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جهاننما
میان رهبران ارتش و معترضان سودان صورت گرفت

توافق بر سر دوره انتقالی سه ساله
خدیجه عالمهزاده

یک ژنرال ارتش ســودان گفت کــه رهبران
ارتش که بعد از برکناری عمر البشیر قدرت را در
دست گرفته بودند با گروههای مخالف ارتش برای
یک دوره انتقالی سه ســاله به توافق رسیدند که
پس از آن قدرت به یک دولت کامال مدنی انتقال
داده شود.
ژنرال یاسر العطا به خبرنگاران گفته است که
توافق نهایی بر سر اشــتراک قدرت و در تشکیل
بدنه حکومتی آتی (شــورای حکومتی) طی 24
ســاعت با همکاری جنبش اعتراضی با نام اتحاد
برای آزادی و تغییر ،امضا میشــود .عطا در ادامه
گفت که ما برای یک دوره انتقالی ســه ســاله به
توافق رسیدیم.
وی افــزود ما به مردم قــول میدهیم که این
توافق بهطور کامل ظرف  24ساعت تکمیل شود
و به نوعی باشد که همه جوانب خواستههای مردم
در آن در نظر گرفته شده باشد.
هزاران نفر از معترضان پس از آنکه افســران
ارتش ،قدرت را در  11آوریل ( 22فروردین ماه)
از دست عمرالبشــیر گرفتند ،با تحصن در کنار
ساختمانهای ارتش خواهان کنارهگیری آنها
شدند.
افســران ارتش ابتدا بر دوره انتقالی دو ساله
اصرار داشتند ،اما معترضان خواهان دوره چهار
ســاله بودند .عطا همچنین گفته است در دوره
انتقالی ،مجلس با  300نماینده تشکیل میشود
که  67درصــد آن از حزب اتحاد بــرای آزادی و
تغییر خواهند بود و مابقی آنها از سایر گروههای
سیاسی وارد مجلس میشوند .وی گفته است که
شش ماه از دوره انتقالی به امضای توافقات صلح با
گروههای شورشی در مناطق جنگی کشور تعلق
خواهد گرفت.
تلفاتجانیاعتراضات
دســتهکم چهار نفر در جریان اعتراضات روز
دوشنبه( 23اردیبهشت ماه) پس از آنکه حکام
ارتش و رهبران معترضان اعالم کردند که آنها به
بخشی از یک توافق برای یک دوره انتقالی دست
پیدا کردند؛ جان خود را از دست دادند و دهها نفر
نیز زخمی شدند.

گفته میشود شبهنظامیان رژیم سابق سودان
اقدام به تیراندازی به ســمت تحصنکنندگان
کردهاند؛ شورای نظامی انتقالی نیز اعالم کرده که
در جریان این تیراندازی یک نیروی پلیس نظامی
کشته و سه نفر زخمی شدهاند.
از سوی دیگر ،دادستان کل سودان در بیانیهای
اعالم کرد ،عمر البشیر ،رئیسجمهور مخلوع این
کشــور ،بههمراه چهرههای دیگری به تحریک و
مشارکت در قتل تظاهرکنندگان متهم شدند.
عباس مدنی یکی از شخصیتهای برجسته
مخالفان که همزمان با عطا یک کنفرانس خبری
در نیمه شــب برگزار کرده بود گفت که شورای
نظامی انتقالی کمیتهای را برای تحقیق در مورد
حمله به معترضان تشکیل داده است .او گفت که
این کمیته مشترک با همکاری مخالفان تشکیل
شده تاعلیه تالشهاییکهبرایبرهم زدن تحصن
در کنار ساختمانهای ارتش برگزار شده ،تحقیق
کنند .شب دوشنبه ( 25اردیبهشت ماه) پس از
آنکه گروه واکنش سریع که رئیس آنها معاون
شورای نظامی است با حمله بوسیله گاز اشکآور و
تفنگ سعی در برهم زدن تحصنها داشت ،صدای
شلیک گلوله در پایتخت سودان شنیده شد.
معترضان که قصد داشــتند فشــار را برای
ارتش بهمنظور انتقال قدرت حفــظ کنند ،روز
سهشنبه( 24اردیبهشــت ماه) با بستن جادهها
و پلها به وسیله آجر و ســنگ به اعتراضات خود
ادامه دادند .هیبا مــورگان ،خبرنگار الجزیره که
از خارطوم گزارش میداد ،گفته اســت که آنها
شاهد تشــدید روشهای حفظ فشــار از سوی
معترضان بودند .معترضان ســنگرهای خود را
در خیابانهای منتهی به ســاختمانهای ارتش
تقویت کردند و جادههای دیگــر را که در نهایت
به خیابانهای اصلی منتهی میشود با سنگرهای
جدید مسدود کردند .به گفته وی ،اینکه «دولت
انتقالی از ســوی ارتش اداره میشــود یا ائتالف
معترضان؟»؛ موضوعی بسیار تاثیرگذار بر روند
اعتراضات است و معترضانمنتظر مشخص شدن
این موضوع هستند.

