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انصاراهلل یمن پیشنهاد آتش بس 
آمریکا را رد کرد

ســخنگوی انصاراهلل یمن ضمن رد پیشــنهاد 
نماینده آمریکا در یمن برای آتش بس، آن را توطئه ای 
دانست که یمن را در مرحله خطرناک تر از حال حاضر 
قرار می دهد. به گزارش المسیره، محمد عبدالسالم، 
ســخنگوی انصاراهلل گفت: آنچه فرستاده آمریکا 
پیشنهاد داده است چیز جدیدی نیست و نمایانگر 
چشم انداز سعودی و بین المللی طی یک سال پیش 
اســت. وی افزود: در این پیشــنهاد، نه اشاره ای به 
توقف محاصره شده و نه آتش بس بلکه تنها توافقاتی 
است که در نهایت منجر به از سرگیری محاصره از 
کانال های دیپلماتیک می شود. عبدالسالم ادامه داد: 
اگر آنها جدی بودند پایان جنگ و محاصره را اعالم 
می کردند. ما از این موضع استقبال خواهیم کرد. وی 
ادامه داد: اینکه یک نماینده آمریکایی بیاید طرحی 
را کمتر از آن چیزی که توسط نماینده سازمان ملل 
ارائه شده است، پیشنهاد دهد، غیر قابل قبول است. 
همه می دانند که حمله به یمن و محاصره آن از شش 
سال پیش برای یک روز هم متوقف نشده است، پس 
مفهوم جنگ و محاصره از نظر آمریکایی ها چیست؟ 
سخنگوی انصاراهلل یمن افزود: آمریکایی ها با ارائه 
شرایط عربستان به عنوان پیشنهادی برای متوقف 
کردن جنگ، بار دیگر نشــان دادند که صریحاً در 
پشت تجاوز و محاصره ایستاده اند. هیچ تغییر واقعی 
درخصوص پایان دادن به جنگ و لغو محاصره وجود 
ندارد بلکه تنها واگذار کردن امور به دست طرف دیگر 
است. عبدالسالم تأکید کرد: آنها می خواهند که ما از 
طریق گفتگو آنچه که از طریق جنگ و محاصره به 
دست نیاورده اند به آنها بدهیم.  وی با اشاره به اینکه 
انصاراهلل کلیه شرایط پیشنهادی طرف های دیگر را 
درباره کمک های بشردوستانه پذیرفته، خاطرنشان 
کرد: وقتی هیچ بهانه ای بــرای ادامه محاصره پیدا 
نکردند، مدعی شــدند که کمک ها به کسانی که 
شایسته آن هستند نمی رسد. سخنگوی انصاراهلل 
در پایان گفت: ما خواهان یکســان سازی درآمدها 
در یمن و پرداخت حقوق هستیم. آنها این موضوع را 
رد می کنند و می خواهند درآمدها را در یک حساب 
خاص که آنها کنترل می کنند قرار دهند. عبدالملک 
العجری، عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن نیز 
گفت: آمریکا شروط ائتالف متجاوز برای آتش بس را 
دیکته می کند و پیشنهاد آتش بس در واقع به نفع 
ریاض است و انصاراهلل این پیشنهادها را نمی پذیرد. 
عصر جمعه تیموتی لیندرکینگ، فرســتاده ویژه 
آمریکا در امور یمن بدون اشاره به لزوم توقف جنایات 
عربستان و متحدانش در یمن اعالم کرد کشورش 
طرح آتش بســی را به انصاراهلل ارائه کرده است. وی 
مدعی شد: واشنگتن عمیقاً نگران وضعیت انسانِی 
مأرب اســت. ریاض آماده بررســی درگیری ها در 

یمن است.
    

