8

ﺟﻬﺎن

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  22ﻣﺮداد 1396

ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻤﺎره 2935

ﺧﺒﺮ

روسیه دنبال تصاحب پروژههای نفتی بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان در ونزوئال

روﯾﺪاد

ابتکار عمل مککین
درباره افغانستان

بدهبستان کرملین در زمین کاراکاس

درخواست تأخیر برای برگزاری
همهپرسی استقالل کردستان

پیشنهاد گردانهای قسام برای
کنارهگیری حماس از اداره غزه
 منابــع آگاه در حماس به المیادیــن تأکید کردند،
گزارشهای منتشرشــده مبنی بر طــرح گردانهای
قسام برای کنارهگیری جنبش حماس از اداره سیاسی
و امنیتی نواز غزه صحت دارد؛ مســئلهای که برخی
منابع نزدیک به جنبش حمــاس آن را خطری برای
غزه و ساکنانش قلمداد میکنند .به گزارش ایسنا ،به
گفته یک منبع نزدیک به حماس طرح چهار بندی که
گردانهای قسام برای رویارویی با شرایط سخت نوار
غزه به جنبش حماس ارائه کرده ،شــامل ایجاد یک
خأل سیاسی و امنیتی در نوار غزه است که حماس را
از هرگونــه ایفای نقش در اداره نوار غزه دور میکند.
طرح پیشــنهادی گردانهای قســام همچنین شامل
مکلفکردن پلیس مدنی و برخی مؤسســات محلی
بــرای ارائه خدمات به شــهروندان و فعالیت برخی
دســتگاههای امنیتی در داخل غزه برای پیگیری امور
شهری و همچنین مکلفکردن گردانها و شاخههای
نظامی وابسته به گروههای مختلف در پرونده امنیتی
اســت.منابع همچنین تأکید کردند :طرح قســام در
ســایه بحران موجود و تحریمهای اعمالشده بر نوار
غزه ارائه شــده و درصورتیکه تحریمکنندگان به آن
پاســخی ندهند ،این طرح اجرائی خواهد شــد .این
منابع در ادامه اعالم کردند که این موضوع خطراتی
را بــرای غزه بــه دنبال دارد و اســرائیل اولین طرفی
اســت که وقتی صحبت از خطرات آن باشد ،جلوی
آن میایستد؛ گرچه کشــورهای منطقه و طرفهای
عربی هم معموال جلوی چنین طرحهایی میایستند؛
اما در آینده مشخص میشود که این پیام چقدر تأثیر
خواهد داشت.رسانههای اسرائیلی این اقدام را گامی
»بیســابقه و دراماتیــک« توصیف کردند و هشــدار
دادند ایجاد خأل امنیتی در نوار غزه منجر به رویارویی
با اسرائیل میشود و طرح پیشنهادی مذکور بهمثابه
اهرم فشاری برای گروههای منطقهای و عربی است.

ﻋﮑﺲAFP :