جهان 5

آنچه از عملیات خرابکاری نفتکشها میدانیم؛

ش در منطقه
تالش برای افزایش تن 

سیدمحمد میرزامحمدزاده

عملیاتهای خرابکاری رمزآلود در
چهار کشتی تجاری در خلیج فارس
منجر به آشفتگی در منطقهای شد که
آبستن تنشهای بین ایاالتمتحده
و ایران بر ســر برنامه هستهای ایران
است.
خبرگزاری الجزیره در گزارشی،
نــکات عملیات خرابــکاری صورت
گرفته در مورد کشــتیهای تجاری
اماراتی را تشریح کرده است.
چه اتفاقی افتاد؟
روز یکشنبه ( 22اردیبهشت ماه)
امارات متحده عربی اعــام کرد که
چهار کشــتی تجاری در ساحل بندر
فجیره ،یکی از بزرگترین هابهای
بانکریگ جهان ،هدف عملیاتهای
خرابکاری قرار گرفتند.
وزیر امور خارجــه اماراتمتحده
گ و میری
گفت :هیچ جراحت یا مر 
بر عرشه این کشتیها رخ نداده و نفت
و مواد شیمیایی یا سوخت نیز نشت
نکرده است.
مقامــات هویــت کشــتیهای
آســیبدیده را دو نفتکش سعودی

المرزوق و امجد و یک نفتکش نروژی
با نام آندریا ویکتوری و بارج بانکرینگ
امارات با نام میشل معرفی کردند.
گــروه تومی ،صاحبــان نفتکش
آندریــا ویکتوری ،اعــام کردند که
برخورد شیء ناشــناختهای باالتر از
خط آب منجر به ایجــاد حفرهای در
پوسته نفتکش شده است ،اما نفتکش
در معرض خطر غرق شدن نیست.
خالد الفلیح ،وزیر انرژی عربستان
سعودی گفت که حمله ساعت شش
صبح به وقت محلی در روز یکشنبه رخ
داده و خسارتهای جدی به بدنه دو
کشتی وارد آورده است.
اماراتمتحده تصویری از نفتکش
با پرچم نروژ منتشر کرده اما شواهد
بیشــتری در مــورد آســیبهای
کشتیهای اماراتی و عربستانی ارائه
نکرده است .از طرفی حمالت پهپادی
حوثیهای یمن به ایستگاههای نفتی
اطراف ریاض پایتخت عربســتان در
روز سهشنبه ( 24اردیبهشتماه) به
این حوادث دامن زده اســت .الفلیح
در بیانیهای گفت :این حمله منجر به
آتشسوزی و خسارت جزئی در یکی
از ایستگاههای تلمبه نفت شده است.

چهکسیپشت
این حمالت است؟
اماراتمتحــده عربــی به کمک
ایاالتمتحــده فرآینــد تحقیــق
در حادثــه فجیــره را آغــاز کــرده
اســت .هنوز نام شــخص یا گروهی
بــه عنــوان مقصــر اعالم نشــده و
هیچکس مســئولیت آن را برعهده
نگرفته است.
انور قرقاش ،وزیر مشــاور در امور
خارجه امارات این حادثه را خرابکاری
عمدی دانست.
وزارت امــور خارجه امــارات نیز
حمــات مشــکوک را یــک اتفاق
خطرناک خواند و الفلیح ،وزیر انرژی
سعودی گفت که این حمالت با هدف
تضعیف آزادی ناوبری دریایی و امنیت
عرضه نفت به مشتریان سرتاسر دنیا
انجام شده است.
مقامات آمریکایــی که بدون ذکر
نامشان در خبرهای خبرگزاریهای
رویترز و آسوشــیتدپرس نقل قول
شــدهاند ،ایران را مظنون اصلی این
حوادث دانســتهاند ،اما این مقامات
هیچ دلیلــی برای ادعای خــود ارائه
نکردهاند.

