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 معترضان سودان به عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی:

پولتان را برای خود نگهدارید
خدیجه عالمه زاده

یک روز پس از آن که ریاض و ابوظبی پیشنهاد 
پرداخت کمک 3 میلیارد دالر را به خارطوم پایتخت 
سودان ارائه کردند معترضان سودانی به عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی گفتند که پولتان را 

برای خود نگه دارید.
چند ساعت پس از آنکه کشورهای غربی نفت خیز 
خلیج فارس روز یکشنبه )یکم اردیبهشت ماه( طی 
بیانیه ای اعالم کردند که قصد کمک مالی به سودان 
را دارند، اعتصاب کنندگان در محله نظامی سودان 
در پایتخت کشور، شروع به شعار دادن کردند که ما 

حمایت عربستان سعودی را نمی خواهیم.
عدیل قسیم السید یک تاجر سودانی روز دوشنبه 
)دوم اردیبهشت( به الجزیره گفت: آن ها به دنبال 
البی و استفاده از پول کشــور خود و تحت کنترل 
گرفتن سودان هستند. ما منابع کافی برای مراقبت 
از کشورمان و توانایی مراقبت از کشور و حفظ منابع 

خود را داریم.
یک معترض پنجاه  و دو ساله گفت: ما می توانیم 
کشورمان را بدون کمک عربستان بازسازی کنیم و از 

شما ممنونیم و پولتان را برای خود نگه دارید.
این معترض ادامــه داد: ما نیازمند رهبری آگاه 

هستیم و نیازمند کمک های خارجی نیستیم.
هانان السادیق، دانشجوی دانشگاه، به الجزیره 
گفت: ما منابع داریم با رهبری خوب، می توانیم از 

کشورمان به خوبی مراقبت کنیم.
الصدیق، که در عربستان سعودی متولد شده 
است، گفت: زمان پرداخت این کمک ها کامال گویای 
اهداف آن ها است؛ چرا تا به امروز برای کمک به کشور 
ما صبر کرده اند و چرا آن ها عمر البشــیر را متوقف 
نکردند تا جلوی کشتار مردم را بگیرند؟ پول آن ها 

برای ما مشکل ایجاد می کند.
عمرالبشــیر ماه گذشــته، پــس از چند ماه  
اعتراضات ضد دولتی که طی آن ده ها تن کشــته 

شدند، برکنار شد.
این دو کشــور خلیج فارس در بیانیه مشترک 
عنوان کردند که 500 میلیون دالر در بانک مرکزی 
سودان سپرده می کنند تا فشار بر پوند سودان کاهش 

یابد و به ثبات بیشتر و تثبیت نرخ ارز کمک کند.
در این بیانیه اضافه شــده کــه مابقی کمک ها 
به صورت کمک های غیر مالی به صورت مواد غذایی، 
دارو و مشتقات سوخت به این کشور ارسال می شود.

بســیاری از تظاهرکنندگان در مراکز نظامی 
گفتند که آن ها به این کمک ها مشکوک هستند. 
در واقع ســعودی ها می خواهند بــا این کمک ها 
بر روند انتقال قدرت بر شــورای نظامی به واسطه 

کمک هایشان تاثیر بگذارند.
رئیس شورای نظامی انتقالی سرتیپ سرلشکر 
عبدالفتاح البرهان، زمانی که خارطوم سربازان خود را 
به عنوان بخشی از یک ائتالف تحت رهبری سعودی 
علیه شورشیان حوثی یمن به این کشور فرستاد، 

فرمانده نیروی زمینی سودان بود.
افزایش بحران اقتصادی

اقتصاددانان می گویند سودان به تمام کمک های 
مالی که موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشــور 
شود، نیاز دارد. محمد الجک، استاد اقتصاد دانشگاه 
خارطوم، به الجزیره گفت: سودان برای بهبود، به این 
وام ها و برای پر کردن شکاف در عدم تراز تجاری نیاز 
دارد و همچنین باید نقاط ضعف در بودجه ساالنه 
خود را با کمک های مالی پر کنــد. الجک در ادامه 
افزود: خیلی زود است که بتوان قضاوت کرد که آیا این 
کمک ها با شروط سیاسی یا امتیازات بزرگ از سوی 

