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پایانآمریکا

چهارگوشه

اجالس نوزدهم سازمان همکاریهای شانگهای در بیشکک برگزار شد

پایگا ههای پنتاگون در آینده ترکیه و یونان
جایی ندارند

تمرکز اوراسیاییها بر صلح و اقتصاد

اخراج نظامی آمریکا
خواستهای اروپایی -آسیایی

یکی از عجیبترین تحوالت هژمونیک در
جهان این است که  2کشور متخاصم همسایه
در نقطه اتصال اروپا و آس��یا در ش��رق دریای
مدیترانه ،با وجود س��ابقه چن��د قرن جنگ و
اختالف��ات مرزی و آبی ش��دید ،بیش از پیش
خواهان اخراج نظامیان آمریکایی از کشورشان و
تعطیلی پایگاههای پنتاگون هستند ،آن هم در
حالی که هر دوی این کشورها عضو ناتو هستند.
نخستینبار حدود  2ماه پیش (ماه آوریل) بود
که باب منندز ،س��ناتور دموک��رات آمریکایی
از احتم��ال تعطیلی قریبالوق��وع پایگاههای
نظامی این کش��ور در ترکیه و یونان خبر داده
بود .اختالفات ترکیه و آمریکا بر س��ر تعامالت
روزاف��زون نظامی آنکارا با مس��کو بر کس��ی
پوشیده نیست .عالوه بر تهدیدات مکرر دولت
ترامپ ،خانه نمایندگان کنگره آمریکا نیز طرح
ضرباالجل��ی تحریم دولت ترکیه را در جهت
فشار برای صرفنظر کردن آن از خرید سامانه
پدافند موش��کی اس 400-از روسیه تصویب
کرده اس��ت .همزمان نی��روی هوایی پنتاگون
دوره آم��وزش پ��رواز و کارب��ری جنگندههای
اف  35ب��رای خلبانان اعزامی ترکیه را متوقف
ک��رده و به احتم��ال زیاد معامل��ه فروش این
جنگندههای پیشرفته اما زمینگیرشده شرکت
الکهید مارتین به ترکیه نیز توسط واشنگتن
ملغی میشود.
آمریکاییها نگرانند که تسلط سامانه راداری
اس 400در خ��اک ترکی��ه ،باعث دسترس��ی
روسها به اسرار جنگندههای آمریکایی پایگاه
اینجرلیک بویژه اف 35ش��ود و این موضوع را
هم صریحا به ترکیه اعالم کردهاند.
بدین ترتیب طبق دی��دگاه منندز ،آمریکا
چارهای نخواهد داش��ت ج��ز اینکه در صورت
وخیم شدن ارتباطات سیاسی و راهبردیاش
با ترکیه ،تسلیحات خود را از پایگاه اینجرلیک
ترکیه به یونان منتقل کند.
او آن زمان حتی با روزنامه یونانی کاتیمرینی
مصاحبه کرده و گفته بود« :ما در ارتباط با ماده
 5ناتو وظایف خود را اجرا میکنیم .ما هر کاری
که الزم باشد انجام میدهیم از جمله جابهجایی
پایگاه و نیروها به جایی که الزم است و جایی
که کشور دوست ما محسوب میشود».
ماه گذشته میالدی (مه) سنتکام تروریستی
اروپایی پنتاگون (ش��اخه نات��و) ،پایگاه نظامی
الریس��ا در خاک یون��ان در نزدیکی دریای اژه
را به منظور پرت��اب پهپادهای آمریکایی مورد
بازسازی قرار داد .در حالی که کارشناسان این
پایگاه را بدل یونانی اینجرلیک برمیش��مرند
ام��ا نه ترکه��ا و نه یونانیه��ا روی خوش به
این موضوع نش��ان نمیدهند ،چ��را که این را
حربهای آمریکایی برای ایجاد تنش نظامی در
آبهای مشترک  2همسایه قدیمی میدانند؛
آبهای��ی که محل درآمد اصلی  2کش��ور در
حوزه حملونقل و توریس��م محسوب میشود
و حضور نظامی آمریکا اقتصاد هر دو کش��ور را
تهدیدمیکند.
بهرغم آنکه س��فارت آمری��کا در آتن ،ماه
گذشته میالدی اعالم کرد که سربازان نیروی
زمینی تروریس��تی پنتاگون به منظور شرکت
در رزمایشه��ای تابس��تانی در مدیترانه 700
دس��تگاه خودروی حامل محمولههای نظامی
را به بندر الکس��اندروپلیس منتقل کردهاند اما
واکنشها به این خب��ر چنان در جامعه یونان
تند بود که بالفاصله پنتاگون مجبور به صدور
تکذیبیه ش��د .اریک پاهون ،سخنگوی وزارت
دف��اع ایاالت متحده ،آن زم��ان به خبرگزاری
آناتول��ی گف��ت که پنتاگون هی��چ هدفی جز
ش��رکت در رزمایشهای تابستانی را از انتقال
لجستیکی مزبور دنبال نمیکند و به هیچوجه
قصد ایجاد پایگاه در یونان را ندارد .سال گذشته
ملیگرایان و چپگرای��ان یونانی -که به طور
تاریخی با هم دش��منی داشتهاند -در اتحادی
باورنکردنی نخس��تین تظاه��رات بزرگ علیه
حضور نظامی آمریکا و انگلیس در کشورشان
را برگزار کردند و درباره احتمال کشیده شدن
یونان به درگیریهای خاورمیانه و شرق و شمال
مدیترانه هشدار دادند.
حاال نوبت حزب کمونیست یونان است که
درباره نقشههای خطرناک آمریکا در خاورمیانه
و علیه ایران به دولت آتن هشدار بدهد.
به گزارش اس��پوتنیک ،این ح��زب دیروز
در بیانی��های اعالم ک��رد« :آخرین حمالت به
تانکرهایی در خلیج عم��ان دوباره دینامیت را
زیر شرایط اطراف ایران قرار داد .ایاالت متحده
همانطور که از قبل آماده شده است ،ایران را به
عنوان هدف شناسایی کرده و نیروهای نظامی
جدیدی را در منطقه متمرکز کرده است».
احزاب یونانی افزایش تخاصم و تحریمهای
آمریکا علیه ای��ران در ماههای اخیر را از منظر
اقتصادی هم به ضرر کشور خود میدانند ،چرا
که شرکتهای نفتی و کشتیرانی یونانی به طور
سنتی مشتری و واس��طه و حملکننده نفت
ایران بودهاند.

