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بیــروت بــه میلیاردهــا دالر نیــاز دارد
تــا دیگــر بــار شــهری شــود کــه بــود.
آمارها نشــان میدهــد  25هزار خانه
در ایــن شــهر آســیب جــدی دیــده و
بیخانمانهای زیادی برجا ماندهاند
و بحــران اقتصادی که پیش از این در
این شهر وجود داشت ،اکنون بیش از
قبل شده است.

مــاه پیــش بیل مورنــو کــه در آن زمان
وزیر اقتصــاد کانادا بــود ،اعتراف کرد،
اقتصــاد کرونــا زده ایــن کشــور 343
میلیارد دالر کســری بودجه دارد .حاال
خانــم فریلنــد که جانشــین او شــده با
پــازل ســخت نجــات اقتصــاد کانــادا،
اشــتغالزایی ،حفــظ محیــط زیســت و
کاهش نابرابریها روبهرو است.

لــوال داســیلوا ،رئیــس جمهوری ســابق
برزیــل کــه زمانــی به چــزاره باتیســتی،
تروریســت ایتالیایــی پناهندگــی داده
بــود ،بابت ایــن اقــدام عذرخواهی کرد
و گفــت کــه باتیســتی جنایتکار بــود .او
مــردم برزیل را فریب داد و من اشــتباه
کــردم که به او پناهندگــی دادم .اما این
عذرخواهی به نظر دیرهنگام میرسد.

مشکالت عظیم ایاالت متحده با آمدن بایدن هم حل نخواهد شد

پایان توهم امریکایی
نادیا شادلو  /از تحلیلگران اندیشکده هادسن
مترجم :وصال روحانی

از زمان فروکش کردن جنگ سرد سیاستسازان
امریــکا بــر آن بودهاند بــا اســتفاده از ژئوپلیتیک
جهــان ،در نقش کالنتر ،رهبری امریــکا را بر کره
زمین حاکم ســازند و مدعی ایجاد چنین نظمی
شــدند .اما اکنــون خــود میبیننــد آن نظمی که
میپنداشــتند ،وجــود خارجــی نــدارد و دونالــد
ترامــپ کــه زاییــده تالشهــای آنــان در مســیر
دلخواهشــان نبــوده اســت ،پردههــای این توهم
امریکایی را کنار زده است.
امریــکا در دهههــای اخیر و بویژه چهار ســال
گذشــته ،چنان مشغول امور پیچیده خود و اسیر
سیاســتگذاریهای مغشــوش خارجیاش بوده
کــه هیچاثری از کالنتری که میخواســت باشــد،
در وجــودش نمانــده اســت .امروز بــاور عمومی
این اســت که اگــر جو بایــدن آبانماه بــر ترامپ
پیــروز و رئیسجمهــوری امریکا شــود ،باید یک
نقشــهریزی بزرگ و تازه را برای کشــورش انجام
بدهــد و امریــکا را از نــو متولــد کنــد زیرا ســقوط
اقتصــادی ســال  ،2008شکســتهای مکــرر
در زمــان دخالــت در امــور کشــورهای متهــم به
تروریسم و ســپس ماجراهای تلخ کرونا و ازدیاد
چشــمگیر تبعیض نژادی ،چیز زیــادی از امریکا
باقی نگذاشــته است .روزگاری امریکا مدعی بود
کــه میتوانــد اتحاد جماهیــر شــوروی را با وجود
همه توان نظامی و هوشــیاری سیاسی این کشور
بهدنبال خود بکشــاند اما ســوء مدیریت سیاسی
و شکســتهای اقتصــادی ســبب شــده امریــکا
اینک تحتالشعاع روســیه «والدیمیر پوتین» و
ن پینگ» قــرار گیرد و این باور که
چین «شــیجی 
با آمدن احتمالی جو بایدن موقعیت پیشــتازی
سابق خود را بازخواهد ستاند ،اندیشه کودکانهای
است که با واقعیت امر تفاوت زیادی دارد.
بدترین نشــانه «توهم امریکایی» این اســت
که پساز متالشی شــدن اتحاد جماهیر شوروی
در ســال  1991و بیرون آمدن  15کشــور مستقل از
درون آن کشور بسیار وسیع هم ،امریکا نتوانست
از شــرایط ایــدهآل موجــود بهتریــن حاصــل را
برای تقویت هرچه بیشــتر خود برگیرد .درســت
اســت که پیشــرفت روزافزون تکنولوژیک امریکا
ثروتهــای بیکــران تــازهای را نصیب این کشــور
کــرده اما به همــان میــزان مخارج به روزســازی
زرادخانه امریکا را بیشتر ساخته و جهان پذیرفته

