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يادداشت

گزارش روز

اياالت متحده حمايت مالي خود را از يك صفحه توييتري عليه ايران متوقف كرد

پروژه شكست

ميثمسليماني
جنگروانيهموارهيكيازتاكتيكهايضدتبليغاتيبوده
كه به خصوص ابرقدرتها و برخي قدرتهاي منطقهاي
عليه دشمنان يا مخالفان خود استفاده ميكنند؛ كاري
كه حدود  40س��ال اس��ت عليه ايران ب��ه طرق مختلف
جري��ان دارد .اين موضوع را ميتوان ب��ه راحتي در افكار
عمومي مردمي كه ش��ناختي از ايران ندارند مش��اهده
كرد .شايد هر گردش��گري كه به خصوص از كشورهاي
اروپايي يا امريكايي وارد ايران ميش��ود اگر در خصوص
ذهنيت آنها در مورد ايران سوال كنيد متوجه ميشويد
تا چه حد رويكرد منفي نسبت به ايران در افكار عمومي
جهان به خصوص در غرب س��اخته شده است .دولتها
به خصوص در امريكا عالقهمن��د بودند خوانش و روايت
خود را از ايران به جهان يا رسانهها و افكار عمومي تزريق
كنند .اما نكته اينجاست كه اروپاييها در طول سالهاي
متمادي و به خصوص طي س��الهاي اخير توانس��تهاند
روايت متعادلتري نسبت به ايران پيدا كنند زيرا شناخت
مستقيم و بيواسطهتري با ايران پيدا كردهاند اما به دليل
قطع روابط با امريكا ،اظهارنظرهاي بسياري از امريكاييها
دربارهايرانبيشتربهدليلعدمشناختازكشوراستامااز
سوي ديگر دولت كنوني اياالت متحده وسوسه شده است
با توجه به گسترش شبكههاي اجتماعي به خصوص در
كشوري مانند ايران روي افكار عمومي داخلي نيز اثرگذار
باشد.بنابرايندراينچارچوبتالشميكندازگروههايي
حمايتكند كه فضاس��ازي رس��انهاي عليه ايران انجام
ميدهند و هرگونه اقدام حمايتي در خصوص ايران را در
قالب يك حركت هماهنگ خنثي ميكنند .امتحان اين
اتفاق مجاني است .شما اگر فردي به نسبت شناختهشده
در توييتر با ميزان مش��خصي دايره نفوذ و دنبالكننده
باشيد ،كافي اس��ت يك خبر و اطالعات مثبت نسبت به
ش��رايط كنوني ايران يا در خصوص دشمني امريكا عليه
اي��ران انجام دهيد ،آنگاه با تع��داد زيادي فعال توييتري
شناس و ناشناس مواجه ميشويد كه قصد تخريب شما
را دارند تا اثرگذاري يك پيام ش��ما در شبكه اجتماعي را

كاهش دهند و اياالت متحده نيز رسما بودجهاي را براي
چنين كاري اختصاص داده اس��ت ام��ا گاهي اثرات اين
هجمههاي گسترده منفي ميشود و آش به حدي شور
ميشود كه صداي آش��پز نيز بلند ميشود .روز گذشته
گاردين گ��زارش داد گروهي كه تح��ت حمايت وزارت
امورخارجه عليه ايران فعاليت ميكند را بناس��ت تحت
كنترلبيشتريقراردهد.وزارتخارجهاياالتمتحدهپس
از آنكه متوجه شد پروژه تحت حمايت اين نهاد تبديل به
عاملي براي حمله در شبكههاي مجازي به روزنامهنگاران،
فعاالنحقوقبشرودانشگاهيانايرانيكهرابطهايبادولت
ايران ندارند شده است تصميم گرفت حمايت مالي از اين
پروژه ضد تبليغاتي عليه ايران را متوقف كند .اين پروژه
ضد تبليغاتي «»Iran Disinformation Project
ن��ام دارد .اين پروژه كه با حمايت مركز ارتباطات جهاني
وزارت امور خارجه در سال  2018راهاندازي شده است،
بنا بود در عمل در مسير ،اقدامات ضد تبليغاتي عليه نظام
جمهوري اس�لامي ايران انجام دهد اما در عمل دست به
اقدامات تخريبي عليه افرادي زده اس��ت كه ارتباطي با
دولت ايران ندارند ،بلكه فعاالن آزاد شبكههاي اجتماعي
ياروزنامهنگارهستند.طيهفتههاياخيرحسابكاربري
 IranDisinfoدر توييتر شروع به حمله به خبرنگاران
بيبيس��ي ،متخصصان در اتاق فكرها و مدافعان جامعه
مدني كردند و آنه��ا را به عنوان ده��ان و حاميان دولت
جمهوري اسالمي معرفي و محكوم كردهاند.
آنها در يك مورد تارا س��پهريفر ،عضو س��ازمان ديدبان
حقوق بشر را انتخاب و به وي حمله كردند كه چرا عنوان
كرده اس��ت تحريمهاي غيرقانوني امريكا عليه ايران چه
تاثيرات حقوق بش��ري ميتواند روي مردم ايران داشته
باشد.
اين گ��روه در مدت راهاندازي اين پ��روژه تاكنون تمركز
فراواني روي افرادي داشته كه از برجام حمايت ميكردند؛
توافقي كه سال گذش��ته دونالد ترامپ بدون هيچ دليل
محكم و دقيقي آن را كنار گذاشت .آنها بهطور مشخص
روي اعضاي شوراي ملي ايرانيان امريكايي (ناياك) تمركز
داشتند كه از ديپلماسي ايران براي حفظ برجام حمايت