وطن امروز

بیشکک ،پایتخت قرقیزستان میزبان نوزدهمین
نشست سران کشورهای عضو «سازمان همکاری
شانگهای» (اسس��یاو) با حضور سران  11عضو
دائم و ناظر آن است که امروز ادامه مییابد.
در این نشست رؤس��ای جمهور چین ،روسیه،
قزاقستان ،ازبکستان و تاجیکستان در کنار رئیس
کش��ور میزبان به همراه نخستوزیران هندوستان
و پاکس��تان به عنوان اعضای دائم شرکت داشتند.
«سارانبای جین بیکاف» رئیسجمهور قرقیزستان
همچنین در محل نشس��ت ،اقامت��گاه دولتی آال-
آرشا از رؤسای جمهوری اس�لامی ایران ،بالروس
و مغولستان به عنوان عالیترین نمایندگان اعضای
ناظر س��ازمان اس��تقبال کرد .برخی از مهمترین
تحوالت «سازمان همکاریهای شانگهای» طی 2
سال اخیر ،ابتدا پذیرفتهشدن عضویت هندوستان و
پاکستان 2 ،قدرت هستهای و  2کشور بزرگ آسیا
در اجالس هجدهم در آستانه به میزبانی قزاقستان و
سپس اضافه شدن اعضای شریک در اجالس شامل
کشورهای ترکیه ،سریالنکا ،ارمنستان ،آذربایجان،
نپال و کامبوج بوده اس��ت .در کنار دعوت مستمر
پکن و مس��کو به عنوان  2قدرت محوری سازمان
شانگهای از تهران برای عضویت دائمی در آن ،این
تشکیالت امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی را از حیث
نفوذ سیاس��ی و هژمونیک در نیمه شرقی جهان
بیرقیب میکند ،بویژه ک��ه  11عضو دائم و ناظر
اسسیاو در کنار هم بزرگترین تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان انرژی به عنوان شریان جهان امروز
به شمار میروند« .شی جین پینگ» رئیسجمهور
چین در نشس��ت دیروز بر توسعه روابط اقتصادی

