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پنجشنبه  10مرداد 1398

شرق دور

تحریم  350میلیون دالری
کره علیه آمریکا

کره جنوبی به دنبال ی��ک تحریم تجاری
 350میلی��ون دالری علی��ه آمریکا طی یک
درگیری بر سر عوارض لولههای فوالدی است
که در دوره اوباما وضع شده ،این در حالی است
که دامنه اختالفات تجاری  2کش��ور در حال
سرایت به سیاست است .به گزارش رویترز ،این
کشور در  2014به سازمان تجارت جهانی رفت
تا عوارض اعمال ش��ده توسط آمریکا بر نوعی
لوله فوالدی مورد استفاده در صنعت انرژی را
به چالش بکش��د .واشنگتن اعالم کرد هدف از
این عوارض جلوگیری از صادرات این محصول
کرهجنوبی با قیمتهای ارزان و ناعادالنه است.
پس از اینکه کرهجنوبی یک موفقیت نسبی در
س��ازمان تجارت جهانی به دست آورد ،آمریکا
مجبور ش��د تا دوازدهم ج��والی از این حکم
پیروی کند .س��ئول متقابال اعالم کرد آمریکا
موفق به این کار نشده ،بنابراین کره تحریمهایی
را برابر با ضرر تجاری که آمریکا به این کش��ور
زده ،بر آن کشور اعمال میکند .در درخواست
تحریمی که توس��ط س��ازمان تجارت جهانی
منتشر ش��ده ،آمده است« :بر اساس اطالعات
موجود خسارت ساالنه  350میلیون دالر برآورد
شده است .این مقدار با اعمال نرخ رشد ساالنه
بازار این لولههای فوالدی در آمریکا تنظیم شده
اس��ت» .کره جنوبی قص��د دارد این تحریمها
را ب��ا وضع عوارض بر ان��واع خاصی از کاالهای
آمریکایی اعمال کند .ارزش صادرات لولههای
فوالدی کرهجنوبی به آمریکا در  2013معادل
 818میلیون دالر بود که بهخاطر رونق صنعت
نف��ت و گاز ش��یل آمریکا افزای��ش یافته بود.
کرهجنوبی درخواس��ت تحریمها را برای نهم
آگوست به س��ازمان تجارت جهانی ارائه داده
ول��ی آمریکا احتماال ب��ا آن مخالفت میکند.
سیستم سازمان تجارت جهانی بر اساس تشویق
طرفین به حل دوستانه درگیریها طراحی شده
و اعمال تحریمهای تجاری یک پیامد نادر در
این سازمان اس��ت ولی کرهجنوبی قبال از این
سیس��تم برای تحریم استفاده کرده است .این
متحد تجاری و امنیتی آمریکا در ش��رق آسیا
توانس��ت اجازه تحریمهای ساالنه  85میلیون
دالری را بر واش��نگتن پس از درگیری درباره
ماشینهایلباسشوییبگیرد.
قدس

