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دالیل شکست گریفیث در یمن 
چه بود؟

مارتین گریفیث انگلیســی، نماینده ویژه 
ســازمان ملل در یمن در حالی این ســمت را 
ترک می کند که نتوانست چه در سطح انسانی 
و چه در ســطح نظامی ماموریتی را که به وی 
محول شده بود، به سرانجام برساند. اما دلیل 
این شکست چیست و چه انتظاراتی از نماینده 

بعدی می رود؟ 
به گزارش اسپوتنیک، اکرم الحاج، تحلیلگر 
مسائل سیاسی یمن معتقد است که گریفیث 
که فوریه سال ۲۰۱۸ جانشین اسماعیل ولد 
شیخ اصالتا موریتانیایی شد نتوانست بحران 
یمن را حل کرده و به جنگ چند ساله این کشور 
پایان دهد. وی افزود، دلیــل این ناکامی این 
بود که گریفیث در اقداماتش میان طرف های 
درگیر و حتی در گزارش هایش به جامعه بین 
الملل صریح نبود. مرتب می گفت دســتیابی 
به توافق میان طرف های درگیر نزدیک است 
در حالی که شــکاف میان این طرف ها بیشتر 
می شد. او به صراحت از طرفی که مانع تراشی 
می کرد، صحبت نکــرد و از تحرکاتش چنین 
برمی آمد که گویی نمی دانــد چه می خواهد. 
الحاج گفت، اخیــرا و در نتیجــه فریبکاری، 
گریفیث مورد حمله و اتهام قرار گرفت و از همه 
طرف به شخص نامطلوبی بدل شد و عالوه بر 
آن از پیش زمینه های درگیری و ترکیب قبایل 
یمن که یکی از موانع دســتیابی به تفاهمات 
بود، آگاهی نداشت . گریفیث از زمانی که مدیر 
اجرایی موسسه اروپایی صلح شد به هدر دادن 
وقت و شــرط بندی های پوچ معروف است. او 
گمان می کند کلید صلح در یمن در دســتان 
شیوخ قبایل اســت در حالی که معروف است 
که قبایل یمن همواره در کنار قدرتمندترین 

ها هستند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت، گریفیث 
بیشتر از همه شکســت های متوالی را ترویج 
داد و حتی جایگاه دیپلماتیک خود را به عنوان 
نماینده ویژه سازمان ملل فراموش کرده و به 
ترویج توهمات پرداخــت. گریفیث مهارت و 
دیپلماسی باالیی ندارد، او گزینه هایی را برای 
طرف های درگیر در یمن مطرح می کرد اما راه 
حل ارائه نمی کرد و دیدگاه ســطحی داشت. 
شاید نماینده بعدی شوکه شود زیرا سلف وی 
پیش زمینه، مهارت ها و دستاوردهایی بر جای 
نگذاشته است تا بتواند براساس آن اقدام کند. 

تمامی طرح هــای دوره گریفیــث قبل از 
اینکه وی پیرامون آن بــا طرف های درگیر به 
مذاکره بنشــیند، ناکام می مانــد. وی افزود: 
ما بایــد بپذیریم که هر نماینــده ای به عنوان 
کارمند سازمان ملل می آید و دستورکارهای 
این سازمان را اجرایی می کند اما این امر مانع از 
این نمی شود که نماینده ویژه دیدگاهی درباره 

واقعیت یمن نداشته باشد. 
نماینــده ویژه ســازمان ملــل صرفا یک 
پستچی نیســت و مردم یمن باید برای او در 
اولویت و در راس برنامه های حل و فصل بحران 
و جنگ یمن باشند، حقوق کارمندان پرداخت 
شــود، غذا، دارو و مشــتقات نفتی وارد شود، 
اقتصاد رونق بگیرد و بنادر و فرودگاه ها فعال 
شوند در این صورت است که می توان یک راه 
حل واقعی برای پرونده یمن در نظر گرفت. از 
سوی دیگر عبدالستار الشمیری، رئیس مرکز 
مطالعات جهود در یمن گفت، تغییر نماینده 
ویژه ســازمان ملل در یمن اجتناب ناپذیر بود 
و دیر انجام شــد چون گریفیث بسیار بدتر از 

