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گزارش«وطن امروز»
از تشدید بحران در روابط آمریکا و ترکیه

شباهتها و تفاوتهای یک بحران

لهستان و رومانی
درگیر چه بحرانی هستند؟

سیدبهزاد اخالقی :تداوم ناآرامیها در رومانی
یادآور بحرانی است که کمتر از یک ماه پیش
در لهس��تان رخ داد .زمان��ی ک��ه زمزمههای
تغیی��رات در قانون اساس��ی و تغییر در حوزه
مسؤولیتهای دادگاه عالی لهستان به گوش
میرسید ،کسی فکرش را هم نمیکرد خیلی
زود در بخارس��ت و ش��هرهای دیگر رومانی
هم بی��ش از  500تن در درگیری با نیروهای
پلی��س زخمی و راهی مراکز درمانی ش��وند.
البته کش��تهای در میان این اعتراضات وجود
نداشته اما تصاویر نشان میدهد مردم در مقابل
گازهای اشکآور و ماشینهای آبپاش مقاومت
جانانهای کردهاند .دولت سوسیال  -دموکرات
رومانی اما قادر نخواهد بود حتی با بازگش��ت
نخس��توزیر از تعطیالت تابس��تانیاش هم
شرایط را بهبود بخشد .زمانی که  13آگوست
خانم «ویوریکا دانسیال» اعالم کرد استعفای
دولت و برگزاری انتخابات پارلمانی رومانی را
نخواهد پذیرفت ،درست وقتی بود که مردم در
بخارس��ت فریاد میزدند «طاعون سرخ» باید
برود و ش��عارهای مردم با در درس��ت داشتن
پرچمهای رومانی «استعفا ،استعفا» بود .فساد
اقتصادی در رومانی به شکل بیسابقهای ریشه
دوانده و اوضاع را در این کشور اتحادیه اروپایی
وخیم کرده اس��ت .این کشور در حال حاضر
یکی از فقیرترین و در عین حال فاسدترینها
در میان اعضای اتحادیه به شمار میرود .زمانی
که رومانی و بلغارستان به جمع کشورهای عضو
اتحادیهاروپاییپیوستند،شبکههایتلویزیونی
غرب اروپ��ا گزارشهایی منتش��ر کردند که
نشان میداد تصمیم اعضا در بروکسل مبنی
بر گس��ترش اتحادیه چیزی جز افزایش آمار
بیکاران ،افزایش مهاجرت کارگران خارجی به
غرب اروپا و همچنین ش��راکت در دولتهای
فاسد منطقه اروپای مرکزی به دنبال نداشته
اس��ت .حال آنطور ک��ه از گزارشهای خبری
درباره رومانی برمیآید ،شکاف طبقاتیای که
این کش��ور را متاثر از خود کرده است یکی از
عوامل کلیدی چالش کنونی است.
در تجمعات  3روزه در بخارست و شهرهای
دیگر رومانی شاهد آن بودیم که ملیگراییای
در می��ان «رومن»ه��ا وجود دارد ک��ه آنها را
به س��وی دولتی که آزادنه و سختگیرانه با
مجرمان رفتار میکند سوق میدهد .اما نقطه
پاردوکسیکال این ملیگرایی بخشی از حاضران
در این تجمعات هستند که پرچمهای ناتو و
اتحادیه اروپایی را به همراه خود دارند؛ ناتویی
که رومانی را مجبور کرده بودجه نظامیاش را
افزایش دهد و سربازان رومانی را به جبهههای
جنگ در افغانس��تان فرس��تاده است؛ مکانی
که ب��رای رومانی کمترین جذابیت اقتصادی
و سیاس��ی را خواهد داشت ،حتی رومانی در
معرض افراطیگری به سبک طالبان و القاعده
هم نیس��ت اما جریان سیاسی در این کشور
وجود ندارد که با چنین رویکردهایی مخالف
باشد .مانند دیگر کش��ورهای شرق اروپا جز
مجارس��تان در حال حاضر تم��ام گروههای
سیاسی از ایده پیوس��تن به اتحادیه اروپایی
و پیمانه��ای نظام��ی فراآتالنتیکی حمایت
میکنن��د .ای��ن جادوی رس��انه را ب��ه ثبات
میرساند؛ زمانی که رس��انههایی چون رادیو
آزاد اروپا در دهههای  1980از زندگی رویایی
در غرب برنامههای متعددی پخش میکردند،
افکار عمومی آرام آرام پذیرفت هیچ جایگزینی
جز اتحادی��ه اروپایی و معادالت فراآتالنتیکی
ناتو و مش��ارکت در جنگطلب��ی آمریکایی
وجود ن��دارد ،ول��و اینکه هزینههای بس��یار
زیادی را به کش��اورزان ،صنعتگران و حتی
دانشآموزان رومانیای��ی تحمیل کند .زمانی
که س��ربازان رومانیای��ی از جبهههای جنگ
افغانس��تان بازمیگردد ،خش��ونت و ناامیدی
را به عنوان یک دس��تاورد عمومی در جامعه
رومانی تزریق میکنند .در این میان ش��رایط
در لهستان هم به همین منوال پیش میرود؛
دولت لهس��تان الیحه جدیدی را به تصویب
خواهد رساند که قانون دیوان عالی این کشور
را اصالح میکند .این مس��اله شباهتهایی با
قانونی دارد که رومانی را در تظاهراتی  3روزه
گرفتار کرد .به نظر میرس��د اتحادیه اروپایی
با اعضای ش��رقی و مرکزی خود وارد چالشی
جدی شده باشد که تداوم آن مسیر بحرانها
را در منظومه لهس��تان ،رومانی و مجارستان
با بروکس��ل جدیتر میکند و میتواند حتی
منجر به درگیریهای وسیعتر میان اروپای پیر
و اروپای جوان شود .در این میان نباید از نظر
دور داشت که آمریکاییها در الیههای پنهان
این درگیری نقشی فعال دارند.