یک و بام دو هوای پادشاه اردن
بر سر فلسطین

ش��اه اردن ک��ه در ابت��دای مطرح ش��دن
طرح خائنان��ه «معامله قرن» از س��وی دونالد
ترام��پ و اطرافیانش ،خود را مخالف اجرای آن
نش��ان میداد ،احتماال با پمپاژ مالی گس��ترده
س��عودی ،دوباره وارد کورس سران عربی برای
خودفروش��ی به آمریکا و صهیونیس��تها شده
اس��ت .عبداهلل دوم به دنبال شرکت در نشست
تجاری شکس��ت خورده منامه که توسط جرد
کوش��نر ،داماد رئیسجمهور ایاالت متحده به
منزله گام نخس��ت اجرای معامل��ه قرن برگزار
شد ،در حالی تکاپویش را در این زمینه افزایش
داده که اساس��ا این طرح اسرائیلی باعث از بین
رفتن مش��روعیت او ب��ه عن��وان وارث خاندان
هاشمی چه در مقام پادشاه اردن (با  50درصد
جمعیت فلسطینیتبار) و چه قیم اماکن متبرکه
بیتالمقدس خواهد ش��د .با این حال جانشین
نیمه انگلیسی -نیمه عربی شاه حسین که فاقد
مشروعیت اصیل مردمی است و میداند بدون
حمایت استعمار واشنگتن و لندن در مقامهای
قراردادی فوق دوامی نخواهد داش��ت ،تصمیم
گرفت��ه روی همان چیزی قمار کند که محمد
بنسلمان قمار کرد ،یعنی زدودن هویت اسالمی
و بومی از قدس و فلسطین اشغالی به نفع اربابان
آنگلوصهیونیست .به گزارش خبرگزاری اردنی
عمون ،عبداهلل دوم دی��روز در دیدار با میهمان
یهودیاش «جرد کوش��نر» که س��فر دورهای
خود ب��ه خاورمیانه را از امان آغاز کرده اس��ت،
بازی ی��ک بام و دو هوا در عالم سیاس��ت را به
نمایش گذاش��ت و ریاکارانه ،توأمان از  2طرح
متناقض غربیها درباره فلس��طین یعنی طرح
دو دولت فلس��طینی و اسرائیلی و طرح معامله
قرن حمایت کرد .اگرچه ش��اه اردن برای جلب
نظر دس��تکم نیمی از جمعیت فلسطینیتبار
کش��ورش در گفتوگو با داماد ترامپ و مشاور
ویژه او در مذاکرات سازش تشکیالت خودگردان
و رژیم صهیونیستی ،بر تشکیل دولت مستقل
فلس��طینی در مرزه��ای  ۱۹۶۷ب��ه پایتختی
قدس ش��رقی تاکید کرد اما در عمل با شرکت
در نشست منامه از یهودیسازی قدس شریف
حمای��ت ک��رده اس��ت .در این دی��دار «ایمن
الصفدی» وزیر خارجه اردن« ،بش��ر الخصاونه»
مشاور پادشاه اردن در امور ارتباطات و هماهنگی
و «جیسون گرینبالت» مشاور ترامپ و فرستاده
وی��ژه او در مذاکرات و گفتوگوهای بینالمللی
و هی��أت همراه نیز حضور داش��تند .این هیات
به ریاست کوشنر قرار اس��ت عالوه بر اردن ،به
فلسطین اشغالی ،مصر ،قطر ،عربستانسعودی،
امارات و مغرب نیز سفر کنند.

وطن امروز

ادامه تسخیر بازار جهانی توسط غول فناوری چینی

هوآوی تحریمهای آمریکا را هوا کرد

تحریمه��ای آمری��کا علی��ه غ��ول فن��اوری
چی��ن نتایجی کامال عکس داش��ته اس��ت .اواخر
اردیبهشتماه پس از آنکه به دستور دونالد ترامپ،
ش��رکت هوآوی به بهانه تهدید منافع ملی ایاالت
متحده اما در حقیقت در راس��تای جنگ امنیتی
و اقتصادی آمریکا با بزرگترین شریک تجاریاش
در فهرس��ت س��یاه بازار این کش��ور قرار گرفت،
موسس این ش��رکت چینی در جمالتی تاریخی
اعالم کرد آمریکاییها آنها را دست کم گرفتهاند.
«رن ژنگف��ی» آن روز گفت« :ما افراد و خانوادهها
را به خاطر رس��یدن به یک آرمان فدا کردیم تا در
رده نخست جهانی قرار بگیریم ...برای رسیدن به
این آرمان دی��ر یا زود باید در تقابل با آمریکا قرار
بگیریم».
این خواب خیلی زودتر از آنچه تصورش میشد
تعبیر شد .یک ماه و نیم بعد از ممنوعیت فعالیت
ش��رکت مخابراتی هوآوی تکنولوجی��ز در ایاالت
متحده ،معلوم ش��د سود این ش��رکت نسبت به
قبل تحریمها بیش��تر هم ش��ده ،بویژه از فروش
گوشیهای هوشمند .به گزارش سیانان ،لیانگ
هوآ ،مدیرعامل هوآوی درآمد نیمه اول سال 2019
میالدی را  58میلیارد دالر اعالم کرد .بدین ترتیب
دومین فروش��نده گوشی همراه در جهان با وجود
از دست دادن بازار آمریکای شمالی و کاهش نرخ
فروشش در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی بر
اثر تحریمهای ترامپ ،نه تنها همچنان این عنوان
را حفظ کرده ،بلکه در آمدش در نیمه اول س��ال
 2019نسبت به سال قبل  23درصد رشد داشته
که به رشد  8/7درصدی سود عملیاتیاش در این
بازه زمانی منجر شده است.
این بهرغم کاهش نرخ رشد درآمد هوآوی در 3
ماه دوم  2019نسبت به  3ماه نخست سال()2019
بوده است که قطعا بهخاطر تحریمهای واشنگتن
بوده اما مدیران این ش��رکت تاکید دارند در پایان
سال میالدی ،سود و درآمدی را که در ابتدای سال
پیشبینی کرده بودند محقق خواهند کرد.
هوآ اگرچه روز سهشنبه رشد  24درصدی این
برند در بازار جهانی گوشیهای هوشمند را در نیمه
اول س��ال  2019با فروش 118میلیون دس��تگاه
اعالم ک��رد اما ترجیح داد در س��خنانش یک راز
مهم را مسکوت بگذارد و آن اینکه هوآوی در بازار
بزرگ یک و نیم میلیارد نفری چین و کشورهای
همسو ،رقیب آمریکایی خود اپل را از میدان به در
کرده است.
ب��ه گفته مو جیا ،تحلیلگر ش��بکه برآوردهای
تج��اری کانالیس ،در حالی که س��هم ه��وآوی از
فروش گوشیهای هوش��مند در بزرگترین بازار
محصوالت دیجیتالی جهان یعنی کشور چین به
 38درصد افزایش پیدا کرده است ،اپل به مرز 14
درصد س��قوط کرده تا جایی که فروشش در سال
جاری کمی بیش از  5میلیون دستگاه بوده است.
با آنک��ه ترامپ در آس��تانه اج�لاس جی 20

