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اینستکس نیامده بی سر شد

ش��نبه  19م��رداد  8 | 1398ذيالحج��ه | 1440

سرويس بينالملل

رئی�س نه�اد اروپای�ی س�ازوکار وی�ژه مب�ادالت مالی ب�ا ایران
(اینستکس) از این س�مت اس�تعفا کرد ،آنهم با این پس زمينه
که در مصاحب�های یا ی�ک رادیوی ن�ه چندان معروف س�خنانی
یهودستیزانه و همینطور نسبت به ایران ،موضعی حامیانه داشته
است ،البته اگر روایت سفیر امریکا را در این باره صادقانه بدانیم.
وزارت خارجه آلمان دالیل استعفا را ش�خصی اعالم کرده است.

روزنامه آلمانی بیلد گزارش کرده است که برند اربل ،سفیر پیشین آلمان
که به عنوان رئیس اینستکس معرفی شده بود به محتوای «یهودستیزانه»
و حمایتش از «رژیم مالها» در مصاحبههای مفصل با کن جنسن ،خبرنگار
یک شبکه رادیویی اینترنتی اذعان کرده است.
در این مصاحبهها ،اربل با دفاع از برنامه موشکی ایران ،آن را قانونی و قابل
قبول دانست .وی همچنین گفت که دولت آلمان «در یک مورد به هیچوجه
کوتاه نیامده و آن رد خواسته اس��رائیل برای توقف برنامه هستهای ایران
بوده است ».سفیر سابق آلمان در تهران همچنین گفته بود که ایران پس
از لشکرکشی نادرشاه به هند ،در هیچ جنگ دیگری دست نداشته است
اما روزنامه بیلد حکومت فعلی ایران را به دخالت مسلحانه در عراق پس از
سقوط صدام حسین و مشارکت و کمک به ادامه جنگ داخلی در سوریه
و یمن و اربل را به ناآگاهی از واقعیات تاریخی و اظهارات جانبدارانه متهم
کرده است .این دیپلمات پیشین آلمان در بخشی از گفتوگوی خود با این
رادیوی اینترنتی گفته است :فلسطینیان قربانی قربانیان ما هستند .اگر این
کشور یهودی در پروس شرقی تشکیل شده بود ،اکنون مشکلی به نام مشکل
فلسطینیان دیگر وجود نداشت.
برند اربل در همین مصاحبه تأکید کرد که ایران هرگز اس��رائیل را هدف
حمله موشکی قرار نخواهد داد و دلیل آن را «ترس حکومت ایران از واکنش
امریکا» توصیف کرده بود .وی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفته
است که اگرچه تعداد اعدامها به نسبت جمعیت ایران بسیار زیاد است اما
اکثر اعدامشدگان قاچاقچیان مواد مخدر هستند.
ن گفته است که این
روزنامه بیلد به نقل ازیک سخنگوی وزارت خارجه آلما 
وزارتخانه از محتوای مصاحبه برند اربل و موضعگیری او در این مصاحبهها
اطالع ن��دارد و گفته که وی به دالیل ش��خصی مایل به تصدی ریاس��ت
اینستکس نیست .نکته قابل مالحظه این اس��ت که کن جنسن در سال
 ٢٠١١از شبکه آربیبی آلمان اخراج شد که یکی از دالیل آن ابراز این نظر
بود که کشتار یهودیان در زمان حکومت نازیها در آلمان واقعیت ندارد و
اینکه «برادرزاده زیگموند فروید هولوکاست را برای مقاصد تبلیغاتی اختراع
کرد » .ریچارد گرنل ،سفیر امریکا در آلمان نیز کنارهگیری اربل را به نقل از
روزنامه بیلد در توئیتر خود گزارش و دلیل آن را «اظهارات یهودستیزانه و
ضعف قدرت تشخیص» عنوان کرده است .اینستکس برای کمک به دور
زدن تحریمهای امریکا در مبادالت تجاری و ارتباط مالی با ایران ایجاد شده
تأسیس اینستکس در ماه

است .این روزنامه افزوده است که با وجود اینکه
ژانویه اعالم شد ،اما هنوز مبادلهای از طریق این تشکیالت صورت نگرفته
است .روزنامه بریتانیایی فایننشالتایمز نیز در گزارشی تحت عنوان «رئیس
انتصابی کانال ویژه مالی برای ایران در آخرین لحظه کنارهگیری میکند»
خبر استعفای اربل را منتشر و آن را شکست جدیدی برای ارتباط تجاری و
مالی با ایران توصیف کرده است.

