
فرادیـد6 د  وشنبه  23 اردیبهشت 1398  شماره 5020 

سودان: یک گروه ناشناس در سودان با ارسال یک 
پیام تهدیدآمیز، خواستار اخراج سفیر سعودی از خارطوم 
شده اس��ت. »علی بن حس��ن جعفر« س��فیر عربستان 
س��عودی در خارط��وم تهدیداتی از یک گروه ناش��ناس 

موسوم به »فیلق البنیان المرصوص« دریافت کرد.

پاکس�تان: تحصن شیعیان پاکس��تان برای تعیین 
تکلیف افراد ربوده ش��ده ادامه دارد این در حالی است که 
معاون پلیس کراچی 19 نفر از این افراد را تروریست معرفی 
کرده اس��ت. بعد از گذشت 7 روز و حضور پرشور مردم و 
روحانیون فش��ار بر دولت زیاد شد و دولت برای مذاکره با 
تحصن کنندگان استاندار کراچی را به منزل رئیس جمهور 

فرستاد و با کمیته تحصن کنندگان مذاکره کرد.

آلبانی: شهروندان آلبانی با برگزاری تظاهرات ضد 
دولتی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند. 
تظاهرات کنندگان با سردادن شعارهایی با مضمون »ما 
آلبانی��ای اروپایی می خواهیم« درخواس��ت خود برای 

برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کردند.

هن�د: رأی دهندگان در هند دیروز برای ش��رکت 
در مرحله یکی مانده به آخر انتخابات پارلمانی ش��ش 
هفته ای این کش��ور به پای صندوق های رأی رفتند. با 
برگزاری این دور تعداد کرسی های تعیین تکلیف شده 
در مجلس س��فالی پارلم��ان هند به ۴۸۳ کرس��ی از 

مجموع ۵۴۳ کرسی می رسد.

امارات: مشاور سابق ولیعهد ابوظبی می گوید که 
ریش��ه بح��ران در روابط با قطر ارتباط��ی به تعامل با 
ایران یا آمریکا و یا حوادث منطقه ندارد. »عبدالخالق 
عبداهلل« تأکی��د کرد که احتم��ال افزایش تنش بین 
ایران و آمریکا هرگز هیچ تأثیری در روابط بین قطر و 
چهار کش��ور عربی )عربستان سعودی، امارات، بحرین 

و مصر( نخواهد داشت.

ترکی�ه: یکی از مقامات ترکی��ه ای در واکنش به 
اعتراض آمریکا درباره آغاز فعالیت های اکتشافی ترکیه 
در بخش ش��رقی دریای مدیترانه اعالم کرد که ترکیه 
از ثروت های شهروندان خود و تُرک های شمال قبرس 
حمایت می کن��د. وزارت امور خارجه ترکیه اعالم کرد 
که آنکارا از حقوق ش��هروندانش و ش��هروندان شمال 
قب��رس در اس��تفاده از ثروت های طبیع��ی موجود در 

بخش شرقی دریای مدیترانه تاکید دارد.

ذرهبین

ادعای وزیر خارجه آلمان
وزیر خارجه آلمان که ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را برعهده 

دارد خواستار تقویت جایگاه رژیم اسرائیل در این سازمان شد. 
هایکو ماس که در حال حاضر کش��ورش ریاس��ت دوره ای اتحادیه اروپا را 
بر عهده دارد در س��خنانی از موقعیت اس��رائیل در سازمان ملل انتقاد کرد. وی 
با طرح این ادعا که موجودیت اس��رائیل از 7۰ س��ال پیش ش��ناخته شده است، 
اظهار داش��ت: باید زمینه ای برای تقویت حضور و نقش اس��رائیل در س��ازمان ملل 

فراهم شود. 
وزیر خارجه آلمان در ادامه افزود: اسرائیل می تواند از عضویت غیردائم شورای امنیت 
س��ازمان ملل برخوردار باش��د. این در حالی است که رژیم اسرائیل چندی پیش نامزدی 
خود برای عضویت در ش��ورای امنیت در س��ال های ۲۰19 و ۲۰۲۰ اعالم کرده بود، اما 

کمی بعد در ماه می سال پیش میالدی انصراف خود را از این نامزدی اعالم کرد.

چالش
درخواست گوایدو از پنتاگون 

رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال اعالم کرد قرار است نماینده اش در آمریکا 
از پنتاگون درخواست همکاری کند.

