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به رغم  پیشنهاد طرح بازگشت به مذاکرات صلح

 پاکستان شاهین دو را
 به پرواز درآورد

خدیجه  عالمه زاده

یک روز پس از آنکه وزیر امور خارجه پاکستان 
اعالم کرد که پیشنهاد خود به هند برای بازگشت به 
مذاکرات صلح را تکرار کرده است، ارتش این کشور 
از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک زمین به 

زمین قادر به حمل کالهک هسته ای خبر داد.
به گــزارش رویترز، ارتش اعالم کرد موشــک 
شاهین دو روز پنج شنبه )دوم خرداد ماه( با موفقیت 
آزمایش شد. این موشک توانایی حمل هر دو کالهک 
معمولی و هسته ای و بردی برابر 1500 کیلومتر را 

دارد.
در بیانیه ارتش که همان روز منتشــر شد آمده 
است: این پرتاب آزمایشی با هدف تضمین آمادگی 
عملیاتی فرماندهی نیروهای اســتراتژیک ارتش 

صورت گرفت.
این آزمایش موشکی در حالی صورت گرفت که 
هند و پاکستان از ابتدای امسال با افزایش تنش ها 
دست به تقابل محدود نظامی زدند و پاکستان یک 
جنگنده هندوستان را در آسمان خود هدف قرار داد.

چند روز پس از رخداد یک حمله تروریســتی 
علیه نیروهای هندی در استان پولواما که مقامات 
کشور، پاکستان را مقصر می دانستند، هند در تاریخ 
26 فوریه )هفتم اســفند ماه( حمالتی را به خاک 

پاکستان آغاز کرد.
هند مدعی شد که یک کمپ آموزشی مربوط به 
یک گروه مسلح با نام جیش محمد را در این حمالت 
نابود کرد؛ اما در بازدید خبرگــزاری الجزیره از این 

نقطه، شواهدی برای اثبات این ادعا یافته نشد.
حداقل محــل اصابت چهار بمــب در نزدیکی 
مدرسه ای که از سوی گروه جیش محمد مدیریت 
می شود، مشاهده شد و یک نفر نیز آسیب دیده بود.

پاکستان هرگونه مشــارکت در بمب گذاری 
اســتان پولواما را رد کــرد و در 27 فوریه حمالت 
تالفی جویانه ای را در مناطق غیر مسکونی هند انجام 

داد تا آمادگی نظامی خود را برای مقابله نشان دهد.

در ماه آینده میالدی

 ترامپ با خانواده 
به انگلیس می رود

عباس حاجی بابایی

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد در 
سفر ماه آتی میالدی خود به بریتانیا، خانواده خود را 

نیز به همراه ببرد.
به گزارش گاردین قرار است فرزندان بزرگسال 
ترامپ به همراه همســران خود در این سفر وی راه 
همراهی  کنند. نه کاخ باکینگ هام انگلیس و نه کاخ 
سفید، هیچ کدام لیست مهمانان مراسم ضیافت شام 
برای تاریخ سوم ژوئن )سیزدهم خرداد ماه( را تأیید 
نکرده اند؛ اما ای بی سی نیوز آمریکا مدعی شده که 
مالنیا، همسر، ایوانکا دختر و جرد کوشنر دامادش، 

در این سفر ترامپ را همراهی می کنند.
همه این افراد به غیر از همسر ترامپ و تیفانی، 
دیگر دختر ترامپ، و نیز دونالد جی آر و اریک پسران 
ترامپ و الرا همسر اریک، هم اکنون سمت هایی در 

کاخ سفید در اختیار دارند.
مگی هابرمــن، خبرنگار کاخ ســفید روزنامه 
آمریکایی نیویورک تایمز در توئیتر خود نوشت که 
بازدید ترامپ شامل فرزندان وی که در کاخ سفید 
کار می کنند و دیگر فرزندان بزرگسال وی می شود.

دونالــد جــی آر و اریــک، معاونیــن اجرایی 
رئیس جمهور در تجارت دارایی ترامپ در سازمان 
ترامپ هســتند. دونالد جــی آر در ژوئن 2016، 
)خرداد - تیر 95( برای شــهادت در مورد مالقات 
خود با نمایندگان روســیه در روزهای اوج کارزار 
انتخاباتی ترامپ، به سنای آمریکا احضار شد. وی قرار 
بود در مورد ارائه اطالعات مخرب در مورد هیالری 
کلینتون، رقیب پدرش شهادت دهد. اگر آن ها در 
این سفر پدرشان را همراهی کنند، احتماالً با پرنس 
ویلیام و هری دیدار خواهند داشت. قرار است در این 
سفر سه روزه، ترامپ با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا 
در صورت عدم استعفای وی از دولت، دیدار داشته 
باشد. ترامپ یکی از منتقدان دائمی نخست وزیر 
بریتانیا و همچنین نایجل فریج، یکی از رهبران حزب 

برگزیت بریتانیا به شمار می رود.

