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معادله نفتکش ها در واشنگتن
جــامــعــه نخبگانی و افــکــار عــمــومــی در
ایــــاالت مــتــحــده حـــول مــوضــوع حمله به
نفتکش ها واکنش هــای متفاوتی را بروز
داده اند    .واکنش ها  – 1:اکثریت ناباور  :این
گروه ،ادعای دست داشتن ایران در حمالت
به نفتکش ها در منطقه خلیج فارس و دریای
عمان ،به ویژه حمله به دو نفتکش همزمان با
دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر انقالب را باور
پذیر نمی دانند یا حداقل ،ادله های دولت
آمریکا برای متهم کردن ایران را ناکافی می
دانند– 2 .اقلیتجنگطلب:تعداداندکیاز
سیاستمداران و رسانه های آمریکایی ،نقش
ایراندراینحمالتراقطعیقلمدادمیکنند
وخواهاناقدامتالفیجویانهآمریکاعلیهایران
هستند  .رادیکال ترین موضع این گروه ،از
زبانسناتورجمهوریخواهلیندسیگراهام،
متحد نزدیک دونالد ترامپ در کنگره شنیده
شدهکهازرئیسجمهورآمریکاخواستهاست
به تالفی حمالت به نفتکش ها ،پاالیشگاه
های نفت و نفتکش های ایران را مورد حمله
نظامی قــرار دهــد  – 3 .دولــت ســرگــردان :
دولت دونالد ترامپ بین نادیده گرفتن اتهام
دستداشتنایرانبهنفتکشهاتامتهمکردن
ایران به این حمالت در نوسان است  .یک سر
این طیف شخص دونالد ترامپ قرار دارد که
فعال از سخنان آتشین در این باره خودداری
کرده و سر دیگر این طیف مایک پمپئوست
که رسما این حمالت را به ایران نسبت داده
است.پیامدها– 1:نادیدهگرفتن:اگردولت
آمریکابههردلیلیدربرابرطرحاتهامدخالت
ایــران در حمالت به نفتکش ها سکوت کند
یا آن را نادیده بگیرد ،اقتدار آمریکا به عنوان
ابرقدرت و تضمین کننده جریان آزاد انرژی
در منطقه خلیج فــارس زیر ســوال می رود و
موجب تقویت موقعیت ایران در برابر آمریکا و
متحدان منطقه ای این کشور می شود – 2 .
تالفی جویی  :اگر آمریکا برای حفظ پرستیژ
ابرقدرتیواطمینانبخشیبهمتحدانخود،
اقدام تالفی جویانه علیه ایران انجام دهد،
چه بسا کنترل اوضــاع از دست خارج شود
و جنگی فراگیر در منطقه شکل بگیرد ؛ آن
هم در حالی که رئیس جمهور ترامپ کمپین
انتخاباتی خود را بــرای پیروزی مجدد در
انتخابات ریاست جمهوری از چند روز دیگر
آغاز می کند  – 3 .تصاعد بحران  :اگر دولت
آمریکا نه خواهان جنگ با ایــران باشد و نه
خواهان مماشات با ایران ،چاره ای نخواهد
داشــت که به سمت تصاعد بحران حرکت
کند به این امید که ایران به دلیل نگرانی از
برخورد نظامی با آمریکا ،در نهایت مذاکره با
ترامپ را بپذیرد  .با این حال ،ورود بازیگران
ثالث دولتی یا غیر دولتی به بحران فزاینده
کنونی ،خطر برخورد تصادفی میان ایران و
آمریکا را افزایش خواهد داد ؛ موضوعی که در
نهایت چه بسا جنگ تمام عیار میان دو کشور
رارقمزند.نتیجهگیری:بهنظرمیرسدغلبه
گروه «ناباوران» بر دو گروه دیگر و همچنین،
مزیت «تصاعد بــحــران» در برابر دو پیامد
دیگر ،امکان تبدیل جنگ اقتصادی به جنگ
نظامی میان ایران و آمریکا را فراهم نکند  .با
این حال ،اگر افکار عمومی آمریکا قانع شود
کهایرانعالوهبرحملهبهنفتکشها،بهپایگاه
ها و شناورهای آمریکایی حمله کرده و خونی
از تن سربازان آمریکایی به زمین ریخته شود،
جنگ نظامی میان دو کشور تقریبا اجتناب
ناپذیر خواهد بود ؛ حتی اگر چنین جنگی با
توطئهچینیطرفهایسومراهانداختهشود
و زمان و مکان آن نیز محدود باشد   .