 رئیس کمیته خدمات مسلحانه سنا که از فقدان
استراتژی جنگی کاخ سفید درباره افغانستان مأیوس
شــده ،برنامه خــود را برای پیــروزی در طوالنیترین
جنگ آمریــکا مطرح کرد .به گزارش ایســنا ،به نقل
از خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،جان مککین ،ســناتور
جمهوریخــواه و رئیس کمیته خدمات مســلحانه
ســنا ،در بیانیهای گفــت :ما باید بــا واقعیت روبهرو
شویم .ما در حال شکست در افغانستان هستیم و اگر
میخواهیم بازی را به نفع خــود تغییر دهیم ،زمان
از اهمیت بسیاری برخوردار است.این پیشنهاد بیشتر
شــبیه بیانیهای برای نحوه پیروزی در جنگ ۱۶ساله
آمریکا در افغانستان است تا صرفا یک طرح .مککین
در این بیانیه خواستار افزایش تعداد نیروهای مقابله
با تروریســم آمریکا و اعمال تحریمهــای اقتصادی،
نظامی و دیپلماتیک نامشــخص بر پاکستان به خاطر
ادامه حمایتهایش از گروههایی شده که با افغانها
و نیروهــای تحت رهبری آمریکا مبــارزه میکنند .او
همچنیــن تطبیق کمــک آمریکا به افغانســتان را با
معیارهای تعیینشده در مسائلی مانند اجرای قانون
و مبارزه با فساد خواستار شده است.
اگرچــه در این پیشــنهاد تعداد دقیــق افزایش
نیروهای آمریکایی در افغانســتان مطرح نشــده؛ اما
مککین تأکید کرد که دولت باید افزایش تعداد نیروها
را بر مبنای شرایط سیاســی و امنیتی موجود مدنظر
قــرار دهد و به جــدول زمانی دلخواه و خودســرانه
مقید نشود .مککین این ایدههای خود را در یک طرح
غیرالــزامآور کنگره مطرح کرد که قصد دارد آن را به
الیحه مجوز بودجه نظامی ساالنه ضمیمه کند و قرار
است ماه آتی میالدی به آن رسیدگی شود.
مککیــن گفــت :با گذشــت هفت مــاه از زمان
رویکارآمــدن دولت دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور
آمریکا بــا وجود آنکــه وضعیت در افغانســتان به
ســرعت رو به وخامت اســت؛ اما شــاهد هیچگونه
استراتژی ای نبودهایم.
جایگزینيپیمانکاراننظاميباسربازان
همچنیــن درحالیکه حــدود  ۱۶ســال از ورود
نیروهای آمریکایی به افغانســتان میگذرد ،شــرکت
امنیتــی »بلک واتر« بار دیگر طرح افغانســتان خود
را مطــرح کرد .براســاس طرح ارائهشــده از ســوی
پرینــس حــدود پنجهــزارو  ۵۰۰پیمانــکار نظامی
جایگزین سربازان آمریکایی و نیروهای ویژه میشوند
که آموزش ســربازان افغانســتان و همچنین کمک
به مبارزه علیــه طالبان را برعهده خواهند داشــت.
همچنیــن  ۹۰جنگنده نیــز از این نیروها پشــتیبانی
خواهند کرد و ساالنه هزینه تمام این نیروها کمتر از ۱۰
میلیارد دالر خواهد بود .نزدیک به هشــتهزارو ۴۰۰
ســرباز آمریکایی و پنج هزار نیروی ناتو در افغانستان
به نیروهای امنیتی این کشور در مبارزه با طالبان کمک
میکنند.
در همین راســتا ترامپ روز پنجشنبه اعالم کرد او
در آینده بســیار نزدیک تصمیم خود را درباره حضور
نیروهای آمریکایی در افغانســتان اعالم خواهد کرد.
لیندســی گراهام ،ســناتور جمهوریخواه آمریکا به
روزنامه واشــنگتن دربــاره طرح اعالم کــرد :من به
ژنرالهای خودمان اعتماد دارم و درباره تأمین امنیت
ملی به دست پیمانکاران اطمینانی ندارم .همچنین
ســین مک فیــت ،یک پیمانــکار پیشــین در آفریقا و
نویســنده کتابــی درباره صنعت امنیــت خصوصی،
پیشنهاد پرینس را بســیار خطرناک و احمقانه اعالم
کرد.

دولت سوسیالیست ونزوئال که این روزها با مشکالت
زیادی دســت به گریبان است ،بیش از پیش برای تأمین
پول نقد و اعتبار چشــم به کرملین دوخته اســت .البته
حاتمبخشیهای روســیه نیز بدون مزد و مواجب نبوده
و مســکو در مقابل ،وعده بهرهگیری از منابع نفتی غنی
و دولتی را گرفته اســت .به عبارت ســادهتر ،روسیه در
ازای ایجاد یک خط اعتباری به کاراکاس ،رؤیای تصاحب
پروژههای نفتی بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان را
به واقعیت بدل کرده اســت .از دیگر سو روسیه با کمک
به حضور »نیکالس مــادورو« در قدرت ،اجازه نمیدهد
آمریکای جنوبی دربســت به حیاط خلــوت آمریکا بدل
شود .در مقابل نیز دولت مادورو به نظر بدون پول روسیه
قادر به تأمین مایحتاج اساسی کشور نخواهد بود .با این
اوصاف ،شاهد یک همزیستی هستیم که در آن »والدیمیر
پوتین« و مادورو به لطف منابع غنی نفتی ،تداوم حضور
خود در قدرت را تضمین میکنند» .رویترز« در گزارشــی
تفصیلی به چگونگی و نحوه این بدهبستان میان روسیه
و ونزوئال در سالهای اخیر پرداخته است.
دوستیباچاشنیطالیسیاه
طبق گفته یکی از مقامات ارشد دولت ونزوئال و افراد
مطلع ،شــرکت دولتی نفت ونزوئال از اوایل سال جاری
مذاکراتی را بر سر واگذاری  ۹پروژه نفتی بزرگ به شرکت
»رزنفت« ،بزرگترین شــرکت نفت دولتی روســیه پیش
میبرده اســت .طبق اعالم »رزنفت« این شرکت در ماه
جاری بیش از شــش میلیارد دالر به شرکت نفت دولتی
ونزوئال وام پرداخت کرده اســت که با این احتساب ،کل
اعتبار و وام پرداختی از ســوی روسیه به ونزوئال از سال
 ۲۰۰۶به بعد را به رقم  ۱۷میلیارد دالر میرساند .دولت
مــادورو بخش زیــادی از این وام را صــرف بازپرداخت
بدهی دولت به دارندگان اوراق قرضه کرده اســت تا از
وخامت اوضاع در این کشــور جلوگیــری کند .عالوه بر
این» ،رزنفت« خود را به یک واســطه میان فروش نفت
ونزوئال و مشتریان آن در سراسر جهان تبدیل کرده است.
»رزنفت« درحالحاضر روزانه  ۲۲۵هزار بشــکه از نفت
ونزوئــال را که معــادل  ۱۳درصد از کل صــادرات نفت
این کشــور میشود ،به فروش میرساند .در واقع بخش