پیشبینی خروج امریکا از انپیتی
دانیل الس��برگ ،کارشناس هس��تهای و تحلیلگر س��ابق وزارت دفاع
امریکا پیشبینی کرده که با خارج ش��دن کاخ سفید از برجام و پیمان
جنگافزارهای هس��تهای میان برد با روس��یه ،بای��د در انتظار خروج
واشنگتن از پیمان منع گسترش سالحهای هستهای (انپیتی) بود.
نویسنده کتاب «ماشین آخرالزمان» در گفتوگوی اختصاصی با ایرنا
تفکر «جان بولتون» مش��اور امنیت ملی ترامپ را راهنمای سیاست
هستهای و تسلیحاتی امریکا دانست و افزود در صورت انتخاب دوباره
ترامپ به ریاست جمهوری ،وی از پیمان انپیتی خارج خواهد شد.
----------------------------------------------------هشدار موشکي چین به ژاپن و کرهجنوبی
چین به ژاپن و کرهجنوبی درباره استقرار موش��کهای امریکا در این دو
کشور هشدار داد .خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد چین روز سهشنبه در
مورد استقرار موشکهای امریکا در منطقه آسیا -اقیانوس آرام به واشنگتن
هش��دار داد و از کش��ورهای منطقه به ویژه ژاپن ،کرهجنوبی و استرالیا
خواست «محتاط» باش��ند .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از
العربیه ،فیو کونگ ،مدیرکل بخش کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه
چین هشدار داد« :چین دست روی دست نمیگذارد و چنانچه امریکا قرار
باشد موشکهای میانبرد خود را در این منطقه مستقر کند ،چین مجبور
خواهد شد اقدامات تالفی جویانه را در دستور کار قرار دهد».
----------------------------------------------------بایدن :ترامپ باعث فروپاشی طبقه متوسط امریکا است
جو بایدن ،معاون سابق ریاست جمهوری امریکا و نامزد انتخابات  2020در
سخنرانی تبلیغاتی در ایالت آیووا گفت برای تغییرات مثبت در این کشور و
باز شدن راه برای پیشرفت هر چه بیشتر و بازگرداندن اتحاد به مردم امریکا
الزم است که از شر ترامپ خالص ش��ویم و او را شکست دهیم .به گزارش
رویترز ،بایدن با انتقاد از سیاستهای اقتصادی ترامپ که به گفته وی باعث
شده است طبقه متوسط امریکا در آستانه فروپاشی قرار بگیرد افزود :آنچه که
طبقات اجتماعی دیگر به آن وابسته هستند ،طبقه متوسط در امریکاست؛
کشور ما بزرگترین طبقه متوسط در دنیا را دارد و این طبقه متوسط است که
ثروت تولید میکند نه وال استریت و اگر این طبقه متوسط در امریکا عملکرد
خوبی داشته باشد وضعیت زندگی برای طبقه فقیر و ثروتمند نیز بهتر خواهد
شد ولی اکنون شاهدیم که این طبقه در حال فروپاشی است.
----------------------------------------------------پروژه نفتی ونزوئال -چین مقابل تحریمهای امریکا
نیکوالس مادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال به دنب��ال دیدار با نمایندگان
دولت پکن ،یک پاالیشگاه نفتی جدید را با همکاری چین در جنوب ونزوئال
افتتاح کرد .مقامات کاراکاس پیشتر بارها اعالم کرده بودند که با همکاری
همپیمانانش از جمله چین و روسیه با تحریمهای امریکا مقابله خواهند
کرد .از جمله اهداف اصلی این پروژه مشترک چین و ونزوئال افزایش تولید
نفت ونزوئال از  110هزار بشکه به  165هزار بشکه در روز خواهد بود.
---------------------------------------------------- 40هزار مهاجر در مرز امریکا و مکزیک بالتکلیف هستند
ش��مار مهاجرانی که به مرز مکزی��ک و امریکا رس��یدهاند و منتظرند
درخواست پناهندگیشان مورد بررسی قرار بگیرد به  ۴۰هزار نفر رسیده
اس��ت .به گزارش فارس آسوشیتدپرس نوش��ته این رقم نشاندهنده
افزایشی چشمگیر نسبت به س��ال گذشته اس��ت .کامرونیهایی که
گویشور زبان انگلیسی هس��تند و در حال فرار از دولت فرانسویزبان
این کشور هستند موجب شده افرادی که در این بالتکلیفی قرار دارند از
4هزار و  800نفر در سه ماه گذشته به  ۱۰هزار نفر در سال جاری برسد.
----------------------------------------------------هشدار درباره توافق پنهانی امریکا با طالبان
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ،امیر قطر ،در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ،
رئیسجمهور امریکا ،درباره روند مذاکرات صلح افغانستان گفتوگو کرده
ولی افغانها نگران این توافق هستند و فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس
سنای افغانستان درباره هر گونه توافق پنهانی امریکا با طالبان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل ،رئیس مجلس سنای افغانستان
اعالم کرد :هرگونه توافق امریکا با طالبان بدون حضور دولت افغانس��تان
مورد قبول مردم این کشور نیست و بحران آفرین خواهد بود.
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جبهه دوم درميان متجاوزان به يمن گشوده شد

