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کیم جونگ اون یک وزیر دیگر را 
اعدام کرد

کیم جونگ اون یکــی از وزرای خود را پس از 
آن اعدام کرد که وزارتخانه تحت مســئولیت این 
وزیر اقدام به برقراری تمــاس ویدیویی به میزان 
کافی نکرده و کارمندانش از میزان کار شــکایت 
کرده بودند. به نوشته روزنامه میرور، حکم اعدام 
وزیر آموزش کره شمالی از سوی کیم جونگ اون، 
رهبری این کشور در پی تحقیقات درباره اینکه چرا 
وزارتخانه مذکور پیشرفت رضایت بخشی نداشته، 
صادر شده است. روزنامه رسمی کره شمالی نوشت، 
گزارش مربوط به یافته های مرتبط با وزارت آموزش 
عالی کره شمالی نشان می دهد که این وزارتخانه 
به قدر کافی و به صورت مناسب قانون آموزش از راه 
دور را محقق نکرده است. در گزارش این روزنامه 
همچنین آمده اســت، این تحقیق از سوی اداره 
سازمان و ارشــاد به این دلیل انجام شده که این 
وزارتخانه از پیشرفت در زمینه آموزش از راه دور 
موفق نبوده و سیاست های دولت را مورد انتقاد قرار 
داده است. اتهامات وارده همچنین شامل مواردی 
می شوند که در آن برخی از اعضای وزارتخانه مذکور 
در نشست هایشان درباره کار شــکایت داشته و 
برخی دیگر هم فقدان منابــع اختصاص یافته از 
سوی دولت را زیر سوال برده اند. در پی اعدام وزیر 
آموزش عالی، کمیســیون جدید به ریاست »ری 
گوک چول«، رئیس دانشگاه کیم ایل سونگ در کره 
شمالی بار دیگر آغاز به کار کرده است. یکی از منابع 
تایید کرد، در میان اقدامات جدید، آنها قرار است 
تماس های ویدئویی را به صورت منظم انجام دهند. 
سال گذشته میالدی نیز کیم جونگ اون یک ژنرال 
را به خورد ماهی های گوشتخوار داد و گفته می شود 
پنج معاون هم پس از نشست کیم جونگ اون در 
سال ۲۰۱۹ با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت 
آمریکا به دلیل عدم دستیابی به موفقیت به جوخه 

آتش سپرده شدند.
    

۸۰ درصد محکومان زیر سن 
قانونی عربستان، در خطر اعدامند 

گروه حقوق بشری بین المللی »ریپریو« )تعویق 
اعدام( اعالم کرد ۸۰ درصد از سعودی هایی که به 
دلیل ارتکاب جرم در زمان کودکی به اعدام محکوم 
شــده اند، همچنان با خطر اعدام روبرو هســتند. 
به گزارش یورونیوز، این در حالی اســت مقامات 
عربســتان در چهارچوب اصالحات فراگیر در این 
کشور در سال گذشته گفته بودند از این پس اعدام 
افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زیر ســن قانونی 
بوده اند، متوقف می کنند. آنها حتی گفته بودند که 
این تصمیم  عطف به ما سبق می شود، یعنی مجرمانی 
هم که در گذشــته به دلیل ارتکاب جرم در زمان 
کودکی و نوجوانی به اعدام محکوم شده اند، دیگر 
اعدام نخواهند شد. با این حال، فرمان پادشاهی که 
در ماه مارس ۲۰۲۰ در  این باره صادر شد، طبق روال 
عادی در رسانه های دولتی گزارش نشده و در روزنامه 
رسمی کشور نیز درج نشد؛ به همین دلیل گروه های 
حقوق بشر و حقوقدانان غربی نگرانی هایی را در مورد 
اجرای این دستور ابراز کرده اند. کمیسیون حقوق 
بشر دولتی عربســتان در ماه فوریه در پاسخ به این 
پرسش خبرنگار رویترز که آیا مصوبه سلطنتی شامل 
همه انواع جرایم است، گفته بود که این ممنوعیت 
اســتثنایی اعدام، تنها برای گروه اندکی از جرایم 