گزینه نظامی در حیاط خلوت
روز جمعــه دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،ونزوئال را به مداخله نظامی تهدید کرد .این اظهارنظر
جنجالی بعد از آن صورت گرفت که بحران سیاسی در ونزوئال در روزهای اخیر و سلب اختیارات کنگره این
کشور و بهسرقترفتن سالحهای یک پایگاه نظامی از سوي نیروهای ضددولتی بار دیگر شدت گرفته است.
البته اظهارات جنجالی ترامپ با واکنشهایي در آمریکا و ونزوئال همراه شــد .در یکی از اولین واکنشها
به اظهارات ترامپ ،والدیمیر پادرینو ،وزیر دفاع ونزوئال ،این تهدید را دیوانهوار و نتیجه حاکمشــدن عقاید
افراطــی بر آمریکا توصیف کرد .ارنســتو ویلگاس ،وزیر ارتباطات ونزوئال نیــز اظهارنظر اخیر ترامپ را یک
تهدید بیســابقه علیه حاکمیت ملی خواند .ترامپ در حالی از احتمال توســل به گزینه نظامی خبر داده
اســت که مقامــات ونزوئالیی از مدتها پیش از نقشــه آمریکا برای حمله نظامی به این کشــور ســخن
میگفتند و یک فرمانده اســبق ارتش ونزوئال نیز از استقرار ســامانه ضدهوایی در مرزهای این کشور خبر
داده بود .کاخ ســفید همچنین روز جمعه از درخواست مادورو برای یک گفتوگوی تلفنی با ترامپ خبر
داد امــا در ادامــه اعالم کرد ترامپ این گفتوگوی تلفنی با رئیسجمهور ونزوئال را به بعد از بازاســتقرار
دموکراسی در این کشــور موکول کرده است .ایاالت متحده از زمان عملیات نظامی برای سرنگونی دولت
نظامی هائیتی ،هیچگونه مداخله نظامی مستقیمی در آمریکای جنوبی نداشته است.
عظیمی از این نفت حکم بازپرداخت وامهای میلیاردی
را دارد کــه دولت مادورو از روســیه در ســالهای اخیر
دریافــت کرده و همچنان نیز میکند .درحالیکه مادورو
به روسیه بهعنوان طناب نجات ونزوئال چنگ زده است،
رهبران اپوزیســیون در این کشور ،رفتار روسیه را ویرانگر

توصیف میکنند .الیاس ماتا ،نایبرئیس کمیسیون انرژی
مجمع ملی ونزوئــال در گفتوگو با رویتــرز ،روسها را
به سوءاســتفاده از ضعف و نیاز مبرم دولت به پول نقد
متهم میکند .مقامات دولتی روسیه و همچنین مسئوالن
شــرکت »رزنفت« حاضر بــه اظهارنظــر در این رابطه

