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یک مرکز اطالعاتی در امارات افشا کرد
 طرح عربستان 

برای سرنگونی اردوغان
پایگاه خبری میدل ایست آی اعالم کرد که 
یک گزارش محرمانه از مرکز سیاست گذاری 
امارات وابسته به دســتگاه اطالعات ابوظبی 
حاکی از آن است که ریاض به دنبال قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی اجرای 
یک طرح اســتراتژیک را آغاز کرده و هدف از 
این طرح براندازی دولت رجب طیب اردوغان، 

رئیس جمهوری ترکیه است.
در این گزارش آمده اســت که اردوغان در 
هجمه خود برای بی اعتبار کردن عربســتان و 
به ویژه شخص محمد بن سلمان، ولیعهد این 
کشــور در ارتباط با پرونده خاشــقجی از حد 
معقول فراتر رفته است و پس از آنکه اردوغان 
در سیاسی و بین المللی کردن این پرونده ناکام 

ماند حاال زمان پاسخ فرا رسیده است.
طبق این گــزارش، هدف از ایــن طرح به 
کارگیری تمامی ابزارهای ممکن برای تحت 
فشــار قرار دادن دولت اردوغان و تضعیف آن 
است. همچنین عربستان با این طرح به دنبال 
مشــغول کردن دولت اردوغان به بحران های 
داخلی اســت تا این دولت دچار اشتباه شده 
و اپوزیسیون این کشــور بتواند آن را سرنگون 

کند.
میدل ایست آی در ادامه آورده است، اولین 
ادله این طرح عربســتان زمانی مشخص شد 
مقامات ریــاض از ورود ۸۰ کامیون ترکیه ای 
حامل پارچــه و مواد شــیمیایی بــه داخل 

عربستان از طریق بندر ضبا ممانعت کردند.
این پایــگاه در ادامه به نقــل از یک منبع 
ترکیــه ای تأکید کــرد، مقامات عربســتان 
همچنیــن مانــع ورود ۳۰۰ کانتینر حامل 
ســبزیجات و میوه ترکیه به داخل این کشور 
از طریق بندر جده شدند. عالوه بر این مسأله 
تعداد توریست های سعودی در ترکیه در نیمه 
اول ســال جاری میــالدی ۱۵ درصد کاهش 

یافت.
طبق گزارش مرکز سیاستگذاری امارات، 
هدف بعــدی ریاض کاهش نفــوذ منطقه ای 
اردوغان و ترکیه اســت، اینگونه که عربستان 
هدف قــرار دادن اقتصاد ترکیه و فشــار برای 
پایــان تدریجی ســرمایه گذاری خود در این 

کشور را آغاز خواهد کرد.
عربستان همچنین برای تحقق این هدف 
درصدد کاهش گردشگران سعودی در ترکیه، 
کاهش واردات کاالهــای ترکیه ای و مهمتر از 
همه کاهش نقش منطقــه ای ترکیه در زمینه 

امور اسالمی منطقه است.
این مرکز اماراتی در ادامه مدعی شده است 
که ترکیه اطالعات مشــخص و صادقانه ای را 
برای کمک به تحقیق عربســتان درباره قتل 
خاشــقجی ارائه نکرده و به جای آن اطالعات 
گمراه کننده را به رسانه ها رسانده است و هدف 
از این اقدام بدنام کردن عربستان و تالش برای 

از بین بردن اعتبار بن سلمان است.
طبق این گــزارش، به عنوان نشــانه ای از 
این مسأله که رهبری عربســتان روابط خود 
با اردوغان را قطع کرده و بــا وی به مانند یک 
دشــمن رفتار می کند، ملک ســلمان بدون 
هیچگونه تردیدی با توصیه کمیته مشــورتی 
مبنی بر عدم دعــوت اردوغان برای حضور در 
اجالس ســازمان همکاری های اســالمی در 

مکه موافقت.
دولت ترکیه از تالش های بن سلمان برای 
قطعی روابط خود با آنکارا مطلع اســت و قصد 
دارد تا با ارتباط مســتقیم با ملک ســلمان با 

تالش های ولیعهد این کشور مقابله کند.
در همین راســتا، یــک مقــام ترکیه ای 
که نخواســت نامش فاش شــود، اظهار کرد، 
استراتژی عربســتان برای مجازات ترکیه به 
دلیل موضع آن در قبال مسأله خاشقجی وضع 