س��ازمان میاندولت��ی ش��انگهای (سکتس��کو)
مهمتری��ن تش��کیالت ب��رای همکاریه��ای
چندجانب��ه امنیتی ،اقتص��ادی و فرهنگی میان
کش��ورهای اوراسیاست .این س��ازمان در سال
 ۲۰۰۱توس��ط رهبران چین ،روسیه ،قزاقستان،
قرقیزس��تان ،تاجیکس��تان و ازبکستان با هدف
برق��رار کردن موازنه در براب��ر نفوذ آمریکا و ناتو
در منطقه ،پایهگذاری شد .با این حال بر خالف
س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) و پیمان
ورشو سابق ،شانگهای هنوز یک معاهده دفاعی
چندجانبه بهش��مار نم��یرود.در س��ال 2004
مغولس��تان ،یک س��ال بع��د ایران ،پاکس��تان،
هند و افغانس��تان و در س��ال  ۲۰۱۲بالروس به
عنوان عض��و ناظر به آن ملحق ش��دند .یکی از
مهمترین ویژگیهای پیمان شانگهای این است
که  2کشور بزرگ هس��تهای آسیا یعنی هند و

حفظ وحدت سوریه و ادامه گفتوگوهای صلح در
این کشور و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با
تروریسم در اولویت قرار داشت.
معاون وزیر کشور قرقیزستان از مردم پایتخت این
کشور بهخاطر ایجاد ترافیک طی روزهای  13و 14
ژوئن (جمعه و شنبه) عذرخواهی کرد« .الماس اراز
عالیاف» از حضور  5هزار پلیس و  250ماشین ویژه
در خیابانهای بیشکک برای تأمین امنیت نشست
سران کشورهای عضو س��ازمان همکاری شانگهای
ت��ا ف��ردای روز دوم اجالس خب��ر داد .بیش از 500
خبرنگار خارجی و محلی به نمایندگی از رسانههای
مختلف این نشست را در بیشکک پوشش دادند.
■■اجالس بیستم در مسکو

جهت تقویت صلح ،امنیت و ثبات در منطقه تأکید
کرد .از نگاه او سازمان شانگهای فرصتهای جدی
برای توس��عه همکاریهای تج��اری -اقتصادی را
ایجاد کرده و دولتهای عضو س��ازمان باید از آنها
استفاده کرده و به سمت پیشرفت حرکت کنند.
ام��ا کمتر از  3ماه پ��س از درگیریهای مرزی
هند و پاکستان در منطقه کشمیر ،حضور «عمران
خان» نخس��توزیر پاکس��تان و «نارندرا مودی»
نخس��توزیر هند در کن��ار هم در ای��ن اجالس،
نشاندهنده اهمیت س��ازمان شانگهای در امنیت
جهان ب��ود .عمرانخان در س��خنانش به معرفی
ظرفیتهای پروژه راه ابریشم نوین یا «یک کمربند
یک مس��یر» پرداخته و بر ل��زوم افزایش مبادالت

