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 رازهای تکان دهنده 
دختر حاکم دوبی

یک سایت اســترالیایی گزارشی را درباره 
دختر حاکم دوبی که در ۱۸ سالگی برای فرار از 

امارات تالش کرده بود منتشر کرد.
سایت News.com استرالیا در گزارشی 
جزئیاتی را درباره شمســه آل مکتوم، دختر 
حاکم دوبی که در ۱۸ ســالگی از کاخ پدرش 
فرار کرد اما بعــدا در منطقه کمبریج انگلیس 
پیدا و به دوبی بازگردانده شد منتشر کرد. در 
این گزارش آمده است که در معرض حبس و 

شکنجه قرار گرفته است.
براســاس جزئیاتی که مربــی لطیفه آل 
مکتوم، خواهر شمسه فاش کرده، شمسه آل 
مکتوم برای خودکشــی تالش کرد و از زمان 
ربوده شدنش در سال ۲۰۰۰ در مناسبت های 
عمومی حضور نداشته است. وی در این سال از 
کاخ پدرش فرار کرد. در آن زمان ادعا شده بود 
که در خیابان های کمبریج پیدا شده و به دوبی 

بازگردانده شده است.
شمســه که اکنون ۳۷ ســاله است در آن 
زمان از محدودیت های اعمال شــده بر وی و 
زندگی اش ناراضی بود و بعد از اینکه پدرش به 
او گفت که هرگز نمی تواند به دانشگاه برود فرار 

کرد و بعد از دو ماه پیدا شد.
تینا یوهانیــن مربی فنالنــدی لطیفه آل 
مکتوم در مصاحبه با این سایت جزئیات نگران 

کننده ای را از زندگی شمسه فاش کرد.
تینا یوهانین زمانی که دوست لطیفه بود با 
شمسه نیز آشنا شده بود. در سال ۲۰۰۱ خود 

لطیفه نیز قصد فرار داشت.
بعد از اینکه لطیفــه با مربی اش صمیمی تر 
شــد درباره برخورد بدی که خانواده اش با او 
دارند و اینکه سه سال در زندان بوده و در معرض 
شکنجه قرار گرفته زمانی که ۱۶ سالش بوده و 

قصد فرار داشته، با او صحبت کرد.
مــارس ۲۰۱۸ یوهانین می خواســت به 
لطیفه کمک کند از طریق کشتی به عمان فرار 
کند و از آن طریق فرار کنند یک افسر سابق در 
یگان دریایی فرانسه منتظر آن ها بود و تصمیم 

گرفتند که به هند و از آنجا به آمریکا بروند.
اما یــگان کماندوی هند و امــارات جلوی 
کشتی را گرفته و لطیفه را ربودند. بعد از اینکه 
لطیفه دو هفته را در زنــدان دوبی گذراند آزاد 

شد.

دســامبر ۲۰۱۸ خانواده حاکــم امارات 
تصاویری را از لطیفه در کنار مری رابینسون، 
کمیسر سابق حقوق بشــر و رئیس جمهوری 
سابق ایرلند منتشر کردند تا نشان بدهند که 
لطیفه در وضعیت ســالمتی خوبی است و از 

توجه خانواده اش برخوردار است.
اما ایــن تصویر که نشــان از آشــفتگی و 
ناراحتی شــدید لطیفه می داد نگرانی هایی را 
درباره زندگی وی به وجود آورد اما سرنوشت 
خواهرش شمسه هنوز معلوم نیست. یوهانین 
تصویر نگران کننده ای از سرنوشــت شمسه 
ارائه داد و گفت: شمسه سال ۲۰۰۰ در انگلیس 
ربوده و با زور به دوبی بازگردانده شد. او هشت 
ســال در زندان بود و در معرض شکنجه قرار 
گرفت. لطیفه سال ۲۰۰۸ آزاد اما بعد از دو سال 
بازداشت شد. این بار در اتاقی در منزل مادرش 
بازداشت شد و به گفته یوهانین هنوز مسکن 

استفاده می کند.
یوهانین در جریان فعالیتش در دوبی دو بار 
با شمسه دیدار کرد. وی گفت: یک بار در یک 
مجتمع ورزشی خاندان حاکم با او دیدار کردم 
که بسیار آشفته و پریشان حال و ناراحت بود 
و وضعیت جسمانی خوبی نداشت. بعد از پنج 
سال او را در عروسی خواهرش در سال ۲۰۱۶ 
مالقات کردم که تغییرات زیــادی کرده بود 
وزنش را از دست داده بود طوری که اصال قابل 
شناسایی نبود و گویی اشــتهایش را از دست 
داده بود. لطیفه به من گفت که غذا نمی خورد 

