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مقام ژاپنی: 
توکیو به جای تنگه هرمز به 

باب المندب کشتی اعزام می کند

خبرگزاری کیودو به نقل از یک مقام ژاپنی نوشت 
که دولت »آبه شــینزو« قصد ندارد با مشارکت در 
ائتالف دریایی آمریکا در خلیج فارس به روابط خود 
با تهران آسیب بزند و به جای تنگه هرمز به تنگه باب 
المندب کشتی و هواپیمای گشت زنی اعزام می کند.
به گزارش خبرگزاری کیــودو، توکیو به جای 
پیوستن به ائتالف دریایی آمریکا در خلیج فارس 

یک کشتی جنگی به آب های یمن اعزام می کند.
کیودو نوشت: دولت آبه شینزو تمایلی به اعزام 
نیروهای خود دفاعی ژاپــن)MSDF(  به تنگه 
هرمز، که محل عبور حدود یک پنجم نفت جهان 
اســت، ندارد؛ چرا که نگران است این اقدام ژاپن به 

روابط دوستانه این کشور با ایران آسیب بزند.
اما از طرفی هم به شــدت از طرف آمریکا تحت 
فشار اســت تا در این ائتالف حضور داشته باشد و 
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته با تاکشی 
ایوایا وزیر دفاع ژاپن و آبه شــینزو در همین زمینه 

دیدار و رایزنی کرد.
یک منبع دولتی ژاپن گفت: بــرای مصالحه، 
توکیو در حال بررســی اعزام ناوشکن و هواپیمای 
نظارتی 3C-P به تنگه بــاب المندب بین یمن و 
شاخ آفریقا است. روزنامه ژاپن تایمز در این زمینه 
نوشت: اشتیاق متحدان آمریکا برای پیوستن به این 
طرح بسیار درهم و برهم است. بریتانیا اعالم کرده 
است در این ائتالف شرکت می کند اما کشوری مثل 
آلمان تمایلی برای پیوســتن ندارد. آبه شینزو روز 
سه شنبه گفته بود که براساس مالحظاتی که هم 
با ایران و هم با آمریکا دارد در حال تصمیم گیری در 
این زمینه است که ژاپن چه نقشی می تواند در این 

ائتالف ایفا کند.
وزیر خارجه آمریکا سه شنبه )۱۵ مرداد/۶ اوت( 
در مصاحبه با اسکای نیوز گفته بود واشنگتن از بیش 
از ۶۰ کشور برای شــرکت در یک ائتالف دریایی با 
هدف ادعایی محافظت از تردد کشتی ها در خلیج 

فارس دعوت به عمل آورده است.
    

نزدیک مرز سوریه به وقوع پیوست 
 انفجارهای متعدد 
در انبار مهمات ترکیه

بامداد جمعه آتش سوزی و وقوع چند انفجار در 
زاغه مهمات ارتش ترکیه شهر ریحانلی را لرزاند و 

باعث تخلیه مناطق اطراف آن شد.
منابع محلی بامداد روز جمعه )هجدهم مرداد 
ماه( از وقوع چندین انفجار در یک انبار مهمات ارتش 
ترکیه در شهر ریحانلی واقع در استان ختای واقع در 

مرز سوریه خبر دادند.
شبکه اِن. تی. وی گزارش داد که به دلیل شدت 
انفجارها و احتمال آسیب رسیدن به مناطق اطراف، 
تمام خانه های مسکونی و دیگر واحدهای نزدیک 
این پایگاه نظامی تخلیه شدند. به نوشته خبرگزاری 
رویترز به نقل از این شبکه، نیروهای امنیتی منطقه 
را به محاصره خود درآورده و تعداد زیادی خودروی 
امدادی نیز برای رســیدگی به وضعیت احتمالی 

قربانیان این حادثه اعزام شدند.
با اینکه هنوز عامل این انفجار مشخص نشده اما 
برخی کارشناسان ترکیه ای انگشت اتهام را به سمت 
شبه نظامیان ُکرد وابسته به گروهک حزب کارگران 

کردستان )پ.ک.ک( گرفته اند.
خبرگزاری دولتی آناتولــی نیز گزارش داد بعد 
از این انفجارها، آتش سوزی شــدیدی در این انبار 
مهمات آغاز شد و این در حالی است که یک استادیوم 