ميكردند .آنها با راه انداختن هش��تگ  NIACLob�#
 bies4Mullahsسعيميكردندعليهاينالبيايرانيان
خارج از كشور در حمايت از برجام عمل كنند.
وزارت خارجه اياالت متحده در پاسخ به رسانهها در مورد
فعاليتهاي اعضاي اين پ��روژه گفت :بخش عمدهاي از
كار توس��ط  IranDisinfoمطابق دامنه پروژهاي بوده
كه وزارت امورخارجه تعريف كرده اس��ت .بااين حال ما
توييتهاي اخير را شناسايي كرديم كه خارج از محدوده
پروژهاي قرار دارد كه از قبل تعريف شده است.
در اي��ن بيانيه همچنين آمده اس��ت كه از ام��روز تمام
كمكهاي مالي پروژه  IranDisinfoمتوقف ميشود
تا زماني كه اين اطمينان حاصل شود هرگونه فعاليت اين
پ��روژه در چارچوب فعاليتي خواهد ب��ود كه در مورد آن
توافق صورت گرفته است.
طبق اطالعات به دس��ت آمده بس��ياري از توييتهاي
بحثبرانگيز اين پروژه در فضاي توييتر حذف شده است.
برت ب��راون ،مديركل مرك��ز ارتباطات جهان��ي وزارت
امورخارجه در دولت باراك اوباما در گفتوگو با گاردين
عنوان كرد كه اي��ن مركز ابتدا براي مقابل��ه با اطالعات
غلطي ايجاد شد كه توسط روسيه و تروريستهاي داعش
منتشر ميشد .با اين حال اين اداره در دوره ترامپ بودجه
آن بس��يار كاهش پيدا كرد به نحوي كه بودجه عملياتي
آن به حدود 20ميليون دالر رسيد و ديگر فعاليت خاصي
انجام نميداد .ليا گابريل يكي از افسرهاي سابق اطالعاتي
و روزنامهنگار فاكس نيوز براي راهاندازي دوباره اين مركز
در ماه فوريه استخدام شد.
بروان ميگويد :اكنون اين پول محدود در اين پروژه ديگر
برايمقابلهبااطالعاتغلطروسيهياتبليغاتداعشمورد
استفاده قرار نميگيرد ،بلكه بطور كامل بودجه اين مركز
به حمله به ايران و توافق هستهاي با ايران اختصاص پيدا
كردهاست.اودرادامهگفت:ماميدانيمكهجنگاطالعاتي
يك تهديد جدي و مخرب اس��ت اما واقعيت آن است كه
اين مركز توسط دولت ترامپ اداره ميشود و از اين پروژه
ميتواند براي مقاصد سياسي كه خارج از تعريف اين پروژه
است استفاده كند.