انفجار خودروی بمب گذاری شده 
در افغانستان با ۵۵ کشته و زخمی

در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در 
هرات افغانستان دست کم هفت تن کشته و بیش از 
۵۰ تن زخمی شدند. به گزارش یورونیوز، به گفته 
وحید قتالی، والی هرات این انفجار در نزدیکی حوزه 
چهاردهم پلیس شهر هرات روی داد. وی تصریح 
کرد: چندین زن و کودک در میان کشــته شده ها 
هستند و دســت کم ۵۳ نفر از جمله غیرنظامیان 
و نیروهای امنیتی در این انفجار آســیب دیده اند. 
به گفته والی هرات ده ها خانه و مغازه در اثر انفجار 
آسیب دیده اند و امدادگران برای کمک به افرادی 
که زیر آوار گرفتار شده اند به محل حادثه رفته اند. 
وزارت کشــور افغانســتان نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد که طبق گزارش های اولیه در این رویداد ســه 
نیروی پلیس مجروح شده است و شش غیرنظامی 
زیرآوار مانده اند و شش خانه مسکونی تخریب و ۱۰ 
باب خانه مسکونی دچار خسارت شده اند. وزارت 
کشور افغانستان انگشت اتهام را به سوی نیروهای 
طالبان گرفت و افزود: این نــوع حمالت همواره از 
سوی طالبان تروریست انجام شده است. هنوز هیچ 
گروهی مسئولیت این انفجار را قبول نکرده است. 
بیم آن می رود که آمار کشته شده ها بسیار بیشتر 

از آمار اولیه باشد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

تغییرات سیاسی در آمریکا و حذف 
دولت دونالــد ترامپ از محاســبات 
سیاســی در خاورمیانــه، باعــث 
صف آرایی های جدیدی در این منطقه 
پرآشوب شده است. دولت بایدن آشکارا 
سیاست متفاوتی در قبال عربستان، 
جنگ یمن و رژیم صهیونیستی در پیش 
گرفته اســت. او خواستار پایان جنگ 
یمن شده و از پشتیبانی گسترده دولت 
عربستان در جنگ یمن چشم پوشی 
کرده است که البته این موضوع با ارسال 
پنهاِن تسلیحات و تجهیزات به ریاض تا 
حد زیادی در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

نکته ای که مخاطبــان باید آن را 
مدنظر داشــته باشــند این است که 
شکل گیری صف آرایی های جدید در 
منطقه مربوط به امروز نیســت، بلکه 
از ماه های پایانــی دولت محافظه کاِر 
دونالد ترامپ این روند آغاز شده بود. به 
عنوان مثال موضوع ناتوی عربی و آنچه 
به پیمان صلح ابراهیم شهرت یافته که 

به عادی سازی روابط کشورهای عربی 
با اسرائیل اشاره دارد، در سایه افزایش 
نگرانی از قدرت و نفوذ ایران در منطقه، 
از سال ۲۰۲۰ میالدی در یارگیری های 
منطقه ای نقش ایفا کرده است. نزدیکی 
اسرائیل به کشــورهای عربی و از آن 
جمله به امارات متحده عربی، بحرین و 
همچنین به عربستان سعودی، از جمله 
تغییرات کالن سیاســی در منطقه به 
شمار می آیند که این مســائل را باید 
دگرگونی های ژئوپلیتیکی در حاشیه 

خلیج فارس و خاورمیانه دانست.
 در این میان ترکیه نیز پس از حضور 
و نقش آفرینی در معادالت سیاســی 
سوریه و لیبی، و پس از حضور آشکار در 
جنگ قره باغ در حمایت و پشتیبانی 
از جمهوری آذربایجــان، اکنون در 
پی افزایش هرچه بیشــتر نفوذ خود 
در منطقه خاورمیانه اســت؛ نفوذی 
که به باور بســیاری از تحلیلگران، به 
دنبال احیای رویای پان عثمانیســم 
در چارچوب های فکری حزب عدال 
و توسعه قابلیت تحلیل پیدا می کند. 
بر این اســاس و با عنایت به این فعل 
و انفعال هــا به وضــوح می بینیم که 

آنکارا در حــال تحرک های جدید در 
فضای سیاست خارجی خود و منطقه 
است که بازسازی روابط با سه کشور 
دنیای عرب و جهان اســالمی یعنی 
مصر، عربستان ســعودی و امارات را 
در دستور کار خود قرار داده است. در 
این میان مناسبات دیپلماتیک ترکیه 
و مصر از زمان سقوط حکومت محمد 
مرسی در ســال ۲۰۱۲ رو به تیرگی 
رفت. حزب عدالت و توسعه در شمار 
حامیان اصلی اخوان المســلمین در 
مصر به شمار می آید که همین موضوع 
عالوه بر قاهره، برای ریاض و ابوظبی 