وطن امروز

آمریکا آسمان با روسیه را بست!

هماوردی
پاشا با یانکی!
زیبا اکب�رزاده :جنگ اقتصادیای ک��ه دولت دونالد
ترامپ علیه آنکارا به راه انداخته و باعث افت بیسابقه
ارزش لیر ترکیه شده است ،خطرش کمتر از کودتایی
نیس��ت که  2س��ال پیش برای س��اقط کردن رجب
ی ش��ده بود .این
طی��ب اردوغان و دولتش برنامهریز 
کودت��ا که مقامهای آن��کارا در آن رد پ��ای آمریکا را
مورد تأکید ق��رار میدهند بهعنوان یک نقطه عطف
مهم در روابط  2کشور تلقی میشود ،چرا که بسیاری
از جنبهه��ای رواب��ط دوجانبه را درگی��ر خود کرده
اس��ت و بتدریج طیف گس��تردهای از مسائل را در بر
خواهد گرفت .واش��نگتن با درخواس��ت طرف ترک
برای اس��ترداد فتحاهلل گولن که آنکارا او را به دس��ت
داشتن در این توطئه متهم میکند ،تاکنون مخالفت
کرده اس��ت .از س��وی دیگر ،ترکها اندرو برانسون،
کش��یش آمریکایی اهل کارولینای شمالی را به اتهام
کمک به عوامل کودتای  2016در حبس خانگی قرار
داده و درخواس��ت آمریکا برای آزادی وی را منوط به
اس��ترداد گولن کردهاند .این موضوع مقدمهای برای
انتقامگیریهای رئیسجمهوری آمریکا شد تا با اتخاذ
سیاستهای اقتصادی جدید از جمله افزایش تعرفهها
و بلوکه کردن دارایی مقامهای بلندپایه این کشور در
خاک خود ،به وارد کردن فشار بر ترکیه اقدام کند.
تازهترین اظه��ارات اردوغان درباره تنش با آمریکا
نشان میدهد از تعامل اینچنینی ترامپ شوکه شده
اس��ت که البته دلیل این شوکهشدن نیز به بدفهمی
اردوغ��ان از دولتهای آمریکا و جهل وی نس��بت به
س��ازو کار عملکرد مراکز تصمیمگیرنده این کش��ور
برمیگردد ،بوی��ژه زمانیکه طرف مقابل آمریکاییها
یک کشور مسلمان باش��د .باید یادآور شد آمریکای
ترامپ همین روش برخ��ورد را با متحدانی مهمتر از
ترکی��ه مانند آلمان ،کان��ادا و همپیمانانش در ناتو و
فراتر از اینها ،چین و روس��یه در پیش گرفته اس��ت
و با اعم��ال میلیاردها دالر تعرفه بر صادرات چین به
خاورمیانه گ�روه بینالمل�ل :در س��ایه
شکستهای تروریستهادرجریان
عملیات نظامی ارتش سوریه که به مقصد نهایی یعنی
ادلب نزدیک شده است ،آمریکا در تالش است این
دستپروردههای خود را از سوریه خارج کند ،البته با
هزینه مالی عربستانسعودی و امارات .روزنامه المنار
گزارش داد ،با تس��هیالتی که از سوی ارتش آمریکا
فراهم شده ،بسیاری از گروههای تروریستی که در
سوریه با شکست مواجه شدهاند ،به مقرهایی ویژه
در عربس��تان و امارات منتقل میش��وند .بنا بر این
گزارش ،یک کمیته اماراتی -عربس��تانی ،نظارت بر
این تروریس��تها ،پرداخت حقوقهای باال به آنها و
تجهیز این گروهها به مهمات و اسلحه را برعهده دارد.
این گروهها در چارچوب طرحهای وهابی -تکفیری
مجتب�ی امانیهمدان�ی*:

