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تحلیل روز
آن سوی ماجرای فجیره و ینبع
حسن محمدرضایی  -در بحبوحه تنش
های تازه بین ایران و آمریکا  ،وقوع انفجار در
چند نفتکش سعودی و اماراتی در بندر فجیره
و در پی آن حمله پهپادهای جنبش انصارا...
یمن به تاسیسات نفتی و خط لوله انتقال
نفت عربستان در ینبع ،به تنش ها در منطقه
به خصوص بین ایــران و آمریکا ابعاد تازه ای
بخشید؛ اول :عربستان به رغم بیش از چهار
سالجنگعلیهیمنونابودیزیرساختهای
اینکشورنتوانستهاستتواندفاعیونظامی
اینکشوربهویژهجنبشانصارا...رانابودکندبه
گونهایکهاینجنبشباگذشتزمانوطوالنی
تر شدن جنگ هر روز قدرتمندتر از قبل می
شود و می تواند به وعده های خود در خصوص
حمله به عمق خــاک عربستان جامه عمل
بپوشاند.قدرتگرفتنانصارا،...شکلگیری
جنبش جدیدی شبیه حزب ا ...لبنان را در
منطقهمطرحمیکند.دوم:اینحمالتنشان
دهنده ضعف سیستم های دفاعی عربستان
و نیز آمریکا به عنوان حامی رژیم آل سعود در
کنترل اوضاع است و پرسش هایی را درباره
فایده میلیاردها دالر پول نفت که صرف خرید
تسلیحاتپیشرفتهشدهاست،مطرحمیکند.
سوم :سکوت آمریکا و خودداری این کشور از
مقابله با حمالت به عربستان و حتی نفتکش
هادربندرفجیرهبهرغمتجهیزاتپیشرفتهای
که به منطقه آورده است ،این گزینه را تقویت
می کند که واشنگتن قصد دارد آسیب پذیری
کشورهای عربی همپیمان در منطقه خلیج
فارسوبهخصوصعربستانسعودیوامارات
و نیاز آن ها به حمایت های آمریکا برای حفظ
بقایخودراباردیگربهآنهاگوشزدکندوازاین
مسئلهبهعنوانابزاریبرایباجخواهیبیشتر
از آنان در قالب خریدهای تسلیحاتی و ...بهره
ببرد.چهارم:حملهبهتاسیساتنفتیعربستان
ونیزنفتکشهادربندرالفجیرهنشانمیدهد
هرچند آمریکا در تالش است از موضوع نفت و
تهدید به جلوگیری از صادرات نفتی ایران و به
صفررساندنآنوافزایشتولیدنفتعربستان
برای جبران کمبود در بــازار ،به عنوان اهرم
فشار استفاده کند ،اما همین نفت می تواند
مثل شمشیری دولبه علیه عربستان سعودی
و آمریکا و حتی مصرف کنندگان عمده نفت
درغربنیزبهکاررود.حملهبهخطلولهانتقال
نفت از شرق به غرب عربستان که روزانه حدود
 3تا  5میلیون بشکه نفت از آن عبور می کند و
جایگزین انتقال نفت از تنگه هرمز برای دور
زدنتهدیداتایرانبهبستناینتنگهبهشمار
می رفت نشان داد این گزینه امنیت چندانی
ندارد و در صورت بسته شدن احتمالی تنگه
هرمز به روی صــادرات نفت ،تضمینی برای
ادامهصادراتنفتازطریقاینخطلولهوجود
ندارد.پنجم :عربستان سعودی در تالش
است با بهره برداری از این حمالت و تاکید بر
پیامدهای جهانی آن به سبب تاثیر بر صادرات
نفت و اظهارنگرانی دربــاره حــوادث مشابه
در آینده ،افکار عمومی جهان را به خصوص
علیه ایران با خود همراه کند.ششم :با توجه
به طوالنی بودن مسیر پرواز پهپادها از داخل
یمن تا محل انجام ماموریت که به حدود800
کیلومتر می رسد احتمال همکاری از داخل
عربستان برای انجام چنین ماموریتی مطرح
می شود که در حد خود خللی امنیتی برای
اینکشوربهشمارمیرودونشاندهندهوجود
مخالفت های جدی با رژیم آل سعود در داخل
عربستان است هرچند که رسیدن پهپادها
به محل ماموریت بــدون همکاری از داخل
عربستان نیز نشانه دیگری از قدرت تجهیزات
انصارا...بهشمارمیرود.