مشمول قانون اسالمی »تعزیر«، اعمال می شود. 
این بدان معناست که قضات همچنان می توانند 
بزهکاران کودک را تحت دو دسته جرایم دیگر به 
اعدام محکوم کنند، یکی جرایم مهم و جدی مانند 
تروریسم که شامل مجازات تعیین شده در اسالم 
یعنی »حد« می شــود، و دیگری قصاص که برای 
قتل است. مقامات سعودی در نامه ای به سازمان 
ملل متحد که متن آن روز پنجشنبه منتشر شد، 
تأیید کردند که فرمان پادشاهی مورد بحث فقط 
در موارد جرایم مشمول مجازات های »تعزیری« 
اعمال می شود. در حال حاضر در عربستان ۱۰ نفر 
به دلیل ارتکاب جرم در سنین نوجوانی در معرض 
خطر اعدام قــرار دارند که ۷ نفر از آنهــا به اعدام 

محکوم شده اند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

روز جمعه انتشــار یک خبر مهم، 
بریتانیا را برای چند ساعت در سکوت 
فرو برد. خبری که شاید برای بسیاری 
از رسانه ها و مطبوعات دنیا ارزش تیتر 
دوم و سوم را داشته باشد اما بدون تردید 
رسانه های بریتانیا نمی توانستند آن را 
نادیده بگیرند؛ چراکه همسر ملکه این 
کشور پس از تحمل چند دوره بیماری 
و بستری شدن در بیمارستان، چهره در 
نقاب خاک کشید.  فیلیپ دوک ادینبرا 
که به شاهزاده فیلیپ خوانده می شد، 
متولد ژوئن ۱۹۲۱ بود. او شــاهزاده ای 
از یونان بود اما رگه یونانی نداشت و در 
حقیقت سابقه خانوادگی پیچیده ای 
داشت. او متولد یونان با رگه دانمارکی، 
آلمانی، روســی و انگلیســی بود. او در 
عنفوان کودکی به همــراه خانواده اش 
از یونان تبعید شد و در غیاب حضور پدر 
و مادرش زندگــی گذراند. پدر فیلیپ 
که در ارتش یونان خدمت می کرد، در 
دسامبر ۱۹۲۲ بازداشــت و به خیانت 
متهم شــد. فیلیپ به صورت پنهانی 
با یک کشــتی جنگی انگلیســی و در 

تختی که از جعبه پرتقال کهنه ساخته 
بودند، از یونان خارج شــد. پس از فرار، 
خانــواده فیلیپ در نهایــت به پاریس 
رسیدند و برای گذران زندگی به اقوام 
وابسته بودند. این تحوالت پس از وقوع 
تحوالتی در یونان و سرنگونی سلطنت 
رخ داد و در ســال ۱۹۴۷ با الیزابت دوم 
که بعدا ملکه بریتانیا شــد ازدواج کرد. 
حاصل ازدواِج ۷۰ ساله فیلیپ و ملکه 
انگلیس ۴ فرزند، ۸ نوه و ۱۰ نتیجه است. 
در نهایت کاخ باکینگهام خبر درگذشت 
او در ۹۹ سالگی را منتشر کرد. باکینگهام 
اعالم کرده که مراسم تدفین شاهزاده 
فیلیپ، همســر ملکه انگلیس پس از 
هشــت روز عزای عمومی شنبه آتی با 
حضور تعداد محدودی برگزار خواهد 
شد و قرار است او در قلعه ویندزور واقع 
در غرب لندن دفن  شود. بر اساس سنت 
خاندان سلطنتی بریتانیا ملکه انگلیس 
در مدت هشت روز عزا به انجام وظایفش 
نمی پردازد. همچنین قرار است مراسمی 
در کلیسای کوچک سنت جورج واقع در 
قلعه ویندزور برگزار شود و به خواست 
فیلیپ، تدفین با تشریفات رسمی و ادای 
احترام مردم به او برگزار نخواهد شــد. 
در همین راستا بسیاری از شهروندان 
بریتانیایی که به رسم و رسوم خاندان 

ســلطنتی انتقاد دارند در شبکه های 
مجازی نوشته اند که »فیلیپ در دوران 
حضورش در کاخ باکینگهــام از زمان 
تاجگذاری ملکه در ۱۹۵۳، شاهد آمدن 
و رفتن ۱۳ رئیس جمهور در آمریکا بوده 
اســت!«. این متن کنایه  آمیز به نوعی 
نشان می دهند که طیفی از شهروندان 
بریتانیا چندان دل خوشــی از رسم و 
رسوِم محافظه کارانة حاکم بر کشورشان 
نداشــته و ندارند اما این تضاد صرفاً در 
لندن یا ولز قابل مشاهده نیست بلکه در 
ایرلند شمالی هم شهروندان این منطقه، 
با بی اعتنایی به مرگ همســر ملکه باز 
هم به خیابان های بلفاست ریختند و با 

