما خود را از مردم جدا نمیداند و مردم را
به حاشیه نمیراند» .از آن زمان ،دولت
کودتای بولیوی به ریاست «جنین آنز»،
از نوادگان استعمارگران اولیه بولیوی،

اعتراض های مردم را با خشونت پاسخ
داده و کشتار بومیان ایــن کشور را بار
دیگر احیا کرده است.او که رهبری حزب
سوسیالیست بولیوی را برعهده دارد،
پاییز امسال و در حالی که برای بار چهارم
در انتخابات پیروز شــده بــود ،از سوی
احــزاب مخالف به تقلب متهم شد و در
نهایتباتهدیدارتشبولیویوتحتفشار
کشورهایغربی،مجبوربهترککشورش
شد .او دو ماه پیش از آرژانتین پناهندگی
سیاسی دریافت کرد.شمار آمار رسمی
کشتهشدگاندربولیویازآغازاعتراضها
به بیش از ۳۰نفر رسیده است .همچنین
دهها نفر مفقود ،بیش از  ۷۰۰تن زخمی
و نزدیک به هزار نفر بازداشت شدهاند.
مورالس در مصاحبهای دیگر گفته بود
که دلیل فشار آمریکا برای برکناری او،
قــراردادهــای گسترده بولیوی با چین
در زمینه استخراج لیتیوم و همچنین
خودداری وی از قطع روابط با ایران ،کوبا
وونزوئالبودهاست.

نشستبرلینبرایصلحلیبی،بدوننتیجهپایانیافت

دستانخالیازضیافتی بینالمللی
جنگ در لیبی در حالی همچنان ادامه دارد که
تالشهایمنطقهایوبینالمللیبرایپایاندادن
به درگیری ها در این کشور وارد مرحله جدیدی
شده اســت.در این زمینه نشست صلح برلین با
هدف بررسی بحران لیبی و تالش برای یافتن راه
حلسیاسیبرگزارشد،اماهیچکدامازطرفهای
درگیریدرلیبیازاینکنفرانساستقبالنکردند
و در آن حضور نداشتند.رجب طیب اردوغان نیز
آلمانرابهطورغیرمنتظرهترککردوبهکشورش
بازگشت .به نظر میرسد ترک ناگهانی اجالس
برلیندربارهبحرانلیبیواکنشیبهمتهمکردن
رئیسجمهوری ترکیه دربــاره اعــزام شورشیان
سوریحامیکشورشبهطرابلسبرایحمایتاز
دولت فائز السراج ،نخست وزیر وفاق لیبی باشد.
این در حالی است که درگیری ها در لیبی ادامه
دارد" .خلیفه حفتر" که کنترل شرق لیبی را در
دست دارد مدت هاست درصدد اشغال طرابلس
وتشکیلدولتمرکزیدراینکشوراستودراین

زمینهحمالتخودرابهطرابلسودیگرشهرهای
کلیدی لیبی شدت بخشیده است .این شرایط
سبب افزایش مداخالت خارجی در لیبی شده
استبهطوریکهاماراتوعربستانبهطوررسمی
ازخلیفهحفترحمایتمیکنندواقداماتکنونی
نیز با چراغ سبز و حمایت های مالی و تسلیحاتی
این کشورها صورت گرفته است .برخی منابع از
اعزام بیش از  700نیروی نظامی توسط امارات
و همچنین بمباران برخی مناطق لیبی توسط
جنگنده های امــارات خبر داده اند.این شرایط
سببشدتادولتوفاقملینیزازآنکارابرایحفظ
موقعیت خود کمک بگیرد .در این زمینه بستن
قراردادنظامیوامنیتیهمچنینموافقتترکیهبا
اعزامنیروینظامیبهلیبیعملیشد.اینشرایط
با اعتراض جهانی و کشورهای همجوار روبه رو
شده اســت .تشدید بحران لیبی خطر افزایش
فعالیت گروه های تروریستی و پراکنده شدن آن
ها در منطقه ،قطع صادرات نفت و گاز و تاثیر آن

