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 کدام جریان به دنبال جنگ نفتکش ها 
در خلیج فارس است؟

سناریوی سابوتاژ

فرشاد گلزاری

حدود یک ماه از حادثه انفجار بخشــی از 
نفتکش هــا در بندر فجیره واقــع در آب های 
ســرزمینی امــارات متحده عربی نگذشــته 
اســت که یکباره انفجــار دو نفتکش دیگر در 
دریای عمان به تیتر یک اخبار در سراسر دنیا 
تبدیل می شود. واقعه ای که درست در ساعات 
اولیه آن، انگشــت اتهام اعراب خلیج فارس و 
هم پیمانان اروپایی و آمریکا را به ســوی ایران 
جهت داد و متعاقباً توپخانه رسانه ای آنها تا به 
این لحظه تهران را عامل این خرابکاری به افکار 
عمومی معرفی کرد. بــرای تحلیل این رویداد 
باید در ابتدا چندین ســوال مطــرح کرد و در 

ادامه در حد بضاعت به آن پاسخ گفت.
ســوالی که در ابتــدای امــر در مقیاس 
بین المللی مطرح می شــود این است که چه 
دلیلی دارد در زمانی که نخست وزیر ژاپن بعد 
از چهار دهه با رهبر جمهوری اســامی ایران 
در حال دیدار و گفت وگو اســت، خبر انفجار 
نفتکش هایی که به ژاپن مرتبط بوده اند منتشر 
شود؟ شاید بهتر باشد سوال را اینگونه مطرح 
کنیم که چرا یک روز قبل یا بعد از این دیدار، دو 
نفتکش فرانت آلتر )Front Altair( و کوکوکا 
کوریجو )Kokuka Courageous( مورد 

حمله/ اصابت قرار نگرفتند؟ 

سوال دوم که باید بیشترین تمرکز را بر آن 
معطوف کرد این است که کدام جناح/جناح ها 
به دنبال آن هستند تا ایران در شرایط کنونی 

وارد بحران کنند؟
سوال ســوم این اســت که چرا در وضعیت 
کنونی که پرونده انفجــار نفتکش ها در فجیره 
روی میز شورای امنیت است، این اتفاق رخ داد؟
در پاسخ به سوال اول باید ببینیم که کدام 
جریان منافعش در منطقه و فرامنطقه با ورود 
نخست وزیر ژاپن مورد تهدید قرار می گیرد؟ در 
اینجا بسیاری از تحلیلگران اعراب و کشورهای 
حاشــیه خلیج فــارس را مورد خطــاب قرار 
می دهند، اما به نظر این موضوع تا حد زیادی 
از منظر سیاســی و همچنین مــدل عملیات 
خرابکاری به »اســرائیل« مربوط است. برای 
این ادعا دو مصــداق علنی و یک تئوری عینی 
وجود دارد؛ نخست باید به ماجرای مک فارلین 
یا همان ایران ُکنترا اشاره کرد که اسرائیل در 
جریان این مذاکرات بســیاری از داده ها را در 
دست داشــت، اما به دنبال آن بود تا در دقیقه 
نود زهر خود را به ایــران و حتی آمریکا تزریق 
کند و اسناد نشــان می دهد که البی یهود در 
آمریکا در افشای این ماجرا دست داشته است. 
دوم، تشابه 70 درصدی عملیات خرابکاری 
در دریای عمان با عملیات پنهان موســاد علیه 
کشتی متعلق به سازمان آزادیبخش فلسطین 
اســت که گفته می شــود در دهه 70 میادی 
صورت گرفت. ماجــرا از این قرار اســت یکی 
از مخبرهای موســاد به آنها خبــر می دهد که 
سازمان آزادیبخش فلسطین در حال جابه جایی 
مقادیر زیادی تسلیحات نیمه سنگین و سبک 
است که موســاد با طرح یک عملیات توانست 
از اسکله ای که در مســیر عبور این کشتی واقع 
شده بود چندین مین ضدکشتی را به بدنه آن 
بچسباند و آن را غرق کند. نکته دیگر این است 
که سیاست اســرائیل طی ســال های اخیر به 
صورتی بوده که هرگاه در هر نقطه ای از منطقه 
احساس کند که هر مذاکره ای می تواند به ضرر 
منافع تل آویو باشد، به هر دری می زند تا در روند 
آن خلل ایجاد کند. حال برجام باشــد یا دیدار 
اخیر نخست وزیر ژاپن با مقامات ایران. با تشریح 
پاسخ سوال اول، بخشی از سوال دوم پاسخ داده 
شد، اما باید مدنظر داشت که حتی امکان دارد 
اســرائیل از جریان های نیابتی خود در امارات 
برای عملیاتی کردن این سناریو استفاده کرده 
باشد. اما در مورد سوال سوم باید اشاره کنیم که 
ایاالت متحده به دنبال آن اســت تا اوالً قیمت 
نفت را از این طریق به نفع خود باال ببرد و ثانیا با 
مقصر اصلی اعام کردن ایران در پرونده فجیره؛ 

