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معرفی کیم جونگ اون به عنوان 
»رئیس دولت« کره شمالی

رهبر کره شــمالی در چارچوب قانون اساسی 
جدید این کشور به طور رسمی به عنوان رئیس دولت 
کره شــمالی و فرمانده کل نیرو های مسلح ارتش 
معرفی شد. به گزارش ســی ان ان، برخی ناظران 
معتقدند که این تحوالت احتمــاال با هدف فراهم 

کردن مقدمات توافق با آمریکا انجام شده است.
در چارچوب قانون اساسی جدید، کیم جونگ 
اون به عنوان رئیس کمیســیون امور دولتی )یک 
پست ارشد دولتی که در سال ۲۰۱۶ میالدی ایجاد 
شد( و نماینده عالی همه مردم کره شمالی انتخاب 
شده اســت. این تغییر به معنای آن است که کیم 

رئیس دولت و فرمانده کل قوا است.
    

جمهوری خواهان در پی تدوین قانون آن هستند:

ممنوعیت صدور ویزا برای 
خاندان سعودی

جمهوری خواهان مجلس سنای آمریکا در پی 
تدوین قانونی هســتند که مانع از صدور ویزا برای 
اعضای خانواده سلطنتی سعودی به علت مسائل 
حقوق بشری برای سفر به این کشور شود. قانونی که 
رئیس جمهور آمریکا امکان وتوی آن را نداشته باشد.
نشریه تایم با انتشار این خبر نوشت که جیم ریچ 
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا 
از ایالت آیداهو قصد دارد از این طرح رونمایی کند. 
طرحی که در صــورت تبدیل شــدن آن به قانون 
می توانــد صدها نفر از اعضای خانواده پادشــاهی 

سعودی را از سفر به آمریکا منع کند.
جیم ریچ نیز در بیانیه ای اعالم کرد که این قانون 
تالش دارد تا روابط میان ایــاالت متحده آمریکا و 

عربستان سعودی را در ابعاد مختلف تغییر دهد.
    

اولین محموله سامانه پدافندی 
اس-400 وارد ترکیه شد

وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد که اولین محموله 
از سامانه های پدافند موشکی اس-4۰۰ روز جمعه 
وارد ترکیه شده است. پیشتر شبکه خبرترک نزدیک 
به دولت ترکیه با اعالم خبر تحویل اولین محموله از 
سامانه پدافندی اس-4۰۰ در هفته آینده، گزارش 
داد که این محموله توسط هواپیماهای ترابری روس 
روز یکشنبه بارگیری می شود. همچنین روزنامه ینی 
شفق نزدیک به دولت آنکارا در گزارشی به نقل از منابع 
نظامی نوشت که ســامانه اس-4۰۰ احتماال در دو 
منطقه نزدیک به شهر آنکارا )پایگاه هوایی آکینجی 
یا شهرک عایاش( پایتخت ترکیه مستقر خواهد شد. 
این در حالی است که دولت آمریکا به ریاست دونالد 
ترامپ پیشتر هشدار داده بود به محض ورود اولین 
محموله از ســامانه پدافند موشکی روس به خاک 
ترکیه، تحریم های سختی را بر آنکارا اعمال می کند.

    
چاله هوایی ۳۰ مسافر هواپیمای 

کانادایی را مجروح کرد
افتادن یک هواپیمای کانادایی به مقصد استرالیا 
در چاله هوایی، بیش از ۳۰ زخمی برجای گذاشت. به 
نوشته روزنامه گاردین، سخنگوی هواپیمایی کانادا 
گفت این حادثه مدتی پس از آن رخ داد که هواپیما از 
فراز جزایر هاوایی عبور کرده بود. پس از وقوع حادثه 
نیز مجبور به نشستن در فرودگاه هونولولو شد. وی 
افزود: اطالعات فعلی حاکی از این است که تقریباً 
۳۵ نفر دچار جراحت سطحی شدند. رئیس خدمات 
درمانی هونولولو نیز گفت طیف سنی مصدومین از 

کودکان تا سالخوردگان را شامل می شود.
    