ژاپن ،موقتا دستور ممنوعیت استفاده از تجهیزات
مخابراتی هوآوی در بازار کش��ورش را تعلیق کرد
اما شرکتهای بزرگ سیلیکون ولی مثل گوگل به
طور مشخص زیر فشار «راس ویلبر» وزیر بازرگانی
دول��ت ترام��پ و ب��ازوی اجرایی او ب��رای اعمال
تحری��م مزبور بودهاند .گوگل تقریبا بالفاصله پس
از فرمان اجرایی اولیه ترامپ ،دسترس��ی هوآوی
به نسخههای به روز رسان سیستم عامل اندروید
را مسدود کرد و این به معنای دسترسی نداشتن
مدلهای ماه م��ه  2019به بعد تلفنهای همراه
اندرویدی هوآوی به نرمافزارهای پرکاربردی نظیر
گوگل پلی استور ،جیمیل و یوتیوب خواهد بود.
همچنین تحریمهای ترامپ مانع از دسترسی
هوآوی به بخش��ی از عرضهکنندگان سختافزار و
نرمافزار مورد نیاز سیستم عامل اندروید همچون
اینتل و کوالکوم ش��ده اس��ت اما همزمان خبرها
حاکی از تالش برای توس��عه دادن سیستم عامل
خاص ش��رقیها بر اس��اس نس��خه اوپن سورس
اندروی��د ،از طریق مجوز منبع ب��از «ایاواسپ»
است .به عبارت دیگر غولهای فناوری آمریکا مثل
گوگل که جایگاه جهانیشان تا همین جای کار در
معرض ظهور پدی��دهای چون بالکچین به خطر
افتاده بود با سبقت اژدهای زرد در زمینه فناوری،
در حال از دست دادن میدان بازی هستند.
ای��ن یک خب��ر تلخ ب��رای س��رمایهگذاران و
سهامداران سیلیکون ولی بود که افزایش سود یک
غول فناوری چند ملیتی تحریم شده به مرکزیت
ت آیتی چین در حالی اس��ت که
ش��نژن ،پایتخ 
هنوز عرضه تجاری س�لاح فناوران��ه انحصاری و
تحولبخش خود یعنی اینترنت نسل پنجم ()G5
را آغاز نکرده و فروش نخس��تین نسل گوشیها و
تبلتهای سازگار با آن تنها به شکل سفارشی انجام
میگیرد ،نه بر اساس تولید انبوه.
البته ب��ه گفته مدی��ر عامل هوآوی ،توس��عه
بازار خدمات و زیرساختس��ازی اینترنت نس��ل
پنج��م به آنها کمک کرده به ترمیم  80درصدی