یادداشت مهمان
در یک ارزیابی همهجانبه
از جنگ��ی که عربس��تان
سعودی علیه دولت و مردم
یمن ش��روع کرده اس��ت،
باید گفت پس از  4س��ال
س��عودیها همچن��ان در
نقطه اولیه و آغازین تحقق
خواس��تههای سیاسی و نظامی خود قرار دارند .ماه
مارس  2015زمانی که عربستان و برخی متحدانش
جن��گ یمن را آغاز کردن��د ،در تالش برای تحقق
فوری و سریع  2دس��ته از خواستههای سیاسی و
نظامی بودند .به لحاظ نظامی ،عربس��تان خواستار
پایان دادن به حضور و قدرت نیروهای «انصاراهلل» در
سراسر یمن و محدودسازی حیطه نفوذ و هژمونی
این گروه به اس��تان «صعده» در شمال این کشور
بود ،همچنین بازگرداندن «عبدربه منصورهادی»
رئیسجمهور مستعفی یمن به صنعا و پایان دادن
به اقتدار حوثیها در پایتخت بخش دیگری از پروژه
بلندپروازانه س��عودیها را تش��کیل میداد .در این
ارتباط آنان با ایجاد یک ائتالف نظامی -سیاسی از
گروههای مختلف در داخل یمن و حمایت از آنان،
جنگی همهجانبه را برای بازپسگیری مناطق تحت
کنترل نیروهای انصاراهلل آغاز کردند .آنان در آخرین
مرحله از این کارزار بزرگ نظامی عملیات «پیروزی
طالی��ی» را در  23خرداد  97ب��رای بازپسگیری
بندر «الحدیده» در ساحل دریای سرخ آغاز کردند.
عربس��تانیها در چارچوب جنگ روانی و تبلیغات
رس��انهای ادعا کردند ظرف چن��د روز این بندر را
بازپس میگیرند اما ظرفیت نظامی باالی نیروهای
انصاراهلل و تجارب جنگی و میدانی این گروه باعث
شد عملیات بزرگ زمینی و هوایی و حتی به نوعی

پازل
تشدید جنگ تجاری واشنگتن و آنکارا
همزمان کارشناسان هشدار میدهند تصمیم احتمالی آنکارا درباره بستن اینجرلیک که مهمترین پایگاه
هوایی ناتو در ترکیه و مرکز عملیات ائتالف آمریکایی مدعی مبارزه با داعش در سوریه است و همچنین
پایگاه کوچریک عواقب زیانباری برای آنکارا خواهد داش�ت و احتماال به قطع روابط میان  2طرف منجر
ش�ود .رسانههای آمریکایی هفته گذشته اسنادی منتش�ر کردند مبنی بر اینکه گروهی از حقوقدانان
نزدیک به دولت ترکیه از دادگاه شهر اضنه که نزدیکترین شهر به پایگاه اینجرلیک است ،خواستهاند
افس�ران آمریکایی مستقر در این پایگاه از جمله ژنرال ارش�د ژوزف ووتل را به اتهام مشارکتشان در
کودتای نافرجام  2016تحت تعقیب قرار دهد.

