
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز یکشنبه )30 تیر ماه( مدعی شد که کامبوج طی قراردادی متعهد شده 
است که به چین اجازه استفاده از پایگاه دریایی خود را بدهد.

به گزارش وال استریت ژورنال، مقامات آمریکایی پیش نویس اولیه این قرارداد را دریافت کردند و طبق آن کامبوج 
به مدت 30 سال به چین اجازه دسترسی به پایگاه  دریایی خود واقع در ریم در خلیج تایلند را می دهد؛ از طرفی هر دو 

دولت پکن و پنوم پن به طور مداوم وجود چنین قراردادی را رد می کنند . 
پایگاه اطال ع رسانی هیل وابسته به کنگره آمریکا همچنین گزارش کرده است که آمریکا و همپیمانان این کشور 
تالش کردند تا کامبوج را از دادن مجوز به شرکت چینی برای ســاخت فرودگاه بین المللی دارا ساکور که قرار است 
در سال 2020 افتتاح شــود، منصرف کنند. هیل مدعی است که 
این فرودگاه با اجازه 99 ســاله، باند فرود دو مایلی دارد که مناسب 
هواپیمای حمل و نقل نظامی چین اســت. روابط آمریکا و چین در 
ماه های اخیر به دنبال اقدام دونالد ترامــپ در تعیین تعرفه 200 
میلیارد دالری برای کاالهای چینی و همچنین مداخله آمریکا در 
امور هنگ کنگ و حمایت از اقدامــات جدایی طلبانه تایوان، تیره و 

تار شده است.

 محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و قائم مقام فرمانده کل نیروهای مسلح امارات متحده عربی که از یکشنبه 
)30تیر ماه( به پکن سفر کرده است ظهر روز دوشنبه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار که با حضور هیأت های دو کشــور و در تاالر خلق پکن برگزار شــد همچنین بــا حضور مقامات دو 
کشور چندین تفاهم نامه همکاری در زمینه های مختلف با هدف تقویت روابط استراتژیک میان دو کشور امضا شد. 
همکاری های نظامی، آموزشی، تعامل استراتژیک و تبادل تجارب از جمله محوری تفاهم نامه هایی امضا شده بود. 
هدف از سفر سه روزه ولیعهد ابوظبی، شــرکت در اجالس اقتصادی سرمایه گذاری  و تجاری دو کشور است. وزرای 
خارجه، اقتصادی، انرژی، آموزش، فرهنگ و معاون دبیر کل شــورای عالی امنیت ملی امارات در این سفر ولیعهد 
ابوظبی را همراهی می کنند. دو ســال پیش نیز در جریان ســفر 
ســال 20۱۷ میالدی رئیس جمهور چین به امارات عربی متحده، 
دو کشور ۱3 قرارداد همکاری در زمینه های مختلف امضا کردند. 
چین اکنون دومین شریک تجاری امارات است به طوری که حجم 
مبادالت تجاری دو کشــور در ســال 20۱۸ میالدی با ۱۸ درصد 
افزایش به حدود ۷۵ میلیارد دالر رســید که ۴۵ میلیارد دالر آن 

صادرات غیرنفتی است.
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آبه شینزو نخست وزیر ژاپن باقی ماند
ناکامی در کسب اکثریت

خدیجه عالمه زاده

آبه شــینزو پیــروزی خــود را در انتخابات 
ملی ژاپن اعالم کرد تا جایــگاه خود را در تاریخ 
ژاپن به عنوان باسابقه ترین نخست وزیر کشور 
ثبت کند. این در حالی اســت که کشــورش با 
چالش های بی شــماری از جمله رشــد سریع  
جمعیت سالخورده، تنش با کشورهای همسایه 
در آســیا و مذاکرات تجاری بــا ترامپ در کاخ 

سفید مواجه است.
دولت ائتالفی ژاپن به رهبری آبه شینزو در 
انتخابات مجلس سنا پیروز شد، اما به هدف خود 
برای کسب دوسوم کرسی ها دست نیافت. به این 
ترتیب برنامه نخست وزیر ژاپن برای بازنگری در 

