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جنگتجاریبیتأثیر
س��خنگوی د فتر آمار چین می گوید  تنش تجاری 
بین واش��نگتن و پکن هیچ تأثیری بر رش��د  اقتصاد ی 

این کشور ند ارد .
مائو ش��نگیونگ اعالم کرد  تنش تجاری با آمریکا 
تأثیری بس��یار محد ود ی بر قیم��ت و هزینه کاالهای 
مصرفی چین خواهد  د اش��ت و پیش بینی می شود  د ر 
 نیم��ه د وم س��ال نیز روند  حرکت اقتصاد  ثابت باش��د .

وی با تأکید  بر اینکه جنگ تجاری کنونی آمریکا علیه 
چین، هیچ تأثیری بر رشد  اقتصاد ی این کشور نخواهد  
د اش��ت، د اد ه های تولید  ناخالص د اخلی چین د ر س��ه 

ماهه د وم سال را د ر اختیار خبرنگاران قرار د اد .

آمریکاتایوانرامجهزمیکند
د ر ش��رایطی که چین می گوی��د  تایوان باید  روزی 
به وحد ت با سرزمین ماد ری تن د هد ، آمریکا از تقویت 
نیروی د ریایی این جزیره و نیاز تایوان به زیرد ریایی های 

بیشتر برای تضعیف و مقابله با چین خبر د اد ه است.
آمریکا بزرگترین فروشند ه تس��لیحاتی به تایوان 
گفته اس��ت به د نبال همکاری بیش��تر ب��ا این جزیره 
ب��رای به روز کرد ن زیرد ریایی های قد یمی و س��اخت 
زیرد ریایی های جد ید  اس��ت. از ماه آوریل )فرورد ین( 
امس��ال ک��ه د ولت آمریکا ب��ا انتقال فناوری س��اخت 
زیرد ریای��ی ب��ه تایوان موافقت کرد  تا کنون د س��تکم 
6 کش��ور طرح های خ��ود  را برای هم��کاری، طراحی 
و س��اخت این زیرد ریایی ها به تایوان عرضه کرد ه اند . 
تایوان به د نبال س��اخت 8 فروند  زیرد ریایی بنزینی و 

به روز کرد ن 4 فروند  زیرد ریایی د یگر است.

اروپاازآمریکادستبرنمیدارد
معاون کمیس��یون اروپا د ر واکن��ش به اظهارنظر 
رئیس جمه��وری آمری��کا د رباره اروپا گف��ت که اروپا 

هرگز آمریکا را د شمن خود  ند انسته و نمی د اند .
»فرانس تیمرمنز« د ر صفحه توئیتر خود  نوش��ت: 
اروپا از آمریکا د س��ت بر نمی د ارد ، همانطور که آمریکا 
د ست برد ار اروپا نیست. د ر نتیجه همکاری ها مستمر 
خواه��د  بود . تیمرمنز د ر واکنش به گفت وگوی ش��ب 
گذشته ترامپ با شبکه سی بی اس که اتحاد یه اروپا را 
د ش��من آمریکا خواند ه بود ، افزود : هیچ گاه اروپا چنین 
نظری د رباره آمریکا ند اشته و ند ارد . اروپا هرگز آمریکا 

را د شمن خود  ند انسته است.

ناآرامیهاینیکاراگوئه
د رگیری ه��ا د ر نیکاراگوئ��ه می��ان معترض��ان و 

نیروهای د ولتی د ست کم 10 قربانی د یگر گرفت.
انجمن حق��وق بش��ر نیکاراگوئه صبح د وش��نبه 
ب��ه خبرگزاری رویت��رز گفت که این اف��راد  د ر حمله 
نیروهای پلیس به ش��هرهای »مونیمبو« و »ماس��ایا« 
د ر جن��وب نیکاراگوئه کش��ته ش��د ند .د رگیری ها د ر 
این کش��ور آمریکای مرکزی از س��ه م��اه پیش آغاز 
ش��د ه و تاکنون بیش از 300 کش��ته برجای گذاشته 
است. معترضان، خواستار کناره گیری »د انیل اورتگا« 
رئیس جمهوری این کش��ور هس��تند . گفته می ش��ود  
د رگیری ه��ا د ر نیکاراگوئه از پای��ان جنگ د اخلی د ر 

1990 تاکنون بی سابقه بود ه است.

رأیمثبتپارلمانمصربهفروشتابعیت
مجل��س نماین��د گان مص��ر د ر جلس��ه ک��ه ب��ه 
ریاس��ت »علی عبد العال« برگزار شد ، به الیحه د ولت 
درخصوص اعط��ای تابعیت مصری ب��ه اتباع خارجی 
مقیم مصر د ر ازای د ریافت ود یعه مالی به مبلغ هفت 

میلیون پوند  رأی د اد .
این الیحه بر تعد یل برخی بند های قانون ش��ماره 
89 مرب��وط به س��ال 1960 درخص��وص ورود  اتباع 
خارج��ی به مصر و اقامت و خ��روج از آن و نیز قانون 
شماره ۲6 مربوط به سال 19۷۵ د رباره تابعیت مصری 
تأکید  د ارد  و به موجب آن تمامی کس��انی که با ارائه 
ود یعه به مد ت پنج س��ال د ر مص��ر اقامت د ارند  حق 

د رخواست تابعیت مصری را د ارند . 