آمریکا ،از پش��ت به آن خنجر زده اس��ت .اردوغان در
تازهترین اظهاراتش خطاب به ترامپ گفته است« :شما
متحد ما در پیمان ناتو هس��تید و با این وجود تالش
میکنید از پشت به ما خنجر بزنید .چه اتفاق جدید
و غافلگیرکنندهای رخ داده اس��ت؟» در حقیقت این
پرسشی نیس��ت که فقط اردوغان آن را مطرح کرده
است؛ سال گذشته آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان بعد
از نشست سران  7در جزیره سیسیل ایتالیا ناامیدی
خود را ابراز کرد و گفت« :در چند روز گذشته احساس
کردم زمانی که بتوان به ش��رکای خود اعتماد کامل
داشت ،گذشته است .ما اروپاییان باید سرنوشتمان را
در دست خود بگیریم» .واقعیتی که باید اردوغان به آن
آگاه باشد این است که ترامپ تاجرمسلک هیچوقت
ی کردن او نیست ،بلکه
دنبال متحد استراتژیک یا راض 
همیش��ه در راستای حمایت مطلق از منافع و امنیت
کش��ورش ،از موضع ق��درت با این متح��دان تعامل
میکند؛ او فرمانبردارانی میخواهد که بیچون و چرا
اوامر وی را اطاعت کنند .در همین راستا ،حسن اونال،
رئیس اداره روابط بینالملل در دانشگاه اتیلیم در آنکارا
میگوید آمریکا از همان دوران جنگ س��رد ،همواره
به ترکیه به عنوان یکی از مستعمرات خود نگریسته
است .به گفته وی ،آمریکا در گذشته نیز ترکیه را در
موارد زیادی از جمله خروج ارتش این کشور از قبرس،

حمایت نک��ردن از ترکیه در دری��ای اژه و همچنین
حمایت واشنگتن از حزب کارگران کردستان ترکیه
پکک) و موارد دیگر تحت فش��ار قرار داده اس��ت.
(
ی اس��ت که اردوغان برای کاس��تن از
گزارشها حاک 
ش��دت پیامدهای بحران با آمری��کا و نجات پول این
کشور که با کاهش یکسوم ارزش مواجه شده است،
به همپیمان سنتی خود یعنی قطر متوسل میشود
و آنگونه که خود گفته است دنبال دوستان جدیدی
ی اس��ت که چهبسا
در منطقه خواهد بود این در حال 
این کشورها نمیتوانند به خاطر ترکیه ،دولت ترامپ را
به چالش بکشند اگرنه با تحریمهای واشنگتن مواجه
خواهند شد.
ناظ��ران  4عام��ل را پش��ت خصوم��ت ترامپ با
اردوغان میدانند؛ نخس��ت :مخالفت آن��کارا با آزادی
کش��یش بازداش��تش��ده آمریکایی ،اندرو برانسون
که ب��ه اتهام ارتباط با جنبش گولن و مش��ارکت در
کودتا علیه اردوغان ،در بازداشت بهسر میبرد .طرف
ترکیهای آزادی وی را مشروط به تحویل گولن کرده
اس��ت .دوم :اص��رار اردوغان بر خریدن موش��کهای
اس  400پیش��رفته روس��یه ب��ه عن��وان جایگزین
موشکهای پاتریوت آمریکایی .سوم :مخالفت اردوغان
با یهودیس��ازی قدس اشغالی و حمایتش از جنبش
حم��اس .چهارم :اعالم مخالف��ت اردوغان با محاصره

توطئه جدید علیه کشورهای عربی با پولهای سعودی و امارات کلید خورد

انتقال هدفمند تروریستها از سوریه

ک��ه با هدف بر هم زدن ثبات و امنیت کش��ورهای
عربی و تضعیف ارتش این کش��ورها ش��کل گرفته
اس��ت ،با همکاری مزدوران داخلی به کش��ورهای
عربی مورد نظر اعزام میشوند .کویت ،اردن ،تونس،
الجزایر ،عمان و لبنان از جمله کشورهایی هستند
ک��ه در معرض اقدامات مخرب آمری��کا و مزدوران
اماراتی و عربستانی این کشور قرار دارند .منابع ویژه
فاش کردند که گروههای تروریستی با حمایت مالی
عربستان و امارات در برخی کشورهای عربی در حال
سازماندهی هس��تند .این تروریستها برای اجرای

