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 فن هوندا
استاد دانشگاه مطالعات بين المللي شانگهاي

كيوسك

 مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا روز 
گذشته اعالم كرد دولت اين كشور نام گزارش

جنبش انصــاراهلل يمن را در ليســت 
گروه هاي تروريستي قرار خواهد داد. اين تصميم در 
حالي از سوي وزير خارجه آمريكا بيان شده كه »تنها 
8روز« تا پايان عمر دولت ترامپ زمان باقي است. از 
سوي ديگر، وزارت خزانه داري آمريكا نيز همزمان با 
تصميم دولت اين كشور اعالم كرده رهبران جنبش 
انصاراهلل، ازجملــه عبدالملك حوثــي، عبدالخالق 
بدرالدين الحوثي و عبداهلل يحيي الحاكم را در ليست 
تحريم هاي جديد خود قرار خواهد داد. پيش از اين، 
بدر البوســعيدي، وزير خارجه عمــان در اوايل  ماه 
سپتامبر 2020و در حاشيه كنفراس امنيتي منامه از 
برنامه دولت آمريكا براي افزودن نام انصاراهلل به ليست 
گروه هاي تروريســتي خبر داده بود. به گفته او، اين 
ابتكار عمل توســط ديويد شــينكر، ديپلمات ارشد 
آمريكا در حوزه خاورميانه مطرح شــده و احتماال تا 
پيــش از پايــان دولت ترامــپ اجرا خواهد شــد. 
البوسعيدي البته در همان نشست با بيان انتقادي نه 
چندان تند نسبت به تصميم دولت ترامپ گفت: تصور 
نمي كنم حذف يك طرف بحران و يا راندن آنها از ميز 

مذاكره، كمكي به حل بحران يمن كند.

استقبال سعودي ها و نگراني بازيگران بي طرف
اولين واكنش به تصميم جديد دولت آمريكا از سوي 
رهبران جنبش انصاراهلل در شــبكه هاي اجتماعي 
منتشر شد؛ براي مثال محمدعلي الحوثي، از سران 
شوراي انقالب يمن با اشــاره به اين خبر در صفحه 
توييتر خود نوشــت: آمريكا منبع تروريسم است و 
سياســت ها و رفتارهاي دولت ترامپ نيز بر همين 
منوال، تروريستي به حساب مي آيد. تصميم دولت 
اين كشور نشان دهنده وضعيت بحراني آمريكاست. 
يمن حق پاسخ به اين رفتارها و اقدامات تروريستي 
را براي خــود محفــوظ مي دانــد و در عين حال، 

تصميماتي از اين دســت هيــچ گاه اهميتي براي 
ما نخواهد داشــت، چرا كه آمريكا شريك تجاوز و 

محاصره ملت يمن طي 5سال گذشته بوده است.
از ســوي ديگر اما دولت منصور هادي، نخستين 
بازيگر بحران يمن بود كه از تصميم دولت آمريكا 
اســتقبال كــرده و آن را گامي رو بــه جلو براي 
بازگشت ثبات به اين كشور خواند. در بيانيه وزارت 
خارجه دولت هادي آمده: از هر اقدامي براي فشار 
بر شبه نظاميان انصاراهلل در شمال يمن استقبال 
مي كنيم؛ شــبه نظامياني كه عامل اصلي جنگ و 
بي ثباتي كنوني در يمن هستند. اين در حالي است 
كه دولت هادي طي سال هاي گذشته، حتي قادر 
به حضور در مناطق تحت ســيطره ائتالف عربي 
نبوده و در ادبيات سياسي رسانه هاي عربي، از آن 
با عنوان دولت در تبعيد ياد مي شود. نام عربستان 
ســعودي نيز همانگونه كه پيش بيني مي شد در 
ميان حاميان اين تصميم ديده مي شــود. فيصل 
بن فرحان، وزير خارجه سعودي در اين باره گفته: 
جنبش انصاراهلل به عاملي براي اجراي برنامه هاي 
ايران در مرزهاي جنوبي عربســتان تبديل شده 
و مقابله با اين گــروه، جز از طريــق اجماع عليه 
تروريسم و فشــارهاي مشــترك ممكن نخواهد 
بود. عالوه بر ايــن، امارات و بحريــن نيز ازجمله 
كشــورهايي هســتند كه تا كنون از اقدام دولت 