یک مهاجم، پشت در محل 
اقامت ملکه انگلیس بازداشت شد

پلیس بریتانیا اعالم کرد، نیروهای پلیس لندن 
مردی را کــه از دروازه کاخ باکینگهام باال رفته بود، 
بازداشت کرده اند. روزنامه سان چاپ انگلیس گزارش 
کرده که چهار دقیقه طول کشیده است تا افسران، 
این فرد را بازداشــت کنند در حالی که در همین 
فاصله وی موفق شــده تا خود را به منزل ملکه 9۳ 
انگلیس برساند و بر در بکوبد. بنابر این گزارش، این 
اتفاق تقریباً ۳7 سال پس از ورود یک کارگر، به نام 
مایکل فاگان، به کاخ باکینگهام در تاریخ 9 جوالی 
۱98۲ رخ داده است. فاگان موفق شده بود تا به اتاق 
خواب ملکه راه پیدا کند و پیش از آن که ملکه بتواند 
درخواســت کمک کند، با وی به مدت ۱۰ دقیقه 

گفت وگو کرده بود.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

عصر یــک روز جمعــه، در یکی از 
ســواحل مســقط، خانواده ها گردهم 
آمده اند تا اندکی از گرمای داغ تابستانی 
این کشور صحرایی رها شوند. زنان در 
حالی که چادر پوشیده اند، با کودکان 
خود در امواج دریــا پراکنده اند. جیغ 
و خنده مــردم فضا را پر کرده اســت. 
کــودکان در لبه آب کاخ های شــنی 

درست می کنند.
این تصویــری از آرامــش در دل 
منطقه ای اســت که هر روز تیترهای 
خشونت از آنجا منتشر می شود. عمان 
هم مرز با یمن، کشــوری که هم اکنون 
در جنگ است. از طرفی عمان بین دو 
کشور رقیب؛ ایران و عربستان قرار گرفته 
است. از طرف دیگر خلیج عمان، دریایی 
که بازیگران محلی در آن دخیل هستند، 
بخشــی از کلیدی ترین مسیر دریایی 
نفتی دنیا است، جایی که در چند هفته 
اخیر شاهد حمالت متعدد به نفتکش ها 

بوده است.
با این حال عمان موفق شده از همه 
این مسائل دور بماند. در نقطه ای از دنیا 
که آبستن آســیب های جنگ است، 
این ســلطنت کوچک، کشوری تنها با 
4.۶ میلیون نفر جمعیت، توانســته به 
یک تســهیل کننده گفتگو ها تبدیل 
شود و به عنوان دوستی برای بسیاری 
از طرف های در تضــاد، خود را در میانه 
منازعات قرار دهد، بدون آنکه در آن ها 

مشارکت داشته باشد.
محمد بن عواض الحسن، نماینده 
دائم عمان در ســازمان ملــل متحد، 
در جریــان ســخنرانی در کاخ وزارت 
خارجه در مسقط گفت: ما زیاد صحبت 
نمی کنیم، ما زیاد عمل می کنیم. گاهی 
اگر فکر کنیم که می توانیم کمک کنیم، 
در نقش تسهیل کننده و میانجی وارد 
می شویم. اما شــرطمان عدم حضور 
رسانه ها اســت، چراکه هدف ما صلح 

است و نه نمایش. عمان در تالش برای 
آرام کردن منازعات در یمن بوده است 
و همچنین به ایمن سازی و رهاسازی 
نیروهــای آمریکایی هــم در صنعا، 
پایتخت یمن و هم ایــران کمک کرده 

است.
 عمان و میانجیگری 
بین ایران و آمریکا

روابط نزدیک این سلطنت با ایران 
و ایاالت متحده آمریکا، یا به گفته خود 
حسن ؛ دوستی با دو کشــور، بود که به 
مسقط اجازه داد میزبان اولین مالقات 
محرمانه بین مقامات آمریــکا و ایران 
باشد؛ مذاکراتی که درنهایت منجر به 
برنامه اقدام جامع مشــترک، یا توافق 

هسته ای ایران در سال ۲۰۱۵ شد.
حاال کم کم با از بین رفتن آن توافق، 
برخی در ایــران و آمریکا امید دارند که 

مسقط دوباره پا در میانی کند.
دیپلمات هــای عمانــی و مقامات 
ایرانی در هفته هــای اخیر دیدارهایی 
داشــته اند و مایک پمپئــو، وزیر امور 
خارجه آمریکا در ماه ژانویه )دی - بهمن 
98(، پــس از خروج آمریــکا از توافق 
هسته ای با ایران، با سلطان قابوس بن 
سعید آل سعید، حاکم 78 ساله عمان 