عملیات تروریس��تی و بر هم زدن اوضاع کشورهای
یادش��ده به س�لاح و مهمات مجهز ش��دهاند .آنها
قص��د دارند کنترل مراکز تصمیمگیری را بویژه در
کشورهایی به دست گیرند که از تسلیم شدن برابر
سیاس��تهای امارات و عربستان سر باز میزنند ،از
طرحهای این دو کشور در منطقه پیروی نمیکنند
و مخالفت خود را با سیاس��تهای ریاض و ابوظبی
در مناسبتهای مختلف اعالم میکنند .پیش از این
نیز عربستانسعودی و امارات از گروههای تروریستی
برای پیشبرد اهداف شوم خود ،تحمیل سیاستهای

سعودی ،ناتوان و خسته در برابر مقاومت یمن
دریایی نیروهای سعودی و متحدانش دچار شکست
شود .اکنون پس از گذش��ت قریب به  2ماه از این
عملیات ،عربستان و متحدانش هیچگونه پیشروی
ملموس��ی در این محور نداش��تهاند اگرچه شرایط
جنگی همچنان در این استان پابرجاست و ظواهر
امر از احتمال شروع دوباره درگیریها حکایت دارد.
عربس��تان از سال  2015تاکنون برای یک پیروزی
ب��زرگ بویژه در محور مرکز و ش��مال یمن تالش
میکند اما تاکنون به این مهم دست پیدا نکرده است.
به لحاظ سیاسی نیز سعودیها در وضعیت مناسبی
ق��رار ندارند .با مهمترین متحد خود در جنگ یمن
یعنی امارات عربی متحده دچار اختالفات تاکتیکی
و حتی استراتژیکی متعددی هستند .اکنون امارات
و عربستان دارای  2چشمانداز تقریبا متفاوت برای
آینده یمن هستند و این نیز موقعیت هر  2بازیگر
را در مقابل حوثیها تضعیف کرده اس��ت .از طرفی
دیگ��ر عربس��تان و متحدانش برای ش��روع جنگ
یمن از حمایت سیاس��ی منطق��های و بینالمللی
عمدهای برخ��وردار بودند؛ آنان در س��طح منطقه
چندین کش��ور را با خود همراه کردند و در سطح
بینالمللی نیز از حمایت آمریکا برخوردار بودند اما
اکنون و با فرسایشی و طوالنیتر شدن این جنگ و
همچنین عملیاتهای ضدانسانی نیروهای سعودی
این حمایتها روزبهروز در حال کاهش است .حمله
به اتوب��وس حامل دانشآم��وزان یمنی در منطقه
«ضحیان» اس��تان صعده در  18مرداد نمونهای از
ای��ن جنایتهای و کاه��ش روزافزون حمایتهای
سیاسی از عربستان در سطح بینالمللی است .عالوه
بر این حمله به  2نفتکش سعودی توسط نیروهای