پرونده اخیر دریای عمان را بر آن بار کند. 

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهور 
روســیه، حدود دو دهه اســت که 
قدرت را حفظ کــرده؛ اما همچنان 
قدرت شگفتی آفرینی در چنته دارد؛ 
به طوری که هفته گذشــته شــاهد 
نمایشی غیرمنتظره از سوی کرملین 
بودیم؛ نمایشی که نمونه آن را کمتر 
می توان دید؛ اینکه ماشــین قدرت 

کرملین دنده عقب هم دارد.
خبرگزاری ســی ان ان در تشریح 
اتفاق چنــد هفته اخیــر که تعجب 
تحلیلگران بین المللی را برانگیخت، 
نوشــت: روز سه شــنبه )21 خرداد 
ماه( مقامات روس پرونده ای قضایی 
علیه روزنامه نگار برجسته روس که 
به افشای فساد های محلی در روسیه 
معروف است، به راه  انداختند. ایوان 
گولونف، به دلیل تاش برای توزیع 

مواد مخدر دستگیر شد؛ اتهامی که 
خود و همکارانش مدعی هستند به 
واسطه مدارک دســتکاری شده از 

سوی پلیس، مطرح شده است.
آنچه از ظواهر امر پیدا است، این 
اتهامات کاما ساختگی است. افسران 
پلیسی که گلونوف را بازداشت کرده 
بودند از  وظایف عملیاتی خود تعلیق 
شدند و روز پنج شــنبه )23 خرداد 
ماه( شــخص پوتین، دو  مقام ارشد 
وزارت داخلــی روســیه را در رابطه 
با ایــن پرونده برکنار کــرد؛ آندری 
پوشــکوف، رئیس روابــط داخلی 
در منطقــه غربی روســیه و یوری 
دویاتکین، مدیر کنترل مواد مخدر 

وزارت داخلی.
اعتراضات مردمی

این تغییر موضــع پس از وحدت 
جامعه مدنی روســیه کامــًا دور از 
انتظار بــود. جامعه خبرنــگاران به 
طرفــداری از گولونف، بــه اعتراض 
دســت زدند و یک نفر شب را بیرون 

از ساختمان اصلی وزارت داخلی در 
ساختمان شماره 38 خیابان پتروفکا 

گذراند.
ســه روزنامه مطرح روسیه، روز 
دوشنبه جلد روزنامه های خود را به 
شــعار من/ما ایوان گلونوف هستیم، 
اختصاص دادنــد و تظاهر کنندگان 
روز چهارشــنبه به حمایت از وی به 

خیابان ریختند.
اما حقیقت این اســت که جایگاه 
پوتین در مســند قــدرت هیچ وقت 

به طور جدی در خطر نبوده است.
بســیاری با توجه به اســتقبال 
هزاران نفر از ایــن تظاهرات، انتظار 
داشتند که این تنش ها تداوم یابد؛ اما 
تصمیم غیرمنتظره آزادی گلونوف 
از حصر خانگی، منجــر به فروکش 
این تمایات شــد. گلونــوف خود 
در اعتراضات شــرکت نکــرد و این 
مبحث مطرح شد که ادامه اعتراضات 
می تواند منجر به شــکاف بیشتر در 
جبهه شکســت خــورده مخالفان 

روسیه شــود و مقامات پلیس از این 
شکاف استفاده کردند و فوراً کسانی 
که این اعتراضــات را تحریم نکرده و 
روزهای بعد بــه خیابان آمده بودند، 