»خوان گوایدو از نماینده خود در واش��نگتن خواست با مقامات »پنتاگون« 
دی��دار کند. گوای��دو در تجمعی اعالم کرد از »کارل��وس وچیو« نماینده اش در 
آمریکا درخواس��ت کرده اس��ت در دیدار با مقامات وزارت دف��اع آمریکا، از آن ها 
بخواهد برای دس��ت یابی به راه حلی برای بحران سیاس��ی، هم��کاری کنند. گوایدو 
گفت: »به س��فیر خود کارلوس وچیو دستور دادیم فوراً با فرماندهی آمریکا در جنوب و 

دریادار آن، جهت برقراری ارتباط مستقیم دیدار کند«. 
فرماندهی آمریکا در جنوب تا کنون به این ادعای گوایدو واکنشی نشان نداده است. 
روز ش��نبه یک کشتی »گشت س��احلی« آمریکایی وارد آب های ونزوئال شد که واکنش 

وزیر دفاع دولت قانونی ونزوئال را به دنبال داشت. 

بحران
ناتوانی نتانیاهو برای تشکیل کابینه 

رس��انه ها از درخواس��ت نتانیاهو ب��رای تمدید زمان تش��کیل کابینه رژیم 
صهیونیستی درپی ناموفق بودن وی در این امر خبر داده اند.

ب��ا توج��ه به رو به پایان بودن مدت تعیین ش��ده برای تش��کیل کابینه در 
اسرائیل و به نتیجه نرسیدن مذاکرات »بنیامین نتانیاهو« با احزاب مختلف، وی 
از رئیس اس��رائیل خواهد خواست تا زمان تشکیل کابینه را تمدید کند. نتانیاهو 
توانس��ته در انتخابات 9 آوریل سرزمین های اشغالی پیروز شود و از آن زمان مذاکره 

با احزاب راست گرا و مذهبی را آغاز کرده اما نتوانسته کابینه را تشکیل دهد. 
ح��زب پیروز در انتخاب��ات در مرحله اول ۲۸ روز فرصت دارد تا کابینه را تش��کیل 
ده��د که البته ام��کان تمدید 1۴ روزه آن نیز وجود دارد؛ اکنون با توجه به آنکه فرصت 
نخس��ت نتانیاهو روز چهارشنبه هفته جاری به پایان می رسد احتمال درخواست تمدید 

زمان از سوی او بسیار زیاد است.

یکای التین  آمر

سفر به سوچی 
علی تتماج 

 

عرصه نظام بین الملل ش��اهد زنجیره ای از بحران هاس��ت 
بگونه ای که حتی برخی از آغازی جنگی گسترده در جهان خبر 
می دهند هر چند که ارزیابی ریش��ه ای تحوالت جهانی بیانگر 
ع��دم وجود گزینه ای به نام جنگ تمام عیار در صحنه جهانی 
اس��ت. در میان چنین فضایی، مایک پومپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا فردا با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی 

دیدار می کند؛ دیداری که در عالی رتبه ترین س��طح مشارکت 
آمریکا با رهبری روس��یه از زمان نشست هلسینکی در ژوئیه 
برگزار می ش��ود. سفر پومپئو به روسیه کمتر از دو ماه پس از 
آن صورت می گیرد که رابرت مولر، بازرس ویژه رس��یدگی به 
پرونده مداخله روس��یه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰1۶ 
می��الدی تحقیقات خود را ارائه داده که نتیجه آن این بود که 
روسیه در این انتخابات مداخله کرده اما کمپین دونالد ترامپ 

رئیس جمهور آمریکا تبانی با مسکو نداشته است.
حال این سوال مطرح است که هدف از این سفر چیست 
و چرا در شرایط کنونی صورت می گیرد؟ بخشی از این سفر 
ش��امل روابط دوجانبه مسکو - واشنگتن اس��ت بویژه اینکه 
تنش های نظامی میان طرفین باال گرفته اس��ت چنانکه اخیرا 

ترامپ خ��روج از توافقنامه قدیمی اس��تارت میان طرفین را 
اعالم کرده است. معاهده "استارت جدید" قرار است در سال 
۲۰۲1 میالدی منقضی ش��ود و ترامپ خواس��تار یک پیمان 

جایگزین وسیع تر شده که شامل چین نیز بشود.
نکته دیگر روند تحوالت جهانی است که دامنه آن از اوکراین 
گرفته تا سوریه، یمن، لیبی، کره شمالی و حتی افغانستان و... را 
در بر می گیرد. آمریکا در حالی به دنبال نفوذ گسترده در مناطق 
مختلف جهان اس��ت که عمال در تحقق این ط��رح ناکام بوده 
چنانکه مذاکرات کره شمالی شکست خورده ، آمریکا در مقابله 
با بحران س��وریه نیز ناکام مانده و در پرونده ایران نیز نتوانسته 
زیاده خواهی های��ش را محقق س��ازد. در همین حال در ونزوئال 
نیز کودتای آمریکایی ناکام ماند و مردم و ارتش در کنار مادور 