اسالف خود است. 
وی افزود، درســت اســت که هر نماینده 
جدیدی اســاس اختالفات و درگیــری ها را 
تغییر نخواهد داد و خیلی نخواهد توانست روند 
حوادث را تغییر دهد اما پرونده های مهمی به 
ویژه پرونده های انسانی وجود دارد که نماینده 
ویژه ســازمان ملل باید درمورد آنها اقدام کند 
چون در دوره گریفیث در امدادرســانی فساد 
زیادی صورت گرفت که ممکن است در مورد 
آنها در آینده تحقیق شود. یمن از سال ۲۰۱۵ 
وارد جنگ داخلی شده است و دولت مستعفی 
یمن و انصاراهلل بــا یکدیگر درگیر شــده اند. 
عربســتان نیز در حمایت از دولت مســتعفی 
یمن در مقابل انصاراهلل، ائتالف عربی را در این 

کشور هدایت می کند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

نهمیــن روز از حمــالت رژیــم 
صهیونیستی به غزه، همانند روزهای 
دیگر، خونین سپری شد. جنگنده های 
رژیم صهیونیستی بامداد روز گذشته 
)سه شــنبه( برای نهمین روز متوالی 
بمباران مناطق مختلف نــوار غزه به 
خصوص شــمال و شــرق این شهر را 
از ســرگرفتند. بنابر اعــالم خبرنگار 
الجزیره، جنگنده های اسرائیلی صبح 
دیروز بــا ۶۲ جنگنده بیــش از ۱۱۰ 
حمله به ۶۵ هدف در نواحی مختلف 
غزه انجام دادنــد و تا زمان نگارش این 
متن -ســاعت ۱۸ روز سه شنبه- این 
حمالت همچنــان ادامه داشــتند. 
خبرنگار آناتولی هم گــزارش داد که 
جنگنده های اسرائیلی دهها هدف را 
در مناطق جبل الریــس، بیت الهیا، 
التوام و الکرامه و شیخ زاید در شمال نوار 
غزه بمباران کردند و به گفته شاهدان 
عینی، حمالت اسرائیلی ها سایت های 

مقاومت، خیابان ها و زیرســاخت ها 
را هدف گرفته و خســارات زیادی را 
برجای گذاشته اســت. هواپیماهای 
جنگی اسرائیلی عالوه بر این، مناطق 
شرقی، شــمالی، جنوب خان یونس 
و غرب شــهر غزه و محله النصر در این 
باریکه را بمبــاران کردند. همچنین 
آنها زمین های کشاورزی در نزدیکی 
بیت حانون و موسسات اقتصادی غزه 
را هدف حمله قــرار دادند. ۳ تن نیز در 
بمباران منزلی در بیت حانون زخمی 
شدند. عالوه بر این، همانند گذشته باز 
هم قایق های جنگی اسرائیلی ساحل 
شهر غزه را با تعدادی موشک بمباران 
کردند و در این میان گفته شده که یک 
کودک به همراه مادرش کشــته شد. 
هواپیماهای اسرائیلی همچنین خانه ای 
را در نزدیکی برج های المقوسی در غرب 
غزه و یک آپارتمان در خیابان البلتاجی 
در محله شجاعیه در شرق غزه بمباران 
کردند. ارتش اســرائیل اخطاریه ای 
نیز مبنی بر بمباران ساختمان مجاور 
آژانس خبــری المنــار و تخلیه کلیه 
روزنامه نگاران حاضر در ســاختمان 