آمريكا عليه انصاراهلل حمايت كرده اند.
در اين ميان اما واكنش بازيگران بي طرفي نظير عمان، 
روسيه و يا حتي سازمان ملل به گنجاندن نام انصاراهلل 
در ليست گروه هاي تروريستي قابل تامل بوده است. 
ويتالي چوركين، نماينده دائم روســيه در شــوراي 
امنيت، تصميم دولت آمريكا را مانعي جديد بر سر راه 
صلح در يمن توصيف كرده است. وزارت خارجه عمان 
نيز بدون انتقاد مستقيم از اقدام آمريكا، »گفت وگوي 
مستقيم ميان همه طرف ها« را، تنها راه حل بحران 
يمن به شمار آورده است. جالب آنكه سازمان ملل نيز 
در بيانيه خود بدون اعالم حمايت از تصميم آمريكا، 
صرفا نسبت به »احتمال شديدتر شدن بحران انساني 

در يمن« ابراز نگراني كرده است.

كار جنگ گره خورد؛ بحران انســاني شديدي در 
راه است

جنبش انصاراهلل هم اكنون تنها نيروي مسلط بر مناطق 
شمالي يمن است كه كنترل پايتخت اين كشور، يعني 
شهر صنعا را در اختيار دارد. مجموعه اين مناطق از سال 
2015توسط ائتالف عربي به رهبري عربستان در محاصره 
هوايي، زميني و دريايي )به استثنای مرزهاي عمان( قرار 
گرفته اســت. اگرچه نهادهاي بين المللي نظير سازمان 
ملل، دولت انصاراهلل را به رسميت نمي شناسند، اما براي 
انتقال كمك هاي انساني به مناطق تحت محاصره با اين 
جنبش همكاري كــرده و محموله هاي غذايي-دارويي 
خود را از طريق فرودگاه صنعا و يا بندر حديده در اختيار 
نمايندگان انصاراهلل قرار مي دهنــد. اكنون اين نگراني 
شكل گرفته كه در پي تصميم دولت آمريكا، همكاري هاي 
محدود ميان نهادهاي بين المللي با جنبش انصاراهلل دچار 
اختالل شده و در نتيجه، بحران انساني در مناطق تحت 
محاصره اين كشور تشديد شود. براي فهم ابعاد اين بحران 
كافي است بدانيم بيش از يك ميليون شهروند يمني از 
ســال 2015تا كنون با كمبود جدي غذا و دارو دست و 
پنجه نرم مي كنند. دبيركل سازمان ملل، جنگ يمن را 
سياه ترين بحران انساني در عصر معاصر ناميده است. اما 
چرا دولت آمريكا درحالي كه وضعيت ميداني جنگ يمن 
طي ماه هاي گذشته به شكل قابل توجهي آرام شده بود، 
چنين تصميمی اتخاذ كرد؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد 
بدانيم كه توقف حمايت هاي تسليحاتي از عربستان در 
جنگ يمن و زمينه سازي  براي آتش بس در اين كشور، 
ازجمله برنامه هاي اساســي دولت بايدن طي 4ســال 
آينده است. اما با تصميم دولت ترامپ، معضلي جديد و 
البته بسيار مهم بر سر راه مذاكرات احتمالي براي آتش 
بس قرار گرفته است. روزنامه العربي الجديد در اين باره 
مي نويسد: از آنجا كه مذاكره و يا توافق رسمي با يك گروه 
تروريستي ممكن نيســت، مي توان گفت پرونده جنگ 
يمن با پيچيدگي هاي بيشتري نسبت به 5سال گذشته 
روبه رو خواهد شد. از ســوي ديگر، اين تصميم مي تواند 
كانال هاي مخفي براي گفت وگوهاي محرمانه با انصاراهلل 
را نيز از بين برده و اين گروه يمني را بيش از پيش به سوي 

تهران متمايل كند.

