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 این روزهــا جنــب و جوش های 
زیادی در منطقه خاورمیانه و حاشیه 
خلیج فــارس به چشــم می خورد که 
تمام مولفه ها اعم از سیاسی، اقتصادی، 
امنیتــی و نظامــی را دربرمی گیرد. 
به عنوان مثال روز گذشــته )شنبه( 
خبرگــزاری رســمی امــارات )وام( 
اعالم کرد که رزمایــش توپخانه های 
آهنین۲۲ بین نیروی دریایی امارات 
و نیروهای آمریکایی آغاز شد و تا ۲۳ 

ژوئن ادامه دارد. 
هــدف از این رزمایش مشــترک 
نیز، تبادل مهارت هــای نظامی برای 
افزایــش مهارت و آمادگــی جنگی و 
تقویت روابط دفاعی میــان امارات و 
آمریکا اعالم شد. این در حالیست که 
اوایل ســال جاری میالدی یعنی ۳1 
ژانویه، امارات در بزرگترین رزمایش 
دریایی خاورمیانه با رهبری آمریکا در 

بحرین شرکت کرد و در این رزمایش 
که تا 1۷ فوریه ادامه داشت ۶۰ کشور 
و نهاد بین المللی از جمله ترکیه، مصر، 
عربســتان و بحرین حضور داشتند. 
این رزمایــش در حالی برگزار شــده 
که چندی بعد قرار اســت جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا به عربســتان 
سعودی سفر کند و با ســایر رهبران 
کشورهای منطقه به بحث و گفت وگو 
بنشــیند. در این میان امــا بحثی که 
بایــد موردنظر قرار بگیــرد تحرکات 
کشورهایی اســت که در حاشیه این 
روند قرار دارند و سعی می کنند خود 
را به نوعی در ســایه نگه دارند. بدون 
شــک رژیم صهیونیستی محور اصلی 
این تحوالت است و به صورت خزنده 
و بعضاً علنی در حــال جای گیری در 
منطقه و تحوالت جــاری جغرافیای 
حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه است. 
نمونه این مســاله را باید حمله اخیر 
جنگنده های اسرائیل به غزه دانست. 
ســایت عربی ۲1 روز گذشته )شنبه( 
اعالم کرد که جنگنده های ارتش رژیم 

صهیونیستی پایگاهی را در مرکز نوار 
غزه هدف قرار دادند و در اخبار تکمیلی 
اعالم شد که جنگنده های ارتش رژیم 
صهیونیستی از نوع اف 1۶ حدود 1۰ 
موشک به پایگاه صالح الدین وابسته 
به گردان های القســام، شاخه نظامی 
جنبش مقاومت اســالمی فلسطین 
)حمــاس( در مرکز نوار غزه شــلیک 
کردند. این اقدام اگرچه ممکن اســت 

از منظر بسیاری از تحلیلگران عادی به 
نظر برسد اما واقعیت این است اسرائیل 
بک حاشــیه امن و یک چراغ ســبز از 
ســوی آمریکا دریافت کرده که دست 
به چنین اقداماتی می زند. بخشــی از 
تحرکات اسرائیلی ها هم سیاسی است 
و در هماهنگــی کامل با کشــورهای 

عربی انجام می شود. 
به عنوان مثــال در روزهای اخیر 
شــاهد بودیم که بحث عادی ســازی 
روابط اسرائیل و عربستان داغ تر از هر 
زمان دیگر شده است و حتی بسیاری از 
کارشناسان جهان عرب اعالم کرده اند 
که اسرائیل همین حاال و از حدود 5 تا 
1۰ سال پیش در عربستان حضور دارد 
ولی آل سعود جرأت علنی کردن این 
موضوع را فعاًل ندارد و احتمال دارد که 
بایدن این مساله را علنی و به دنیا اعالم 
کند. از منظری دیگر ترکیه هم در حال 
ترمیم روابط خود با اســرائیل و اعراب 
است و به نوعی گام برمی دارد که هم در 
شمال عراق و سوریه مشغول متشنج 
کردن اوضاع است و هم در افغانستان، 

لیبی، قره باغ و حتی در قطر و حاشیه 
خلیج فارس به دنبــال تامین منافع 

خود است. 