نشدهاند .در ماه مارس ،پارلمان ونزوئال که اکثریت را در
آن مخالفان مادورو در دســت دارنــد ،با هرگونه انعقاد
قرارداد نفتی جدید با روسیه مخالفت کرد .این امر باعث
شد دادگاه عالی این کشــور که اعضاي آن را چهرههای
وفادار به مادورو تشکیل میدهند ،اختیارات این پارلمان
را سلب کند .این مسئله آغازگر اعتراضاتی بود که تاکنون
نزدیک به  ۱۲۰کشته برجای گذاشته است.
روسها ،خالف جریان آب
خالف دیدگاه مخالفان ،دولت ونزوئال سرمایهگذاری
روســیه در صنعت نفت این کشور را نشــانه اعتماد به
شــرکت نفت دولتی ونزوئال ،ثبــات مالی و فرصتهای
تجاری در این کشور میداند .این در حالی است که چین
به خاطر دیرکرد در بازپرداخــت وامها و افزایش میزان
جرم و جنایت کــه تهدیدی علیه فعالیتهای چینی در
ونزوئال محسوب میشــود ،از حجم سرمایهگذاریهای
خود در این کشــور کاسته اســت .بهعبارتی ،درحالیکه
بســیاری از شــرکتهای چندملیتــی به علــت اوضاع
نابسامان اقتصادی و تنشهای سیاسی فعالیت خود را
در این کشور کاهش داده یا به حالت تعلیق درآوردهاند،
»رزنفت« کامال خالف جریان آب شنا کرده و به نظر قصد
دارد از نمد این وضعیت نابسامان برای خود کالهی ببافد.
گفته میشــود اخیرا نیز مذاکراتی برای مبادله نفت در
برابر پول نقد در نتیجه تهدید ترامپ برای تحریم صنعت
نفت ونزوئال صورت گرفته اســت .واشنگتن در واکنش
به اقدام اخیر مادورو در تشکیل مجمع بازنویسی قانون
اساســی که آن را تالش برای تضعیف کنگره این کشور
میداند ،کاراکاس را به تحریم نفتی تهدید کرد؛ تهدیداتی
که در اظهارات اخیر ترامپ از بحث اقتصادی فراتر رفته
و رنگ و بویی نظامی نیز گرفته است .جالب اینکه شرکت
»رزنفت« نیز به علت بحث انضمام کریمه به روسیه ،از
سوی ایاالت متحده تحریم شده است .آمریکا هنوز هیچ
تحریمی را علیه صنعــت نفت ونزوئال که روزانه حدود
 ۷۴۰هزار بشکه نفت به کشورهای آمریکای التین صادر
میکند ،وضع نکرده اســت؛ اقدامی که میتواند ضربه
سنگینی را به اقتصاد در حال فروپاشی ونزوئال و متعاقبا
دولت مادورو وارد کند.

ژاپن برای مقابله با تهدیدهای کرهشمالی سامانه موشکی پاتریوت مستقر کرد

ﻟﻔﺎﻇﻰﻫﺎى ﻋﻠﻨﻰ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺮى

ژاپــن ،یکی از متحــدان اصلــی ایاالتمتحده در منطقه و همســایه
کرهشــمالی ،در اولیــن واکنش جدی بــه تهدیدات اخیــر پیونگیانگ و
باالگرفتن تنش در شــبهجزیره کره ،سیســتمهای دفاع موشــکی پاتریوت
خود را در چهار نقطه غربی این کشــور مستقر کرد .این چهار نقطه همان
نقاطی اســت که موشکهای کرهشــمالی احتماال در راه هدفقراردادن
منطقــه گوام از فراز آنها عبور خواهند کرد .وزارت دفاع ژاپن روز گذشــته
از آغاز اســتقرار سیستم دفاع موشکی پاتریوت در شــیمانه ،هیروشیما و
کوچی خبر داد .توکیو ســامانه ضدموشــکی پاتریوت را در منطقه اهیمه
نیز مســتقر کرده اســت .عالوه بر این ژاپن یک ناوشکن هم به دریای ژاپن
میفرســتد که مجهز به سیستم راداری است و توان ردگیری موشکهای
بالستیک را دارد.
ژاپن پیش از این هم اعالم کرده بود که اگر موشــکهای کرهشمالی را
تهدیــدی برای قلمروی خود ارزیابی کند ،ســاقط خواهد کرد .با این همه
اگر اوضاع پیچیدهتر شــود ،کرهشــمالی میتواند ژاپــن را هدف قرار دهد
و از همیــن رو مقامات ژاپنی امیدوارند جنگ لفظــی این روزهای دونالد
ترامپ رئیسجمهوری ایاالتمتحده و کیم جونگ اون رهبر کرهشــمالی
به درگیریهای نظامی منجر نشــود و مانند گذشــته فیصله یابد .آنطور
که منابع آگاه به ژاپنتایمز گفتهاند ،توکیو درحالحاضر با واشنگتن درباره
چگونگی مقابله با بحران و تقویت فعالیتهای نظارتی گفتوگو میکند.
گرچــه ژاپن مخالــف بهراهافتادن جنگ در منطقه اســت امــا نمیتواند
بهســادگی با دونالد ترامپ مخالفت کند؛ چراکه در دفاع از خود بهشدت
متکی به حمایت ایاالتمتحده است.
گفتوگوی تلفنی ترامپ و رئیسجمهوری چین
خبر اســتقرار موشــکهای پاتریوت در ژاپن ســاعتی پس از آن منتشر
شــد که رؤســایجمهور آمریکا و چیــن در گفتوگویی تلفنی خواســتار

