بحران

محل استقرار سامانههای اس۴۰۰-

عمان طرفدار بازگشت سوریه به اتحادیه عرب

وزیر دفاع ملی ترکیه اعالم کرد امکان اس��تقرار س��امانههای اس ۴۰۰-در
آنکارا و یا استانبول وجود دارد.
«حلوصی آکار» اعالم کرد امکان استقرار سامانههای اس ۴۰۰-در آنکارا و یا
استانبول وجود دارد.حلوصی آکار که به آمریکا سفر کرده است ،گفت :در آخرین
گفتوگوها با مقامات روسیه آنان از امکان تحویل سامانههای اس ۴۰۰-به ترکیه
در ماه ژوئن سخن گفتند .این سامانهها در زمان مقتضی در آنکارا ،استانبول و یا یک
منطقه صنعتی مستقر خواهند شد و با سامانههای ناتو نیز مرتبط نخواهد بود.
وزیر دفاع ملی ترکیه درباره اظهارات مقامات آمریکایی درباره اجرای برخی تحریمها
علیه ترکیه گفت :برای جلوگیری از برخی س��وءتفاهمها به این موضوع توجه نمیکنیم،
اما میتوانم بگویم که برای مقابله با هرگونه احتمالی آمادگی داریم .الزم به ذکر اس��ت
آمریکا به دنبال باجگیری از ترکیه بر سر موشکهای پاتریوت است.
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سرخط

درخواست مادورو از پرتغال

وزیر خارجه عمان گفت که این کش��ور طرفدار بازگش��ت سوریه به اتحادیه
عرب است.
«یوس��ف بن علوی» در مصاحبه با راشاتودی گفت که کشورهای عربی باید
نخست با خود صلح کنند تا پس از آن بتوانند با جامعه بینالمللی به صلح برسند
و این موضوعی اس��ت که همگان برای رس��یدن به آن تالش میکنند .وی که در
حاشیه پنجمین نشس��ت همکاری عربی  -روسیه در مسکو مصاحبه میکرد ،درباره
بازگش��ت س��وریه به اتحادیه عرب گفت :تمام آن چیزی که سوریه نیاز دارد تصمیمی از
سوی اتحادیه عرب است و سلطنت عمان با سوریه قطع ارتباط نکرد و کانالهای ارتباطی
با دمشق را باز نگه داشته و سفارتهای دو کشور در پایتختها تعطیل نشدند.
وی در ادامه تاکید کرد ما با رویکردی هستیم که خواستار بازگشت سوریه به نقش
عربی خود و در راستای منافع اعراب است.

رئیسجمهور ونزوئال از مقامات پرتغالی خواست تا بیش از یک میلیارد و ۷۰۰
میلیون دالر از داراییهای مس��دود شده این کشور را آزاد کند .ونزوئال پیشتر به
منظور خرید دارو این مبلغ را به حساب بانکهای پرتغالی واریز کرده بود.
نیکالس مادورو در یک نطق تلویزیونی گفت :ما در یکی از بانکهای پرتغال
مبل��غ یک میلی��ارد و  ۷۲۶میلیون دالر برای خرید دارو و مواد غذایی س��رمایه
گذاری کرده بودیم که دسترسی به آن مسدود شده است .از دولت پرتغال میخواهم
این پول را آزاد کند .این پول ماست.
پ��س از اقدام مداخلهجویانه آمریکا در غیرقانونی ش��ناختن دولت مادورو ،بس��یاری از
حسابهای ارزی ونزوئال در سایر کشورهای جهان مسدود شده است .خوان گوایدو ،سردسته
مخالفان دولت ،ژانویه سالجاری پس از چراغ سبز دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و متحدان
واشنگتن ،در اقدامی غیرقانونی و جنجالبرانگیز ،خود را رئیسجمهور ونزوئال خواند.

فرادیـد

پنجشنبه  29فروردین  1398شماره 5001

یادداشت

ذرهبین
پاکس�تان :ب��ا ورود  3فروند هواپیمای «س��اب-
 »2000از سوئد ،قابلیت دفاعی نیروی هوایی این کشور
افزایش یافته است .هواپیماهای ساب 2000-مجهز به
راداره��ای جدید براس��اس فناوری روز جهان اس��ت و
پاکس��تان از این نوع هواپیماها برای نظارت دقیقتر بر
آسمان و داالن هوایی خود استفاده خواهد کرد.

