
t oseei r ani . i r
5 جهان  شماره  1083 /   سه شنبه 10    خرداد   1401  /    اول ذی القعده 1443  /  31 مه   2022

تحلیل هایی که از تحوالت منطقه 
ارائه می شــود عموماً دو منطقه یا دو 
جغرافیا را دربرمی گیرد. نخست منطقه 
خاورمیانه و دوم حاشیه خلیج فارس. 
بدون هیــچ اغماضی بایــد گفت که 
تحوالت ایــن دو جغرافیــا به صورت 
آشکار به هم پیوسته است و نمی توان 
ایــن دو را از یکدیگر جدا دانســت. به 
عنوان مثــال زمانی که مــا در مورد 
تحوالت لبنان تحلیل ارائه می کنیم، 
باید مولفه هایــی مانند دخالت عریان 
و پنهان عربستان ســعودی، امارات، 
اسرائیل و حتی کشــورهای خارجی 
را هم در نظر بگیریم؛ چراکه آنها )چه 
بخواهیم یا نخواهیم( در این کشور نفوذ 
دارند. در مورد سوریه، عراق و حتی در 
مورد یمن هم باید توجه شود که عموماً 
دولت های حاشــیه  خلیــج فارس یا 
به صورت مســتقیم در تحوالت این 
کشــورها دخالت می کنند یا اینکه به 

وکالت از یک یا چند کشــور خارجی 
وارد پروژه های منطقه ای می شــوند. 
مثــًا در قضیه برجام که کشــورمان 
طرف اصلی به حساب می آید، شاهد 
آن هستیم که عمان و حتی کویت، در 
مقاطع زمانی مختلف به عنوان میانجی 
و پیک در قبال تهران و واشنگتن عمل 
کرده اند و این دقیقاً همان پیوستگی 
سیاسی است که در سطح منطقه ای 
شاهد آن هستیم. اما از حدود دو دهه 
قبل تاکنون این مناســبات یک ضلع 
دیگر را هم به خود اضافه کرده که آن هم 

»شمال آفریقا« است. به داوری تاریخ 
و بر اساس تحوالتی که در این سال ها 
به وقوع پیوسته، منطقه شمال آفریقا 
و به دنبال آن شاخ آفریقا )مشتمل بر 
چهار کشــور اعم از اریتره، جیبوتی، 
ســومالی و اتیوپی( به نوعی اهمیت 
بیش از حد بــرای دولت های منطقه 
)خصوصاً اسرائیل( و سایر دولت های 
غربی پیدا کرده اســت. کشــورهای 
شــاخ آفریقا به دلیل اشراف بر دریای 
ســرخ و خلیج عدن، این روزها مورد 
نگاه ویژه غرب و کشــورهای حاشیه 
خلیج فــارس هســتند و دلیل اصلی 
آن بحث امنیت کشــتیرانی و عبور و 
مرور کشــتی های تجاری است. نکته 
دیگر این اســت که در این میان مصر 
)به عنوان بزرگترین ارتش عربی دنیا( 
و همچنین سودان به عنوان همسایه 
قاهره و کشــوری که نظام آن پس از 
سقوط عمرالبشیر و اخوان المسلمین 
به دســت نظامیان افتــاده، عمًا به 
نقاطی تبدیل شده اند که نه تنها نفوذ 
عربســتان و امارات در آنها قابل لمس 
اســت، بلکه حاال اســرائیل هم با هر 

دوی آنها روابط آشکار و پنهان مهمی 
در عرصه اقتصادی، انرژی و خصوصاً 
محور سیاســی - امنیتی دارد. اردن 
هم که در روابط بین الملل به چهارراه 
امنیتی - سیاسی منطقه و کشورهای 
غربی معروف است و همچنان زیرنظر 
بریتانیا مشغول حیات خود بوده، یکی 
از همین کشورهاست که می توان آن را 
دارای جایگاه واالیی در تحوالت منطقه 
و پیوند آن به شــمال آفریقا دانست. 
این منظومه به خوبی نشــان می دهد 
که حاال شمال و شــاخ آفریقا علناً دو 
مولفه استراتژیک به شمار می آیند که 
نمی توانند در تحلیل های منطقه ای و 
پیوند آن با تحوالت فرامنطقه ای نادیده 
گرفته شوند. بر این اساس هر پروژه ای 
که از سوی امارات و عربستان )به صورت 
انفرادی یا جمعی( کلید خورده، عمًا 
یک پای آن به صورت علنی یا غیر علنی، 
کشــورهای آفریقایی است. به عنوان 
نمونه در پرونده یمن شاهد آن بودیم 
که سعودی ها به دنبال جذب همکاری 
مصر، سودان، اریتره و حتی جیبوتی 
بودند که مصری هــا از این همکاری 