پلیس درگیر شدند. 
پس لرزه های برگزیت

اینکه کدام طیف از مــردم بریتانیا 
نسبت به مرگ شاهزاده فیلیپ بی اعتنا 
و کدام طیف ناراحت هستند، چندان 
مهم نیســت؛ بلکه آنچه در این میان 
اهمیت پیدا می کند این اســت که در 
ایرلند شمالی به نظر می رسد که مرگ 
همسر ملکه و اعالم هشــت روز عزای 
عمومی، چندان برای مردمان پایتخت 
مهم نبوده است. بر اساس آنچه گاردین 
نوشته است، مرگ شــاهزاده فیلیپ 
مانع اعتراضات در ایرلند شمالی نشده 

اســت و این درگیری میــان نیروهای 
پلیس و معترضان اواخر روز جمعه در 
مرکز شهر بلفاست مجدداً آغاز شد و به 
سرعت تصاویری از درگیری معترضان با 
نیروهای پلیس و حمله به آنها با سنگ در 
رسانه های اجتماعی پخش شده است. 

فیلم منتشر شده دیگری نیز نشان 
می دهد که معترضــان یک خودروی 
ســرقتی را به آتش کشــیده و آن را به 
طــرف صف هــای نیروهــای پلیس 
ســرازیر می کنند. رویترز هم گزارش 
داد که براســاس برخی تصاویر منتشر 
شــده، پلیس علیه معترضان متوسل 

به استفاده از آب پرفشــار شده است. 
همزمان با افزایــش تعداد مجروحین 
در بین نیروهای پلیس به ۷۴ تن، پلیس 
ایرلند شــمالی مشــارکت گروه های 
شــبه نظامی وفادار )پروتســتان های 
طرفدار الحاق با بریتانیا( را در رهبری 
این خشونت ها در این کشور رد کرد. در 
همین راستا مایکل مارتین، نخست وزیر 
ایرلندشــمالی و بوریس جانســون، 
همتای بریتانیایی اش خواستار آرامش 
و گفت وگو شدند و هر دو تاکید کردند 
که خشــونت غیرقابل قبول است، اما 
سوال این اســت که چرا ایرلند درگیر 
شورش شده است؟ بر اساس مستندات 
موجود، این شورش ها اواخر ماه مارس و 
زمانی آغاز شد که پلیس ایرلند شمالی 
تصمیم گرفــت تا رهبــران کهنه کار 
حــزب جمهوری خواه ایرلند )شــین 
فین( را به دلیل شرکت در مراسم بزرگ 
 Bobby( تشییع جنازه بابی استوری
Storey( فرمانده سابق اطالعات ارتش 
جمهوری خواه ایرلنــد )IRA( تحت 

پیگرد کیفری قرار ندهد. 
این مراسم تشییع جنازه در ژوئن 
گذشــته و در زمانی برگزار شده بود 
که محدویت هــای کرونایی، از جمله 
الزام به حفــظ فاصله اجتماعی، مانند 
همین حاال برقرار بود. میشــل اونیل، 
معاون وزیر اول دولت ایرلند شمالی، 
یکی از شرکت کنندگان در این مراسم 
بود و حضــور این مقــام عالی رتبه در 
یک گردهم آیی بزرگ و قانون شکنانه 
بحث را به پارلمان کشــاند و درنهایت 
منجر به آن شد آرلن فوستر، وزیر اول 
و رهبر حزب دموکراتیک وحدت خواه 
از شرکت در نشست های خبری راجع 
به وضعیت ویــروس کرونا امتناع کند 
و همین موضوع بحث را از ســوی رقبا 
تشــدید کرد اما این پایان ماجرا نبود. 
اصلی ترین دلیل این اســت که روابط 
میان دو گروه عمده سیاسی- مذهبی 
در ایرلند شمالی، یعنی »وحدت طلبان 
تولیــک« و »ســلطنت طلبان  کا
پروتستان« از مدت ها پیش و به ویژه 
پس از جدی شــدن اجرای برگزیت، 
پرتنش شده بود و اکثریت شهروندان 
این کشــوِر عضو پادشــاهی بریتانیا، 
به جدایی از اتحادیــه اروپا »نه« گفته 