شورای نظامی به دست می آید یا خیر. 
ســودان به این پول نیازمند اســت و باید از آن 
به درستی استفاده کند. سودان، کشوری با جمعیتی 
بیش از 40 میلیون نفر، از یک بحران اقتصادی در 
حال افزایش رنج می برد. بحرانی که منجر به کمبود 
پول و صف های طوالنی در نانوایی ها و جایگاه های 
سوخت رســانی شده اســت. تظاهرات کنندگان 
ابتدا در ماه دسامبر )آذر ماه( سال گذشته میالدی 
)2018( به خیابان ها آمدند تا اعتراض خود را مبنی 
برافزایش قیمت نان، و نداشتن مواد غذایی در این 

کشور شمال آفریقا، نشان دهند.
این تظاهرات اقتصادی منجر به افزایش خشونت 
و خشم در کشور شد. این کشور تا همین اواخر تحت 
تحریم های سرسختانه آمریکا بود که دو دهه طول 
کشید و در نهایت در اکتبر 2017 )مهر ماه( لغو شد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

ایاالت  متحــده آمریکا رســماً 
اعالم کرد که معافیت کشــورها از 
تحریم هایی که هدف آن قطع کامل 
صادرات نفت ایران بود، دیگر تمدید 

نمی شود. 
به نوشــته روزنامه انگلیســی 
گاردیــن، مقامــات آمریکایــی 
اعــالم کرده اند که دولــت ترامپ 
معافیت هایــی را کــه بــه تعداد 
انگشت شماری از کشــور ها شامل 
چین، هند، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی 
برای واردات نفــت ایران اعطا کرده 
بود دیگر تمدید نمی کند و براساس 
برنامه ریزی این معافیت ها در تاریخ 
دوم ماه می )دوازدهم اردیبهشــت 

ماه( منقضی می شود.
مایک پمپئو، وزیــر امور خارجه 
آمریکا روز دوشنبه )دوم اردیبهشت 
ماه( گفت: امروز من اعالم می کنم 
که دیگر معافیتــی اعطا نمی کنیم. 
ما به ســمت صفر می رویم. ما برای 
اعمال تحریم و رصد برای اجرای آن 
ادامه می دهیم. هر کشور یا سازمانی 
که با ایران تعامل داشته باشد باید به 

این هشدار توجه کند. مخاطرات این 
تعامل ارزش سود حاصله را ندارد.

نه پمپئو و نه دیگر مقامات وزارت 
امور خارجه آمریکا، هیچ کدام عنوان 
نکرده اند که تحریم علیه کشورهای 
متأثر، در صــورت ادامه خرید نفت، 
درست از تاریخ سوم ماه می اعمال 

می شود یا خیر.
دونالد ترامــپ در ماه می 2018 
)اردیبهشت - خرداد 97( از توافق 
هستی چندجانبه با ایران موسوم به 
برنامه اقدام جامع مشترک )برجام( 
خارج شد و شرکت های بین المللی 
را که اقدام به ادامــه تجارت با ایران 
می کردند، تهدید بــه تحریم های 

آمریکا کرد.
 فرورفتن بیشتر 

در باتالق خودانزوایی
مقامــات دولت ترامــپ مدعی 
هستند که معافیت ها در اصل برای 
هشت کشور اعطا شده بود و هدف آن 
جلوگیــری از افزایش بهای نفت در 
بازار پر تنش سال گذشته انرژی بود. 
آن ها عنوان می کنند که معافیت ها 
حاال می توانند به پایان برسند چراکه 
عرضه بیشتری در بازار وجود دارد. 

اگرچه بهای نفت روز دوشنبه )دوم 
اردیبهشــت ماه( به باالترین میزان 

طی شش ماه اخیر رسید.
ســوزان دی ماجیــو، یکــی از 
کارکنان ارشد بنیان کارنگی گفت: 
زمانی که ترامپ از توافق هسته ای با 
ایران خارج شــد، درواقع خود را در 
مسیر خودانزوایی و شکنندگی قرار 
داد. حاال پس از یک سال، بدون هیچ 
پیشــرفتی او خود را بیشتر در این 

باتالق فرومی برد.
پمپئــو عنوان کرد کــه هدف از 
تحریم ها متقاعد کردن ایران برای 
رفتــار همچون یک کشــور عادی 
است. سال گذشته وی 12 شرط را 
برای ایران تعییــن کرد تا تحریم ها 
برداشــته شود. این شــروط شامل 
پایان دادن به غنی سازی اورانیوم، 
قطع حمایــت از حزب اهلل، حماس، 
جهاد اسالمی و شورشیان حوثی در 
یمن و همچنین خروج از سوریه بود.

