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اقدامی که تحلیلگران را غافلگیر کرد
خروج نیروهای امارات از یمن

خبرهایی منتشر شده اســت، مبنی بر اینکه 
امارات عربی متحده طی سه هفته گذشته، شماری 
از نیروهای خود را از شهر عدن واقع در جنوب یمن 
خارج کرده اســت؛ اقدامی که تحلیل گران آن را 

غافلگیرکننده می دانند.
در حالی که خبرگزاری رویتــرز به نقل از یک 
مســئول بلندپایه اماراتی اعالم کرد که این اقدام 
به منزله، استقرار مجدد نیروهای اماراتی در یمن 
نیست، برخی از منابع دیپلماتیک تأکید کردند که 
ابوظبی، شماری از تجهیزات نظامی و نیروهای خود 
را که در بندرگاه عدن و ساحل غرب یمن، مستقر بود، 
خارج کرده تا سامانه های دفاعی خود را از هرگونه 

تهدید احتمالی ایمن کند.
یک مسئول بلندپایه اماراتی گفت که درست 
است که نیروها، دست به برخی تحرکات می زنند... 
ولی به منزله استقرار مجدد در یمن نیست... امارات 
به ائتالف نظامی ]ســعودی[ پایبند است و هیچ 

خالیی در یمن باقی نمی گذارد.
این در حالی است که برخی رسانه های داخلی 
یمن نیز خبر خروج جنگ افزارهای سنگین امارات 
از عدن را تأیید و تأکید کردند که این تجهیزات از 
بندرگاه عدن، به مقصد نامعلومی خارج شده است.

عوامل عقب نشینی امارات از یمن
درباره عواملی که باعث شد امارات مجبور شود 
نیروهای خود را از یمن خارج کند، یک مســئول 
دولتی یمن تأکید کرد که شاید این یک تاکتیک 
باشــد که ابوظبی از رهگذر آن تالش کند، تصویر 
خود را بهبود بخشد؛ به ویژه بعد از اینکه مسئوالن 
یمنی خواستار این کار )خروج امارات( بودند و مردم 
یمن نیز خواستار پایان یافتن نقش امارات در ائتالف 

سعودی-اماراتی در یمن هستند.
این مسئول دولتی به شبکه خبری الجزیره گفت 
که امارات با این اقدام در تالش است که فضا را برای 
عناصر وابسته خود در یمن مانند شورای انتقالی و 
نیروهای رنجر باز بگذارد تا دست به بیشترین تنش 
زده و اقدامات خرابکارانه ای را تکمیل کنند که طی 

هفته های گذشته در شبوه و سقطری رخ داد.

ترس از تنش احتمالی با  ایران
از سوی دیگر، یاسین التمیمی تحلیلگر یمنی 
مسائل سیاسی تأکید کرد که کاهش تعداد نیروهای 
امارات در عدن و ساحل غربی یمن، با نگرانی این 
کشور از تنش احتمالی با جمهوری اسالمی ایران 

در ارتباط است.
التمیمی به الجزیره گفت کــه ابعاد تاکتیکی 
دیگری از طریق این خبرها وجود دارد؛ به ویژه اینکه 
این اخبار با تنش شــدید برای درگیری نیروهای 
محلی تحت حمایت امارات علیه حکومت قانونی در 
سقطری و شبوه همزمان شده و این رفتار از میزان 
مداخله مداوم امارات در یمن و میزان ناکامی این 

کشور حکایت دارد.
مشکالت داخلی امارات

عدنان هاشم تحلیلگر مسائل سیاسی بر این باور 
اســت که جنگ علیه یمن، به وجهه امارات بسیار 
آسیب زده و بر امارت های مختلف آن، در زمینه های 

سیاسی و اقتصادی تأثیر سوء داشته است.
هاشم تأکید کرد ابوظبی با فشارهای زیاد داخلی 
مواجه است تا سیاست خارجی خود در منطقه را 
متوقف کند. این فشار بیشتر از سمت حکام و شیوخ 

سایر امارتهای این کشور است.
وی تصریح کرد که شیخ محمد بن راشد حاکم 
دبی در گذشــته، بیش از چند بار درباره تأثیر این 
تصمیم های منفی حکام بر اقتصاد ]امارات[ سخن 
گفت. در عین حال، به نظر می رسد که سایر امارت ها 
]از امارت ابوظبی[ خشمگین باشند؛ زیرا بیشتر 
افرادی که در یمن کشته شدند، از فرزندان آنان بودند 
نه ابوظبی. این مسئله باعث شده که این فشارها، 