انصاراهلل در روز  4مرداد در تنگه «بابالمندب» نیز
گوشه دیگری از عدم حمایت سیاسی از عربستان را
نش��ان داد .نه مصر و نه آمریکا نسبت به این حمله
واکنش قاطعی از خود نشان ندادند و این نیز گویای
این واقعیت است که دیگر عربستان نخواهد توانست
به بهانه مبارزه با م��ردم و دولت یمن حمایتهای
سیاسی منطقهای و بینالمللی را با خود داشته باشد.
اکنون عربس��تان در یمن در وضعیت بس��یار
ش��کننده ق��رار دارد و موازنه ق��وای منطقهای نیز
عربس��تان را در مخمصه دیگری قرار داده اس��ت.
در س��طح منطقهای تالشها و سرمایهگذاریهای
متعدد عربس��تان چه در س��وریه ،چ��ه در عراق و
همچنین در لبنان نتایج ملموسی برای این کشور
در پی نداش��ت و اکنون نیروهای رقبای عربستان
در چندین پایتخت عربی قدرت و توان مانور خود
را بیش از پی��ش افزایش دادهان��د .این  2موضوع
یعنی شکس��ت در یمن و شکست کلی در سطح
شده عربس��تانیهای همچنان بر
منطقه ،س��بب 
تداوم جنگ در همسایه جنوبی خود اصرار داشته
باشند ،زیرا تنها گزینه برای آنان در یمن که نقطه
اتکای آنان محس��وب میشود این است که در این
کش��ور پیروزی بزرگ نظامی به دس��ت آورده و از
این موض��وع به عنوان پلی برای پایان بخش��یدن
آبرومندانه به جاهطلبیهای خود در یمن و بهبود
جایگاه منطقهای اس��تفاده کنند .یعنی عربستان
با اس��تفاده از این پیروزی برای تغییر موازنه قوای
موج��ود و بهبود وضعیت خود اس��تفاده میکند.
عملیات کنترل الحدیده نیز در همین راستا انجام
شد که دستاوردی برای سعودیها در پی نداشت.
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ضدایرانی توس��ط آمریکا و تأکیدش بر عدم پایبندی
به آن بویژه در زمینه نفت و گاز و حفظ میزان تبادل
تجاری میان  2کش��ور ک��ه در حال حاضر نزدیک به
10میلی��ارد دالر میرس��د .با این حال ،سرنوش��ت
کشیش برانسون مهمترین عاملی است که ترامپ با
دس��تاویز قرار دادن این مساله ،جنگ اقتصادی علیه
ترکی��ه را آغاز کرد و حتی به ترکیه تا  15آگوس��ت
مهلت داده اس��ت وی را آزاد کند ،اگرنه با تحریمهای
سختتری مواجه خواهد شد .ترامپ امیدوار است با
ضرب��ه زدن به اقتصاد ترکیه ،آن کش��ور را بیثبات و
دول��ت اردوغان را از درون دچار فروپاش��ی کند ولی
ی که آمریکاییها گامهای
ترکها تأکید دارند تا زمان 
جدی برای اس��ترداد گولن و همچنین در راس��تای
تخفیف مجازاتهای «هالکبانک» برندارند ،نباید از
آنکارا انتظار چنین عملی را داشته باشند.