قانون اساسی امکان تحقق ندارد.
چند سال قبل، در حالی که شینزو تنها یک 
سال نخست وزیر شــده بود، به دنبال شکست 
تحقیرآمیز حزبــش در انتخابات مجلس، وادار 
به استعفا شد. او در صحبت هایش پس از اعالم 
نتایج، تالش داشــت اتفاق مهم عدم کســب 
کرسی های الزم به منظور بازبینی قانون اساسی 
را کــم اهمیت جلوه دهد و گفــت: موضوع این 
نیست که ما بتوانیم دو سوم اکثریت را به دست 
آوریم یا خیر؛ موضوع این است که ما توانستیم 

یک بلوک حاکم پایدار را حفظ کنیم.
شکست در برد اکثریت یکی دیگر از اهداف 
برجســته آبه را به باد داد. قانون اساســی ژاپن 
خواستار چشم پوشــی از جنگ است و شینزو 
مدت مدیدی اســت که از اشــتیاق خود برای 
تغییر این قانون به منظور اجازه به تقویت نیروی 

نظامی کشور سخن گفته است.
در جریان کارزارهای انتخابات، شــینزو بر 
تمایل خود به منظور تغییر قانون اساسی تأکید 
نداشــت، بلکه ترجیح داد وعــده ایمن کردن 
اقتصاد کشور و روابط خوب خود با آقای ترامپ 
را برجسته کند. وقتی خبرنگاران به وی گفتند 
که ممکن نیســت احزاب مخالف کشــور را به 
شکل موثرتری اداره کنند، پاسخ داد: ما همواره 
گفته ایم، آیا شما می خواهید کشور را به صورت 

پایدار اداره کنیم یا هرج و مرج شود؟
پیروزی شــینزو در حالی صــورت گرفت 
که وی در کش مکش بــا وظایف حرفه ای خود 
شامل تقویت اقتصاد، افزایش نرخ تنبل تولد و 
جلوگیری از رشد شدید سهم زنان در مدیریت و 

سیاست بوده است.

از بسیاری از جهات، موفقیت شینزو نشأت 
گرفته از نبود مخالف قدرتمند بوده اســت و نه 

یک راهبرد عمومی در چشم انداز حزب او.
مشارکت رأی دهندگان ۴9 درصد بود، رتبه 
دوم کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات 
برای مجلس اعالی ژاپن؛ البته بارش شدید باران 
نیز یکــی از دالیل بود و کناره گیــری برخی از 

نامزدها نیز مزید بر علت شد.
البته برخی تحلیل گران نیز عنوان می کنند 
که رسانه ها پوشــش کمی برای کارزارها ارائه 
کردند که در این عدم تمایل به رأی دادن موثر 
بود. یک تحلیل گر دانشگاه سوفیای توکیو گفت 
که برخی مردم اصال از برگزاری انتخابات مطلع 

نبودند.
آبه شینزو همواره تالش داشته است خود را 
در قامت رهبــری در کالس جهانی بگنجاند؛ او 
همواره ترامپ را در موضوعات همراهی می کند 
و تالش دارد روابط خود را با شــی جین پینگ، 

رئیس جمهور چین تقویت کند.
در جریان بازدید ترامــپ از ژاپن در ماه می 
)اردیبهشت ماه( ظاهراً این روابط خوب جواب 
داد و ترامپ عنوان کرد که مذاکرات تجاری پس 

از انتخابات ژاپن با وی ادامه می یابد.
چنین رویکرد جهانی به شینزو کمک کرد تا 
خود را به عنوان بهترین انتخاب ژاپنی ها تحمیل 
کند. او همچنین بهتریــن گزینه برای رهبری 
حزبی به شــمار می رود که از در دوران پس از 
جنگ کم و بیش قدرت را در دست داشته است.

یوکیکــو میاگــو ۸0 ســاله، یکــی از 
رأی دهندگان ژاپنی در این بــاره گفت: حزب 
لیبرال دموکرات، حزبی بود که ژاپن را به شکل 
امروزی ســاخت. آیا مردم از زندگی در چنین 
جامعه غنی با فناور ها، علوم،  اطالعات پیشرفته 

و دیگر چیزها لذت نمی برند؟

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

یک ناو جنگی بریتانیایی تالش کرده 
بود جلوی توقیف نفت کش این کشور را 
از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی بگیرد. فایل صوتی منتشــر 
شده روز یکشنبه )30 تیر ماه(، گویای 
این ماجراست؛  ماجرایی که مخاطرات 
دریانوردی در خلیج فارس را همچون 
تنش اقتصاد جهانی در جریان افزایش 
التهابات بیــن ایران و غــرب، افزایش 