سرشاخشدنامارات وعربستاندرعدن

ام�ارات تغیی�ر
گزارش یک
مسیری را در یمن
در دس�تور کارش قرار داده که عم ً
ال به باز ش�دن
جبهه دومی در این کشور انجامیده است؛ جبههای
میان خود متج�اوزان .از س�ویی گزارشهایی از
درگیریمسلحانهشبهنظامیانوابستهبهعربستان
و امارات در جنوب یمن مخابره میشود و از سوی
دیگر گسستن برخی از ش�بهنظامیان وابسته به
امارات و پیوستن به انقالبیون مشهود است.

ش��هر ع��دن از روز چهارش��نبه تبدیل ب��ه صحنه
درگیریهایی ش��ده که از عصر روز پنجشنبه به اوج
خود رسید و رسماً یک جنگ خیابانی تمام عیار میان
شورای انتقالی جنوب و نیروهای موسوم به کمربند
امنیتی مورد حمایت امارات از یک طرف و نیروهای
وابسته به دولت عبد ربه منصور هادی رئیسجمهور
مستعفی یمن( مورد حمایت عربستان) از طرف دیگر
درگرفت« .هانی بن بریک» نایب رئیس شوراي انتقالي
به اتهام اینکه دولت هادی از حزب [اخوانی] االصالح
حمایت میکند ،از شبهنظامیان خود خواست که به
کاخ «معاشیق» که مقر ریاست جمهوری است ،حمله
کنند .با تشدید درگیریها وبگاه خبری «عدن سبق»
عصر پنجش��نبه گزارش کرد که «نیروهای شورای
جنوبی موفق شدند اردوگاه طارق و مقر تیپ سوم را
که مأمور حفاظت از کاخ ریاست جمهوری در منطقه
خورمکسر در ش��رق عدن هستند ،از نیروهای دولت
[هادی] پاکسازی کنند».
در حالی که بعضی از گمانیزنیها حاکی از آن است
که ابوظبی دست از حمایت از مزدوران سابق برداشته
و این درگیریها ناشی از باز شدن اختالفات قدیمی
خبر

مناب�ع عراق�ی میگوین�د ک�ه ی�ک
پهپ�اد جاسوس�ی متعل�ق ب�ه امری�کا در
ش�مال غ�رب بغ�داد س�قوط ک�رده اس�ت.

خبرگزاری «براثا» از قول منابعی که آنان را ویژه
خوانده گفته که این پهپاد جاسوس��ی در شمال
غرب بغداد سقوط کرده اس��ت .این منابع تأکید
گزارش 2

و تصفیه حساب میان گروههای یمنی است ،اما یک
فرمانده نظامی به روزنامه اخبار الیوم گفت که امارات
کماکان از نیروه��ای «کمربند امنیتی» وابس��ته به
شورایانتقالیجنوب،حمایتتسلیحاتیولجستیکی
میکند .به گفته وی ش��بهنظامیان ش��ورای انتقالی
جنوب از پادگان «الش��عب» واق��ع در غرب «عدن»
که به دس��ت امارات اداره میش��ود ،سالح و مهمات
دریافت میکنند.
یک وزیر یمنی نیز روز پنجشنبه به شبکه الجزیره گفت
که امارات به طور غیرمستقیم در پشت این درگیریها
ایستاده اس��ت .در واکنش به این ناآرامیها تاکنون
تنها شاهد اظهارنظر «انور قرقاش» وزیر مشاور دولت
ابوظبی بودهایم که خواس��تار توقف درگیریها شده
است .عالوه بر این ،عیدروس الزبیدی ،رئیس شورای
انتقالی جنوب که تحت حمایت و کنترل ابوظبی است
هنگام آغاز درگیریها در امارات به سر میبرد و در روز
دوم درگیریها از ابوظبی راهی عدن شد که همین نیز
گمانه در مورد درگیری عدن را به امری برنامهریزی
ش��ده در ابوظبی تقویت میکند .عل��ی البخیتی از
مخالفان جنبش انصاراهلل که ب��ه نوعی دیدگاههایی
نزدیک به جبهه سیاس��ی س��عودی نیز دارد ،بر این
تحلیل صحه میگذارد .او بامداد دي��روز در توئیتی
نوشت :خالصه اتفاقاتی که در عدن افتاده ،کودتایی
است که امارات علیه عربستان در یمن اجرا میکند.
بخیتی تالش کرده است که تحوالت عدن را به ایران
گره بزند و نوشته است« :اتفاقات عدن ،در چارچوب
بازآرایش امارات در منطقه بعد از سفرها و توافقهای
اخیر با ایران است .امارات با این کار از قطر در همراهی
با پروژه ایران در منطقه پیشی گرفت و تفاوتش این