دستکشــیدن کرهشــمالی از رفتارهای تحریکآمیز و تنشزا شــدند .به
گزارش خبرگزاری رســمی چین ،شــی جینپینــگ ،رئیسجمهوری چین
در گفتوگــوی صبح روز گذشــته خود با دونالد ترامــپ از همه طرفها
خواســت از اظهارات و اقداماتی که موجب افزایش تنش در شــبهجزیره
میشــود ،اجتناب کنند .او همچنین خواستار یافتن راهحلی مسالمتآمیز
برای مســئله اتمی کرهشمالی شده اســت .چین یک روز پیش از این ،در
موضعی که بســیاری آن را هشــداری به کرهشمالی خواندند ،اعالم کرده
بود اگر کرهشــمالی به گوام حمله کند ،پکــن موضعی بیطرفانه خواهد
گرفت .چین بزرگترین شــریک اقتصادی کرهشمالی و منبع کمک به این
کشــور منزوی است و از همین رو ترامپ بارها از پکن خواسته پیونگیانگ
را تحت فشــار قرار دهد تا از برنامه اتمــیاش که قابلیت هدفقراردادن
آمریکا را دارد ،دســت بکشــد .پکن گرچه شریک تجاری کرهشمالی است
اما نه پکن و نه مسکو با تحریمهای تازه شورای امنیت که در پی آزمایش
موشک قارهپیما از سوي کرهشمالی تصویب شد ،مخالفتی نکردند.

کانال مخفیانه ارتباطی میان دیپلماتهای آمریکایی و کرهشمالی
ظاهرا آمریکا روی کمک چین برای حل بحران کرهشــمالی حساب کرده
است اما همزمان طرحهایی را برای اعمال تحریمهایی علیه چین در دست
بررســی دارد .آنطور که رویترز به نقل از برخی مقامات آمریکایی ناشناس
گزارش داده ،واشــنگتن در حال بررســی اعمال تحریمهای تازهای اســت
که بانکها و شــرکتهای چینی طرف قرارداد بــا پیونگیانگ را هدف قرار
خواهد داد .با این همه رویترز نوشــته است دولت ترامپ فعال این تحریمها
را اعالم نمیکند تا ببیند پکن درباره اجرای تحریمهای شــورای امنیت علیه
کرهشــمالی جدی است یا نه .ترامپ در هفته اخیر هر روز بر شدت و حدت
حمالت لفظی خود علیه کرهشمالی افزود اما با وجود این مجادالت ،آرایش
نیروهای نظامی آمریکا در منطقه هیــچ تغییری نکرده و حتی گزارشها از
برقراری مجدد کانــال ارتباطی میان دیپلماتهای آمریکایی و کرهشــمالی
در ســازمان ملل خبر دادهاند .به گزارش آسوشــیتدپرس آمریکا چندین ماه
است که با استفاده از کانالهای مخفیانه دیپلماسی با کرهشمالی در ارتباط
بوده است .کرهشمالی سال گذشته و در اعتراض به تحریمها کانال ارتباطی
موســوم به کانال نیویورک را قطع کرد اما خبرگزاری آسوشــیتدپرس از قول
مقامهای آمریکایی که خواســتند نامشان فاش نشود ،گزارش داد گفتوگو
میان »جوزف یونگ« ،فرســتاده آمریکا در امور سیاســتگذاری کرهشمالی
و »پاک ســونگ ایل« ،نماینده و دیپلمات ارشد کرهشــمالی از طریق همین
کانــال صورت گرفته اســت .به گفته منابع آسوشــیتدپرس ایــن ارتباطات
تاکنون پیشــرفتی در توقف تنشها میان دو طرف درباره تسلیحات هستهای
کرهشــمالی و تکنولوژی موشــکی آن ایجاد نکرده اســت اما آنها میگویند
رایزنیهای محرمانه میتواند اســاس انجام مذاکــرات جدیتری از جمله
درباره برنامه هستهای کرهشمالی باشد تا هر دو طرف از موضع تهدید خود
کوتاه بیایند.