داده است.
روزنامه آمریکایــی نیویورک تایمز 
در مطلبی با اشاره به فیلم منتشر شده 
از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در تشریح فایل صوتی 
منتشر شده از مکالمات بین نفت کش، 
نیروی دریایی ســپاه و نیــز ناوجنگی 
بریتانیایی نوشت: اگر از دستورات پیروی 
کنید، ایمن می مانید؛ این جمله از زبان 
یک افسر سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در پیامی رادیویی به تانکر استینا ایمپرو 

که با پرچم بریتانیا در حــال تردد بود، 
عنوان شد و بعد از آن گفت: مسیر خود را 

سریعاً به 360 درجه تغییر دهید. تمام!
در مقابــل افســر نیــروی دریایی 
سلطنتی در پیام رادیویی از ناوجنگی 
مونتروز به نفت کــش می گوید که در 
مســیر خود بماند. در این فایل صوتی 
شنیده می شود: این ناوجنگی بریتانیا 
فوکستروت 236 اســت؛ قربان تکرار 
می کنم تا زمانی که شــما در حال عبور 
از گذرگاه بین المللی هستید، بر اساس 
قوانین بین المللی عبور و مرور شما نباید 
مختل، ممانعت، مسدود یا معطل شود. 
لطفاً  تأیید کنید که شما در حال گذر از 

یک مسیر رسمی بین المللی هستید.
بریتانیا چند روز پیش از این حادثه 
عنوان کرده بود کــه همین ناوجنگی 
مونتروز خود را جلوی گروهی از قایق های 
ایرانی قرارداد بود و به طور موفقیت آمیز 
به صورت بازدارنــده جلوی تالش برای 
گرفتن یــک نفت کش دیگــر بریتانیا 
را گرفتــه بود. اما روز جمعــه، مقامات 
بریتانیا گفتند که مونتروز خیلی دورتر 

از نفت کش استینا ایمپرو بوده است.

در ویدئویی جداگانه که از ســوی 
خبرگزاری فارس منتشــر شد، لحظه 
توقیف کشتی مشهود است؛ قایق های 
کوچک ایرانی استینا ایمپرو را محاصره 
کرده اند. یک هلیکوپتــر ایرانی بر فراز 
کشتی در حال پرواز اســت و چندین 
سرباز با ماسک های سیاه برای کنترل 

نفت کش از هلیکوپتر پایین می آیند.
فایل صوتی که از سوی شرکت امنیت 
دریایی درایاد گلوبال منتشر شده، حاکی 
از دشواری حفاظت از کشتی های عبوری 
از ســاحل ایران در تنگه هرمز، حتی از 
سوی نیروی دریایی نســبتاً نیرومند 
بریتانیا است. یک پنجم از عرضه نفت 
خام جهان از این گذرگاه عبور می کند 
که بیانگر اهمیت ایــن تنگه در خلیج 

فارس است.
ایاالت متحده همواره از اشــتراک 
اطالعات و همکاری برای کمک به دیگر 
کشــورها برای حفاظت از کشتی های 
تجاری عبوری از خلیج فارس سخن گفته 
است. اما واشنگتن به طور مشخص بیان 
کرد که نقشش کمرنگ می شود و دیگر 

کشورها باید مسائل را برعهده بگیرند.

این فایــل صوتی از طرفــی ادعای 
بریتانیا در مورد موقعیت کشــتی در 
لحظه توقیف را تقویت می کند، اگرچه 
افسر نیروی دریایی ممکن است در مورد 
موقعیت کشتی به درستی سخن نگفته 
باشد. مالک نفت کش، شرکت استینا 
بالک، گفت که کشتی در زمان توقیف در 
آب های بین المللی بوده است و روز شنبه 
)29 تیر ماه( مقامات بریتانیایی گفتند 

که کشتی در آب های عمان بوده است.
ایران مدعی است که کشتی در آن 
لحظه در حال تــردد از آب های ایران 
بوده است و توضیحات مختلفی را برای 

