بينالملل
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گزارش
چالش سهمخواهیها عامل طوالنیشدن
تشکیل دولت  در لبنان است

پروپاگاندای حریری

گ�روه بینالملل :در حالیکه ماموریت س��عد
حریری برای تش��کیل کابینه لبنان در پایان
سومین ماه خود قرار دارد ،موضوع رابطه بیروت
با دمشق به عنوان جدیدترین گره این ماموریت
طی روزهای اخیر از س��وی ش��خص حریری
اعالم شده اس��ت .حریری ،سهشنبه گذشته
درباره درخواس��ت برخی گروههای سیاس��ی
درباره درج مس��اله ازسرگیری روابط با دمشق
در بیانیه وزارتی به عنوان شرط تشکیل دولت
گفت« :اگر دیگران بر بازگشت روابط با سوریه
پافش��اری کنند در این ص��ورت دولت هرگز
تشکیل نخواهد شد .این را کامال رک و واضح
میگویم» .در واقع ،نخستین گرهها در تشکیل
دولت لبنان ،س��همخواهی برخ��ی گروههای
سیاسی است که س��قف خواستههایشان را
باال بردهاند .تشکیل دولت جدید لبنان پس از
عقبنشینی برخی احزاب این کشور خصوصا
حزب «جریان آزاد ملی» ،مورد حمایت میشل
عون ،رئیسجمهوری کنونی لبنان از تفاهمات
انجام شده میان سعد حریری و جبران باسیل،
وزیر خارجه این کش��ور ،بار دیگر به مش��کل
برخورده است .پیشتر حریری و باسیل توافق
کرده بودند س��هم حزب جری��ان آزاد ملی و
میش��ل عون  10وزیر در دولت  30نفره باشد
که به دنبال این امر منابعی در جریان آزاد ملی
اعالم کردند اخبار منتشر شده مبنی بر موافقت
این حزب با این توافق دقیق نیست .در همین
راس��تا چند منبع مسیحی به روزنامه الحیات
گفتند در روزهای اخیر پس از مخالفت جریان
آزاد ملی با سپردن یکی از وزارتخانههای اصلی
به حزب القوات اللبنانیه اختالف میان  2حزب
جریان آزاد ملی و القوات اللبنانیه به ریاس��ت
سمیر جعجع بر سر سهم هر حزب در کابینه
آتی باال گرفت .این منابع افزودند :این اختالفات
تعدادی از رهبران جریان آزاد را به بررسی ایده
کنار گذاشتن القوات اللبنانیه از دولت از طریق
متقاعد کردن حریری به این مساله واداشته که
س��هم این جریان  7وزیر به جای  6وزیر باشد
و همچنین با دس��تیابی ولید جنبالط ،رهبر
حزب سوس��یال پیشرو به  3پس��ت وزارتی و
دادن یک پست وزارتی به حزب الکتائب و یک
پست دیگر به جریان المرده به ریاست سلیمان
فرنجیه موافقت ش��ود تا جری��ان آزاد ملی از
حضور بقیه وزیران مسیحی در دولت بهرهمند
ش��ود .این منابع گفتند برخی رهبران جریان
آزاد قص��د دارند بهرغم مش��کالت در مس��یر
تبلیغات این طرح در سایه پایبندی حریری به
اصولی در تشکیل دولت از جمله ایجاد ائتالف
تواف��ق ملی دولتی که القوات اللبنانیه و حزب
سوس��یال جزئی از آن هستند ،ظرف روزهای
آینده نظر میش��ل ع��ون را ف��اش کنند .این
مناب��ع در ادامه تاکید کردند :گره اصلی پیش
روی تش��کیل دولت جدید که به بعد از عید
قربان موکول شده ،مربوط به اختالفات درباره
نمایندگی احزاب مسیحی در این دولت است.
همچنین چند منبع در جریان «المستقبل»
اع�لام کردند واکنش س��ید حس��ن نصراهلل،
دبیرکل حزباهلل لبنان ب��ه اظهارات حریری
به این معنا نیست که موضع و شرط ح زباهلل
برای تش��کیل حکومت عادیس��ازی روابط با
دمشق است .سیدحسن نصراهلل سهشنبهشب
در س��خنرانی خود ،بیآنک��ه از حریری نامی
ببرد ،گف��ت« :به رهبران دیگری که ما با آنان
در موضوع رابطه با س��وریه اختالفنظر داریم،
نصیحت میکنم روی مواضعی که بعدا ً از آن
عقبنش��ینی میکنند ،پافشاری نکنند» .این
منابع در ادامه اظهار داشتند :اینکه نخستوزیر
زیر بار عادیسازی روابط با سوریه نمیرود در
مقایسه با اختالفات داخلی مسیحی بر سر نفوذ
در کابینه آتی تاثیر چندانی بر تشکیل دولت
ندارد.
خبر آخر