است که قطر واضحتر بود».
همچنین وبگاه خبری «الخبر الیمنی» گزارش کرد که
«منابع میدانی در شهر عدن میگویند که بخشهایی
از تیپ سوم که مأمور حفاظت از کاخ ریاست جمهوری
در جبل حدید هستند ،تحت کنترل نیروهای شورای
انتقالی قرار گرفته است .این مقر ،مشرف بر منطقه کاخ
معاشیق در محله کریتر عدن است ».این منبع خبری
افزود :منابع میدانی میگویند که نیروهای ش��ورای
انتقالی همچنین موفق شدهاند که مقر نخستوزیری
و مجتمع قضایی در شهرس��تان خورمکسر در شرق
ش��هر عدن را تحت کنترل خود بگیرند و قصد دارند
با حمله به مق��ر تیپ چهارم در دار س��عد آن را نیز از
کنترل نیروهای هادی خ��ارج کنند .در طرف مقابل
وبگاه خبری «برق پرس» یمن از بازداشت شماری از
عناصر «شورای انتقالی جنوب» خبر داد و گفت ،یکی
از س��رکردههای کودتا علیه دولت هادی را بازداشت
کردهاند .این وبگاه خبری گزارش کرد که « 35نفر از
شبهنظامیان موسوم به شورای انتقالی جداییطلب که
بستههای انفجاری داشتند ،بازداشت شدهاند .یکی از
بازداشتشدگان قصد اقدام تروریستی داشت و تحقیق
از آنان در جریان است».
طبق ادعای این وبس��ایت ،فردی موسوم به «صالح
معین» که گفته میش��ود «فرمانده کودتاچیان و از
نیروهای وابس��ته به هانی بن بری��ک در کریتر عدن
است» بازداشت شده است.
بازگشت نیروهای عمالقه از غرب به جنوب
یمن
در کش��اکش اخبار درگی��ری در عدن ،وبس��ایت
«المشهد الیمنی» گزارش کرد که نیروهای موسوم به

«العمالقه» که در ساحل غربی یمن (الحدیده) مستقر
بودند ،به عدن بازگشتهاند .نیروهای العمالقه تحت
حمایت امارات قرار دارند.
پیوستن به انقالبیون
سرگرد «قاس��م احمد الخضری» ،فرمانده نیروهای
پش��تیبانی «تیپ چهارم گارد ریاس��ت جمهوری»
وابس��ته به نیروهای «طارق صالح» و مورد حمایت
ائتالف سعودی و اماراتی ،از این ائتالف جدا شد و به
نیروهای انقالبی یمن پیوست.
سرگرد الخضری بامداد جمعه ( ۱۸مرداد) در گفتوگو
با وبسایت خبری «الخبر الیمنی» گفت که علت جدا
ش��دن او از نیروهای مورد حمایت امارات ،این است
که این نیروها ،در تصمیمگیری خ��ود تنها از امارات
حرف ش��نوی دارند و تصمیماتی را اج��را میکنند
که به ضرر منافع یم��ن تمام میش��ود .او گفت که
نیروهای یمنی مورد حمایت ائتالف مذکور ،به عنوان
سالحها و سوخت برای نبردهای این ائتالف متجاوز
به یمن بهکارگرفته میشوند و ائتالف مذکور به دنبال
نابودی یمنیها است و از گروههای مسلحی حمایت
میکند که با یکدیگر درگی ر هستند .دامنه انشقاقها
در بین نیروهای یمنی مورد حمایت ائتالف مشترک
سعودی و اماراتی اخیرا ً گسترش یافته و بنا بر گفته
سرتیپ «یحیی سریع» ،سخنگوی نیروهای مسلح
یمن (دولت نجات ملی) ،طی هفتههای گذشته 2هزار
نفر از نیروهای ائتالف جدا و به نیروهای دولت نجات
ملی ملحق شدهاند.
ادامه عملیات پهپادی انصاراهلل
جنبش انصاراهلل یمن پنجشنبه ش��ب اعالم کرد که
نیروی پهپادی این جنبش مناطق حساس در فرودگاه
بینالمللی ابها را با هواپیماهایی از نوعقاصف K2هدف
قرار داده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،یحیی سریع،
س��خنگوی جنبش انصاراهلل عنوان ک��رد که نیروی
پهپادی این جنبش دو عملیات گس��ترده با تعدادی
از هواپیماهای قاصف  K2به فرودگاه بینالمللی ابها
عربستان داش��ته اس��ت .وی ادامه داد که عملیات
نخس��ت برج مراقبت ای��ن ف��رودگاه و عملیات دوم
مکانهای حس��اس داخل فرودگاه را هدف قرار داد
و هدفگیریها دقیق و مس��تقیم انجام شد .سریع
خاطرنشان کرد که پروازها در این فرودگاه بینالمللی
متوقف شده است.
وی تأکید کرد که این حمالت در واکنش به محاصرهای
که توس��ط ائتالف بینالمللی علیه ملت یمن انجام
میشود ،صورت گرفته است.
ترور برادر رهبر انصاراهلل یمن
شبکه تلویزیونی «المسیره» ارگان جنبش انصاراهلل
یمن روز گذش��ته از ترور ابراهیم بدرالدین الحوثی،
برادر رهبر انصاراهلل عبدالملک بدرالدین الحوثی خبر
داد .بر اساس این گزارش ،وزارت کشور یمن با صدور
اطالعیهای اعالم کرد :ابراهیم بدرالدین توسط دستان
خیانتکار وابسته به تجاوزگران امریکایی  -اسرائیلی -
سعودی به شهادت رسید.
وزارت کشور یمن تأکید کرد که «عوامل این جنایت
را تحت تعقیب قرار داده و آنها را به سزای کردارشان
خواهد رساند».