برای بازگشت آنان ]از یمن[ واقعی شود.
 امارات عربی متحده، از به هم پیوســتن چند 
امارت در جنوب ساحل خلیج فارس تشکیل شده 
است؛ در بین هفت امارت، دو  امارت ابوظبی و دبی 
به دلیل گرایش ها و سیاست های متضاد، همواره بر 
سر بسط سیطره و قدرت خود در این کشور و خارج 
از آن اختالف نظر داشته و دارند. جنگ علیه یمن 
یکی از بارزترین مــوارد اختالف بین این دو امارت 
رقیب از چند سال گذشته است که به دلیل تکروی 
ولیعهد ابوظبی و شکست سیاست های او در یمن 
و به تبع آن شکل گیری انتقادهایی علیه امارات از 
سوی مجامع بین المللی، موجب شده است که این 
سیاست ها از سوی حاکم دبی مورد انتقاد قرار گیرد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

نشست گروه بیســت روز گذشته 
آخرین دستور جلســات خود را نیز به 
پایان رساند. این نشست عمدتاً بر جنگ 
تجاری بین آمریکا و چین و همچنین 
تغییرات اقلیمی جهان تمرکز داشت. در 
این نشست کشورها برای بازنگه داشتن 
فضای بازار و اصالح ســازمان تجارت 
جهانی برای بهبود کاربردهایش توافق 
کردند. آن ها همچنیــن در مورد نیاز 
توجه به مســائل پیچیده و پرفشار و 
چالش هایی از جمله تغییرات اقلیمی، 
کارایــی منابع، هوا، زمیــن، آب تمیز 
و آلودگی دریایــی از جمله زباله های 
پالستیکی دریایی، از بین رفتن تنوع  
زیستی، مصرف پایدار و تولید، کیفیت 
محیط های شــهری و دیگر مســائل 
زیســت محیطی و نیز ارتقا و هدایت 
جایگزینی انرژی با بهترین علوم موجود 
در حین ارتقای توســعه پایدار توافق 

کردند.
ترامپ در این نشست اعالم کرد که 
موافق فروش تجهیــزات آمریکایی به 
شــرکت مورد تحریم هوآوی است. او 
همچنین در مورد اینکه آیا  از نظر وی 
کشته شــدن یک خبرنگار )ماجرای 
قتل خاشقجی از ســوی عربستان( از 

ســوی دولت نفرت انگیز است، گفت: 
بله چه از ســوی دولــت و چه هرکس 
دیگــری نفرت انگیــز اســت و اگر به 
عربستان سعودی نگاه کنید بابت این 
ماجرا 13 نفر یا بیشتر محاکمه شدند و 

باقی هم در حال محاکمه هستند.
ترامپ همچنیــن از توقف اعمال 
تعرفه بیشتر بر 300 میلیارد دالر واردات 
کاالی چینی به آمریکا، تا زمان مذاکره 
برای حل جنگ تجاری بین دو کشور، 
خبر داد.  اما والدیمیر پوتین، ســتاره 
برجسته ژئوپولتیک جهان، روز جمعه 
)هفتم تیرمــاه( روز پرحاشــیه ای را 
در ســطح جهانی در نشست گروه 20 
پشت سر گذاشت؛ حواشی که حتی با 
استانداردهای خود وی نیز عجیب بود.

 ارزش های لیبرال  
»منسوخ«  است

روزنامــه نیویورک تایمز نوشــت: 
اول از همــه مصاحبه وی بــا روزنامه 
فایننشیال تایمز بود که مورد توجه قرار 
گرفت که در آن پوتین بــا این ادعا که 
نظم سیاسی لیبرال جهان اهداف خود 
را فراموش کرده است، منجر به تزلزل 

در اتحادیه اروپا شد.
چند ســاعت بعد، او با خوشحالی 
شنونده ظاهراً یک جوک از سوی ترامپ 

در مورد قتل خبرنگاران در روسیه بود.
بعد، انتشار فیلمی از پوتین در حال 
دســت دادن با ترزا می، نخست وزیر 

بریتانیــا، که به شــکل فوق العاده ای 
عبوس به نظر می رسید، منجر به طوفان 
رسانه ای دیگری شد و در طول نشست 
گروه، در گردهم آیــی ثروتمندترین 
اقتصادهای جهان، وی نزدیک به ده ها 
جلسه و دیدار داشت و زمان الزم برای 
توافق با چین به منظور کاهش استفاده 
از دالر در تجارت هــای دوجانبه را که 
هدفــی بلندمدت برای روســیه بود، 

پیدا کرد.
پوتیــن در مصاحبــه خــود با 
فاینشال تایمز گفت که ایده  لیبرال، 
که از نظر او برجستگی دموکراسی، 
حقوق بشر، اشتراکات فرهنگی و 
صبوری هست، منسوخ شده  است.