 10نامزد دموکرات برای رقابت با ترامپ مناظره میکنند

میشگان داغ تر از همیشه

یانکیآباد گ�روه بینالملل :الیزاب��ت وارن
و برنی س��ندرز که پیشروترین
کاندیداهایکارزارانتخاباتیپرجمعیتدموکراتها
هستند ،برای نخستین بار رو در روشدند .آنها در
مناظره انتخاباتی خود از جمله به سواالتی درباره
مس��ائل نژادی ،مهاجرت و مراقبتهای بهداشتی
پاسخ دادند 10 .کاندیدای دیگر مرحله مقدماتی
ح��زب دموک��رات از جمل��ه جو بای��دن و کاماال
هریس امروز پنجش��نبه روبهرو خواهند شد .دور
اول مناظره تلویزیونی این نامزدها اواخر ماه ژوئن
در میامی فلوریدا برگزار شده بود .انتظار میرفت
میلیونها نفر از مردم آمریکا به تماشای این مناظره
بنشینند .نظرسنجی پولیتیکو  /مورنیگ کانسالت
که سهشنبه منتشر شد ،نشان میدهد یک سوم
آمریکایی که قصد رای دادن در انتخابات مقدماتی
حزب دموک��رات را دارند گفتند «انگیزه زیادی»
برای تماش��ای دور دوم مناظره دارند و نزدیک به
 ۴۰درصد هم گفتند «تا حدودی» برای تماشای
آن انگی��زه دارند .نامزد نهای��ی دموکراتها ژوئیه
سال آینده در گردهمایی ملی حزب رسما معرفی
خواهد ش��د .انتخابات ریاست جمهوری چند ماه
بع��د از آن در نوامبر برگزار خواهد ش��د .چندین
نفر از نامزدها در بیانیه آغازین خود سیاستهای
پیشرو را ناممکن دانستند و گفتند این راه مناسبی
برای شکس��ت دادن دونالد ترامپ نیس��ت .جان
دیلینی ،نماینده سابق کنگره گفت« :نمیتوانیم پا
در مس��یری بگذاریم که سناتور سندرز و سناتور
وارن میخواهن��د؛ ب��ا سیاس��تهایی مثل بیمه
بهداشتی همگانی ...و سایر قولهای ناممکنی که
رایدهندگان مستقل را میراند» .سناتور وارن در
بیانیه خود گفت« :هر کسی که امشب یا فرداشب
در این صحنه حض��ور دارد رئیسجمهور خیلی
بهت��ری خواهد بود» .وی ق��ول داد صرف نظر از
آنکه چه کسی در انتخابات مقدماتی پیروز شود،
برای «شکس��ت دونالد ترامپ و انتخاب کنگرهای

دموکرات» ب��ا او همکاری کند اما افزود نمیتوان
با «ایدههای کوچک و بزدلی» مشکالت آمریکا را
حل کرد .س��ندرز در بیانیهاش بیش از هر چیز بر
بیمه بهداشتی تمرکز کرد و گفت« :مراقبتهای
بهداش��تی یک حق بشری اس��ت ،نه یک امتیاز
و م��ن ب��رای آن خواهم جنگی��د» .الیزابت وارن
در جای��ی از مناظره گف��ت« :من درک نمیکنم
چرا کس��ی دردس��ر فرآیند نامزدی در انتخابات
ریاستجمهوری را به خود میخرد تا فقط بگوید
چه کارهایی را واقعا نمیشود کرد و نباید برای آنها
جنگید» .این سخن با تشویق شدید حاضران در
سالن روبهرو شد .به گزارش بیبیسی این جمالت
عم�لا تبلور تم این مناظره بود؛ بحثی زنده میان
وارن و س��ندرز از ی��ک ط��رف و میانهروهایی در
ط��رف دیگر که گفتهاند طرحهای آنها واقعبینانه
نیس��ت .در مناظره پنجش��نبه جو بایدن معاون
س��ابق رئیس جمهور ،کاماال هریس سناتور اهل
کالیفرنیا ،کوری بوکر سناتور نیوجرسی ،جولیان
کاس��ترو ش��هردار س��ابق س��نآنتونیو ،کرستن
جیلیبرند س��ناتور نیویورک ،مایکل بنت سناتور
اه��ل کلورادو ،تولس��ی گابارد نماین��ده کنگره از
هاوایی ،جی اینسلی فرماندار واشنگتن ،بیل دی
بالسیو شهردار نیویورک و اندرو یانگ مدیر فناوری
س��ابق شرکت خواهند داشت .این در حالی است
که رقابتهای انتخاباتی در آمریکا شرایط ویژهای
یافته اس��ت و ترامپ هم در می��ان افکار عمومی
آمریکا ش��رایط پیچیدهای دارد و چندان از آینده
خود مطمئن است که هر حملهای به جناح مخالف
میکند .ترامپ در عین حال با توجه به جایگاهی
که در مقابل رقبایش دارد ،گفته اس��ت رد شدن
یک دعوی قضایی از س��وی یک قاضی فدرال که
توس��ط کمیته ملی حزب دموکرات ثبت شده و
بیانگر اتهام مداخله در کمپین  ۲۰۱۶ترامپ بود،
«اثبات بیگناهی و تبرئه» او است و گفت« :شکار
موهومات» به پایان میرسد.