مترین تشکیالت اوراسیایی میتپد
نبض انرژی جهان در مه 

چالش سازمان شانگهای با آمریکا و دالر
پاکس��تان با وجود همه تخاصمات سیاس��ی و
نظامیش��ان از  2س��ال پیش به طور رسمی به
عضویت آن درآمدهاند و ممکن است ایران
نیز در آینده به آنان ملحق ش��ود .در
حقیقت ش��انگهای تنها سازمان
امنیتی است که این دو همسایه
ب��زرگ ش��بهقاره هن��د در آن با
هم هم��کاری میکنند .در مقابل
با آنکه این س��ازمان هنوز ماهیتی
روس��ی -چینی دارد اما حتی در اوج
روابط حس��نه مس��کو و پکن با واش��نگتن در
س��ال  ،2005درخواست عضویت آمریکا در آن

اعتراف مضحک سعودی:

حمله به فرودگاه یک جنایت جنگی است
عربس��تان س��عودی طی  5سال گذش��ته بارها
فرودگاهه��ای یم��ن را بمب��اران ک��رده و عمال
تم��ام مقاص��د پ��روازی در یمن تح��ت کنترل
سعودیهاس��ت .آنها فرودگاه صنع��ا را محاصره
کردهاند تا اجازه ندهند خدمات انسانی و درمانی
به مردم یمن برس��د .س��عودی در حالی مرتکب
ش��دیدترین جنایتهای جنگی میشود که حاال
فرودگاهه��ای نظام��ی ای��ن
کش��ور که پروازهای جانیان
سعودی از آنها انجام میشود
زی��ر موش��کها و پهپادهای
یمنی اس��ت .ای��ن در حالی
اس��ت که یک مق��ام وزارت
حملونقل دولت نج��ات ملی یمن در صنعا ،روز
پنجشنبه اعالم کرد تنها راه نجات فرودگاه صنعا
از ائتالف س��عودی ،حمله به ف��رودگاه «ابها» در
جنوب غرب عربس��تان اس��ت .به گزارش شبکه
المس��یره ،این مقام مسؤول که نامش فاش نشد،
گفت اقدام ارتش یمن در حمله به فرودگاه ابها در
منطقه عس��یر در جنوب غرب عربستان ،تنها راه
بازگشایی فرودگاه صنعاست که کشورهای متجاوز
به یمن ،آن را از  9آگوس��ت سال  2016تعطیل
کردهاند .عربستان س��عودی و امارات که یمن را
از فروردی��ن س��ال  1394در محاصره گرفتهاند،
اجازه فعالیت به فرودگاه بینالمللی صنعا و دیگر
فرودگاهه��ای یمن را نمیدهند .به دلیل تعطیل
شدن یا ویران ش��دن فرودگاههای یمن تاکنون
هزاران یمنی بیمار ک��ه نیازمند درمان در خارج
از یمن بودند جان باختهاند .این مقام مسؤول در
وزارت حملونقل یمن افزود کشورهای متجاوز به

تجاری بینالمللی با استفاده از واحدهای پولی ملی
کشورهای عضو س��ازمان خبر داد« .مودی» نیز از
اجرای برنامههای اقتصادی و ارتباطی در هند گفت
و تالشهای گروه تماس ش��انگهای و افغانس��تان
برای عادیس��ازی وضعیت این کشور را از اهدف
استراتژیک سازمان معرفی کرد.
بیشکک 2019همچنین شاهد نخستین حضور
«قاسم توقایف» رئیسجمهور جدید قزاقستان در
ی��ک اجالس بینالملل��ی مهم ب��ود .در پایان این
نشس��ت حدود  20سند همکاری به تصویب اعضا
و امضای آنان رسید که بیانیه بیشکک و اسنادی در
زمینههای دیگر همچون گوشزد کردن لزوم اجرای
توافق هس��تهای (برجام) بویژه به آمری��کا و اروپا،