توقیف ابراز داشته است؛ هرچند مقامات 
ایران توقیف کشتی را مجازات توقیف 
نفت کش ایرانی در ساحل جبل الطارق 
خواندند. جرمی هانت، وزیر امور خارجه 
بریتانیا توقیف کشــتی را »این به جای 
آن« خوانــد. اما این حادثه بخشــی از 
سناریوی بزرگ تر تقابل بین واشنگتن و 
تهران بر سر توافق هسته ای سال20۱۵ 
است. با خروج آمریکا از این توافق، ایران 
قدم های حساب شــده و با احتیاطی به 
سمت آغاز دوباره فعالیت  هسته ای خود 
برداشت؛ اما در همین حال کش و قوسی 
نیز به عضالت نظامی خود داد تا به دنیا 
در مورد توانایی هــای بالقوه خود برای 
بســتن تنگه هرمز به روی نفت جهان 

هشدار دهد.
توقیف نفت کش بریتانیایی عالوه 
بر آنکه یک انتقام متقابل بود، حاکی از 
استراتژی بزرگ تر ایران نیز بود. تهران 
قصد دارد هزینه شکســت قدرت های 
جهان در تعهــد به وعده هــای توافق 
هسته ای ســال 20۱۵ و خنثی کردن 
تحریم های آمریکا را باال برد. باال رفتن 
تبادل تهدیدات منجر به افزایش بهای 
نفت و افزایش ترس از یک منازعه جدید 

نظامی در منطقه می شود.
اگرچه ترامپ ابراز کرده که مشتاق به 
مذاکره محدود به توافق هسته ای بهتر 
است اما مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
روز شنبه تکرار کرد که دولت آمریکا از 
ایران می خواهد که جهت کشورش را 
به طور اساســی تغییر دهد. او افزود: ما 
هیچ نشانه ای مبنی بر آمادگی ایرانیان 
برای تغییر اساســی جهت کشورشان 
به چشــم نمی خورد، تغییر در برنامه 
هسته ای و موشکی و رفتارهای بدیمن 
در سرتاسر جهان. پیشتر بریتانیا همسو با 
فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی 
در حال ایجاد سازوکاری برای کمک به 
ایران برای رهایی از تحریم های آمریکا 
بود، بر همین اساس توقیف نفت کش 
قماری خطرناک برای ایران به شــمار 
می رود و می تواند بریتانیا را بیشــتر با 
ایاالت متحده در اعمال تحریم ها همسو 

کند. این مسئله می تواند منجر به از بین 
رفتن امیدها برای حفظ توافق هسته ای 
حتی پس از انتخابــات 2020 آمریکا و 
روی کار آمدن رئیس جمهور جدیدی 

با تصمیم برای بازگشت به توافق بشود.
اما در حال حاضــر بریتانیا به دلیل 
تغییرات در رهبری اش، خود کامال فلج 
شده است. روز چهارشنبه )دوم مرداد 
ماه( تــرزا می  کنار مــی رود، یک نفر از 
حزب محافظه کار جای او را می گیرد،؛ 
گزینه اصلی هنوز کامال مشخص نیست، 
اما بوریس جانسون گستاخ و غیرقابل 
پیش بینی، محتمل ترین گزینه آن ها 
است. جانسون، شهردار سابق لندن و وزیر 
سابق امور خارجه، پیش تر گفته است که 
از تقابل با ایران پرهیز می کند، اما اخیراً او  
به دلیل تقابل با اتحادیه اروپا در حزبش 
رشد کرده است و از طرفی روابط نزدیکی 
با ترامپ دارد. او جز طرفداران خروج از 
اتحادیه است و پیشنهاد کرده که روابط 
بهتر با آمریکا می تواند همه کاستی های 
خروج را جبران کنــد. یک هفته پیش 
از توقیف نفت کش بریتانیایی، جرمی 
هانت، وزیر امور خارجه تالش کرده بود 
تنش ها را کاهش دهد و پیشنهاد کرد 
که می توانــد آزادی نفت کش ایرانی را 
در صورت اثبات اینکه به سوی سوریه 
نمی رفته است، تسهیل کند؛ اما دادگاه 
روز جمعه جبل الطارق این احتمال را به 
تعویق انداخت و قاضی دستور به تداوم 

توقیف تا یک ماه دیگر داد.