ضربه تحریمهای  2ماه اخیر به بازار گوش��یهای
اندرویدیش��ان در غ��رب بپردازند .این ش��رکت
ب��رای ارائه خدمات نخس��تین ویرایش از  G5که
سرعت آن دستکم  5برابر نسل چهارم است ،تنها
 28قرارداد اروپایی منعقد کرده اس��ت .قطعا این
جز قراردادهای بزرگی اس��ت که اژدهای فناوری
چینی با کش��ورهای آسیایی نزدیک به خود نظیر
کرهجنوبی و همچنین روس��یه به عنوان شریک
راهبردی پکن بسته است.
دومین تولیدکننده بزرگ تلفن هوش��مند در
جهان همچنین به تالش برای دور زدن تحریمهای
آمریکا علیه ایران متهم ش��ده است که این نشان
میدهد چه خطر بزرگی از سوی توسعه فناورهای
انحصاری هواوی ،آمریکا را تهدید میکند.
بهانه ترامپ درباره تالش مس��تمرش از زمان
ورود به کاخ س��فید برای افزای��ش تعرفه واردات
کاالهای چینی بوی��ژه در محصوالت «های تک»
(فناوری باال) همواره پرداخت نکردن حق مالکیت
معنوی محصوالت و فناوریهای به س��رقت رفته
از آمریکاییها بوده اس��ت اما حاال با ورود نسل 5
اینترنت ،احتماال این آمریکاییها هستند که از این
پس برای سرقت فناوری بینظیر چینیها به تکاپو
بیفتند .دولت آمریکا در فاصله پس از صدور دستور
ترامپ برای قرار گرفتن هوآوی در فهرس��ت سیاه
مجبور ش��ده است ش��رکای راهبردیاش در اروپا
یعنی انگلیس و آلمان را مکررا نسبت به قرارداد با
چین برای توسعه  G5تهدید کند اما نتیجه خاصی
نگرفته است.
حتی «فدریکا موگرینی» مس��ؤول سیاس��ت
خارجی اتحادیه اروپایی درحاشیه نشست امنیتی
 2ماه پیش آس��یا در س��نگاپور ،آب پاکی را روی
دس��ت ترامپ ریخت و در جمع خبرنگاران گفت
بروکس��ل برنامهای برای تحریم هوآوی ندارد .این
همان چراغ س��بزی بود که باعث ش��د چینیها
مسلس��لوار قراردادهای خدمات اینترنت نس��ل
پنجم با کشورهای اروپایی را منعقد کنند.