اخبار

عفوعمومیدرکرهشمالی
رسانه د ولتی کره شمالی گزارش کرد ، این کشور 
قصد  د ارد  ماه آیند ه میالد ی با نزد یک ش��د ن به موعد  
هفتاد مین سالگرد  تاس��یس حکومت این کشور، یک 

عفو عمومی برای زند انیان اعالم کند .
خبرگزاری رس��می کره ش��مالی اعالم کرد ، این 
فرمان عفو قرار اس��ت شامل کسانی شود  که "مرتکب 
جرم علیه کشور و مرد م آن" شد ه اند . مشخص نیست 
این عفو ش��امل چه کس��انی خواهد  شد . براساس این 
گزارش این فرمان عفو به مناس��بت س��الگرد  تاسیس 
حکومت کره شمالی مصاد ف با 9 سپتامبر صاد ر شد ه 

و زمان اجرای آن از اول اوت خواهد  بود .
بر همین اساس د ولت و د یگر سازمان های مربوطه 
د ر کره ش��مالی قرار اس��ت تد ابی��ری را اتخاذ کنند  تا 
زند انیان آزاد  ش��د ه قاد ر به بازگش��ت به زند گی عاد ی 
شوند . خبرگزاری د ولتی کره شمالی عنوان کرد : کاد ر 
مرک��زی مجمع عالی خلق کره ش��مالی د ر این زمینه 
د ر تاری��خ 1۲ ژوئیه یک حکم را تصویب کرد ه اس��ت. 
آخری��ن باری که کره ش��مالی یک فرمان عفو عمومی 
ب��رای زند انیان این کش��ور اعالم کرد  مربوط به س��ال 
۲01۵ و هفتاد می��ن س��الگرد  آزاد ی ش��به جزیره کره 
از اش��غال حکومت اس��تعماری ژاپن و تاسیس حزب 

کارگران کره بود ه است.
د ر س��ال ۲01۲ نیز کی��م جون��گ اون، رهبر کره 
شمالی به مناسبت صد مین سالگرد  تولد  کیم ایل سونگ، 
پد ربزرگ خود  و بنیانگذار کره شمالی و هفتاد مین سالگرد  
تول��د  پد ر خود ش یعنی کیم جونگ ایل یک فرمان عفو 
برای زند انیان صاد ر کرد ند . به نظر می رس��د  این فرمان 
جد ید  عفو هد فش تقویت اتحاد  اجتماعی با اس��تفاد ه از 
مناسبت سالگرد  تاسیس کره شمالی و افزایش وفاد اری 
مرد م به رهبر این کشور همزمان با تغییر وضعیت بعد  از 

مذاکرات رهبران آمریکا و کره شمالی باشد .

گزارش

همکاری د فاعی کره شمالی و مصر
ب��ه  اش��اره  ب��ا  نظام��ی  نش��ریه  ی��ک  آس�يا همکاری های د فاعی کره ش��مالی و مصر ش�رق 
د ر گذش��ته، نوش��ت: با توجه به افزای��ش تهد ید های امنیتی 
پیش روی قاه��ره و تعلیق تد ریجی تحریم های اعمال ش��د ه 
علیه پیونگ یانگ، احتمال بازگش��ت و ازس��رگیری معامالت 

تسلیحاتی د و کشور زیاد  است.
نشریه میلیتری واچ آورد ه است، ارتش مصر به عنوان یک 
قد رت نظامی س��ه الیه، بزرگ تری��ن و توانمند ترین زراد خانه 

موشک بالستیک را د ر قاره آفریقا د ر اختیار د ارد . 
مصر سابقه طوالنی د ر زمینه موشک های بالستیک د ارد  و 
نخس��تین بار د ر جنگ یوم کیپور)19۷3- 13۵۲( که موشک 

اس��کاد  اتحاد  جماهیر ش��وروی برای اولین ب��ار د ر این جنگ 
مورد  اس��تفاد ه قرار گرفت، شاهد  چنین تس��لیحاتی بود . این 
موش��ک ها تقریبا اواخر جنگ 19۷3 و زمانی استفاد ه شد  که 
به نظر می رس��ید  پیروزی اسرائیل قطعی است. هد ف استفاد ه 
از این تجهیزات، بازد اشتن یگان های هوایی و زمینی اسرائیل 
)رژیم صهیونیستی( از تخریب زیرساخت های اصلی مصر بود . 
اس��کاد های مورد  استفاد ه ش��وروی د ر طول جنگ یوم کیپور 
بعد ها د ر اختیار مصری ها قرار گرفت و مد ت ها پس از چرخش 
قاهره به س��وی بلوک غرب د ر زمان انور ساد ات و قطع روابط 

د فاعی با شوروی، مورد  استفاد ه مصر بود .
پ��س از مد تی، مصر تا حد ی به منظور ایجاد  نوعی برابری 
با توانمند ی های هسته ای اسرائیل و زراد خانه گسترد ه موشک 
بالس��تیک لیبی، د رصد د  توس��عه تجهی��زات و توانمند ی های 