انصراف دادند ولی سودانی ها مزدوران 
خود را در اختیار عربستان قرار دادند. 
 موج سرخ  با تم ضدایرانی و یمنی

برخــی از تحلیلگــران معتقدند 
این ائتاف ها که عمومــاً به رهبری 
عربستان سعودی شــکل می گیرد، 
پس از جنگ یمن به نوعی از بین رفته 
یا حداقل دیگر ماهیت سابق خود را 
ندارد. یکی از دالیلــی که این طیف 
به آن اشاره می کنند، اختاف ریاض 
و ابوظبی در ماجرای یمن است. این 
دو کشور با تمام قوا و همبستگی وارد 
یمن شــدند ولی دیری نپایید که دو 
طرف اختاف های خود را بیش از هر 
زمان دیگر به رخ همدیگر کشیدند و 
حاصل این اختاف بازگشت سربازان 
اماراتی به وطنشــان بود. اما دراین 
میان ریاض به دنبال آن بود تا بتواند 
همچنان ائتــاف دیگری را )منهای 
امارات( تشکیل دهد و هدفش تسلط 
کامل بر خلیج عدن و دریای سرخ بود. 
در این میان عربستان سعودی ائتافی 
را به نام »موج ســرخ یــا موج قرمز« 
تشکیل داد که متشکل از مصر، اردن، 
سودان، ارتش دولت مستعفی یمن 
و جیبوتی است. سعودی ها در سال 
2019 این ائتــاف را که یک ائتاف 
نظامی به حســاب می آید تشــکیل 
دادند و در همان هنگام یک رزمایش 
مشترک نظامی زیر ســایه خود و با 
حضور کشــورهای مذکــور برگزار 
کردند. یک سال بعد ریاض در ژانویه 
2020 نیز از امضای منشور تاسیس 
شورای کشورهای عربی و آفریقایی 
مشرف به دریای سرخ و خلیج عدن با 
هدف حمایت از امنیت گذرگاه های 
دریای ســرخ خبر داد کــه به نوعی 
می تــوان آن را محاصــره یمنی ها و 
خصوصاً انصاراهلل دانســت. این اقدام 
عربستان به نوعی یک هشدار به ایران 
هم ارزیابی می شد؛ چراکه انصاراهلل در 
طول این سال ها ضربات سختی را به 
عربستان در نواحی شمالی یمن وارد 
کرد و در جنوب هم توانست نیروهای 
تحت استخدام امارات را مورد ضربه 
قرار دهد. بر همین اساس سعودی ها 
با چراغ سبز آمریکا و همکاری پشت 

پرده اسرائیل سعی کردند تا ائتاف 
موج ســرخ را به گونــه ای راه اندازی 
کنند که در نهایــت بتوانند یک َجِو 
ضدایرانی و یمنــی در باب المندب، 
دریای ســرخ و خلیج عــدن به راه 
بیندازنــد. حاال هم منابع ســعودی 
اعــام کرده اند کــه رزمایش جدید 
موج سرخ در آب های مذکور دوباره 
کلید خورده است. پورتال خبررسانی 
واس )صفحــه اطاع رســانی دربار 
سعودی( روز گذشته )دوشنبه( اعام 
کرد که پنج کشــور واقع در ساحل 
دریای ســرخ در شــهر جده واقع در 
غرب عربستان، رزمایشــی را برای 
تامین امنیت مسیرهای دریایی آغاز 
کردند کــه در آن برای اولیــن بار از 
بالگردهای آپاچی نیز استفاده شده 
است. به موازات اعام این خبر یحیی 
عسیری، فرمانده تمرینات موج سرخ 
در بیانیه ای اعام کرد که نسخه های 
بعدی این تمرین بر اساس یگان هایی 
که در آن شــرکت می کنند، توسعه 
بیشتری پیدا می کند و ارتش هر پنج 
کشور که در این رزمایش حضور دارند 
به صورت گروهــی و در هماهنگی 
کامل با عربستان بحث تامین امنیت 
در عــدن و دریای ســرخ را پیگیری 
می کنند. برخی دیگر از منابع هم اعام 
کرده اند که زمان پایان این رزمایش 
هنوز مشخص نیســت. باید دید که 
سعودی ها در پایان این رزمایش صرفاً 
به دنبال مانور قدرت با متحدین خود 
هستند یا اینکه قرار است در این میان 
ســناریوی جدیدی از سوی غرب به 

این ائتاف دیکته شود! 