وی گفت: لیبرال ها نمی توانند 
همچون چند دهه گذشته، هرچه 

می خواهند به دیگران دیکته کنند.
مقابله با مهاجران موجه است

وی گفت که آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان در اجــازه ورود یــک میلیون 
پناهجو، که بیشترشان سوری هستند، 
برای اقامت در کشورش مرتکب اشتباه 
شده و ترامپ با تالش برای جلوگیری از 
ورود مهاجران و موادمخدر از مکزیک، 

مسیر درست را رفته است.
پوتین گفــت: این ایــده لیبرال بر 
این پیش فرض اســتوار است که نباید 
کاری انجام شود؛ مهاجران می توانند 
با معافیت از مجازات، بکشند، غارت و 

تجاوز کننــد، چراکه حقــوق آن ها 
به عنوان مهاجر باید حفظ شــود؛ اما 
هر جنایتی مجازات خود را دارد. ایده 
لیبرال منسوخ شده اســت. این ایده 
در تضــاد با منافع اکثریت گســترده 

جمعیت است.
پوتین در مصاحبه خود همچنین 
تنوع تمایالت و هویت جنسی مردم را 
ورای تحمل دانست و گفت: ما مشکلی 
با اشخاص دگرباش نداریم، اما برخی 
مســائل از نظر ما بیش از اندازه است. 
آن ها حاال مدعی هستند که کودکان 
می توانند پنج یا شــش نقش جنسی 
داشته باشــند. دونالد تاسک، رئیس 
شورای اروپا در واکنش به این سخنان 
در توئیتر خود نوشت: من قویاً با آقای 
پوتین که می گوید لیبرالیسم منسوخ 
شده است، مخالفم. چیزی که از نظر 
من منسوخ شده، استبدادگرایی، کیش 
شــخصیت و حاکمیت اولیگارش ها 
است. پوتین 66 ســاله، مأمور سابق 
کاگ ب که تقریباً 20 ســال قدرت را 
در روسیه در دســت دارد، پس از آنکه 
وعده داد با دشمنان تروریست  خود در 
چچن با »ضرب و شتم مواجه شود«، 
قدرت را در روســیه در دست گرفت؛ 
اصطالحی که حاال در روسیه به شدت 
عمومی شده اســت. پوتین که گهگاه 
در ســخنان خود تأکیــد می کند که 
مرد فاسدی نیســت، یکبار به شوخی 
عنوان کرد که کار کمونیستی همچون 
ارتباط جنسی گروهی است به گونه ای 
که ممکن نیست بتوان تشخیص داد 
چه کسی مشغول فعالیت و چه کسی 

مشغول انتفاع است. زمانی که وی در 
مورد اقدامات در جنگ چچن در اوایل 
قدرتش مورد انتقاد بود، یکبار در یک 
نشســت خبری، خبرنگاری را که در 
مورد قربانیان مین های کارگذاشــته 
شده ســوال کرده بود، تهدید به اخته 
شدن کرد. در اظهارات افتتاحیه نشست 
گروه بیست در اوساکای ژاپن، ترامپ در 
حال خوش و بش با پوتین، در اظهارنظر 
در مورد خبرنگاران گفت: از دست آن ها 
خالص شو؛ اخبار قالبی اصطالح بزرگی 
است، اینطور نیست؟ تو این مشکل را 

در روسیه نداری، اما ما داریم.
پوتین در واکنش بــه این حرف ها 

گفت: در روسیه هم همینطور است.
کمیتــه حفاظــت از خبرنگاران، 
کشته شدن 58 خبرنگار در روسیه را 
در دوران پس از شوروی سابق مستند 
کرده اســت که بیشترشــان به قتل 
رسیده اند یا در حوادثی بدون ذکر علت 

جان خود را از دست داده اند.
دیمیتری اس پسکوف، سخنگوی 
پوتین، روز جمعه )هفتــم تیر ماه( در 
نشســت خبری با حضور خبرنگاران 
روس در شفاف سازی سخنان پوتین 
گفت که وی نفس نظم سیاسی لیبرال 
را مورد انتقاد قرار نداده اســت، بلکه او 
تالش رهبران غرب بــرای اعمال آن 
برای حذف دیگر نظام های سیاسی را 

قبول ندارد.
پســکوف گفت: بنا به بــاور من، 
والدیمیر پوتین همچنان به ایده های 
لیبرالیسم بسیار نزدیک مانده است. 
اما اگر در همین حال استبدادگرایانی 
در برخی مناطق باقی مانده اند، باید از 
مردم آن کشــورها در این مورد سوال 
پرسید. ما نباید آن ها را قضاوت کنیم و 

رژیم و دولتشان را تغییر دهیم.