موشک های بالستیک خود  برآمد . مصر برای نیل به این هد ف، 
از د هه 1980 )13۵9(، به د نبال جلب کمک کره ش��مالی بود  
و ب��ه همین منظور، حس��نی مبارک چند بار ب��ه پیونگ یانگ 

سفر کرد .
مصر مش��تری عمد ه موش��ک هواس��ونگ۵ س��اخت کره 
شمالی بود . با توجه به اینکه ارتش کره شمالی د ر آن زمان با 
زراد خانه گسترد ه تسلیحات هسته ای تاکتیکی د ر کره جنوبی 
مواجه بود  و مواضعش بارها تهد ید  به حمله شد ه بود ، پیگیری 
برنامه موش��ک بالستیک این کشور، تالش��ی برای رسید ن به 

برابری محد ود  بود . 
نیروهای نظامی مصر تقریبا همه طرح های کره شمالی را 
د ر عمل پی��اد ه و اجرا کرد ند  و مصر د ر د هه 1990 ) 13۷9(

انباشته از موشک های بالستیک هواسونگ۵ و 6 بود  که امکان 

هد ف قرار د اد ن اس��رائیل )رژیم صهیونیستی(، لیبی و سود ان 
که رابطه خصمانه با قاهره د اشتند  را برای مصر فراهم کرد . 

سازمان مرکزی اطالعات آمریکا د ر سال 1996 )13۷۵( 
از انتق��ال تجهیزاتی از کره ش��مالی به مصر خبر د اد  که برای 
قاه��ره امکان ش��روع تولید  هواسونگ6)اس��کاد  س��ی( فراهم 
می کرد . آمریکا د ر نظر د اش��ت که د و کش��ور را که با این کار 
مناف��ع آمریکا د ر منطق��ه را تضعیف می کرد ن��د ، تحریم کند  
ام��ا خطر از د س��ت د اد ن متحد ی مانند  قاهره باعث ش��د  که 
واش��نگتن نگرانی ه��ای خود  را با قاهره د ر می��ان بگذارد  و بر 
تحریم کره شمالی تمرکز کند . مصر با بد ست آورد ن رود ونگ، 
ام��کان هد ف قرار د اد ن مواضع��ی را د ر خاورمیانه، مناطقی از 
جنوب اروپ��ا مانند  یون��ان، ترکیه، ایتالیا و رومانی و بیش��تر 

بخش های شرق آفریقا د ست پید ا کرد .

آس�يا گروه رویداد  نشست سران روسیه و آمریکا غ�رب 
د یروز برگزار شد  د ر حالی که محتویات این د ید ار 
نشان می د هد  جوسازی هایی که د رباره این نشست 
صورت گرفته بود  بیشتر هیاهویی برای هیچ بود ه 

و عمال کارکرد  چند انی ند اشته است. 
از مد ت ها قب��ل گمانه زنی رس��انه ای د ر باب 
نشس��ت پوتین و ترامپ و پیامد های آن منتش��ر 
می ش��د  اما گویا اینت پیش بینی ها چنان که بود ه 
به نتیجه نرس��ید ه و عمال این نشس��ت نتوانس��ته 
کارک��رد  چند ان��ی د ر تغیی��ر مواضع د و کش��ور و 
البته نگاه جهانی د اش��ته باشد . بخشی از این مهم 
را د ر ن��وع واکنش مرد می می توان مش��اهد ه کرد . 
تظاهرات کنن��د گان د ر پایتخت فنالند ، همزمان با 
ورود  رئیس جمه��ور آمریکا به این ش��هر، اعتراض 

خود  را به سیاست های ترامپ اعالم کرد ند .
تظاهرات کنن��د ه با ت��کان د اد ن پالکارد هایی 
که روی آنها »صلح آفرین باش��ید  نه جنگ افروز«، 
»از پناه جوی��ان اس��تقبال می کنی��م« و »د وب��اره 
حقوق بش��ر را با عظمت کنیم« اعتراض خود  را به 

سیاست های ترامپ اعالم کرد ند .
ترام��پ د ی��روز د ر هلس��ینکی ب��ا »والد یمیر 
پوتی��ن«، رئیس جمه��ور روس��یه د ی��د ار و د رباره 
مس��ائل مختلف از جمله ایران، س��وریه و اوکراین 
تباد ل نظر ک��رد . ترامپ قبل از س��فر به فنالند  به 
انگلس��تان و اس��کاتلند  س��فر کرد ه ب��ود . لند ن و 
اس��کاتلند  د ر روزهای گذش��ته صحنه اعتراضات 

گسترد ه به رئیس جمهور آمریکا بود ند .
رئیس جمهور آمریکا د ر آستانه د ید ار با پوتین، 
گف��ت »حماقت های ایاالت متح��د ه« و تحقیقات 
د رباره احتمال تبانی ترامپ با مس��کو، روابط میان 
آمریکا و روسیه را به بد ترین وضعیت رساند ه است. 
، »د ونالد  ترامپ« رئیس جمهور آمریکا د ر آس��تانه 
د ید ار با »والد یمیر پوتین« همتای روس خود  گفت 
به د لیل مواضع او د ر قبال ناتو، این سازمان اکنون 
»قوی و غنی« است. او همچنین رفتارهای آمریکا 
را د لیل بد ی روابط واش��نگتن و مس��کو د انس��ت. 
اظهارنظر ترامپ د رباره »قوی و غنی« ش��د ن ناتو 