گران تمام شد. 
حاال پس از گذشت هشت سال از 
تیرگی مناسبات ترکیه و مصر، اکنون 
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیه از نخستین تماس های بین دو 
کشور سخن گفته است. چاووش اوغلو 
اعالم کــرده که تماس هایــی در دو 
ســطح امنیتی و سیاســی بــا مصر 
صورت گرفته اســت. بر این اساس 
ســازمان های اطالعاتی دو کشور با 
یکدیگر نشست و گفت وگو داشته اند 
و وزارت های امور خارجه شــان هم 

در ســطوح مختلف در پشت پرده با 
یکدیگر تبادل نظر کرده اند. بر همین 
اساس خبرگزاری آناتولی ترکیه که 
یک منبع رســمی دولتی به حساب 
می آیــد روز جمعه اعــالم کرده که 
روابط دیپلماتیک ترکیــه با مصر از 
سر گرفته شده است. از منظری دیگر 
مولود چاووش اوغلو اعالم کرده که نه 
آنکارا و نه قاهره برای شروع گفتگوها، 
پیش شرط تعیین نکرده اند، اما بعد از 
سال ها قطع رابطه، نمی شود وانمود 
کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده است! این 
مدل از ســخنان به ما نشان می دهد 

که ترکیه هنوز در برخی از پرونده ها 
مانند لیبی به مشکل برخورده است. 

صف آرایی اتحادیه اروپا در بحران 
قبرس و در مناقشه ترکیه با یونان در 
آب های شرقی مدیترانه به سود دولت 
آتن پیش رفت و ترکیه را وادار کرد در 
سیاســت خارجی خود به دنبال دور 

جدیدی از یارگیری برود. 
گفته می شود ترکیه با مصر بر سر 
حاکمیت شرق مدیترانه مذاکره کرده 
اســت؛ مذاکره ای که تنها محدود به 
همکاری های اقتصادی و اکتشافی در 
آب های مدیترانه نمی شود. باید یادآور 
شد که چاووش اوغلو اوایل ماه جاری 
میالدی از آمادگی دولت ترکیه برای 
کسب توافق جدیدی با مصر بر سر شرق 
مدیترانه خبر داده بود که به نظر می آید 

این موضوع در حال تحقق است.
امارات و شروط هفت گانه

در همین مســیر یکــی دیگر از 
کشورهایی که ترکیه به دنبال برقراری 
و بازتعریف مجدد روابطش با آن برآمده، 
امارات متحده عربی است. کشوری که 
در منظر غرب و شرق قطب اقتصادی 
حاشیه خلیج فارس و اعراب به شمار 
می رود و از سوی دیگر نفوذ باالیی در 
چهار سال ریاســت جمهوری ترامپ 
در کاخ سفید برای خود دست و پا کرده 
است. همه می دانند که امارات طی یک 
دهه گذشته توانســت سیاستی را در 
دســتور کار بگذارد که نهایتاً منجر به 
تشکیل البی های اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی این کشور در آمریکا، روسیه 
و بریتانیا شــد و حاال هم که روابطش 
را در تمام ســطوح با اســرائیل علنی 

کرده است. 
ترکیــه اگرچه مصر و عربســتان 
سعودی و حتی قطر را مهمتر از امارات 
می داند اما واقعیت این اســت که در 
برخی پرونده ها این اماراتی ها هستند 
که خط و ربط ها را برای ســعودی ها 
مشخص می کنند. بر این اساس امارات 
هفت شــرط را برای برقراری مجدد 
روابطش با ترکیه مطرح کرده اســت. 
شرط اول، پایان اشغال سوریه و عراق، 
شــرط دوم خروج مزدوران ترکیه از 
لیبی و شرط سوم پایان دادن به میزبانی 

و حمایت از اخوان المسلمین است. 
شــرط چهارم امتنــاع از اقدامات 
تحریک آمیز علیه ثبات مصر، شــرط 

پنجم پایان هدف قــرار دادن رهبری 
عربستان سعودی، شرط ششم خارج 
کردن فوری نیروهــای نظامی ترکیه 
از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
و شــرط هفتم بازنگری در طرح های 
توســعه طلبانه عثمانی است. امارات 
اعالم کرده که تنها با محقق شدن این 
هفت شرط می توانیم با ترکیه آشتی 