جهاننما

یادداشت

سیدمحمد میرزامحمدزاده

کریس مورفی، ســناتور آمریکایی 
روز چهارشنبه )یکم خرداد ماه( اعالم 
کرد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد 
با استفاده از یک خأل قانونی و همچنین 
بهانه افزایــش تنش ها با ایــران برای 
فروش بمب به عربســتان ســعودی 

اقدام کند.
این سناتور دموکرات کنگره آمریکا 
در توئیتر خود هشدار داد: من چیزهایی 
شنیده ام مبنی بر اینکه ترامپ ممکن 
است از یک خأل قانونی در قوانین کنترل 
تسلیحات اســتفاده کند و دستور دور 
جدیدی از فروش بمب به عربســتان 
سعودی )از نوع بمب هایی که در یمن 
استفاده می کند( را صادر کند؛ آن  هم به 
شیوه ای که کنگره نتواند به آن اعتراض 
کند. موضوعی کــه می تواند در هفته 

جاری اتفاق بیافتد.
کارکنــان کنگره آمریــکا عنوان 
می کننــد تبصره هایــی در قانــون 
کنترل تســلیحات وجــود دارد که 
به رئیس جمهور اجــازه می دهد، در 
شرایط اضطراری ملی، نسبت به فروش 
تســلیحات بدون نظارت کنگره اقدام 

کند.
به گزارش خبرگزاری سی ان بی سی 
آمریکا، کریس  مورفی، روز چهارشنبه 
مدعی شــد که دولت دونالد ترامپ، 

رئیس جمهــور ایاالت متحده، در نظر 
دارد از این شــکاف قانونی و همچنین 
برجسته کردن موضوع افزایش تنش ها 
با ایران استفاده کند و دست به چنین 
اقدامی برای فروش بمب به عربستان 
سعودی بزند، چراکه کنگره این کشور 
چندین ماه پیاپی به دلیل نگرانی از آمار 
کشــتار غیرنظامیان در جنگ یمن، 
جلو فروش تســلیحات به عربستان را 

گرفته بود.
کارکنان کنگره آمریکا در تشریح 
قانون کنترل تسلیحات عنوان کردند 
که این قانون برای تنظیم قوانین برای 
تعامالت بین المللی تسلیحات وضع 
شده است؛ اما در این قانون تبصره هایی 
وجــود دارد کــه به روســای جمهور 
ایاالت متحده اجازه می دهد، در شرایط 
حاد ملی، فرمان فروش تســلیحات را 
بدون تأیید مجلس این کشــور صادر 

کنند.
به گفتــه این کارکنــان مجلس، 
رئیس جمهور جمهوری خواه کنونی 
ایاالت متحــده قصــد دارد افزایش 
تنش های ایــن کشــور را بــا ایران 
دستاویزی برای تأمین بیشتر تجهیزات 
نظامی به عربستان ســعودی که آن را 
یکی از مهم ترین شرکای ایاالت متحده 

در منطقه می داند، قرار دهد.
اولین سفر خارجی ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا، به عربســتان 

سعودی بود و او همواره در تالش برای 
انزوای ایران، پادشــاهی ســعودی را 

متحدی حیاتی خوانده است.
گفته می شود استفاده از این تبصره 
یکی از نادرترین اتفاقات در استفاده از 
قانون کنترل تسلیحات به شمار می رود 
و به رئیس جمهور اجازه فروش بی درنگ 
تسلیحات را همسو با منافع امنیت ملی 
ایاالت متحده به کشــورهای خارجی 

می دهد.
ترامپ پیشــتر هجوم مهاجران به 
آمریکا را بهانه ای برای اعالم شــرایط 
اضطراری ملی قــرار داده بود تا ضمن 
دور زدن کنگره آمریــکا برای گرفتن 
شــش میلیارد دالر به منظور ساخت 
دیوار در مــرز با مکزیک اقــدام کند. 
هر دو جنــاح دموکــرات و همکاران 
جمهوری خواهشان رأی به تعلیق این 
اقدام دادند که ترامپ را وادار ســاخت 
به اولین وتوی ریاست جمهوری خود 