و مثل زامبی ها شده است.
به گفته یوهانین شمســه برای خودکشی 
تالش کرده بود. قبل از فرارش در سال ۲۰۱۸ 
لطیفه ویدیویی را منتشر و در آن درباره زندگی 
هولناکی که خواهرش شمسه و بقیه دختران 
خاندان حاکم امارات دارند صحبت کرده بود. 
وی درباره شــکنجه اش در زندان نیز صحبت 

کرده بود.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

پرتاب سه موشک طی هشت روز، 
گویای حرکات تحریک آمیز کره شمالی 
است؛ اقدامی که با افزایش تنش میان 
همســایگانش و نیــز ایاالت متحده 

بی ارتباط نیست.
تحلیل گران بر این باورند که آزمایش 
مجموعه موشک های کوتاه برد از سوی 
کره شمالی در طول هشت  روز گذشته 
را می توان تالشی از سوی پیونگ یانگ 
بــرای بهره بــرداری از روابط پرتنش 

آمریکا، ژاپن و کره جنوبی دانست.
روزنامه گاردین چــاپ انگلیس در 
تحلیلی به قلم گاوین بلیر، با اشاره به این 
تنش ها نوشت: آخرین پرتاب موشک در 
ساعت سه صبح روز جمعه )سیزدهم 
مرداد ماه( از ساحل شرقی کره شمالی، 
شامل شــلیک دو پرتابه ناشناخته به 
دریای ژاپن بــود. این پرتاب ها در ادامه 
دو آزمون دیگر موشکی طی هشت روز 

گذشته صورت گرفت.
یوییچی شیمادا اســتاد سیاست 

بین الملــل دانشــگاه مقدماتــی 
فوکویی ژاپــن در این رابطــه گفت: 
شاید کره شــمالی قصد دارد فشار به 
آمریکا برای بازگشــت به میز مذاکره 
را با پیشــنهادهایی به منظور تسهیل 

تحریم ها امتحان کند.
اگرچه به عقیده وی، دونالد ترامپ 
درمورد تحریم های اقتصادی نرمشی از 
خود نشان نمی دهد؛ حتی با وجود تمام 
صحبت های دوســتانه ای که در مورد 

کیم مطرح می کند.
ایاالت متحده همواره در تالش برای 
ارتقای اتحاد بین کره جنوبی و ژاپن به 
عنوان دو همراه بزرگش در آسیا در تقابل 
با کره شمالی غیرقابل پیش بینی و نیز 
چین به عنوان مدعی قدرت نظامی بوده 
است. وزرای دفاع ایاالت متحده، ژاپن و 
کره جنوبی دوازدهمین اجالس مشترک 
وزرا را اوایل ماه ژوئن )اواسط خرداد ماه( 
برگزار کردند، اما روابط بین ســئول و 
توکیو از آن زمان بــه بعد رو به وخامت 

گذاشته است.
صبح روز جمعه ژاپــن تأیید کرد 
که قصد دارد کره جنوبی را از لیســت 
سفید شرکای تجاری ترجیحی خود 

خارج کند؛ این اتفاق را می توان آخرین 
موج تنش هــای تجاری بیــن ژاپن و 
کره جنوبی تعبیر کــرد؛ موجی که به 
واسطه کشــمکش تاریخی مربوط به 
مالکیت جزایر بین دو کشــور از زمان 
جنگ جهانی دوم رقم خورده بود. ژاپن و 
کره جنوبی یک بسته همکاری در زمینه 
اشتراک اطالعات با یکدیگر دارند، اما 
مشخص نیست که با توجه به تنش های 
سیاسی کنونی، چه آثاری را بر این بسته 

همکاری شاهد باشیم.
گارن مولوی، استاد روابط بین الملل 
در دانشــگاه دایتو بونــکا در ژاپن در 
این رابطــه گفت: کره جنوبــی و ژاپن 
نمی توانند به یک نقطه مشترک دست 
پیدا کنند، موضوعی که توانایی آمریکا 
را در مدیریت شــمال شــرق آسیا زیر 

