بینالملل

پنج شنبه 24خرداد 29.1397رمضان .1439شماره 19841

داماد پادشاه اسپانیا
پشت میله های زندان
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کره شمالی :آمریکا لغو تحریم های پیونگ یانگ
را پذیرفت

تحلیل روز
غافلگیری های ادامه دار درعراق

ســیاق تحوالت سیاســی در عراق همیشه ســریع و غافلگیر
کنندهبوده است.ائتالفمیانفتح(هادیالعامری–ائتالف
دوم پیروز) و ســائرون (مقتدی صدر -ائتالف اول پیروز) نیز
از غافلگیری های مســتمر این دوره از انتخابات بوده است.
شاید با اختالفات موجود میان العامری و صدر ،به خصوص
مشکالتمیانخزعلیرهبرعصائباهلحقومقتدیصدر،
کسیگماننمیکردکهایندودرنهایتمسیرائتالفوتوافق
را طی کنند بــه ویژه آن که پرونده مذاکرات تشــکیل ائتالف
بزرگتردرسایهآتشسوزیانبارهایکمیساریایانتخابات
وتصویببازشماریدستیآرا،بهنوعیدچارکندیشدهبود.
ائتالف سائرون ،حکمت و الوطنیه و همچنین ائتالف فتح با
سائرون نشــان داد که به رغم پرونده ناتمام آرای انتخاباتی،
رهبرانسیاسی–مخالفانبازشماریآرابهاستثنایعالوی
بهدنبالتمامکردنکارهستند.اینائتالفچهارگانه–اگرعالوی را هم قطعی بدانیم زیرا وی خواستاراعاده انتخابات
است–اکنون 141کرسیدراختیارداردوتنهابه 24کرسی
دیگر برای تشــکیل فراکســیون بزرگ تر نیاز دارد تا نخست
وزیری را از آن خود کند .موضوعی که نیل به آن کار ســختی
نیست و چه بسا کردها و برخی احزاب سنی به آن بپیوندند.
در نهایت این که بعید نیســت مسئله بازشــماری آرا و پرونده
انتخابات،درپایانراه،مغلوبتوافقاتاخیرشودبهخصوص
آن که اگر این توافقات ،کشــور را از مسیر تنش های سیاسی
خطرناکوجدیاحتمالیدورکندواکثریتاحزابقدرتمند
راازنتیجهراضینگهدارد.آیاغافلگیریهادرعراقهمچنان
ادامهخواهدداشت؟!

اندیشکدهروز
مسیر پیچیده یک توافق
اندیشــکده آمریکایــی «بنیــاد دفــاع از دموکراســی»
نوشــت:دیدار دونالــد ترامــپ بــا کیــم جونــگ اون ،رهبر
کرهشمالی در عمل یک دیدار معمولی از کار درآمد .در واقع
این دیدار هرچند بهلحاظ تصویری تأثیرگذار بود ،اما از نظر
ماهوی نتیجه خاصی دربر نداشت .البته این مسئله چندان
جای تعجب نداشت زیرا جای خالی چین بهعنوان کشوری
که بیشــترین نفوذ را بر کرهشــمالی دارد ،در این نشســت
بهشدت احســاس میشــد .از دیگر سو ،رســیدن به توافق
هســتهای جامع و قابل اجرا  ،فرایندی فرسایشی و دشوار
اســت .مســائل متعدد و مهمی وجود دارد که ترامپ و کیم
هنوز بر سر آن ها به توافق نرســیدهاند که ازجمله میتوان
به اصول خلع ســاح ،جدول زمانبندی پیادهسازی خلع
سالح و ایجاد معیارهای راستیسنجی اشاره کرد که این
مورد آخر میتواند بسیار پیچیده و غامض شود.