اســت دیگر نبایــد تســلیم امریــکا و امریکاییها
شــود و عصــر چنان باورهــای پوشــالیای بهکلی
تمام شده است .عملکرد پرخدشه بیل کلینتون
و ســپس جــورج دبلیــو بــوش ،بــاراک اوبامــا و
در نهایــت دونالــد ترامــپ ،امریــکا را بــه مــرز
ورشکســتگی سیاســی کشــانده اســت و هریک از
این دولتها کوشــیدهاند گناه را به گردن دیگری
بیندازند و نفر قبلی را مســئول اصلی کاســتیها
جلوه بدهند.
ëëچین؛ دوست یا توطئهگر؟
مــا با عصــری طرف هســتیم که کشــور چین
ج دادن به امریکا نمیبیند
هیــچ الزامی برای بــا 
و حــزب کمونیســت ایــن کشــور هرچنــد چهــره
دموکراتیک و پر تعاملتــری را برای خود اختیار
کــرد ه امــا مشــت آهنیــناش هنــوز پشــت ســر
واحدهای دولتی و شرکتهای تجاری این کشور
بســیار پر نفوس شــرق آســیایی رؤیت میشــود.
هــم دبلیــو بــوش و هــم بــاراکاوبامــا راجــع به
سیاســتهای دوســتیطلبانه چیــن تردیدهایی
داشــتند .اما اگر صبر و انتظار آنها به ضرر امریکا
تمام شــد ،صراحت لهجه ترامپ نیز همان قدر
مضر بوده زیرا او با اعالم رسمی جنگ اقتصادی
با چین و معرفی این کشور بهعنوان یک توطئهگر
اقتصادی ،هرچه بیشتر از مبادی و مبانی قدرت
در پکــن فاصلــه گرفتــه اســت ،امــروز ســازمان
تجارت جهانی مدعی اســت بهتــر از امریکا و هر
نهاد دیگری میتواند نظم را بر جهان معامالت
حاکــم و ســهم خریــدار و فروشــنده را تعدیــل و
مدیریــت کند اما بروشــور قواعــد بینالملل این
نهاد به قدری قطور و فاقد قوانین صریح اســت
که ســپردن کار نظم دهی اقتصــاد جهان به این
بنیاد اشتباه مهلکی خواهد بود.
ëëامریکا به مردم خود نیز بیاعتناست
دیگــر توهم منســوخ شــده امریکا این اســت
کــه تصور میکنــد چون همــان «قدرت» ســابق
اســت ،میتوانــد از تمامــی مجامــع جهانــی و
کشــورهای مختلف ابزار مورد نیازش را دریافت
و با تکیه بر آنها با مشکالت بینالملل نبرد کرده
و بــه پیروزی دســت یابد .این در حالی اســت که
کشــورها با رســیدن به خود باوری هرچه بیشتر و
فاصل ه گرفتن از سیاستهای سودجویانه امریکا
وارد عصری شــدهاند که مطمئن هستند ،هرچه
مســتقلتر عمل کنند به سودشــان خواهد بود و
دوســتی و معامله با امریکای عهدشکن بهرهای
برایشــان ندارد .از همه بدتر خارج شــدن دائمی
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احساســم ایــن بود که مقامات کــره جنوبی بر این باورنــد که کیم جونگ
اون بهدلیــل فشــار فزاینده تحریمها مســتأصل شــده و بهدنبال امضای
یک توافق اســت .پیونگ یانگ که اکنون خود را یک «کشــور دارای سالح
هســته ای» میداند ،توسعه و پیشــرفت اقتصادی را اولویت اصلی خود
قرار داده اســت .من شــخصاً نمیتوانســتم چنیــن اســتداللی را براحتی
بپذیــرم .همزمــان پمپئو گزینههای مربوط به زمــان و محل دیدار کیم –
ترامپ را پیگیری و نهایی میکرد .به نظر میرسید که این دیدار احتماالً
 12یا  13ژوئن و در ژنو یا سنگاپور برگزار شود.
رهبــران دو کره باالخره در  27آوریل در منطقه مرزی دو کشــور دیدار
کردنــد و جشــنواره آنها فقط پــرواز کبوترهای صلح با شــاخههای زیتون
بــر نوک را کم داشــت ،اما باوجود ظواهر حاشــیهای ،این دیــدار تقریباً از
هــر گونــه محتوای مهمی تهی بــود .صبح جمعه به وقت واشــنگتن من
نســخهای از روزنامه نیویورک تایمز را به ترامپ دادم که حاوی مقالهای
از «نیــک ایبرســتات» یکــی از دقیقتریــن تحلیلگــران و ناظران مســائل
شــبه جزیــره کره بــود .او این دیدار را به شــیوه «پی .تی .بارنوم» شــومن،
بــازرگان و نویســنده امریکایــی قــرن  19چنیــن توصیــف کــرده بــود« :در
هــر دقیقه یک آدم ســاده لــوح به دنیا میآیــد» ،کنایــه از اینکه آدمهای
ســاده لوح همیشــه در جهان هســتند کــه بتوان آنهــا را براحتــی گول زد.
البته میدانســتم که ترامپ به احتمال زیــاد مقاله را نخواهد خواند ولی
قصد داشــتم نظــر خودم را مورد تأکیــد قرار دهم که طــرح و برنامه کره
جنوبــی همواره منطبق با برنامههای ما نیســت و ضرورت دارد که ما به
بهتریــن شــکل ممکــن از منافع خودمــان محافظت کنیم .خوشــبختانه