سوال می برد.
پیونگ یانــگ عنــوان می کند که 
آزمایش های موشکی در واقع واکنش 
این کشور به مانور مشترک نظامی آمریکا 
و کره جنوبی است که کره شمالی آن را 
تمرین تهاجمی به حساب می آورد و آن 
را محکوم می کند. اما به عقیده شیمادا 
چنین تمرین های نظامی از قدیم انجام 

می شده است و موضوع جدیدی نیست.
مولوی اقدامات کره شمالی را تالشی 
برای بهره برداری از ضعف آشکار روابط 
بین آمریکا، ژاپن و کره جنوبی  می داند 
و می گوید: بر این اســاس، رئیس  کیم 
امیدوار است مشکالت بیشتری ایجاد 
کند تا نشان دهد می تواند با مصونیت 
از مجازات، هرطور که می خواهد، اقدام 
کند. رئیس جمهور آمریــکا در مورد 
اتحاد امنیتــی آمریکا و ژاپــن از خود 
سختی نشان داده و عنوان می کند که 
این متحد آسیایی باید هزینه بیشتری 
برای دریافت حمایت نظامی و استقرار 
در خاک کشــورش پرداخــت کند و 

دائما در مورد این موضــوع در جریان 
کارزارهای انتخاباتــی دوره اول خود 

شکایت می کرد.
ترامپ همچنین نگرانی ها در مورد 
آزمون های اخیر موشکی کره شمالی 
را رد کرده است و در توئیتی در حساب 
شخصی خود نوشــت:  این آزمایش ها 
صرفاً موشــک های میان برد و بسیار 

استاندارد بود. 
او در ادامــه توئیتش گفــت: این 
موشک ها تخطی از توافق امضا شده ما در 
سنگاپور نیست. رئیس کیم چشم اندازی 
عالی و زیبا برای کشور خود دارد و تنها 
آمریکا با ریاســت جمهوری من است 
که می تواند به این چشــم انداز جامه 
عمل بپوشاند. او کار درست را درنهایت 
انجام می دهد، چراکه بســیار زرنگ تر 
از آن اســت که این اقــدام را نکند و او 
نمی خواهد دوست خود، رئیس جمهور 
ترامپ را ناامید کند. برخی کارشناسان 
بر این باورند که چنین پاسخی از سوی 
ترامپ چکی ســفید امضــا برای کیم 
است تا هرگونه اقدام تحریک آمیزی که 
می خواهد انجام دهد. روزنامه یو اس ای 
تودی در این باره نوشت: سونگ یون لی، 
یک استاد تحقیقاتی کره ای در دانشکده 
فلتچیر دانشگاه تافتز در این رابطه گفت: 
این پاسخ در واقع گشایش بزرگ راهی 
برای کره شمالی اســت؛ اما موضوع از 
این هم فراتر است. کره شمالی با روتین 
کردن پرتاب موشک، در واقع آمریکا را 
شرطی کرده است که این آزمایش های 
دوره ای موشــک های کوتاه بــرد را به 

عنوان یک واقعیت بپذیرد.
اگرچه به گفته شیمادا موشک های 
کوتاه برد به طور قطع برای ژاپن تهدید 
به شــمار می رونــد و این موشــک ها 
می توانند تمام خــاک ژاپن را به هدف 

بالقوه تبدیل کنند.
شــیمادا از موضع دفاعی ژاپن که 
متناســب با موازین صلح طلبانه این 
کشور اســت، ابراز تأسف کرد و گفت: 
ژاپن حتــی خود را از انجــام عملیات 
اطالعاتــی همچــون کاری که رژیم 
صهیونیستی برای آسیب زدن به برنامه 

هســته ای ایران انجام داد، منع کرده 
اســت. ژاپن و کره جنوبی هر دو اخیراً 
سیستم دفاع موشکی با فناوری نظامی 
آمریکا را در کشــورهای خود مستقر 
کرده انــد، اما به عقیــده تحلیل گران 
این سیستم ها در مقابل توانایی های 
موشکی کره  شــمالی ایمن نیستند؛ 
ضمن آنکه این توانایی هــا دائما رو به 

پیشرفت هستند.
ارتش هــای آمریــکا و ژاپن حاال 
متوجه این تهدید شــده اند و در حال 
همکاری نزدیک تر از همیشه برای رفع 
این تهدید ها در زمینه دفاع موشــکی 
هستد؛ ژاپن اخیراً ساختمان مرکزی 
نیروی خوددفاع هوایی اش را به نزدیکی 
پایگاه دریایی یوکوتا مربوط به همتای 
آمریکایی خود در جنوب توکیو انتقال 