■■ترکیه محصوالت الکترونیکی آمریکا را تحریم
میکند

رئیسجمه��وری ترکیه روز گذش��ته با تاکید بر
ل��زوم افزایش تولی��دات داخلی ،از اعم��ال تحریم بر
تمام محصوالت الکترونیکی ساخت آمریکا خبر داد.
رج��ب طیب اردوغان گفت« :ما تولیدات و تجهیزات
الکترونیک��ی آمریکا را تحریم خواهی��م کرد .اگر آنها
آیف��ون دارند ،آن طرف هم سامس��ونگ دارند .ما هم
در داخل ونوس و وس��تل داریم» .وی در ابتدای این
نشس��ت با اذعان به مش��کالت اقتص��ادی فعلی در
ترکیه ،گفت این مش��کالت اما منش��أ داخلی ندارد،
بلکه س��ناریوهای خارجی اس��ت که علیه این کشور
اجرا میش��ود .وی خطاب به مقامات آمریکایی اظهار
کرد« :اینها زمانی که در عرصه میدانی قادر به تحمیل
خواستههای خود به ما نمیشوند ،از دیپلماسی ،نیروی
نظامی و بیثباتسازی در عرصه اجتماعی و سیاسی
به عنوان س�لاحی به منظور رس��یدن به این اهداف
استفادهمیکنند».
مردود و کینهتوزانهشان و اعمال فشار به کشورهایی
مانند کویت ،اردن و ...استفاده کردهاند .این گزارش
در حالی منتشر میش��ود که دوشنبهشب ،مایک
پمپئو طی تماس تلفنی با محمد بنسلمان ،ولیعهد
س��عودی از او به دلی��ل مواضع ری��اض در عراق و
سوریه قدردانی کرد! عربس��تان و برخی دیگر از
حکام عربی نظیر امارات به همراه دولتهای غربی
س پرده توطئهها علیه
و رژیم صهیونیستی در پ 
دولت قانونی س��وریه به رهبری بش��ار اسد قرار
دارند .به این ترتیب در پی مداخالت توطئهآمیز و
فتنهانگیزانه دولتهای غربی بویژه آمریکا و برخی
حکام عرب ،س��وریه از سال  2011در مواجهه با
تروریس��م وارداتی توطئهگ��ران با بحران عمیق
داخلی مواجه شده است.
اگرچه در این میان تالشهای بسیاری برای پایان
دادن ب��ه بحران یمن بویژه از طرف س��ازمان ملل
وجود دارد و ماه سپتامبر نیز این سازمان در «ژنو»
میزبان نشست گروههای یمنی برای پایان بخشیدن
به چندین سال خونریزی در این کشور است اما بر
اساس منطق بازی س��عودیها و تالش آنان برای
کسب یک پیروزی بزرگ ،احتمال شروع درگیری
یا درگیریهای جدیدی نیز وجود دارد .تالشهای
عربس��تان و ام��ارات در چند هفته گذش��ته برای
حصول توافق با نیروه��ای «القاعده یمن» و بویژه
«داع��ش» در یمن و گس��یل این نیروها به جبهه
الحدیده خود گویای این واقعیت است .توان رزمی و
ظرفیت جنگی سعودیها بهرغم تبلیغات رسانهای
بسیار ضعیف و شکننده است؛ آنان اکنون در تالش
هستند از توان رزمی و قدرت جنگی تروریستهای
داع��ش و القاعده ب��رای جب��ران ضعفهای خود
استفاده کنند .این  2گروه تروریستی تجارب جنگی
فراوانی دارن��د و در انجام جنگهای غیرمتعارف و
غیرکالسیک از نیروهای سعودی تجربه بیشتری
دارند .عربس��تان به واسطه اینکه خاستگاه فکری
مش��ترکی با داعش دارد طی سالهای گذشته از
این گروه برای پیشبرد اهداف خود چه در سوریه و
چه در عراق استفاده کرده است و اکنون نیز تالش
میکن��د این کارت را برای تضعیف انصاراهلل به کار
گیرد تا حداقل از طریق کارت تروریستها برخی
از خواستههای خود را به مردم یمن تحمیل کند.
تمام این مولفههای باعث میشود آینده بحران یمن
همچنان غیرقابل پیشبینی و در عین حال خونین
باش��د و پازل این کش��ور جن��گزده همچنان در
میان شروع درگیریهای جدید و مذاکرات بدون
چشمانداز روشن در نوسان باشد.
* دیپلمات سابق و کارشناس مسائل خاورمیانه

بر اس��اس قانون بودجه نظامی جدید آمریکا،
تامین هزینه معاهده آس��مانهای باز با روسیه به
حالت تعلی��ق درآمده و اجرای آن به زمانی منوط
شده که تدابیر تنبیهی علیه روسیه بابت «نقضهای
پیشین» اعمال شود .دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا دوش��نبه در نیویورک «قانون اختیار دفاع
ملی»  ۷۱۶میلیارد دالری را برای سال مالی ۲۰۱۹
امضا کرد .طبق این قانون ،رئیسجمهوری آمریکا
باید تا ژانویه  ۲۰۱۹به کنگره گزارش��ی ارائه داده
و در آن مش��خص کند آیا روسیه مقررات معاهده
ق��وای هس��تهای میانبرد را نقض کرده اس��ت یا
خیر .عالوه بر این ،ایاالت متحده با روس��یه درباره
اینکه آیا سامانههای تسلیحات استراتژیک جدید
مطابق معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک جدید
(استارت) هست یا خیر ،گفتوگو خواهد کرد.

نشست محرمانه نتانیاهو و سیسی
درباره نوار غزه

رسانههایصهیونیستیفاشکردندبنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر این رژیم  ۲۲مه به صورت
محرمانه با عبدالفتاح السیسی ،رئیسجمهور
مصر در قاه��ره دیدار کرد .کانال  10تلویزیون
اسرائیل مدعی ش��ده این دیدار با هدف «آغاز
رایزنیها برای رس��یدن به توافقی بر سر ایجاد
ثبات در غزه» انجام شده است .طی هفتههای
اخیر وضعیت نوار غزه به دلیل تداوم خشونت
و حمالت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان
معترض به اش��غالگریهای این رژیم متشنج
شده است .وزارت بهداشت فلسطین روز شنبه
اعالم کرد از زمان آغاز راهپیماییهای بازگشت
در مرز نوار غزه  ۱۶۸فلسطینی شهید شدهاند.