یمن ،بیش��تر فرودگاههای یمن را نابوده کردهاند
و توجهی ب��ه قوانین و معاهدهه��ای بینالمللی
نمیکنن��د .این مقام یمنی گف��ت :بعد از حمله
به فرودگاه ابها ،عربس��تان س��عودی اعتراف کرد
حمله به فرودگاههای غیرنظامی ،جنایت جنگی
اس��ت .عربستان فراموش کرده چقدر فرودگاه در
یمن ویران ک��رده و چقدر غیرنظام��ی را که در
این فرودگاهها مش��غول کار
بودند ،کشته اس��ت .ارتش
یمن بامداد چهارش��نبه 12
ژوئن اع�لام کرد ف��رودگاه
س��عودی ابهـ��ا در منطقه
عسیر را با یک فروند موشک
کروز هدف قرار داده اس��ت .س��اعاتی بعد ائتالف
س��عودی به اصابت این موشک به فرودگاه اذعان
و این اقدام را جنایت جنگی توصیف کرد! ارتش
یمن اعالم کرد ب��رج مراقبت فرودگاه را منهدم
کرده و فرودگاه از مدار خارج ش��ده اس��ت .این
در حالی اس��ت که خالد بنسلمان ،معاون وزیر
دفاع عربستان پنجش��نبه توئیت کرد :حوثیها
با ه��دف قرار دادن ف��رودگاه بینالمللی ابها ،به
«جرائ��م غیرقانون��ی و ب��ه دور از اخالق» خود
ادام��ه میدهند .خالد بنس��لمان ب��ا فرافکنی
درباره جنایتهای کش��ورش در یمن و قتلعام
مردم بیدفاع این کشور و محاصره آنها ادعا کرد:
حمل��ه آنها به یک ف��رودگاه غیرنظامی تعرضی
در مقاب��ل دی��دگان تمام جهان اس��ت .معاون
وزیر دفاع عربس��تان تاکید کرد :در ادامه توئیت
کرد :از س��امانههای بازدارنده برای مقابله با این
شبهنظامیان استفاده خواهد شد.

به عنوان عضو ناظر رد ش��د .از دیگر ویژگیهای
پیمان شانگهای اینکه کش��ورهای عضو و ناظر
آن روی ه��م بزرگتری��ن تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان ان��رژی در جهان
هس��تند .مس��احت آنها نیز روی
ه��م بی��ش از  25/1میلی��ون
کیلومتر مربع یا یکچهارم سطح
خشکیهای زمین است .همچنین
این س��ازمان از آمریکا خواسته تا
پایگاهها و نیروه��ای نظامی خود را از
خاک تمام کش��ورهای عضو خارج کند .پس از
این درخواست ،دولت قرقیزستان رسماً از آمریکا

در پایان اجالس دیروز بیشکک ،رئیسجمهور
روسیه از برگزاری نشس��ت بعدی (بیستم) سران
کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای در
مسکو ،پایتخت این کشور خبر داد .والدیمیر پوتین
گفت« :شرکای روس��یه در سازمان همکاریهای
ش��انگهای را برای حضور در نشس��ت س��ران این
مؤسس��ه بینالمللی در مس��کو در تاریخ 22 -23
جوالی س��ال  2020دعوت میکنی��م» .او برنامه
کش��ورش را اولویت دادن به مبارزه با افراطگرایی
و تروریس��م و متوق��ف کردن مناب��ع تأمین مالی
تروریسم ،مقابله با قاچاق مواد مخدر ،جلوگیری از
دسترسیتروریستهابهسالحشیمیایی،بیولوژیکی
و دیگر انواع سالح کشتار جمعی عنوان کرد .پوتین
همچنین بر توسعه همکاری با کشورهای سازمان
در زمینه مقابله با تبلیغات سازمانهای تروریستی
در فضای مجازی و جرائم سایبری تأکید کرد.