معترضان به رغم تعلیق الیحه
استرداد مظنونان به چین ،خواستار
برکناری «لم» شدند

خروش
«دریای سیاه»
درهنگکنگ

نبی شریفی-استقالل سیاسی و قضایی برای
ساکنان جزیره هنگ کنگ که تنها تا سال2047
طعم زندگی در منطقه ای با شرایط ویــژه را می
چشند ،از هر چیزی مهم تر است .خواه یکپارچه
با چترهای زردش ــان همچون ســال  2015در
اعتراضبهنفوذپکندرانتخابرئیسدولتمنطقه
ای ،شب و روزشان را در خیابان بگذرانند ،خواه
اکنون که یکپارچه سیاه پوش علیه خانم «کری
لم» ،رئیس دولت منطقه و مواضعش درباره تغییر
قوانین استرداد ،اعتراضاتی صدها هزار نفری به
راه انداخته اند .اعتراضاتی که برخی رسانههای
بینالمللیهمچونرویترز و روزنامهپرتیراژ«استار»
کاناداآنرا«دریایسیاه»نامیدند.شهروندانهنگ
کنگیدرحالیحاضربهترکخیابانهانیستندکه
دولت منطقه ای روز شنبه  ۱۵ژوئن ( ۲۵خرداد)

اعالمکردالیحهاستردادمظنونانبهچینرابهحال
«تعلیق» درآورده است اما «کری لم» ،رئیس دولت
منطقهای،کهازحمایتهایپکنبرخورداراست،
هیچ زمان مشخصی را برای بحث دوبــاره بر سر
این الیحه تعیین نکرد و فقط اعالم کرد احتماال در
سال جاری میالدی به این الیحه پرداخته نخواهد
شد اما معترضان میخواهند که این الیحه کامال
از دستور کار دولت خارج شود .به گزارش دویچه
وله ،جیمی شام ،مدیر بزرگترین گروه مخالفان
بهنام«جبههشهروندیحقوقبشر»میگوید«این
اقدام دولت به هیچ عنوان نمیتواند ما را راضی و
ساکتکند.برعکسهدفخشممعترضاناکنون
بیشازپیشکریلم،رئیسدولتاست.چراکهنه
تنها الیحه استرداد افراد مظنون به چین را کامل
کنار نگذاشته ،بلکه از مــردم بــرای خشونتی که

پلیس هفته گذشته علیه تظاهرکنندگان اعمال
کرد نیز پوزش نخواسته است ».در این راهپیمایی
عظیم عالوه بر جوانان هنگ کنگی ،خانوادهها و
میان ساالن نیز شرکت داشتندو معترضان تمام
خیابانها ،ایستگاههای قطار و دیگر شبکههای
حملونقلهنگکنگرااشغالکردند.بسیاریاز
معترضانسیاهپوشبرایادایاحترامبهمردیکه
شنبه گذشته در جریان اعتراض به الیحه استرداد
متهمانبهچینازارتفاعیسقوطکردوجانباخت،
گلهایسفیدرنگینیزبههمراهداشتند.
▪دلیلاعتراضات چهبود؟

الیحه اســتــرداد مظنونان بــه چین پــس از آن
پیشنهاد شد که در فوریه سال گذشته یک مرد
۱۹ساله هنگکنگی متهم شد معشوقه ۲۰

ساله خــود را که آبستن بــود در تایوان به قتل
رساند و سپس به هنگکنگ فــرار کــرد .در آن
زمان ،مقامات تایوانی از هنگکنگ خواستند
که این مرد را به تایوان تحویل دهند اما مقامات
هنگکنگ گفتند کــه بــه دلــیــل نــبــود توافق
اســتــرداد از ایــن اقــدام امتناع میکنند .طبق
الیحه اســتــرداد ،مظنونان بــرای محاکمه باید
به چین فرستادهشوند .این ترس وجــود دارد
که چین با این الیحه ،مخالفان سیاسی خود
را هدف قــرار دهــد .منتقدان نیز معتقدند که
این الیحه میتواند به تضعیف بیشتر استقالل
قضایی منطقه  7.5میلیون نفری هنگکنگ
منجر شــود .هنگ کنگ ،از ســال  ۱۸۴۲تا
 ۱۹۹۷مستعمر ه امپراتوری بریتانیا بود و در
ســال  ۱۹۹۷طــی توافقی مــشــروط بــه کشور
چین واگذار شد .بر اساس توافق لندن و پکن،
قرار است این جزیره که هم اکنون خودمختار
محسوب میشود ،از سال ۲۰۴۷میالدی بهطور
کامل به بخشی از کشور چین تبدیل شود اما
تا آن زمان ،هنگ کنگ براساس سیاست «یک
کشور ،دو سیستم» اداره میشود؛ سیستمی که
براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به
صورت نیمه خودمختار اداره شود .بر این اساس،
«منطقه ویژه اداری هنگکنگ» از آزادیهای
سیاسی و استقالل قضایی خاصی برخوردار
است که ساکنان سرزمین اصلی چین از آ نها
محروم هستند.