خفه کردند.
زمانی که معترضــان از در مترو 
چیستی پرودی در قلب مسکو بیرون 
آمدند، پلس ســریعاً آنها را متفرق 
کرد. زمانی که این جمعیت به سمت 
ساختمان شماره 38 خیابان پتروفکا 
حرکت کرد، با زنجیره ای از پلیس ها 
مواجه شدند که به شکل موثری آنها 
را پراکنده کرد و وقتی دســته های 
کوچک شــورش درســت می شد، 
کارکنــان پلیس افراد را دســتگیر 
کرده و به اتوبوس هــای خود انتقال 

می دادند.
معترضان شــعار می دادند: شرم 
شــرم! اما در عرض چند ساعت همه 

چیز تمام شد.
در حالــی کــه اعتراضــات در 
مسکو بســیار بســیار کوچک تر از 

موج اعتراضات دیده شده در کشور 
هنگ کنگ بود، حــوادث آن هفته 
همچنــان نمایشــی غیرمتعارف از 

مخالفت با پوتین به شمار می رود. 
تغییر مواضع مقامات روســی در 
مواجهه با اعتراضات خیابانی بسیار 
خیره کننده بود. به طور مثال، پیشتر  
مقامــات روس، با وجــود البی های 
داخلی و فشــار مقامات آمریکایی، 
به حفظ مایکل کالوی، سرمایه گذار 

آمریکایی، اقدام کرد.
صداهایی از مسکو

چیــزی که برخــی از مــردم را 
برانگیخت کــه در ایــن اعتراضات 
شــرکت کنند، این بود که اتفاق رخ 
داده الزاماً دستور پوتین نبوده، بلکه 
تصمیــم خودســرانه پلیس محلی 
بوده است؛ کسانی که از سوی مردم 
روسیه به دلیل فساد و بازداشت های 

خودسرانه قابل اعتماد نیستند.
فردی که در شــهری در حاشیه 
رود ولــگا ســکونت دارد و در حال 
بازدید از مسکو بود به سی ان ان گفت:  
چیزی که در این کشور رخ می دهد 
کاما بی معنا اســت؛ مواد مخدر در 
وســایل شــخصی پیدا می شود که 
هیچ وقــت مصرف کننده نیســت. 

پلیس  همواره اینطور عمل می کند.
اما انتقاد وی بــه پوتین نبود: در 
مورد پوتین، من نمی توانم بگویم که 
او حاکم بدی است یا چنین چیزی. 
تا آنجا که ما می دانیم او کامًا فردی 
خوب اســت. من فکر می کنم او باید 
با این موقعیت کنــار بیاید و دریابد 
که چرا مقامــات قانونی به این  نقطه  
رســیده اند که مواد مخدر در بساط 
مردمی بگذارند که از آن اســتفاده 
نمی کند، در حالی که نمی توانند مچ 
قاچاقچی را بگیرنــد که چندین تن 

مواد را به راحتی می فروشند.
فرد دیگری از شــهر موسکویت 
گفت که او شــاهد تظاهــرات برای 
حمایــت گولونف نبوده اســت؛ اما 
وقتی شــرایط را بــرای وی توضیح 

دادند گفــت که او پشــت گولونف 
خواهد ماند.

وقتــی از وی پرســیدند که آیا 
شهرت پوتین به واســطه این اتفاق 
آسیب دیده یا خیر پاسخ داد: من فکر 
می کنم که این اتفاق رخ داده اســت 
ولی ما هیــچ کاری در اینباره انجام 

نخواهیم داد.
البته ایــن اظهــارات مخاطبان 
محدودیت های خــود را دارد: هر دو 
فرد مصاحبه شونده از سوی سی ان ان 
تأکید داشــتند که نام آنهــا در این 
مصاحبه ذکر نشــود. احتمال اینکه 
آنها از ترس چنین اظهاراتی را عنوان 

کرده باشند، بعید نیست.
اما همچنان بسیاری از روس های 
صریح در شبکه های اجتماعی گرد 
هم می آیند تا در مورد زوایای اتفاقات 
آن هفتــه صحبت کننــد. از طرفی 
پرونده گولونــف مبحث بزرگ تری 
را در رابطه با بازبینی قانون اساســی 
فدراسیون روسیه برانگیخت؛ بخشی 
از قوانین جرایم مرتبط با مواد مخدر 

است.
یوگیز روزمن، شــهردار پیشین 
یکاترینبرگ، مخالف دولت، این بحث 
را فراتر برد و گفت: کل قوانین جرایم 
روســیه باید بازبینی شــود؛ چرا که 
این قوانین ابــزاری برای آزار و اذیت 

سیاسی است.
احتماالً این مبحــث، موضوعی 
است که کرملین اصًا آمادگی ورود 

به آن را ندارد.