شده و ناگهانی نبوده است.
وی افزود: ما نسبت به آنچه انجام می دهند 
آگاهیم. اقدامات آنها تقریبا علنی است، طوری 
که می توان فعالیت های شــان در شبکه های 
اجتماعی مورد حمایت عربستان و رسانه های 
سعودی را مشاهده کرد. آنها به شکل صریح به 

قطعی روابط با ترکیه فراخوانده اند.
طبق گفته این منبع، با این وجود تالش های 
دولت عربســتان اما آنکارا معتقد اســت که 
شهروندان ســعودی موضعشــان را نسبت 
به ترکیــه تغییر نمی دهند و بــه عنوان مثال 
استانبول همچنان از گردشگران سعودی پر 
است. مقامات عربســتان باید ابتدا در زمینه 
نظرسنجی های انجام شده درباره محبوبیت 
مردمی اردوغان در خاورمیانه تحقیق کنند و 

سپس خواهند فهمید که شکست خورده اند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

همچنان که هنگ کنگ گیج ضربه 
التهابــات ظاهرا بی پایــان اعتراضات 
مردمی اســت، گزینه های پیش روی 
شی  جین پینگ، رئیس جمهور چین، 
برای حل این منازعه، چندان چشمگیر 

نیستند.
رویکرد نرم در مقابــل معترضان و 
توجه به مواضع دموکرات گونه می تواند 
به منتقدان در سرزمین اصلی )چین( 
این مطلب را القا کند که خیزش گسترده 
می تواند منجر به تغییرات سیاسی شود،  
مسئله ای که ممکن است قدرت حزب 
کمونیست را زیر سوال ببرد. در همین 
حال اعزام ســربازان چینی به منظور 
بازگرداندن نظم به هنگ کنگ می تواند 
تبعات بین المللی را به دنبال داشته باشد 
که شــاید ضربه جبران ناپذیری را به 
اقتصاد هنگ کنگ وارد آورد، ضمن آنکه 
تضمینی برای پیروزی چنین رویکردی 

وجود ندارد.

خبرگزاری بلومبرگ با اشــاره به 
تداوم تنش های هنگ کنگ به بررسی 
رویکردهایی پرداخته که چین می تواند 
نسبت به این موضوع داشته باشد. این 
خبرگزاری با این مقدمه می نویسد: با 
توجه به چنین دو راهی نمی توان هیچ 
پایانی را بــرای اعتراضات هنگ کنگ 
که در ماه ژوئن )خرداد ماه( در اعتراض 
به الیحه استرداد مجرمان به چین آغاز 
شــد، متصور بود. روز دوشنبه، پلیس 
دوباره نسبت به شلیک گاز اشک آور برای 
پراکنده کردن مردم پس از اعتصابات 
عمومی اقــدام کــرد، اعتصاباتی که 
فعالیت های روزمره را مختل کرده بود 
و منجر به تعلیق بیش از ۱۰۰ پرواز شد و 
یکی از پرهزینه ترین روزها را در طول نه 

هفته اعتراضات رقم زد.
ایوان کوی، تحلیلگر سیاســی در 
دانشگاه چینی هنگ کنگ با اشاره به 
اینکه دولت شــی جین پینگ احتماال 
با درخواســت از گروهی از شهروندان 
ساکن هنگ کنگ برای ارائه پیشنهاد، به 
دنبال خرید زمان است،  گفت: مشخص 
نیست که آیا آن ها برای اتخاذ رویکرد 

خود تصمیمی گرفته اند یا خیر. یکی 
از مســائلی که مقامات پکن به شدت 
خواهان آن هســتند، بازگرداندن نظم 
اجتماعی است؛ پس از آن ممکن است 
که این مقامات برخی تعدیل سیاست ها 

را مورد بررسی قرار دهند.
عدم تصمیم در مورد مسیر مشخص 
از سوی چین منجر به آن شده که پکن 
به طور محکم از کری لم، رئیس اجرایی 
هنگ کنگ حمایت کند؛ کسی که در 
جریان کنفرانس خبری روز دوشــنبه 
همچنان از کناره گیری از سمتش امتناع 
کرد و تظاهرکنندگان را متهم به تالش 
برای تخریب هنگ کنگ کرد. او به پلیس 
دستور داد تا زمانی که دولت وی به دنبال 
پیروزی بر افکار عمومی است، به صورت 
روزانه نســبت به برگزاری کنفرانس 
خبری اقدام کنند؛ هرچند که تاکنون 
رسانه ها همسوی با افکار عمومی بوده اند 