بودند. نشریه سان در اینباره می نویسد 
که: »مهمترین چالــش، همانطور که 
پیش بینی می شد، مساله چشم انداز 
مرزهای میان ایرلند شمالی و جمهوری 
ایرلند است؛ امری که می تواند بالقوه، 
مفــاد »توافق جمعه نیــک« را نقض 
کند و به سه دهه توقف خشونت میان 
پروتســتان ها و کاتولیک ها در ایرلند 
پایان دهد که اگر اینگونه شود، بحران 

فراگیر دامنگیر لندن خواهد شد«. 
از سوی دیگر باید توجه داشت که 
مساله صرفاً بحث های سیاسی نبود 
بلکه مسائل مربوط به اقتصاد هم در 
این میان مطرح اســت. توجه داشته 
باشــید که طرفین می خواستند به 
توافقی برســند که طی آن هم ایرلند 
شــمالی در خاک گمرکــی بریتانیا 
حفظ شــود و هم بخشی از بازار واحد 

اتحادیه اروپا به حساب آید. 
با این حال اختالل ایجاد شــده در 
تجارت کاال در بنادر ایرلند شــمالی از 
ابتدای ســال جاری به این معنی است 
که موضوع همچنان به طور کامل حل 
نشده است؛ چراکه بسیاری از ملی گرایان 
کاتولیک آرزوی پیوستن به جمهوری 
ایرلند را دارند و این در حالی اســت که 
اتحادگرایان پروتســتان خواهان باقی 
ماندن با بریتانیا هستند. این عوامل به 
خوبی نشان می دهد چرا یک هفته است 
که ایرلند شمالی شــاهد خشن ترین 
اعتراضات یک دهه اخیر اســت و هیچ 

پاسخی به ذهن نمی رسد، جز برگزیت!

مرگ شاهزاده فیلیپ هم مانع اعتراضات در ایرلند شمالی نشد

پایان سه دهه توقف خشونت در بلفاست
اینکه کدام طیف از مردمان 

بریتانیا نسبت به مرگ 
شاهزاده فیلیپ بی اعتنا و 

کدام طیف ناراحت هستند، 
چندان مهم نیست؛ بلکه 
آنچه اهمیت پیدا می کند 

این است که در ایرلند 
شمالی به مرگ همسر 

ملکه و اعالم هشت روز 
عزای عمومی، چندان برای 
مردمان پایتخت مهم نبوده 

است

مهمترین چالش، همانطور 
که پیش بینی می شد، 
مساله مرزهای میان 

ایرلند شمالی و جمهوری 
ایرلند است؛ امری که 

می تواند »توافق جمعه 
نیک« را نقض کند و به سه 
دهه توقف خشونت میان 

پروتستان ها و کاتولیک ها 
در ایرلند پایان دهد و به 

بحران فراگیر تبدیل شود
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استان االنبار عراق در گفت وگو با سایت خبرگزاری المعلومه اظهار کرد: نیروهای آمریکایی به دالیل امنیتی بر تدابیر 
خود در اطراف ساختمان پایگاه هوایی عین االسد در منطقه البغدادی واقع در شهرستان هیت در غرب االنبار افزودند. 
العبیدی در ادامه گفت: نیروهای آمریکایی همزمان با به پرواز درآوردن یک پهپاد 
در آسمان مناطق غربی، اقدامات امنیتی بی سابقه ای را در مورد پایگاه هوایی عین 
االسد در پیش گرفتند. این فرمانده حشد شعبی عراق افزود: نیروهای آمریکایی این 
اقدامات را در پی کشف یک دستگاه خودروی مدل هینو حامل ۲۴ راکت، پارک شده 
در منطقه البسطانیه در نزدیکی ساختمان پایگاه انجام دادند. نیروهای آمریکایی 

اقدامات امنیتی بی سابقه ای را در عین االسد در پیش گرفتند.