د ر نتیجه مواض��ع او د ر حالی صورت گرفته که به 
د نبال نشس��ت اخیر این ائت��الف نظامی غربی د ر 
بروکسل، برخی کشورهای اروپایی از قبیل آلمان و 
همچنین مقام های اتحاد یه اروپا به شد ت از مواضع 
رئیس جمهور آمریکا انتقاد  کرد ه اند . ترامپ بارها د ر 
زمان مبارزات انتخاباتی ۲016 از کش��ورهای عضو 
ناتو به د لیل بی توجهی به تعهد ات مالی خود ش��ان 
انتقاد  کرد ه و چند  باری هم این س��ازمان و ائتالف 

غربی را »منسوخ« خواند ه بود .
از س��وی د یگر د یمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین معتقد  است والد یمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه به اند ازه کافی واقع بین است تا با پذیرش 
د ونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، منافع ملی این 
کشور را باالتر از همه چیز قرار د هد ، اما برای ایجاد  
روابط د وجانبه س��ود مند ، پوتین نی��ز انتظار د ارد  

همتای آمریکایی اش به روسیه احترام بگذارد .
پس��کوف د ر آس��تانه د ید ار روس��ای جمهور 

آمریکا و روس��یه د ر هلسینکی به راشاتود ی گفت: 
این یک اصل اس��ت ک��ه رئیس ه��ر د ولتی آن را 
انج��ام می د هد . رئیس هر د ولت��ی هنگام گفت وگو 
با همت��ای خارجی اش باید  منافع کش��ور خود  را 
د ر نظر بگیرد . رئیس جمهور ما ]پوتین[ کامال واقع 
بین، کامال سازگار و کامال عملگرا است. او همیشه 
می گوید  که بیش از هر چیزی منافع روسیه برایش 
اهمی��ت د ارد . به همین د لی��ل او اعتقاد ات متقابل 

د ونالد  ترامپ درخصوص کشور را د رک می کند .
ب��ه عقی��د ه پس��کوف، د ر ح��ال حاض��ر، د ر 
سیاس��ت های جهانی، چنین رویکرد ی به د رستی 
اجرا نخواهد  ش��د  و معموال به انزوا ختم می ش��ود  
مگر اینکه ب��ا رعایت اصل احت��رام د و جانبه و به 

رسمیت شناختن منافع یکد یگر انجام شود .
وی د ر اد امه گفت: این رویکرد  باید  براس��اس 
تعهد ی برای توسعه همکاری های د و جانبه سود مند  
بنا شود  و منافع کشورهای د یگر نیز د ر نظر گرفته 

ش��ود . همه این عوامل د ر کن��ار یکد یگر می توانند  
یک محیط مناس��ب برای توسعه همکاری ها ایجاد  
کند . پسکوف تاکید  کرد : این ]توسعه همکاری های 
د وجانبه[ همان چیزی اس��ت ک��ه ما امید واریم د ر 
این نشس��ت حاصل شود . ما امید واریم این نشست 
یک گام کوچک برای غلبه بر وضعیت بحرانی فعلی 
د ر روابط د وجانبه باش��د . د ر ای��ن میان اروپایی ها 
نگرانند  د ی��د ار ترامپ و پوتین ب��ا یکد یگر موجب 
نزد یک ش��د ن آمریکا و روسیه و پایان همبستگی 

واشنگتن با اتحاد یه اروپا شود . 
د ر ای��ن مطلب آمد ه اس��ت: پ��س از چند  ماه 
اب��راز لطف و محب��ت از راه د ور، س��رانجام د ونالد  
ترامپ، رئیس جمهور آمری��کا، و والد یمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه، نخس��تین نشست خود  را 
روز د وشنبه د ر هلسینکی، پایتخت فنالند ، برگزار 
می کنن��د . این د ی��د ار خطری بالق��وه برای ترامپ 
و یک پی��روزی ژئوپلتیک برای پوتین محس��وب 
می شود . واشنگتن و مسکو هیچ یک انتظار پیشرفت 
عمد ه ای را از این مذاکرات ند ارند . قرار اس��ت این 
نشست د ر وهله نخست اجازه د هد  پوتین و ترامپ 
سخنان د وس��تانه ای رد  و بد ل و برای از سرگیری 

روابط میان آمریکا و روسیه توافق کنند .
ش��اید  پوتی��ن و ترام��پ د ر مورد  بازگش��ت 
د یپلمات های اخراج شد ه د ر ارتباط با تالش برای 
»ترور« سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه، 
د ر ماه مارس، توافق کنند . واشنگتن د ستور اخراج 
ش��صت د یپلم��ات روس و تعطیلی کنس��ولگری 
روسیه د ر س��یاتل را د اد ه بود . روسیه نیز با اخراج 
ش��مار بی س��ابقه ای از د یپلمات ه��ای آمریکایی و 
بس��تن سرکنسولگری آمریکا د ر س��ن پترزبورگ 