س��ارا لي ويتس��ون ،مدير اجرايي ديدبان حقوق بشر در
بخش خاورميانه و شمال افريقا از سرعت و تصميم وزارت
امورخارجه براي قطع حمايت از اين پروژه قدرداني كرد.
اوگفتهنگاميكهازاسلحههايسياسيعليهمااستفاده
ميشود گروههايي مانند ما كه به دنبال حمايت از حقوق
بشرهستندتضعيفميشوند.
سارا لي ويتس��ون پس از آنكه ديده بود حمالت حساب
 IranDisinfoبه تارا سپهريفر افزايش پيدا كرده در
توييتر خود با اشاره به صفحه توييتر پروژه نوشت :اين يك
حساب كاربري دولتي متصل به وزارت امورخارجه اياالت
متحدهاست.نگارمرتضوي،روزنامهنگارنيزدرتوييترخود
با اشاره به همين توييت نوشت :وزارت امورخارجه اياالت
متحده از پول مالياتدهندگان امريكايي استفاده ميكند
تا به سازمان ديدبان حقوق بشر كه در حال بررسي ابعاد
انساني تحريمهاي امريكا عليه ايران است حمله كند .آيا
اين قانوني است؟
ميشل كلمن ،گزارشگر  NPRبا اشاره به بخشي از بيانيه
وزارت امورخارجه كه عنوان كرده بود با اطمينانيابي از
پيادهسازي دستور كار در نظر گرفته شده دوباره اين پروژه
راهاندازي ميشود ،اين س��وال مطرح ميشود محدوده
اين توافق كاري چيس��ت؟ چه كسي بناست اين برنامه
را پيادهس��ازي كند و پشت اين پروژه است؟ تا چه زماني
وزارتامورخارجهباوجودآگاهيازاقداماتاينپروژهعليه
روزنامهنگاران و فعاالن سياسي و حقوق بشري حمايت
ميكرده اس��ت؟ و از همه مهمتر آيا فردي از داخل دولت
ترامپ در جريان و هدايت اين پروژه بوده است؟
تاكنون وزارت خارجه هيچ توضيحي در رابطه با چگونگي
تامين بودجه اين پروژه كه اختصاص به ايران پيدا كرده
ارايهندادهاستاماآنگونهكهسردبيرلوبالگمتوجهشده
اين پروژه با يكي از ضد ايرانيترين البيهاي واشنگتن در
ارتباط بوده است.
يكي از محققان برجس��ته اين پروژه سعيد قاسمينژاد،
مشاور ارش��د بنياد دفاع از دموكراس��ي ( )FDDاست.
نوشتههاي او براي اين پروژه در وبسايت FDDبرجسته
ش��ده اس��ت .لوبالگ در گزارش خود عنوان ميكند كه