بن سلمان در آنکارا! 
به یاد داریم که ماه گذشــته رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
در کمال ناباوری به جده ســفر کرد و 
مورد استقبال ملک ســلمان، پادشاه 
عربستان قرار گرفت، شاهد مالقات او 
با ولیعهد سعودی نیز بودیم. این اقدام 
برای بســیاری از منتقدان اردوغان به 
خصوص کسانی که هنوز پرونده جمال 
خاشقجی را ناتمام می دانند، به عنوان 
مدلی از مماشات با قاتلی تلقی شد که 
تمام نهادهای حقوق بشری دنیا آن را 
محکوم کرده اند اما به نظر می آید که 
دو طرف )ترکیه و عربستان( در حال 
بازسازی روابطی هستند که چندین 
سال نوســانات زیادی داشته است. بر 
همین اســاس روز جمعه بسیاری از 
رســانه ها از جمله خبرگزاری آناتولی 
و واس اعــالم کردند کــه محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربســتان سعودی 
قرار اســت ۲۲ ژوئن به ترکیه ســفر 
کند. خبرگــزاری آلمان هــم در این 
میان اعالم کرده که بن ســلمان قرار 
اســت عالوه بر ترکیه به اردن و مصر 

هم سفر کند. 
رویترز هم بــه نقل از یــک مقام 
ترکیه ای اعــالم کرد کــه محور این 
سفر مسائل منطقه ای و بین المللی از 
جمله برجام، جنگ یمن، پیامدهای 
بحــران اوکراین بر منطقــه و تقویت 
روابط میــان این کشــورها و ریاض و 
امضای توافق هــای مربوط به انرژی و 
تجارت خواهد بود. اینکــه چهار روز 
دیگر )اول تیر و برابر با ۲۲ ژوئن( قرار 
است ولیعهد عربســتان در ترکیه چه 
مســائلی را مطرح کند و اردوغان چه 
درخواست هایی از وی خواهد داشت 
معلوم نیست اما آنچه در این میان باید 
مدنظر قرار بگیرد این اســت که سفر 
بن ســلمان دقیقاً قبل از سفر بایدن 
به ریاض و دیدارش با رهبران شورای 

همکاری خلیج فارس انجام می شود که 
به نوعی نشان می دهد یک هماهنگی 
علنی در پشت صحنه میان واشنگتن 
و ریاض در مورد این سلســله سفرها 
انجام شده است. توجه داشته باشید که 
منابع عربی اعالم کرده اند دلیل دیگر 
سفر بن سلمان به این سه کشور، انجام 
مشورت های الزم برای هماهنگ کردن 
مواضع عربستان، اردن و مصر پیش از 
برگزاری نشست ریاض است که قرار 
اســت در نیمه ماه ژوئیه با حضور جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برگزار 
شود؛ به گونه ای که نخست وزیر عراق 
و رئیس جمهوری مصــر هم به عنوان 
میهمانان ویژه در این نشست حضور 
خواهند داشت. نکته دیگر این است که 
سه روز پیش )پنجشنبه( منابع خبری 
اعالم کردند که شهرداری واشنگتن 
خیابانی را که ســفارت عربستان در 
آمریکا در آن قــرار دارد به نام »جمال 

خاشقجی« نام گذاری کرده است.
 این اقدام در اثنای ســفر ولیعهد 
ســعودی به ترکیه می تواند یک پیام 
معنادار از سوی واشــنگتن به ریاض 
باشــد؛ به این معنی که آمریکایی ها با 
این اقدام به بن ســلمان می گویند که 
هنوز سایه اهرم فشار پرونده خاشقجی 
در باالی سر ریاض و ولیعهد این کشور 
نمایان اســت و او باید بــا پروژه های 
منطقه ای آمریکا و اســرائیل همسو 

شود. 
بر این اساس آنچه در سفر ولیعهد 
سعودی به خصوص در اثنای وضعیت 
فعلی که صداهای ناهمگون از منطقه 
علیه ایران به گوش می رسد باید مدنظر 
قرار بگیرد، بحث هماهنگی عربستان 
با راهبرد واشــنگتن - تل آویو اســت 
که باید آن را تکمیل بخشــی از پازل 

منطقه ای واشنگتن دانست!