در لیبی چه میگذرد
علی تتماج

لیبی س��رزمینی است که در س��ال  2011با اعتراضهای
مردمی علیه س��اختار حاکم به ریاست قذافی همراه شد با این
تفاوت که برخالف مصر ،تونس و ...با سکوت غرب همراه نشد و
ناتو با ادعای بشر دوستی اقدام به عملیات نظامی کرد .شاید آن
زمان کمتر کسی باور میکرد که قذافی با آن همه دیکتاتوری
و خودرایی توانس��ته باشد  40سال کشور را یکپارچه نگاه دارد
و انقالبی��ون علیه وی ،نتوانند یکپارچگی لیبی را حفظ نمایند
و کش��ور به چندپاره تبدیل شود .شاید تفاوت در این بوده که

افغانستان :نخستین کنسولگری فرانسه در آسیای
مرکزی در شهر «سمرقند» ازبکستان با حضور مقامات
ارشد دو کشور افتتاح شد« .ژان باتیست لوموان» وزیر
مشاور در امور خارجه فرانسه در شهر سمرقند نخستین
کنسولگری افتخاری این کش��ور در آسیای مرکزی را
افتتاح کرد.
کره ش�مالی :یک اندیش��کده آمریکایی با استناد
به تصاوی��ر ماهوارهای از تحرکات کره ش��مالی در یک
سایت تولید و غنیس��ازی اورانیوم خبر داده است .این
فعالیت غنیسازی میتواند تحتتأثیر شکست دومین
گفتوگوی «کیم جونگ اون» رهبر کرهشمالی و «دونالد
ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در ماه فوریه سالجاری در
ع سالح اتمی شبهجزیر ه کره باشد.
راستای خل 

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

ترامپ در حالی مصوبه کنگره
برای قط��ع حمایت از ائتالف س��عودی را وتو کرد
که با ورود جنگ یمن به س��ال پنجم خود دردها و
رنجهای مردم یمن بیشتر شده است چنانکه آوارگان
در صنعا در وضعیت بحرانی به سر میبرند.
در منطق��ه ض��روان ش��مال پایتخ��ت یم��ن
بزرگترین اردوگاهها برای آوارگان یمنی ایجاد شده
اس��ت اما پرداختن به زندگ��ی آوارگانی که در این
اردوگاه زندگی میکنند بیش��تر شبیه مصیبتنامه
است .ش��رایط وخیم انس��انی آوارگان این اردوگاه
به خوبی نمایانگر ش��رایط بد م��ردم یمن در طول
س��الهای جنگ در این کشور است .نبود امکانات
اساسی زندگی در این منطقه مشهود است آوارگان
این اردوگاه حتی از کمترین امکانات برای محافظت
از خود در برابر باران برخوردار نیستند .وجود وبا در
یمن عمق فاجعه س��اکنان این منطقه را دوچندان
کرده است .نبود خدمات بهداشتی درمانی موجب
رشد وبا در این ارودگاه شده است.
یک��ی از آوراگان اردوگاه ض��روان گف��ت :وبا
در ای��ن منطقه ش��یوع پیدا کرده اس��ت عالوه بر
وب��ا بیماریه��ای بس��یار دیگری در ای��ن منطقه
ش��یوع دارد و بس��یاری از کودکان به دلیل شدت
بیماریه��ا از دنیا میروند .دهها ت��ن از آواردگان
ای��ن اردوگاه اینجا در اطراف ماش��ینهای حامل

ژاپن :به دنبال قتل یک ش��هروند ژاپنی به دست
نظامی آمریکایی مستقر در جزیره اوکیناوا ،وزیر دفاع
ژاپن از نظامیان آمریکایی مستقر در این جزیره خواست
تا درست رفتار کنند و موجب نگرانی اهالی آن نشوند.
پ��س از به قتل رس��یدن یک زن  44س��اله ژاپنی در
جزیره «اوکیناوا» توسط یک نظامی آمریکایی ،مقامات
ژاپ��ن از همتای��ان آمریکایی خود خواس��تند تا رفتار
نظامیانشان را در این جزیره کنترل کنند.
کوب�ا :اتحادی��ه اروپا مواضع جدی��د دولت آمریکا
به ریاس��ت «دونالد ترامپ» علی��ه کوبا را محکوم کرد.
«آلبرتو ناوارو» ،س��فیر اتحادیه اروپ��ا در کوبا تصمیم
واشنگتن برای انجام اقدامات حقوقی جدید علیه کوبا و
ش��رکتهای همکار با این کشور را «به شدت محکوم»
کرد .ن��اوارو گف��ت« :ما عمیق��اً درباره ای��ن تصمیم،
متأسفیم ،چون این باعث ایجاد سردرگمی بیشتر برای
شرکتهای خارجی خواهد شد که دنبال ایجاد اشتغال
و رفاه در کوبا هستند».