در حقیقت مالحظات امنیتی حاکمان آمریکا
که به واسطه آنها عروسک خیمهشب بازیشان در
کاخ سفید را مجبور کردند جلوی ورود تجهیزات
پیش��رفته هوآوی ب��ه ایاالت متح��ده و آمریکای
شمالی را بگیرد ،چشماندازی بسیار کوتاه خواهد
داش��ت ،چون طبق پیشبین��ی ژنگفی ،با برتری
اینترنت فوق پر سرعت چینی ،رقبای غربی حداقل
تا  2-3سال نمیتوانند به پای آنها برسند.
مدیر ش��رکت «های س��یلیکون» وابس��ته به
ش��رکت هوآوی ک��ه برای تلفنهای هوش��مند و
سرورهای تولید این شرکت تراشه تولید میکند،
ماه پیش گفته بود آنها سالهاس��ت خود را برای
رویارویی با س��ناریویی نظیر قطع دسترس��ی به
تراش��هها و فناوریهای پیش��رفته توس��ط دولت
آمریکا آم��اده کردهاند .م��اه مارس(فروردین) نیز
رئیس واحد تلفنهای هوش��مند شرکت هوآوی
گفته بود این ش��رکت از پیش س��امانههای عامل
اختصاصی را برای گوش��یها و رایانههای تولیدی
خود طراحی کرده بود تا در صورت تحریم هوآوی
از س��وی ش��رکتهای آمریکایی از این سیس��تم
عاملها استفاده کند.
تارنمای آمریکایی فایننش��ال ریویو با اشاره به
پیشآمادگی چینیها ب��رای مواجهه با تحریمها
مینویس��د«:هوآوی با درس گرفتن از تحریمهای
پیشین صادراتی ایاالت متحده بر رقیب محلیشان
یعنی ش��رکت «زدتیای» ،قطع��ات مورد نیازش
را از قبل انبار ک��رده ،با تامینکنندگان جایگزین
سختافزاری و نرمافزاری قرارداد بسته ،تراشههای
خاص خود را برای گوشیهای هوشمند تولیدیاش
توس��عه داده و در کل بودج��ه تحقیقاتیاش را به
سالی  17میلیارد دالر افزایش داده بود.
اینجاست که باید دوباره کری تاریخی موسس
ه��وآوی را برای رقیب حیثیت��ی مرور کنیم« .رن
ژنگف��ی» که هنوز عن��وان مدیری��ت اجرایی این
ش��رکت را برعه��ده دارد ،در پیشبینیهای یک
ماه و نیم پیش خود کامال واقعگرا بود .او پیروزی
قریبالوق��وع در تقاب��ل با آمریکاییه��ا را به رغم
اعتراف به ضرر احتمالی  30میلیارد دالری هوآوی
از تحریمهای ترامپ طی  2س��ال آتی پیشبینی
کرده بود اما بازار فناوری چینی با چنان سرعتی در
حال گسترش است که در شن ژن کک کسی هم
از این ضرر که معادل درآمد ناخالص سرانه برخی
کش��ورهای اروپایی است نگزیده است .ژنگفی آن
روز با اعتماد باال نسبت به دست برتر طرف خود در
فناوری گفته بود که ضرر آمریکاییها از تحریمهای
ترامپ کم از چینیها نخواهد بود.
برتری فناورانه که هوآوی تنها در زمینه امنیتی
برای جامعه اطالعاتی و دستگاههای امنیتی چین
و متحدان راهبردیاش در تقابل با رقبای غربی یا
ژاپن و استرالیا ایجاد میکند بدین معناست که آنها
سرعت کنش و واکنش و قدرت پردازش رایانهای
دستکم  5برابری خواهند داشت.

هشدار قطر به کشورهای عربی

فورا ً از یمن خارج شوید!
گروه بینالملل« :حمد الکواری»
قیام یمانی
از وزرای مشاور دولت قطر که در
سطح معاون نخستوزیر است به کشورهای حاشیه
خلیجفارس توصیه کرد از یمن خارج شده و یمن
را به یمنیها بس��پارند .الکواری در صفحه توئیتر
خود با اشاره به اینکه یمن یکی از کشورهای اصیل
و دارای تمدن است ،نوشت« :اگر کشورهای خلیج
فارس آن زمان که ش��رایط فراهم بود به توس��عه
یمن کمک میکردند اکنون به منبعی برای خیر و
امنیت تبدیل شده بود» .وی با اشاره به اینکه باید
یمن را به حال خود رها کرد ،نوشت« :هر کسی در
امور داخلی یمن دخالت کرد بهای آن را پرداخت،
یمن را به یمنیها واگذار کنید ،به آنها اعتماد کنید
و به بازس��ازی آن کمک کنی��د [در آن صورت]
یمن یکپارچه خواهد شد» .قطر از ابتدای تشکیل
ائتالف عربی به رهبری عربستانسعودی علیه یمن
از جمله اعضای ای��ن ائتالف بود و یکهزار نظامی
قط��ری و هواپیماهای جنگ��ی آن در این ائتالف
مش��ارکت داش��تند اما خرداد  ۹۶به دنبال قطع
روابط  4کشور (عربستان سعودی ،مصر ،امارات و
بحرین) با قطر و محاصره این کش��ور ،قطر نیز از
ائتالف علیه یمن خارج شد .این در حالی است که
نقش امارات عربی متحده در هدایت خش��ونتها
در یمن غیر قابل انکار است و اماراتیها به صورت
غیررسمی گفتهاند از یمن خارج میشوند .برخی
منابع نظامی اماراتی گفتن��د که نیروهای یمنی
آموزشدی��ده و مجهز ب��ه مدرنترین تجهیزات
جنگی ،عملیاتهای رزمی در جبهه ساحل غربی
ت انصاراهلل
را انجام خواهند داد و به هر گونه عملیا 
پاسخ خواهند داد .این منابع در مصاحبه با روزنامه
اماراتی «الخلیج» ،نقش محوری نیروهای مسلح
امارات در آموزش و توانمندسازی یگانهای رزمی
یمنی و ارائه حمایتهای لجستیک و تسلیحاتی
به ای��ن یگانها به منظور اج��رای مأموریتهای
ملی برای مقابله با «ش��بهنظامیان» و حمایت از