بر بازار انرژی را سبب می شود همچنین فعالیت
بیشتر باندهای قاچاق انسان و افزایش مهاجرت
هایغیرقانونیبهاروپاودیگرمناطقراتشدیدمی
کند.اینشرایطسببشدهتاتالشهایجهانیو
بینالمللیبرایتوقفدرگیریهاوحلبحراناز
طریق گفت و گوی سیاسی شدت بگیرد .در این
زمینههفتهگذشتهقراربودتوافقآتشبسموقت
میان دولت وفاق ملی و خلیفه حفتر رئیس گروه
موسوم به ارتش ملی این کشور امضا شود ولی به
رغم انتظارات جهانی ،حفتر از امضای قرارداد
آتشبسموقتخودداریکرد.اکنوننیزدرحالی
نشست برلین برگزار شد که فائز السراج و خلیفه
حفتر در این نشست حضور نداشتند و حمالت
نیروهای حفتر به طرابلس دیروز نیز ادامه داشت

.اکنون همه شرکت کنندگان در نشست برلین
تاکیدکردهاندکهازهیچکدامازطرفهایدرگیر
در لیبی حمایت نمی کنند ،آنان بر یافتن راه حل
هایدیپلماتیکتاکیدکردهاندامابهنظرنمیرسد
چنین نشست هایی بتواند گره کور بحران لیبی
را حل کند.موقعیت ژئوپلیتیک لیبی ،مداخالت
خارجی و سهم خواهی های پشت پرده همچنین
منافع گروه ها و کشورهای همجوار ،مانع بزرگی
بر سر راه دستیابی به صلح در لیبی است؛ از این
روجنگبرسرقدرتدراینکشورادامهدارد.مگر
آنکهگروههایسیاسیونظامیلیبیاییبادرنظر
گرفتنمنافعملیومصلحتاینکشور،لیبیرابر
قدرتیابیخودترجیحدهندوخودراهکاریبرای
پایاندادنبهاینبحرانبیابند.

افسرارشدنظامیکرهشمالیبهعنوانوزیر
خارجهاینکشورمنصوبشد

تقویتنظامیدستگاهدیپلماسیاون!

"ری سون گــوون" به عنوان وزیــر امــور خارجه کره
شمالی منصوب شد .گوون افسر ارشد نظامی و از
مقامات ارشد حزب حاکم کره شمالی است .پیش
از این گفته می شد ،جان کیم هیونگ جون سفیر
پیشین کره شمالی در روسیه که به تازگی به نایب
رئیسیحزبحاکمارتقایافتهبود،جانشینرییونگ
هووزیرخارجه شدهاست.رییونگهو،از 2003تا
 2007سفیرکرهشمالیدرانگلیسبود.ویپیشاز
انتخاببهعنوانوزیرخارجهدرسال،2016مدتی
درمقاممعاونوزیرخارجهفعالیتداشت.یونگهو
طیسالهایگذشتهدرمذاکراتششجانبهخلع
سالح اتمی شبه جزیره کره (با حضور کره شمالی،
کرهجنوبی،آمریکا،روسیه،چینوژاپن)جزوهیئت
مذاکره کننده پیونگ یانگ بود.انتصاب یک مقام
ارشــد نظامی کــره شمالی به سمت وزیــر خارجه
کره شمالی می تواند از ابعاد و زوایای مختلف قابل
تحلیلوارزیابیباشد.درشرایطیرهبرکرهشمالی
مسئول سیاست خارجی این کشور را تغییر داده
است که تنش در روابط پیونگ یانگ و واشنگتن به
دلیلکارشکنیوبدعهدیآمریکادرروندمذاکرات
دو جانبه برای خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره
به شدت افزایش یافته است ،به گونه ای که رئیس
جمهوری کره جنوبی دربــاره از دست رفتن زمان
برایاحیایگفتوگوهایمتوقفشدهآمریکاوکره
شمالی هشدار داده است.این گمانه مطرح است
که بخشی از اهداف رهبر کره شمالی از تغییر وزیر
خارجه این کشور ترمیم تیم مذاکره کننده و تقویت
دستگاه دیپلماسی است که البته در بحبوحه به بن
بست رسیدن مذاکرات پیونگ یانگ با آمریکا از نظر
برخی محافل سیاسی و رسانه ای می تواند تالشی
برایگشایشدررونداین گفتوگوهاباشد.باتوجه
به سوابق نظامی وزیــر خارجه جدید کره شمالی
میتوانپیشبینیکردکهویسیاستنرمشرادر
مقابلآمریکاتغییرخواهددادورویکردهایآنکشور
در عرصه تقویت بازدارندگی نظامی برای باالبردن
هزینههایسیاسیوامنیتیکاخسفیددردوره"ری
سونگوون"جلوههایبیشتریپیدامیکند.