پهپاد جاسوسی امریکا در عراق ساقط شد
کردند که شماره این پهپاد  52187بوده و در یک
مزرعه در منطقه «الرضوانیه» ساقط شده است.
این منابع تأکید کردند بدنه این پهپاد س��الم به
نظر میرسد و به پیکره آن آسیب نرسیده است و
بر اثر حمله الکترونیکی و ارسال پارازیت از سوی
مهاجم ناشناس س��قوط کرد .این منابع افزودند

یک طرف عراقی آن را تحویل گرفت .منابع مذکور
گفتهاند که شاید سقوط این پهپاد به خاطر هک
ش��دن یا اختالل الکترونیکی بوده که البته منشأ
آن مشخص نیست .این منابع تصریح کردند که
پهپاد امریکایی تحویل یک نهاد عراقی داده شده
و با نظارت آن ،از منطقه مذکور منتقل شد .بامداد

روز پنجشنبه 30خرداد  1398نیز یک فروند پهپاد
جاسوسی «گلوبال هاوک» امریکا بعد از تجاوز به
حریم سرزمینی جمهوری اسالمی ایران در منطقه
روبهروی کوه مبارک استان هرمزگان ،هدف آتش
پدافند نیروی هوا فضای س��پاه پاسداران انقالب
اسالمی قرار گرفت و سرنگون شد.

سنگ روي يخ

ترامپ :ماکرون سيگنالهاي نادرست به ايران ميفرستد
ماکرونطیکمترازسهماهگذشته،ششبارتلفنی
با رئیسجمهور ایران گفتوگو کرده است .اینکه
رئیسجمهورفرانسهازطرفرئیسجمهورامریکا،
به عن�وان میانجی با روحان�ی گفتوگو میکند،
هیچگاه تأیید نشده ولی چیزی که مشخص است
اینکه او تالش دارد دیدگاههای ایران و امریکا را
به همدیگر نزدیک کند .انگار او در این مس�یر
نماینده امریکا نیز هس�ت اما ترام�پ ماکرون
را س�نگ روی یخ کرد و گف�ت هیچکس به هیچ
شکلی ،راهی یا شیوهای نباید ما را نمایندگی کند.

به گزارش «ج��وان» ،امانوئل ماک��رون طی کمتر از
سه ماه گذش��ته ،ش��ش بار تلفنی با حسن روحانی
رئیسجمه��ور ای��ران گفتوگو کرده ک��ه برخی از
این گفتوگوها بیش از  100دقیقه طول کش��یده
اس��ت .اغلب اوقات گزارشهایی مبه��م درباره این
گفتوگوهایپیدرپیمنتشرشدهولیازصحبتهای
طرفین برمی آید که مسئله توافق هستهای (برجام)
که ایران از حدود سه ماه قبل کاهش تعهدات به آن
را شروع کرده ،محور اصلی گفتوگوها است .ترامپ
چندین بار خواستار گفتوگو با ایران و دستیابی به
توافقی جدید به غیر از برجام شده؛ موضوعی که ایران
آن را رد میکند .اینکه ماکرون از طرف رئیسجمهور
امریکا ،به عنوان میانجی با روحانی گفتوگو میکند،
هیچگاهتأییدنشدهولیچیزیکهمشخصاستاینکه
رئیسجمهور فرانسه تالش دارد دیدگاههای ایران و
امریکا را به همدیگر نزدیک ک��رده و از این طریق ،از
خروج ایران و فروپاشی قطعی برجام جلوگیری کند.
ماکرون در گفتوگوی س��وم خود که اوایل تیرماه
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برجام یا نقض توافق هستهای هشدار داده و البته گفته
بود تالش خواهد کرد دونالد ترامپ را به تعلیق برخی
تحریمه��ای ایران ترغیب کن��د ،موضوعی که البته
ترامپ هم علیه آن موضعگیری نکرد .ترامپ همان
موقع بدون تأیید میانجیگری ماکرون به خبرنگاران
گفته بود مایل است با ایران برای رسیدن به یک توافق
مذاکره کند «:پیام این است که وقتی آماده بودند به ما
خبر دهند .هر وقت آنها آمادهاند ،به ما خبر میدهند.
به همین سادگی».
ترامپ :کسی نماینده ما نیست
گفتوگوهای تلفنی روحانی با ماکرون تا سهش��نبه
هفته قبل ادامه داش��ت .منابع غیر رس��می از جمله