بری :روابط با سوریه ضروری است

در واکنش به سخنان اخیر سعد حریری،
نخستوزیر لبنان در مخالفت با عادیسازی
رواب��ط بیروت -دمش��ق ،نبیه ب��ری ،رئیس
پارلمان لبنان تاکید کرد که این روابط برای
لبنان یک ضرورت و نیاز است .بری از حریری
خواست در اتخاذ مواضع خصمانه علیه روابط
لبنان و سوریه پیشتازی نکند .به گفته رئیس
پارلمان لبنان ،این مواضع در ش��رایط کنونی
منطقه و جهان که برای گشایش در روابط با
سوریه ،نوعی مسابقه شکل گرفته ،در تناقض
با منافع لبنان است .بری موضع اخیر دبیرکل
ح��زباهلل لبنان در واکنش آرام به س��خنان
حریری را ارزشمند توصیف کرد.

وطن امروز

افشاگری شبکه تلویزیونی سیانان از حمایت تسلیحاتی کاخ سفید از ائتالف متجاوز سعودی

بمب آمریکایی قاتل کودکان یمنی

گ�روه بینالمل�ل :یم��ن صحن��ه کش��تار خونین
غیرنظامیان توسط جدیدترین تسلیحات و مهماتی
اس��ت ک��ه از کارخانههای آمریکایی ،انگلیس��ی و
فرانس��وی صادر میش��وند .غربیها و بویژه آمریکا
یمن را به محل آزمایش سالحهای شیمیایی تبدیل
کر دهاند که نهتنها جان زن و مرد و کودک و سالمند
را میگیرند ،بلکه این جنگافزارها عامل بیماریهای
واگی��ردار از طریق آب ،خاک و دریا میش��وند .در
همین راستا ،شبکه خبری سیانان آمریکا ،بامداد
شنبه تایید کرد ،بمبی که توسط ائتالف عربستان
در حمله مرگب��ار اتوبوس حامل کودکان یمنی به
کار گرفته شد ،ساخت آمریکا و کارخانه اسلحهسازی
الکهید مارتین بود .سیانان با همکاری خبرنگاران
و کارشناس��ان تسلیحاتی توانسته تأیید کند بمب
مورد اس��تفاده در روز  9آگوس��ت ب��رای حمله به
اتوب��وس دانشآموزان یمنی بمب هدایتش��ونده
لی��زری  ۵۰۰پون��دی (ح��دود  ۲۲۷کیلوگ��رم)
امکی ،۸۲س��اخت شرکت اسلحهس��ازی الکهیلد
مارتین ،بزرگترین مقاطعهکار تس��لیحات نظامی
آمریکا ب��ود .تارنمای خبری این رس��انه تصویری
آمریکایی اضافه کرد بمب استفادهشده برای هدف
قرار دادن اتوبوس حامل کودکان یک مدرس��ه در
یمن مش��ابه همان بمبی بود ک��ه در اکتبر 2016
میالدی در حمله هوایی ائتالف به رهبری عربستان
س��عودی در یک مراسم س��وگواری در یمن به کار
رفته بود که طی آن حمله  155نفر کش��ته شدند؛
حادثه مرگب��اری که ائتالف س��عودی علت آن را
دریافت اطالعات نادرست دانست .سیانان نوشت:
در ماه مارس همان س��ال حمله دیگری به بازاری
در یمن توس��ط ائتالف س��عودی انجام شد که 97
نفر کشته شدند .در این حمله هوایی بمب هدفزن
آمریکایی از نوع امکی  84استفاده شده بود .تارنمای
سیانان افزود :پیامدهای این حمالت مرگبار باعث
شد باراک اوباما ،رئیسجمهوری وقت آمریکا فروش