رزمایش مشترک پنج کشور عربی - آفریقایی تحت رهبری عربستان برگزار شد؛

مانور قدرت ریاض و متحدین در تالطم »موج سرخ« 
هر پروژه ای که از سوی 

امارات و عربستان کلید 
می خورد، عماًل یک پای آن 

به صورت علنی یا غیرعلنی، 
کشورهای آفریقایی 

هستند و همین مساله 
نشان دهنده اهمیت ویژه 

منطقه شمال و شاخ آفریقا 
برای آنهاست

سعودی ها با چراغ سبز 
آمریکا و همکاری پشت 

پرده اسرائیل سعی کردند 
ائتالف موج سرخ را به 

گونه ای راه اندازی کنند 
که درنهایت بتوانند یک 
َجِو ضدایرانی و یمنی در 

باب المندب، دریای سرخ و 
خلیج عدن به راه بیندازند

سئول در محتویات آموزشی جدید دانشجویان ارتش، پیونگ یانگ را دشمن نامید؛ اقدامی که به گفته رئیس جمهوری 
کره جنوبی قرار است موضع سختی را علیه آزمایش های موشکی اخیر کره شمالی نشان دهد. به گزارش اسپوتنیک، در 
کتاب های آموزشی جدید ارتش کره جنوبی آمده است: از آنجایی که تحریکات کره شمالی امنیت را به خطر می اندازد 
و همچنان این تهدیدها ادامه دارد، ارتش کره شــمالی و رژیم این کشور برای ما دشمن تلقی می شوند. رئیس جمهوری 
سابق کره جنوبی از درنظر گرفتن پیونگ یانگ به عنوان دشمن خودداری کرده بود تا 
به این کشور )کره شمالی( فرصتی جهت گفت وگوها بدهد اما رئیس جمهوری جدید 
کره جنوبی موضع سختی را علیه کره شمالی اتخاذ کرده و رسما این کشور را دشمن 
نامیده است. کره شمالی در هفته گذشته سه موشک که احتماال یکی از آنها یک موشک 
بالستیک قاره پیما بوده از منطقه سونان در پیونگ یانگ به سمت دریای ژاپن شلیک 
کرد. این هفدهمین آزمایش موشکی این کشور از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است.

حضور شهرک نشینان اسرائیلی در یک مســابقه ورزشی در تونس موجی از خشــم را در شبکه های اجتماعی 
برانگیخت، در همین راســتا فعاالن اجتماعی و احزاب این کشــور، مقامات تونس را به عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی متهم کردند. به گزارش عربی 21،  فعاالن شبکه های اجتماعی تونس فهرستی از شرکت کنندگان در 
مسابقات ورزشی در شهر الحمامه واقع در سواحل شرقی تونس منتشر کردند که در آن اسامی چندی از ورزشکاران 
صهیونیستی دیده می شوند. این اعتراضات چند روز پس از پایان بازدید یهودیان 
از کنیسه الغریبا در جزیره جربا در جنوب شــرق تونس برگزار شد که با واکنش 
تند مردم تونس روبه رو شد. در همین راستا حزب جمهوری خواه تونس، پذیرش 
شهرک  نشینان صهیونیستی برای شــرکت در تورنمنت های ورزشی در شهر 
الحمامه را عادی سازی در عرصه ورزش نامیده و از این اقدام انتقاد و رژیم حاکم 

را متهم به عادی سازی روابط با اسرائیل کردند.