با وجود تشدید تدابیر امنیتی و زنجیره بازداشت ها و تعقیب هایی که در حق تعدادی از فعاالن اعتراضات در چند 
استان الجزایر صورت گرفت، تظاهرات مردمی گسترده ای در پایتخت و چند شهر الجزایر طی روز جمعه برگزار شد. 
به گزارش القدس العربی، مخالفت با انتخابات پارلمانی زودهنگام که قرار اســت به زودی برگزار شود، شعار اصلی 
تظاهرات های مردمی در الجزایر اســت. در پایتخت الجزایر در روز جمعه بزرگ ترین راهپیمایی  برگزار شــد که از 
تعدادی از محله ها همچون باب الوادی و اول مه و بلکور آغاز شد و سپس در قالب 
یک تظاهرات در نزدیکی میدان اودان در مرکز پایخت گرد هم آمد. راهپیمایی 
گسترده  دیگری نیز که از محله الواد الشعبی آغاز شده و از نزدیکی مقر پارلمان 
عبور کرده بود، در کنار مقر نیروهای امنیتی که فعاالن بعد از بازداشت به آنجا برده 
می شوند، توقف کرد تا معترضان موج اخیر بازداشت ها و تعدی ها در حق تعدادی 

از فعاالن را محکوم کنند.

تداوم اعتراضات مردمی در الجزایر افزایش تدابیر امنیتی در پایگاه عین االسد 

رهبر جناح راســت افراطــی فرانســه تایید کرد 
که ســال آینده میــالدی بــرای انتخابات ریاســت 
جمهوری این کشــور کاندیدا می شــود. به گزارش 
فرانس ۲۴، مارین لوپن، رهبر جناح راســت افراطی 
موســوم به اجتماع ملــی در یــک کنفرانس خبری 
گفت، با انرژی گرفتن از بابــت نتایج دلگرم کننده ای 
که نظرســنجی ها نشــان می دهند، برای سومین بار 
نامزد ریاست جمهوری فرانسه می شود. او اظهار کرد: 
 این نخســتین بار اســت که من در نظرسنجی ها یک 

پیروزی ملموس کسب کرده ام. 
در انتخابات سال ۲۰۱۲ مارین لوپن با کسب ۱۷.۹ 
درصد آرا در جایگاه ســوم قرار گرفت. در سال۲۰۱۷ 
نیز او ۲۱.۳ درصد آرای انتخابات ریاســت جمهوری 
را در دور اول کســب کرد امــا در دور دوم با کســب 
۳۳.۹ درصد رای شکســت خورد. در طی سال جاری 
میالدی نظرســنجی ها شــانس خوبی را برای وی در 

مبارزه ای دشــوار با امانوئل ماکــرون، رئیس جمهور 
فعلی فرانسه مطرح ساخته و برخی از آنها حتی حاکی 
از حمایت ۴۸ درصدی از او بوده اند. لوپن در اظهاراتش 
گفت، بــا در نظرگرفتن نتایج نظرســنجی ها، من به 
این نتیجه رســیدم فراتر از بحثی که گم شــده است، 
بعد از یک کمپین بســیار خوب، فرانســوی ها درک 
 کردند درون مایه ای اساسی وجود دارد و این کاندیدا 

قدرتمند است.

یک منبع نزدیک به رهبری حزب لیکود اعالم کرد، 
بنیامین نتانیاهو با کنار گذاشــتن نخست وزیری به 
مدت یک سال به نفع رئیس حزب یمینا  موافقت کرده 
است اما با این شرط که دولت ائتالفی میان راست گراها 
و چپگراها تشکیل نشود و حزب وی قدرت را از دست 
ندهد. به گزارش روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، 
پیشنهادی که در این باره مطرح شده است این است که 
ائتالفی شامل حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و هم پیمانانش در 
احزاب دینی یهودی و صهیونیســم دینی و همچنین 
حزب یمینا به ریاســت نفتالی بنت و حزب امید نو به 

ریاست گدعون ساعر تشکیل شود. 
در این صورت این ائتالف یک ائتالف راســت گرای 
صرف اســت کــه متشــکل از ۶۵ نماینده اســت و 
خواســته های بیشــتر نمایندگان راســت گرا را که 
مخالف هرگونه توافقی با جنبش اســالمی و ائتالف با 

احزاب میانه رو یا چپی ها هســتند، برآورده می کند. 
طبق این پیشــنهاد بنت به مدت یک ســال پســت 
نخســت وزیری را برعهده می گیرد و طی آن نتانیاهو 
نخست وزیر جایگزین می شــود. این پستی است که 
به تازگی حدود یک ســال پیش تأســیس شد. بعد از 
یک ســال نتانیاهو تا پایان دوره پست نخست وزیری 
 را برعهده می گیــرد و بنت نخســت وزیر جایگزین و 

وزیر جنگ می شود. 

مارین لوپن برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نامزد شدنتانیاهو آماده دست کشیدن از نخست وزیری 

خبرخبر