مناطق آزادش��ده را ستودند .الخلیج به نقل از این
منابع ،این ش��بهنظامیها را «ارتش ملی» نامید و
نوش��ت ،نزدیک به  ۹۰هزار نیروی «ارتش ملی»
برای اجرای مأموریتهای رزمی بیس��ابقه آماده
ش��دهاند که توان و امکان��ات ارتش برای تکمیل
آزادسازی تمام ش��هرها و پایان دادن به کودتا در
صورت عدم دستیابی به راهحل سیاسی را تقویت
میکند .نزدیک به یک ماه است که زمزمه خروج
نیروه��ای امارات��ی از یمن به گوش میرس��د و
مقامات امارات هم این مس��اله را تأیید کرده ولی
آن را «کاهش نیرو یا بازاس��تقرار آن» خواندهاند.
با این حال هنوز آمار مشخصی از تعداد نظامیان
خارج شده از یمن در دسترس نیست .خبرگزاری
آسوش��یتدپرس آمریکا به نقل از منبع آگاهی که
بنا به دالیل امنیتی خواس��ته نامش فاش نشود،
گزارش داد که ابوظبی طی هفتههای گذش��ته،
بی��ش از نیمی از نیروهای خ��ود را از یمن خارج
کرده است .این منبع آگاه به این خبرگزاری گفته
است« :قبل از آنکه عقبنشینی آغاز شود ،نزدیک
به  ۱۰هزار نیروی اماراتی در یمن حضور داشتند».
این در حالی اس��ت که ابوظبی با انتقال چند صد
نفر از ش��هروندان جزیره سقطری در جنوب یمن
میخواهد آنان را در نیروهای مسلح خود در امارات
ادغام کرده یا به عنوان مزدور برای جنگ در سایر
کشورها اعزام کند .در این بین باید تاکید کرد که
جز امارات ،بحرین و عربستان و برخی کشورهای
عربی ،سودان هم متحمل زیانهای شدیدی شده
است .سربازان و افس��ران سودانی در جنگ یمن
متحمل خسارتهای شدیدی شدهاند .همچنان
هزاران سرباز سودانی در یمن مستقر هستند و هر
روز تصاویری از کشتهها و زخمیهای این نیروها
در شبکههای اجتماعی منتشر میشود که منجر
شده درخواستها برای خروج آنها از یمن بیشتر
شود .حاال باید دید کشورهای عربی نظر قطریها
برای خروج از یمن را تا چه اندازه جدی میگیرند.

شماره 7 2780
چهارگوشه

رویارویی انگلیس و روسیه
در آسمان استونی

جنگندههای بریتانیا واقع در استونی برای
مس��دود کردن مس��یر یک هواپیمای ترابری
نظامی روس��ی که نزدیک به حریم هوایی این
کشور پرواز میکرد ،از آشیانه خود برخاستند.
این خبر را وزارت دفاع بریتانیا  -سهشنبه  -طی
بیانیهای اعالم کرد .در این بیانیه آمده است« :ما
این هواپیمای ترابری را به سوی شمال همراهی
کردیم تا از حریم هوایی استونی خارج شود».
در این بیانیه همچنین آمده اس��ت که رویداد
پیشآمده کامال عادی است و نشان از آن دارد
که «بریتانیا برای همکاری با شریک استونیایی
خود در منطقه حضور دارد».

منطقه امن ترکیه در مرزهای سوری!

ترکی��ه ب��ا گذش��ت بی��ش از  8س��ال از
درگیریهای سوریه کماکان به دنبال ایجاد یک
منطقه حائل است .ترکیه از نفوذ گروههای کردی
نگران است به همین منظور پیشنهاد منطقه حائل
را با قوت پیگیری میکند .شورای دفاع ملی ترکیه
در بیانیهای اعالم کرد :در جلسه سهشنبه شب ما
دوباره بر طرحمان برای ایجاد یک «کریدور صلح»
در چارچوب تضمی��ن امنیت مرزهایمان تاکید
و آن طرحها را تایید کردیم .در نشس��ت امنیتی
ترکیه درباره حفاریهای گازی ترکیه در سواحل
قبرس نی��ز بحث و بررس��یهایی صورت گرفته
است .در بیانیه ش��ورای دفاع ملی ترکیه در این
زمینه آمده است ،موضع ترکیه در شرق مدیترانه
براس��اس نیت این کش��ور برای صلح و ثبات در
منطقهو تضمینگسترشهمکاریهایمنطقهای
است و ترکیه به مواضع اصولی خود براساس منافع
ملی آنکارا و قبرس و همچنین منطبق با قوانین
بینالمللی ادامه خواهد داد.