این اقد ام را تالفی کرد .
از د ید گاه روس��یه حتی برگزاری این نشس��ت 
هم ی��ک پیروزی ژئوپلتیک ب��رای والد یمیر پوتین 
محسوب می شود ؛ زیرا این نشست نشان می د هد  که 
واشنگتن مسکو را به عنوان قد رتی بزرگ به رسمیت 
می شناس��د  ک��ه باید  منافعش را د ر نظ��ر گرفت. از 
د ید گاه کرملین برگزاری این نشس��ت تایید  می کند  
ک��ه تالش های غرب ب��رای منزوی کرد ن روس��یه 

شکست خورد ه است. با این حال، برای د ونالد  ترامپ 
این د ید ار د ر حوزه سیاس��ت های د اخلی خطرناک 
محسوب می شود . این د ر حالی است که رابرت مولر، 
بازرس ویژه آمریکا د ر مورد  اتهام مد اخله روسیه د ر 
انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال ۲016 آمریکا، و 
وجود  ارتباط احتمالی میان اعضای ستاد  انتخاباتی 

ترامپ با مسکو تحقیق می کند .
خبرگزاری فرانس��ه د ر گزارشی نوشت با وجود  
تعری��ف و تمجید  های متقاب��ل، مس��ائل اوکراین، 
س��وریه و اتهام مد اخله روسیه د ر انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، از جمله اختالف نظر های موجود  
میان والد یمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و د ونالد  
ترام��پ، رئیس جمه��ور آمریکا، پی��ش از برگزاری 
نشست د وجانبه شانزد هم ژوئیه د ر هلسینکی است.

پوتین و ترامپ بار ها ب��ه یکد یگر ابراز محبت 
ک��رد ه و تمایل خ��ود  را برای بهب��ود  روابط میان 
د و کش��ور به نمایش گذاشته اند ؛ اما بر خالف این 
تعارفات، واش��نگتن تحریم های بیش��تری را علیه 
مسکو اعمال کرد  و ترامپ د ر موج بی سابقه اخراج 

د یپلمات های روسیه از آمریکا نقش د اشت.
د ر آس��تانه اولین د ید ار رسمی میان والد یمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه و د ونالد  ترامپ، همتای 
آمریکایی او که امروز د ر هلس��ینکی فنالند  صورت 
می گیرد ، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد  
د ر حال حاضر بهبود  روابط میان مسکو و واشنگتن 
به اقد امات روس��یه بستگی د ارد . هیالری کلینتون، 
نامزد  شکس��ت خورد ه حزب د موکرات د ر انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال ۲016 آمریکا و وزیر امور 
خارجه اسبق این کشور، با انتشار پیامی د ر حساب 
کارب��ری توئیت��ر خود ، ضمن اش��اره ب��ه بازی های 
ج��ام جهانی فوتبال د ر روس��یه ب��ه د ونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا که قرار اس��ت ساعات آیند ه با 
والد یمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه د ید ار کند ، 
کنای��ه زد . کلینتون د ر این پیام توئیتری که پس از 
پیروزی 4 بر ۲ فرانسه مقابل کرواسی د ر بازی های 
جام جهانی فوتبال منتشر شد ، نوشت: »جام جهانی 
بزرگ. س��وال از رئیس جمهور ترامپ هنگام د ید ار با 

پوتین: می د انی برای کد ام تیم بازی می کنی؟

د ید ار پوتين و ترامپ سرانجام برگزار شد 
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ن نیوی��ورک تایمز با نگاهی به  ا مصاحبه اخیر شاهزاد ه فراری بح�����ر
اماراتی به قطر گفت: وی تصویری منحصر به فرد  
از باج خواهی و پولش��ویی د س��تگاه حاک��م و نیز 
نارضایتی حاکم بر د یگر امیر نشین های این کشور 
از اقد امات امیرنشین ابوظبی را به نمایش گذاشته 

است.
فرار شاهزاد ه اماراتی به قطر تصویری منحصر 
ب��ه ف��رد  از تنش هایی که بین حاکم��ان امارات و 
پیچید گی های��ی که با روابط خود  با قطر به عنوان 
رقیب منطقه ای د ارند  به نمایش گذاش��ته اس��ت. 
ش��یخ راش��د بن حمد  آل شرقی، س��ی و یک ساله 
د ومین فرزند  امیر فجیره از جمله امارت نشین های 
کوچکتر با ثروتی کمتر د ر میان هفت امیرنش��ین 
امارات متحد ه عربی به شمار می آید . وی تا همین 
اواخ��ر رس��انه های طرف��د ار د ول��ت را د ر فجیره 
مد یریت می کرد . صبح زود  ش��انزد هم مه، ش��یخ 
راش��د  به صورتی غیرمنتظره خ��ود  را به فرود گاه 

د وحه رساند  و خواستار پناهند گی شد .
وی ب��ه مقامات قطری گفت: بیم جان خود  را 
د ارد ، زی��را با حاکمان ابوظب��ی، منطقه نفت خیز 
که بر امارات س��لطه د ارد  مش��اجره کرد ه اس��ت. 
نمایند ه سفارت امارات د ر واشنگتن به این موضوع 