اندونزیهمقصدداردزبالههایوارداتیازغربرابهکشورهایمبدأبازگرداند

اندونزی هم مانند چند کشور دیگر جنوب
شرق آسیا قصد دارد زبالههای وارداتــی از
غرب را به کشو رهای مبدأ ازجمله آمریکا
بازگرداند .قــرار بر این بود که پنج کانتینر
ارسالی زباله از آمریکا فقط حاوی ضایعات
کاغذی باشند ،امــا با ورود ایــن کانتینرها
مشخص شده است که این محموله ها شامل
ضایعات غیر بهداشتی ،غیر بازیافتی و
خطرناک هستند« .سعید مهادار» وزیر محیط
زیست اندونزی ،در این خصوص گفت« :ما
نمیخواهیم به یک زباله دانی تبدیل شویم».
پیش از این فیلیپین ،مالزی و ویتنام نیز دهها
کانتینر حاوی زباله را به کشورهای مبدأ از
جمله کانادا بازگردانده اند .این رویداد در
جنوب شرق آسیا قبل از هر چیز حاصل تالش
گروه های طرفدار محیط زیست و حمایت
افکار عمومی از این گروه هاست .واقعیت
این است که کشورهای صنعتی در سال های
گذشته بخش زیادی از زباله های غیربازیافتی
و خطرناک خــود را در پوشش توافقهای
دوجانبه ،به کشورهایی همچون فیلیپین
و اندونزی ارسال می کردند و این کشورها
از ناحیه این رفتار غیرمسئوالنه کشورهای
غربیضررهایهنگفتیرامتحملمیشدند.
تالش فعاالن محیط زیست در اندونزی از
فوریه ســال گذشته میالدی ( )2018که
چین قانون ممنوعیت ورود زباله از کشورهای
صنعتی را به اجرا گذاشت بیشتر شد .چرا
که پس از ایــن رویـــداد ،بر حجم زبالههای
کشورهای غربی به مقصد کشورهای دیگر
در جنوب شرق آسیا افزوده شد .طبق گزارش

نمای روز

برگزاری اولین مراسم عشای ربانی
در کلیسای در حال بازسازی نوتردام
پاریس با کاله ایمنی؛ این کلیسا شامگاه
 ۲۶فروردین طعمه حریق شده بود.

...

رژیم صهیونیستی

همسر نتانیاهو در پرونده «سوءاستفاده
از اموال عمومی» مجرم شناخته شد

خانواده متخلف«بی بی

»

بازگشت5کانتینرزباله بهآمریکا

گــروه حامیان محیط زیست «گرین پیس»
در اندونزی ،واردات ضایعات پالستیکی به
اندونزی از کشورهای توسعه یافته در اواخر
سال  10، 2017هزار تن در هر ماه بود که
این رقم در پایان سال  2018میالدی به رقم
 35هزار تن در هر ماه افزایش یافت .فعاالن
محیط زیست اندونزی می گویند« :هزاران
تن زباله شامل  25تا  40درصد از ضایعات
پالستیکی وارداتـــی ،در چرخه بازتولید و
بازیافت قــرار نمی گیرند و عمدتا در زمین
های وسیع و دور افتاده مانند جاوه شرقی و
حومه جاکارتا پس از خرید و فروش به صورت
فله و روباز انباشته یا سوزانده می شوند که این
وضعیتعالوهبرتهدیدسالمتانسان،محیط
زیست دریایی ،جانوری و گیاهی این کشور را
به شدت به خطر انداخته است«.عالوه بر این
باید گفت ،آن چه در کشورهای جنوب شرق
آسیا با عنوان مخالفت با پذیرش زباله های
کشورهای صنعتی به راه افتاده نشانه ای
دیگر از افزایش اعتماد به نفس این کشورها و
توانایی آن ها در ایستادگی در مقابل اقدامات
مخرب کشورهای صنعتی است.این رفتار
یکی دیگر از شاخصهایی است که نشان می
دهد پیشرفت های چند دهه اخیر کشورهای
جنوب شرق آسیا به بروز رفتارهای متفاوتی
در دولتمردان این منطقه منجر شده است.
رفتار ماه های اخیر فیلیپین در مقابل کانادا بر
سرمحمولههایزبالهاینکشورنمونهروشنی
از حاکم شدن فضایی متفاوت در جنوب شرق
آسیاست.این منطقه با مشکل پسماندهای
جهان دست به گریبان است.
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عملیات پهپادی انصارا ...یمن فرودگاه های جیزان و أبها را تعطیل کرد