درخواست کرد برنامه خروج نیروهای آمریکایی
از ای��ن کش��ور و تعطیلی پای��گاه هوایی نظامی
کی ۲را س��ریعاً تهیه و اعالن کن��د .یکی دیگر
از دغدغههای اصلی اعضای «س��ازمان همکاری
شانگهای» چالش با «دالر» در اقتصاد بینالمللی
اس��ت .با اینکه عمده مبادالت  12کشور عضو و
ناظر این سازمان با یکدیگر و دیگر کشورها توسط
دالر آمریکا انجام میشود اما نباید فراموش کرد
که این س��ازمان ،مهمترین تشکیالت منطقهای
پس از منطقه یورو (اتحادیه اروپایی) محس��وب
میش��ود که جایگزینی دالر ب��ا واحدهای پولی
دیگر را در دس��تور کار خ��ود دارد .مرکز چینی
«تایحی» در جریان اجالس نوزدهم شانگهای در
بیشکک اعالم کرد« :بدون حذف دالر از مبادالت
تجاری در فضای س��ازمان همکاری ش��انگهای،
توسعه این مؤسسه بینالمللی ممکن نیست».

چرخش انگلیس به پوپولیسم

بوریس جانسون به نخستوزیری نزدیکتر شد
بوریس جانسون در نخس��تین دور رایگیری
برای ریاست حزب محافظهکار انگلیس پیروز شد.
در حال حاضر  ۱۰کاندیدا برای جانشینی ترزا می
اعالم آمادگی کردهاند که نخس��تین رایگیری در
میان نامزدهای محافظهکار برای جانش��ینی ترزا
ی پنجشنبه برگزار ش��د .در رایگیری محرمانه
م
بی��ن قانونگذاران حزب محافظ��هکار برای تعیین
جانش��ین ترزا م��یدر راس
حزب محافظ��هکار انگلیس
بوریس جانسون ،وزیر خارجه
پیشین پیروز دور نخست این
رایگیری ش��د .جانسون از
بین  ۳۱۳رای  ۱۱۴رای را از
آن خود کرد ،در حالی که فاصله او از رقیبش جرمی
هانت ،وزیر خارجه کنونی این کشور بسیار زیاد بود؛
هانت  ۴۳رای به دست آورد .همچنین طبق اصول
حزب 3 ،نامزد از بین  ۱۰نامزد کنار گذاشته شدند.
آندرآ لیدسام ،مارک هارپر و استر مکوی کمترین
رای را به دست آوردند و از کسب  ۱۷رای الزم برای
راه یافتن به مرحله دوم بازماندند .نمایندگان حزب
محافظهکار چند دور رأیگیری برگزار میکنند که
در آن به نامزد مورد نظ��ر خود رأی میدهند .در
هر دور از رأیگیری کس��ی که کمترین رأی را به
دست آورد از بین کاندیداها حذف میشود .رقیب
اصلی بوریس جانس��ون برای جانش��ینی ترزا می
جرمی هانت ،وزیر خارجه کنونیاس��ت .این روند
رأیگیری به مدت چندین هفته انجام میشود و
در نهایت احزاب محافظهکار میتوانند بین  2نامزد
ی به
نهایی یکی را انتخاب کنند .چندی قبل ترزا م 
دلیل ناکامی در اجرای بریگزیت استعفا کرد .وی