 اقدام دولت آمريكا براي افزودن نام جنبش انصاراهلل به ليست گروه هاي تروريستي
 هرگونه مذاكره احتمالي براي پايان جنگ در يمن را با مشكالت جديدي روبه رو خواهد كرد

یمن؛ یک گام دورتر از صلح

دولت اســرائیل تاكنون از واكسیناسیون 
زندانیان فلســطینی به دلیــل مخالفت 
وزير امنیت داخلی ايــن رژيم خودداری 
كرده اســت. اين اقدام، شکايت جمعی 
خانواده های اسرا را به دنبال داشته و قرار 
است دادگاه اسرائیل به زودی حکمی را در 

اين باره صادر كند. 
به نوشته روزنامه العربی الجديد، محرومیت 
گروهی از انســان ها از واكسن بهداشتی، 
فصلی جديد در سیاست های نژادپرستانه 
رژيم اشــغالگر صهیونیســتی به شمار 

می رود.

روزنامه نیويورك تايمز ]آمريکا[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

قدرت در دست غول هاي فناوري

اسرائیل: مجازات با واكسن

نیويورك تايمز در گزارشي به مهار دونالد 
ترامپ از سوي شركت هاي فناوري فعال 
در حوزه شبکه هاي اجتماعي پرداخته و 
نوشته كه اقدام اين شركت ها در خاموش 
كردن صداي ترامپ نشان داد قدرت اصلي 
در دنیاي امروز در دســت كیست. تويیتر 
حســاب كاربري ترامپ را براي همیشه 
حذف كرده و فیسبوك نیز صفحه او را تا 
بعد از ورود بايدن به كاخ ســفید مسدود 

كرده است.
نیويورك تايمز نوشته كه غول هاي فناوري 
با اين اقدام، به سیاستمداران درس تاريخي 

داده اند. 

نگاه

 سیاست خارجي آمريکا
در خاورمیانه؛ از ترامپ تا بايدن

ورود جو بايدن به كاخ سفيد، با تغيير در 
سياست هاي خاورميانه اي آمريكا همراه 
خواهد بود. در دوره رياســت جمهوري 
دونالد ترامــپ، ويژگي هاي زير در سياســت خاورميانه اي آمريكا 
برجسته بوده است: اول، تحت فشار قرار دادن ايران. اينكه آمريكا 
در سال2018 به دستور ترامپ از توافق هسته اي خارج شد. عالوه 
بر اين، سياست فشار حداكثري محور سياست آمريكا در قبال ايران 
قرار گرفت. دولت ترامپ همچنين پيشنهاد كرد كه كشورهاي عربي 
خليج فارس به عالوه مصر و اردن يك اتحاد استراتژيك براي تشكيل 

»ناتوي عربي« براي مهار ايران تشكيل دهند. 
دوم، حمايت قاطعانه از اسرائيل. دولت ترامپ توجه ويژه اي به صلح 
در خاورميانه، به ويژه حل و فصل مســئله فلسطين داشت. اما ايده 
مصالحه قرن، راهكاري براي حل و فصل مسئله فلسطين نبوده، بلكه 
براي كمك به اسرائيل براي عادي سازي  روابط با بيشتر كشورهاي 
عربي بوده است. با هدايت آمريكا، رفته رفته بيشتر كشورهاي عربي 

فلسطين را رها خواهند كرد.
سوم، مماشات در برابر تركيه. ترامپ رويكرد صبورانه تري نسبت به 
رفتارهاي منطقه اي تركيه اتخاذ كرده اســت. اگرچه دولت ترامپ 
بعد از روي كار آمــدن تحريم هايي را عليه تركيــه اعمال كرد، اما 
به طور كلي، دولت ترامپ در مورد اقدامات تركيه در مورد مسائلي 
مانند ســوريه، ليبي، عراق و درگيري هاي آذربايجان و ارمنستان 