دیدار کرده بود.
برایان هوک، نماینــده آمریکا در 
امور ایران، ماه گذشته میالدی، پس از 
اسقاط پهپاد آمریکایی در تنگه هرمز از 
سوی ایران، در جریان یک تور منطقه ای 
به مســقط رفت. هوک در مصاحبه با 
سازمان رسانه ای NPR، به ایران هشدار 
داد که یا باید پای میــز مذاکره بیاید یا 
شاهد فروپاشی اقتصاد خود به واسطه 
تحریم های ســخت تر ایاالت متحده 

باشد.
با توجه به اینکــه ظاهراً هیچ یک از 
طرفین تمایلی به کوتاه آمدن ندارند، 
دیپلمات های اروپایی پیش بینی های 
مبهمی در رابطه با آینــده دارند. اما از 
نظر حسن اینطور نیست؛ به عنوان یک 
دیپلمات عمانی، او می گوید که همواره 
شانس برای صلح در چشم انداز او وجود 

دارد، چه بین ایــران و آمریکا و چه بین 
سایر کشورها. در حالی که همه جنگ 
را برای منطقه دور از انتظار نمی دانند، 
او چیزها را در چارچوبی با ریتم آرام تر 
می چیند. به عنوان مثال وی در تشریح 
رقابت های منطقــه ای که منجر به آن 
شده ایران و عربستان در طرفین متضاد 
در جنگ در سوریه و یمن قرار گیرند، 
می گوید: در واقعیت، هیچ منازعه ای بین 
ایران و عربستان سعودی وجود ندارد. 
تنش ها صرفاً در زمانی مطرح می شود 

که آن دو از تأثیر دیگری می ترسند.
از طــرف دیگر او تعبیری بســیار 
ســخاوتمندانه تر از سیاست خارجی 
رئیس جمهور ترامپ نســبت به دیگر 
کشــورهای حاضر در منطقه دارد. در 
حالی که دیگران اقدامــات آمریکا از 
جمله تصمیم برای انتقال ســفارت 
آمریکا در سرزمین اشغالی از تل آویو 
بــه بیت المقــدس را تحریک آمیز و 
خطرناک توصیف می کنند، حســن 
می گوید که این اقدامات باید در بستر 

میراث درک شود.
حســن می گوید: ما فکر می کنیم 
رئیس جمهور ترامپ دوست دارد یک 
میراث واقعی در منطقه داشته باشد و 
بر همین مبنا دامادش )جرد کوشنر( را 
منصوب کرد تا صلح را بین فلسطینیان و 
رژیم صهیونیستی، برقرار کند. بنابراین 
ما آن را بــه عنوان یــک فرصت تلقی 
می کنیم تا به ترامپ کمک کنیم تصویر 
بزرگ تــری را درک کند. مــا از اینکه 
توصیه های خود را مطرح کنیم و با آن ها 

شناخته شویم، نمی ترسیم.

باور به حقوق مشروع ایران
وقتی صحبــت از ایران می شــود، 
حســن می گوید: ایرانی هــا تاریخی 
پرافتخار دارند که به هزاران سال قبل 
باز می گردد و آن ها ارعاب را نمی پذیرند. 
برای هر دو کشور الزم است که حقوق 
مشــروع طرف دیگر را بشناسند و باور 
کنند که استفاده از زور بهترین ابزار برای 

حل اختالفات نیست.
در نهایت حسن می گوید: دیپلماسی 
عمانی درباره ایجاد دوستی ها و داشتن 
چشم اندازی خوشبینانه است. ما همواره 
نه بر نکات منفی که بر مســائل مثبت 
تمرکز داریم. وقتی تمرکز شما بر این 
باشد، فرصت های صلح بیشتر برایتان 

آشکار می شود.
مسقط آرام و باثبات

سیاست خارجی عمان در واقع بسط 
رویکرد داخلی است. برخالف هیاهو و 
زرق و برق دیگر پایتخت های خاورمیانه، 
همچون ترافیک فشرده و سپر به سپر در 
قاهره، یا آسمان خراش های رنگارنگ 

دوبی، مسقط آرام و بی سر و صدا است.
خودروها با فراغ خاطر در بلوارهای 
که به شکل خیره کننده ای در این محیط 
صحرایی به واسطه آبپاش های تایمردار، 
سبز نگاه  داشته شــده اند، آرام و روان 
حرکت می کنند. این شهر با ویالهای 
شسته و رفته و رنگ سفید مرواریدی 
که پشت پرچین های در حال انفجار از 
فشردگی گل ها قرار گرفته اند، تعریف 
می شود. حتی بازارهای محلی پرتکاپوی 
مسقط عاری از هرج  و مرج های بازارهای 
هم  نوع خود است. مشتری ها در فضای 
دودآلود حاصل از عطر کندر تولید شده 
در عمان، به آرامی با صاحبان مغازه ها 