واکنشی نشان ند اد ه است و د سترسی به حاکمان 
فجی��ره نیز امکان پذیر نبود . به گفته کارشناس��ان 
امور منطقه ای، با پرواز شیخ راشد  به د وحه به نظر 
اولین بار د ر تاریخ چهل و هفت ساله امارات است 
که یک عضو از هف��ت خانواد ه حاکم د ر امارات از 
حاکمیت این کشور انتقاد  می کند . د ر مصاحبه ای 
ناد ر با نیویورک تایمز، شیخ راشد  حاکمان اماراتی 
را به باج خواهی و پولش��ویی متهم کرد ه است هر 

چند  که وی سند ی د ر این خصوص ارائه نکرد .
وی همچنین به صورت آشکار د رباره تنش ها 
د ر میان اماراتی ها صحبت کرد  که پیش��تر د ر حد  
نجوا بوند  و بیشتر بر سر رهبری ابوظبی د ر حمله 

نظامی امارات به یمن بود .
به گفته وی حاکم ابوظبی س��ه س��ال پیش و 
قب��ل از اقد ام برای اعزام نی��رو به جنگ با یمن، با 
شش امیر نشین د یگر مشاوره نکرد ه بود  د ر حالی 
که س��ربازان از امارات های کوچک تر مانند  فجیره 
خط مقد م را تشکیل د اد ه اند  و بیشترین تلفات را 

متحمل ش��د ه اند ؛ تلفاتی که به گزارش رسانه های 
اماراتی بیش از صد  نفر است.

وی گف��ت: "تلفات��ی که به فجیره وارد  ش��د ه 
اس��ت بیش از هر جای د یگر است". این شاهزاد ه 
اماراتی د ر عی��ن حال مقامات ابوظبی را به تالش 
برای پنهان نگاه د اش��تن آم��ار واقعی تلفات متهم 

کرد .
وی گفت: تصمیم برای مصاحبه را به این امید  
گرفته اس��ت که توجهات عمومی درخصوص وی 
جلب ش��وند  و خانواد ه اش د ر فجیره از فش��ار های 
ابوظبی مص��ون بمانند ؛ وی همچنی��ن امید  د ارد  
افش��اگری های بیش��تر بتواند  اهرم فشار الزم را به 
وی د ر برابر ابوظب��ی بد هد . وی گفت: "من اولین 
فرد  از خانواد ه سلطنتی د ر ابوظبی هستم که همه 

چیز را د رباره آنان می گویم.
ب��ا ای��ن ح��ال وی د ر ورود  به د وح��ه نیز د و 
راهی س��ختی د ر برابر مقامات قطری گشود ، زیرا 
اطمینانی درخصوص مشاجره ها بین شیخ راشد  و 

ابوظبی وجود  ند اش��ت. امارات و عربستان پویشی 
را برای منزوی کرد ن قطر به راه اند اخته اند ، همه 
رواب��ط د یپلماتیک و تجاری خود  را با این کش��ور 
قطع کرد ه اند  و س��عی د ارند  این کش��ور کوچک 
نف��ت خی��ز را به سیاس��ت خارجی مش��ترک د ر 
س��رکوب اسالم سیاسی همراه کنند . برای افزود ن 
فش��ار، ابوظبی برای برخی از اعضای اخراج ش��د ه 
خاند ان سلطنتی قطر میزبان شد   . د ر همین حال 
قطر به صورت علنی حضور ش��یخ راشد  را مطرح 
نکرد . یک قطر نزد یک به خاند ان سلطنتی د ر این 
کشور تایید  کرد  که این کشور به شیخ راشد  اجازه 
حضور د اد ه اس��ت، ولی س��خنگوی د ولت قطر از 
پاس��خ به سوالی د ر این خصوص سر باز زد ه است. 
کارشناس��ان مس��ائل منطقه ای می گویند  احتماال 
قط��ر بیم ای��ن د ارد  که منازعه با ام��ارات با ظاهر 
ش��د ن حمایت این کش��ور از یک عضو تبعید ی و 

ناراضی سلطنتی باال بگیرد .
ش��یخ راش��د  د ر مصاحب��ه ای د س��تگاه های 
اطالعات��ی ابوظب��ی را متهم به ب��اج گیری از وی 
و تهد ی��د  ب��ه انتش��ار وید ئو های ش��رم آوری کرد  
که ماهیت ش��خصی د اش��تند . وی این وید ئو ها را 
ساختگی توصیف کرد ، ولی د ر عین حال اشاره ای 
به محتوای آن ه��ا نکرد ؛ چیزی که این احتمال را 

باال می برد  که د ر صورت افشای این تصاویر، وی و 
میزبان قطری اش شرمسار شوند .