محاکمه بشیر به تعویق افتاد

دادستانی س��ودان اعالم کرد محاکمه عمر
البشیر ،رئیسجمهوری برکنار شده این کشور به
 ۱۵آگوس��ت ( ۲۴مرداد) موکول شد .دادستانی
س��ودان دلیل به تعویق افتادن جلسه محاکمه
البش��یر را حضور نیافتن وی در جلسه محاکمه
عنوان ک��رد .در همین راس��تا ،احم��د ابراهیم
الطاهر ،رئیس وکالی مدافع عمر البش��یر گفت
جلس��ه محاکمه به دلیل حضور نیافتن البشیر
در دادگاه به دالیل امنیتی به تعویق افتاده است.
وی افزود :تنها یک اتهام علیه عمرالبشیر مطرح
شده که در ارتباط با اموال مصادره شده در مقر
ریاس��تجمهوری اس��ت .این اموال هدیهای از
سوی یک کشور بوده که شامل بودجه نمیشده
است .مقامات سودان سهشنبه درخواست وکالی
مدافع عمرالبشیر برای به تعویق انداختن جلسه
محاکمه وی به دلیل درگذش��ت م��ادرش را رد
ک��رده بودند .قرار بود این جلس��ه روز گذش��ته
(چهارشنبه) برگزار شود.

پارلمان عراق توافق امنیتی
با اردن را تصویب کرد

پارلمان عراق اجرایی شدن توافقنامه همکاری
امنیتی با اردن را تصویب کرد« .فرات التمیمی»
نماینده پارلمان عراق اظهار داشت :پارلمان عراق
روز سهش��نبه در یک جلس��ه رس��می ،اجرایی
ش��دن توافقنامه امنیتی میان بغ��داد و امان را
امضا کرد .بغداد و امان در ماه آگوس��ت گذشته
یک توافقنامه امنیتی امض��ا کردند که هدف از
آن تقویت همکاری میان  2کشور در زمینههای
امنیتی و نظامی از طریق تبادل اطالعات درباره
حمایت از مرزها و تجهیز توانمندیهای اطالعاتی
و آموزش��ی با هدف مبارزه با تروریس��م اس��ت.
التمیمی خاطرنش��ان کرد :تصویب این موضوع
با موافقت تم��ام اعضای حاضر در پارلمان عراق
صورت گرفت و کسی با آن مخالفت نکرد.

استارتی در کار نخواهد بود

جان بولتون میگوید آمریکا پیمان استارت
را با روسیه تمدید نمیکند .این در حالی است
ک��ه آمریکاییها در بدعهدی و بر هم زدن نظم
جهانی طی  3س��ال گذش��ته گامهای موثری
برداش��ت ه و منجر به افزایش هرج و مرج جهانی
شدهاند .معاهده استارت  ۳آمریکاییها و روسها
را ب��ه عملیات کاه��ش متقاب��ل زرادخانههای
اس��تراتژیک هس��تهای ـ ب��ه کاهش  7س��اله
کالهکهای هس��تهای به ه��زار و  ۵۵۰عدد و
 ۸۰۰س��کوی پراکنده و غیر پراکنده و کاهش
موشکهای بالستیک و قارهپیما ـ ملزم میکند.
قرار بود این س��ند در طول  ۱۰سال اجرا شود
و بر اس��اس تواف��ق ،طرفین ام��کان تمدید به
مدت  5سال دیگر نیز داشته باشد .این معاهده
آمریکایی -روس��ی به تبادل اطالع��ات درباره
تعداد کالهکهای جنگی  2بار در سال تصریح
میکند .توافق استارت  ۳برای کاهش سالحهای
استراتژیک و حمالت هستهای پس از مذاکرات
سختی حاصل شد .زمان پایان این توافق پنجم
فوریه  ۲۰۱۸بود که روسیه و آمریکا باید در این
دوره اهداف مکتوب در توافق را که زمان آنها در
سال  ۲۰۲۱پایان مییابد ،محقق کنند.