پيوندهاي اي��ن البي ضد ايراني در دول��ت ترامپ كامال
مشهود است و حتي در مواردي سعي دارد بحث درگيري
نظامي ميان اياالت متحده و ايران را نيز تقويت كند.
شواهدهمچنيننشانميدهدكهپروژهIranDisinfo
ارتباط بس��يار نزديكي به پروژه توانا دارد؛ س��ازماني كه
در س��ال 2010با بودجه وزارت امورخارجه براي كمك
به س��اختن جامعه مدني در ايران ش��كل گرفت .يكي از
بنيانگذاران پروژه توانا مريم معمارصادقي بود كه ارتباط
غير شفاف و نامشخصي با پروژه IranDisinfoداشت.
به نوشته لوبالگ نميتوان بهطور دقيق و مشخص عنوان
كرد كه اختصاص بودجه براي اين پروژه از س��وي وزارت
خارجه عليه ايران به لحاظ قانوني قابل توجيه اس��ت يا
خير .جوئل رابين ،معاون حقوقي سابق وزيرامورخارجه
امريكا در گفتوگو با لوبالگ گفت :ما مالياتدهندگان
امريكاي��ي دولت خود را براي حمل��ه به هموطنان خود
تجهيز و تامين مالي نميكنيم .او گفت اگر اين پروژه به
شهروندان امريكايي حمله كرده و به نوعي وزارت خارجه
آن را نيز تاييد كرده باشد ،اين يك رسوايي جدي است.
از طرفي ديگر اكنون اين س��وال مطرح ميش��ود كه آيا
دولت ترامپ منابع مالي خود در زمينه ايران را به سمت
سازمانهاييسوقميدهدكهبهدنبالتغييررژيمدرايران
هستند و آيا اكنون اين سازمان از اين بودجهها استفاده
ميكند تا به دشمنان ايدئولوژيك خود به صورت آنالين
حمله كند و آيا كسي در اداره ترامپ با اين سازمانها در
راستاي حمالت هدايت شده و براندازي كمك ميكند؟
با توجه ب��ه مجموعه س��واالت به نظر ميرس��د وزارت
امورخارجه مجبور خواهد ش��د توضيحات بيشتري به
مالياتدهندگان براي صرف پولهاي آنها در اين زمينه
ارايه دهد.
رايان كاستلو ،مدير سياسي شوراي ايرانيان خارج از كشور
(ناياك)درگفتوگوباميدلايستايبامتهمكردندولت
امريكا در راستاي تشديد فشار عليه ايران گفت :اين اقدام
يكحكومتاقتدارگراستكهبهشماكمكماليميكند
تا مخالف��ان داخلي عليه ترامپ را مورد هدف قرار دهيد؛
چيزي كه نه دموكراتيك و نه منصفانه است.
حس��اب كارب��ري  IranDisinfoدر توييت��ر حتي به
جيسونرضاييان،ستوننويسواشنگتنپستكهمدتها
در ايران به جرم جاسوسي در زندان بود نيز حمله كرد كه
چرا از سياست منع ورود مسلمانان به امريكا توسط ترامپ
حمايتنميكند.اينحملهتنهابهايندليلصورتگرفت
كه او از سياس��تهاي دولت امريكا حمايت نكرده است.
حتي مديل ايس��تاي عنوان ميكند كه راديو فردا كه از
سوي اياالت متحده حمايت ميش��ود از اين پروژه جدا
نيست زيرا آنها در توييتر عنوان كرده بودند كه راديو فردا
در اين كمپين از آنها حمايت ميكند .وزارت خارجه پاسخ
درس��تي به خبرنگار ميدل ايستاي در خصوص ميزان
پولي كه در اين پروژه هزينه ش��ده ،نداده اس��ت و حتي
مشخصنشدهحسابتوييتريچگونهمديريتميشود.
كاستلو اما از دولت اياالت متحده خواسته است كه تمامي
اطالعاتمربوطبه IranDisinfoرامنتشركند.اوگفت
بايد وزارت خارجه در مورد فعاليتهاي اين پروژه شفاف
باش��د و همچنين تعيين شود چه كساني كمك مالي به
اينبرنامهاعطاكردهاندواينبرنامهريزيباچههدفيعليه
ايران صورت گرفته است .در حال حاضر اگرچه نميتوان
اين انتظار را داشت كه چنين پروژههاي بيهودهاي متوقف
شود اما واقعيت آن است اگر سري به ساي ت�IranDis
 infoبزنيدمشاهدهميكنيداقداماتآنهابهحديضعيف
است كه در نهايت تبديل به تبليغات منفي عليه خودشان
شده اس��ت و تنها تالش كردهاند خود را درگير دعواهاي
توييتري كنند .صفحه توييتر اين پروژه كه حدود  6ماه از
فعاليتآنميگذردوباپشتيبانيوزارتامورخارجهامريكا
نيز كار ميكند تنها توانس��ته حدود  2700دنبالكننده
براي خود داشته باشد كه مشخص نيست چند درصد آن
بهطور واقعي اين صفحه را دنبال ميكنند و اين ميزان نيز
شايد تنها در اين دعواهاي توييتري به وجود آمده نه توليد
محتوايي كه در اين6ماه صورت گرفته است.

سوژه روز

مذاكرهكنندگان هستهاي كره شمالي اعدام شدند؟

سياست تازه و پاككردن خاطره مذاكرات
شهابشهسواري
بعد از شكست نشست دوم رييسجمهور امريكا با رهبر
كره ش��مالي در ويتنام ،تحوالت كره ش��مالي به تدريج
جهت تازهاي به خود ميگيرد .در شرايطي كه رسانههاي
ك��ره جنوبي از احتم��ال اعدام واس��طهها و اعضاي تيم
مذاكرهكننده كره ش��مالي با دولت امري��كا خبر دادند،
خبرگزاري رسمي كره شمالي از بازديد رهبر كره شمالي
از مجتمع��ي نظامي خبر ميدهد كه گفته ميش��ود در
توليد موشكهاي قارهپيماي كره شمالي نقش كليدي
دارد .بع��د از نزدي��ك به  18م��اه توق��ف آزمايشهاي
موشكي توس��ط پيونگيانگ ،ماه گذش��ته بود كه اين
كش��ور در دو رزمايش متوالي تعدادي موشك كوتاهبرد
به سمت اقيانوس آرام ش��ليك كرد؛ موشكهايي كه به
باور تحليلگ��ران از فناوريهاي تازهاي به��ره ميبرند و
تواناييهاي كرهش��مالي را در دور زدن سامانههاي دفاع
هوايي امريكايي افزايش ميدهند .همان زمان رهبر كره
شمالي به نظاميان كش��ورش فرمان آمادهباش و تقويت
«توان تهاجمي دور برد» كشور داد .هر چند دولت اياالت
متحده امريكا و به ويژه رييسجمهور اين كشور ،نسبت به
اين آزمايشها واكنشهايي آرام و خنثي نشان دادند اما
به نظر ميرسد كه رهبر كره شمالي ،سياست خود را در
برابر امريكا بعد از شكيبايي 18ماههاش تغيير داده است.
صبح شنبه ،سه هفته بعد از غيبت كيم جونگ اون از انظار
عمومي ،خبرگزاري رسمي كره شمالي گزارشي مفصل
از بازديد رهبر كره شمالي از استان جاگانگ منتشر كرد؛
بازديدي وسيع كه تعدادي از كارخانههاي توليد قطعات
نظامي كره شمالي در برنامه آن قرار داشت ،از جمله بازديد
از كارخانه جنرال ماشين كه پيش از اين به عنوان سازنده
و طراح قطعات موشكهاي قارهپيماي كره شمالي از آن
ياد شدهبود.
گزارشاينبازديددرپيآنمنتشرميشودكهيكروزنامه
مشهور كره جنوبي ،روز جمعه با انتشار خبري اختصاصي