صادر کرد. سومریه نیوز هم اعالم کرد که 
یک ساختمان مسکونی در محله النصر 
که منطقه دانشگاهی نوار غزه به حساب 
می آید و یک ساختمان در جنوب این 
باریکه، از دیگــر اهداف حمالت صبح 
دیروز جنگنده های صهیونیســتی 
بودند. طبق اعالم منابع فلســطینی 
شمار ساختمان های تخریب شده در 
حمالت ۹ روز اخیر در غــزه به بیش 
از ۱۰۰ بنا رســیده اســت. همزمان 
آژانس امــداد و کار ملــل متحد آنروا 
اعالم کرد که بیــش از ۴۳ هزار نفر در 
نوار غزه از ترس حمــالت ارتش رژیم 
صهیونیســتی به ۵۳ مدرسه وابسته 
به این آژانس پنــاه برده اند. در همین 
حال ارتش رژیم صهیونیستی مدعی 
شد ۱۶۰ تن از اعضای حماس و جهاد 
اسالمی فلسطین را از آغاز حمالت در 
غزه به شهادت رســانده است. ارتش 
این رژیم مدعی شــد بیشتر این اعضا 
عضو حماس و تنها ۲۵ تن از آنها عضو 
جهاد اسالمی بودند. یکی از اقداماتی که 
روز گذشته از سوی اسرائیلی ها انجام 
شد که اکنش های مختلفی را به دنبال 

داشت، حمله به یک واحِد تست کرونا در 
غزه بود. بر اساس گزارش پایگاه آر.تی، 
مقام های بهداشت و درمان فلسطین 
اعالم کردند، تاسیسات اصلی مخصوص 
واکسیناسیون و آزمایش کووید-۱۹ در 
نوار غزه بعد از آنکه مورد اصابت حمله 
هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت، 
آفالین و مختل شده و هشدار دادند که 
کمپین بمباران این رژیم باعث جهش 
در همه گیری این بیماری خواهد شد. 
در این راســتا گردان هــای عزالدین 
قسام، شــاخه نظامی حماس نیز در 
پاسخ به حمالت جنایتکارانه بامداد روز 

گذشته جنگنده های اسرائیلی به غزه، 
با موشک های پیشرفته بدر ۳ شهرک 
نتیفوت را هدف حمله راکتی قرار داد. 
گردان های قســام همچنین شهرک 
صهیونیست نشین اواکیم در مجاورت 
باریکه غزه را هــدف حمله راکتی قرار 
دادند و از ســوی دیگر اقدام به حمله 
سنگین راکتی به تل آویو، سدیروت، 
عســقالن و لخیش در اراضی اشغالی 
و پایگاه نظامی ناحل عوز در مجاورت 
نوار مرزی باریکه غــزه کردند اما آنچه 
در این میان باید توجه کرد این است که 
برخی کارشناسان معتقدند که حمالت 
اسرائیل به غزه تا حدودی آرام تر انجام 
می شود یا حداقل بسیار ُکند شده است.

سه طرح در میانه فرصت 
کاخ سفید

طبق گــزارش الجزیره ســرعت 
حمالت ارتش رژیم صهیونیستی در 
مقایسه با شب های گذشته کندتر شده 
اما حمله همچنان ادامه دارد. در همین 
راســتا برخی دلیل این امر را فرصت 
سه روزه کاخ ســفید به نتانیاهو برای 
پایان حمالت به غزه اعالم کردند. در 
این راســتا خبرگزاری آناتولی به نقل 
از چند منبع در آمریکا و اسرائیل نوشت 
که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی به واشنگتن اعالم کرده 
که به وی مهلت دو تا ســه روزه بدهد 
تا حمالت به نوار غــزه را متوقف کند. 
آناتولی در این مورد نوشــت که منابع 
غربی این تصمیم نتانیاهو را به اطالع 
خبرگزاری مذکور رســانده اند، اما از 
ذکر نام منابع خودداری کرد. در همین 
راستا آسوشیتدپرس اعالم کرد منابع 
غربی که نخواســتند نامشــان فاش 
شود، تصریح کرده اند که آمریکایی ها 
روزهای یکشنبه و دوشنبه از نتانیاهو 
خواستند که به تجاوز خود به غزه پایان 
دهد، اما او پاسخ داد که به دو تا سه روز 
زمان نیاز دارد تا ارتش اسرائیل حمله 
به مواضع در نوار غــزه را تکمیل کند! 
بر همین اســاس عده ای معتقدند که 
حمالت اسرائیل به زودی تمام می شود 
و برخی دیگر این موضــوع را صحیح 

