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در مخالفت با موانع تجاری پسابریگزیت روی داد؛
 دومین شب متوالی آشوب 

در ایرلند شمالی

شنبه در دومین شب متوالی آشوب در بخش های 
طرفدار بریتانیای ایرلند شمالی و در بحبوحه ظهور 
تنش های پسا-بریگزیت در این منطقه، خودروها به 
آتش کشیده شدند و افراد نقاب دار به یک ون پلیس، 
کوکتل مولوتف پرتاب کردند. بــه گزارش رویترز، 
بســیاری از اتحادیه های طرفدار بریتانیا، به شدت 
مخالف موانع تجاری جدیدی که به عنوان بخشی 
از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بین ایرلند شمالی 
و  سایر مناطق بریتانیا وضع شده، هستند و هشدار 
داده اند که نارضایتی آن ها ممکن است به خشونت 
منجر شود. رهبران سیاســی از جمله وزیر ایرلند 
شمالی بریتانیا، اوایل روز شنبه خواستار آرامش شد، 
اما پلیس گفت آن ها در حال رســیدگی به گزارش 
بی نظمــی در نیوتاون ابی درحومه های شــمالی 
بلفاست هســتند. ویدئویی که توسط فدراسیون 
پلیس ایرلند شــمالی در توییتر منتشر شد، ۴ فرد 
نقاب دار را نشــان داد که از فاصله نزدیک به یک ون 
زره ای پلیس، کوکتل مولوتــف پرتاب می کنند و 
پلیس هم در مقابل به آن ها مشت و لگد می زند. روز 
جمعه همزمان با بدل شــدن یک اعتراض کوچک 
 Sandy Row محلی به شورش، ۱۵ مأمور در ناحیه
بلفاست زخمی شــدند. پلیس گفت شورشیان با 
ســنگ، میله های فلزی و آتش بــه آن ها حمله ور 
شده اند. این جراحات شــامل سوختگی، جراحت 
سر و شکستن پا بودند که به دستگیری و محکومیت 
۷ نفر از جمله دو نوجوان ۱۳ و ۱۴ ساله انجامید. ۱۲ 
مأمور پلیس نیز روز جمعه طی آشوب جداگانه ای 
در شهر »الندن دری« زخمی شدند. منطقه تحت 
مدیریت بریتانیا در ایرلند شمالی، ۲۳ سال پس از 
پایان بخشی به ۳ دهه خون ریزی به دنبال یک تفاهم 
صلح، همچنان دچار اختالفات شدید فرقه ای است. 
بســیاری از ملی گرایان کاتولیک خواستار اتحاد با 
جمهوری ایرلند )ایرلند جنوبی( هستند، در حالی که 
اتحادیه های پروتستان می خواهند تحت حاکمیت 
بریتانیا بمانند. بریتانیا متشــکل از انگلیس، ولز، 

اسکاتلند و ایرلند شمالی است. 
    

احتمال برگزاری پنجمین 
انتخابات در اراضی اشغالی 

نتایج جدیدترین نظرسنجی در اراضی اشغالی 
نشان می دهد که شــهروندان اسرائیلی معتقدند 
رژیم صهیونیستی به ســمت برگزاری پنجمین 
انتخابــات پارلمانــی خواهد رفت. براســاس این 
نظرســنجی که شــبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی با 
همکاری موسسه های ذیربط منتشر کرد، ۵۳ درصد 
از مردم در اراضی اشغالی معتقدند، راه حلی برای بن 
بست سیاسی رژیم صهیونیستی پیدا نخواهد شد و 
به همین دلیل دولتی هم تشکیل نخواهد شد، بن 
بستی که موجب شده این رژیم در بیش از دو سال 
اخیر موفق به تشــکیل دولت پایداری نشــود. ۴۳ 
درصد هم گفتند احتمال اینکه سناریوی پنجمین 
انتخابات پارلمانی اجرایی شود، قوی تر است. در این 
نظرسنجی در پاسخ به این سوال که چه کسی شانس 
باالتری برای تشکیل دولت دارد، ۴۴ درصد شانس 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و رهبر حزب لیکود را بیشــتر دانستند، ۱۷ درصد 
پاسخ دهندگان نیز یائیر الپید، رئیس حزب آینده 
ای وجود دارد و ۱۵ درصد نفتالی بنت، رهبر حزب 
یمینا را برای تشکیل دولت خوش شانس تر دیدند.  
همچنین ۱۳ درصد اعالم کردند، هیچ کس دولت 
تشکیل نخواهد داد، ۱۰ درصد گفتند نمی دانند و 
سه درصد هم به شخص دیگری رای دادند. در این 
نظرسنجی ۳۵ درصد از پاسخ دهندگان گفتند باید 
الپید فراکسیون تغییر را هدایت کند، ۱۸ درصد بنت 
و ۷ درصد هم بنی گانتس، رهبر حزب آبی سفید را 
برای انجام این کار ترجیح دادند. ۲۴ درصد نیز گفتند 
یکی از این افراد نام برده باید هدایت فراکسیون تغییر 
را به عهده بگیرد و ۸ درصد هم اعالم کردند نمی دانند. 
درباره سناریویی که بیشترین احتمال را دارد، ۴۶ 
درصد پیش بینی کردند که انتخابات پنجمی برگزار 
می شــود، ۲۷ درصد معتقدند خود نتانیاهو دولت 
جدید را تشــکیل خواهد داد، ۱۶ درصد معتقدند 
فراکسیون تغییر موفق به تشکیل دولت خواهد شد 