قاب بین الملل

نیویورک پست  :آمار بخش فدرال در
شهر سانفرانسیسکو و مناطق اطراف
آن نشان می دهد که تعداد بی خانمان
هــا در ایــن منطقه در طــول دو سال
گذشته به شکل بی سابقه ای افزایش
یافته اس ــت .نتایج یــک سرشماری
در ماه ژانویه نشان داد که تعداد بی
خانمان ها در این شهر به حدود 25
هزار نفر رسیده است.

شکست مذاکرات می و کوربین؛
احتمال استعفای نخست وزیر
انگلیس را افزایش داد

جانسون
جانشینمی؟

نبی شریفی -دوهفته پیش ،پس از پیروزی
شگفت انگیز تیم لیورپول مقابل بارسلونا ،ترزا
می ،نخست وزیر انگلیس در حالی که لبخندی
امیدوارانه بر لب داشت از یک« کامبک» سخن
گفت و خطاب به نمایندگان پارلمان تصریح
کرد« :راستش با نگاه به برد دیشب لیورپول ،فکر
میکنم این نشان میدهد وقتی همه میگویند
کــار تمام اســت و حریف اروپــایــی شکستمان
داده و زمان از دست مـیرود و باید شکست را
پذیرفت ،درست در همین موقع اگر همه متحد
شویم میتوانیم موفق شویم ».ترزا می اما آن قدر
بازیکن بدی در زمین سیاست بوده که حتی هم
حزبی هایش هم دیگر حاضر نیستند با او متحد

شوند .درست یک هفته تا انتخابات پارلمانی
اتحادیه اروپــا باقی است و حزب محافظه کار
به دنبال جایگزینی می گردد تا بتواند اعتبار
از دست رفته اش را برگرداند .مقبولیت ترزا
می در پارلمان و میان هم حزبی های محافظه
کــارش آن قــدر کاهش یافته که حتی فرصت
شش ماهه رهبران  27کشور اتحادیه اروپا برای
برگزیت (در  10آوریــل) نیز نتوانسته دولت او
را از سقوط نجات دهد .این در حالی است که
دیــروز حزب کارگر بریتانیا به رهبری جرمی
کوربین از شکست مذاکرات با ترزا می ،نخست
وزیر این کشور بر سر برگزیت خبر داد .این خبر
در حالی اعالم می شود که با گذشت نزدیک به