گفتگو می کنند.
هرگونه منازعه  یا نمایش خشونت یا 
نفاق، عمیقا با اخم و تخم سایرین مواجه 
می شود. کشور در یک سلطنت مطلق 
اداره می شود و آزادی بیان به شدت تحت 
کنترل است. عمانی های کمی مشتاق 
به صحبت کــردن عمومــی در مورد 
سیاست هســتند، مگر آنکه در ظواهر 

حاکم خود را تمجید کنند.
امنیت به سبک قابوس

عمان آمار مشــابه ســرکوب های 
خشونت آمیز مثل کشورهای منطقه، 
همچون عربستان سعودی یا سوریه را 
ندارد؛ اما سرویس های امنیتی اش فعال 
هستند و به شــدت فعالیت اینترنت را 
رصد می کنند و ساختار اجتماعی سفت 
و سخت کشور مخالفان را تحت نظارت 
دارد. یک عمانی که خواســت نامش از 
ترس اینکه این گفتگــو بحث برانگیز 
شود، در خبر نیاید گفت: شاید شما الزاماً 
به زندان نیافتید، اما به جای آن مقامات 
امنیتی یا دیگران با پدر یــا خانواده یا 
حتی قبیله شما صحبت می کنند. آن ها 
از این اهرم فشار برای وادار ساختن شما 
به رفتار به شیوه آن ها استفاده می کنند.

تاریخ و مذهب برجسته عمان نیز آن 
را از سایر کشورهای احاطه  کننده اش 
متمایز کرده است. بسیاری از عمانی ها 
از مذهب اباضیه، یک شاخه کوچک از 
اسالم، تبعیت می کنند و بر همین اساس 

در منازعات بین شیعه و سنی حاکم در 
منطقه مشــارکتی ندارند. از طرفی در 
حالی که عمان یک کشور عرب است، 
تأثیراتی از هند، شــرق آفریقا و دیگر 
بخش های جهان گرفته است، چرا که 

با آنها تعامالت دریایی دارد.
زکریا محرمی، نویسنده سیاسی و 
فرهنگی عمان می گویــد: در واقع این 
تاریخ و فرهنگ عمان اســت که مردم 
عمان و سنت هایشان را شکل می دهند.

همــه این ها بــا رویکرد ســلطان 
قابوس برای داشتن کشــوری آرام در 
دل منطقه ای ملتهب، تقویت شــده 
است. سلطان، کسی که پس از براندازی 
پدرش در ســال ۱97۰ قــدرت را در 
دست دارد، لحنی پیچیده را برگزیده 
اســت. محرمی می گوید، مردم عمان 
کودکــی و نوجوانی خــود را با گوش 
دادن به موسیقی های کالسیک غربی 
گذرانده اند، موســیقی کــه در دوران 
نخســتین از تلویزیون و رادیو پخش 

می شد.
مسقط شهر موسیقی

مســقط به اپرای ســلطنتی خود 
می بالد، اپرایی که اجراهایش تحسین 
و تمجید هــای بین المللــی را در پی 
داشته اســت. پروژه ساختمان این اپرا 
که یکی از عالیق ســلطان قابوس بود، 
تلفیقی از تأثیرها از سرتاسر جهان است: 
ساخته شده از ماسه سنگ های عمانی، 
سنگ مرمرهای ایتالیایی و مسقف به 
تیک هایی از میانمــار. در حین اجرای 
مارش لئو دلیب لکمه، مخاطبان از عطر 
مخصوص تعبیه شده برای سالن که در 

هوا پراکنده بود، لذت می بردند.
ناصر التایی یکی از مشاوران هیأت 
مدیره اپرای سلطنتی مسقط، می گوید 
که سالن اجرا بیانگر دیدگاه سلطان برای 

عمان و سیاست خارجی او است.
وی گفت: وقتی که ما اپرای سلطنتی 
را در ســال ۲۰۱۱ افتتــاح کردیــم، 
واالحضــرت گفت که عمــان همواره 
نقشی سازنده برای خدمت به صلح بازی 
کرده است و بنابراین او فکر می کند که 
محلی برای اجرای هنر و موسیقی یکی از 
بهترین راه ها برای این کار و ابراز این پیام 
است. اینجا وسیله ای برای گردهم آوردن 
مردم اســت چراکه موســیقی بیانگر 
ارزش های انسانی یادهای احساسی از 
دلتنگی از عشــق و احساس است. چه 
این موسیقی کالسیک باشد یا موسیقی 
ســنتی خودمان، مهم گردهم آوردن 

مردم کنار یکدیگر است.