و ۱۱ درصد هم گفتند نمی دانند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

شنبه شب شاهد انتشار و سپس 
بازنشــِر خبری در فضای رسانه ای 
دنیا بودیم که شــاید برای بسیاری 
از مخاطبــان و حتی نخبــگان امِر 
سیاست بین الملل باورکردنی نبود. 
شــاید هم عده ای این واقعه را باور 
کردند اما اهمیــت آن را نمی دانند 
کــه دلیلش بی ســر و صــدا بودن 

جغرافیای منشأ خبر است. 
در کمال نابــاوری، خبر طراحی 
و البته مقابله بــا »کودتا« در اردن 
بود کــه در کمتر از چنــد دقیقه به 
تِِرند و تیتر اصلی رســانه ها تبدیل 
شد. کشوری که به داورِی بسیاری 
از تحلیلگران و ناظــران جهانی، به 
صورت چراغ خامــوش در جنوب 
سوریه و شــمال عربستان مشغوِل 
حیات است و از سمت غرب هم گاه 
و بیگاه باید شــاهد منازعات رژیم 

صهیونیستی و فلسطینی ها باشد. 
البتــه اردن بــا عراق هــم، مرز 
مشــترک دارد ولی پرســش مهم 
برای بســیاری از منتقدان اردن و 

حتی طیف عظیمی از موافقان؛ این 
است که چرا اساســاً طی دهه اخیر 
هیچ صدایی از »اَمان« بلند نشد؟ به 
عنوان مثال در سال ۲۰۱۱ که بهار 
عربی در تونس، لیبی، سوریه، مصر و 
یمن به یک باره منجر به خیزش های 
مردمی در مقیاس ملی شد، بسیاری 
از تحلیلگران و مفســران بر این باور 
بودند که اردن هم در راستای همین 
موضوع دچار تغییراتی خواهد شد. 

حتی زمانی که بحرین در شوک 
انقالب مردمی بود، مجدداً این اتفاق 
نظر وجود داشت که اردن جغرافیای 
دیگری اســت که دستخوش تغییر 
خواهد شــد؛  این اتفاق دو روز پیش 
رخ داد. خبرگزاری پترا که تنها منبع 
رسانه ای دولت اردن به شمار می رود 
در واپسین ساعات شنبه شب به وقت 
تهران، از بازداشت شاهزاده حمزه بن 
حسین، ولیعهد پیشین اردن همراه 

با ۲۰ نفر دیگر خبر داد. 
دقایقی بعد بازداشت باسم عوض 
اهلل، رییس اســبق دیوان پادشاهی 
و الشریف حســن بن زید، فرستاده 
ویژه اردن به عربستان و یکی دیگر 
از مقامات امنیتی خبرســاز شــد و 
اتهام آنها تهدید امنیت کشور اعالم 

شــد. حدود یک ســاعت بعد هم 
روزنامه واشــنگتن پست خبری را 
منتشــر کرد که تاحدودی می توان 
آن را فصل الخطــاِب اخبار شــنبه  
شب دانست. این روزنامه آمریکایی 
اعالم کــرد که این بازداشــت ها به 
دنبال آنچه برنامه ریزی برای توطئه 
جهت برانــدازی حکومت عبداهلل 
 دوم، پادشــاه فعلــی اردن بــوده، 