کنیم و غیر از این اتفاق نخواهد افتاد. 
عربســتان ســعودی هم سومین 
کشــوری اســت که ترکیه به دنبال 
بازتعریف روابطش با آن برآمده است. 
اختالف نظر بین ترکیه با عربستان اما 
جدی تر اســت. تالش دولت اردوغان 
در ارتباط برای فاش شــدن ماجرای 
قتل جمال خاشقجی در کنسولگری 
عربستان در استانبول منجر به تیره تر 
شدن مناسبات دو کشور شده بود. اما 
ســفر اردوغان به پاکستان حکایت از 
تغییرات گام به گام سیاســت دولت 
ترکیه در قبال عربســتان و متحدان 

منطقه ای آن کشور داشت. 
اردوغان در فوریه ســال گذشــته 
میالدی به اسالم آباد ســفر کرده بود 
و عالوه بر آن وزیــر امور خارجه ترکیه 
در نشست خبری روز جمعه ۱۲ مارس 
)۲۲ اســفند( گفت که هرگاه از سوی 
دولت عربستان گام هایی در راستای 
بهبود مناسبات با ترکیه برداشته شود، 
این کشور نیز آماده است تا با گام های 
خود برای رفع تنش در مناســبات دو 
کشور اقدام کند. بر این اساس باید گفت 
که آنکارا در حال بازسازی روابط خود 
با اعراب منطقه اســت که این موضوع 
می تواند برای ایــران، تهدیِد خاموش 

قلمداد شود.

ترکیه درصدد برقراری روابط و بازسازی مناسبات با مصر و امارات است؛ 

یارگیری های جدید با هدف ایجاد حاشیه امن
امارات توانسته سیاستی 

را در دستور کار بگذارد 
که نهایتاً منجر به تشکیل 

البی های اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی این کشور 
در آمریکا، روسیه و بریتانیا 
شد و حاال هم که روابطش را 

در تمام سطوح با اسرائیل 
علنی کرده است؛ ترکیه به 
دنبال سهیم شدن در این 

فرایند است

صف آرایی اتحادیه اروپا 
در بحران قبرس و در 

مناقشه ترکیه با یونان در 
آب های شرقی مدیترانه 
به سود دولت آتن پیش 

رفت و ترکیه را وادار کرد 
در سیاست خارجی خود 

به دنبال دور جدیدی از 
یارگیری برود

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد، دولت واشــنگتن پامال اسپراتلن را برای رهبری نیروی ضربت 
موظف به رسیدگی به حمالت صوتی ادعا شده علیه مقامات آمریکایی در کوبا منصوب کرد. به گزارش اسپوتنیک، 
در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه آمریکا پامال اسپراتلن را به عنوان مشاور ارشد نیروی ضربت پاسخگویی 
به حوادث سالمت منصوب کرد که مستقیما به رهبری ارشــد وزارت امور خارجه گزارش می دهد. دیپلمات های 
آمریکایی در کوبا در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میالدی از یک سری مشکالت سالمت 
رنج بردند که جمعا به عنوان »ســندروم هاوانا« توصیف شــدند. در سال ۲۰۱۸ 
میالدی عالئم مشابهی نیز در بین دیپلمات های آمریکایی در چین گزارش شد. 
قربانیان این حمالت مفروض، صداهای عجیبی را می شــنیدند که بعضی از آنها 
به عنوان لرزش یا فشار تشخیص داده شــدند. برخی از این دیپلمات ها مشکالت 

سالمتی بلند مدتی را تجربه کردند. 

شــورای امنیت ســازمان ملل از طرف های لیبیایی خواســت توافق آتش بس را به طور کامل اجرایی کنند. به 
گزارش روزنامه عربی۲۱، شــورای امنیت در بیانیه ای بر نیاز مبرم به برنامه ریزی برای خلع سالح گروه های مسلح 
در لیبی و ادغام مجدد آن ها تأکید کرد. شــورای امنیت در این بیانیه از موافقت پارلمان لیبی با دولت وحدت ملی 
جدید به ریاست عبدالحمید الدبیبه استقبال کرد و از دولت جدید خواســت برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف 
در ۲۴ دسامبر آماده شود. چهارشــنبه پارلمان لیبی به دولت وحدت ملی رأی 
اعتماد داد. این بزرگترین فرصت برای حل بحران لیبی اســت. در جلسه ای که 
در شهر ســرت برگزار شــد ۱۳۲ نماینده به نفع دولت رأی دادند و دو نماینده 
با آن مخالفت کردند. الدبیبه بعــدا به پارلمان گفت: از طریــق این رأی گیری 
 مشخص شد که لیبیایی ها متحد هســتند. کینه ها را دور بریزید و قلب هایتان 

را به روی هم بگشایید.