فوتبال در فاصله کمی از این پایگاه واقع شده است.
همچنیــن عبــور و مــرور در آزادراه اصلــی 
جنوب به شمال ریحانلی و دیگر خیابان های نزدیک 
محل حادثه توسط نیروهای امنیتی ترکیه متوقف 
شده است. انفجار این پایگاه متعلق به ارتش ترکیه در 
حالی است که طی روزهای اخیر مقامات آنکارا تهدید 
کرده اند عملیات قریب الوقوعی را علیه شبه نظامیان 
ُکرد نیروهای دموکراتیک سوریه )اِس. دی. اِف( در 

شمال این کشور آغاز می کنند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

متیو سالوینی، وزیر کشور راستگرای 
ایتالیا، روز پنج شنبه )هفدهم مرداد ماه( 
حمایت خود را از دولت ائتالفی کشور 
قطع کرد، خواهــان برگزاری انتخابات 
زودهنگام شد و از نخست وزیر خواست 
که با اعالم بحران سیاسی، تصمیم او را 
توجیه کند. به نوشته خبرگزاری الجزیره، 
سالوینی که حزب تندروی او خواهان 
برگزاری انتخابات زودهنگام شده است، 
با لویجی دی مایو، معاون نخست وزیر 
عضو حــزب ضد قــدرت جنبش پنج 
ستاره )حزب در ائتالف با حزب ساوینی( 
بر ســر طیفی از سیاســت های کشور 
دچار اختالف شده اند. ســالوینی روز 
پنج شنبه با افزایش فشارها، عنوان کرد 
که دیگر اکثریت حامی دولت نیستند 
و باید انتخابات زودهنگام برگزار شود. 
سالوینی گفت: باید مستقیم به مجلس 
برویم و بگوییم که دیگر خبری از اکثریت 

نیست و ســریع تر به پای صندوق های 
رأی بازگردیم. جوزپه کنته، نخست وزیر 
ایتالیا، که به صورت جداگانه مذاکراتی با 
سالوینی و سرجیو ماتارال، رئیس جمهور 
این کشــور همزمان با تعمیق بحران 
داشته است، در بیانیه ای گفت که این 
وظیفه وزیر کشور نیســت که جلسه 
پارلمان را تشــکیل دهد  و یا برای حل 
بحران سیاســی، گام ها را بــه دیگران 
دیکته کند. کونته از سالوینی خواست 
که برای مردم توضیح دهد و توجیهی 
برای انتخابات زودهنگام داشته باشد؛ 
کسی که به  احتمال تغییر در دولت باور 
دارد و بر همین اســاس به طور ناگهانی 

فعالیت های دولت را مختل کرده است.
در حال حاضر هر دو مجلس ایتالیا 
در تعطیالت به سر می برند و قرار نیست 
تا ماه سپتامبر )شــهریور - مهر( به کار 
خود بازگردند. کشمکش های بلند مدت 
بین رهبران پوپولیست دو حزب دولت 
ائتالفی ۱4 ماهــه، در روزهای اخیر به 
اوج خود رســیده بود و در آخرین تنش 
دو طرف بر ســر موضوع تأمین اعتبار 

خط ریلی قطار سریع السیر چند میلیارد 
یورویی به بن بست رسیدند.

تغییر مواضع سیاسی
یک انتخابات زودهنــگام می تواند 
به نفع سالوینی باشد؛ چرا که بر اساس 
نظرســنجی های اخیر، حمایت های 
مردم از حــزب او، حزب لیــگ، آنقدر 
زیاد اســت که احتمــال دارد او بتواند 
بی نیاز از حزب جنبش پنج ستاره، صرفا 
در ائتالف با یک حزب راســت افراطی 
کوچک تر، احتماالً حزب برادران ایتالیا، 
قدرت را در دســت بگیرد. نتیجه این 
نظرسنجی ها حاکی از تغییر محبوبیت 
احزاب دولت ائتالفی می دهد؛ چرا که در 
جریان انتخابات ژوئــن 2۰۱8 )خرداد 
97( جنبش پنچ ستاره توانسته بود 32 
درصد از آرا را به خــود اختصاص دهد، 
در حالی که حزب لیگ تنها ۱7 درصد از 
آرا را از آن خود کرد. در جریان انتخابات 
پارلمان اروپا که در ماه می سال جاری 
)خرداد مــاه( برگزار شــد، حزب لیگ 
توانست 34 درصد آرای ایتالیا را به خود 
اختصاص دهد، اما جنیش پنج ستاره 