شیخ راش��د  همچنین مد عی ش��د ه است که 
د ستگاه های اطالعاتی به وی فشار آورد ه اند  تا د ه ها 
میلیون د الر از طرف آن ها به افراد ی د ر کشور های 
د یگر برساند  که ش��ناختی از آنان ند اشت، چیزی 
ک��ه به نظر می رس��د  قوانین بین الملل��ی و قوانین 

امارات را درخصوص پول شوئی نقض می کند .
وی گفت: آن ها به عنوان بخشی از برنامه خود  
گفتند  پول را به اینجا و اینجا بفرس��ت، وی افزود  
د ر مجموع حد ود  هفتاد  میلیون د الر به کشور های 
مختلف مانند  ارد ن، لبنان، مغرب، مصر، س��وریه و 
نیز هند  و اوکراین ارس��ال کرد ه است. وی از ارائه 
ش��واهد ی که ثابت کنند ه این اتهام ها باشد  ناتوان 
است و می گوید  سیاهه های مربوط به این انتقاالت 

د ر فجیره ماند ه است.
کارشناس��ان مس��ائل خلیج ف��ارس می گویند  
حاکمان د یگر امارت ها معموال د رباره نقش و سلطه ای 
که ابوظبی د ر امارات و سیاست خارجی د ارد  گالیه 
د ارند . به گفته د یوید  رابرتس، استاد  د انشگاه کینگ 
کال��ج د ر لند ن که مس��ائل خلیج ف��ارس را د نبال 
میکند ، بسیار ناد ر است مسائل سیاسی نخبگان د ر 

امارات به شکل علنی و آشکار افشا شود .

رسوایی د یگر برای قاتالن مرد م یمن رقم خورد 

پولشوئی و باج گيری به سبک اماراتی ها 

لش یک هفته پس از کناره گیری د و وزیر  ارش��د  کابینه انگلی��س د ر اعتراض به چ�����ا
راهبرد  د ولت محافظه کار ت��رزا می د رباره خروج انگلیس از 
اتحاد ی��ه اروپا، جاس��تین گرینینگ وزیر پیش��ین آموزش 
انگلیس روز خواس��تار برگزاری مجد د  همه پرس��ی برگزیت 

شد ه است.
گرینینگ د ر یاد د اش��تی که د ر روزنامه تایمز منتش��ر 
ش��د  نوشته است که تنها راه حل بن بست مذاکرات برگزیت 
بازگرد اند ن آن به د س��ت مرد م این کش��ور است. وی طرح 
پیش��نهاد ی د ولت انگلیس مبنی بر برقراری روابط جد ید  با 
اتحاد ی��ه اروپا را بیهود ه خوان��د  و تصریح کرد  که این طرح 
هیچ طرف را خشنود  نمی کند . گرینینگ د ر این باره نوشته 
اس��ت: راهبرد  مذاکراتی »می«  موجب خش��نود ی افراد ی 
نمی شود  که خواستار خروج کامل از اتحاد یه اروپا هستند  و 

نیز مخالفان برگزیت را هم خوشحال نمی کند . 
فش��ارها علیه طرح د ولت »می« برای خروج از اتحاد یه 
اروپا طی روز های باال گرفته است. وی جمعه د و هفته پیش 
د ر نشس��تی با اعض��ای کابینه جزئیات برنام��ه د ولت برای 
آیند ه روابط با اتحاد یه اروپا را تشریح کرد . د ر این طرح که 
نسخه رسمی آن روز پنجشنبه انتشار یافت، پیشنهاد  شد ه 
انگلیس د ر د وره پس��ا برگزیت به تمام مقررات تجاری این 
اتحاد ی��ه درخصوص کاال پایبند  بمان��د ، تد ابیر خاصی برای 

تسهیل عبور و مرور د ر نظر بگیرد  . 
این ط��رح با مخالفت های بس��یاری به وی��ژه د ر حزب 
حاک��م محافظ��ه کار روبه رو ش��د ه، زیرا خواس��تار جد ایی 

کامل از سیاس��ت ها و نهاد های جمعی اروپایی هستند . د ر 
همین پیوند ، د یوید  د یویس وزیر برگزیت و متعاقباً بوریس 
جانس��ون وزیر امور خارجه انگلیس د ر اعتراض به این طرح 

از سمت های خود  کناره گیری کرد ند .
برخی منابع انگلیس��ی می گویند  ک��ه 48 رأی الزم د ر 
د اخل ح��زب محافظه کار برای به چالش کش��ید ن رهبری 
می ثبت شد ه است. براس��اس رویه سیاسی 48 نمایند ه باید  
د رخواس��ت برگزاری انتخابات د رون حزبی را مطرح کنند  تا 
رأی گیری برگزار شود . د ونالد  ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
نیز د ر سفر اخیر خود  به انگلیس د ر مصاحبه با نشریه سان 
عنوان کرد  که طرح پیش��نهاد ی »می« مانع توافق تجارت 
آزاد  د و کش��ور د ر د وره پس��ا برگزیت خواهد  شد . ترامپ بر 
همین اس��اس به »می« پیش��نهاد  کرد ه ت��ا تد ابیری را د ر 
تواف��ق برگزیت مد نظ��ر قرار د هد  که آین��د ه روابط تجاری 
آن ها را تحت الش��عاع قرار ند هد . هرچن��د  رئیس جمهوری 
آمریکا هشد ار د اد  که چنانچه انگلیس خواهان تد اوم رابطه 
نزد ی��ک با اتحاد یه اروپا اس��ت، ماعماًل با خود  اتحاد یه اروپا 

تجارت خواهیم کرد .
نماین��د گان مجل��س ع��وام انگلیس قرار اس��ت طرح 
پیشنهاد ی »می« را به بحث و رأی گیری بگذارند . با نزد یک 
شد ن به مهلت 10 فرورد ین سال آیند ه برای خروج رسمی 
انگلیس از اتحاد یه اروپا، د و طرف امید وار هستند  که تا پاییز 

سال جاری به توافق نهایی د راین باره د ست پید ا کنند . 
حزب لیب��رال د مکرات به رهبری وین��س کیبل نیز از 

طرفد اران اصلی برگزاری مجد د  همه پرسی برگزیت است.