هوآوی هم از سوی آمریکا تحریم میشود؛

افزایش تنشهای تجاری واشنگتن  -پکن
سینا سبزیان

انتظار میرود دونالد ترامپ این هفته حکمی را امضا
کند که براساس آن شــرکتهای آمریکایی از استفاده
تجهیزات ارتباطی ساخته شده از سوی شرکتهایی که
امنیت ملی آمریکا را به خطر میاندازند ،منع شــوند؛ سه
مقام آمریکایی آگاه از این تصمیــم عنوان کردند که این
اقدام مســیر را برای قطع ارتباط تجاری با شرکت چینی
هوآوی هموار میکند.
به گزارش رویترز ،این منابع آگاه گفتند که این دستور
که در آن نام شرکت یا کشور خاصی عنوان نشده ،بیش از
یکسال است که لحاظ شده ،اما اجرای آن همواره به تأخیر
افتاده است .البته منابع گفتهاند که ممکن است این دستور
بازهمبه تعویق افتد .این فرمان اجرایی ،از قانون قدرتهای
اقتصادی اضطراری بینالمللی اســتفاده میکند که به
رئیسجمهور قدرت الزم برای تنظیــم روابط تجاری در
واکنش به شرایط اضطراری ملی که ایاالتمتحده را تهدید
میکند ،میدهد .به گفته منابع مطلع ،این فرمان وزارت
بازرگانی را بر آن میدارد تا با همکاری آژانسهای دولتی
برای اجرای طرح ،برنامهریزی کنــد .اگر این فرمان امضا
شــود ،ب ه تنشهای بین چین و ایاالتمتحده ،دو قدرت
بزرگ تجــاری جهان ،دامن میزند .دو کشــوری که هم
اکنون با اعمال تعرفه علیه کاالهای وارداتی یکدیگر وارد
جنگی تجاری شــدهاند که آمریکا دلیل آن را شیوههای
غیرمنصفانه تجــاری چین نامیده اســت .واشــنگتن
احتمال میدهد تجهیزات ساخته شده از سوی هوآوی،
غول فناوری چین و سومین شرکت سازنده گوشیهای
هوشــمند جهان ،از ســوی دولت چین برای جاسوسی
استفاده شوند .هوآوی که همواره این اتهامات را تکذیب
کرده ،در واکنش به این خبر اظهار نظری نکرده است .کاخ

سفید و وزارت بازرگانی آمریکا نیز اظهارنظری در رابطه
با این گزارش نداشــتند .ایاالتمتحده به صورت فعاالنه
به دیگر کشورها فشار میآورد از خرید تجهیزات هوآوی
برای بهکارگیری در نسل جدید شبکههای ارتباطی 5G
جلوگیری کند و آنها را غیرقابل اعتماد میخواند .در ماه
اوت (مرداد – شهریور  )97ترامپ الیحهای را امضا کرد که
خود دولت آمریکا را از استفاده تجهیزات ساخت هوآوی و
یک شرکت دیگر چینی با نام  ، ZTEمنع میکرد .در ماه
ژانویه(دی–بهمن)دادستانهایآمریکادوواحدهوآویرا
درواشنگتنمتهمبههمکاریبرایدزدیاطالعاتتجاری
شرکت تیموبایل آمریکا کردند و همچنین آمریکا هوآوی
و مدیر مالیاش را متهم به کالهبرداری بانکی و آنالین در
مورد تحریمهای اعمال شده علیه ایران کرد .کمیسیون
ارتباطات دولتی آمریکا در مــاه آوریل ( 2018فروردین
– اردیبهشت  )97رأی به تنظیم طرحی برای ممنوعیت
استفاده از منابع 9میلیارد دالری تخصیص داده شده برای
خرید تجهیزات یا خدمات از شرکتهایی کرد که امنیت
شبکههای ارتباطی ایاالتمتحده را تهدید میکنند .این
کمیسیون با نام مستعار  ،FCCبه اتفاق آرا حضور شرکت
چاینا موبایل در مزایده تأمین خدمات ارتباطی که هفته
پیشبرگزارشدراردکردوگفتکهبرایشرکتهایچاینا
یونیکام و چاینا تلکام نیز برنامههای مشابهی دارد.