اعالمیــه پانمونجــوم کامــاً خنثــی و بیخاصیــت بــود ،بویــژه در مــورد
مســائل هســتهای و خلع ســاح .مون (رئیس جمهوری کره جنوبی) روز
شــنبه بــه ترامپ تلفن کرد تا گــزارش گفتوگوهایش را بــا کیم بدهد .او
هنــوز از دیــدارش با رهبر کره شــمالی ســرخوش بود .ظاهــراً کیم در این
دیــدار بــه «خلع ســاح کامــل» متعهد شــده و حتــی پیشــنهاد تعطیلی
ســایت آزمایشهای هســتهای موســوم به «پانگی ری» را ارائه کرده بود.
ایــن هم یکــی دیگر از آن امتیازات قالبی و ســاختگی نظیــر تخریب برج
خنککننــده رآکتــور اتمی «یانگ بیون» در زمــان حیات کیم جونگ ایل
رهبر ســابق کره شمالی بود .مون اصرار داشت که مالقات ترامپ – کیم
در پانمونجــوم برگــزار و بالفاصلــه پــس از آن هــم دیداری ســه جانبه با
حضور رئیس جمهوری امریکا و رهبران دو کره انجام شــود .این در واقع
تالشی از سوی مون بود تا خودش را به این جمع اضافه کند و از فرصت
عکس گرفتن سه نفره با ترامپ و کیم ،نهایت بهره تبلیغاتی را ببرد (ما
مجدداً در ژوئن  2019شــاهد چنین تالشــی از ســوی رئیس جمهوری کره
جنوبــی بودیــم) .ترامپ که به نظر میرســید غرق در لذت و سرخوشــی
اســت حتی پیشــنهاد کرد که دیدار با کیم جلو بیفتد و مثالً در اواسط ماه
مه انجام شود که به خاطر آماده سازیهای لجستیکی اصوالً امکان پذیر
نبــود .خوشــبختانه مون تأیید کرد کــه رهبر کره شــمالی ترجیح میدهد
این دیدار در سنگاپور انجام شود و این تأییدیه کمک کرد که محل دیدار
هــر چــه زودتر قطعــی و نهایی شــود .ترامــپ در نهایــت از مــن و پمپئو
خواست که با مون روی زمان دیدار کار کنیم که قوت قلبی برای ما بود.
مون از کیم خواســته بود که در مدت یک ســال خلع ســاح هســتهای
صــورت بگیــرد کــه او موافقت کــرده بــود و این مهلــت زمانــی تقریباً به
پیشــنهادی کــه خــود من مطــرح کرده بــودم ( 6تــا  9ماه) ،نزدیــک بود.
نکته جالب توجه اینکه پس از گذشــت چندماه به نظر میرسید ترغیب
ایاالت متحده به پذیرش برنامه یک ســاله ســختتر از ترغیب کیم شده
بــود .رهبــران امریــکا و کــره جنوبــی در فکر طراحــی راهبــردی بودند که
بتواننــد بــه بهترین نحو برنامههای طراحی شــده را پیــش ببرند .ترامپ
از مون خواســت به طور دقیق و مشــخص بگوید که خواســته اصلی ما از
کره شــمالی باید چه باشــد ،که دیپلماســی ای هوشــمندانه و کامالً مؤثر
بود ،چون هرچه که مون بهعنوان خواســته کره جنوبی بنویســد و ما آن را
پیگیری کنیم ،دیگر در آینده به ســختی میتواند با آن مخالفت کند ولی
اگر موضع ما ســختتر از موضع ســئول باشــد در آن صورت آنها حداقل
میتوانند ان ُقلت بیاورند.
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امریکا از معاهدههایی است که خودش پای آنها
را امضا کرده اســت .نقطه اوج بیسیاســتی کاخ
سفید در این ارتباط قطع ارتباط کاری با سازمان
ملــل در امــور محیــطزیســت و کنترلکننــدگان
وضعیت اسفبار کرهخاکی است که ثابت کرده
امریکا حتی برای ایــن امر حیاتی و به واقع برای
ملــت خود نیــز احتــرام و اهمیت قائل نیســت.
تصــور ترامپ این اســت کــه امریکا بیــش از حد
روی این پیماننامهها خرج کرده ولی بهرههای
آن بیشــتر بــه ســایرین رســیده و ایــن در تضاد با
سیاســتهای اوســت که آن را سیاست «نخست
امریکا» نامیدهاست.
از ســوی دیگــر هرچــه از عمــر نهادهــای
بینالمللی نظمدهنده جهانی بیشــتر گذشــته،
ایــن باور فزونتر در وجودشــان ریشــه دوانده که
بدون مشــارکت امریکا که بین رؤسای جمهوری
بیرون آمــده از دو حزب عمدهاش تفاوت عمل
زیادی مشاهده میشود ،بهتر و بیشتر به مقصود
خویش خواهند رسید.
ëëآنها کرونا را رها کردهاند
امــروز ایــن اتهــام بــزرگ متوجــه ســازمان
بهداشــت جهانــی اســت کــه هیــچ برخــورد
قدرتمندانهای با شیوع هولناک بیماری کرونا در
سطح دنیا نداشتهاما این سازمان از برخوردهای
سلیقهای کشورها و بویژه امریکا با این عارضه دل
پری دارد و میگوید که دستورالعملهایش بارها
چ انگاشته شده اســت .تلنبار شدن اجساد
به هی 