گفتوگوی روز حمل�� ه به یم��ن که ق��رار بود با
عملی��ات برقآس��ای نیروه��ای
عربستان س��عودی و حمایت آمریکا در عرض چند هفته
تمام شود ،اکنون با گذشت بیش از  3سال همچنان بدون
دس��تاورد خاصی برای ائتالف متجاوز ادامه دارد .نیروهای
مردم��ی یمن از م��ارس  2015تاکنون ب��ا ظرافت خاص
نظامی ،بس��یج مردمی و اس��تراتژی و تاکیتکهای دقیق
جنگهای چریک��ی ،نیروهای عربس��تان و متحدانش را
در باتالق یمن گرفت��ار کردهاند به نحوی که حمایتهای
لجس��تیکی ،جاسوس��ی و سیاس��ی آمریکا نیز نمیتواند
گرفتاریهای سعودیها را کاهش دهد .اما چرا آمریکاییها
بهرغم دست نیافتن سعودیها به خواستههای خود در یمن،
همچنان بر حمایت از عربستان تاکید میکنند و حتی خود
به بخش جداییناپذیری از سیاس��ت محاصره و حمله به
مردم یمن تبدیل شدهاند؟ آیا احتمال تغییر این استراتژی
در دکترین رئیسجمهور فعلی آمریکا وجود دارد یا اینکه
همچنان واش��نگتن بر طبل جنگ یم��ن خواهد کوبید و
ماشین نظامی عربستان را کوک میکند؟ در صورت تداوم
وضعی��ت کنونی و مقاومت مثالزدن��ی نیروهای انصاراهلل،
آینده مداخله واشنگتن و ریاض در یمن به کجا میرسد؟
برای یافتن پاسخ این سواالت« ،وطنامروز» با دکتر «فواد
ایزدی» کارش��ناس مسائل بینالملل به گفتوگو نشسته
است.
***
■■ب�ا گذش�ت بی�ش از  3س�ال از آغ�از جنگ

عربستان علیه مردم یمن ،آمریکاییها همچنان
از این حمله و استراتژی عربستان برای شکست
مقاومت مردم یمن حمایت میکنند؛ آیا هیچگونه
تمایزی در ارتباط با حمایت از عربستان در مقابله
با م�ردم یمن در می�ان دولت س�ابق و مدیریت
کنونی کاخ س�فید وجود دارد و چرا آمریکاییها
همچنان بر حمایت از ریاض تاکید دارند؟

ورود عربستان به جنگ با
یمن و تش��کیل ائتالف عربی
در ماه م��ارس  2015با چراغ
س��بز ایاالت متح��ده آمریکا
و حمایته��ای ای��ن کش��ور
انج��ام ش��ده اس��ت و این به
عنوان بخشی از راهبرد کالن
واشنگتن در منطقه خاورمیانه
محسوب میشود .در پیگیری
این سیاست هیچگونه تمایزی
میان دولت پیش��ین آمریکا و
مدیریت کنونی کاخ س��فید
وجود ندارد .حمله به یمن توسط عربستان در زمان
ریاس��تجمهوری «باراک اوباما» انجام شد و در آن
زمان تیم حاکم بر کاخ س��فید و بویژه «جان کری»
وزیر خارجه اسبق آمریکا بشدت از این اقدام عربستان
حمایت کردند .اکنون نیز کاخ سفید به حمایت خود
از ریاض و سیاستهای جنگطلبانه این کشور علیه
مردم جنگزده یمن ادامه میدهد .میتوان تنها تمایز
این دو دولت در حمایت از حمله عربس��تان به یمن
را در این موضوع خالصه کرد که دولت اوباما بهرغم
حمایت از سعودیها خود به جلودار حمالت به یمن
تبدیل نشده بود اما با روی کارآمدن «دونالد ترامپ»،
دولت آمریکا به جل��ودار ،توجیهکننده و مدافع این
حمله تبدیل ش��ده اس��ت و ترامپ ب��ه صورت صد

بیماریهای واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر
ش��ده است .مس��ؤوالن نزدیک به جنبش انصاراهلل
میگویند از زمان آغاز این حمالت بیش از  ۳۶هزار
غیرنظامی یمنی ش��هید و زخمی شدهاند .روزنامه
واشنگتنپست بتازگی شمار افراد کشتهشده در این
جنگ را نزدیک به  ۵۰هزار نفر اعالم کرده اس��ت.
کارشناسان سازمان ملل ،یمن را صحنه بزرگترین
بحران بشری در جهان توصیف میکنند ۲۲ .میلیون
نفر که  ۷۵درصد جمعیت یمن را تشکیل میدهند
نیازمند نوعی کمکرسانی و حمایت بشردوستانه
هستند .از این میان  8/4میلیون نفر نمیدانند وعده
غذایی بعدیشان از کجا تأمین خواهد شد.