قذافی در زمان انقالبش رویکرد ضد غربی داش��ت اما آنانی که
س��رنگونی وی را رقم زدند چش��م به حمایت غرب داشتند و
نتیجه آن چندپاره شدن لیبی بوده است.
ب��ه هر تقدیر آنچ��ه در تحوالت لیبی قابل توجه اس��ت
جنگ داخلی اخیر است که با محوریت خلیفه حفتر و جمعی
از نظامیان در حال اجراس��ت .وی که شواهد نشان میدهد از
حمایتهای برخی کشورهای عربی همچون سعودی ،امارات
و ..برخ��وردار اس��ت طرح س��لطه کامل بر لیب��ی را درپیش
گرفته اس��ت .حال این سوال مطرح میشود که چرا لیبی به
چنین وضعیتی دچار ش��ده و بانیان آن چه اهدافی را دنبال
میکنند؟ هر چند که عوامل داخلی و قدرت طلبی را میتوان
از عوامل چنین بحرانی دانس��ت اما در کنار این مس��ئله یک
نکته کلیدی مش��اهده میشود و آن مجموعه تحوالتی است
که در ش��مال آفریقا در جریان اس��ت .در اقدامی قابل تامل

آوارگان صنعاء در وضعیت قرمز

م��واد غذایی که یکی از س��ازمانهای محلی اقدام
به توزیع آن میکند جمع ش��ده و در انتظار مواد
غذایی هس��تند .یکی از آوراگان این اردوگاه گفت:
هیچیک از نهادها و سازمانهای بینالمللی کمکی
ب��ه م��ا نمیکنند .کمکه��ای مح��دودی نیز که
موسس��ات محلی در بین مردم توزیع میکنند به
همه س��اکنان این اردوگاه نمیرسد این در حالی
اس��ت که روز به روز به تعداد آوارگان این اردوگاه
افزوده میشود .طبق آمارها طی  4سال جنگ در
یم��ن بیش از  3میلی��ون و  500هزار یمنی آواره
شدهاند که وضعیت آنها وخیم گزارش میشود.
این وضعیت بحران��ی در حالی بر یمن جاری
اس��ت که در اقدامی علیه بش��ریت رئیسجمهور
آمری��کا قطعنام��های را که در کنگ��ره به تصویب
رسیده و خواستار قطع حمایت واشنگتن از ائتالف
سعودی در جنگ یمن بود ،وتو کرد.
این قطعنامه ۲۳ ،اس��فند س��ال گذشته با ۵۴
رأی مواف��ق و  ۴۶رأی مخال��ف در مجلس س��نا و
 ۱۵فروردین سالجاری ،با  ۲۴۷رأی در برابر ۱۷۵
رأی در مجلس نمایندگان به تصویب رس��ید .کاخ
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در س��ودان کودتای نظامی ش��ده و عمر البشیر توسط ارتش
سرنگون میشود.
در الجزای��ر نیز تح��ت اعتراضهای مردم��ی بوتفلیقه از
ریاس��ت جمهوری برکنار میشود .این س��ه کشور در شمال
آفریقا دارای یک ویژهگی مش��ترک هستند و آن برخورداری
از منابع نفت است .این خصوصیت در حالی برای این کشورها
مطرح است که در عرصه انرژی جهان تحوالتی ویژه در جریان
اس��ت .از یکس��و آمریکا به دنبال تحریم نفت ونزوئالست و
س��عی دارد از این حربه برای سرنگونیس��ازی دولت مادورو
بهره گیرد .از سوی دیگر آمریکا طرح فشار بر خریداران نفت
ایران برای عدم روابط با ایران را پیگیری میکند.
این مسئله میتواند شوکهای بسیاری بر قیمت انرژی و
البته عدم همراهی کشورها با آمریکا را به همراه داشته باشد.
با این شرایط این سناریو مطرح است که آمریکا و همراهانش

به دنبال جایگزینی برای نفت ونزوئال و ایران باشند در حالی
که کش��ورهای عربی خاورمیانه نیز توان تامین آن را ندارند.
بهترین گزینه برای این طرح آفریقا میباشد و چه کشورهایی
بهت��ر از لیبی ،س��ودان و الجزایر که از موقعی��ت جغرافیایی
مناس��بی نیز برخوردارند و میتوانن��د تامین کننده نیازهای
نفتی اروپا باشند .با این سناریو میتوان دریافت که چرا لیبی
این روزها درگیر جنگی گس��ترده اس��ت که محوریت آن را
تشکیل ساختاری نظامی تشکیل میدهد که همسو با آمریکا
و ارتجاع عربی رفتار میکند.
با این ش��رایط میت��وان گفت که لیب��ی در کنار الجزایر
و س��ودان در حال��ی تبدیل ش��ده به قربانیان سیاس��تهای
استعماری غرب هستند که ظاهرا تحوالتی داخلی داشته اما
در عمل در مسیر مطالبات غرب قرار گرفتهاند که محور آن را
نیز غارت ثروتهای نفتی این کشورها تشکیل میدهد.