قربانیــان «کووید »19در امریکا محصول روشــن
همیــن برخوردهــای متفــاوت و ســطحی با این
عارضه است و با اینکه سوء مدیریتها در اروپای
غربی هم محســوس بودهاند ســرآمد مشکالت
س جمهوریاش حتی
درامریکایــی بوده که رئیــ 
نمیپذیرد کرونا یک معضل جدی است.
ëëپیشرفت بدفرجام در فضا
شــاید جای تعجبی نداشــته باشــد که امریکا
با توهم مثبتی که از گذشــته خود دارد و مایل به
م بســتن بر فجایع
تکرار آن اســت بهبهای چشــ 
کرونــا و حــل تســویه حســاب کالمی و رفتــاری با
چین باشد و برای کره شمالی شاخ و شانه بکشد.
امریــکا البتــه از ســال  1990به بعد از تأسیســات
ردیابــی خــود کــه در فضــا و در جــو کــرهزمیــن
مستقر اســت برای کســب اطالعات و جاسوسی
از کشــورهای مختلــف بهرههای زیــادی گرفته و
حتی محل استقرار مخالفان اصلی خود را رصد
و برخی را ترور و حذف کرده است اما این پیش از
آنکه نشان دهنده اقتدار این کشور باشد ،جهان و
کشورهای زیر ذرهبین را از ایاالت متحده بیزار و از
قبول پیشنهاد همکاری با آن برحذر کرده است.
امریکا از ارســال و فروش برخی نرمافزارهای
اطالعاتــی و جنگــی خــود بــه متحدانــش ابایی
نداشــته امــا پــس از آنکــه مشــخص شــد امریکا
فقط ابزار درجه دوم و سوم خود را به متقاضیان
میدهــد و اصلیهــا را بــرای خود نگه مــیدارد،
اعتمــاد جامعه جهانــی به حاکمان کاخ ســفید