۱7 درصد آرا را کسب کرد. شراکت این 
دو حزب که بر سر مســائل مختلف به 
اختالف کشیده بود، در چند هفته اخیر 
به بدترین شرایط خود رسید. بر اساس 
گزارش رسانه های ایتالیای، سالوینی 
در جریان مذاکرات اولیه با کونته اجازه 
ماندن حزب پنج ستاره در ائتالف را به 
شرط کناره گیری وزرای حمل و نقل، 
دفاع و اقتصاد داده بود؛ گفته می شــود 
که این وزرا مقابل پروژه ها و سیاست های 
سالوینی ایستادگی کرده اند. حزب لیگ 

در بیانیه ای که روز پنج شنبه منتشر کرد، 
گفت: احزاب لیگ و پنج ستاره مدت های 
مدیدی اســت که در دیدگاه های خود 
دچار اختالف نظر بر سر مسائلی شده اند 
که بــرای موضوعات بنیادین کشــور 
حیاتی اســت. این حزب با درخواست 
انتخابات زودهنگام بــاور دارد که تنها 
گزینه این دولت شــنیدن حرف ملت 
است. سالوینی روز پنج شنبه توهین های 
مداوم علیه خود و حزبش را، از سوی به 
اصطالح متحد ائتالفی اش، محکوم کرد.

پنج ستاره، آماده بازگشت به 
صندوق های رأی گیری 

دی مایو نیز به نوبه خود عنوان کرد که 
حزب جنبش پنج ستاره آماده بازگشت 
به صندوق های رأی گیری است. حزب 
مخالف دولت نیز خواهان اســتعفای 
دولت شــد و عنوان کرد که پس از رأی 
دی مایو علیه پروژه ریلی لیون به تورین 
که شامل ایجاد تونل 9.8 میلیارد دالری 
زیر کوه های آلپ می شود، دیگر دولت 
فضای کار حداکثری را در مجلس ندارد. 
با این حال، ماترال، رئیس جمهور ایتالیا، 
کســی که تنها مرجع قادر برای منحل 
کردن مجلس است، اصرار دارد که باید 
دولتی بر سر کار بماند تا بودجه سالیانه 
را نهایی کند؛ نسخه پیش نویس بودجه 
باید تا پیش از پایان ماه سپتامبر )اواسط 
مهر ماه( به مقامات اتحادیه اروپا تقدیم 
شــود. دولت در مهار کســری بودجه 
عمومی و ابــر کوه بدهــی 2 میلیارد و 
۵7۰ میلیون دالری خود دچار چالش 
شده است. خبرگزاری ای آی جی ایتالیا 
روز چهارشــنبه گفت کــه در صورت 
تصمیم گیری مجلس ظــرف روزهای 
آینده، مجلس سنا درنهایت بتواند از 2۰ 
ماه اوت به بعد )29 مرداد ماه( نسبت به 
اعالم انحالل دولت اقدام کند. بر اساس 
قانون اساسی ایتالیا، در صورت انحالل 
دولت، انتخابات جدید باید ظرف ۵۰ تا 7۰ 
روز برگزار شود. حزب جنبش پنج ستاره 
قبل از این بیشــتر محبوبیت خود را به 
دلیل مخالفت پر حرارت با پروژه ریلی 

مطروحه به دســت آورده بود و بنابراین 
نمی توانست جلوی خواسته سالوینی 
کوتاه بیاید، چرا که در این صورت ممکن 
بود حداقل محبوبیــت باقی مانده برای 
این حزب نیز از بین برود. ســالوینی در 
بیانیه خود گفته بود که مردم ایتالیا به 
قاطعیت نیاز دارند و دولتی که چیزهایی 
در چنته داشته باشد و نه یک »آقای نه«. 
او گفت: ما به کرسی ها و یا وزرای بیشتر 
نیاز نداریم؛ حتی باز چینش یا یک دولت 
فنی نمی خواهیم. بعد از این دولت، که 
کارهای خوب بسیاری را انجام داده است، 
تنها راه برگزاری انتخابات است. لوئیجی 
دی مایو، نیز که رهبری حزب پنج ستاره 
را بر عهــده دارد و معاون  نخســت وزیر 
کشور است و قرابت بیشتری نسبت به 
ســالوینی به کنته دارد، گفت که حزب 
لیگ مردم ایتالیا را به سخره گرفته است.