تد اوم فشارها عليه برگزیت 
راجنات س��ینگ وزیر کش��ور هند  د ر  بش�ر د اکا پایتخ��ت بن��گالد ش اع��الم کرد  حق�وق 
د هلی نو با ارس��ال کمک های امد اد ی و همچنین س��اختن 
خانه د ر اس��تان راخین ب��ه روند  بازگش��ت روهینگیاها به 

خانه های خود  کمک خواهد  کرد .
س��فارت هند  د ر بنگالد ش د ر بیانیه ای به نقل از وزیر 
کش��ور گفت: هند  متعهد  به همکاری برای بازگش��ت امن، 
سریع و پاید ار روهینگیایی ها به خانه های خود  است. سینگ 
همچنین گفت: هند  به ۷۵0 هزار مس��لمان روهینگیا که از 

خشونت ها د ر میانمار فرار کرد ه اند  کمک خواهد  کرد .
راجنات س��ینگ که د و روز اس��ت د ر بنگالد ش به سر 
می ب��رد  همچنین د ر م��ورد  پناهجویان روهینگیا با ش��یخ 
حسینه نخس��ت وزیر این کشور گفت و گو کرد . این د ید ار 
پیش از سفر ای اچ محمود  علی وزیر امور خارجه بنگالد ش 
ب��ا هد ف نظارت بر روند  بازگش��ت مس��لمانان روهینگیا به 

استان راخین به میانمار صورت گرفت.
ب��ه گفته مقامات بنگالد ش��ی از ماه اوت س��ال ۲01۷ 
نزد یک به ۷00 هزار مسلمان روهینگیا وارد  بنگالد ش شد ه 
اند  د رحالی که پیش از این حد ود  400 هزار نفر از  مسلمانان 

روهینگیا د ر مناطق مختلف بنگالد ش زند گی می کرد ند .
ه��م اکنون بی��ش از 900 هزار مس��لمان روهینگیا د ر 
ارد وگاه ه��ای مهاجران د ر منطقه 'کاگس ب��ازار' بنگالد ش 
حضور د ارن��د . نزد یک به 688 هزار نفر از این تعد اد  پس از 
آغاز د ور جد ید  خشونت ها د ر میانمار د ر اواخر ماه اوت سال 

گذشته به بنگالد ش آمد ه اند .

بن��گالد ش و میانمار د ر تاریخ ۲۵ ماه نوامبر یک توافق 
نامه برای بازگش��ت پناهجویان روهینگیا به خانه های خود  
د ر راخاین امضا کرد ند . براس��اس این توافق روند  بازگش��ت 
مس��لمانان روهینگیا به تد ریج انجام خواهد  ش��د  د رحالی 
که د و کش��ور باید  امنیت، س��المت و کرامت آنها را تامین 
کنند . اما د ولت بنگالد ش اعالم کرد ه اس��ت طرح بازگشت 
پناهجوی��ان روهینگیا به میانمار که قرار ب��ود  از ماه ژانویه 

آغاز شود  به تاخیر افتاد ه است.
مسلمانان روهینگیا خواهان بازگرد اند ن د ارایی های خود  
و مجازات عامالن قتل عام خانواد ه هایش��ان از سوی د ولت 
میانمار هس��تند . د ور جد ید  خش��ونت ها د ر میانمار پس از 
حمله ش��به نظامیان میانماری موس��وم به ارتش رستگاری 
ارکن��ان روهینگیا)ARSA( به چند ین ایس��تگاه پلیس د ر 
ایالت راخین آغاز ش��د . ارتش و گروه ه��ای بود ایی با حمله 
به مس��لمانان روهینگیا اقد ام به کش��تار، تجاوز و آتش زد ن 

روستاهای روهینگیایی کرد ند .
به گفته س��ازمان پزش��کان بد ون م��رز، د ر جریان این 
حمالت بیش از 6 هزار ۵00 مس��لمان روهینگیایی کش��ته 
ش��د ه اند . سازمان عفو بین الملل اخیرا د ر گزارشی اد عا کرد  
ش��به نظامیان روهینگیا د ر طول د رگیری های سال گذشته 
د ر منطق��ه راخین روس��تاییان هند و را قتل ع��ام کرد ه اند . 
د ر این میان کش��ورهای غربی مد عی حمایت از حقوق بشر 
د ر برابر این کش��تارها و س��رکوب ها سکوت کرد ه و تاکنون 
اقد امی برای مقابله با ای��ن وضعیت صورت ند اد ه و حتی به 

حمایت از این وضعیت می پرد ازند . 

وعد ه هند  به روهينگيایی های آواره 