و مواضع دولت تضعیف شده است.
مقامات هنگ کنگ و دفتر امور ماکائو 
در چین روز سه شنبه در مقابل رسانه ها 
قرار گرفتند تا موضوع جدیدی را مطرح 
کنند. اگرچه چنین اتفاقــی رخ نداد و 

روزنامه دولتی صبح جنوب چین به نقل 
از مقامات حرف های تکراری را در رابطه با 
این موضوع بیان کرد و جزئیات بیشتری 
ارائه نکرد. در یکی از ســتون های این 
روزنامه روز دوشنبه دوباره بر حمایت 
تام پکن از کری الم تأکید شد و نسبت 
به خطرناک ترین مرحله شرایط موجود 

هشدار داد.
اعتصابــات روز دوشــنبه افزایش 
هزینه هــای شــهری کــه قــدرت 
اقتصادی اش را در ارتباط با ســرزمین 
اصلی تقلیل یافتــه می داند، پر رنگ تر 
کرد، ایــن در حالی اســت که رشــد 
اقتصــادی چین در چنــد دهه مثبت 

بوده است. تنها در یکی از شاخص های 
 HIS Markit کلیدی موســوم بــه
PMI هنگ کنگ به کمترین قیمت 
خود از مــاه مارس 2۰۰9 )اســفند - 
فروردین( رســید. در آن زمان پس از 
بحران اقتصاد جهانی همچنان  موج های 
بحــران به اقتصــاد هنگ کنگ لطمه 

می زد.
به گفته وانــگ هوییائــو، یکی از 
مشاوران کابینه چین مستقر در پکن 
و موســس مرکز چین و جهانی سازی، 
چین امیدوار است با برجسته تر کردن 
خسارت های اقتصادی در کنار اعمال 
اتهامات علیه معترضان خشن، اوضاع 

را به نفع خود تغییر دهد.
اما این رویکــرد هنوز نتوانســته 
معترضان تحریک شــده به واســطه 
دانشجویانی که آینده اقتصادی برای 

این شهر متصور نیستند را متوقف کند.
گزینه  نظامی

استیو تسانگ، مدیر انستیتو چین 
در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی 
گفت: از منظر بیشتر تظاهرکنندگان، 
این آخرین فرصت آن ها برای جنگیدن 
است. این آخرین سنگر است و چنین 
تفکری به بیشــتر مــردم هنگ کنگ 

انگیزه ادامه راه می دهد.
در حالی که معترضــان احتماال به 
حضور در خیابان هــا و تقابل با پلیس 
به وسیله سنگ و دیگر تسلیحات ادامه 
می دهنــد، تســانگ می گوید چین 
تنها در صورتی نســبت به اعزام نیرو و 
پلیس ضدشــورش اقدام می کند که 
تظاهرکنندگان نسبت به حمله یا تجاوز 
به دفتر ارتباطی پکن در هنگ کنگ اقدام 
کنند. در هفته های اخیر رســانه های 
ً  از پلیس هنگ کنگ  دولتی چین شدیدا
بــرای بازگرداندن نظم به این شــهر 

حمایت کرده اند.
هرگونه اعــزام نیروهــای ارتش 
آزادی خلق و یا پلیس مسلح خلق برای 
مواجهه با التهابات خانگی هنگ کنگ، 
به معنای تخریب وجهه هنگ کنگ در 
پیش چشم جهانیان است. این موضوع 
مشــمول شــرکت های خارجی و نیز 

کشورهای غربی همچون ایاالت متحده 
نیز می شــود که در این صــورت آن ها 
می توانند با ابطال وضعیت ویژه تجاری 
هنگ کنگ کــه آن را از جنگ تجاری 
بین آمریکا و چین مصون نگاه داشــته 
است، به مشکالت اقتصادی این منطقه 

دامن بزنند.
مصلحت اندیشی

با این حــال زمانی کــه صحبت از 
حاکمیت چین به میان می آید، نمی توان 
از هیچ  گزینه ای چشم پوشی کرد. چین 
بارها و بارها آمریکا را عامل ایجاد ناآرامی 
دانسته اســت، مســئله ای که از دید 
کارشناسان زمینه سازی برای مداخله 