جنجال در تونس بر سر حضور ورزشکاران اسرائیلیسئول رسما کره شمالی را دشمن نامید

قطر از غرب خواسته است تا تعامل خود را با طالبان 
افزایش دهد و هشــدار داد که عدم انجام این کار خطر 
ســقوط افغانســتان به هرج و مرج عمیق تر و افزایش 
افراط گرایــی را به همــراه خواهد داشــت. محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه با 
روزنامه »فایننشال تایمز« گفت، ادامه وضعیت فعلی که 
در آن غرب، افغانستان را بایکوت کرده و تنها روی بخش 
فعالیت های بشردوستانه از طریق نهادهای بین المللی 
تمرکز کرده است، نمی تواند افغانستان را سالم و بدون 
تنش نگاه دارد. شــیخ محمد گفت: ما شــاهد افزایش 
افراط گرایی خواهیم بود. ما شاهد یک بحران اقتصادی 
خواهیم بود که از قبل شروع شده و این صرفا مردم را به 
سمت رادیکالیزه شدن و درگیری بیشتر سوق خواهد 
داد. این چیزی است که ما سعی می کنیم از آن اجتناب 
کنیم. قطر یکی از معدود کشورهایی است که با طالبان 

رابطه دارد و اصلی ترین تســهیل کننده مذاکرات بین 
آمریکا، متحدان اروپایی آن و این اســام گرایان بوده 
است. دوحه از سال 201۳ میزبان یک دفتر طالبان بوده 
و پس از آن که جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
در اوت گذشــته دســتور خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان را صادر کرد، نقشی حیاتی در تخلیه غربی ها 

و افغان های آسیب پذیر داشت. 

به دنبال کشته شــدن دو نظامی دیگر ترکیه در 
شمال عراق، شــمار تلفات ارتش این کشور در پنج 
روز گذشته به هشت تن رسید. به گزارش آناتولی، 
دو نظامی دیگر ترکیه در منطقه عملیات موســوم 
به »قفل پنجه« در شــمال عــراق علیه پ.ک.ک 
)حزب کارگران کردســتان ترکیه( کشته شدند و 
به این ترتیب تلفــات نظامیان ترکیه ای در پنج روز 
گذشته به هشت نفر رسید. وزارت دفاع ترکیه کشته 
شدن دو نظامی ارتش را در اقلیم کردستان عراق و 
درگیری با پ.ک.ک تایید کرد. روز گذشــته در اثر 
انفجار بمب، یک سرباز ترکیه کشته و  سرباز دیگری 
زخمی شد. ســرباز زخمی به علت شدت جراحت 
پس از انتقال در بیمارستان جان باخت. ترکیه در 1۸ 
آوریل گذشته )29 فرورین( عملیات »قفل پنجه« 
را علیه مخفیگاه ها و پایگاه های ســازمان پ ک ک 

در مناطق »متینا، زاب و افشین پاسیان« در شمال 
عراق آغاز کــرد. حزب کارگران کردســتان ترکیه 
)پ.ک.ک ( که آنــکارا و غرب آن را بــه عنوان یک 
سازمان تروریســتی طبقه بندی کرده اند، از سال 
19۸۴ علیه دولت مرکزی می جنگد. درگیری های 
دو طرف در چهار دهه گذشــته تاکنون حدود ۵0 

هزار کشته بر جا گذاشته است.

قطر خواستار تعامل غرب با طالبان شد۸  نظامی ترکیه در شمال عراق کشته شدند

خبرخبر

فرشاد گلزاری

وزیرخارجه روسیه:
 لغو تحریم های غرب بعید است

وزیر امور خارجه روسیه ضمن اعام این که 
عملیات نظامی ویژه روســیه در اوکراین طبق 
برنامه پیش می رود، تاکید کرد: غرب تحریم های 
اعمال شده علیه روسیه را از مدت ها قبل آماده 
کرده بود و بعید اســت که تحریم ها لغو شوند. 
سرگئی الوروف در مصاحبه با تلویزیون فرانسه 
گفت: شما گفتید که دیپلمات ها از هر دو طرف 
اخراج می شــوند. ما کســی را اخراج نکرده ایم. 
این تحریم ها که بیشــتر حالــت عصبی گونه و 
جنون آمیز دارند توسط غرب آغاز شد. سرعت 
اعمال این تحریم ها و حجم و وسعت آنها نشان 
می دهد که آنها در یک شب اتفاق نیفتاده بلکه 
مدت هاست که آماده بوده اند و بعید است که این 
تحریم ها برداشته شود. وی افزود: آمریکا دستکم 
علناً این کار را نمی کند، اما در ارتباط با متحدانش 
می گوید وقتی همه اینها)جنگ اوکراین( تمام 
شد، تحریم ها باقی می ماند. الوروف خاطرنشان 
کرد که مساله غرب اوکراین نیست که به عنوان 
یک ابزار و اهرم برای غــرب چانه زنی می کند، 
بلکه هدف مهار توسعه روسیه است. این مساله 
غرب را از ایجاد دنیای تک قطبی که واشــنگتن 
اعام کرده، باز می دارد. اروپا در این شــرایط از 
نظر ژئوپلیتیک چه سودی خواهد داشت؟ من 