از ابتدای تشــکیل دولــت ائتالفی 
همواره تزلــزل این ائتالف احســاس 
می شــد و رفته رفته با قــدرت گرفتن 
ســالوینی، زمینه ســازی وی بــرای 
فروپاشــی دولت و بهره کشــی وی از 
نظرسنجی هایی که نشان از تقویت او 
می داد، آغاز شــد. همزمان با رسیدن 
میزان محبوبیت حزب لیگ به 39 درصد 
در نظرسنجی های ماه اخیر، سالوینی 
همواره تهدید به برگــزاری انتخابات 
جدید می کرد. در همین حال حمایت از 
جنبش پنج ستاره طی یک سال گذشته 
به نصف کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد 

رسیده بود.

بحران در جبهه افراطی های اروپا

تقاضای انتخابات زودهنگام در ایتالیا
کونته از سالوینی خواست 
که برای مردم توضیح دهد 

و توجیهی برای انتخابات 
زودهنگام داشته باشد؛ 

کسی که به  احتمال تغییر 
در دولت باور دارد و بر همین 

اساس به طور ناگهانی 
فعالیت های دولت را مختل 

کرده است

سالوینی در جریان 
مذاکرات اولیه با کونته 

اجازه ماندن حزب 
پنج ستاره در ائتالف را به 
شرط کناره گیری وزرای 

حمل و نقل، دفاع و اقتصاد 
داده بود؛ گفته می شود 

که این وزرا مقابل پروژه ها 
و سیاست های سالوینی 

ایستادگی کرده اند
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عدن، یکی از جنوبی ترین استان های یمن، سرانجام شاهد کشمکش آشکار عربستان سعودی و امارات عربی متحده 
شد. این کشمکش به درگیری مسلحانه رسیده و نیروهای دو طرف،  رسماً علیه یکدیگر اعالم جنگ کردند. پس از افزایش 
اختالفات ریاض و ابوظبی، شبه نظامیان وابسته به این دو کشور یعنی نیروهای دولت عبد ربه منصور هادی و شورای انتقالی 
جنوب از روز چهارشنبه )شانزدهم مرداد(، در عدن به شکل مسلحانه درگیر شدند. این درگیری ها روز پنجشنبه )هفدهم 
مرداد ماه(، در چهار نقطه شهر عدن، یعنی در محله کریتر شرق، جبل حدید شمال و خور مکسر شمال شرق و فرودگاه 
شمال شرق عدن جریان داشت. درگیری هایی که سه کشته از نیروهای شورای انتقالی و دو کشته از نیروهای دولت هادی و 
یک کشته از غیرنظامیان بر جای گذاشت، به اشکال مختلفی تحلیل شده است. برخی 
آن را شورش متحدان امارات تحلیل کردند، اساس این تحلیل دعوت هانی بن بریک 
نایب رئیس شورای انتقالی از نیروهای خود برای حمله به کاخ معاشیق مقر ریاست 
جمهوری است؛ اقدامی که آن را خودسرانه تفســیر کردند.  برخی ناظران سیاسی 
معتقدند، وارد شدن تانک ها و سالح های سنگین به صحنه، نشان داد که عربستان و 
امارات سرگرم جنگ نفوذ در جنوب هستند نه آنچه در رسانه های خود ادعا می کنند.

میشله باشلت، کیمسیونر ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر، روز جمعه )هجدهم مرداد ماه( ضمن انتقاد از تحریم های 
اخیر آمریکا علیه ونزوئال عنوان کرد که این تحریم ها شرایط نامساعد مردم آسیب پذیر این کشور منطقه آمریکای التین را 
تشدید خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام ارشد سازمان ملل در ادامه از تحریم های قبلی واشنگتن علیه 
دولت نیکالس مادورو رئیس جمهوری قانونی ونزوئال نیز انتقاد کرد. دولت دونالد ترامپ در جدیدترین اقدام علیه ونزوئال 
تمامی اموال و دارایی های دولت ونزوئال را در آمریکا توقیف و هرگونه تبــادالت با مقامات دولت کاراکاس را ممنوع کرد. 
مشکالت اقتصادی برای چند ماه ونزوئال را به سوی بحرانی سیاسی کشانده است؛ بحران اقتصادی در این کشور باعث کمبود 
مواد غذایی و دارو، قطعی برق و سیل عظیمی از مهاجران شده است. طی سال های 
گذشته دستکم سه میلیون نفر از این کشور به کشورهای دیگر گریخته اند. ونزوئال 
همچنان به دنبال راه های مختلف برای جبران هزینه و درآمدهای خود است و در این 
راستا دولت مادورو توانسته برای بدست آوردن درآمد و به رغم مواجهه با تحریم های 
آمریکا، بخشی از ذخایر طال خود را بفروشد. در این راستا دولت مادورو امیدوار است با 
همکاری کشورهایی همچون روسیه و چین با تحریم های اقتصادی آمریکا مقابله کند.