■■اعتراف سعودی به شکست در قبال ایران

فناوریهای پیشرفته و تسلیحات دقیق هدفزن به
عربستان سعودی را با توجه به نگرانیهای موجود بر
سر حقوقبشر در این کشور ،ممنوع و تحریم کند
ولی این ممنوعیت بعدها در دوره ریاستجمهوری
دونالد ترامپ و توسط رکس تیلرسون ،وزیر خارجه
برکنار شده دولت وی ملغی شد .آمریکا که از ائتالف
س��عودی در جنگ علیه یمنیها حمایت میکند،
درب��اره هدف قرار گرفتن اتوب��وس حامل کودکان
یمنی گفته است که آمریکا تصمیمگیر اهداف در
حمالت هوایی برای این ائتالف نبوده اما از عملیات
هوایی آنها با فروش میلیاردها دالر تسلیحات نظامی
و در اختی��ار ق��راردادن برخی اطالع��ات حمایت
میکند .جیمز ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا گفته است:
ما برای ائتالف درباره اهداف تصمیمگیری نمیکنیم.
سخنگوی سعودی ائتالف متجاوز نیز با تمام وقاحت
گف��ت که حمله به اتوب��وس حامل کودکان یمنی
ی��ک عملیات نظام��ی قانونی بود! رژیم آلس��عود
 2هفته گذش��ته به اتوبوس حام��ل دانشآموزان

در بازار ش��هر ضحیان در اس��تان صعده در شمال
غرب یمن حمله کرد که بر اثر آن  55نفر از جمله
 32کودک ش��هید و  77نفر دیگر زخمی ش��دند.
ای��ن جنایت یک هفته پس از آن رخ داد که حمله
ائتالف متجاوز س��عودی به یک بیمارستان و بازار
ماهیفروش��ان در الحدیده ،کشته شدن دستکم
 60غیرنظامی را به دنبال داش��ت .رژیم س��عودی
از فروردین  1394با تش��کیل کمپینی متشکل از
رژیمهای مرتجع عربی ،ب��ه بهانههای واهی تحت
عن��وان بازگرداندن مش��روعیت به نظ��ام حاکم بر
یم��ن ،آن هم با حمایت از یک رئیسجمهوری که
از مشروعیت برخوردار نیست یا پایان دادن به سلطه
ایران در منطقه ،با چراغ س��بز و پشتیبانی آمریکا
جنگ علیه یمن را آغاز کرد ،البته درک این موضوع
چندان ساده نیست که چگونه پیکر تکهتکه کودکان
یمنی میتواند به بازگش��ت مشروعیت یا تضعیف
ایران در منطقه منجر شود .این حمالت به نابودی
زیرس��اختهای یمن و گس��ترش فقر ،بیکاری و

دکتر فؤاد ایزدی در گفتوگو با «وطنامروز»:

راهبرد آمریکا دریمن از اوباما تا ترامپ تغییری نکرده است

درصدی از ولیعهد جوان عربستان حمایت میکند.
ش��روع دوران جدیدی از روابط گسترده عربستان با
آمریکا ،هماهنگی ریاض با سیاس��تهای واشنگتن
در قبال مس��اله فلسطین و جمهوری اسالمی ایران
و همچنین پرداخت دالرهای سعودی نقش مهمی
در این حمایت همهجانبه آمریکا از محمد بنسلمان
داشته است .یک روز پس از حمله به اتوبوس حامل
کودکان یمنی در منطقه «ضحیان» استان «الصعده»
که منجر به کش��ته ش��دن  55نفر شد ،سخنگوی
وزارت خارج��ه آمریکا در پاس��خ به این س��وال که
بمبهایی که اتوبوس حامل این دانشآموزان را مورد
حمل��ه قرار داده بود آمریکایی بوده و این کش��ور به
لحاظ اطالعاتی به عربستان در این حمله کمک کرده
است؛ آیا واشنگتن این حمله و عربستان را محکوم
میکند؟ ضمن دفاع از عربستان و عملکرد این کشور
اعالم کرد «ما در این زمینه بررسی و تحقیقات الزم
را انجام میدهیم» که این اوج حمایت آمریکا از یک
کشور متجاوز را به نمایش میگذارد.