ادعا كرده ب��ود كه تعدادي از مقامه��اي پيونگيانگ كه
نقش واسطهگري براي گفتوگو ميان رهبر كره شمالي با
رييسجمهورامريكاداشتند،اعداموتبعيدشدهاند.باوجود
اينكههنوزهيچمنبعمستقلياينخبرراتاييدنكردهاست،
اما نش��انههايي وجود دارد كه تغييرات وسيعي در سطح
مقامهاي ديپلماتيك كره شمالي در جريان است .روزنامه
چوس��ون ايلبو كره جنوبي خبر داده بود كه فرستاده ويژه
كره شمالي در موضوع امريكا ،كيم هيوك چول ،به همراه
چهار مدير ديگر در وزارت خارجه كره شمالي ،درست يك
ماه بعد از شكس��ت مذاكرات دو جانبه رهبر كره شمالي با
دونالد ترام��پ ،در هانوي پايتخت ويتنام ،به جوخه اعدام
سپرده ش��دهاند .اين روزنامه همچنين مدعي شده است
كه كيم يونگ چول ،نفر دوم نظام حاكم در كره ش��مالي و
مسوولسياستخارجياينكشور،بهاردوگاهكاراجباري
و «بازآموزي ايدئولوژيك» اعزام شده است و كيم سونگ
هاي ،ديپلمات ديگري كه در مذاكرات با هيات امريكايي
نقش داشته اس��ت در اردوگاه زندانيان سياسي نگهداري
ميشود و شين هايه س��ونگ ،مترجم حاضر در مذاكرات
ويتنامبارييسجمهورامريكانيزبهاتهام«اشتباهاتكليدي
در ترجمه سخنان كيم» زنداني شده است .هيچيك از اين
گزارشهارسماتاييدنشدهاند.
كيميونگچولكهدرمقاموزير«جبههمتحد»كرهشمالي
و معاون كميته مركزي حزب كارگران ،نفر دوم حكومت
محسوب ميشد ،در مذاكرات ميان امريكا و كره شمالي،
همتاي مايك پمپئو ،وزير خارج��ه اياالت متحده امريكا
محسوب ميش��د .او همچنين يك سال پيش سفري به
امريكا داشت و ضمن ديدار با مايك پمپئو ،نامهاي از رهبر
كره ش��مالي براي رييسجمهور امريكا برد .وزير خارجه
اياالت متحده امريكا كه در دوران رياستش بر سازمان سيا
زمينههاي مذاكره ميان امريكا و كره شمالي را چيدهبود و
مذاكرات متعددي با كيم يونگ چول در يك سال گذشته
داشت ،در س��فر به برلين در واكنش به گزارشها در مورد
ديپلماتهايكرهشماليبهخبرنگارانگفتهاست«:ماهم

گزارشيراكهبهآناشارهميكنيدديدهايم،تمامتالشمان
را ميكنيم تا از صحت و س��قم آن باخبر شويم .امروز چيز
بيشتريدراينموردندارمكهبگويم».
پيشازاينخبرگزارييونهاپكرهجنوبيهمدرگزارشي
از بركناري كيم يونگ چول 72ساله از مقام خود به عنوان
وزير«جبههمتحد»خبردادهبود.اينوزارتخانهكهتاپيش
از اين مسوول رسيدگي به مسائل مربوط به روابط دو كره
بود ،از زمان آغ��از تالشها براي مذاكره ميان امريكا و كره
شمالي ،نقش بارزي در اين زمينه بازي ميكرد .به نوشته
يونهاپحدوديكماهپيشدرجلسهكميتهمركزيحزب
كارگر كره شمالي ،فردي به نام جانگ كوم چول ،به عنوان
وزير«جبههمتحد»كره شماليانتخاب شدهاست؛ فردي
كهازسوابقاواطالعيدردستنيست.