در مقابل دفتر نخستوزیری گفت :اکنون برای من
روشن ش��ده که منافع بریتانیا با یک نخستوزیر
تازه بهتر تامین میشود .مت هنکاک وزیر بهداشت،
دومینیک راب وزیر پیشین بریگزیت ،آندرآ لیدسام
رهبر پیش��ین مجلس عوام ،بوریس جانسون وزیر
خارجه پیشین ،جرمی هانت وزیر خارجه کنونی،
لوری استوارت وزیر توسعه بینالملل ،استر مکوی
وزیر پیشین کار ،مارک هارپر
وزیر پیشین مهاجرت ،ساجد
جاوید وزیر کش��ور و مایکل
گوو ،وزیر محیطزیست برای
جانش��ینی ت��رزا م��ینامزد
ش��دهاند .می  3ب��ار برای به
س��رانجام رس��اندن یک توافق جدایی از اتحادیه
اروپا در پارلمان ناکام ماند .ش��هردار پیشین لندن
در کمپی��ن انتخاباتیاش اعالم ک��رد وی خواهان
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق است .این
در حالی اس��ت که یک مسؤول مسلمان در حزب
محافظ��هکار انگلیس گفت اگر بوریس جانس��ون
نخستوزیر شود اس��تعفا خواهد کرد .به گزارش
شفقنا به نقل از راشاتودی ،محمد امین از مسؤوالن
مس��لمان در حزب محافظهکار انگلیس با تشبیه
بوریس جانسون به هیتلر گفت :اگر او نخستوزیر
ش��ود پس از  ۳۶سال از حزب کنارهگیری خواهد
کرد .بوریس جانسون که یکی از گزینههای اصلی
جایگزینی ترزا میبرای نخس��توزیری انگلیس
است ،سابقه توهین به مسلمانان را در کارنامه خود
دارد .محمد امین با اش��اره به همین سابقه گفته
جانسون صالحیت اخالقی و اجتماعی برای رهبری
انگلیس را ندارد.

جهاننما

ناو آبراهام لینکلن در حال ترک آبهای خاورمیانه
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ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و ناوشکن کارسارج که با جوسازی تبلیغاتی آمریکاییها یک ماه قبل وارد
دریای س�رخ و آبهای خاورمیانه ش�ده بودند از  ۵روز پیش خلیج عمان را ترک کردهاند  .این در حالی
اس�ت که بهرغم جوسازی کاخ سفید و رسانههای ش�رکتی غربی ،این ناوگروه در ماموریت اخیرش در
منطقه پنجم نیروی دریایی آمریکا (خاورمیانه) که متعاقب هشدار ایران درباره بستن تنگه هرمز آغاز
شده بود حتی جرات نکرد از تنگه هرمز عبور کرده و وارد خلیجفارس شود .ناوشکن کارسارج ،پیشاپیش
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن از آبهای منطقه خارج و به مدیترانه رسیده است .جالب اینکه این ناوگروه
آمریکایی پیش از ترک دریای عمان درست در موقعیتی در نزدیکی محل حادثه روز پنجشنبه  2نفتکش
حضور داشت.

تروریست قاتل مسلمانان نیوزیلند:
ن بیگناهم!
م 

رنتون تارانت  ۲۹س��اله که یک استرالیایی
اس��ت ،اوایل م��ارس به  2مس��جد «النور» و
«لینوود» در ش��هر کرایستچرچ در نیوزیلند
حمله کرد و  ۵۱مسلمان را کشت .حاال منابع
دادگاهی در نیوزیلن��د میگویند او هیچکدام
از اتهامات خود را نپذیرفته اس��ت .دادگاه این
تروریستسفیدپوستبهصورتویدئوکنفرانس
برگزار شد ،چون پلیس بشدت به مسائل امنیتی
این دادگاه حساس است ۸۰ .نفر از خانوادههای
قربانیان این دو حمله و جمعی از مسلمانان در
بیرون از دادگاه تجمع کرده بودند و خواس��تار
اشد مجازات برای این تروریست شدند .گفتنی
است تارانت به  ۵۱فقره قتل و حمله تروریستی
متهم است.