نمی دانند. از سوی دیگر مصر، ترکیه و 
روسیه به صورت جداگانه برای اتمام 
درگیری ها طرح هــای ابتکاری اعالم 
کردند. خالد عکاشه، مدیر مرکز اندیشه 
و مطالعات استراتژیک مصر در سخنانی 
درباره جزئیــات میانجیگری مصر و 
آمریکا برای برقــراری آتش بس میان 
فلسطین و رژیم صهیونیستی، اظهار 
کرد که بندهــای ابتکارعمل مصر در 
وهله اول بر آتش بس از سوی دو طرف 
و سپس کاهش شدت درگیری های 
نظامی در تمامی سطوح و در نهایت، 
توقف تمامی اشکال خشونت در شهر 
قدس خالصه می شود که یک طرح سه 

مرحله ای است. 
در ترکیه هم رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد 
تشــکیل یک گروه ناظــر بر قدس 
شرقی و مسجداالقصی را داده که باید 
متشــکل از نمایندگان ادیان اسالم، 
مسیحیت و یهودیت باشد که تل آویو 
آن را قبول ندارد. روسیه هم با انتشار 
بیانیه ای از ســوی والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری این کشــور خواهان 
آتش بس و پایان تنش ها شــده است 
و از سوی دیگر پیشنهاد میانجیگری 
میان فلسطین و اسرائیل را داده است 
که به نوعی نشــان می دهد مسکو و 
ترکیه به دنبال بازی با کارت خود برای 
تامین منافع هستند. ترکیه با کارت 
اسالمیت و روســیه با کارِت یهودیان 
روس تبار وارد بازی شده اند اما هنوز 

هیچ خبری از آتش بس نیست. 

به رغم تالش های دیپلماتیک، نشانی از پایان جنگ نیست؛ 

استمهال سه روزه نتانیاهو برای تکمیل حمالت به غزه! 
مسکو و ترکیه به دنبال بازی 

با کارت خود برای تامین 
منافع هستند، به گونه ای 

که ترکیه با کارت اسالمیت 
و روسیه با کارِت یهودیاِن 
روس تبار وارد بازی جنگ 

اسرائیل- غزه شده اند؛ 
اما هنوز هیچ خبری از 

آتش بس نیست

خبرگزاری آناتولی به نقل 
از چند منبع در آمریکا و 

اسرائیل نوشت که بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی به واشنگتن 

اعالم کرده که توقف حمالت 
به نوار غزه به وی مهلت دو تا 

سه روزه بدهد 

رئیس جمهــوری آذربایجــان با تاکیــد بر تعهد 
باکو به مذاکره در مورد تعیین مرزها براســاس بیانیه 
ســه جانبه درباره قره باغ گفت که واکنــش ایروان به 
 تحوالت مرزی می تواند منجر به تشــدید تنش های 

منطقه ای شود. 

به گزارش اسپوتنیک، الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجــان در گفتگــوی تلفنــی با مشــاور امنیت 
ملی آمریکا جیک ســالیوان گفت که پاســخ ناکافی 
ارمنستان به تنش های مرزی و تالش برای بین المللی 
 ســازی موضوع ممکن اســت منجر به افزایش تنش 

در منطقه شود. 
سالیوان با ابراز نگرانی از تنش های اخیر در مرزهای 
آذربایجان و ارمنستان گفته بود که واشنگتن متعهد به 
کمک به تنش زدایی است. رئیس جمهور آذربایجان 
در ارزیابی وضعیت منطقه پــس از درگیری ها گفت: 
اوضاع منطقه ای ، از جمله در مرزهــای آذربایجان و 
ارمنستان ، شــش ماه پس از پایان درگیری ها پایدار 
اســت. علی اف موافقت کرد که انجام این فرآیند باید 
 مطابق با بیانیه ســه جانبه صادر شــده در ۱۰ نوامبر 

سال ۲۰۲۰ باشد.