سلطان قابوس چگونه به دوست طرف های متخاصم منطقه تبدیل شد؟

عمان، بازیگردان دیپلماتیک خاورمیانه

خبر

خدیجه عالمه زاده

دانشمندان هشــدار داده اند که میزان نشت تشعشعات 
هســته ای در آب های اطــراف زیردریایی هســته ای غرق 
شده مربوط به دوران شوروی ســابق ۱۰۰ هزار برابر بیشتر از 
حدانتظار اســت و زیردریایی کی - ۲78 کومسومولتس، ۳۰ 

سال پس از غرق شدن همچنان یک تهدید به شمار می رود.
هفته نامه نیوزویک، در گزارشی نوشــت که دانشمندان 
نروژی در حال ارزیابی محیط پیرامونی زیردریایی هستند که 
در تاریخ هفتم آوریل ۱989 )۱8 فروردین ۶8( در قعر آب های 

این کشور به گل نشســت. این حادثه در نتیجه آتش سوزی 
در اتاق موتور این زیردریایی اتفاق افتــاد و در نتیجه 4۲ نفر 
از ۶۲ خدمه زیر دریایی کومســومولتس جان خود را از دست 
دادند؛ گفته می شــود بیشــتر این افراد در زمان انتظار برای 
رسیدن کمک از سوی نیروی دریایی شوروی به دلیل تماس با 

تشعشعات هسته ای کشته شدند.
این زیر دریایــی ۱۲۰ متری حــاال در عمق یــک و نیم 
کیلومتری دریا و در فاصله حدود ۱۶۰۰ کیلومتری از ساحل 
جنوب غربی جزیره بیر نــروژ، یکی از بزرگ ترین ســواحل 

ماهی گیری کره زمین، در حال از بین رفتن است.

تیم های تحقیقاتی به طور معمول وضعیت این زیردریایی 
به  گل نشســته را بررسی می کنند. دانشــمند روس در دهه  
۱99۰ و در سال ۲۰۰7 انتشار ســطح کمی از تشعشعات را 

گزارش کردند.
گروه نروژی هر ساله این سایت را مورد ارزیابی قرار می دهد 
و بین سال های ۱99۱ تا ۱99۳، به میزان تجمع تشعشعات 
سزیوم ۱۳7 اشاره کرده بود؛ اگرچه نشتی در آن زمان گزارش 

نشد.
اما یکی از سه نمونه ای که هفته گذشته تهیه شده اند حاکی 
از سطح تشعشعات ۱۰۰ هزار برابری نسبت به آنچه که انتظار 

می رود، است. این نمونه ها در نزدیکی سوراخی تهیه شده  اند 
که دانشمندان پیشتر شــاهد ابری از گرد و خاک غیرمعمول 
در اطراف آن بودند. دانشمندان احتمال می دهند این سوراخ 

مستقیماً به راکتور داخل زیردریایی مرتبط باشد.

100 هزار برابر بیش از حد انتظار ارزیابی می شود

تداوم نشت تشعشعات هسته ای زیردریایی غرق شده

نماینده دائم عمان در 
سازمان ملل متحد: ما زیاد 

صحبت نمی کنیم، زیاد 
عمل می کنیم. گاهی اگر 
فکر کنیم که می توانیم 

کمک کنیم، در نقش 
تسهیل کننده و میانجی 

وارد می شویم، اما شرطمان 
عدم حضور رسانه ها است، 
چراکه هدف ما صلح است و 

نه نمایش

سیاست خارجی عمان در 
واقع بسط رویکرد داخلی 

است. برخالف هیاهو و زرق 
و برق دیگر پایتخت های 

خاورمیانه، همچون ترافیک 
فشرده و سپر به سپر در 

قاهره، یا آسمان خراش های 
رنگارنگ دوبی، مسقط آرام 

و بی سر و صدا است
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