انجام شدند. 
در همین راســتا یک مســئول 
امنیتی به واشــنگتن پســت گفته 
که یک فرد دیگــر از خاندان حاکم 
نیز در کنار رهبران عشایر و افسران 
امنیتی برای نقشــه براندازی علیه 
پادشاه دست داشــته است اما آنچه 
مهم بود، سخنان ولیعهد سابق اردن 
بود. روز گذشته )یکشنبه( حمزه بن 
الحســین، برادر ناتنی پادشاه اردن 
و ولیعهد ســابق در ویدئویی اعالم 
کرد کــه در حبس خانگی اســت و 
فرماندهی ارتش به او دستور داده در 

خانه بماند و با کسی تماس نگیرد. 
او ضمن اینکه اعالم کرد مسئول 
هیچ یــک از رخدادهای شــنبه و 
همچنین فســاد دولتی نیســت، 
توضیح داد که عالوه بر دســتگیری 

محافظــان وی، دوســتانش هــم 
دستگیر شــده اند. مهمترین بخش 
اظهارات او زمانی است که صریحا به 

ساختار فعلی می تازد. 
بــن الحســین در ویدئوی خود 
می گوید: »من مســئول فروپاشی 
دولت، فســاد و بی کفایتــی که در 
ســاختار حکومت از ۱۵ یا ۲۰ سال 
گذشــته حاکم بوده و هر سال بدتر 

می شود، نیستم. 
من مسئول عدم اعتماد مردم به 
مسئوالن نهادها نیستم. متأسفانه، 
این کشــور از یکی از پیشرفته ترین 
کشــورهای منطقه در زمینه های 

آموزش، مراقبت های بهداشــتی و 
آزادی ها به کشــوری عقب نشینی 
کرده اســت که حتی انتقاد جزئی 
از جنبــه محدود سیاســت، منجر 
به دســتگیری و آزار و اذیت توسط 
ســرویس های امنیتی می شــود. 
وضعیت بــه جایــی رســیده که 
هیچکــس نمی تواند بــه صحبت 
کردن یا ابــراز عقیــده در مورد هر 
چیزی بدون آزار و اذیت، دستگیری 

و تهدید بپردازد«. 
ماجرا چیست؟ 

چندی پــس از آنکــه ویدئوی 
مربوط بــه ولیعهد ســابق اردن در 
فضای مجازی منتشــر شد، آرون 
دیوید میلر، مشــاور اســبق وزارت 
خارجه آمریکا در امــور خاورمیانه 
در توییتی نوشــت کــه تنش ها و 
رقابت های عربســتان و اردن فقط 
یک عنوان اصلی نیســت، بلکه یک 
روند است که دهه های زیادی را در 
برمی گیرد. او در توئیتی دیگر نوشت 
که هرگونه دست داشتن عربستان 
ســعودی در این رویدادها، به مانند 
یک انفجار خواهد بــود اما باور این 

مسئله سخت است. 
اینکه چرا میلر چنیــن توئیتی 
را چنــد ســاعت پــس از اعــالم 
خنثی سازی کودتا در اردن منتشر 
می کند به ما نشــان می دهد که به 
احتمال زیاد عربستان در این ماجرا 
دستی بر آتش دارد. بر اساس اسناد 
موجود باسم عوض اهلل که به عنوان 
رئیس اســبق دربار پادشاهی اردن 
مشغول بوده، از سال ۲۰۱۸ توانسته 
رابطه خوبی با محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربستان برقرار کند و حتی 
گفته می شــود که بن سلمان او را به 
عنوان یکی از مسئوالن پروژه نئوم 

معرفی کرده بود. 
این روابــط از زمان پادشــاهی 
عبداهلل بن عبدالعزیز، پادشاه سابق 
عربستان آغاز شــده است و از سوی 
دیگــر او در ســال ۲۰۱۸ به عنوان 
عضوی از هیئت مدیره دانشــکده 
مدیریت دولتی دوبی تعیین شــد 
که نشــان از روابط خوبش با امارات 
دارد. شریف حســن بن زید، دیگر 
زندانی اصلــی که همراه با باســم 
عوض اهلل بازداشــت شــده است؛ 

یک فرد از خاندان هاشــمی اردن و 
برادر کاپیتان شــریف علی بن زید 
است که در سال ۲۰۱۰ و درجریان 
مأموریت های نیروهای مسلح اردن 