درخواست شورای امنیت برای آتش بس در لیبیآمریکا برای مقابله با »سندروم هاوانا« نیروی ضربت تشکیل داد 

منابع خبری از عزل چند مقــام کلیدی و بلند پایه 
عربســتان ازجمله وزیر حج و عمره توسط پادشاه این 
کشــور خبر دادند. به گزارش روســیا الیوم، سلمان 
بن عبد العزیز، پادشاه عربســتان سعودی در احکامی 
شماری از مقامات کلیدی و بلند پایه کشورش را عزل 
کرد. پادشاه عربستان در حکمی محمد صالح بن طاهر 
بنتن، وزیر حج و عمره دولت عربســتان را از سمتش 
عزل و عصام بن ســعد بن ســعید، وزیر مشاور و عضو 
شورای وزیران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این 
وزارتخانه منصوب کرد. وی در حکم دیگری، إبراهیم بن 
سلیمان بن عبداهلل الرشید، رئیس دادگاه عالی اداری 
و عبدالهــادی بن أحمد بن عبدالوهــاب المنصوری، 
رئیس اداره کل هواپیمایی کشوری عربستان را عزل و 
به ترتیب علی بن سلیمان بن علی السعوی و عبدالعزیز 
بن عبداهلل بن عبد العزیز الدعیلج را با رتبه وزیر جانشین 

آنها کرد. پادشاه عربستان در ادامه عزل و نصب مقامات 
کلیدی کشورش، عبدالهادی بن أحمد بن عبدالوهاب 
المنصوری را که از ســمت رئیس اداره کل هواپیمایی 
کشوری عربستان عزل کرده بود در سمت معاون امور 
اجرایی وزارت خارجه کشــورش با رتبه وزیر منصوب 
کرد. وی عبدالعزیز العریفی را بــه عنوان معاون وزیر 

حمل و نقل تعیین کرد.

روزنامه انگلیســی دیلی تلگراف گــزارش داد، انتظار 
می رود دولت لندن تعــداد کالهک های هســته ای که 
می تواند ذخیره کند، افزایش دهد. براساس گزارش آوریل 
۲۰۲۰ مرکز کنترل تسلیحات و عدم اشاعه، انگلیس حدود 
۱۹۵ کالهک هسته ای در اختیار دارد که از آن میان، ۱۲۰ 
کالهک به لحاظ عملیاتی در دسترس هستند. کالهک های 
مستقر شده انگلیس در کنترل نیروی دریایی سلطنتی است. 
براساس توییت لوسی فیشر، معاون سیاسی دیلی تلگراف، 
اعالمیه رسمی درباره افزایش تعداد کالهک های هسته ای 
احتماال سه شنبه در بررسی یکپارچه امنیت، دفاع، توسعه 
و سیاست خارجی منتشر خواهد شد. این گزارش که ۱۶ 
مارس منتشر می شود، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و 
توسعه بین المللی انگلیس را توصیف خواهد کرد. در توییت 
فیشر، او اشاره کرد که انگلیس حدود ۱۸۰ کالهک ذخیره 
شده در اختیار دارد. افزایش بالقوه تعداد کالهک های ذخیره 

شده، اولین افزایش این چنینی از پایان جنگ سرد خواهد 
بود. انگلیس در بررسی دفاعی استراتژیک سال ۲۰۱۵ خود 
به کاهش مجموع ذخایر تسلیحات هسته ای خود تا اواسط 
دهه ۲۰۲۰ تا حدود ۱۸۰ کالهک متعهد شد. دیوید کولن، 
مدیر سرویس اطالع رسانی هســته ای بریتانیا جمعه به 
گاردین گفت: اگر این طرح مذکور به تصویب برسد، اقدامی 

به شدت تحریک آمیز خواهد بود و تبعاتی به دنبال دارد.

عزل چند مقام بلندپایه سعودی توسط پادشاهانگلیس تعداد کالهک های اتمی خود را افزایش می دهد

خبرخبر