س��ایت المانیتور بعد از این گفتوگوی تلفنی فاش
کردند ک��ه ماک��رون از روحانی دعوت ک��رده که در
نشست سران گروه 7به عنوان میهمان افتخاری حاضر
شود تا در حاشیه این اجالس زمینهای برای مالقات
او با دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا فراهم ش��ود،
پیشنهادی که البته طرف ایرانی آن را رد کرده و بعد
هم منابع فرانسوی گفتند که اص ً
ال چنین پیشنهادی
در کار نبوده است .ظاهرا ً انتشار این گزارش در کنار
گزارشهایی که در مورد دعوت ظریف به کاخ سفید
منتشر شده ،ترامپ را به لحاظ پرستیژی تحت تأثیر
قرار داده تا جایی ک��ه او روز پنجش��نبه توئیت کرد
رئیسجمهور فرانسه نماینده کشورش برای دعوت

از ایران به مذاکره نیست .رئیسجمهور امریکا توئیت
کرده که «ایران با مشکالت جدی مالی روبهرو است.
آنها ناامیدانه در پی گفتوگو با ایاالت متحده هستند.
اما س��یگنالهای متفاوتی از طرفه��ای مختلف از
جمله امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه دریافت
میکنند».ترامپ گفته است «:من میدانم که امانوئل
همانند همه دیگ��ر طرفها منظور خوب��ی دارد اما
هیچکس به جز ایاالت متحده نماینده ایاالت متحده
نیست و از جانب آن صحبت نمیکند .هیچکس به هیچ
شکلی ،راهی یا شیوهای نباید ما را نمایندگی کند».
بی اعتنایی چین به تحریم نفتی ایران
منابع غربی میگویند که چین در ماه جوالی و طی
دومین ماه متوالی به تحریمهای امریکا علیه ایران
بیاعتنایی کرده و حداکثر  ۳۶۰هزار بش��که در روز
نفت از ایران وارد کرده اس��ت .به گزارش تس��نیم،
اطالعات منتش��ر ش��ده از فعاالن بازار انرژی نشان
میدهد چین در ماه جوالی و طی دومین ماه متوالی
پس از خودداری امریکا از تمدید معافیتهای نفتی
ایران به خرید نفت از این کش��ور ادامه داده است .بر
اساس گزارش شرکتهایی که تحرکات نفتکشها را
رصد میکنند طی ماه جوالی بین 4/4میلیون بشکه
( 142هزار بشکه در روز) تا  11میلیون بشکه (360
هزار بشکه در روز ) نفت ایران وارد چین شد .مقامات
امریکایی تخمین میزنند  50تا  70درصد صادرات
فعلی نفت ایران به مقصد چین میرود و  30درصد
صادرات نفت این کشور به سوریه انجام میشود .چین
در ماه ژوئن  210هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد
کرده بود که پایینترین رقم طی یک دهه گذشته و
 60درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