اظهار نظر روز

روایتهایمتفاوتازیک دیدار

سید رضا قزوینی غرابی

هسته اولیه فراکسیون بزرگ در پارلمان عراق
تشکیل شد

ائتالف ضدآمریکاییها

سائرونوفتحبهعنوانبزرگترینومهمترینجریانهایسیاسیضدآمریکایی
در عراق بر ســر تشــکیل فراکســیون بزرگ بایکدیگر ائتالف کردنــد .ائتالف
انتخاباتی سائرون به ریاســت مقتدی صدربا54کرسی به همراه ائتالف فتح
به ریاست هادی العامری با47کرسی بیشترین کرسیهای پارلمان عراق را
در انتخابات اخیر این کشور از آن خود کرده اند .این در حالی است که مقتدی
صدر در توئیتی که پیشتر بعد از پیروزی در انتخابات منتشر کرد ،اسامی تمام
احزابرابرایتشکیلفراکسیوناکثریتمطرحکردهبودبهجزلیستائتالف
دولتقانونبهرهبرینوریمالکیوائتالففتحکههردوازجریانهایشیعه
هستند .همین موضوع باعث شد بالفاصله گمانه زنیها درباره حذف این دو
ائتالفازدولتآیندهمطرحشوداماائتالفصدرباالعامریکهرهبرسازمانبدر
یکیازبزرگترینگروههایتشکیلدهندهحشدشعبیاست،اینگمانهزنیها
را کمرنگ کرد .ائتالف صدر و العامری به دور از ائتالف النصر به ریاست حیدر
العبادینخستوزیرعراقنیزجالبتوجهاستچراکهبهتازگیالعبادیبسیار
بهلیستسائروننزدیکشدهوصدردرمناسبتهایعدیدهایحمایتاشاز
العبادیرااعالمکردهبود.ایندرحالیاستکهبهتازگیدرپیلغونتایجآرای
آوارگان و انتخابات خارج از کشــور و موافقت با بازشماری دســتی آرا از سوی
پارلمانآتشسوزیدریکیازمخزنهاینگهداریصندوقهایرایرخدادکه
نتایجانتخاباترادرجایگاهیمتزلزلقرارمیداد.مقتدیصدردیروزنیزآتش
زدنصندوقهایرایراجنایتیانزجارآمیزخواندوالعبادیگفت":تحقیقات
اولیهحکایتازعمدیبودنآتشسوزیمخازنآرایانتخاباتدارد".

سوریه
تقویت سامانههای دفاع
هوایی  ارتش سوریه در جوالن

فرماندهی ارتش ســوریه از تقویت مواضع پدافند
هوایی این کشــور در نزدیکی بلندیهای جوالن
که در اشغال اسرائیل اســت ،خبر داد .به گزارش
رویترز ،ایــن پدافند روســی که در روزهــای آینده
مســتقر می شــود« ،پاینت ســیر اس  »۱نام دارد و
هدفش تقویت ســامانه دفاع هوایی ارتش سوریه
اســت .تقویت دفاع هوایی ســوریه در حالی است
که ماه گذشــته  28جنگنده اســرائیلی به سوریه
حمله و  ۷۰موشــک به مواضع نظامی این کشــور
شلیک کردند.

بیانیه چهار بندی کــه به امضای کیم جونــگ اون و دونالد ترامپ رســیده،
آن قدر کلی و مبهم بوده که اجازه داده اســت سیاستمداران ،تحلیل گران
و حتی بســیاری از رســانه های دو کشــور هر یک روایت خود را از آن داشته
باشــند .البته تاکنون تنها نکته ملموس این است که برای اولین گام ،مانور
نظامی در شبه جزیره کره پایان می یابد .رویدادی که واکنش تند منتقدان
ترامپ و نگرانی ژاپن را در پی داشته است .از طرفی ،سرهنگ چاد کارول،
سخنگوی نیروهای آمریکایی در کرهجنوبی هم گفته است« :ما هنوز هیچ
ی از پیــش تعیین
دســتور رســمی مبنی بر اجرا یا توقــف برنامههــای نظام 
شــدهمان دریافت نکردهایــم» .دونالد ترامپ کــه اخبــار داغ را خودش در
توئیتر منتشــر می کند ،دیــروز در دو توئیت نوشــت« :هواپیمــا همین االن
فرود آمد ،سفری طوالنی بود ،اما اکنون همه می توانند در مقایسه با روزی
که کارم را آغاز کردم ،احساس امنیت به مراتب بیشتری داشته باشند. ...
رئیسجمهور اوباما گفت کره شــمالی بزرگ ترین و خطرناکترین مشکل
ماست .دیگر این طور نیست .امشب راحت
بخوابیــد!» ایــن در حالــی اســت که در
شرایط فعلی کره شمالی همچنان به
موشــک های اتمی بالستیک خود
که شرق آمریکا را نشــانه می رود،
مجهز است .از طرفی ،خبرگزاری
رسمی کره شمالی نیز دیروز اعالم
کرد ،رئیسجمهور آمریــکا با «لغو
تحریمهای واشنگتن» علیه پیونگ
یانــگ در ازای رونــد «گام بــه گام»
خلع سالح اتمی کره شمالی موافقت
کــرده اســت .ایــن در حالی اســت که
آمریکا همچنان از خلع ســاح کامل و
تک مرحله ای سخن می گوید.