عقب نشینی پوتین در مقابل اعتراضات؛

بهار روسی، شاید وقتی دیگر
سه روزنامه مطرح 

روسیه، روز دوشنبه جلد 
روزنامه های خود را به 

شعار من/ما ایوان گلونوف 
هستیم، اختصاص دادند 

و تظاهرکنندگان روز 
چهارشنبه به حمایت از وی 

به خیابان ریختند
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بعد از اینکه انتشــار اخبــاری از افتتــاح اولین 
دیســکوی حــال در عربســتان بحــث و جنجال 
بســیاری را به راه انداخــت، ســازمان کل تفریح و 
سرگرمی این کشــور از تحقیقات فوری خود درباره 
 چند ویدیوی منتشــر شــده مرتبط با ایــن پرونده 

خبر داد.
به نوشــته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، 
ســازمان کل تفریح و ســرگرمی عربســتان اعام 
کرد کــه تحقیقات فــوری خــود را دربــاره چند 
ویدیوی منتشــر شــده در شــبکه های اجتماعی 
 از جریــان یــک فعالیــت در شــهر جــده آغــاز 

کرده است.
ایــن ســازمان در بیانیــه خــود تأکیــد کرد: 
 طبق اطاعات به دســت آمــده، فعالیــت مذکور 
)Project X( برخاف قوانین و مقررات قانونی بوده 
 و سازمان کل تفریح و سرگرمی نیز مجوز آن را صادر 

نکرده است. 
در واقــع ایــن مجــوز بــرای برگــزاری 
فعالیت هــای دیگری صادر شــده بود کــه مجوز 
گیرنــده از ایــن چــراغ ســبز ســازمان و تمدید 
مجوز تــا 11 شــوال 1۴۴0 بــرای ارتــکاب این 
 تخطــی جــدی و غیرقابل قبول ســوء اســتفاده 

کرده است.
در این بیانیه آمده اســت: ســازمان کل تفریح و 
سرگرمی به طور کامل در این باره شفاف سازی خواهد 
کرد تا بر تمایل شدید خود بر رد هرگونه نقض قانونی 

از این قبیل تأکید کند. 
همچنین این سازمان با لغو مجوز برگزارکنندگان 
فعالیت های مغایر با قوانیــن و تحویل آنها به مراجع 
مربوطــه بــرای تکمیل مراحــل قانونــی، تمامی 
 اقدامات قانونی در ارتباط بــا چنین مواردی را انجام 

خواهد داد.

بعد از دبی و بیروت مجموعه کلوپ های شــبانه 
وایت اخیرا شــعبه جدیدی در مقابل ســاحل شهر 
جده افتتاح کــرد، این کلوپ قرار اســت ســاعت 
10 شــب تا ســه صبح به روی مــردم باز باشــد. 
 همچنین ورود افراد زیر 18 ســال بــه آنجا ممنوع

 خواهد بود. 
طبــق اطاعاتی که فعــاالن منتشــر کرده اند، 
عکسبرداری و فیلمبرداری در این کلوپ و نیز همراه 
داشــتن موبایل ممنوع خواهد شد و ساحل مختلط 
می شــود و افراد فقط باید با لباس خاصی در داخل 

ساحل حضور یابند.
در شــبکه های اجتماعی نوار ویدیویی از فرآیند 
آماده ســازی این کلوپ شــبانه به همراه تصویری 
از آن به طور گســترده منتشــر شــده و فردی که 
در این کلــوپ کار می کنــد تشــریح می کند، این 
کلــوپ »کلوپ قابــل احتــرام« بــرای خانواده ها 
 خواهد بــود و اصطاحا به آن »دیســکوی حال« 

گفته شده است.
اما مدیــر ارتباطات منطقه ای در شــرکت وایت 
اخیرا به بی بی ســی عربی گفت، این کلــوپ با تمام 
ضوابط شرعی عربستان سنخیت و مطابقت دارد و به 
طور موقت در قالب جشــنواره ساالنه جده درهایش 
 بــه روی عموم باز می شــود و کلوپ نیســت و کافه 

خواهد بود.