در حاشیه نشست سران گروه 20 چه گذشت؟

ماجراهای آقای پوتین در اوساکا

گزارش

وزرای دفاع ناتو در جریان دو روز مذاکره خود 
در بروکسل به مسائلی چون ادعای نقض پیمان 
 )INF( منع موشک های هســته ای میان برد
توسط روســیه، افزایش در تشــریک فشارها، 
وضعیت دفاعی و بازدارنگی ناتو، تکنولوژی های 
جدید و مأموریــت این ائتالف در افغانســتان 
پرداختند. به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، 
وزرای دفاع ناتو یک سیاست فضایی کلی جدید 
را تأیید کردند که رویکرد ناتــو را در زمینه فضا 
و همچنین فرصت هــا و چالش هایی که در این 

زمینه وجود دارند، هدایت خواهد کرد.
ینس اســتولتنبرگ، دبیر کل منتخب ناتو 
از کشور نروژ در این نشست گفت: ما می توانیم 
در قالب یک نشست، نقش مهمی برای تشریک 
اطالعات، افزایش قابلیــت همکاری و تضمین 
اینکه عملیات هــا و مأموریت های ما می توانند 

حمایت الزم را جذب کنند، ایفا کنیم.
در جریان این نشست وزرای دفاع کشورهای 
عضــو ناتــو همچنین بــه وضعیــت دفاعی و 
بازدارندگی ناتو از جمله ابتــکار عمل آمادگی 
پرداختند. تا سال 2020 میالدی متحدان 30 
کشتی جنگی، 30 گردان زمینی، 30 اسکادران 
هوایی ایجاد خواهند کرد که می توانند ظرف 30 
روز آماده شوند. استولتنبرگ اعالم کرد: متحدان 
در حال حاضر حدود سه چهارم از نیروهای الزم را 
فراهم کرده اند. همچنان کارهایی باید انجام شوند 

اما تا پایان امسال )201۹( ما قصد داریم به قدرت 
کامل دست یابیم.

همچنان در افغانستان حضور داریم
افغانســتان در رأس برنامه این نشست قرار 
داشت. به طوری که نشستی با تمام کشورهای 
شرکت کننده در مأموریت حمایت قاطعانه ناتو 
با مشارکت ســازمان ملل، اتحادیه اروپا، بانک 
جهانی و اسداهلل خالد وزیر دفاع افغانستان برگزار 
شــد. دبیر کل منتخب ناتو در این زمینه گفت:  
ناتو به تأمین حمایــت مالی از نیروهای امنیتی 

افغان تا ســال 202۴ میالدی ادامه خواهد 
داد. نیروهای ناتو مادامی که الزم باشــد به 
منظور حفاظت از افغانستان در برابر تبدیل 
مجدد آن به عنــوان پناهگاهی امن برای 

تروریســت های بین المللی در 
افغانستان حضور خواهند 

داشت.
استولتنبرگ افزود: 
در حالی که چالش های 
متعــددی همچنان 
در افغانســتان باقی 
مانده، امــا در حال 
حاضر یــک فرصت 
منحصر به فرد برای 

صلح داریم.
وی تاکیــد کــرد: 

متحدان به طور کامل از تالش های آمریکا برای 
دستیابی به یک ســازش سیاسی در افغانستان 
حمایت می کنند، متحدان اخیــراً نیروهایی را 
برای گروه جدید نیروهای چرخشــی تأمین و 
حمایت های مالی از نیروهای امنیتی افغانستان 

تا سال 202۴ میالدی را تأیید کردند.
 پاسخ ناتو به روسیه درصورت ادامه 

INF نقض پیمان
درخصوص ادعای نقض پیمان INF توسط 
روسیه، متحدان بار دیگر از مسکو خواستند تا 
به تبعیت کامل و قابل تأیید این پیمان 
بازگردد. وزرای دفاع ناتو توافق کردند 
که اگر روســیه به پیروی از این پیمان 

بازنگردد، ائتالف ناتو پاسخ خواهد داد.
اســتولتنبرگ گفت: مــا آینه آنچه 
روســیه انجام می دهد، نیستیم. ما یک 
رقابــت تســیلحاتی جدید 