داده است.
اما به نظر نمی رســد تــا زمانی که 
تنش ها بین این متحدان تداوم داشته 
باشد، پیونگ یانگ تصمیمی برای تغییر 

استراتژی کنونی خود داشته باشد.
مولــوی در ایــن  رابطــه گفــت: 
کره شــمالی به دنبال پنجره فرصتی 
است یا شــکافی در دیوار پیش رویش. 
آن هــا همــواره روی آمریــکا تمرکز 
کرده اند. موضوع هیچ وقــت در مورد 
ژاپن یا کره جنوبی نبوده است، حتی اگر 
این  چنین به نظر می رسد. همه آنچه که 
جمهوری خلق کره می خواهد این است 
که از سوی ابرقدرت  جهانی )آمریکا( با او 

همچون ابرقدرت برخورد شود.

پیام ضمنی آزمایش های موشکی پیونگ یانگ به آمریکا؛

با  کره شمالی مثل یک ابرقدرت رفتار کن!
یوییچی شیمادا، استاد 

سیاست بین الملل دانشگاه 
مقدماتی فوکویی ژاپن: 

شاید کره شمالی قصد دارد 
با پرتاب این موشک ها، 

فشار به آمریکا برای 
بازگشت به میز مذاکره را 
با پیشنهادهایی به منظور 
تسهیل تحریم ها امتحان 

کند

گارن مولوی، استاد روابط 
بین الملل در دانشگاه دایتو 
بونکا در ژاپن: کره جنوبی و 

ژاپن نمی توانند به یک نقطه 
مشترک دست پیدا کنند، 

موضوعی که توانایی آمریکا 
را در مدیریت شمال شرق 

آسیا زیر سوال می برد
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جنبش اعتراضی و ارتش سودان پس از مذاکراتی که با میانجی گری اتحادیه آفریقا انجام شد بر سر » بیانیه قانون 
اساسی« به توافق رسیدند. این بیانیه از جمله اختیارات دولت انتقالی را روشن کرده است. محمد حسن لبات، نماینده 
اتحادیه آفریقا در میانجیگری در مناقشه طرف های درگیر در سودان، اعالم کرد که دو طرف روز شنبه ۱۲ مرداد )سوم 
اوت( بر سر »قانون اساسی« به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته لبات، این بیانیه شامل اختیارات 
دولت موقت مشترک، استقرار نیروهای امنیتی و عفو مقام های ارشد ارتش در رابطه با خشونت علیه تظاهرکنندگان 
می شود. لبات گفت، این بیانیه طی مراسمی امضا خواهد شد.  مذاکراتی نیز برای جزئیات فنی مراسم امضای این بیانیه 
صورت خواهد گرفت. بعد از اعالم این توافق خبرنگاران شروع به کف زدن کردند. بعد از آن نمایندگان ارتش جلسه را 
ترک کرده و نمایندگان مخالفان به پرسش های رسانه ها پاسخ گفتند. ابراهیم  االمین، رهبر معترضان گفت، هنوز نیز 
بر سر برخی مسائل حساس مانند امنیت، استقالل قوه قضائیه و اختیارات 
کابینه توافق صــورت نگرفته و باید دیدارهای بیش تــری صورت گیرد. 
 RSF مسئله دیگری که هنوز مورد مناقشه است ادغام نهاد شبه نظامی
یا نیروی پشتیبانی سریع است که جنبش اعتراضی آن را مسئول کشتار 

تظاهرکنندگان می شناسد.

ترامپ روز گذشــته به شــی جین پینگ هشــدار داد که اگر ســریع اقدام نکنــد او تعرفه ها علیــه کاالهای 
چینی را مرحله بــه مرحله افزایش خواهــد داد. چین اعالم کــرد در صورتی که دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
 آمریکا تهدید خود را در خصوص اعمــال تعرفه بر واردات کاالهای چینی اجرایی کند، این کشــور نیز دســت به 

اقدام متقابل خواهد زد. 
ترامپ گفته است که این تعرفه ها در جریان دور تازه گفت وگوها با چین در اول سپتامبر اضافه و  بر ۳۰۰ میلیارد 
دالر از کاالهای وارداتی از چین تعرفه ۱۰ درصدی وضع خواهد شد. هیوا چون ینگ، یک سخنگوی وزارت امور خارجه 

چین روز تاکید کرد، پکن ذره ای در مقابل فشارهای آمریکا به عقب نخواهد نشست. 
این ســخنگوی وزارت امور خارجه چین تصریح کرد: اگر آمریکا این تعرفه ها را اجرایی کند، آنگاه چین هم در 
راستای حفاظت از منافع ملی خود، دست به اقدامات متقابل خواهد زد. 
هیوا چون ینگ گفته است: ما هرگز فشار حداکثری، ارعاب یا باج خواهی را 
نمی پذیریم. در خصوص موضوعات اصلی ما یک اینچ هم به عقب نخواهیم 
نشست. وی از آمریکا خواسته اســت »توهم« خود را کنار گذاشته و به 

مذاکرات بر اساس احترام متقابل بازگردد.