شايعهاعداموتبعيدمذاكرهكنندگان
همزمان رسانههاي بينالمللي نسبت به صحت گزارش
روزنامه كره جنوب��ي در مورد احتمال اع��دام پنج مقام
وزارت خارجه كره ش��مالي و تبعيد نفر دوم اين كش��ور،
ابراز بدبيني كردهاند .تاكن��ون برخي گزارشها در مورد
اعدام افراد شناختهشده در كره شمالي كه در رسانههاي
كره جنوبي انعكاس پيدا كردهاند ،خبرهاي س��اختگي
بودند .از جمله ادعاي اعدام هيونگ يون چول ،وزير دفاع
كره شمالي با استفاده از گلوله ضدهوايي كه سال 2015
رسانههاي كره جنوبي منتشر كرده بودند ،هيچگاه مورد
تاييدمنابعمستقلقرارنگرفت.سال 2013زمانيكهخبر
اعدام جانگ سونگ تائك ،شوهر عمه رهبر كره شمالي
و مقام ارشد اين كشور در رسانههاي كره شمالي منتشر
ش��د ،برخي رس��انهها از «انداختن او در برابر سگهاي
وحشي» به عنوان ابزار اعدام ياد كردند .با وجود اينكه در
اعدام شدن جان سونگ تائك اكنون ترديدي وجود ندارد،
اما گزارشهايي كه در مورد ش��يوه مرگ او منتشر شده
بهش��دت مورد ترديد قرار گرفته است .روزنامه چوسون
ايلبو ،سال 2013هم گزارشي از اعدام هيون سونگ وول،