تاکید علی اف بر ضرورت آغاز مذاکرات تعیین مرز با ارمنستان

وزیر امور خارجه روســیه روز گذشته )سه شنبه( 
گفت، برلین سیاســت مهار نظام مند خود علیه مسکو 
را تشدید کرده اما روسیه همچنان آماده گفتگو است. 
به گزارش اسپوتنیک، ســرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه خطاب به شرکت کنندگان اجالس موسوم به 
نشستهای روســیه-آلمان پوتسدام اظهار کرد: روابط 
روسیه-آلمان یک دوره دشوار را تجربه می کند. ما قطعا 
باید توجه کنیم که برلین سیاستش برای مهار نظام مند 
روسیه را تقویت کرده است. کشــور ما مرتباً از سمت 
ردیف باالتر به عنوان نوعی تهدید برای امنیت اروپا به 
تصویر کشیده می شود. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد، 
اتهاماتی بی اساس و پوچ علیه مسکو مطرح می شوند 
و برخی رســانه های آلمانی هر چه بیشتر ضد روسیه 
می شوند و در نتیجه آن کمبود اعتماد در حال افزایش 
بوده و روابط دوجانبه را تضعیف می ســازد. الوروف با 

تاکید بر این که روســیه به دنبال تقابل نیست، گفت: 
مســکو برلین را به عنوان یک بازیگر بین المللی مهم 
دیده و با گفتگو مشکلی ندارد اما تنها با یک گفتگوی 
صادقانه و احترام آمیز بــرای دو طرف. ما می دانیم که 
مردم زیــادی در آلمان وجود دارند کــه عالقه مند به 
توســعه روابط بر مبنای اصول برابــر و در نظر گرفتن 

منافع یکدیگر هستند.

در حالیکه شــبه قاره هند همچنان با بحران همه 
گیری کرونا دســت و پنجــه نرم می کنــد، طوفان 
سهمگینی با سرعت ۱۶۵ کیلومتر در ساعت و همراه 
با بارش شدید باران، عصر روز دوشنبه مناطقی از این 
کشور را درنوردید. به گزارش گاردین، طوفان تائوکتا 
)Tauktae( که ســواحل غربی هنــد را درنوردیده، 
ایالت گجرات در این کشــور را در هم کوبید و موجب 
بارندگی شــدید در این منطقه شــد. این طوفان که 
سهمگین ترین طوفاِن دو دهه گذشته در این منطقه 
است، موجب شد صدها هزار نفر مجبور به ترک خانه 
های خود شوند و برنامه واکسیناسیون کروناویروس در 
این منطقه نیز به حالت تعلیق درآید. همچنین وقوع 
طوفان تائوکتا در مناطق دیگری از این کشور ۱۲ قربانی 
برجای گذاشته و احتمال به جا ماندن خسارت بیشتر 
ناشــی از وزش باد شــدید، بارش باران و جاری شدن 

ســیالب در مناطق کم ارتفاع وجــود دارد. در ماه مه 
 )Amphan( ۲۰۲۰ میالدی نیز وقوع طوفان آمفان
در شرق هند نزدیک به ۱۰۰ کشته برجای گذاشت و 
موجب قطع گسترده برق شــد. منابع خبری از ایجاد 
تنش میان مقامات دولتی هند خبــر دادند؛ چراکه از 
 یک سو کرونا و از ســوی دیگر طوفان آنها را محاصره 

کرده است.

الوروف: آلمان سیاست مهار روسیه را تشدید کرده استطوفان، سواحل غربی هند را در هم کوبید 
خبرخبر
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