چین: با اعمال تعرفه های بیشتر آمریکا مقابله به مثل می کنیمتوافق دو طرف درگیر در سودان بر سر »بیانیه قانون اساسی«

شــمار دمکرات های مجلس نمایندگان آمریکا که 
خواستار استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده شده اند، به ۱۱۸ نفر رسید که اکنون بیش از نیمی 

از آنها را شامل می شود.
به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، این آمار روز 
جمعه به درخواست ســالود کارباهال، نماینده دمکرات 
از ایالت کالیفرنیا، به دست آمد که نشان می دهد بیش از 
نیمی از ۲۳۵ عضو دمکرات مجلس نمایندگان با استیضاح 

آقای ترامپ موافقند.
فاکس نیوز افزایش شمار حامیان استیضاح را پیامد 
گفته های اخیر رابرت مالر، بازرس ویژه پرونده دخالت های 
روسیه در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در سال 

۲۰۱۶، دانسته است.
مالر به تازگی با حضــور در کنگره به پرســش های 
دمکرات ها و جمهوری خواهان پیرامون این پرونده پاسخ 
داد و گفت که اعتقاد دارد دونالد ترامپ پس از پایان دوران 

ریاســت جمهوری خود می تواند به اتهام ایجاد مانع در 
جریان تحقیقات، تحت تعقیب قانونی قرار گیرد.

ایــن گــزارش می افزایــد، موافقت بیــش از نیمی 
از دمکرات های کنگره با اســتیضاح ترامــپ، رویدادی 
سمبولیک است. در عین حال که نانسی پلوسی، رئیس 
دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا، اعتقاد دارد کنگره 
فعال به جای اســتیضاح باید تحقیقات خود را درباره این 

پرونده پیش ببرد.

به دنبال اقدام های سختگیرانه در پی انسداد راه های 
مهاجرت غیرقانونی از طریــق دریای مدیترانه و لیبی، 
جزیره مایوت )Mayotte( فرانسه، در سال های اخیر 
به دروازه ای مطمئن برای مهاجران آفریقایی برای ورود 

به اروپا تبدیل شده است.
۸ ســال از زمان الحاق قطعی این جزیره به فرانسه 
می گذرد؛ در ۲۹ مارس ۲۰۰۹ )نهم فروردین ۱۳۸۸( 
جزیره مایوت با ۹۵.۲ درصد آرا خواستار الحاق قطعی 
خود به فرانسه شــد و در ســال ۲۰۱۱ این امر به وقوع 
پیوســت. خودکشــی یک تبعه کنگویی مقابل دفتر 
محافظت از پناهجویان در فرانســه، بار دیگر مســئله 
مهاجران آفریقایی در جزیره مایوت را در رســانه های 
فرانسه برجسته کرده است؛ دنی ۲۳ ساله کنگویی پس 
از شنیدن رد درخواست پناهندگی اش به مایوت خود 

را حلق آویز کرد.
روزنانه لیبراسیون فرانسه در گزارشی با عنوان دروازه 

پنهان ورود مهاجران به اروپا نوشــت: برای جلوگیری 
از گذرگاه های وحشــتناک لیبی و مدیترانه، مهاجران 
آفریقایی به طور فزاینده ای به ســمت سواحل یکصد و 

یکمین بخش فرانسه )جزیره مایوت( هجوم آوردند.
لیبراسیون نوشت: در نتیجه این فاجعه، بسیاری از 
اتباع آفریقایی در شهر مامودزو تظاهرات کردند تا ضمن 
ابراز غم و اندوه خود از این اتفاق، شرایط سخت زندگی 

خود را اعالم کنند.

حمایت اکثریت دمکرات های مجلس نمایندگان آمریکا از استیضاح ترامپتشدید اقدام های سختگیرانه فرانسه برای مهاجران آفریقایی

خبرخبر