انتقاد مقام ارشد سازمان ملل از تحریم های آمریکا علیه ونزوئالکشمکش آشکار عربستان سعودی و امارات بر سر عدن

کره شمالی ضمن هشدار جدی به همسایه جنوبی 
به دلیل برگزاری رزمایش مشترک با آمریکا و استقرار 
تجهیزات جنگی دارای فناوری های باال در شبه جزیره، 
تاکید کرد که ســئول بهای گزافی برای این اقدامات 

خود پرداخت خواهد کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مرکزی کره شــمالی، 
کمیسیون صلح این کشور روز جمعه )هجدهم مرداد 
ماه( در بیانیــه ای تاکید کرد رزمایش هــای نظامی 
مشترک که سال های سال است توسط کره جنوبی با 
نیروهای خارجی برگزار می شود، دلیل اصلی تشدید 
تنش در شــبه جزیره کره و جلوگیری از توسعه روابط 
بین کره ای است. این نخستین بیانیه کمیسیون صلح 
کره شمالی از 2۵ آوریل )پنجم اردیبهشت ماه( یعنی 
از زمانی اســت که تمرینات هوایی مشترک آمریکا و 
کره جنوبی برگزار شــد. این بیانیه همچنین استقرار 
جنگنده های رادار گریز اف 3۵ آمریــکا در منطقه را 

مورد انتقاد قرار داده و نوشته است مقامات کره جنوبی 
که نسبت به هموطنان کره شــمالی بی اعتنا بودند و 
ایاالت متحده را به حمله به کره شمالی تحریک می کنند 
هرگز نمی توانند از مسئولیت وادار کردن کره شمالی به 
اقدامات متقابل برای رفع تهدیدات احتمالی فرار کنند.
رزمایش مشــترک کره جنوبی و آمریکا که از روز 
دوشنبه )چهاردهم مرداد ماه( این هفته آغاز شد،  مدت 

2۵ روز ادامه دارد.

درپی تیراندازی های مرگبار در تگــزاس و اوهایو، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای ابراز همدردی 
با مردم به این دو شــهر ســفر کرد، اما با اعتراض مردم 
روبه رو شد و هشت نفر از مجروحان تیراندازی ال پاسو 
از دیدار با وی خودداری کردند. روزنامه واشنگتن پست 
نوشت این هشت نفر در مرکز پزشکی دانشگاه در ایالت 
تگزاس تحت درمان قرار دارند و در جریان ســفر اخیر 
ترامپ به این ایالت گفتند کــه نمی خواهند با او دیدار 
کنند. یک جوان 2۱ ســاله سفیدپوست به نام پاتریک 
کروســیس چند روز پیش با حمله به یک مرکز خرید 
در شهر مرزی ال پاسو تگزاس 2۰ نفر را به ضرب گلوله 
کشــت و 2۶ نفر دیگر را زخمی کرد. پلیس تگزاس به 
نوشته ای از کروسیس دست پیدا کرده که این تیراندازی 
را در دســته جنایت های ناشــی از نفرت قرار می دهد.  
رســانه های آمریکا می گویند ضارب ال پاسو از اعضای 
گروه های نژادپرست سفیدپوست، موسوم به گروه های 

سفیدبرترپندار است. این گروه ها در آمریکا که بسیاری 
از آن ها از هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
هســتند، معتقدند نخبگان سیاسی به دنبال جایگزین 
کردن جمعیــت سفیدپوســتان با اعضــای نژادها یا 
گروه های قومی و مذهبی دیگر هستند.  شبکه خبری 
سی ان ان نوشته پدر و اعضای خانواده، یکی از افرادی که 
در این حادثه زخمی شده به این شبکه خبری گفته که 

او نمی خواهد با ترامپ دیدار کند. 

مجروحان از دیدار با رئیس جمهور خودداری کردند

اعتراضات گسترده به سفر ترامپ به ال پاسو و دیتون
درپی برگزاری رزمایش مشترک با آمریکا؛ 

کره شمالی به همسایه جنوبی هشدار داد

خبرخبر