در افغانستان کشته شد. 
او پیش از آنکه به همراه باســم 
عوض اهلل به عربستان برود به عنوان 
مشاور و افسر روابط استراتژیک در 
دفتر پادشاه اردن کار کرده بود و او 
هم در فضای رسانه ای اردن، یکی از 
نزدیکان محمد بن سلمان شناخته 
می شود. از ســوی دیگر باید توجه 
داشت که برخی منتقدان، سؤاالتی 
را درباره اهداف عربســتان از صدور 
فوری بیانیــه مبنی بــر حمایت از 
پادشاه و ولیعهد اردن پس از کشف 
کودتا مطرح کرده انــد که به خوبی 
نشــان می دهد حــال و روز ریاض 
خوب نیســت؛ چراکــه بعدازظهر 
گذشته )یکشــنبه(، دربار سعودی 
برای دومین بار بیانیــه حمایتی از 
اردن را منتشــر کرد که به شــدت 
توجه همگان را جلــب کرده و همه 
معتقدنــد که این میــزان ترس در 
وجوِد ســعودی ها واقعــاً غیر قابل 

درک است! 
فارغ از آنکه اســرائیل و آمریکا از 
اردن حمایت کرده اند، باید گفت که 
بسیاری از کشورهای منطقه مانند 
مصر، ترکیه، عــراق و غیره اگرچه 
دخالت در امــور اَمــان را محکوم 
کردند، اما بــاز هم نســبت به این 
رویــداد؛ مشــکوک و محافظه کار 

هستند.

 ولیعهد پیشین اردن همراه با ۲۰ تن دیگر به اتهام براندازی بازداشت شدند؛

کودتا در امان؛ تکاپو در ریاض!
طی دهه اخیر هیچ صدایی 

از »اَمان« بلند نشد و در 
بهار عربی که در تونس، 

لیبی، سوریه، مصر و 
یمن به یک باره منجر به 
خیزش های مردمی در 

مقیاس ملی شد، بسیاری 
از مفسران بر این باور بودند 

که اردن هم در راستای 
همین موضوع دچار 

تغییراتی خواهد شد اما 
اینگونه نشد

فارغ از آنکه اسرائیل و 
آمریکا از اردن حمایت 
کرده اند، باید گفت که 

بسیاری از کشورهای منطقه 
مانند مصر، ترکیه، عراق و 

غیره اگرچه دخالت در امور 
اَمان را محکوم کردند، اما 

بازهم نسبت به این رویداد 
مشکوک و محافظه کار 

هستند

به گزارش شرق االوسط، نخســت وزیر عراق در تازه ترین ســفر خود، روز گذشــته بغداد را به مقصد ابوظبی 
ترک کرد. این ســفر از پیش تعیین نشــده را دفتر نخســت وزیری اعالم کرد. پیش از این قرار بود وزیر بهداشت 
عراق که قباًل بــه لبنان رفته و با همتای خود تفاهم نامه ای امضا کرده بود، در ســفری یــک روزه به امارات متحده 
عربی برود، اما یکباره نخســت وزیر عراق که تازه سه روز پیش از سفر عربستان برگشــته عزم سفر به ابوظبی کرد. 
دفتر نخســت وزیری عراق با اعالم اینکــه الکاظمی در صدر هیاتــی دولتی به 
امارات رفت و هدف این ســفر را تقویــت روابط دو جانبه در چنــد زمینه عنوان 
کرد و جزییات بیشــتری ارائه نــداد. این ســفر در حالی صــورت می گیرد که 
 اخیراً تحرکات امنیتی امارات در دســتگاه اطالعاتی عراق مورد مناقشه و بحث 

محافل سیاسی بغداد بود. 

مقامات سودان تصمیمی مبنی بر بستن گذرگاه مرزی بین سودان و اتیوپی اتخاذ کرده اند. به گزارش الحره، مقامات 
سودان پس از حمله شــبه نظامیان اتیوپی به گروهی از نظامیان ســودانی که در نتیجه آن چندین تن زخمی شدند، 
تصمیمی مبنی بر بستن گذرگاه مرزی بین سودان و اتیوپی اتخاذ کرده اند. در همین راستا، سایت سودان تریبون به 
نقل از منابع آگاه اعالم کرد، تصمیم بستن گذرگاه مرزی  پس از آغاز درگیری های خشونت بار میان دو طرف در سایه 
تنش های مرزی و حالت آماده باش در اعتراض به تجاوز به گروهی از نظامیان سودانی 
اتخاذ شد. منابع مذکور همچنین اعالم کردند، نشست فوق  العاده روز شنبه میان 
کمیسیون های امنیتی سودان و اتیوپی برای بررسی اوضاع برگزار شد. مسئوالن 
اتیوپی اعتراض خود را به تصمیم طرف سودانی در خصوص بستن گذرگاه مرزی 

اعالم و بر لزوم حل اختالفات و مسائل امنیتی از طریق مذاکرات تاکید کردند.