«جنگبزرگ» ،درانتظارسعودی

مجموعه تحوالت دو ماه اخیر در عربستان و فضای
پیرامونی آن حاکی از آن است که حکومت سعودی
بخشوسیعیازکنترلخودبرزیرساختهایکشور
را از دست داده است .در این مدت بخشی از خاک
عربستاندرجنوباینکشوردرپاسخبهتجاوزائتالف
تحت امر ریاض به یمن به دست مبارزان انصارا...
افتاده ،تمام فرودگاههای اصلی نظامی و تجاری
جنوب عربستان مورد حملههای دقیق پهپادی و
موشکی ارتش یمن قرار گرفته و فعالیت بیشتر آن ها
مختلشد هاست،شبکهانتقالنفتصادراتیشرکت
آرامکوازشرقبهغربجزیرهالعربموردحملههوایی
قــرار گرفته و منهدم شده اســت ،مراکز فرماندهی
نظامیمهمسعودیومتحدانومزدورانشهدفقرار
گرفته،نفتکشهایسعودیدردهانهتنگههرمزدچار
انفجارشد هاستومنطقهشیعهنشینقطیفدراستان
نفتخیز شرقیه در ساحل جنوبی خلیجفارس در
شرایطیشبیهجنگداخلیبهسرمیبرد.نیروهای
یگانپهپادیانصارا...یمندیروزنیزعملیاتهجومی
دیگریراباپهپادهایقاصف k2بهدوفرودگاهجیزان
و أبها در جنوب عربستان انجام دادنــد.در پی این
حمالت،هردوفرودگاهتعطیلشدهاست .همزمان،
«محمد ناصر البخیتی» عضو دفتر سیاسی انصارا...
یمناعالمکرد«:موعدجنگبزرگ،نزدیکاست».
▪تغییرآرایشجنگی؛چرا؟

سوال مهم این است که چه عللی سبب تغییر آرایش
جنگی در صحنه جنگ یمن شده است؟به نظر می
رسد در این خصوص می تــوان به سه عامل اشاره
کرد:نخستینعامل،قدرتمعنویوایمانانصارا...
یمن است که باور قلبی به مقاومت در مقابل ائتالف
سعودی دارنــد و حاضر به مذاکره و گفت وگــو در

شرایط نابرابر و ناعادالنه و تسلیم در مقابل دشمن
تجهیز شده به تسلیحات مدرن غربی نشدند .این
باور قلبی توسط انصارا ...به ارتش یمن نیز تزریق
شده و همبستگی ارتش با کمیته های مردمی یمن
ناکامی ائتالف سعودی در دستیابی به اهداف خود
ازجنگضدیمنرادرپیداشتهاست.دومینعامل،
فرسایشیشدنجنگاست.فرسایشیشدنجنگ
ضمناینکهعصبانیتوخشمآلسعودومتحدانش
رادرپیداشتهوفشارافکارعمومیرابهعللمختلف
علیهآنهاافزایشدادهاست،برایانصارا...وارتش
یمن به منزله فرصتی جهت دستیابی به توانمندی
دفاعیوافزایشاینتوانمندیبود.درهمینزمینه،
یک منبع نظامی یمنی به روزنامه القدس العربی
گفت« :حوثی ها از طوالنی شــدن زمــان جنگ و
محاصرهاستفادهکردهوقدرتنظامیخودراتوسعه
داده اند ،در حالی که عربستان سعودی تمام آن چه
را که در اختیار داشته است ،امتحان کرده اما موفق
نبوده و برعکس «درهای جهنم» را به روی خود باز
کرده است».سومین عامل ،شدت گرفتن اختالف
ها میان عربستان سعودی و امــارات است .امارات
که پس از عربستان مهم ترین عضو ائتالف علیه یمن
است به خصوص طی یک سال گذشته تالش کرد
دستاوردهای ملموسی از جنگ یمن داشته باشد.
امارات که به خصوص در زمینه بازگرداندن «منصور
هادی» به قدرت با عربستان سعودی اختالف پیدا
کرد ،به ویژه طی یک سال گذشته درصدد کنترل بر
مناطقراهبردیجنوبیمنوتوسعهنفوذخودبرآمد.
باتوجهبهاینوضعیتاستکه«محمدناصرالبخیتی»
عضو دفتر سیاسی انصارا ...یمن اعالم کرد« :موعد
جنگبزرگ،نزدیکاست»واینجنگبزرگنیز«در
داخلخاکعربستان»خواهدبود.