ولیعهد سعودی پیش از سفر بایدن به عربستان؛ به ترکیه، مصر و اردن می رود؛

هماهنگی نهایی برای پروژه منطقه ای واشنگتن
انفجار خونین

 در معبد سیک های کابل

در حمله مســلحانه به معبد جامعه کوچک سیک 
افغانستان یک سیک و یک نیروی امنیتی طالبان و یک 
مهاجم ناشناس کشته شــدند به گزارش رویترز، گفته 
می شود که مهاجمان مسلح وارد معبد هندوها شده اند 
و شروع به درگیری و تیراندازی کردند. این عبادتگاه در 
کابل، پایتخت، در اوایل صبــح زمانی که بیش از ۳۰ تن 
داخل آن بودند، هدف یک بمب قرار گرفت. این آخرین 
عبادتگاه ســیک های باقی مانده در کابل اســت. فرد یا 
گروهی مســئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. 
طالبان تا کنون در این  مورد چیــزی نگفته اند. گورنام 
سینگ، یکی از مقامات این معبد گفت: در لحظه وقوع 
انفجار حدود ۳۰ تن در این معبد حضور داشتند و هنوز 
مشخص نیست که چه تعداد از آنان جان خود را از دست 
داده اند. وی افــزود: طالبان به ما اجــازه ورود نمی دهد 
و نمی دانیم چــه کار کنیم. رهبران جامعه ســیک در 
افغانســتان اخیراً تخمین می زنند که فقط 1۴۰ سیک 
از جمعیت 1۰۰ هزار نفری در دهه 1۹۷۰ در افغانستان 
باقی مانده اند. هند که بیشتر جمعیت سیک های جهان 
را در خود جای داده اســت، گفت که از اخبار این حمله 
»عمیقا نگران« است. سخنگوی طالبان به خبرگزاری 
رویترز گفت که مهاجمان قصد داشتند با یک خودروی 
مملو از مواد منفجره به این محل حمله کنند، اما قبل از 

رسیدن به هدف، منفجر شدند.
مسئوالن طالبان گفتند که حمله پایان یافته است 
و عملیات پاکســازی در جریان است. افغانستان زمانی 
جمعیت سیک و هندو پویایی داشت، اما سال ها درگیری 
و بی ثباتی سبب کاهش شدید این جامعه شد. زمانی که 
طالبان سال گذشته قدرت را به دست گرفت، تنها کمتر 
از ۳۰۰ سیک در افغانستان باقی مانده بودند. آنها بارها 
توسط شاخه محلی داعش مورد حمله قرار گرفته اند و 
بمب گذاران انتحاری جامعه آن ها را در حمالتی بزرگ 
طی سال های ۲۰1۸ و ۲۰۲۰ هدف قرار دادند. طالبان 
به این جامعه، حق ماندن در افغانســتان و ادای مناسک 
مذهبی خود اطمینان داده بود، اما در طول سال گذشته 
ده ها تن دیگر به هند گریختند. از زمانی که طالبان قدرت 
را به دست گرفته است، این کشور شاهد حمالت مداوم 
شاخه خراسان گروه داعش بوده است. سال گذشته در 
نتیجه حمله یک بمب گذار انتحاری به عبادتگاه اقلیت 
سیک ها در کابل، دســت کم ۲۶ نفر کشته و ۸ نفر دیگر 
زخمی شــدند. گروه داعش مســئولیت آن حمله را به 

عهده گرفت.
    