مسدود شدن گذرگاه مرزی بین سودان و اتیوپیسفر از پیش اعالم نشده الکاظمی به امارات

مقام های هند روز گذشته )یکشنبه( اعالم کردند، 
در حمله شبه نظامیان مائوییست در یکی از ایالت های 
مرکز این کشــور که یکی از خونین ترین حمالت رخ 
داده از سوی گروه های شبه نظامی چپگرا در طی سال 
جاری میالدی محسوب می شود، دست کم ۲۲ تن از 
اعضای نیروهای امنیتی هند کشته شدند. به گزارش 
رویترز، گزارش شد که پرسنل امنیتی متعلق به واحد 
برگزیده CoBRA در نیروی ذخیره پلیس مرکزی، 
گارد ذخیره منطقه ای و نیروی ضربت ویژه روز شنبه 
در جریان یک عملیات علیه شــبه نظامیان در ایالت 
چهاتیســگار که عمدتا در تســلط قبایل است، مورد 

حمله قرار گرفتند. 
یک مقام ارشــد دولتی در شــهر رایپــور، مرکز 
ایالت چهاتیســگار که برخوردار از منابع غنی معدنی 
اســت، اظهار کرد: ما می توانیم تاییــد کنیم که ۲۲ 
تن از اعضای نیروهای امنیتی هند به دســت شــبه 

نظامیان مائوییســت کشــته شــدند. بر اساس این 
گزارش ایــن نیروهــا در تیراندازی هایــی که برای 
مدت چهار ساعت در منطقه مرزی ســوکما واقع در 
 ۵۴۰ کیلومتری جنوب رایپور رخ داد، کشــته شدند. 
اوم پــراکاش پال، یک مقام ارشــد پلیــس در رایپور 
گفــت، عملیات هــای جســتجو با هــدف ردگیری 
 یکــی از اعضــای مفقــود شــده نیروهــای امنیتی 

در دست اجرا است.

مخالفــان حاکمیت نظامــی در میانمــار دیروز 
)یکشــنبه( تخم مرغ عید پاک را تبدیل به ســمبل 
اعتراضاتشــان کرده و بعد از گذراندن شبی همراه با 
مراسم  روشن کردن شمع به یاد کشته های اعتراضات 
ضد کودتای اول فوریه، تصاویــری از تخم مرغ هایی 
حاوی شعارهایشان منتشر کردند. به گزارش رویترز، 
گروه فعال موسوم به انجمن کمک به زندانیان سیاسی 
میانمار که ناظــر بر تلفات و بازداشــتی های رخ داده 
در جریان اعتراضات از زمان ســرنگون شــدن دولت 
منتخب آنگ سان سوچی توســط ارتش بوده، اظهار 
کرد، تعداد کشته های اعتراضات به ۵۵۷ تن افزایش 
یافته است. این گروه خاطرنشان کرد: مردم در سراسر 
برمه )میانمار( به اعتصاب کــردن با هدف پایان دادن 
به دیکتاتوری و برای دموکراســی و حقوق بشر ادامه 
می دهند. به رغم وقوع کشتارها، معترضان میانماری 
هــر روز و اغلــب در گروه های کوچک در شــهرهای 

کوچک بیرون میریزند تا بازگشت حاکمیت نظامی به 
کشورشان بعد از یک دهه گامهای آزمایشی به سمت 
دموکراســی را رد کنند. همچنین مردم شــبها نیز با 
روشن کردن شــمع تجمع می کنند. انجمن کمک به 
زندانیان سیاســی میانمار اعالم داشت، ۲۶۵۸ نفر در 
بازداشت هستند که این شــامل چهار زن و یک مرد 
مصاحبه کننده با یک تیم خبری شــبکه سی.ان.ان 

طی چند روز قبل در خیابانهای شهر یانگون می شود.

کشته شدن ۲۲ نیروی امنیتی هند توسط شبه نظامیان مائوییست اعتراض میانماری ها با تخم مرغ های عید پاک 
خبرخبر