كامال مدارا كرد.
با آمدن دولت بايدن، با توجه به گزاره هاي سياست هاي او در قبال 
خاورميانه كه در جريان انتخابات رياســت جمهوري اعالم شده و 
همچنين با نگاهي به گزينه هايي كه براي ســمت هاي مهم دولت 
درنظر گرفته، سياست خاورميانه اي آمريكا احتماال داراي ويژگي هاي 
زير باشد: اول، تنش ها بين آمريكا و ايران به احتمال زياد كاهش پيدا 
مي كند. در دولت بايدن، شاهد ادامه سياست فشار حداكثري عليه 
ايران نخواهيم بود. با اين حال، صداي مخالفــت با ايران در آمريكا 
بسيار قوي است؛ بدون همكاري فعال تهران، براي دولت جديد بايدن 

ارائه سياست ماليم در قبال ايران بسيار دشوار است.
دوم، در دولت بايدن، موضع اساسي آمريكا به نفع اسرائيل تغييري 
نخواهد كرد. در جريان انتخابات، بايدن مورد حمايت جدي يهوديان 
قرار گرفت. بايدن يك يهودي به نام آنتوني بلينكن را به عنوان وزير 
خارجه معرفي كرده اســت. حداقل احتماال تل آويو نگران نخواهد 
بود كه تغييرات جديد در دولت آمريكا، تأثيــرات نامطلوبي براي 

اسرائيل داشته باشد.
سوم اينكه سياست دولت جديد آمريكا در قبال تركيه ممكن است 
سختگيرانه تر دنبال شود. تركيه تحت رهبري اردوغان طي سال هاي 
اخير نيروهاي خود را به مناطق مختلفي اعزام كرده اســت كه اين 
امر تهديدي براي امنيت و ثبات مناطق اطراف به شمار مي رود. اين 
موضوع به نفع آمريكا در خاورميانه نيســت و دولت جديد آمريكا 

احتماال اقدامات بيشتري را براي مهار تركيه انجام خواهد داد.
 چهارم، دولت بايدن ممكن است تالش هاي خود را براي جلب توجه 
و كشيدن كشورهاي خاورميانه به سمت خود براي مقابله با چين 
افزايش دهد. آمريكا معتقد است رقابت استراتژيك بين واشنگتن 
و پكن در سال هاي پيش رو شــدت پيدا مي كند، بنابراين آمريكا 
احتماال در بيشتر مناطق براي چين دردســر ايجاد خواهد كرد و 

خاورميانه يكي از اين مناطق است.

روندهاي احتمالي در آينده خاورمیانه
همزمان با روي كار آمدن دولت جو بايدن، 4قــدرت ايران، تركيه، 
عربستان و اســرائيل همچنان به عنوان قدرت هاي اصلي خاورميانه 
باقي خواهند ماند. اما در مورد آينده خاورميانه نكاتي قابل توجه است: 
ايران اكنون در شرايط مناســبات اقتصادي قرار ندارد اما 

احتماال همزمان با تغيير در كاخ سفيد، اين كشور بار ديگر 1
در مسير توســعه قرار خواهد گرفت. با توجه به موقعيت برجسته 
ژئواستراتژيك ايران، احتماال در آينده رقابت هاي سياسي پيرامون 
ايران در ميان قدرت هاي جهاني تشديد مي شــود. توازن قوا بين 
قدرت هــاي بزرگ دســتخوش تغييرات عمده اي اســت و روابط 
بين الملل در خاورميانه نيز در حال تغيير است، در چنين شرايطي 

ايران بايد براي آينده و سرنوشت خود تصميم گيري كند.
كشــورهاي عربي و اســرائيل معتقدند كه تركيه و ايران 

به دنبال احياي قدرت تاريخي خود هستند و از اين منظر، 2
اين 2كشور را تهديدي امنيتي براي خود محسوب مي كنند. بنابراين 
براي مقابله با ايران و تركيه، همكاري بين كشورهاي عربي و اسرائيل 