مشاوران ارشد رئیسجمهوری آمریکا راهی منطقه میشوند

گمانهزنی رابرت فیسک از رابطه اسرائیل و عربستان

در ﺟﺴﺖوﺟﻮى ﺻﻠﺢ

اﺋﺘﻼف ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ رﯾﺎض و ﺗﻞآوﯾﻮ

درحالیکه تنش بین آمریکا و کره شــمالی هر
روز شــدت بیشــتری به خود میگیــرد و برخی از
تحلیلگران بر این باورند کــه این رویارویی کالمی
ممکن اســت به جنگ جهانی ســوم ختم شــود،
»دونالد ترامپ« ،رئیسجمهوری آمریکا ،مشاوران
خود را به خاورمیانه میفرســتد تا شــاید بتوانند
زمینه آشتی را برقرار کنند .طبق اعالم کاخ سفید،
ســفر جرد کوشــنر و دینا پاول ،دو مشــاور دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا و جیسون گرینبالت،
هماهنگکننده روند صلح خاورمیانه به عربستان،
امارات ،بحرین ،قطر ،مصر ،اسرائیل و فلسطین در
روزهای آتی در راســتای تالشها برای حل بحران
قطر ،احیای روند صلح و کاهش خشــونت است
و قرار اســت این هیئت به تلآویو ،قدس و راماﷲ
برود .کاخ سفید گفته است دونالد ترامپ مشاوران
ارشدش را مســئول بهجریانانداختن روند صلح
بین فلسطین و اسرائیل کرده و این یعنی آمریکا باز
میخواهد بهطور مســتقیم وارد این پرونده شود.
در این بیانیه آمده اســت ،ترامپ از آنها خواســته
روی ایجــاد راهی بــرای انجام مذاکــرات صلح،
مبــارزه با افراطگرایــی ،وضعیت غــزه و راههای
کاهش بحران انســانی در آنجا و تقویت روابط با

شرکای منطقهای به مذاکره بپردازند.
جایگزین روسیه برای راهکار تشکیل  ۲دولت
درهمینحال ،وزیر خارجه روسیه برای اولینبار
طرح جایگزینی را برای راهکار تشــکیل دو دولت
در فلســطین بهمنظور حل مناقشــه اســرائیلی -
فلسطینی ارائه داد .ســرگئی الوروف در همایش
»ســرزمین معانی« خاطرنشان کرد برخی طرفها
به حلوفصل مناقشه فلســطین براساس راهکار
تشکیل دو دولت شک و تردید دارند و برخی دیگر
درباره ســناریوی دیگری صحبت میکنند که هم
برای اســرائیل و هم برای فلســطینیها پذیرفتنی
اســت .او ادامــه داد :درصورتیکــه فلســطین،
فلســطینیها و اعراب بخشــی از »اسرائیل« باقی
بمانند و اســرائیل دوباره بر سراسر کرانه باختری
و غزه ســیطره پیدا کند ،دو حالت پیش میآید؛ یا
اینکه اســرائیل حقوق کامل اعراب و مسلمانان را
رعایت میکند که بهمعنای رعایت دموکراســی و
فراهمشــدن زمینه برگزاری انتخابات پس از پنج
یا  ۱۰ســال خواهد بود یا آنها را از این حقوقشــان
محروم میکند که این به معنای شکلگیری نظام
آپارتاید شــبیه نظام حاکم بــر آفریقای جنوبی در
گذشته خواهد بود.