اتحاد نظامیان جمهوریخواه علیه «ترامپ»

اعالم آتشبس در لیبی

Reuters

گروه جهــان /بیــش از  70مقــام عالیرتبــه جمهوریخواه
امنیــت ملی امریــکا ،بــا امضای تومــاری علیــه «دونالد
ترامپ» ،او را رئیسجمهوری نامناســب برای کشورشان
خوانده و از رقیبش حمایت کردند.
بهگزارش «نیویورک تایمز» ،این نامه ساعاتی پس از
اینکه« ،جو بایدن» بهعنــوان نامزد منتخب دموکراتها
در آخرین روز همایش چهار روزه ســخنرانی کرد ،منتشر
شــد .درســت  4ســال قبــل نیــز حــدود  50تن از افســران
امنیتــی جمهوریخواهــان علیــه «دونالد ترامــپ» تومار
امضــا کردند چراکــه معتقــد بودنــد او بیمالحظهترین
رئیسجمهــوری تاریــخ امریکا خواهد شــد .امــا زمان به
آنهــا ثابــت کرد که شــرایط بــه مراتب بدتــر از تصور آنها
پیــش رفتــه و در این مقطع چــارهای جز تبلیغــات برای
رقیب وجود ندارد.
«اریــک ادلمــان» ،از مقامــات ارشــد وزارت کشــور در
زمــان «جــورج دبلیو بوش» کــه همچنان پس از  4ســال
روی خواســتهاش بــرای حــذف ترامــپ از گردونه رقابت
انتخاباتی تأکید دارد ،معتقد اســت« :تفاوت این نامه با
نامه  4سال قبل این است که آن نامه براساس پیشبینی
آینده موهوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود و افراد
زیادی تمایل به امضای آن نداشــتند اما این بار شــرایط
فرق کرده است و همه با دیدن عملکرد رئیسجمهوری
ضد او بلند شــدهاند ».در بخشــی از این نامه آمده است:
«گرچــه برخی از ما جایگاه سیاســیمان بــا «جو بایدن»
و طرفدارانــش همســو نیســت امــا وقــت آن رســیده کــه
اختالفــات سیاســی را به زمــان دیگری موکــول کنیم .در
حــال حاضر ضــروری اســت مانــع از تــداوم توهینهای
ترامپ به ارزشها و سازمانهای ملیمان شویم تا بنیان
اخالقی دموکراسیمان را حفظ کنیم».
در میــان نامهایــی که پای نامه علیــه ترامپ را امضا
کــرده اســت بســیاری از مقامات امنیتــی از زمــان ریگان
گرفتــه تــا بــوش پســر دیــده میشــود .در این لیســت که
نامهایــی مانند «جــان نگروپونتــه»؛ مأمــور امنیت ملی
ســابق امریــکا و ژنــرال «مایــکل هایدن»  -رئیس ســابق