ادامه خواهد يافت.
 پيشبرد توســعه اقتصاد ملي و ساير امور وظيفه مشتركي 

است كه همه كشورهاي خاورميانه با آن روبه رو هستند. در 3
آينده، كشورهاي خاورميانه انرژي بيشتري را براي توسعه اختصاص 
خواهند داد. اينكه چطور قدرت هاي بزرگ جهان مزاياي توسعه خود 
را با نيازهاي توسعه كشــورهاي خاورميانه پيوند دهند، در آينده 
عامل اصلي تعيين كننده نفوذ قدرت هاي بزرگ در منطقه خاورميانه 

خواهد بود. 
مترجم:سعیده زرين

سرزندگي و روحیه بخشي در شهر
يكي از سرزنده ترين شهرهاي دنيا نيويورك است. يك شهروند 
يا جهانگرد براي ســرگرمي و تفريح، يافتــن كمي فارغ بالي 
حتما نياز به رفتن مثال به اپرا، تئاتر، ســينما، پارك و... ندارد، بلكه در خيابان هاي 
اصلي شــهر )به خصوص خيابان برادوي( آنقدر رويدادهاي مختلف فرهنگي و... 
نورپردازي هاي جالب و ديدني وجود دارد كه آن را بسيار سرزنده و مطلوب مي كند 

و هر سال ميليون ها جهانگرد را به خود جذب مي كند.
در شهرهاي ديگر نيز شــايد با مقياس كمتري اين پديده را مي توان ديد، مثال در 
ريودوژانيرو و كالنشهر معروف برزيل )و شهرهاي بزرگ ديگر آن( مي توان تئاترهاي 
بسيار جالب خياباني ديد كه شهروندان بدون پرداخت وجهي )گاه در حد يك كمك 
كوچك اگر مالي باشند( شاهد اين نمايش ها مي شوند. در مركز شهر وين در خيابان 
معروف آن، نيز شاهد انواع رويدادهاي فرهنگي و هنري مي توان بود، به خصوص 
موسيقي كشــورهاي مختلف در اين شهر مهد موســيقي. همچنين در شهرها و 
كشورهاي كوچك تر مي توان اين پديده را ديد مثال در ايروان مركز ارمنستان كه 
به خاطر هم مرز بودن با ايران و ســهولت ويزا جهانگردان ايراني بسياري را جذب 
خود مي سازد در ميدان اصلي اين شهر در اواخر هفته برنامه هاي جالب موسيقي 

اجرا مي شود و مردم زيادي چه از اهالي شهر و چه جهانگردان در آنجا جمع شده 
و از آن بهره مي برند.

همه اين موارد كه گفته شد هزينه چنداني براي مديريت شهري ندارد و مي توان 
در هر شــهري كه زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي آن فراهم باشد به وجود آورد. 
البته بخش مهمي از سرزندگي و روحيه بخشي به شــهر مربوط به مطلوب بودن 
 فضاي عمومي و ســيماي شــهري اســت كه بايد قبل از موارد فوق )رويدادهاي 
فرهنگي- اجتماعي( به عنوان يك زمينه مهم فراهم شــود كه نياز به تمهيدات، 

مقررات، نظارت، آموزش و... دارد. 
متاسفانه اغلب شــهرهاي ما به خصوص تهران در اكثر نقاط آن فاقد يك سيماي 
شهري و فضاهاي عمومي مطلوب است. به خصوص با موج تراكم فروشي در چند 
دهه اخير ســيماي شــهري تهران و فضاهاي عمومي به طرز تاسف باري درآمده 
به طوري كه گاه عابر پياده ترجيح مي دهد با چشــم بسته! از آن عبور كند و بر اين 
همه ناهماهنگي و بي تجانسي چشم بربندد! در حالي كه ايجاد يك سيماي شهري 
مناسب، زيبا و سرزنده پديده لوكس و دور از ذهني نيست و در همه دنيا نمونه هاي 

ساده، كم هزينه و زيبا را مي توان ديد. 
تزئينات شــهري يا به عبارت ديگر مبلمان شهري نيز در بســياري موارد به اين 
نازيبايي كمك مي كند. به طور مثال درختان مصنوعي در بعضي ميادين و فضاها، 
آب نماهاي بسيار نامناسب و نامربوط، مجسمه هاي نامتناسب و... همه اين عوامل 