پکن به شمار می رود.
بونی گلیزر، مشاور ارشد آسیا در مرکز 
مطالعات استراتژیک بین الملل در این 
رابطه گفت: صبر پکن شاید لبریز شده 
باشد، شاید چین بر کری لم فشار آورده 
باشد که تعداد بسیاری از معترضان را 
دستگیر کند. آن ها بدون تردید در مورد 
ارسال سربازان ارتش آزادی خلق برای 

بازگرداندن نظم صحبت کرده اند.
با این حال اعزام نیــرو به  منطقه به 
هر ترتیب می تواند بــه راحتی نتیجه 

معکوس به همراه داشته باشد.
تیم سامرز، مشاور ارشد همکار چتم 
هاوس لندن در هنگ کنــگ گفت: با 
توجه به حرکت چــراغ خاموش پکن، 
احتماالً  آن ها با مصلحت اندیشی گام بر 
می دارند. حرکت چراغ خاموش نسبی 
چین نه تنها به دلیل نظارت بین المللی 
بلکه به دلیل محاسبه هزینه های سختی 
است که ممکن است شرایط را از حالت 

کنونی بدتر کند. 

اتخاذ مواضع دموکراتیک یا اعزام نیروی نظامی؟

چینومعضلمواجههباخیزشگستردههنگکنگ
یکی از مسائلی که مقامات 
پکن به شدت خواهان آن 
هستند، بازگرداندن نظم 
اجتماعی است؛ پس از آن 

ممکن است که این مقامات 
برخی تعدیل سیاست ها را 

مورد بررسی قرار دهند

هرگونه اعزام نیروهای 
ارتش آزادی خلق و یا 

پلیس مسلح خلق برای 
مواجهه با التهابات خانگی 

هنگ کنگ، به معنای 
تخریب وجهه هنگ کنگ 

در پیش چشم جهانیان 
است

 شماره   310   /     چهارشنبه  16 مرداد   1398  /    5 ذی الحجه 1440  /   7  اوت   2019

پایگاه آمریکایی استارز اند استریپس که تمرکزش بر خبرهای نظامی است، گزارشی درباره رزمایش نظامی مشترک 
واشنگتن و سئول منتشر و خبر داد که این دو کشــور به منظور عصبانی نکردن کره شمالی، این رزمایش را بدون بیانیه 
رسمی آغاز کردند. پیش تر، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داده بود که این رزمایش مشترک از دوشنبه )چهاردهم 
مرداد ماه( با تمرین شبیه سازی رایانه ای )CPX( برای مقابله با هرگونه شرایط اضطراری در شبه جزیره کره آغاز می شود 
و پانزده روز ادامه خواهد داشت. از طرفی مقامات کره شــمالی با آزمایش های موشکی اخیر این کشور تأکید کردند که 
این اقدامات با هدف هشدار به سئول برای خرید جنگنده های آمریکایی و 
رزمایش برنامه ریزی شده با آمریکا صورت گرفته است. بعد از هشدار پیونگ 
یانگ درباره این که رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی می تواند سبب از 
بین بردن مذاکرات درباره خلع سالح اتمی کره شمالی شود، این رزمایش 
بی سر و صدا برگزار شده است. تنش ها و اختالفات بین آمریکا و کره شمالی 
علیرغم سه دیدار ترامپ و کیم در سنگاپور )22 خرداد ماه(، ویتنام )نهم 
اسفند ماه( و منطقه غیرنظامی دو کره )نهم تیر ماه( درباره مسائلی از قبیل 

خلع سالح اتمی کره شمالی و تحریم های آمریکا همچنان ادامه دارد.

مقامات وزارت خارجه پکن به آمریکا هشدار دادند، در صورتی که وعده های خود را برای استقرار موشک های میان برد 
خود را در آسیا عملی کند، اقدام متقابل و تالفی جویانه انجام خواهند داد. جمعه هفته گذشته )یازدهم مرداد ماه( بعد از 
خروج واشنگتن از پیمان منع گسترش موشک های میان برد هسته ای )INF( با روسیه، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا تصریح 
کرد که کشور وی توسعه همه جانبه موشک های میان برد را آغاز می کند و یک روز پس از آن، از استقرار فوری موشک های 
میان برد زمین به هوا در آسیا حمایت کرد. از طرف دیگر، هوا چونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه 
)پانزدهم مرداد ماه( در این خصوص اعالم کرد که این طرح های آمریکا، به 
شدت توازن و ثبات راهبردی جهانی را تضعیف می کند و همچنین صلح 
و امنیت را در منطقه آسیا و اقیانوســیه تهدید می کند. وزیر امور خارجه 
آمریکا روز جمعه )یازدهم مرداد ماه( خروج رسمی این کشور از معاهده، 
منع موشک های هسته ای میان برد موسوم به INF را اعالم کرد و گفت: 
در تاریخ دوم فوریه )سیزدهم بهمن ماه( 2۰۱9، ایاالت متحده به روسیه 
شــش ماه فرصت داد تا به پایبندی به معاهده من موشک های هسته ای 
میان برد بازگردد. روسیه مخالفت کرد، پس این توافق امروز پایان می یابد.