رسوایی مالی سفیر سعودی در یمن

منابع دیپلماتیک عربی طی گفتوگو با پایگاه
خبری «راصد الیمن» با اس��تناد به اسناد رسمی
اعالم کردند محمد آلجابر ،س��فیر عربستان در
یمن رشوه  4میلیون دالری به متئو تولر ،همتای
ی خود اوایل س��ال ج��اری میالدی داده
آمریکای 
است تا وی در راستای حمایت از سفیر عربستان،
با مقامات کش��ورش صحبت کن��د و در پی آن
آمریکا به ریاض توصیه کند او را به دلیل تجربیات
نظامی و سیاسیاش در جنگ علیه یمن ،همچنان
در منصب خود ابقا کند .این منابع تاکید کردند
س��فیر عربستان این مبلغ را در آمریکا و در قالب
«حمایت از موسس��ه خیریه» که در امر مبارزه با
سرطان فعالیت میکند ،به وی اهدا کرده است.

وخامت حال مبلغ در بند عربستانی

حس��اب کارب��ری «زندانی��ان عقیدت��ی»
عربستان در توییتر نوشت شیخ «سفر الحوالی»،
مبلغ س��عودی به دلیل بیتوجهی پزشکی از
حال چندان خوبی برخوردار نیست .این حساب
کاربری افزود :مقامات عربستان این مبلغ را در
حالی بازداشت کردند که وی به دلیل بیماری
شدید و س��کته مغزی توانایی انجام هیچگونه
فعالیتی را نداش��ت و در بستر بود .شیخ سفر
الحوالی و چهار تن از پس��رانش به سبب طرح
س��واالت و ایراد سخنان آتشین علیه نظام آل
سعود بازداشت ش��دهاند ،از جمله سواالت وی
این بود که آیا گسترش رشوه و فساد در دستگاه
اداری عربستان از احکام شرعی خداوند است؟

تظاهرات حمایت از حشدالشعبی
در موصل

دهها نفر از ساکنان شهر موصل ،روز گذشته
مقابل س��اختمان اس��تانداری نین��وا تظاهرات
کردند و خواس��تار لغو دس��تور خروج نیروهای
حشدالشعبی از شهرشان ش��دند .بر اساس این
گزارش ،معترضان با در دست داشتن پرچمهای
عراق و نیروهای حشدالشعبی و با سر دادن شعار،
به حمایت و تقدیر از نقش این نیروها در دفاع از
امنیت موصل و بازگش��ت آوارگان به منازلشان
پرداختند .هفته جاری در ش��بکههای اجتماعی
متن نامهای منتش��ر شد که در آن آمده بود این
نامه بر اساس دستورات حیدرالعبادی ،نخستوزیر
عراق و برای خروج نیروهای حشدالشعبی صادر
ش��ده است اما حشدالشعبی اعالم کرده که خبر
خ��روج درس��ت نیس��ت و این نیروه��ا در حال
بازاستقرار در برخی مناطق هستند.

حادثه سقوط پل در جنوای ایتالیا
با  30کشته

مقامات ایتالیایی میگویند بر اثر ریزش یک
پل در شهر «جنوا»  30نفر جان خود را از دست
دادن��د .طبق اع�لام رس��انههای ایتالیایی ،زمان
ساخت این پل به دهه  60میالدی بازمیگشت و
طول آن به یک کیلومتر میرسید .تصاویر منتشر
شده از صحنه حادثه نشان میدهد مقدار زیادی
آوار روی زمی��ن و زیر نیمه باقیمانده پل ریخته
ش��ده اس��ت .دولت ایتالیا اعالم کرد« :ما نگران
وقوع یک فاجعه درباره ریزش این پل هس��تیم».
رس��انههای محلی اعالم کردهان��د احتمال دارد
شماری از وسایل نقلیه زمانی که پل ریزش کرده
است به پایین سقوط کرده باشد.