رژیم صهیونیستی
اولین بازجویی از نتانیاهو در پرونده
خرید زیردریایی از آلمان

بنیامیــن نتانیاهو ،بــرای نخســتین بــار در پرونده
موسومبه 3000کهمربوطبهخریدسهزیردریایی
از نــوع دلفیــن و چهار قایــق گشــتزنی آلمانی به
ارزش یک و نیم میلیارد دالر اســت ،مورد بازجویی
قــرار گرفتــه اســت .بازجویی نخســت وزیــر رژیم
صهیونیستی شــش ســاعت به طول انجامید .این
پرونده فساد زمانی گشوده شد که نتانیاهو در یک
ائتالف سیاسی ناگهانی با آویگدور لیبرمن ،رهبر
حزب «اسرائیل خانه ما» وی را به جای ژنرال موشه
یعلونوزیرجنگ کرد.
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مایکل دی آنتونیو:

حاال چه کسی منزوی شده است؟

ائتالف سعودی گذرگاه اصلی ورود مواد غذایی به یمن را
محاصره کرد

آغازنبرد بزرگ دربندرحدیده

سرانجاموساطتهایسازمانمللبرایحملهنکردنبهحدیدهیمندرمیان
جنگطلبیائتالفسعودیراهبهجایینبردونیروهایسعودی-اماراتیحمله
بهبندرحدیدهراآغازکردند.بندرحدیدهدرساحلغربییمندرسایهبیشاز
سه سال تجاوز ائتالف سعودی ،گذرگاه اصلی ورود مواد غذایی و کمک های
بشردوستانهجهانیزیرنظرسازمانمللبهیمنبهشمارمیرود.طبیعیاست
کهنیروهایمتجاوزبرایفشاربیشتربرمردمیمنوتسلیمکردنانصارا...در
نتیجهمصیبتهایانسانیموجوددراینکشور،بهدنبالکاملکردنمحاصره
یمنازطریقتسلطبراینشاهراهارتباطیهستند.ازسویدیگرموقعیتویژه
بندر حدیده در امتداد سواحل دریای ســرخ و گسترش آن به سمت تنگه باب
المندبدرجنوبومرزهایدریاییعربستانسعودیدرشمالاهمیتویژهای
رابرایاینشهربندریایجادکردهاست،ازهمینروستکهائتالفمتجاوزبه
یمن بهتازگیتمرکزاقداماتنظامیتجاوزطلبانهخودرابرایاشغالاینشهر
بهکارگرفتهاست.شرف لقمانسخنگویارتشیمننیزدربارهآمادگیهای
جنگیدربندرحدیدهگفت:حدیدهشهربزرگیاستوجمعیتآنبهحدودسه
میلیونتنمیرسد،نفوذبهاینشهرمشکلبزرگیبرایائتالفاستودرآن
غرقخواهدشد.درپیاعالمائتالفسعودیدرخصوصآغازحملهنظامیبه
حدیده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد
کهاینحملهجان 300هزارکودکیمنیراتهدیدمیکند .ایندرحالیاست
که براساس برآوردهای سازمان ملل نبرد حدیده منجر به بزرگ ترین فاجعه
انسانیجهانخواهدشد.

آمریکا
به رای گذاشتن پیشنهاد تقسیم
کالیفرنیا به  ۳ایالت

پیشــنهاد تقســیم کالیفرنیــا به ســه ایالــت مجزا
آرای کافــی را بــرای طــرح آن در انتخابــات میان
دورهای کنگره در ماه نوامبر کســب کرد .هرچند
رایدهنــدگان کالیفرنیایی در مــاه نوامبر از این
طرح حمایــت کردند ،مجلــس ایالتــی کالیفرنیا
نیز باید حمایت خود را از آن اعالم کند .به موجب
این طرح ،ایالــت کنونــی کالیفرنیا به ســه ایالت
کالیفرنیــا ،کالیفرنیــای شــمالی و کالیفرنیــای
جنوبی تقسیم می شود .ایالت کالیفرنیا از پایگاه
های تاریخی و مهم دموکرات ها به شمار می رود.