محمدجواد ظریف ،وزیر
امور خارجه ایران در مورد
عملیاتخرابکاری در
کشتیهایبندرفجیره
ابراز نگرانی کرد و گفت :ما
پیشترپیشبینیکرده
بودیمکهچنیناقداماتی
برای ایجادتنشدرمنطقه
اتفاقبیافتد
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
این حادثه با پیشزمینه تنشهای
رو به فزونی میان ایاالتمتحده آمریکا
و ایران پس از اعزام ناوهای هواپیمابر و
بمبافکنهایآمریکاییونیزسیستم
دفاع موشکی پاتریوت به خاورمیانه
برای بازدارندگــی تهدیدهای عنوان
شده از ســوی تهران صورت گرفته
است.
اجماع نظامی اوایل ماه می (اواسط
اردیبهشــت ماه) پس از آن صورت
گرفت که ایاالتمتحده تحریمهای
دوبارهای را علیه تهران پس از خروج
از توافق هســتهای منعقد شــده در

ســال  2015اعمال کرد .با تشدید
کارزار فشــار حداکثــری آمریکا بر
ایران ،اقتصاد کشور دچار چالش شد
و حسن روحانی ،رئیسجمهور اعالم
کرد برنامههایی برای عقبنشــینی
از برخــی تعهدات توافق هســتهای
اجرا میکند ،مگر آنکه کشــورهای
امضاکننــده باقیمانــده در برجام
بــرای حفاظــت از اقتصــاد تهران
گام بردارند.
هر دو کشــور بارهــا گفتهاند که
منازعهای را نمیجویند ،اما لفاظیها
در هر دو سمت ادامه دارد.
یکی از فرماندهان سپاه پاسداران
انقالباسالمیناوهواپیمابرآمریکایی
را ســیبل خواند و گفت اگــر آمریکا
حرکتی انجــام دهد ما بر ســر آنها
خواهیم زد.
در همیــن حــال روزنامــه
نیویورکتایمز در گزارشی نوشت که
دستیاران ارشد ترامپ برنام ه نظامی
با چشمانداز ارسال  120هزار سرباز
به خاورمیانه را بــرای مقابله با حمله
احتمالی ایران یا دستیابی به سالح
موشکی ترتیب دادهاند.
اگرچهترامپباتکذیباینگزارش
آن را با اصطالح معــروف خود «خبر
دروغ» خواند ،اما گفت :اگر ما دست
به چنین اقدامی بزنیم ،تعداد بسیار
بیشتری سرباز میفرستیم .روز قبل از
آن ترامپ گفته بود که اگر ایران منافع
ایاالتمتحده را در خاورمیانه تهدید
کند ،بهشدت آسیب خواهد دید.
جان ابیزیــد ،ســفیر آمریکا در
عربستان سعودی گفت که واشنگتن
باید به محض مشخص شدن مسئول
خسارت به کشتیها ،پاسخی منطقی
البته به دور از جنگ ارائه کند.
ایران چه میگوید؟
مقامات ایران نگرانی خود را از این
حادثه ابرازوعنوانکردندحمالت ادعا
شده ممکن است از سوی شخص ثالث
به منظور دامن زدن به تنشهای بین
واشنگتن و تهران صورت گرفته باشد.
چند ساعت پس از حادثه ،عباس
موسوی،سخنگویوزارتامورخارجه
ایران این حــوادث را نگرانکننده و

مقامات آمریکایی کهبدون
ذکر نامشان در خبرهای
خبرگزاریهای رویترز و
آسوشیتدپرسنقلقول
شدهاند ،ایران را مظنون
اصلی عملیاتخرابکاری در
کشتیهادانستهاند،امااین
مقاماتهیچدلیلیبرای
ادعای خود ارائه نکردهاند
تأسفبارخواندوخواستارشفافسازی
ابعــاد واقعی ایــن ماجرا شــد .وی
همچنین در مورد نقشــه پلید برخی
برای تضعیف امنیت منطقه هشــدار
داد.
محمدجــواد ظریف ،وزیــر امور
خارجه ایران نیز روز سهشــنبه (24
اردیبهشــت ماه) در مــورد حادثه
اظهار نگرانی کرد و گفت :ما پیشتر
پیشبینــی کرده بودیــم که چنین
اقداماتی برای ایجاد تنش در منطقه
اتفاق بیافتد.
حشمتاهلل فالحتپیشه ،رئیس
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس شورای اسالمی ایران
نیز خواســتار ارتباط ویژه بین تهران
و واشــنگتن برای مدیریــت بحران
شــد؛ در همین حال ،بهروز نعمتی،
سخنگوی هیأترئیسه مجلس رژیم
صهیونیستی را گزینه اصلی تهران در
عملیاتهای مشکوک برشمرد.
حسامالدین آشــنا ،مشاور حسن
روحانی ،ترامپ را به خیز برداشــتن
برای جنگ با ایران متهم کرد و گفت
او بهجای تالش برای رسیدن به توافق
بر سر برنامه هســتهای ،دست به این
فعالیتها میزند.
وی در توئیتر خود نوشــت :آیا به
دنبال توافقی بهتر با ایران هســتید؟
ظاهرا بــه دنبال ایجــاد یک جنگ
میروید.
اما آیتاهلل ســید علی خامنهای
گفت که جنگ نمیشــود .نه ما و نه
آنها به دنبال جنگ نیســتیم .آنها
میدانند که این کار به نفعشان نیست.