حمله به یمن توس�ط عربستان در
زمان ریاستجمهوری «باراک اوباما»
انجام ش�د و در آن زمان تیم حاکم
بر کاخ س�فید و بویژه «جان کری»
وزیر خارجه اسبق آمریکا بشدت از
این اقدام عربستان حمایت کردند.
اکنون نیز کاخ سفید به حمایت خود
تهای جنگطلبانه
از ریاض و سیاس 
این کشور علیه مردم جنگزده یمن
ادامه میدهد

■■ام�ا اکن�ون در آمریکا و
بوی�ژه کنگره این کش�ور
شاهد حمایتهایی از مردم
یم�ن و انتق�اد از عملیات
نظامی عربس�تان هستیم؛
آیا ای�ن میتواند رویکرد و
دکترین واشنگتن در قبال
سعودیها در یمن را تغییر
ده�د یا اینک�ه این جریان
همچن�ان ب�ه عن�وان یک
روند حاشیهای در سیاست
آمریکا باقی میماند؟

در کنگ��ره آمری��کا بویژه در س��نا تع��دادی از
نمایندگان که بیشتر نمایندگان «حزب دموکرات»
هستند ،این اواخر س��واالت و انتقاداتی را نسبت به
حمایتهای آمریکا از عربس��تان مطرح کردهاند؛ در
دوران باراک اوباما نیز تعدادی از این نمایندگان دولت
را تحت فشار قرار دادند اما این نمایندگان تنها بخش
کوچ��ک و محدودی از حزب دموکرات را تش��کیل
میدهند و جریان اصلی این حزب را دربرنمیگیرند،
بنابراین نخواهند توانست به جریانی تاثیرگذار و یک
البی قدرتمند تبدیل شوند که در پایان باعث تغییرات
محسوسی در قبال یمن شوند .این نکته را نیز باید
در نظر داشت بخشی از این نمایندگان تنها به صورت
نمادین و سمبلیک با ترامپ و سیاستهای تیم وی

مخالفت میکنند و بیش��تر به لحاظ سیاس��ی کاخ
س��فید را تحت فشار قرار میدهند و مسائل مرتبط
با حقوقبشر در این موضوع مطرح نیست .وضعیت
وجهه آمریکا و اعتبار این کش��ور نیز بخش دیگری
از دالیل این انتقادات را تش��کیل میدهد؛ اکنون و
بوی��ژه با باال گرفتن میزان مرگومیر غیرنظامیها و
حمله سعودیها به مردم عادی ،وجهه و اعتبار آمریکا
در س��طح جهانی بشدت مخدوش شده است و این
نمایندگان نمیخواهند اعتبار آمریکا بهواسطه جنگ
یمن بیش از این لکهدار شود .اما به طور کلی بر این
باورم انتقادات محدود برخی نمایندگان نهتنها باعث
تغییر رویکرد واشنگتن در قبال عربستان نمیشود،
بلک��ه این موضوع بیش��تر یک موضوع سیاس��ی و
حاشیهای برای نمایندگان کنگره محسوب میشود.

■■آمری�کا در طول  3س�ال گذش�ته چگونه به
عربس�تان در حمل�ه به یمن کمک ک�رده و چرا
بهرغ�م این کمکه�ا تغییر چندان�ی در عرصه
میدانی و نظامی یمن مشاهده نمیشود؟