شهر را از سرزندگي و روحيه بخشي دور مي سازد. در حالي كه مي توان از گل و گياه  
هم در ميادين و خيابان ها و هم )به كمك اهالي هر محله( در مسيرهاي فرعي تر و 
كوچه هاي يك محله ) از طريق شوراياري ها يا سمن هاي محلي( فضاهاي مطلوبي 
را به وجود آورد. حتي از موادي كه در ابتدا جزو زباله هاي شهري است )مانند تاير 
اتومبيل و ...( يا رنگ هاي زيبا و استفاده از گل و گياه مي توان به سرزندگي محله ها 
و شهر كمك كرد )نمونه اي توسط يك زوج فعال و هنردوست در يكي از محله هاي 
شيراز انجام شده است( اينها و كارهاي بســيار ديگري را مي توان انجام داد كه در 
اين مختصر نمي گنجد اما بايد مسئوالن شهري و مردم را به اهميت اين كار واقف 

كرد. به اميد آن روز.
از عوامل مهم در سرزندگي فضاي شهري به كارگيري مصالح مناسب در نماها و به 
خصوص رنگ هاي شاد و زيبا و مناسب در اين مكان هاست، البته نه مانند رنگ هاي 
ناجور اجباري در كركره هاي مغازه ها كه سال ها پيش ابتدا در تهران و به دنبال آن 
در شهرهاي ديگر به كار برده شد و شهرها را بسيار ناخوشايند ساخت. نمونه هاي 
اين رنگ آميزي مناســب و زيبا را در بسياري از شهرهاي شــهره به زيبايي مانند 

آمستردام و... مي توان ديد.

 *جمله معروف ماري آنتوانت در پاســخ به شورش مردم گرسنه فرانســه؛ »اگر نان ندارند 
كيك بخورند.«

ادامه از 
صفحه اول

كيم جونــگ اون، رهبر كره شــمالي در اقدامي كه 
تحليلگران معتقدند هدفش بســط بيشــتر قدرت آسیا

اوســت، بعد از پدربزرگ و پدرش به عنوان سومين 
عضو خانواده حاكم به عنوان دبير كل حزب كارگران انتخاب شده 
اســت. به گزارش الجزيره، كنگره حزب كه براي نخستين بار در 
5سال گذشته برگزار شده، در ششــمين روز برگزاري اش در پي 
برگزاري انتخابات كميته مركزي اعالم كرده كه رهبر كره به عنوان 

دبير كل حزب انتخاب شده است.
اين انتصاب كامال ســمبليك اســت چون كيم جونگ اون همين 
حاال هم رهبر حزب به شــمار مي رود. او در جريان كنگره حزب 
در سال2016 به عنوان رئيس حزب انتخاب شد؛ رئيس حزب در 
واقع معادل سمت دبير كل اســت كه پيش تر تنها در اختيار پدر 
و پدربزرگ كيم قرار داشــت. او پيش از اين كنگره سال 2016، 
به عنوان دبير اول حزب را رهبري مي كرد. كيم 37ساله از زماني 
كه در سال2011 جانشــين پدرش شــده، قدرتش را با اعدام و 
سركوب رقباي احتمالي اش بيشتر كرده است. او همچنين برخي 

از سمت هاي درون حكومت و حزب را هم عهده دار شده است.
برخي پست ها در كره شــمالي همچنان به پدر و پدربزرگ كيم 
تعلق دارنــد؛ كيم جونگ ايل همچنان »دبيــر كل ابدي« حزب 

است و »رياست ابدي« هم همچنان به كيم ايل سونگ، بنيانگذار 
كره شمالي تعلق دارد.