دست بزند.
البته هنوز مشخص نیست که چه 
تجهیزاتی به عربستان سعودی فروخته 
بشود و از طرفی زمان فروش احتمالی 
این تســلیحات نیز هنوز عنوان نشده 

است.
اخیراً تعــداد انگشت شــماری از 
نمایندگان جمهوری خواه با همراهی 
نمایندگان دموکــرات تالش کردند با 
تضارب آرا بر وتوی ترامپ علیه الیحه ای 

که به حمایت ایاالت متحده از ائتالف 
نظامی به رهبری عربستان سعودی در 
جنگ مخرب علیه یمن پایان می داد، 
غلبه کنند؛ اما این گام آن ها با شکست 

مواجه شد.
سناتور لینزی گراهام، عضو حزب 
جمهوری خواه کنگره و یکی از متحدان 
پر و پا قرص ترامــپ در کنگره آمریکا 
با اشــاره به قتل جمال خاشــقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی که به دست 
عوامل عربستانی در کنسولگری این 
کشور در استانبول ترکیه به قتل رسید، 
به خبرگزاری ســی ان ان آمریکا گفت 
که اگر دولت آمریکا تصمیــم به دور 
زدن کنگره داشته باشد، در مقابل وی 

می ایستد.
گراهــام گفت: تــا زمانــی که آن 
مسئله حل نشود، ما همچون گذشته 

با ســعودی ها تعامل تجاری نخواهیم 
داشت. این ســناتور ایالت کارولینای 
آمریکا عصــر روز پنج شــنبه به وقت 
آمریکا گفت که تالشی فراحزبی برای 
یافتن راهی به منظور جلوگیری از اعالم 
شرایط اضطراری از ســوی دولت در 
دست اقدام است. وی گفت که مجلس 
ســنای آمریکا همواره ابزارهایی برای 
کنار آمدن با دولت در اختیار دارد؛ اما 
توضیحی در مورد این ابزارها ارائه نکرد.

وی با بیان اینکــه نگرانی خود را در 
این مورد بــا مایک پمپئــو، وزیر امور 
خارجه آمریکا، که نقشــی کلیدی در 
هرگونه تصمیم سازی دولت دارد، در 
میان گذاشته است، گفت: نگرانی های 
بسیار زیادی وجود دارد و اکنون زمان 
بازگشــت به روابط عــادی تجاری با 

عربستان سعودی نیست.
وزارت امــور خارجــه آمریــکا از 
ارائه نظری در این بــاره اجتناب کرد 
و کاخ  ســفید آمریکا نیز به درخواست 
خبرگــزاری سی ان بی ســی بــرای 

اظهارنظر در این رابطه پاسخی نداد.
جمهوری خواهان و دموکرات های 
ارشــد در کمیته  روابط خارجه ســنا 
و نمایندگان کمیتــه روابط خارجی 
مجلس نمایندگان، که بر قرارداد های 
بین المللی فروش تســلیحات نظارت 
دارند، همچنان فروش تجهیزات نظامی 
دفاعی به عربستان ســعودی را تأیید 
می کنند؛ اما آن ها فروش تســلیحات 
تهاجمی همچون بمب ها، موشک های 
ضد تانک، موشک های سایز کوچک 
و خمپاره انداز های بزرگ به این کشور 
را به تعلیــق درآورده و یا متوقف کرده 

بودند.
ســناتور بــاب مننــدز، یکــی از 
نمایندگان دموکرات رده باال در کمیته 
روابــط خارجی، از یک ســال قبل، به 
دلیل نگرانی ها در مورد تشدید جنگ 
در یمن، جلو قرارداد فروش تسلیحات 
هدایت شونده نقطه زن شرکت ریتیون 
آمریکا به عربستان سعودی به ارزش دو 
میلیارد دالر و همچنین قرارداد فروش 
همین تسلیحات به امارات متحده عربی 

به ارزش یک میلیارد دالر را گرفته بود.
وی نیز روز پنجشنبه )دوم خرداد 
ماه( در یک مصاحبه عنــوان کرد در 
صورت اقدام دولت ترامــپ برای دور 
زدن این تعلیق قرارداد و دیگر تعلیق ها، 
اتحادی فراحزبی در مقابل آن تشکیل 

می شود و به شرکت های دست اندرکار 
فروش این تسلیحات هشدار داد که در 
صورت اقدام ممکن است با عواقب آن 