بهکمترین حــد در دهههای اخیر رســید .ترامپ
مدعی اســت از انتقــال پیشــرفتهترین اطالعات
و نمادهــای علمیاش به متحــدان واقعی خود
هیــچ ابا و اکراهی ندارد اما همســو با آن در حال
خارج شدن از بســیاری از تعهدات خود در قبال
برخی کشــورها با این بهانه اســت که از تعهدات
اگــر ســودی دارد بــرای طــرف مقابل اســت و نه
برای امریکایی که بهزعم ترامپ همه چیز دارد.
ëëدر ازای ارقامی نجومی
فریــاد «بــا چیــن بســتیزید» بارهــا بــر زبــان
ترامــپ جاری شــده و ســلف او بــاراک اوباما نیز
مــدل محترمانهتری از همین عبــارت را بر زبان
مــیآورد امــا هیــچ یــک نگفتهانــد بــرای بینیاز
شــدن از بازار چین و داشتن متاعهای پرشماری
کــه ملــت امریــکا میخواهــد و معمــوالً آن را
نمییابــد ،چــه اندیشــهای در ســر دارنــد و طرح
جانشینشان چیست .ترامپ شاید به قولش در
زمینه جلوگیری از ســقوط تدریجی ارتش امریکا
عمــل کــرده باشــد امــا ایــن را در ازای  20درصد
افزایــش بودجــه ایــن نهاد کــه رقمــی نجومی را
شــکل میدهد انجام داده و ســرمایهگذاری روی
این امر احیای اقتصاد به شــدت تضعیف شــده
امریکا بر اثر رواج کرونا را به فرآیندی درجه دوم،
پر تأخیر و دیر بازده تبدیل کرده است.
ëëدموکراتهاهممیلنگند
امــروز طرفــداران بایــدن ایــن گونــه وانمــود
میکننــد که ایــن دموکــرات  77ســاله کلید حل
مشــکالت بیشــماری اســت کــه طــی  30ســال
اخیــر و بویژه در دوره پرآشــوب ترامپ در امریکا
بهوجــود آمــده امــا حقیقــت امــر این اســت که
پیچیدگــی اوضــاع بــا تغییراتــی از این دســت و
رویکــرد مجــدد بــه دموکراتهــا حــل نخواهــد
شــد و هــم آنهــا قاطعیــت الزم را ندارنــد و هم
سیاستســازان اصلی امریکا که در پشت صحنه
حاضرنــد ،عمــاً راههای اتخاذ سیاســتهای به
شــدت تازه و متفــاوت را برای مســتأجر تازه کاخ
سفید سخت خواهند کرد.
این یک برداشت درست است که در صورت
ابقای «ترامپ خودمحور» در کاخ ســفید اوضاع
صــ د درجــه بدتــر خواهــد شــد امــا دموکراتها
هــم هیــچ اطمینانــی را بهدســت ندادهانــد کــه
سیاســتهای جبرانیشــان ارزش بــذل توجــه
را دارنــد و قــادر بــه حل مشــکالت عظیم کشــور
هستند.
*منبعForeign Affairs :