اعطاي پســت جديد به كيم در پي تغييرات در ســاختار حزب 
صورت گرفته اســت. آن چان ايل، يك فراري از كره شــمالي كه 
به عنوان تحليلگر در مؤسسه جهاني تحقيقات كره شمالي فعاليت 
مي كند گفته است كه اين تغيير و بازگشت به سيستم قبلي، عمال 

نوعي اعتراف به شكست از سوي كيم جونگ اون بوده است؛ »كيم 
مي خواســت تصويري جديد از خودش و دوره نويي كه او ايجاد 
مي كند ارائه كند و مي خواست بگويد كه اين دوره، از دوران پدرش 
متفاوت است. سمبل اين تغيير هم انتخاب او به عنوان رئيس بود. 
اما حاال به نظر مي رسد كه مجبور اســت به مسئله اشاره كند كه 
دوران جديد، همچنان با دوران پدرش ارتباط دارد. او تنها در اين 
صورت اســت كه مي تواند قدرتش را در اين دوران مســتحكم تر 

كند.«
كنگره در حالي برگزار مي شود كه كيم سخت ترين روزهاي دوران 
9ساله رهبري اش را تجربه مي كند؛ چند فاجعه طبيعي در تابستان 
و بعد از آن كرونا، كره شمالي را در وضعيت بسيار سختي قرار داده 
است. كيم در اين كنگره اعتراف كرد كه تقريبا تمامي اهداف تعيين 

شده در برنامه اقتصادي قبلي، از برنامه بسيار عقب هستند.
يكشــنبه در كنگره همچنين اعضاي اداره سياسي )پوليت بورو( 
حزب هم انتخاب شــدند كه در كمال تعجب، نام خواهر و مشاور 
ارشد رهبر كره شــمالي، كيم يو جونگ، در آن ديده نشده است. 
حذف او از اداره سياسي، درحالي كه همچنان عضو كميته مركزي 
است، برخالف شايعات گسترده اي اســت كه ناظران كره شمالي 
مدت هاســت مطرح مي كنند؛ آنها مي گفتند كه كيم خواهرش 
را به عنوان عضو دائم اداره سياســي انتخاب خواهد كرد تا تسلط 
خانواده كيم بر حزب را بيشــتر كند. هنوز مشخص نشده كه چرا 
خواهر 32ساله رهبر كره شمالي، عضويت خود را در اداره سياسي 
از دست داده است. نفوذ كيم يو جونگ در سال هاي اخير به صورت 
چشمگيري افزايش پيدا كرده اســت. او در ابتدا به عنوان منشي 

شخصي برادرش مشغول به كار شــد و بعد به عنوان نماينده ويژه 
او در امور كره جنوبي منصوب شــد. كيم يو جونگ در ادامه معاون 
مدير بخش كليدي نظارت بر پرسنل و امور سازماني منصوب شد.

روند رشد او ادامه داشت و در سال2017، به عنوان دومين زن تاريخ 
كره شمالي به عضويت پوليت بورو در آمد. پيش از او عمه اش موفق 
شده بود عضو اين اداره مهم حزب شود. تابستان امسال هم سازمان 
اطالعات كره جنوبي اعالم كرد كه خواهر رهبر كره شــمالي عمال 

به عنوان جانشين او فعاليت مي كند.
ليم يول گول، استاد مطالعات كره شمالي در دانشگاه كيونگ نام در 
سئول درباره حذف كيم يو جونگ از پوليت بورو گفته است: »هنوز 
زود است تا درباره وضعيت او نتيجه گيري كنيم، او همچنان عضو 
كميته مركزي است و اين امكان وجود دارد كه پست مهم ديگري 

به او محول شده باشد.«
كيم يوجونگ در حالي از پوليت بورو كنار گذاشــته شده كه ورود 
جويانگ وون به اين اداره، نشانه اي از قدرت گرفتن ناگهاني او به 
شمار مي رود. او اخيرا به پوليت بورو و همين طور كميسيون نظامي 
مركزي كه يكي از بخش هاي حياتي حزب است اضافه شده است.