منتقــدان دولت ترامــپ البته 
عنــوان می کنند کــه انگیزه اصلی 
دولــت از تحریم ها، تــالش برای 
کشاندن ایران به ســمت خروج از 
برجام بــود؛ برجامی کــه هدفش 

محدودســازی زوایای فعالیت های 
هســته ای ایران در ازای تســهیل 
تحریم ها بود و آمریــکا با ترک این 
توافق خود را در انزوای جهانی قرار 
داد و اتحادیه اروپا و بیشتر متحدان 
آمریکا همچنان به حمایت از برجام 

پایبند ماندند.
دی ماجیو در اینباره گفت: به طور 
مشخص این موضوع یکی از اهداف 
دولت در اجرای تحریم ها است. اما 
ایرانیان به قدر کافی زیرک هستند 
که این مســئله را درک کنند و در 
چنین مرحله ای از بــازی آن ها به 
چنین ورطه ای کشیده نمی شوند تا 
کاری را انجام دهند که به نفعشــان 

نباشد.
واکنش مشتریان نفت ایران

هنوز مشــخص نیســت که آیا 
آمریکا قادر است مشــتریان باقی 
مانده نفت ایران را ترغیب به توقف 
خرید نفت این کشــور کند یا خیر. 
تحلیل گــران صنعــت گفته اند که 
انتظــار دارند هندوســتان پس از 
برگزاری انتخابــات عمومی با این 
موضوع کنار بیایــد و واردات نفت 
خود را از ایران قطع کند. دولت های 

چین و ترکیه هــر دو رنجش خود 
را از اینکه به آن ها گفته شود اجازه 
دارند از چه کســی نفت بخرند ابراز 
کرده اند. هــر دو این کشــورها در 
تنش های پیچیده با ایاالت متحده 
قرار گرفته اند که نفت ایران می تواند 

به این چالش ها دامن بزند.
ز  جــارت بالنــش، یکــی ا
هماهنگ کنندگان ســابق وزارت 
امور خارجه آمریکا در اجرای برجام 
گفت: چین ظرفیت نادیده گرفتن 
تحریم هــای آمریــکا را در صورت 
تمایل دارد. اگــر آن ها می خواهند 
به خریــد نفت ایــران ادامه دهند، 
راه هایی وجــود دارد که تعامالت را 
در مسیری بنا بگذارند که در صورت 
اعمال تحریم هــای ایاالت متحده، 

مسئله ای رخ ندهد.
پمپئو در حرف هایش عنوان کرد 
که ایاالت متحــده آمریکا مطمئن 
است که بازار نفت همچنین با عرضه 
کافی خواهــد مانــد. وی گفت: ما 
مطمئن هســتیم که با قطع انتقال 
نفت ایران بــازار همچنــان پایدار 

می ماند.
ایاالت متحده در ماه نوامبر )آبان 
ماه( پس از اعــالم تحریم علیه نفت 
ایران به هشــت کشــور 180 روز 
فرصت داد تا به خریــد نفت ایران 
با وجــود تحریم ها ادامــه دهند؛ با 
این حال از آن ها خواســت به سمت 
کاهش خرید پیش بروند و درنهایت 
واردات نفــت خام خــود از ایران را 

قطع کنند.
صادرات صفر بی معنا است

به گفتــه ماییکل لینــچ، رئیس 
موسســه تحقیقات اســتراتژیک 
اقتصاد و انرژی، پیش از اعالم قطع 
معافیت ها از ســوی دولت ترامپ، 
کارشناســان صنعتی بر این عقیده 
بودند که تعلیق کامل معافیت ها از 
ســوی دولت ترامپ ممکن نیست، 
چراکه ترامپ بــه صراحت ترجیح 
می دهد بهای نفــت بیش از حد باال 
نرود. دونالد ترامپ تمام تالش خود 
را به  کار گرفت تا بــازار نفت را آرام 
کند، با این حــال وی موفق نبود و 

بهای نفت روز دوشنبه به بیشترین 
میزان خود طی شــش ماه گذشته 

رسید. 
وی در توئیتــی اعــالم کــرد: 
عربســتان ســعودی و دیگران در 
اوپک به جریان نفــت در بازار تداوم 
می بخشــند و با وجود تحریم کامل 
نفت ایران تفاوتی را در بازار نخواهیم 
دید. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار 
در موسسه اواندا گفت: تصمیم برای 
پایــان دادن به معافیت ها اساســاً 
توافق کاهش تولیــد اوپک پالس 
را بی اثر می کند. نبــود معافیت ها 
نیازمند این اســت که سایر اعضای 
اوپک بازار را به جای نفت از دســت 
رفته جانشــین کنند و این موضوع 
توافق همه اعضا برای یک استراتژی 