نمی دانم. 

وزیر خارجه روســیه در ادامه بــه عملیات 
نظامی کشــورش علیه اوکراین اشــاره کرد و 
گفت: طی سال های گذشته، کشورهای غربی 
درخواست های روســیه برای تحت فشار دادن 
اوکراین جهت عمل به تعهدات بین المللی خود 
را نادیده گرفتند. عملیات نظامی ما در اوکراین 
اجتناب ناپذیر بود، ما مدت ها تاش کردیم با غرب 
ارتباط برقرار کنیم. روسیه تهدید امنیت ملی خود 
را یک شبه اعام نکرد. ما سال هاست که از غرب 
خواســته ایم اوکراین را برای مخالفت با روسیه 
تحت فشــار نگذارد، از ســرزمین های اوکراین 
تهدید نظامی برای کشــوری نظامی )روسیه( 
ایجاد نکرده و زبان، آموزش و فرهنگ روســی را 
تهدید نکند اما غرب همه را نادیده گرفت. الوروف 
تأکید کرد که حمات نظامی روســیه منحصراً 
تأسیسات نظامی، مناطق استقرار تسلیحات و 

نیروهای اوکراینی را هدف قرار می دهد.
وی گفت: به همین دلیل است که ما متفاوت 
از ارتــش اوکراین و شــبه نظامیان نئونازی که 
از غیرنظامیان به عنوان ســپر انسانی استفاده 
می کنند و ساح های خود را در نزدیکی مدارس 
و بیمارســتان ها قرار می دهند، عمل می کنیم. 
الوروف در رابطــه با آینــده اوکراین تاکید کرد 
که آینده مناطق اوکراینی که ارتش روســیه در 
آن عملیات نظامی انجــام می دهد، به تصمیم 
ساکنان آن مناطق وابســته خواهد بود و تاکید 
کرد: »باالتریــن اولویت برای مســکو، آزادی 
جمهوری های دونتســک و لوهانســک است. 
این مقام روس تاکید کــرد که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه آماده است اگر هدف واقعاً 
حل و فصل بحران فعلی باشد، در مورد اوکراین 
با هر رهبر جهان، نــه فقط امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه، گفتگو کند. وی توضیح 
داد:ما هرگز خود را به کسی تحمیل نمی کنیم 
اما اگر کسی بخواهد با ما صحبت کند، آماده ایم. 
رئیس جمهور روسیه، هرگز همتایان خود را که 
می خواهند با او تلفنی صحبت کنند یا ماقات 
شخصی داشته باشند، رد نمی کند. این چیزی 

است که همه آن را می دانند.
وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو 
پیشنهاد رئیس جمهور فرانســه برای تماس با 
والدیمیر پوتین درباره وضعیــت اوکراین را در 
صورت دریافت چنین درخواســتی می پذیرد. 
الوروف همچنین شایعاتی که در مورد بیماری 
پوتین توسط رسانه های غربی مطرح شده تکذیب 
کرد و گفت: فکر نمی کنم افراد منطقی نشانه های 
بیماری را در او ببینند. وی گفت: رئیس جمهور هر 
روز در انظار عمومی در مقابل همه ظاهر می شود. 
پس تصمیم را بــه وجدان کســانی که چنین 
شایعاتی را منتشر می کنند، می سپارم. در مورد 
فرانسه نیز الوروف گفت که پاریس با مسلح کردن 
مداوم کی یف در تقویت نئونازیســم در اوکراین 
نقش دارد. او گفت: متأسفانه فرانسه در دامن زدن 
به ناسیونالیســم و نئونازییسم در اوکراین نقش 

برجسته ای ایفا می کند.

جهاننما