سید نعمتاهلل عبدالرحیمزاده

سهمخواهی امارات در یمن

درگیری اطراف کاخ المعاشیق در روز چهارشنبه از وجهی در ادامه همان
اختالفاتی است که یک سال و نیم قبل هم عدن را به درگیری بین نیروهای
هوادار دولت مس��تعفی عبدربه منصور هادی با نیروهای شورای انتقالی
جنوب کشاند .ش��ورای انتقالی آن زمان به منصور هادی اولتیماتوم یک
هفتهای داده بود که احمد عبید بن دغر را از پست نخستوزیری بردارد اما
منصور هادی نه تنها به این اولتیماتوم پاسخ مثبتی نداد بلکه همچنان بر
برکناری عیدروس الزبیدی از استانداری عدن اصرار میورزید .آن جریان در
نهایت با پا در میانی ریاض و ابوظبی خاموش شد اما حاال آتش زیر خاکستر
سر برآورده و درگیری که از اطراف کاخ المعاشیق شروع شده بود ،تشدید
شده و گفته میشود که یک جنگ خیابانی تمام عیار در این شهر به راه افتاده
است .به نظر میرسد که شورای انتقالی این بار میزان مطالباتش را افزایش
داده و به جای دغر ،خود منصور هادی و کل دولتش را مورد هدف قرار داده
اما با توجه به ش��رایط چند روز گذشته نمیتوان نقش حامی خارجی این
شورا را نیز نادیده گرفت.
واقعیت این است که الزبیدی و معاونش هانی بن بریک و دیگر جداییطلبان
جنوب یمن از ابتدای جنگ داخلی یمن چندان متحدی وفادار با منصور
هادی نبودند و به این جهت هم هدف اصل��ی آنها بازگرداندن او به صنعا و
احیای ریاست جمهوریاش نبود .او و هوادارانش جبهه جداییطلب جنوب
یمن را نمایندگی میکردند که از زمان اتحاد یمن در سال  1990تاکنون
مترصد فرصتی برای جدایی از ش��مال یمن و احیای کشور یمن جنوبی
بودند که به واسطه آن اتحاد از بین رفته بود .عالوه بر این ،الزبیدی و دیگر
همراهانش به طور کلی با آن بخش از نیروهای منصور هادی که وابستگی با
جنوب نداشتند به خصوص نیروهای حزب االصالح ،شاخه اخوانالمسلمین
در یمن ،سر ناسازگاری داشتند و حاال این ناس��ازگاری در بیانی ه شورای
انتقالی و پیا م توئیتری بن بریک به وضوح دیده میشود .شورای انتقالی در
این بیانیه خواستار خروج کامل یگانهای نظامی شمالی از جنوب یمن و
اعزام آنها به جنگ با حوثیها شده بود و بن بریک هم در پیام توئیتری خود
به این دلیل که منصور هادی از االصالح حمایت میکند ،از شبهنظامیان
خود خواسته بود به کاخ معاشیق حمله کنند .به این ترتیب ،جنگ خیابانی
در عدن نتیجه اختالفات ریشهدار درون نیروهای تحت هدایت عربستان
و امارات است اما به نظر میرسد که این دو کشور به خصوص اماراتیها هم
چندان بیتأثیر نباشند.
علی البخیتی از تحلیلگران یمنی هوادار عربستان در پیام توئیتری خود وقایع
فعلی عدن را کودتایی میداند که «امارات علیه عربستان اجرا میکند» و
در ادامه مینویسد« :این اتفاقات بعد از بازآرایش امارات در منطقه و سفرها
و توافقات اخیر با ایران اس��ت .امارات با این کار از قطر در همراهی با پروژه
ایران در منطقه پیشی گرفته و تفاوتش این است که قطر واضحتر بود».این
قضاوت هوادار سعودی از اوضاع فعلی عدن تا اندازه زیادی منعکسکننده
جبهه متکی به س��عودی در دولت منصور هادی اس��ت که حمله به کاخ
معاشیق و گسترش جنگ در عدن را تصمیم بن بریک یا تعدادی از سران
شورای انتقالی نمیدانند بلکه این اتفاقات را مستقیماً مرتبط با ابوظبی و
تغییر سیاست امارات در قبال یمن میدانند .باید توجه داشت که این تغییر
سیاس��ت ناگهان اتفاق نیفتاده و از چند هفته قبل شروع شده که امارات
تصمیم به خروج نیروهایش از یمن گرفت .هرچند که امارات س��عی کرد
با عذر و بهانههایی مثل آرام ش��دن جنگ یا کمک به مارتین گریفیتس،
فرستاده س��ازمان ملل در یمن ،خروج نیروهایش را توجیه کرده باشد اما
اختالف نظر امارات با متحدش عربستان در این تغییر سیاست پوشیده نبود
مربوط میشد به نیروهای تحت حمایت امارات