شويون هويي، معاون وزير خارجه كه در آماده سازي ديدار برگزار 
نشــده كيم با دونالد ترامپ در تابســتان2019 نقش داشت هم 

جايگاهش در حزب تنزل يافته است.
تحليلگران معتقدند كيم جونگ اون تا اينجا بــا جابه جايي ها در 
حزب، به جو بايدن رئيس جمهور جديد آمريكا اين پيام را مي دهد 
كه برنامه او در مقابل آمريكا، مقاومت است اما در عين حال او اين 

كار را بعد از روابط پرتالطم با ترامپ، با دقت انجام مي دهد.

ویليام برنز؛ دیپلماتي كه 
به سازمان سيا رسيد

كمتر از 10روز مانده بــه انتقال قدرت در كاخ 
ســفید از جمهوريخواهان به دمکرات ها، جو 
بايدن آخرين عضو كلیدي كابینه يعني رئیس 
سازمان ســیا را هم معرفي كرد؛ پستي كه در 
كمال ناباوري به ديپلمات كهنه كار آمريکايي، 
ويلیام برنز رسید. برنز از هفته ها قبل يکي از 
2گزينه اصلــي وزارت خارجه آمريکا بود، اما 
بايدن تصمیم گرفت ســکان وزارت خارجه 
را به دست مشاور سیاست خارجي اش يعني 

آنتوني بلینکن بسپارد.
ويلیام برنز64ســاله، ديپلمات بازنشسته و 
رئیس بنیاد كارنگي در واشنگتن است. كارنگي 
يکي از مهم ترين انديشــکده هاي سیاست 
خارجي آمريکا به شمار مي رود. برنز 32سال در 
پست هاي مختلف وزارت خارجه آمريکا فعالیت 
كرده و يکي از شــناخته ترين ديپلمات هاي 
آمريکايي اســت. او جزو معدود چهره هايي 
اســت كه هم مورد اعتماد جمهوريخواهان 
بوده و هم دمکرات ها؛ به همین دلیل فعالیت 
در دولت 5رئیس جمهور را تجربه كرده است. 
ويلیام برنــز، دانش  آموختــه دكتري روابط 
بین الملل از دانشگاه آكســفورد است. او از 
سال 1996تا 1998دستیار وزير خارجه آمريکا 
بود. برنز سپس از 1998تا 2001به عنوان سفیر 
آمريکا در اردن و سپس بین  سال هاي 2005تا 
2008به عنوان سفیر اين كشــور در روسیه 
فعالیت كرد. او در سال 2011ارتقاي درجه پیدا 
كرد و تا سال 2014، يعني زماني كه بازنشسته 
شــد، به عنوان معاون وزيــر خارجه در كنار 

هیالري كلینتون و جان كري حضور داشت.
ويلیام برنــز را اما يکي از معمــاران برجام 
مي دانند. او در ســال 2013، همراه با جیك 
ســالیوان كه اكنون در كابینه بايدن به عنوان 
مشــاور امنیت ملي تعیین شده، سنگ بناي 
گفت وگوهاي هسته اي با ايران را در چارچوب 
مذاكرات محرمانه عمان بنا گذاشت. برنز در 
آن مذاكرات، سرپرست هیأت مذاكره كننده 
آمريکا بود. بازگشــت برنز و ديگر چهره هاي 
مؤثر در پرونده هسته اي ايران به قلب تحوالت 
سیاسي آمريکا، بسیاري را به كاهش تنش میان 
تهران و واشنگتن امیدوار كرده است. بازگشت 
آمريکا به برجام، احتماال يکي از نخستین نتايج 
آغاز به كار تیم سیاست خارجي و امنیت ملي 
بايدن خواهد بود. جو بايدن در بیانیه اي ضمن 
تعیین او به عنوان رئیس ســازمان سیا تأكید 
كرده كه معتقد است اين پست بايد يك پست 
غیرسیاسي باشد. بايدن نوشته است: »ويلیام 
برنز دانش و آينده نگري الزم براي جلوگیري از 
تهديدها علیه آمريکا را دارد. مردم آمريکا با 
حضور برنز در پست رئیس سازمان سیا، خواب 

راحت خواهند داشت.« 

 گام بلند كیم
براي قبضه قدرت 
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