نشنال اینترست:

بولتون در آستانه اخراج است
نشریه نشنال اینترست مدعی شده است که زیادهروی
بولتون در تالش بــرای تغییر حکومت در کشــورهای
مختلف ،به نارضایتی ترامپ از او منجر شده است.
نشریهنشنالاینترستروزچهارشنبه( 25اردیبهشت
ماه) در گزارشــی دربــاره اختالفنظر دونالــد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا با جان بولتون مشــاور امنیت ملی
کاخ سفید در مورد سیاست خارجی ،نوشته است که این
سیاستمدار جنگطلب در آستانه ترک دولت ترامپ قرار
گرفته است.
این نشریه به نقل از یک مقام ارشد سابق دولت آمریکا
نوشته است که بولتون در تالش برای تغییر حکومت در
ایران،ونزوئالوکرهشمالیزیادهرویکردهوبههمیندلیل
شنیدهام که ترامپ میخواهد او برود.
با این وجود ،بولتون همچنان به تالش برای اقدامات
تحریکآمیز علیه ایــران ادامه میدهــد و ترامپ هم به
رســانهها گفته رابطه خوبی با بولتــون دارد .ترامپ این
هفته در پاســخ به خبرنگاران ،در مــورد بولتون گفت :او
دیدگاههای محکمی دارد ،اما مشــکلی نیست .من عمال
او را آرام میکنم.
اما به نوشته نشنال اینترســت ،این اظهارات ترامپ
نتوانسته گمانهزنیها در واشــنگتن و دیگر پایتختها
مبنی بر وجود اختالفنظر میان ترامپ را کاهش دهد .این
اختالف تنها به ترامپ و بولتون محدود نیست و آنطور که
یک مقام ارشد سابق دولت آمریکا میگوید بولتون و مایک
پامپئو ،وزیر خارجه آمریکاهم مدام دارند باهم میجنگند.
بنا بر ایــن گزارش ،هرچنــد پامپئو فــردی از جناح
محافظهکار اســت و به منزوی کردن ایــران عالقه دارد،
اما او هم از بروز یک درگیری نظامی که ممکن اســت کل
غرب آسیا را درگیر کند ،نگران است .وی همچنین تالش
میکند اعتبار خود را در چشــم کارکنان قدیمی وزارت

خارجه آمریکا حفــظ کند .در مقابل ،یــک مقام وزارت
خارجه آمریکا بولتون را یک آتشافروز خطاب کرده است.
نشنال اینترست با اشاره به مصاحبههای اخیر محمد
جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران نوشته است که حتی
طرفهای خارجی هم تالش میکننــد از این اختالفات
بهره بگیرند .ظریف اخیرا گفته است که تیم «ب» متشکل
ازبولتون،بنیامیننتانیاهونخستوزیررژیمصهیونیستی،
محمد بن ســلمان ولیعهد ســعودی و محمد بن زاید
ولیعهد ابوظبی میخواهد ترامپ را به جنگ بکشاند.
همزمان کالین کال و جان وولفستال از مقامهای دولت
سابق آمریکا در نشریه لس آنجلس تایمز یادداشتی با این
عنوان نوشتهاند :این جهان جان بولتون است که ترامپ در
آن زندگی میکنــد .داگالس مکگرگور که از او با عنوان
یکی از گزینههای جایگزینی بولتون یاد شده هم در نشریه
اسپکتیتورنوشتهاست :مسئله،جانبولتوناست...مشاور
امنیت ملی ترامپ دارد خطرناک میشود ...به خصوص از
منظر دیدگاههای رئیسجمهور.
در پایان گزارش نشنال اینترســت آمده است :آیا این
فشارهانتیجهخواهدداد؟دوچیزقطعیاست:اینکهترامپ
از اینکه حتی تصور شود کس دیگری اختیارش را به دست
گرفته متنفر است ...و اینکه تا زمانی که بولتون در قدرت
باشد ،به دمیدن در آتش ادامه میدهد.