رئیس جمهور قانونی در برابر آمریکا قرار گرفتند. 
مجموع این تح��والت در حالی روی می دهد که آمریکا از 
یک سو سعی دارد تا دامنه شکست هایش را از حوزه جهانی به 
عرصه تقابل با روس��یه تقلیل دهد و چنان وانمود سازد که در 
عصر دوقطبی در تقابل با مس��کو است. در اصل آمریکا ماهیت 
مستقل کره شمالی، چین، ایران، سوریه، ونزوئال و... را در لوای 
تقاب��ل با روس��یه پنهان و چنان وانمود می س��ازد که همچون 
دوران جنگ سرد موضوع تقابل میان مسکو - واشنگتن است 
تا زوال جهانی خود را پنهان سازد. از سوی دیگر آمریکا سعی 
دارد با همسو نشان دادن منافعش با روسیه، از مسکو متحدی 
غیرقابل اعتماد برای س��ایر کشورها نشان دهد تا شاید با این 

حربه رویکرد جهانی به تقابل با آمریکا را به حاشیه براند. 

یادداشت

ادامه از صفحه اول
رفتارهای بحران ساز امارات در یمن و لیبی در 
حال��ی ادامه دارد که در خب��ری قابل تامل، برخی 
منابع در کشورهای عربی از وقوع انفجاری مهیب 
در بندر الفجیره امارات که سحرگاه دیروز رخ داده 
اس��ت خبر دادند که طی آن چندین نفت کش در 

آتش سوخت.
برخ��ی مناب��ع در کش��ورهای عرب حاش��یه 
خلیج ف��ارس در مصاحبه ب��ا المیادین اعالم کردند 
بیش از هف��ت فروند نفت کش که در بندر الفجیره 
پهل��و گرفته بودند ب��ر اثر انفجاره��ای مهیبی که 
سحرگاه امروز در این بندر رخ داد، آتش گرفته اند.

منابع آگاه اعالم کردند این انفجارها در داخل 
بن��در رخ داد و صدای انفجارها به وضوح ش��نیده 
ش��د. درپی وقوع انفج��ار هواپیماه��ای آمریکایی 
و فرانس��وی بر ف��راز بندر به پ��راوز درآمدند. آمار 

نفت کش هایی که دچار حریق شده اند در خبرها 
هف��ت تا ده نفت کش اعالم ش��ده اس��ت. مقامات 
ابوظب��ی هنوز عل��ت دقیق وقوع ای��ن انفجارها را 

اعالم نکرده اند.
بندر فجی��ره امارات یک��ی از مهم ترین بنادر 
نفتی منطقه است که از جایگاه ویژه ای در کاهش 
نقش اس��تراتژیک تنگه هرمز برخوردار بوده و در 
مقطعی راه کار ایج��اد کانالی به طول ۸۰ کیلومتر 
نیز مورد مطالعه و بررس��ی ج��دی قرار گرفت؛ اما 
از آن جا که این کانال بندر فجیره را به دو قسمت 

تقس��یم می کرد و همچنین ش��یب آب نیز مانع از 
کارک��رد دائمی آن در عبور نفت کش ها بود، برنامه 
مزبور منتفی ش��د. با این ح��ال همچنان لوله های 
نفت��ی زیادی از این بندر ب��رای انتقال نفت، بدون 
اس��تفاده از تنگه هرمز، عبور می کنند. این بحران 
برای امارات در حالی رقم خورده اس��ت که بیالن 
کاری 1۶ ش��رکت س��عودی و ۸ شرکت اماراتی از 
جمله چند ش��رکت دولتی نتای��ج ناامیدکننده ای 

داشته است.
شرکت ملی انرژی ابوظبی، "شرکت هواپیمایی 

امارات"، ش��رکت "س��رمایه گذاری دبی"، شرکت 
"دو"، شرکت "س��ازندگی برای پیشرفت امارات"، 
بازار بورس دبی، شرکت "دیار" و شرکت سرامیک 
رأس الخیمه ش��رکت های اماراتی هس��تند که با 
کاهش ش��دید س��ود در اوایل س��ال جاری روبه رو 

بوده اند. 
این وضعیت در حالی بر امارات حاکم شده که 
در حوزه نظامی نیز این کش��ور نتوانسته در یمن 
به اهدافش دست یابد چنانکه ارتش و کمیته های 
مردم��ی یمن ب��ا پهپ��اد »قاص��فk ۲« عملیاتی 