در فایل صوتی منتشر شده؛ نیروهای سپاه خطاب به نفتکش انگلیسی:

برای ایمن ماندن از دستورات اطاعت کنید

فایل صوتی که از سوی 
شرکت امنیت دریایی 

درایاد گلوبال منتشر شده، 
حاکی از دشواری حفاظت از 
کشتی های عبوری از ساحل 
ایران در تنگه هرمز، حتی از 
سوی نیروی دریایی نسبتًا 

نیرومند بریتانیا است

ایران قدم های حساب شده 
و با احتیاطی به سمت آغاز 

دوباره فعالیت  هسته ای 
خود برداشت؛ اما در همین 

حال کش و قوسی نیز به 
عضالت نظامی خود داد تا 

به دنیا درمورد توانایی های 
بالقوه خود برای بستن تنگه 

هرمز به روی نفت جهان 
هشدار دهد
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چین برای استفاده از پایگاه دریایی کامبوج قرارداد محرمانه امضا کردولیعهد امارات با رئیس جمهوری چین دیدار کرد

ارتش رژیم صهیونیســتی پس از بیــرون کردن 
فلســطینی ها از منازل خود، از صبح روز دوشنبه )3۱ 
تیر ماه( دست به تخریب ده ها دستگاه خانه در منطقه 
وادی الحمص در جنوب شرق قدس اشغالی زده است.

ولید عســاف رییس کمیته مقابله با دیوارکشــی 
صهیونیستی و شهرک های صهیونیست نشین در این 
خصوص به پایگاه خبری فلسطین الیوم گفت که این 
عملیات بزرگترین جنایت جنگی است که پس از سال 

۱96۷ تا کنون بی سابقه بوده است.
به گفته وی در مرحله اول صهیونیســت ها تصمیم 
دارند بیش از ۱00 خانه فلسطینی ها را تخریب کنند. 
قرار است نزدیک به 22۵ خانه دیگر پس از پایان مرحله 

اول، تخریب شود.
در همیــن حال صدهــا مأمور صهیونیســتی نیز 
بولدزرها و دستگاه های تخریب را همراهی می  کنند. 
روز گذشــته دادگاه اســتیناف رژیم صهیونیســتی 

درخواســت اهالی واد الحمص را برای تجدیدنظر در 
تخریب منازلشــان را رد کرد. صبح دوشنبه )3۱ تیر 
ماه( و پیش از آغاز به کار بولدزرها و دســتگاه های بیل 
مکانیکی، سربازان صهیونیستی اهالی خانه ها را به زور 

و با ضرب و شتم بیرون کردند.
بهانه دادگاه رژیم صهیونیســتی برای تخریب این 
ســاختمان ها، نزدیکی آن ها به دیوار حائل بود و رژیم 
صهیونیستی آن را خطری امنیتی توصیف کرده است.

خبرگــزاری رویترز با اعالم فوت آمانو نوشــت که 
آژانس اتمی در نامه ای به کشور های عضو این سازمان، 

خبر فوت آمانو را اعالم کرده است.
در بیانیه آژانس اتمی آمده است: دبیرخانه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با تاســف و اندوه عمیق فوت 
یوکیا آمانو دبیرکل آژانس را اعالم می کند. دبیرخانه 
آژانس مفتخر اســت که آخرین اندیشــه وی در نامه 
استعفای خود به شورای حکام را یادآوری کند: به لطف 
حمایت اعضا و تعهد کارکنان، طی دهه گذشته آژانس 
نتایج ملموسی را در پیشــبرد هدف اتم ها برای صلح 
و توسعه به دســت آورد. من از دستاوردهایمان بسیار 

مفتخر هستم و از اعضای آژانس نیز قدردانی می کنم.
آژانــس انــرژی اتمــی همچنین اعــالم کرد که 
پرچم های نماد این سازمان در کشــور های عضو، به 

صورت نیمه افراشته درمی آید.
خبر درگذشــت آمانو در حالی منتشــر شده که 

رسانه های خارجی هفته گذشــته گزارش داده بودند 
آمانو خواستار آن است که تا پیش از ماه مارس )اسفند 
ماه( ســال آینده میالدی، به دلیل مشکالت جسمی 

سمت مدیر کلی آژانس را به فرد دیگر واگذار کند.
آمانوی ۷2 ساله، هفته گذشته در نشست شورای 
حکام با موضوع پرونده هســته ای ایران نیز غایب بود. 
این دومین بار بودکه او به دلیل مشــکالت جســمی 

نشست های آژانس را از دست می داد.

آغاز بزرگترین عملیات تخریب منازل فلسطینی هامدیر کل آژانس بین المللی انرژی درگذشت

خبرخبر