جدید را سخت می کند.
ایران همواره تهدید کرده است 
که در صورت تحریم، مســیر تنگه 
هرمز را به روی صادرات نفت ســایر 
کشورها می بندند. مویا معتقد است 
که چنین اقدامی غیرمحتمل است، 
اما از آ نجا که این تنگــه از نظر اداره 
اطالعــات انــرژی مهم ترین نقطه 
ترانزیت نفت دنیا برشــمرده شده 
اســت چراکه 30 درصــد تجارت 
دریایی نفت و ســایر مایعات از این 
نقطه صــورت می گیــرد؛ احتماال 
ایران اقدام بــه تمرینات نظامی در 
تنگه می کند و با ایجــاد ناامنی در 
این نقطه قیمت نفت را باال می برد تا 
بتواند با کاهش صادراتی که امکان 
صفر شدن آن بعید به نظر می رسد، 

درآمد نفتی خود را حفظ کند.

ارزیابی تحلیلگران از شدیدترین موضع نفتی ترامپ علیه ایران:

تالش برای خروج از انزوای برجام
یکی از کارکنان ارشد بنیان 

کارنگی: زمانی که ترامپ 
از توافق هسته ای با ایران 

خارج شد، درواقع خود 
را در مسیر خودانزوایی و 
شکنندگی قرار داد. حاال 

پس از یک سال، بدون هیچ 
پیشرفتی خود را بیشتر در 

این باتالق فرومی برد
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عباس حاجی محمدی

آنطور که اسناد منتشر شده قضایی نشان می دهد، 
رهبر یک گروه مسلح شبه نظمی که صدها نفر مهاجر را 
پیشتر در مرزها به اسارت خود درآورده بود، مدعی شده 
که این گروه در حال تمرین برای ترور هیالری کلینتون 

و باراک اوباما بوده است.
بر اساس این اســناد، مأموران پلیس فدرال آمریکا 
موســوم به اف بی آی، در ماه نوامبر سال 2017 )آبان 
- آذر 96( پــس از آگاهی از این ادعــا از منزل میچل 
هاپکینز در فلورا ویستا، در نیو مکزیکو بازدید داشته اند. 
شاهدان همچنین گزارش کرده اند که اعضایی از این 
گروه شبه نظامی را با سالح گرم در منزلشان مشاهده 

کرده اند.
بر اساس اســناد قضایی، مأموران پلیس فدرال نه 
قبضه سالح و مهمات را در جریان جستجوی خانه رهبر 
این گروه یافته اند. اسناد قضایی نشان می دهد که روز 
دوشنبه )دوم اردیبهشت ماه( هاپکینز 69 ساله که با 
نام جانی هورتون جونیور نیز شناخته می شود، به دلیل 
حمل سالح گرم و مهماتی که در جریان بررسی سال 

2017 کشف شده بود، مجرم شناخته شد.
هاپکینز که روز یکشــنبه بازداشت شــده بود روز 

دوشنبه در دادگاه ایالتی الس کراسس حاضر شد.
این فرد با عنوان رهبری گروه میهن پرستان متحد 
قانون اساسی پیش تر به دلیل ســه جرم شامل جعل 
هویت یک افســر سلح، از حمل ســالح و مهمات منع 

شده بود.
دفتر دادســتانی آمریکا از بیان اینکــه چرا پس از 
یکسال بازرســی خانه این فرد، اقدام به بازداشت وی 

کرده است، امتناع کرد.

البته وکیل مدافع وی بــه خبرنگاران گفت که وی 
بی گناه شناخته شده است. وی گفته است که این سالح 
و مهمات کشف شده به وی تعلق نداشته است. وکیل 
وی گفته که اتهامات وی ربطی بــه موضوعاتی که در 
این نقطه مرزی می افتد نداشته است. گزارش پلیس 
نشان می دهد که در سال 2017 آن ها فعالیت تندروی 
شبه نظامی داشــته اند و هاپکینز به اصطالح فرمانده 
گروهی متشکل از 20 شبه نظامی مسلح به کالشینکف 

و دیگر تسلیحات بوده است.
همچنین در گزارش آمده است که هاپکینز پیش تر 
در بیانیه ای مدعی شــده که گروهش در حال تعلیم 
برای ترور جورج سورس، میلیاردر آمریکایی، هیالری 
کلینتون و باراک اوباما بوده اســت، چــرا که این افراد 
حامی جنبش آنتیفــا )جنبش عملی و خشــن ضد 