سه سال از رای بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه
اروپــا همچنان نحوه انجام برگزیت مشخص
نیست« .جرمی کوربین» رهبر حــزب کارگر
گفت« :با حسن نیت وارد گفت وگوها شدیم،
زیــرا فکر می کردیم ایــن پارلمان اســت که در
نهایت باید شرایط را از بن بست خارج سازد ،اما
حقیقت این است که نمی توان اتحادیه اروپا را
بدون توافق ترک کــرد ».رهبر حزب کارگر در
نامه ای به نخست وزیر نوشت« :ما نتوانستیم
اختالفات مهم را از میان برداریم .مهمتر از آن
این است که ضعف و بیثباتی رو به افزایش دولت
شما سبب میشود که نتوان به اجرای هرگونه
توافق ممکنی خو شبین بود ».پس از آن «ترزا
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سارکوزی به اتهام
تخلفات انتخاباتی محاکمه می شود
می» نخست وزیر انگلیس و رئیس حزب حاکم
محافظه کار گفت« :نتوانستیم بر اختالف ها
پیروز شویم ،چرا که حزب کارگر موضع مشترک
و یکسانی ندارد ».حاال این احتمال وجود دارد
که در آغاز تابستان نخستوزیر بریتانیا استعفا
کند .توافق نکردن حزب حاکم با حزب کارگر،
آن هم یک هفته پیش از انتخابات پارلمانی
اتحادیه اروپا ،فشارها را بر ترزا می برای تعیین
تاریخ کنارهگیری از پست نخست وزیری افزایش
داده اســت .اعضای ارشــد حــزب محافظه کار
بریتانیا از وی خواستهاند تا در هفته جاری برنامه
کنارهگیری خود را از پست نخست وزیری اعالم
کند« .بوریس جانسون» ،وزیر امور خارجه سابق
که هم اکنون از او به عنوان «چهره برگزیت» یاد
میکنند برای جانشینی «می» اعالم آمادگی
کــرده اســت .جانسون خواهان خــروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا بدون توافق است .نمایندگان
پارلمان بریتانیا اما بارها مخالفت خود را با این
گزینه اعالم کرد هاند .حاال درمیان جدال دو
حزب باسابقه بریتانیا ،نتایج یک نظرسنجی
نشان می دهد «حزب برگزیت» به رهبری «نایجل
فــاراژ» که چند مــاه بیشتر از تاسیس آن نمی
گذرد ،توجه  ۳۴درصد رای دهندگان بریتانیایی
را برای انتخابات پیش رو جلب کرده است.

پیشخوانبینالملل

طــرح جلد خالقانه اکونومیست با
عنوان« :نوع جدیدی از جنگ سرد».
اينمجلهدرتحليلى،مذاكراتتجارى
چين و آمريكا را مدل جديدى از جنگ
سرد دانسته كه هيچ برنده اى تاكنون
نداشته است؛ هر طرف با يك گام به
پيش چند گام به عقب برمی دارند.

نمای روز

دولت ونزوئال از تالش های نروژ برای مذاکره با مخالفان استقبال کرد

گرهکاراکاسدردست اسلو

احتمال فروپاشی دولت با استعفای معاون صدراعظم اتریش قوت گرفت

ویدئویرسوایی

هاینس کریستیان اشتراخه ،معاون صدراعظم
اتریش و رهبر حزب راست افراطی "آزادی" این
کشوراعالمکردکهازپستدولتیورهبریحزب
کنارهگیری میکند و صدراعظم کورتس هم
قرار است استعفای او را بپذیرد.پیشتر هفتهنامه
"اشپیگل" و روزنامه "زود دویچه" از ویدئویی
گزارش دادند که در آن ،مذاکره اشتراخه با زنی
کهخودرامتعلقبهیکخانوادهثروتمندروسجا
زده ضبط شده است.زنی که با اشتراخه مالقات
کرده به او گفته است که قصد دارد ۲۵۰میلیون
یورو در اتریش سرمایه گذاری کند و بارها تاکید
کرده است که این پول میتواند "سیاه" باشد.
اشتراخه به غیرقانونی بــودن پول توجه نشان
نداده بلکه از طرف مذاکرهاش تقاضای کمک
مالی کرده و در این راستا گفته است ،کسانی
هستند که بین  ۵۰۰هزار تا یک میلیون و ۵۰۰

هزاریوروازراهغیرقانونیبه"حزبآزادی"کمک
مالی میکنند؛ به این شکل که پول را به حساب
یک انجمن غیرانتفاعی میریزند.عالوه بر این
او از زن بهاصطالح روس خواسته است ،روزنامه
اتریشی "دی کرونن" را بخرد و در آن برای "حزب
آزادی"طوریتبلیغکندکهاینحزببتواندپیروز
انتخابات شود .او به طرف مذاکره وعده داده
است که در مقابل میتواند در اتریش به شکل
کالن سرمایهگذاری کند.از جمله وعدههای
رهبر"حزبآزادی"اتریشبهتاسیسیکشرکت
کالن ساختمانسازی بــرای رقابت با شرکت
ساختمانسازی اتریشی "استرابگ" اشاره شده
است.کارشناسان سیاسی معتقدند که با این
رسوایی،ازمحبوبیت"حزبآزادی"اتریشکاسته
میشود و این حزب در انتخابات پارلمان اروپا،
آرایزیادیراازدستخواهدداد.