رئیسجمه��وری آمریکا ک��ه پیشتر گفته بود
کش��ورهای عرب��ی از جمله س��عودی باید هزینه
حضور نظامی این کشور در منطقه و هزینه حمایت
واش��نگتن از بقای رژیمهای دیکتات��وری عربی را
بپردازن��د ،در تازهترین باجخواه��ی 100 ،میلیون
دالر از ریاض به بهانه مبارزه با داعش دریافت کرد.
عربستان سعودی نیز با انتشار بیانیهای ادعا کرد :این
کمک مالی برای بازس��ازی مناطقی که در شمال
شرق س��وریه از اشغال داعش آزاد شده ،اختصاص
یافته اس��ت .در واکنش به این باجدهی سعودیها
به ترامپ تاجرمس��لک ،محمدعلی الحوثی ،رئیس
کمیت��ه عالی انقالب یم��ن در صفحه توئیتر خود
نوشت :کمک اعالم ش��ده توسط عربستان پس از
اعالم آمادگی این کشور برای جنگیدن در سوریه،
مایه مباهات این رژیم نخواهد بود ،بلکه اعتراف به
شکست در برابر ایران است .وی افزود :این تصمیم
عربستان نش��اندهنده دروغ بودن مبارزه با ایران و
ادامه سیاس��تهای مخرب این کشور در سوریه و
یمن است و همچنین بر این مساله تاکید دارد که
شبهنظامیان تروریست ،ارتش جایگزین این کشور
هستند.
 23خ��رداد اش��اره کرد .عربس��تانیها بهواس��طه
حمایتهای نظامی و اطالعات��ی آمریکا از پیروزی
خود ظرف چند روز خبر دادند اما مقاومت نیروهای
مردم��ی یمن این رویای س��عودیها را ب��ر باد داد.
موقعی��ت ژئوپلیتیکی یمن ،توان و ظرافت نظامی و
اراده مستحکم نیروهای مردمی یمن و ضعف بنیادین
ارتشهای عربس��تان و متحدانش همراه با چندین
عامل دیگر مانع از پی��روزی و تغییر معادله نظامی
یمن ش��ده است .سعودیها بعید است در آینده نیز
بتوانند بهرغم حمایته��ای آمریکا تغییری در این
معادله و موازنه ایجاد کنند.

■■به باور شما در حالتی که عربستان قادر به تغییر
معادله کنونی نباشد ،آمریکاییها چه راهبردی در
قب�ال یمن و وضعی�ت کنونی این کش�ور و نبرد
عربستان در آن اتخاذ میکنند؟

موازنه قوا در منطقه خاورمیانه در طول سالهای
گذش��ته بویژه با شکست داعش در سوریه و عراق و
پیروزی چشمگیر محور مقاومت در لبنان تغییرات
محسوس��ی کرده اس��ت ،اکنون هم عربس��تان در
س��طح منطقه و هم آمریکا به عنوان یک ابرقدرت
جهان��ی برای تغییر ای��ن توازن و اعم��ال نظرات و
استراتژی خود تالش میکنند .یمن نیز تنها میدان
و عرصهای اس��ت که آن��ان میتوانند راهبرد خود را
تحقق بخشند ،بنابراین بعید به نظر میرسد آمریکا
و عربستان رویه جنگطلبانه خود در یمن را متوقف
کنن��د و این وضعیت همچنان در یمن ادامه خواهد
یافت ،زیرا تغییر راهبرد عربس��تان و آمریکا در یمن
به مثابه شکس��ت آنان تلقی میشود اما شاید آنان
ب��ا حفظ راهبرد کنونی تغییرات تاکتیکی جدید در
سیاستهای خود ایجاد کنند.

■■ام�ا برخی ب�ر ای�ن باورند واش�نگتن و ریاض
با کس�ب یک پی�روزی ب�زرگ در می�دان نبرد،
راهبرد خود را در یمن تغییر
تهای سیاسی آمریکا در
اگر حمای 
میدهند؟