سرمایه داری در آمریکا( بوده اند.
اسناد دادگاه البته نشان نمی دهد که هاپکینز چه 
زمانی این بیانیه را ارائه کرده است. دادستان ایالتی در 
نیومکزیکو مدعی شده  که این گروه مسلح بارها نسبت 
به بازداشت مهاجران در منطقه ســانلند پارک اقدام 
کرده بودند. هفته گذشته نیز ویدئویی منتشر شد که 
نشان می داد مهاجران پیش از تحویل به پلیس مرزی 

آمریکا از سوی این گروه بازداشت می شدند.

سینا سبزیان

کره شــمالی دیروز تأیید کرد که کیم جونگ اون 
رهبر این کشــور بــه زودی در بازدیدی از روســیه با 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در همایشی 
که در زمان بحرانی ضعف دیپلماسی برای رهایی کره 
شمالی از انبارهای هسته ایش برگزار می شود، دیدار 

خواهد کرد.
پایگاه خبری پولتیکو نوشت: هنوز مشخص نیست 
که کره شمالی دقیقاً از دیدارهای سراسیمه با رهبران 
برجسته جهان چه هدفی را دنبال می کند، اما ظاهراً به 
دنبال رهایی از تحریم های خرد کننده بین المللی است. 
آزمایش های موشکی اخیر کره شمالی در کنار شایعاتی 
که از واشنگتن مبنی بر اینکه مذاکرات هسته ای با این 
کشور به بن بست رسیده است، این ترس را ایجاد کرده 
که پیونگ یانگ دوباره به فکر بازگشت به آزمایش های 
هسته ای و موشک های دوربرد خود است که در سال 
2017 تــرس جنگ را در بین کشــورهای آســیایی 

افزایش داده بود.
آژانس خبری دولتی مرکزی کره شــمالی بیانیه 
مختصر دو خطی منتشــر کرد که در آن نوشــته بود: 
کیم به زودی از فدراسیون روسیه بازدید می کند و این 
که او و پوتین مذاکره خواهند کرد. البته تاریخی برای 
این دیدار ذکر نشــده بود و آیا اینکه کیم به این کشور 
پرواز می کند یا از قطار مســلح خود اســتفاده خواهد 
کرد. شــواهدی وجــود دارد که این دیــدار در هفته 
جاری میالدی در بندر شرق دور والدیوستوک برگزار 
می شود که چندان از مرز بین روســیه و کره شمالی 

دور نیست.
کرملین نیز هفته گذشته بیانیه ای مختصر منتشر 

کرده بود که عنوان می کرد کیم در نیمه دوم ماه آوریل 
)نیمه اول اردیبهشت( از روســیه بازدید می کند؛ اما 

جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد.
هنوز مشخص نیســت که آیا پوتین برای پیشروی 
مذاکرات متوقف شده هسته ای در این دیدار پافشاری 
می کند یا نه و اینکه آیا مذاکرات شامل منافع اقتصادی 
دو کشور نیز باشد. روسیه عالقمند به دسترسی مرزی 
به منابع معدنی کره شــمالی از جمله فلزات کمیاب 
است. پیونگ یانگ نیز به نوبه خود تمایل دارد از شبکه 
برق روســیه بهره مند شود و ســرمایه روسیه را برای 
مدرن ساختن تأسیســات صنعتی منسوخ خود و نیز 

راه آهن و دیگر زیرساخت ها جذب کند.
کیم و ترامپ دو دیدار داشــتند امــا در نهایت در 
دیدار ویتنام کــه ماه فوریه )بهمن - اســفند( برگزار 
شــد، همه مذاکرات تعلیق شــد؛ چراکه کره شمالی 
خواهان تسهیل بیشــتر تحریم ها بود و واشنگتن در 
ازای غیرهسته ای سازی حاضر به اعطای این تسهیالت 
نبود. برای رهبری که اغلب از ســوی رسانه ها منزوی 
شــناخته  می شــود، این همه دیدار و جلسات بسیار 
شگفت انگیز است؛ دیدار با رهبران کره جنوبی، چین، 
ویتنام و ســنگاپور رکوردی برای کیم  جونگ اون به 

شمار می رود.

به زودی انجام می شود

سفر کیم جونگ اون به روسیه برای دیدار با پوتین 
رهبر یک گروه شبه نظامی:

به دنبال ترور کلینتون و اوباما بودیم