کاخ سفید بدون سخنگو شد

س��ارا س��ندرز هم از تیم ترامپ جدا شد.
س��خنگوی کاخ س��فید که روابط نزدیکی با
رئیسجمهور آمریکا داش��ت حاال دیگر جزو
تیم او نیست و بخشی از جداشدگان به شمار
م��یرود .دونالد ترامپ در حس��اب توئیتری
خود نوش��ت که س��ندرز بعد از  3/5سال کار
از کاخ س��فید به خانهاش در ایالت آرکانزاس
بازمیگ��ردد .رئیسجمهوری آمری��کا درباره
او نوش��ت :سندرز «ش��خص خیلی خاص» و
«با تواناییهای ویژه» اس��ت که در این مدت
کارهای باورنکردنی انجام داده اس��ت .س��ارا
هاکبی سندرز دومین سخنگوی کاخ سفید از
زم��ان روی کار آم��دن ترامپ بود و حال کاخ
س��فید باید در انتظار سومین سخنگوی خود
در دوران ترامپ باشد .با این حال هنوز گزینه
جایگزینی سخنگوی کاخ سفید معرفی نشده
است .دولت ترامپ رکورددار بیشترین میزان
اس��تعفاها در یک دولت در تاریخ آمریکاست.
بیثباتی تصمیمهای سیاس��ی رئیسجمهور
آمریکا یک��ی از عوامل اصل��ی افزایش تعداد
استعفاها عنوان میشود.

کودتای مجدد در سودان
شکست خورد

ش��ورای نظام��ی انتقالی س��ودان از ناکام
گذاش��تن چند تالش ب��رای کودتا علیه خود
خب��ر داد .ش��ورای نظام��ی انتقالی س��ودان
اعالم ک��رد چندین تالش ب��رای کودتا علیه
خود را ناکام گذاش��ته است .در همین راستا،
شمسالدین کباشی ،سخنگوی شورای نظامی
انتقالی س��ودان اظهار کرد :در حال حاضر 2
گروه در این زمینه بازداش��ت شدهاند که یک
گروه متش��کل از  5فرد و گروه دیگر ش��امل
دس��تکم  ۱۳شخص اس��ت .وی همچنین
اذعان کرد ،این ش��ورای نظامی بود که اخیرا
تصمیم بر متف��رق ک��ردن تحصنکنندگان
گرف��ت و ب��رای آن برنامهریزی کرد .هاش��م
احم��د بابکر ،رئیس جدید س��تاد مش��ترک
ارتش س��ودان نیز در این باره تأکید کرد :این
تالشها به کودتا منجر نشده و در نطفه خفه
ش��دند .اقدامات قانونی در ای��ن زمینه انجام
ش��ده و تحقیقات در جریان است .وی افزود:
پیچیدگی داخلی اوضاع سیاس��ی کش��ور و
پیامده��ای منطق��های و بینالمللی آن باعث
میشود تا چنین تالشهایی انجام شود.

جوکو ویدودو رئیسجمهور
اندونزی نیست

اپوزیس��یون اندون��زی میگوی��د «جوکو
وی��دودو» رئیسجمه��ور ای��ن کش��ور که در
انتخابات ریاستجمهوری بار دیگر پیروز شده
بود ،در این انتخابات تقلب کرده اس��ت .نتایج
رسمی انتخابات ریاستجمهوری اندونزی که
ماه گذشته میالدی توس��ط کمیسیون عالی
انتخابات این کش��ور منتش��ر ش��د ،نشان داد
جوکو ویدودو موفق ش��د تا پرابووو س��وبیانتو،
ی��ک ژنرال بازنشس��ته را شکس��ت دهد و در
انتخابات پیروز شود اما مخالفان رئیسجمهوری
این شکست را نپذیرفتهاند .این مناقشه باعث
ناآرامی چندین هفتهای در این کشور آسیایی
شد و خشونتهایی نیز بین حامیان دو طرف
در جاکارتا ،پایتخ��ت اندونزی بهوجود آمد .در
جریان این درگیریها  8تن کش��ته و بیش از
 ۹۰۰نفر دیگر نیز زخمی ش��دند .پلیس دهها
تن را نیز دس��تگیر کرده که بس��یاری از آنها
متحدان نزدیک رقیب شکست خورده ویدودو
هستند .پرابووو و تیم وی از دادگاه قانون اساسی
اندونزی خواس��تهاند تا نتایج رسمی را باطل،
عدم صالحیت ویدودو و معاونش را اعالم یا یک
انتخابات دیگر برگزار کند .این دادگاه قرار است
حک��م خود را در تاریخ  ۲۸ژوئن س��ال جاری
میالدی اعالم کند.