ترامپ مصوبه کنگره برای قطع حمایت از ائتالف سعودی را وتو کرد
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ال تهدید کرده بود ترامپ این مصوبه را وتو
سفید قب ً
خواهد کرد .آمری��کا از زمان آغاز جنگ علیه یمن
با ارائه کمکهای اطالعاتی و فروش تس��لیحات به
عربستان سعودی و امارات از ائتالف متجاوز به یمن
حمایت کرده و در ش��علهور ماندن آتش جنگ در
این کشور فقیر عربی نقش عمدهای ایفا کرده است.
ترامپ در بیانیهای ،قطعنامه مصوبشده در کنگره
را «تالش��ی خطرناک و غیرضروری» برای تضعیف
اختیارات او به موجب قانون اساسی خوانده است.
رئیسجمهور آمریکا در این بیانیه اذعان کرده
دولت این کش��ور از زمان آغاز این جنگ در سال
 ،۲۰۱۵با تبادل اطالعات ،پشتیبانی لوجستیک و
سوخترس��انی در حین پرواز از برخی کشورهای
عض��و ائتالف س��عودی «حمایت مح��دود» کرده
اس��ت .ترامپ ادعا ک��رده دالیل متع��ددی برای
حمای��ت آمریکا از ائتالف س��عودی وجود دارد .او
گفت« :اولی��ن و مهمترین نکت��ه اینکه وظیفه ما
حف��ظ ایمنی بی��ش از  ۸۰هزار آمریکایی اس��ت
که ساکن کش��ورهایی از ائتالف هستند که هدف
حمله حوثیها (انصاراهلل) قرار گرفتهاند.

در ای��ن میان بنیاد کارنگ��ی در گزارش خود
درب��اره جنگ پنج س��اله یم��ن نوش��ت :ولیعهد
س��عودی ،عربستان را در باتالق یمن گرفتار کرده
اس��ت؛ او نمیدان��د که چ��ه میخواه��د و گیج و
س��ردرگم است« .بنیاد کارنگی» یکی از مهمترین

کانونهای اندیش��ه و تحلیل سیاس��ی در آمریکا،
در یادداش��تی اعالم کرد که عربستان و امارات در
جنگ یمن «بالتکلیف» ماندهاند و خودش��ان هم
«نمیدانند دنبال چه هستند».
«نیل پاتریک» ،پژوهش��گر انگلیسی در مقاله
تحلیل��ی ک��ه مرکز کارنگی منتش��ر ک��رد ،گفت:
استراتژی سردرگم عربستان موجب بروز وضعیت
فروپاش��یده در مرزهای ملتهب جنوبی این کشور
ش��د که به طور مس��تقیم بر امنیت ملی عربستان
تاثیرگذار اس��ت .نویس��نده در پایان آورده است:
روشن است که سیاس��ت عربستان کارساز نیست
و فروپاش��ی کشور یمن مش��کالت امنیت ملی که
عربس��تان ب��ا آن روبهروس��ت را وخیمتر میکند
در حال��ی که امارات که فقط متاث��ر از پیامدهای
غیرمستقیم این مسائل میشود با تحریک یمنیها
به عربستان و یمن به یک اندازه آسیب میزند
از س��وی دیگر «برنی سندرز» س��ناتور ارشد
آمریکایی با انتقاد از اقدام «دونالد ترامپ» در وتوی
مصوبه کنگره درباره قطع حمایت از ائتالف سعودی
در جن��گ یمن گفت« :مردم یم��ن به کمکهای
انساندوس��تانه نیاز دارند نه بمبهای بیشتر» .اما
وزیر مش��اور دول��ت در امور خارج��ه امارات عربی
متح��ده از اق��دام رئیسجمهور آمری��کا در وتوی
مصوبه کنگره این کش��ور درخصوص قطع حمایت
از ائتالف سعودی علیه یمن ،استقبال کرد.
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