آژانس اطالعاتی امریکا و یکی از آژانسهای امنیت ملی
که در هر دو دوره جمهوریخواهان و دموکراتها فعالیت
داشته  -دیده میشود ،جای نام مقاماتی که در این چهار
ســال اخیر مورد خشــم ترامپ قرار گرفتند مانند «رکس
تیلرسون»« ،جیم ماتیس»« ،جان کلی» و «مک مستر»
همچنــان خالــی اســت« .جــان بولتون» ،مشــاور ســابق
امنیت ملی ترامپ نیز گفته است هرگز به «ترامپ» رأی
نمیدهــد اما رأی او از میــان دموکراتها نیز نخواهد بود
و یک جمهوریخواه محافظه کار را انتخاب خواهد کرد.
ëëدردسر مالیاتی ترامپ
«دونالــد ترامــپ» که امیدوار به رأی دادگاه اســتیناف
بــرای محفــوظ نگــه داشــتن اظهارنامــه مالیاتــیاش
بــود ،بــا وجود همــه تقالهایــش نتوانســت از ایــن حکم
رهایــی یابد و کمتــر از  10روز دیگــر وکالی او باید در برابر
قضات پاســخگوی جرایم مالیاتیاش باشــد .به گزارش
«ســیانان» ،دونالــد ترامــپ در اقدامــی بیســابقه و
خالف قانون از تابستان  2015که رسماً از او خواسته شد،
اظهارنامه مالیاتــیاش را ارائه دهد ،از این کار خودداری
کــرد و حاال با حکم دادگاه اســتیناف ،وکالی او باید عالوه
بر آن ،همه ســوابق مالی شــرکتهای وابسته به ترامپ،
ســازمان ترامپ و دیگر شــرکتهای مرتبط بــا نهادهای
زیرمجموعــه تحت نام رئیس جمهــوری امریکا را نیز به
دادگاه بدهند.

دولت وفاق ملــی با اعالم آتشبس فوری
در سراسر لیبی خواستار خلع سالح در شهر
اســتراتژیک «ســرت» شــد و برای برگزاری
انتخابــات پارلمانــی و ریاســت جمهــوری
در مــارس ســال آینده اعــام آمادگی کرد.
«عقیلهصالح»،سخنگویدفترنمایندگان
شرق لیبی نیز این آتشبس را پذیرفت اما
هنوز هیــچ بیانیهای از ســوی خلیفه حفتر
صادر نشــده اســت .به گــزارش «نیویورک
تایمز» ،این آتشبس با اســتقبال سازمان
ملــل ،امریــکا و همپیمانان غربــی و عرب
لیبی همراه شــد که از نفوذ بیشــتر روســیه
و ترکیــه در ایــن کشــور در هــراس بودنــد.
خبرگزاری اســپوتنیک نیز بــه نقل از منابع
وزارت خارجه روســیه از اســتقبال کرملین
از ایــن آتشبــس خبــر داده اســت .مصر،
امــارات ،ایتالیــا ،فرانســه و کانــادا نیــز در
پیامهــای جداگانــهای از ایــن رونــد صلــح
ابراز خرســندی کردند .ســخنگوی دبیر کل
ســازمان ملل نیز بــا ابراز امیــدواری به این
آتشبس ،خواستار تولید نفت در لیبی شد.

درمان «ناوالنی» در آلمان

گروه جهان /رهبر اپوزیسیون روسیه و یکی
از برجســتهترین منتقــدان کرملین پس از
یک روز کشــمکش میان پزشــکان روس و
خانواده اش ،سرانجام در وضعیت کما به
آلمان انتقال یافت .به گزارش «الجزیره»،
قــرار اســت بــا توجه به شــرایط جســمانی
ناوالنی ،او همچنان در بخش مراقبتهای
ویژه نگهداری شود .در حالی گفته میشود
رهبــر اپوزیســیون روســیه در بازگشــت بــه
مســکو مســموم شــده اســت کــه او بــرای
تدارک مقدمات انتخابات پیش رو و دیدار
با همپیمانانش عازم تامسک شده بود.