هشدار پکن در مورد استقرار موشک های آمریکا در آسیاواشنگتن و سئول رزمایش مشترک خود را آغاز کردند

رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی همه اموال 
حکومت ونزوئال را توقیف کــرده و هرگونه تبادل مالی 
و تجاری با آن را برای شــرکت ها و افــراد آمریکایی و 

غیرآمریکایی ممنوع کرد.
شبکه خبری سی ان ان صبح سه شــنبه )پانزدهم 
مرداد ماه(گــزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا اعالم کرد که از طریق فرمانی اجرایی تحریم های 
موجود علیه ونزوئــال را تبدیل به یک تحریم اقتصادی 
کامل کرده است. براساس فرمان اجرایی ترامپ، همه 
اموال حکومت قانونی ونزوئال و نهادهای وابسته به آن 
توقیف و تبادالت تجاری با آن، به جز در مواد خاص که 

تعیین می شود، ممنوع شده است. 
رئیس جمهوری آمریــکا در نامه ای بــه کنگره در 
این باره نوشت: ضروری است که اموال حکومت ونزوئال 
به دلیل تداوم غصب قدرت توســط رژیــم غیرقانونی 
نیکالس مادورو، توقیف شود. ترامپ در این نامه مادورو 

را متهم به نقض حقوق بشــر، دســتگیری خودسرانه 
و بازداشت شــهروندان ونزوئالیی، ســرکوب آزادی 
رســانه ها و تالش برای تضعیف خــوان گوایدو رهبر 
مخالفان دولت و مجلس ملی این کشــور کرد. آمریکا 
با اعمال تحریم های گســترده علیه بیش از ۱۰۰ تن 
از مقام های دولتی ونزوئال و همچنین شــرکت نفت و 
بانک مرکزی این کشور تالش کرد تا منابع مالی دولت 

مادورو را قطع کند.

انفجار مهیــب یک انبــار تســلیحات نظامی در 
کراسنویارســک روســیه رخ داد؛ که در پی آن صدور 
دستور تخلیه سریع و گسترده ساکنان مناطق مجاور 

این انبار صادر گشت.
این انفجار، در زاغه تسلیحاتی یک پادگان نظامی 
این کشــور واقع در منطقه آچینســکی در اســتان 
کراسنویارسک رخ داد. در پی آن سازمان حوادث غیر 
مترقبه این کشور، دستور تخلیه سریع مناطق پیرامون 

محل حادثه تا شعاع بیست کیلومتری را صادر کرد.
 سازمان حوادث گفت که موفق به تخلیه حدود هزار 
تن شده است؛ روندی که ادامه دارد و قرار است به تخلیه 
ساکنان چند روستای مجاور و اردوگاهی که در نزدیکی 

این پادگان دایر است، منجر شود.
بــر اســاس گزارش هــای رســیده، در زاغه های 
این پادگان نظامــی، برخی مهمات ها و تســلیحات 
توپخانه ای نگهداری شــده است، حال آن که برخی بر 

این باورند شدت انفجار رخ داده و سرعت عمل روس ها 
در تخلیه مناطق پیرامونی، نه به دلیل خطر ســرایت 
آتش به دیگر مهمات ها، که احتماال به دلیل نگهداری 

از تسلیحات ویژه در این پادگان است.
مقامات روسی تأکید کردند؛ در اثر انفجار یاد شده 
هیچ یک از نظامیان کشــته نشــدند و صدور دستور 
تخلیه فوری صرفا به دلیل نگرانی از ســرایت حریق به 

دیگر تسلیحات و خطر انفجارهای بعدی است.

ترامپ ونزوئال را به طور کامل تحریم کردانفجار زاغه تسلیحاتی در روسیه 

خبرخبر