از همان آغاز آمریکاییها
ضمن حمای��ت همهجانبه
محافل بینالمل�ل و منطقهای نبود،
سیاس��ی و دیپلماتی��ک
بله! این حرف درست است
عربس�تان هیچگاه جرأت حمله به
از عربس��تان ب��ه لح��اظ
و ب��ا نگاه به سیاس��ت نظامی
یم�ن را به خ�ود نم�یداد .به لحاظ
لجس��تیکی و اطالعاتی نیز
عربستان و امارات در یمن نیز
لجستیکی نیز ضمن ارسال سالح و
به سعودیهای کمکهای
میتوان این موضوع را بخوبی
تگیری
تجهیزات،بخشاعظمسوخ 
ش��ایان توجه��ی کردهاند.
مش��اهده کرد .اکنون ریاض و
جنگند ههای س�عودی در آس�مان
اگ��ر حمایتهای سیاس��ی
واش��نگتن برای ای��ن پیروزی
یمن و محاصره هوایی این کش�ور با
آمریکا در محافل بینالملل
ب��زرگ ت�لاش میکنند و هم
حمایت و هدایت هوایی آمریکاییها
و منطقهای نبود ،عربستان
محمد بنس��لمان ب��ه عنوان
انجام میشود
هی��چگاه ج��رأت حمله به
معم��ار جن��گ یم��ن و ه��م
یم��ن را به خود نم��یداد.
آمریکاییها از تداوم جنگ یمن
ب��ه لحاظ لجس��تیکی نیز ضمن ارس��ال س�لاح و تحت فشار قرار دارند .عملیات بازپسگیری الحدیده
تجهیزات ،بخش اعظم سوختگیری جنگندههای از این منطق و راهبرد سرچشمه میگرفت؛ یعنی در
س��عودی در آس��مان یمن و محاص��ره هوایی این تالش بودند با شکست انصاراهلل در منطقه الحدیده،
کش��ور با حمایت و هدایت هوایی آمریکاییها انجام ضمن مجبور کردن آنان به عقبنشینی ،انصاراهلل را
میشود؛ عربستان س��عودی نه توانایی ،نه تجربه و در یمن نیز تحت فش��ار قرار دهند و در میز مذاکره
ن��ه تکنولوژی این چنین عملیاتهای��ی را ندارد .به نیز ب��ا کمترین امتیاز ای��ن جریان را ب��ه بازیگران
لحاظ اطالعاتی و جاسوسی نیز نقش آمریکا بسیار حاش��یهای در یمن جدید تبدیل کنند و س��پس با
پررنگ اس��ت؛ چه به لحاظ عملیاته��ای هوایی و اس��تفاده از کارت یمن و پی��روزی در آن دوباره به
همچنی��ن نبردهای زمینی و حت��ی دریایی آمریکا صحنه بازیهای منطقهای بازگردند اما این پیروزی
اطالع��ات حس��اس و سرنوشتس��ازی در اختیار بزرگ نیازمند تداوم استراتژی نظامی کنونی و حمله
س��عودیهای قرار داده است .در آخرین مورد از این همهجانبه و محاصره یمن است .در واقع بدون حمله
حمایتهای همهجانبه میتوان به عملیات «پیروزی نظامی و پیروزی بزرگ عربستان انتظار تغییر راهبرد
طالیی» ب��رای بازپسگیری بندر الحدی��ده در روز سعودیها غیرممکن به نظر میرسد.
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کوفی عنان درگذشت

کوفی عنان ،دبیرکل پیش��ین سازمان ملل
متحد در س��ن  80س��الگی درگذشت .وی که
برای درمان به س��وئیس رفته بود ،صبح ش��نبه
در ژن��و درگذش��ت .وی اهل غن��ا و هفتمین
دبیرکل سازمان ملل متحد در فاصله سالهای
 1997تا دس��امبر  2006بود .او در سال 1962
در س��ازمان بهداشت جهانی سمتی کسب کرد
که نخستین سمت وی در سازمان ملل محسوب
میشد .پس از آن سمتهایی مانند قائممقامی
اداره کمیساریای عالی پناهندگان و معاونت مالی
دبیر و رهبری گروه حافظ صلح سازمان ملل از
دیگ��ر مناصبی بودند وی عه��دهدار آن بود .وی
موسس و رئیس بنیادی به نام کوفی عنان بود.
کوفی عنان در سال  2001به صورت مشترک با
سازمان ملل جایزه صلح نوبل را دریافت کردند.
عنان همچنین ریاست س��ازمان ریشسفیدان
سازمان ملل را عهدهدار بود .این سازمان متشکل
از چهرههای دولتی است که در راستای صلح و
دفاع از حقوقبشر تالش میکنند.