خبرهای متفاوت
ترامپ :دیوار مکزیک فوالدی و
سیاه باشد!
هیل:ترامپ خواسته که دیوار مرز مکزیک و
آمریکاحصارهایبوالرد(راهبندهایستونی)
از جنس فوالد باشد تا در تابستان آن قدر گرم
شودکهباالرفتنازآنغیرممکنباشد.ترامپ
بر این بــاور است که این دیــوار باید به رنگ
"مشکی" نیز رنگ شود که این مسئله باعث
افزایشبودجهنگهداریوهزینههایساخت
میشود.رئیسجمهوربهاینکهدیوارکنونی
گیتهای بسیاری دارد و فاصلهها بین آن ها
زیاداست،معترضاست.

توالت شوی ترامپ هم آمد!

بعد از اقدام دونالد ترامپ در اعمال تعرفه های
سنگین تجاری علیه شرکت های چینی ،یک
شرکت چینی اقدام به ساخت این برس های
ویژهشستوشویتوالتباچهرهرئیسجمهور
آمریکا کرده که ظاهرا فروش خوبی هم در این
کشورداشتهاست!

پــس از آن کــه قطعی ســراســری بـــرق ،تحریم
های نفتی و کودتای نافرجام با سوء استفاده
از اعــتــراضــات خیابانی بــه نتیجه ای نرسید،
حاال اپوزیسیون و دولت ونزوئال راضی شده اند
نمایندگان شان را برای مذاکره راهی نروژ کنند.
بنبست سیاسی کنونی در ونزوئال و ناکامی مکرر
مخالفان در پایان دادن به عمر دولت نیکالس
مادورو،رئیسجمهوریسوسیالیستکشور،این
امید را ایجاد کرده است که دو طرف در مذاکرات
اسلو ،پایتخت نــروژ رویکرد جدیدی بــرای حل
این بحران در پیش بگیرند .به گــزارش رویترز
جورج رودریگز ،وزیر اطالعات و هکتور رودریگز،
فرماندار ایالت میراندا از حزب سوسیالیست به
عنوان نمایندگان دولت نیکالس مادورو به اسلو
سفر کــردهانــد .از ســوی اپوزیسیون به رهبری

خوان گوایدو نیز استالین گونزالس ،نماینده
پارلمان به همراه ژراردو بلید و فرناندو مارتینز،
مشاوران سیاسی به اسلو رفتهاند .منابع آگاه
به رویترز گفته اند که نمایندگان طرفین این
مذاکرات جداگانه با میانجی گران نروژی دیدار
کرده اند ،اما هنوز مشخص نیست چه زمانی دو
طرف اصلی این مذاکرات دیدار خواهند کرد.
همزمان اسپوتنیک نیز گزارش داد که «خورخه
آریزا» ،وزیر خارجه ونزوئال در بیانیهای خطاب
به واشنگتن اعالم کرده« :اکنون زمان مناسب
برای دیپلماسی فرا رسیده است .ما آماد هایم
تا به دیپلماسی برگردیم و با رعایت احترام پای
میز مذاکره بنشینیم .دولت ونزوئال خواستار
بــرقــراری مکانیزم مذاکره با دولــت آمریکا بر
مبنای احترام متقابل است».

تنها بازمانده!

جنگندههای رژیــم سعودی پنج شنبه
گذشته محله مسکونی الرقاص در صنعا
را بمباران کردند که در نتیجه آن ،شش
غیرنظامیبیدفاعازجملهچهارکودک
از یک خــانــواده شهید و  71نفر دیگر
زخمی شدند که  27نفر آن ها کودک و
 17نفرزنهستند.حاالرسانههاییمنی
تصویری از یک کودک را منتشر کردهاند
کهتماماعضایخانوادهاشدراینجنایت
سعودی به شهادت رسیده اند و فقط او
نجاتیافتهاست.