ليبي؛ انقالب از باال

محمدخادم

هنگامي كه مردم كشورهاي س��ودان و الجزاير با حضور
در خيابانها و انجام تظاهرات منظم ،خواهان سرنگوني
ديكتاتورهاي حاكم بر اين دو كش��ور شده بودند ،اتفاقي
در ليبي روي داد كه يك كارش��ناس مسائل منطقه از آن
به «انقالب از باال» ياد كرده اس��ت .قضيه از چهارم آوريل
 )1398/1/15( 2019شروع شد و آن زماني بود كه بخش
رسانهاي وابسته به ارتش ملي ليبي به فرماندهي خليفه
حفتر ويديويي را از پيشروي نيروهاي اين ارتش به سمت
طرابلس (پايتخت) نشان ميداد .در ويديو گفته ميشد
كه هدف ،آزادسازي طرابلس از چنگ گروههاي اسالمگرا
و شبهنظاميان مسلح است .اين در حالي است كه پايتخت
در كنترل دولت نخستوزير فايز الس��راج بوده كه مورد
حمايت سازمان ملل اس��ت .اقدام خليفه حفتر كه نيمه
شرقي كشور را در اختيار داشته و پشتيبان دولت موازي
واقع در شهر طبرق است ،جامعه بينالملل را غافلگير كرد
زيراتنهادوروزقبلازاينواقعه،رييسكميسيوناتحاديه
آفريقا با حض��ور در بندر بنغازي (پايگاه فرماندهي ارتش
ملي ليبي) و مالقات با حفتر ،توانس��ته بود موافقت وي را
براي آمادهسازي پيشزمينه كنفرانس آشتي ملي كه قرار
است در جوالي 2019در آديس آبابا برگزار شود ،به دست
آورد .پيشتر نيز ،چند نشس��ت با پادرمياني كشورهاي
ش��مال آفريقا و نماينده ويژه س��ازمان ملل در امور ليبي
برگزار شده بود .حتي فايزالسراج و خليفه حفتر با حضور
در فرانسه ،بر آمادگي خود براي پايان دادن به بحران ليبي
با بهره جستن از مذاكره تاكيد كرده بودند .به نظر ميرسد
پشتيبانيكشورهايمصر،اماراتمتحدهعربيوعربستان
(حفترقبلازيورشبهطرابلسبهعربستانسفركردهبود)
و همچنين حمايت كشورهاي روسيه و امريكا (در تاريخ
 30فروردين  ،98ترامپ با خليفه حفتر تلفني گفتوگو
و از نقش وي در مبارزه با تروريس��م قدرداني كرد) باعث
تش��ويق وي به عمليات نظامي به سوي پايتخت و حتي
مخالفت با هر گونه مذاكره شده است .در چنين شرايطي،
دس��تهبنديهايي كه در بحرانهاي سوريه و يمن وجود
دارددربحرانليبينيزديدهميشود.چنانچهقطروتركيه
نيز در رقابت با گروه نخست ،از دولت فايزالسراج حمايت
ميكنند.اخباريكهدرشبكههايرسانهايپخشميشود
بيانگر اين است كه كشورهاي هر دو گروه براي طرفهاي
درگير ،سالح ميفرستند .اگرچه غسان سالمه ،فرستاده
ويژه س��ازمان ملل متحد در امور ليبي هش��دار داده كه
نبرد براي رس��يدن به طرابلس «سرآغاز جنگي خونين و
طوالني» بوده و بر ضرورت اتخاذ تدابير فوري براي متوقف
كردنارسالسالحبهليبيتاكيدكردهوليكسيگوشش
بدهكاربهاينحرفهانبودهاست.اززماندرگيريتاكنون
بيش از  500نفر كشته شده و صدها نفر زخمي و هزاران
نفر آواره شدهاند .نيروهاي حفتر با استفاده از اسلحههاي
س��بك و س��نگين و حتي بمباران هوايي نقاط مختلف
طرابلس را هدف ميگيرند .با همه تفاس��ير ،در حالي كه
نيروهاي حفتر در حومه طرابلس زمينگير شدهاند و تنها
با انجام حمالت ايذايي ،دولت مس��تقر در طرابلس را آزار
ميدهند،پيشنهادآتشبسازسويخليفهحفترردشده
و فكر ميكند تنها با عمليات نظامي خواهد توانس��ت به
اهداف اصلي خود برسد .در اين ميان ،كشورهاي مختلف،
اهدافومنافعخودراپيگيريميكنند.مصرنگرانامنيت
مرزهاي غربي خود به دليل امكان ورود گروههاي مسلح و
تروريستبهكشورودرنتيجهبههمخوردناوضاعامنيتي
است.بنابراينمصر،حفترراتنهاكسيميداندكهميتواند
امنيت نقاط مرزي ليبي با مصر را برقرار كند .كشورهاي
امارات متحده عربي و عربستان نيز خواهان نفوذ بيشتر در
شمال آفريقا و كشور ثروتمند ليبي هستند .قطر و تركيه
نيز ضمن اينكه همپاي جامعه بينالملل ،از دولت مستقر
در طرابلس حمايت ميكنند ،نيمنگاهي نيز به حمايت از
گروههاياسالمگرادارندكهگفتهميشودپشتيباندولت
فايز السراج هس��تند .آنچه بيشتر مشهود است تمايالت
امريكاوروسيهاستكهبهنظرميرسدقصددارندبامسلط
كردن خليفه حفتر در ليبي ،الگوي مصر را در اين كشور
پياده كنند .حتي فراتر از آن ،شايد به دنبال اين باشند كه
نوستالژيمعمرقذافيرااحياكردهوفكرميكنندحفترنيز
ميتوانداينكشورقبيلهايوبهدورازچسبندگياجتماعي
( )Social Coherenceرا باه��م متحد كند .پيچيده
بودنشرايط،آيندهمبهميرابرايليبيرقمزدهوتحوالت
در روزها و ماههاي آينده ،درك بهتري از وضعيت آتي اين
كشور ارايه خواهد كرد.
خبر

ازسرگيري خدمات پستي بريتانيا
براي ايرانيان

هنرمند اهل كره شمالي منتشر كردهبود ،اما سال 2018
زمانيكههيونسونگوولسالموزندهبهكرهجنوبيسفر
كرد ،مشخص شد كه اين گزارش ساختگي بوده است.
ساختاربستهرسانههادركرهشمالياجازهنميدهدكهتاييد
چنيناخباريبهسادگيامكانپذيرباشد.روزنامهچوسون
ايلبو،منبعخودرا«يكمنبع»معرفيكردهاستوشواهدي
ديگردرموردگزارششارايهنكردهاست.اينروزنامهبااشاره
بهغيبتاينافرادازانظارعمومي،اززمانشكستمذاكرات
كيم و ترامپ در پايتخت ويتنام و همچنين يادداشتي در
روزنامه رسمي كره ش��مالي در مورد افراد «ضدانقالب و
ضدحزب» استناد كرده است .به نوشته روزنامه چوسون
ايلبو ،از سال 2013كه شوهر عمه رهبر كره شمالي اعدام
شد ،اس��تفاده از چنين عبارتي در يادداشتهاي روزنامه
دولتيكرهشمالي،بيسابقهاست.
شايعاتدرمورداعداممقامهايوزارتخارجهكرهشمالي،
در ميان گروههاي تبعيدي و مخالفان خارجنشين دولت
كره شمالي در هفتههاي بعد از شكست مذاكرات ويتنام
ميان كيم جونگ اون و دونالد ترامپ ،قوت گرفته اس��ت.
ريمجين گانگ ،يك پايگاه خبري مخالف��ان كه در ژاپن
فعاليتميكند 26،روزپيشگزارشدادهبودكهدرتماس
با تعدادي از ساكنان داخل كره شمالي متوجه شده است
دستكم4ديپلماتكرهشماليبهاتهام«فروشاطالعاتبه
امريكا»پيشازديداركيموترامپدرويتنام،اعدامشدهاند.