و مسئلهای که باقی میماند
در یمن یا همین شورای انقالبی .حاال با جنگ در عدن پاسخ این مسئله داده
شد ،به این معنا که بعد از دیگر تغییر سیاست امارات فعال شدن این شورا
برای تصفیه حساب با دولت منصور هادی و شاید شروع روند جدایی جنوب
یمن از شمال آن است .بیانیه شورای انتقالی به صورت ضمنی حرف از این
روند میزند زیرا از دولت منصور هادی میخواهد «انتقال کامل قدرت را
به طور مسالمتآمیز انجام دهد».به این ترتیب ،امارات قصد دارد مسئله
جنگ یمن را با خروج نیروهایش از این کشور و تجزیه آن حل کند و مشکل
ش��مال یمن و ادامه جنگ با جبهه مقاومت یمنی در ش��مال را به عهده
سعودیها واگذارد .آنچه که امارات از این رهگذر به دست میآورد دولت
دستنشانده جداییطلب در جنوب است که میتوان گفت سهم خود از این
جنگ میداند تا بتواند از موقعیت ژئوپلتیک و منابع جنوب یمن به نفع خود
بهرهبرداری کند .امارات با این نوع سهمخواهی نهتنها پشت دولت منصور
هادی و اتحادش با عربستان را خالی کرده بلکه با این نوع تغییر سیاست
همانند تاجری عمل کرده که تنها به نفع سود شخصی خود بدون در نظر
گرفتن منفعتی برای دیگران است.

عمرانخان :جهان جلوی نسلکشی
کشمیر را بگیرد

نخس�توزیر پاکس�تان ب�ا ادام�ه تنشه�ا می�ان این کش�ور با
هند بر س�ر کش�میر از جامعه بینالمللی خواس�ت ب�ه وضعیت
منطق�ه کش�میر تحت کنت�رل هن�د رس�یدگی ک�رده و جلوی
وقوع آنچ�ه را ک�ه او «نسلکش�ی در کش�میر» خوان�د بگیرد.

به گزارش اسپوتنیک ،عمرانخان در اکانت توئیتری دولت پاکستان،
از جامعه بینالمللی تقاضا کرده نقش خود را در رس��یدگی به اوضاع
منطقه «کشمیر اشغال شده توسط هند» ایفا کند وبه «جلوگیری از
وقوع نسلکشی کشمیریها» نیز کمک کند.
در عین حال عمران خان در حساب توئیتری شخصیاش نیز نوشت:
«کل دنیا در انتظار این اس��ت که ببیند چه اتفاقی بر سر کشمیریها
در منطقه کشمیر تحت اش��غال هند در زمان برداشته شدن حکومت
نظامی میافتد .آیا دولت حزب بهاراتیا جاناتا فکر میکند با استفاده از
قوای نظامی بیشتر علیه کشمیریها ،جلوی جنبش آزادیخواهانه آنها را
میگیرد؟ احتمال قویتر جان پیدا کردن بیشتر این جنبش است».
دولت پاکس��تان همچنین در جدیدترین اقدام تالفیجویانهاش علیه
تصمیمات هند در کشمیر اعالم کرد که دومین خط راهآهن مهم مابین
دو کشور را نیز تعطیل میکند .اس�لامآباد پیشتر ضمن اعالم کاهش
سطح روابط دیپلماتیکش با دهلینو ،سفیر هند را از خاک خود اخراج
میکند.
در روزهای گذشته دهلی نو عالوه بر لغو خودمختاری منطقه کشمیر
تدابیر امنیتی بیسابقهای را در این منطقه به اجرا گذاشته و بر اساس
جدیدترین آمارها در دور جدیدی از سرکوب مخالفان و جداییطلبان
در این منطقه تاکنون بیش از  ۵۰۰نفر را در این منطقه بازداشت کرده
است .اما در طرف مقابل نارندرا مودی ،نخستوزیر ملیگرای هند در یک
سخنرانی گفت :ما مردم کشمیر را وارد جریان اصلی مابقی مردم هند
کردیم و این کار باعث تسهیل توسعه در این منطقه و ایجاد اشتغالزایی و
افزایش سرمایهگذاری از سوی شرکتهای دولتی و خصوصی در کشمیر
خواهد شد .مودی ضمن متهم کردن پاکستان به سوءاستفاده از سازوکار
قانونی اعطای خودمختاری به کشمیر به عنوان یک سالح برای تحریک
مردم این منطقه علیه حاکمیت هند گفت :من ایمان کامل دارم که در
این سیستم جدید ما خواهیم توانست کل جامو و کشمیر را از تروریسم و
جداییطلبی پاکسازیم .اما مخالفتها با مودی تنها به طرف پاکستانی
و خود کشمیریها محدود نمیشود« .تحسین پوناواال» یک فعال حزب
مخالف «کنگره» گفت ،قرار است دادگاه عالی هند به شکایتی که از طرف
او به نمایندگی از حزب کنگره به منظور برداشته شدن حکومت نظامی
و محدودیتها در کشمیر ثبت شده رسیدگی کند .او همچنین خواستار
آزادی فوری رهبران و سیاستمداران بازداشت شده در کشمیر از جمله
دو چهره سرشناس آنها یعنی عمر عبداهلل و محبوبه مفتی شده است.