رابــرت فیســک اعــالم کــرد یکســانبودن
سیاستهای اسرائیل و عربستان جایی برای شک
در ائتالف کنونی عمیق و نانوشته میان این دو طرف
باقی نمیگذارد .این تحلیلگر مشهور بریتانیایی در
مقالهای در روزنامه ایندیپندنت نوشــت :طبیعی
اســت زمانی که ســلمان بنعبدالعزیز ،پادشــاه
عربستان یا بهتر بگوییم محمد بنسلمان ،ولیعهد
عربستان ،به ایران بهعنوان بزرگترین تهدید برای
امنیت کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس اشاره
میکند ،میتوان مطمئن بود که بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر اســرائیل نیز همان کار را خواهد کرد
تــا امنیت اســرائیل را در رده امنیت کشــورهای
عرب حــوزه خلیج فارس به حســاب آورد .او به
این مســئله اشــاره کرد که اســرائیل و عربستان
همزمان خواهان تعطیلی شــبکه قطری الجزیره
شدند و درحالیکه جنگندههای اسرائیلی اهدافی
را در ســوریه هدف قرار میدهنــد ،جنگندههای
ســعودی نیز یمــن را هــدف قــرار میدهند .از
ســوی دیگر مــداوای ثروتمندان عربســتانی در
بیمارستانهای اســرائیلی نیز نشاندهنده وجود
ایــن ائتالف اســت .رابرت فیســک این ســؤال را
مطرح کرد که چرا در گذشــته هیچ اقدامی علیه

شــبکه الجزیره انجام نشده بود .او در واقع با این
ســخن به این موضوع اشــاره کرد که درخواست
اسرائیل برای بستن این شبکه درحالحاضر برای
حمایت از خواستههای نظام عربستان است .این
تحلیلگر مشــهور انگلیسی تصریح کرد :ایوب قرا،
وزیر ارتباطات اســرائیل ،همــان موضع مقامات
کشــورهای شیخنشــین حــوزه خلیج فــارس را
اتخاذ کرده و گفت اســرائیل باید گامهایی را علیه
رســانههایی بردارد که این کشــورها آن رسانهها
را به حمایت از تروریســم متهــم میکنند .رابرت
فیسک خاطرنشان کرد این موضعگیری نیز مجددا
نشــاندهنده ائتالف نانوشــتهای میان عربستان
سعودی و اسرائیل اســت .فیسک افزود :نتانیاهو
خواهان بســتن دفتــر الجزیره در قدس اســت و
محمدبنســلمان نیز میخواهد دفتر الجزیره در
قطر بسته شــود و ترزا می ،نخســتوزیر بریتانیا،
از ترس اینکه عربســتانیها را ناراحت نکند ،یک
گزارش دولتی درباره حمایت مالی از تروریسم را
مخفی نگه داشت و این دقیقا همان دلیلی است
که تونی بلر در بازجوییهای بهعملآمده از سوی
پلیس انگلیس درباره رشوههایش از عربستان در
 ۱۰سال گذشته ،آن را مخفی نگه داشته بود.

 وزیر خارجه آمریکا از رئیس اقلیم کردستان عراق
خواســت برگزاری همهپرســی اســتقالل را به تأخیر
بیندازد .کردســتان عراق بر چنین درخواســتی صحه
گذاشــت؛ اما اعالم کرد ،همهپرســی همان تاریخ در
نظر گرفتهشــده برگزار میشــود و به تأخیر نمیافتد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از شبکه خبری الجزیره ،در
بیانیه ریاست اقلیم کردستان عراق آمده است ،درباره
درخواســت برای تعویق در برگزاری همهپرســی که
رکس تیلرســون ،وزیر خارجه آمریکا ،در گفتوگوی
تلفنی با مسعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان عراق،
مطرح کرد ،بارزانی به تیلرسون مشارکت و همزیستی
مســالمتآمیز را که هدف اصلی کردســتان عراق با
دولت این کشور در تاریخ بوده ،یادآوری کرد.

اوباما دنبال حضور
در پشت صحنه سیاست
 رئیسجمهور پیشــین آمریکا در نظــر دارد که در
صحنه سیاسی این کشور حضور یابد؛ البته این حضور
به پشــت صحنه سیاست آمریکا محدود خواهد بود.
در چند هفته آینده باراک اوباما و مشاورانش استراتژی
جدیــدی را تنظیم خواهنــد کرد که براســاس آن او
خواهد توانســت در صحنه سیاسی آمریکا قرار گیرد؛
البته به گونهای عمل خواهــد کرد که بلندترین صدا
در حزب دموکرات نباشد .مشاوران اوباما اعالم کردند
نقش او بیشتر در پشت صحنه خواهد بود.