مواجه شوند.
منندز در مصاحبــه خود گفت: هر 
تالشــی برای صادرات تسلیحات بر 
اســاس این تبصره می تواند تخطی از 
قانون کنترل صادرات باشــد. آیا این 
شرکت ها قصد دارند خود را در مظان 

اتهام تخطی از این قوانین قرار دهند؟
منندز روز پنج شــنبه در بیانیه ای 
گفت که از همه قوانین متناسب و دیگر 
ابزارها برای بی اثر کردن این قراردادها 
اســتفاده می کند و هرگونــه فروش 
برنامه ریزی شده دولت باید به این شیوه 
پیش برود.  در صورت اعالم شــرایط 
اضطراری از ســوی ترامپ در چنین 
موردی، گزینه های محدود و راهکارهای 
قانونی اندکی پیش پای قانون گذاران 

کنگره آمریکا باقی می ماند.
توقــف ایــن قرارداد ها از ســوی 
منندز بیشــتر از حد معمول از سوی 
کنگره آمریکا برای مرور توافق فروش 

تسلیحات زمان برده است.
کنگره به طور معمول از سوی دولت 
در مورد قراردادهای فروشی که از یک 
میزان خاص تعــدی می کند، پیش از 
تکمیل قــرارداد اطــالع می دهد. اگر 
جمهوری خواهان یا دموکرات های ارشد 
در کمیته های روابــط خارجه کنگره 
و مجلس در این زمینه نگرانی داشــته 
باشــند، می توانند به طور غیررسمی 
فــروش تســلیحات را با عــدم اعالم 
رضایت بــه فرآیند اطالع رســانی، به 
تعلیق درآورند. این تعلیق غیررسمی به 
نمایندگان نگران از مسئله اجازه مرور 

قرارداد را در بین احزاب می دهد.

ایران هراسی بهانه ای برای فروش تسلیحات به سعودی ها

نقشه ترامپ برای دور زدن کنگره
گفته می شود استفاده از 
تبصره فروش تسلیحات 

بدون نظارت کنگره، یکی 
از نادرترین اتفاقات در 

استفاده از قانون کنترل 
تسلیحات به شمار می رود 

و به رئیس جمهور اجازه 
فروش بی درنگ تسلیحات 

را همسو با منافع امنیت 
ملی ایاالت متحده به 

کشورهای خارجی می دهد

کارکنان کنگره آمریکا 
عنوان می کنند 

تبصره هایی در قانون 
کنترل تسلیحات وجود 
دارد که به رئیس جمهور 

اجازه می دهد، در شرایط 
اضطراری ملی، نسبت به 
فروش تسلیحات بدون 
نظارت کنگره اقدام کند
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وزارت دادگســتری آمریکا علیه جولیان آســانژ، 
موسس سایت افشــاگر ویکی لیکس 17 اتهام جدید 

مطرح کرد.
دادگستری آمریکا آسانژ را به دلیل نقش آفرینی در 
انتشار اسناد طبقه بندی شده نظامی و دیپلماتیک به 

17 جرم جدید متهم کرده است.
پایگاه شــبکه خبری ان بی سی نیوز نوشته تصمیم 
برای متهم کردن آســانژ بــه دلیل انتشــار مطالب 
محرمانه بی سابقه است و در حکم تهدید برای تمامی 
روزنامه نگارانی است که در تالش برای اطالع رسانی به 

عموم هستند.
 پلیس انگلیس 22 فروردین ماه ســال جاری اعالم 
کرد جولیان آســانژ را که در چند سال اخیر به سفارت 
اکوادور در لندن پناهنده شــده بود، بازداشــت کرده 

است.
در بیانیه پلیــس انگلیس عنوان شــده بود که این 
بازداشت بر اســاس حکم ســال 2012 دادگاه عالی 
انگلیس و پس از آن صورت گرفتــه که دولت اکوادور 
وضعیت پناهندگی آسانژ را رد کرده و از پلیس انگلیس 

خواسته برای بازداشت او به سفارت برود.
آســانژ که در ســال 2006 ســایت ویکی لیکس 
را تأسیس کرد، در ســال 2010 با انتشــار تصاویر و 
ویدئوهای کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در 
عراق و افغانستان مورد توجه رسانه های بین المللی قرار 
گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی لیکس 
تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست 

به این تحقیقات کمک کنند. اندکی بعد دولت ســوئد 
آسانژ را به تجاوز جنسی به یک زن متهم و علیه او حکم 

بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.
آســانژ با رد این اتهــام و بیان اینکه ادعای ســوئد 
انگیزه های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن 
ویکی لیکس است، در سال 2012 به سفارت اکوادور 
در لندن پناهنده شد. از آن زمان دولت اکوادور به وی 
در ســفارت پناه داده بود، تا اینکه فروردین ماه لنین 
مورنو رئیس جمهور اکوادور اعالم کرد این کشــور در 
واکنش به رفتارهای غیرمحترمانه و تهاجمی آســانژ 
و تهدیداتی که او علیه متحدان اکــوادور ایجاد کرده، 

وضعیت پناهندگی وی را رد کرده است
در حال حاضر جولیان آســانژ، بنیان گذار ســایت 
افشاگر ویکی لیکس در یکی از زندان های فوق امنیتی 
بریتانیا به ســر می برد که خود این مســئله از سوی 
سازمان های ناظر بر حقوق بشر با اعتراض مواجه بوده 
است. وی برای شرکت در جلســات دادگاه به صورت 

ویدئو کنفرانس اقدام می کند.

سینا سبزیان

پوند انگلیس به رکورد تازه ای از بی ارزشــی دست 
پیدا کرده است و سرمایه گذاران زیادی قصد مقاومت 

در مقابل این روند و آینده تاریک آن ندارند.
به گزارش خبرگــزاری الجزیره قطــر، همزمان با 
بحران سیاسی بریتانیا و نیز عدم اطمینان از آینده این 
کشور با نزدیک شدن به رویداد خروج از اتحادیه اروپا، 
نهادهای برجسته ســرمایه گذاری از جمله مدیریت 
دارایی اینوستیک، سرمایه گذاری استاندارد آبردین 
و مدیریت دارایی پیک تت ارزش اســترلینگ بریتانیا 
را در تعامالت خود پایین آوردنــد. با کناره گیری یک 
وزیر دیگر از کابینه دولت و افزایش فشــار بر ترزا می، 
نخســت وزیر این کشــور برای کنار گذاشــتن طرح 
برگزیت خود و همچنین استعفا از منصبش، مخاطره 
خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا دوباره قدرت گرفته 
است. روز پنج شنبه )دوم خرداد ماه( همزمان با افزایش 
نگرانی ها در مورد اینکه شاید جانشین ترزا می دست 
به خروج این کشــور از بلوک اروپا بدون هیچ توافقی 
بزند و یا انتخابات زودهنگام را خواســتار شود، ارزش 
اســترلینگ بریتانیا به کمترین میزان خود طی چهار 
ماه گذشته در مقابل دالر )1.26 دالر( رسید و رکورد 

کمترین ارزش در مقابل یورو را شکاند.
بوریس جانســون، طرفدار برگزیــت و وزیر امور 
خارجه پیشین بریتانیا به عنوان یکی از جانشینان وی 

مطرح و یکی از مخربان اصلی بازار شناخته می شود.

اندرو کول، یکی از مدیران سرمایه شرکت پیکتت 
که در ماه دسامبر )آذر - دی( مدیریت 491.5 میلیارد 
دالر دارایی را در اختیار داشــت گفت: ما وزن ارزش 
پوند را به کمترین میزان طی هجده ماه گذشته پایین 
آورده ایم. خروج ترزا می از دولت شاید ارزشمند باشد، 
اما من مطمئن نیستم که بازار برای پذیرش جانسون 
آماده باشــد. استراتژیســت بانک تورنتو دومینین به 
مدیریت ریچارد کلی، در یادداشــتی نوشــت: قمار 
سیاســی اخیر ترزا می با شکســت مواجه شد که این 
مســئله ادامه حضور وی در دفتر نخست وزیری را زیر 
سوال می برد. شاید عمر این سمت چند ساعت، چند 
روز یا چند هفته به طول انجامد؛ اما به احتمال بســیار 

محاسبات برگزیت تغییر می کند.
کول از پیکتت و راسل سیلبراستون مدیر سرمایه 
شرکت مدیریت دارایی رســیدن ارزش پوند به 1.20 
دالر، یعنی کمترین میزان از سال 2016 را در صورت 
برگزیت بدون توافق با اتحادیــه اروپا یا برگزاری یک 

انتخابات عمومی بعدی نمی دانند.

سایه تاریک برگزیت بر سر بریتانیا

ارزش پوند انگلیس سقوط کرد
دردسرها برای بنیان گذار ویکی لیکس  ادامه دارد؛

اتهامات هفده گانه آمریکا علیه آسانژ