هدیه ویژه پوتین
به وزیر خارجه اتریش

کارین کنایسل ،وزیر خارجه اتریش در مراسم
ازدواج خ��ود میزبان ش��ماری از سیاس��تمداران
کش��ورهای مختلف دنیاست .مقاماتی از اتحادیه
اروپایی و کمیس��یون اروپا و برخی دیپلماتهای
کش��ورهای مختلف جهان در این مراسم حضور
خواهند داشت .مقامات امنیتی اتریش در گزارشی
اع�لام کردند تمام تدابیر امنیتی را ب��رای ورود،
اسکان و حضور میهمانان خارجی اتخاذ کردهاند.
«والدیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه یکی
از مهمترین میهمانان این مراسم است .بر اساس
گزارشه��ای اعالم ش��ده از کرملین ،وی در نظر
دارد در حاشیه این سفر از فرصت استفاده کرده
و مذاکرات کاری را نی��ز در برنامههای خود قرار
دهد .این در حالی اس��ت که ش��ماری از مقامات
اتریش کنایسل را درباره دعوت رئیسجمهوری
پوتین به این مراسم به علت الینحل ماندن بحران
اوکراین مورد انتقاد قرار دادهاند .یکی از نزدیکان
پوتی��ن اعالم کرد وی به عن��وان هدیه ازدواج به
کنایس��ل  ۵۳س��اله ،ترانههای اجرا شده توسط
گروه موسیقی فولکلوریک قزاق را در نظر گرفته
و به همین منظور تعدادی از اعضای این گروه را
در این سفر با خود همراه کرده است.

عمرانخان سوگند یادکرد

ت ودومین
عمرانخ��ان ب��ه عن��وان بیس�� 
نخستوزیر پاکستان در برابر ممنون حسین،
رئیسجمهور ،مراس��م تحلیف را ب��ه جا آورد.
مراس��م تحلی��ف عم��ران خان ،رهب��ر حزب
تحری��ک انص��اف پاکس��تان روز گذش��ته در
کاخ ریاس��تجمهوری اس�لامآباد برگزار شد.
عمرانخان در انتخابات مجمع ملی پاکستان
که روز جمعه برگزار شد ،به عنوان نخستوزیر
این کش��ور برگزیده شد .در این انتخابات ۱۷۶
قانونگ��ذار از  ۳۴۲قانونگ��ذار مجم��ع ملی از
عمرانخان حمایت کردند و ش��هباز ش��ریف،
رقیب اصلی او از حزب مسلملیگ نواز از سوی
 ۹۶قانونگذار حمایت شد .در انتخابات سراسری
ماه جوالی حزب «تحریک انصاف» به پیروزی
بزرگ��ی دس��ت یافت ام��ا نتوانس��ت اکثریت
مطل��ق آرا را جلب کند ،به همین دلیل حزب
عمرانخان ناگزیر ش��د برای تشکیل دولت با
نیروهای سیاسی کوچکتر ائتالف کند.

اتحادیه عرب گرفتار بحران ملی

دبیرکل اتحادیه عرب نسبت به بحران مالی
این اتحادیه که احتماال به توقف فعالیتهای آن
در خارج منجر شود ،هشدار داد .احمد ابوالغیط
در مصاحب��ه با روزنامه الشرقاالوس��ط گفت:
«اتحادی��ه عرب با بحران مال��ی بزرگی روبهرو
است که تأثیر منفی بر فعالیتهای این اتحادیه
در خارج میگذارد .مثال ممکن اس��ت اتحادیه
عرب نتواند در فعالیتهای بینالمللی شرکت
کند .همگان از اتحادیه عرب س��ود میبرند و
برخی نمیخواهند به مسؤولیتهایش��ان در
قبال آن عمل کنند .من از همگان میخواهم
هدف حفظ مفهوم کار مشترک عربی را در نظر
بگیرند ،چراکه این تنها گزینه برای امت عربی
در برهه کنونی است».

برگزاری نشست صلح سوریه
در اواسط سپتامبر

اس��تفان دی میس��تورا ،نماینده سازمان
ملل در امور س��وریه از نشس��ت صلح سوریه
در اواسط ماه س��پتامبر آتی در ژنو خبر داد.
در اواس��ط ماه جوالی گذش��ته ،نخس��تین
نشست نمایندگان کشورهای تضمینکننده
آتشبس ،درب��اره راههای اجرا و س��از و کار
کمیته اص�لاح قانون اساس��ی در ژنو برگزار
ش��د .پس از نشس��ت آس��تانه  10در اواخر
م��اه جوالی ،دی میس��تورا از عزم خود برای
برگزاری نشس��ت جدید در اواسط سپتامبر
درباره تشکیل کمیته قانون اساسی خبر داد.