نمی خواهیم، اما در عین حــال ما باید به حفظ 
بازدارندگی و دفاع معتبر ادامه دهیم. روســیه 
همچنان این فرصت را دارد تــا پیمان INF را 
نجات دهــد و متحدان این پیام را در نشســت 
قریب الوقوع شورای ناتو- روسیه به مسکو ابالغ 

خواهند کرد.
وزرای دفاع ناتــو همچنین پیشــرفت در 
تشریک فشارها از لحاظ مالی، توانایی و کمک ها 

را به بحث گذاشتند.
استولتنبرگ گفت: تشریک عادالنه فشارها 
اساس تمام اقداماتی است که ائتالف ناتو انجام 
می دهــد و ما در این زمینه شــاهد پیشــرفت 
چشــمگیری هستیم. تشریک فشــار موضوع 
مهمی است که در نشســت رهبران ناتو که در 
ماه دســامبر در لندن برگزار می شود رسیدگی 

خواهد شد.
مذاکرات ترکیه و آمریکا بر سر سوریه

در حاشیه نشست ســران ناتو، وزارت دفاع 
ترکیــه در بیانیه ای اعالم کرد، وزیــر دفاع این 
کشور و نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه درباره 
وضعیت موجود در شهر منبج سوریه و همچنین 

شرق رود فرات مذاکره کردند.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه 
در این بیانیه آمده است: خلوصی آکار، وزیر دفاع 
ترکیه و جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در امور 
ســوریه در جریان این نشست که در مقر ناتو در 
بروکسل برگزار شد، درباره آخرین تحوالت در 

سوریه نیز گفت وگو کردند.
آکار به جفری گفت که ترکیــه انتظار دارد 
آمریکا بر سر وعده های خود در خصوص منبج 
بماند. آنکارا و واشنگتن سال گذشته به توافقی 

دست یافتند که بر خروج شبه نظامیان یگان های 
مدافع خلق کرد از شــهر منبج به منظور حفظ 

ثبات منطقه تاکید می کرد.
در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است: آکار 
بار دیگر بر دیدگاه های آنکارا برای تشکیل یک 

منطقه امن در شرق رود فرات تاکید کرد.
ترکیه پیشتر تاکید کرده بود، ایجاد منطقه 
امن در این منطقه باید عاری از شــبه نظامیان 
کرد پ. ک.ک و یگان های مدافع خلق کرد باشد 

و امنیت این منطقه توسط ترکیه تأمین شود.
آکار پس از این دیدار گفــت: امنیت پروژه 
جنگنده های اف 35 و جنگنده ها نیز برای ترکیه 
درست همانند آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت. تالش ها برای حــذف ترکیــه از پروژه 
جنگنده های اف 35، دفاع و بازدارندگی ناتو را به 

طور چشمگیری به مخاطره می اندازد.
وی افزود: ترکیه تمامی مسئولیت های خود 
را به عنوان یکی از اعضای پروژه جنگنده های اف 
35 انجام داده است، این پروژه یک توافق تجاری 
اســت و ترکیه در این زمینه از تمامی حقوقش 

دفاع خواهد کرد.
وی ضمن تاکید بر اینکــه ترکیه انتظار دارد 
روابطش بــا آمریکا بر مبنای احتــرام متقابل و 
دوستی باشد، گفت: این دو کشور قادر خواهند 
بود در خصوص این مساله در یک مسیر سازنده 

قدم بردارند.
آکار بار دیگر درخواست ترکیه برای تشکیل 
یک کارگروه با مشارکت ناتو را درخصوص خرید 
سامانه های دفاع موشکی اس ۴00 روسیه توسط 
آنکارا به منظور گفت وگو دربــاره نگرانی های 

آمریکا تکرار کرد.

افغانستان اصلی ترین محور مذاکرات این نشست دو  روزه  بود

بررسی وضعیت دفاعی و بازدارنگی ناتو در   بروکسل

پوتین در طول نشست 
گروه20، در گردهم آیی 

ثروتمندترین اقتصادهای 
جهان، ده ها جلسه و دیدار 
داشت و فرصت کافی برای 

توافق با چین به منظور 
کاهش استفاده از دالر در 

تجارت های دوجانبه را 
که هدفی بلندمدت برای 

روسیه بود، پیدا کرد

پوتین گفت که آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان در اجازه 
ورود یک میلیون پناهجو، 

که بیشترشان سوری 
هستند، برای اقامت در 

کشورش مرتکب اشتباه 
شده و ترامپ با تالش برای 

جلوگیری از ورود مهاجران 
و موادمخدر از مکزیک، 

مسیر درست را رفته است
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