در حالی که پروندههای فساد «بنیامین
نتانیاهو» همچنان باز است،سارا نتانیاهو
همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز
به پرداخت حدود  15هزار دالر به عنوان
جریمه در پرونده سوء استفاده از بودجه
دولتی محکوم شــد .وی به صــرف مخارج
هنگفت در رســـتـــوران هـــای مجلل در
زمانی که اقامتگاه رسمی اش یک آشپز
تمام وقــت داشـــت ،متهم شــده است.بنا
بر نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس»،
به دنبال توافق وکــای «ســارا نتانیاهو» با
دادستانها در زمینه پرونده مطرح شده
ضد او در خصوص سوءاستفاده از حدود
 ۱۰۰هزار دالر از اموال دولتی ،دادگاه او را
به پرداخت جریمه  ۱۵هزار دالری محکوم
کرد .همسر بنیامین نتانیاهو سال گذشته
نیز توسط دادگاهی در رژیم صهیونیستی
رسم ًا به فساد و از بین بردن اعتماد عمومی
متهم شده بود .اعالم جریمه مالی همسر
نخستوزیر رژیــم صهیونیستی در حالی
صورت گرفته که روند رسیدگی به اتهامهای
بنیامین نتانیاهو مشهور به بی بی در چندین
پــرونــده فساد همچنان ادامـــه دارد .هم
اکنون ،چهار پرونده فساد مالی با عنوان
پــرونــدههــای  ۳۰۰۰ ،۲۰۰۰ ،۱۰۰۰و
 ۴۰۰۰علیه نخستوزیر رژیم صهیونیستی
مطرح است و او در ماههای گذشته ،درباره
ایــن پروندهها مــورد بازجویی قــرار گرفته
است.یکی از پروندههایی که دادستان کل
رژیم صهیونیستی رسم ًا نتانیاهو را متهم
خواهد کــرد پــرونــده موسوم به «»۴۰۰۰
است .او در این پرونده متهم است به «شائول
ایلوویچ»مالکشرکت«بزک»میلیونهادالر
تسهیالتمالیپرداختکردهتاپایگاهخبری
«والال»وابستهبهاینسرمایهدارصهیونیست
از او و همسرش حمایت رسانهای بهتری
داشته باشد.روزنامه هاآرتص نوشته انتظار
میرودنتانیاهودرپرونده«»۱۰۰۰نیزرسم ًا
متهم شود .این پرونده ،اتهامات نخستوزیر
رژیم صهیونیستی درباره دریافت غیرقانونی
هدیه از بازرگانان خارجی را شامل میشود.
دیگر پرونده مفتوح علیه نتانیاهو که علیه
او اعــام جرم خواهد شد ،پرونده ۲۰۰۰
اســت .نخستوزیر رژیــم صهیونیستی در
این پرونده متهم است با روزنامه «یدیعوت
آحارونوت» زد و بند کرده تا در ازای پوشش
مثبت از فعالیتهایش در ایــن روزنامه،
رقیب آن یعنی روزنامه «اسرائیل هیوم» را
تحت فشار قرار دهد .البته در مصوبههای
قانونی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)
به صراحت به این موضوع اشاره نشده که آیا
نخستوزیر باید بعد از متهم شدن از سمتش
کنار هگیری کند یا خیر .تنها گفته شده
که اگر نخستوزیر بعد از بررسی تمامی
موارد تجدیدنظر مجرم شناخته شود ،باید
از سمتش کنارهگیری کند،هرچند که سه
ماه دیگر بازجویی از او در سه پرونده فساد
مالی و سیاسی وارد مرحله نهایی میشود و
او حتی به فرض ماندن در رأس حزب لیکود
و پیروزی این حزب در انتخابات جدید،
شانسی بــرای مصونیت خــود از تعقیب
قضایی نخواهد داشت.