عربستان
کنسرت  9خواننده زن دنیای عرب
در عربستان در ایام عید فطر

عربســتان ســعودی حین تعطیالت عید فطر و در
ادامه برنامه بن ســلمان برای ســکوالر کردن این
کشور ،در دو شهر جده و ریاض ،میزبان کنسرت ۹
خوانندهزنسرشناسدنیایعرباست.برگزاری
کنســرت آن هم برای یک مناســبت مذهبی ،تنها
پدیده جدید این روزهای سعودی نیست .پیش از
این افتتاح سالنهای جدید سینما بعد از چند دهه
و برگزاری مســابقات «ورقبازی» که در فروردین
گذشــته برگزار شــد ،از طــرح هــای جنجالی بن
سلمان ،شاهزاده سعودی بوده است.

ترامپدرسنگاپوربیشازهرزمانیمیکوشیدتاظاهرراحفظ
کند.برایمنکهسالیانمتمادیرفتارهایاورازیرنظردارم،
مشخص است خرسندی از دیدار با اون موجب شد که ترامپ
متوجهنشودچههزینهسنگینیبرایایندیدارپرداختکرده
اســت .ترامپ که هرچند زمانی دســتی هــم در کازینوداری
داشته اســت ،اما اصال قمارباز خوبی نیست .بهنظر تعجیل و
شتاباوبرایدیداربااون،باعثشدتااوومشاورانش،متوجه
هدف اصلــی اون از این دیدار نشــوند که همانا مشــروعیت و
اعتباربخشیدنبهکرهشمالیبود.درواقعترامپبرایحضور
اون در پای میز مذاکره ،پیشــاپیش این مشروعیت و اعتبار را
دودستیتقدیمپیونگیانگکردهبود.اینکهترامپدوباراون
رالمسکرد،حسابیموجباتخوشحالیرهبرکرهشمالیرا
فراهمآورد.اینرفتارهابیشتررفتارهاییاستکهدرمواجهه
دو تاجر آمریکایی رخ میدهد ،نه در نشســتی که رسانههای
دولتیکرهشمالیمترصدآنهستندکهازهرعملورفتاری،
بهرهبرداریتبلیغاتیکنند.بهاینمسئلهبایدرفتارخصمانه
اخیر ترامپ را در قبال نزدیکترین متحــدان آمریکا ازجمله
کانادا ،فرانســه و آلمان نیز اضافه کرد .پیش از حضور اون در
ســنگاپور و دیدار با ترامپ ،کرهشــمالی به خاطر انزوایش از
جامعه جهانی ،تارک دنیا خوانده میشد .اما صورت بشاش
ترامپ پیش از شــروع نشســت کافی بود تا کرهشمالی دیگر
منزویترینکشورجهانتلقینشود.

خبرهای متفاوت
تغییرنام مقدونیه
فرانس:24ســرانجام پس از بیســت و هفت سال مناقشه،
یونان و مقدونیه برای تغییر نام مقدونیه به توافق رسیدند.
نام جدید مقدونیه که قرار است جمهوری مقدونیه شمالی
باشــد باید در پارلمــان مقدونیــه تصویب و به همه پرســی
گذاشته شود .مقدونیه امیدوار است پس از آن بتواند روند
مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کند.

پارانویای شدید اون
دیلیتلگراف:کیمجونگاونهنگامامضایسندمشترک
با ترامپ از هیچ خودکاری جز خودکار خواهرش اســتفاده
نکــرد.اون بــا ویژگــی پارانویا یا بدگمانی شــدید شــناخته
میشود و دوســت ندارد هیچ گونه اطالعات بیولوژیکی از
خود در سفرهای خارجی برجای بگذارد .این جنون باعث
شده که او هیچ نمونهای از دی.ان.ای خود در سفرها باقی
نگذارد  .این ویژگی تنها مختص او نیست و پدرش نیز مانند
او همواره توالت شخصیاش را همراه خود میبرده است.
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