دیدار بوگدانف با سفیر قطر
درباره خاورمیانه
 معاون وزیر خارجه روســیه با ســفیر قطر در این
کشــور دیدار و درباره راههای تقویــت همکاریهای
دوجانبه و مســائل منطقــهای گفتوگــو کردند .به
گزارش ایســنا ،به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم ،در
بیانیه منتشرشــده از سوی وزارت خارجه روسیه آمده
است ،میخائیل بوگدانف ،فرستاده ویژه والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روسیه ،به خاورمیانه و آفریقا و معاون
وزیر خارجه روسیه در دیدار با فهد بن محمد العطیه،
ســفیر قطر در این کشــور ،درباره برخی ابعاد عملی
تقویت همکاریهای دوجانبه مسکو-دوحه و مسائل
منطقهای گفتوگو کردند.

استقرار نیروی دریایی آمریکا در
اوکراین
 آمریکا همسو با برنامههای تقویت حضور نظامی
در پهنــه راهبردی آبــی دریای ســیاه و قدرتنمایی
نظامی در برابر روســیه ،کار ســاخت مرکز عملیاتی
نیــروی دریایی خــود را در اوکراین که سیاســتهای
ضدروســی دارد ،آغاز کرد .پایگاه دریایی اوچاکووا در
استان اودســا در کنار دریای ســیاه محل ساخت این
مرکز است که مســئولیت مدیریت عملیات دریایی و
رزمایشها را خواهد داشت.

»اوهورو کنیاتا« پیروز انتخابات
ریاستجمهوری کنیا
 کمیســیون ملــی انتخابات کنیــا اوهــورو کنیاتا،
رئیسجمهــوری فعلی این کشــور را پیروز انتخابات
ریاســتجمهوری عنــوان کرد .براســاس آمــار این
کمیســیون آقای کنیاتا  ۵۴٫۳درصد آرا و رقیبش ریال
اودینــگا  ۴۴٫۷درصد آرا را کســب کردهاند .مخالفان
دولت پیش از اعالم این نتیجه شمارش آرا را نمایشی
و دستکاریشده خوانده بودند .پیشتر آقای اودینگا،
رقیب اصلــی رئیسجمهوری در ایــن انتخابات ،به
حامیانش گفت پیروز انتخابات است و نتیجه خود را
از رأیگیری منتشر کرد.

قطر سومین واردکننده سالح
در خاورمیانه
 وبسایت »بیزینس اینسایدر« گزارش داد :در پنج
سال گذشته خاورمیانه بیشــترین واردات سالح را در
جهان داشــته و عربســتان ،امارات و قطر بزرگترین
واردکنندههــای ســالح در ایــن منطقــه بودهاند .به
گزارش ایرنا به نقل از شــبکه خبری اسپوتنیک عربی،
قطر از ســال  ۲۰۱۵واردات ســالح خــود را افزایش
داده و درحالحاضــر ســومین واردکننده ســالح در
جهان محســوب میشــود .براســاس این گزارش به
نقل از وبســایت »بیزینس اینسایدر« آمریکا ،منطقه
خاورمیانه در  ۱۰ســال گذشته از ســال  ۲۰۰۷تا ۲۰۱۶
بزرگترین واردکننده ســالح و تجهیــزات دفاعی در
جهان بوده است.

کاهش شدید محبوبیت مکرون
 نتایج مؤسسه نظرسنجی »ایفوپ« نشان میدهد
که کمی بیش از یکســوم فرانســویها ) ۳۶درصد(
از عملکــرد امانوئــل مکــرون در صد روز نخســت
ریاستجمهوری او رضایت دارند و این در حالی است
که این رقم در ابتدای دولت او بیش از  ۶۲درصد بود.
براســاس بررســی روزنامه فیگارو ،نزدیک به دوسوم
) ۶۴درصد( پاســخدهندگان به نظرسنجی از رئیس
دولت ناراضی و  ۱۹درصد بســیار ناراضی هستند .این
در حالی اســت که براساس نتایج نظرسنجی ایفوپ،
چند روز پس از انتخابات ریاستجمهوری سال جاری
میالدی ۶۲٫۷ ،درصد مردم فرانسه از امانوئل مکرون
راضی بودند.