اميدواريامريكابهبازگشتكيم
به رغم تمام گزارشهاي دلس��ردكننده از كره شمالي و
توقفكاملمذاكراتواشنگتنوپيونگيانگازاسفندماه
گذشته تاكنون ،دولت امريكا همچنان نسبت به موفقيت
اين مذاكرات اميدوار اس��ت .هفته پيش رييسجمهور
امريكا در س��فر به ژاپن گفتهبود كه «اطمينان دارم كيم
جونگ اون ،وعدههاي خود را زير پا نميگذارد ».ديروز هم
استيون بيگون ،فرستاده ويژه امريكا در امور كره شمالي
گفته است كه «اياالت متحده امريكا اطمينان دارد كه از
طريق ادامه مذاكرات ميتواند شكافهايي كه دو كشور را
ازيكديگرجداميكندپركندوپيشرفتبيشتريبهسمت
اهدافي داشت ه باش��د كه در ديدار سنگاپور تعيين شد».
اس��تيون بيگون كه ديروز در نشست امنيتي شانگريال
س��خن ميگفت تاكيد كرد« :الزم اس��ت تاكيد كنم كه
ما تعهدات متعددي به كره شمالي دادهايم؛ تعهداتي كه
مستقيم يا غيرمستقيم ،خصوصي يا علني به آنها دادهايم
كه از اقدامات تحريكآميز خودداري كنيم و همچنان به
گفتوگو ادامه دهيم ».به نوشته بلومبرگ ،ساعاتي بعد از
انتشار متن سخنان فرستاده ويژه امريكا در كره شمالي،
دفتر او با ارسال اصالحيهاي به خبرگزاريها تاكيد كرد
كه او گفته است «كره ش��مالي به ما تعهد داده است تا از
اقدامات تحريكآميز ،مانند آزمايشهاي موشكي اخير
خودداري كند و به مذاكره ادامه دهد».

شركت پست سلطنتي انگليس (رويال ميل) روز جمعه با
صدوربيانيهايازسرگيريارسالبستههايپستيبهايران
راتاييدكرد.بهگزارشتسنيمدراينبيانيهآمدهاست:تمام
خدمات پستي به ايران ازسر گرفت ه شده است .همچنين
تمامبستههاييكهبهمقصدايران،نگهداريشدهبود،ارسال
خواهد شد« .حميد بعيدينژاد» سفير جمهوري اسالمي
ايران در لندن نيز جمعه ش��ب در توييتي نوشت« :رويال
ميلباصدوراطالعيهايرسمااعالمكردكهبارفعمشكالت
اجرايي ،فعاليتهايپستيبهايرانازسرگرفته ميشود».
ويافزود«:آنچهدردورهپيگيريهاناراحتكنندهبود،اين
بود كه برخي شبكههاي فارسيزبان بيتوجه به مشكالت
مردم ،با نگاهي سياسي از قطع اين خدمات به عنوان عامل
فشاربردولتخوشحالبودند».دوهفتهپيشمنابعموثقاز
آغازمبادالتپستيمياندوكشورخبردادندامارويالميل
تاكنوناينمطلبراتاييدنكردهبود«.محمدمهديبهرامي»
مديركل دفتر امور پست بينالملل شركت ملي پست در
حسابتوييتريخود،نوشت«:امروزدرفرودگاهبينالمللي
ام��ام خمين��ي (ره) ،ش��خصا ش��اهد ورود مرس��والت
از انگلس��تان ب��ه اي��ران ب��ودم .اي��ن مرس��والت در
اسرعوقتبهدستگيرندگانميرسدوبهزوديهم هچيز
به روال س��ابق خود بازميگردد .شركت پست سلطنتي
انگليس (رويال ميل) از نهم آوريل ( 20فروردين) گذشته
صدورمراسالتبهايرانرامتوقفكردهبود.اينشركتابتدا
تصميم خود را به آنچه تحريم در مسير مراسالت به ايران
ناميد ،نسبت داد و گفته بود بستههايي كه هنوز به مقصد
نرسيدهاندبهفرستندهارجاعدادهخواهندشد.