هجومی علیه مواضع ائتالف متجاوز در »عس��یر« 
انجام دادند. بر اس��اس گزارش بخش اطالع رسانی 
»االعالم الحرب��ی«، این علمیات پس از رصد دقیق 
اطالعات��ی نیروهای ائتالف س��عودی انجام ش��د. 
یگان پهپ��ادی یمن در ۲۴ ماه گذش��ته )آوریل( 
نیز عملیاتی مش��ابه علیه تجمع ائتالف متجاوز در 

»الربوعه« عسیر انجام داد. 
اس��تان عسیر در جنوب عربس��تان واقع شده 
و هم مرز با »باقم« در ش��مال اس��تان صعده یمن 
است. از س��وی دیگر محمد عبدالسالم سخنگوی 
هیئ��ت اعزامی صنعا به مذاکرات اس��تکهلم گفت: 
س��ازمان ملل صداقتش را در الزام طرف مقابل به 
تعهداتش ثابت کند. در این میان گروهی از فعاالن 
آلمانی تظاهراتی را در برلین در اعتراض به فروش 
سالح کشورهای اتحادیه اروپا به عربستان و امارات 

و استفاده از آنها در جنگ یمن به راه انداختند.

همزمان با تشدید جنایات امارات در یمن و لیبی روی داد

سوختن نفت کش ها در انفجار الفجیره

یتانیا  هزاران ولزی خواستار استقالل از بر
همزمان با مردم اس��کاتلند، هزاران نفر از  سب���ز اهالی »کاردیف« پایتخ��ت ولز با حضور قاره 
در خیابان های این ش��هر و س��ردادن س��رود مل��ی جدایی از 

»بریتانیا« را خواستار شدند.
در این تظاه��رات هزاران نفر از اهال��ی کاردیف با حضور در 
خیابان های این شهر و در تجمعی که در تاریخ این کشور بی سابقه 
بوده، »استقالل از بریتانیا« را خواستار شدند. برخی تظاهرکنندگان 
گفتن��د که از مدت ها قبل خواهان اس��تقالل ولز بودند در حالی 
که عده ای دیگر عنوان داشتند »برگزیت« و »ریاضت اقتصادی« 

موجب افزایش حمایت ها از طرح خروج از بریتانیا شده است.
»آدام پرایس« رهبر حزب ملی ولز )Plaid Cymru( در 
ای��ن زمینه گفت که در صورت تصمیم گیری در داخل کش��ور، 
مش��کالت آس��ان تر حل می ش��ود. وی گفت: »برای س��الهای 
متمادی، تمایل به دیدن ولز مس��تقل دور از دس��ترس به نظر 

می رسید ، اما اتفاقاتی در شرف وقوع است و شدت راهپیمایی ها 
بیش��تر و صداها رساتر شده است. « رهبر حزب ملی ولز گفت: 
»دهه ها غفلت "وست مینستر" )مرکز حکومت بریتانیا( موجب 
فقر و کمبود سرمایه گذاری شده  است. یک سوم بچه های ما در 
فقر نسبی زندگی می کنند و فقط باید شاهد هرج و مرج درباره 
برگزیت باش��ید و ببینید که وس��ت مینس��تر برای اداره کشور 

مناسب نیست یا وانمود می کند که نماینده ولز است.«
یکی از س��ازمان دهندگان این مراسم نیز با اشاره به شدت 
گرفتن مباحث درباره آینده قانون اساس��ی ولز اظهار داش��ت: 
»چندین گروه معتقدند که ولز و مردمش به عنوان یک کش��ور 
مستقل خارج از انگلستان آینده ای بهتر را خواهند داشت ... یک 

واقعیت فزاینده وجود دارد که استقالل موردی معمول است.«
ولز همراه با انگلیس، اس��کاتلند، ایرلند ش��مالی بریتانیا را 
تش��کیل می دهد. ولز حدود س��ه میلیون نف��ر جمعیت دارد و 
هم اینک لندن درباره بودجه ساالنه ولز، مسائل ملی و سیاست 
خارجی، امنیت و دفاع و موارد مهم دیگر تصمیم گیری می کند.

چندی قبل نیز در اس��کاتلند شمار زیادی از اهالی گالسکو با 
هدف اس��تقالل از بریتانیا و حمایت از برگزاری یک همه پرسی 
دیگ��ر در این زمینه به خیابان ها آمدند. در حالی که نخس��تین  
همه پرس��ی استقالل اس��کاتلند از بریتانیا در س��ال ۲۰1۴ با 
اختالف کمی در آرا شکس��ت خورد، اکنون مردم این کش��ور 

خواستار برگزاری همه پرسی دیگری هستند.