خدیجه عالمه زاده

به گفته مقامات کلیســا و تجارت؛ با اینکه خیرین 
میلیاردر فرانسوی به صورت عمومی پرداخت صد ها 
میلیون دالر برای بازســازی کلیسای نوتردام را وعده 
داده بودند، هنوز یک فرانک هم برای بازیابی این جاذبه 

ملی پرداخت نشده است.
در مقابل، این شــهروندان آمریکایی و فرانســوی 
بوده اند که از طریق موسســات خیریه هزینه نزدیک 
به 150 کارگر اســتخدام شــده از ســوی کلیسا را از 
پانزدهم آوریــل، )26 فروردین ماه(، درســت پس از 
حادثه آتش ســوزی که منجر به فرو ریختن ســتون 
اصلی کلیسا شد، متقبل شده اند. در ماه جاری میادی 
اولین پرداخت برای بازســازی به مبلغ چهار میلیون 

دالر انجام می شود.
آندره فینات، مقام ارشــد رســانه ای در کلیسای 
نوتــردام گفت: خیریــن بــزرگ هنــوز پرداختی 
نداشته اند. آن ها می خواهند بدانند که دقیقاً پولشان 
خرج چه چیزی می شــود و اگــر مورد تأییدشــان 
 قــرار گرفــت آن را پرداخت کننــد و به فکــر پول 

کارکنان نیستند.
نزدیک به یک میلیارد دالر از ســوی ثروتمند ان و 
خانواده های قدرتمند برای بازسازی این کلیسا وعده 
داده شده بود و در ساعت های بعد از آتش سوزی، این 
خانواده ها تاش می کردند در وعده دادن مبالغ بیشتر، 

از یکدیگر سبقت بگیرند. 
فرانکویس پینالت آرتمیس، کارخانه مادر کرینگ 
صاحب برند گوچی و ســنت لوران وعده کمک 100 
میلیون یورویی را داد و در همین حال پاتریک پویان، 
مدیرعامل شــرکت انرژی توتال گفت که همین مبلغ 
را از طرف شــرکت پرداخت می کند. برنــارد آرنالت، 
مدیرعامل غــول الکچــری LVMH، صاحب برند 

لوییس ویتون و دیور نیز وعده کمــک 200 میلیون 
یورویی را همچون موسســه بترنکورت شــولر مالک 

اورآل  دادند.
به گفته فینوت، هنوز هیچ پولی مشاهده نشده و این 
در حالی است که فرآیند بازسازی در آستانه آغاز و دعوا 

بر سر قرارداد شروع شده است.
واقعیت این اســت که کار بر ساعت کلیسا چندین 
هفته اســت که آغاز شــده و هیچ فرآیند مالی برای 
پرداخت دستمزد کارگران تدارک دیده نشده و کلیسه 
وابسته به موسسات خیریه ای است که فاز اول بازسازی 

را آغاز کند.
موسسه دوستداران نوتردام پاریس در سال 2017 
بنا شــد و مایکل پیکاد، رئیس  آن مدعی شــد که 90 
درصد مبالغ خیریه از سوی خیرین آمریکایی پرداخت 
می شود. او به تازگی از ســفر جمع آوری منابع از شهر 

نیویورک آمریکا بازگشته است.
پیکاد گفت: آمریکایی ها بســیار در مورد نوتردام 
بخشنده هســتند و این اقدام ما با اســتقبال بسیاری 
مواجه شــد. شــش نفر از 11 عضو هیأت مدیره ما در 

آمریکا ساکن هستند.
وی گفت اولین چک پرداخت هزینه بازســازی به 
مبلغ ۴.1 میلیون دالر که از سوی این خیرین آمریکایی 
پرداخت شده، در حال انتقال از سوی موسسه برای آغاز 

فرآیند بازسازی است.

میلیاردرهای فرانسوی به وعده های مالی خود عمل نکردند 

مشارکت فعال خیرین آمریکایی در بازسازی نتردام
پس از جنجالی که به پا شد، صورت گرفت؛

واکنش مقامات سعودی به خبر افتتاح اولین دیسکوی حالل

خبرخبر