ورود ناو جنگی روسیه به آب های 
سرزمینی دانمارک!

ارتش دانمارک اعالم کرد یک ناو جنگی روســیه 
روز جمعه دو بار حریم آب های ســرزمینی دانمارک 
در شــمال جزیره برنهلم در دریــای بالتیک را نقض 

کرده است. 
دانمارک می گوید به هنگام این اقدام ناو روسی یک 
جشنواره دموکراسی در این جزیره در حال برگزاری بود 
و مقام های ارشد از جمله نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
دانمارک در آن حضور داشــتند. وزارت امور خارجه 
دانمارک، این اقدام »تحریک آمیز« روسیه را محکوم 
کرده و آن را »غیر قابل قبول« خوانده اســت. سفارت 
روســیه در دانمارک می گوید دولت دانمارک در باره 
ادعای خود سند و مدرکی ارائه نداده است. به گزارش 
رویترز، ارتش دانمارک در بیانیه خود گفت ناو جنگی 
روسیه بار اول روز جمعه ساعت ۰۰۳۰ به وقت گرینویچ 
و بار دوم، چند ســاعت بعد بدون مجوز وارد آب های 
دانمارک شــد. این ناو جنگی پس از برقراری تماس 
رادیویی نیروی دریایی دانمارک محل را ترک کرد. یپه 
کوفود، وزیر امور خارجه دانمارک با اشاره به برگزاری 
جشنواره دموکراســی دانمارک در جزیره برنهلم در 
توییتر خود نوشــت: »یک اقدام تحریک آمیز عمیقا 
غیرمسئوالنه، فاحش و کامال غیرقابل قبول.« وزیر امور 
خارجه دانمارک گفت سفیر روسیه به همین خاطر به 
وزارت امور خارجه احضار شده است. سفارت روسیه در 
بیانیه ای اعالم کرد »به سفیر گفته شده است که یک 
کشتی جنگی روسی »ظاهرا« وارد آب های سرزمینی 

دانمارک شده است.« 

جهاننما

فرشاد گلزاری

مهمترین دلیل سفر 
بن سلمان به اردن، ترکیه 

و مصر، انجام مشورت های 
الزم برای هماهنگ کردن 

مواضع عربستان با اَمان 
و قاهره پیش از برگزاری 

نشست ریاض خواهد بود 
که قرار است در نیمه ماه 

ژوئیه با حضور جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا 

برگزار شود

چند روز قبل از اعالم سفر 
ولیعهد سعودی به ترکیه، 

شهرداری واشنگتن 
نام خیابانی که سفارت 

عربستان در آن قرار دارد 
را به جمال خاشقجی تغییر 

داد به این معنا که هنوز 
سایه اهرم فشار پرونده 
خاشقجی در باالی سر 

ریاض و ولیعهد این کشور 
نمایان است

یــک گــزارش اســرائیلی فــاش کــرد کــه 
رژیم صهیونیســتی به واســطه تکنولــوژی خود در 
زمینه آبی در حال نفوذ به دولت های عربی است حتی 
آنهایی که رابطه خوبی با اســرائیل ندارند. به گزارش 
روســیاالیوم، در گزارش شبکه اســرائیلی۲۴  آمده 
است که در بحبوحه تشدید بحران آب در خاورمیانه، 
شــرکت های اســرائیلی که از فناوری پیشرفته آب 
اســتفاده می کنند، اجرای پروژه هایــی را در برخی 
از اماکن منطقــه آغاز کرده اند. تمرکــز این گزارش 
بر فعالیت شرکت اســرائیلی واترِژن است که یکی از 
شرکت های پیشــرو در زمینه آب در جهان به شمار 
می رود. بنیانگذار این شرکت یک تاجر روسی- یهودی 
به نام میخائیل میریالشــویلی اســت و این شرکت 
ژنراتورهای ویژه ای ساخته است که می تواند هوا را به 
آب آشــامیدنی تبدیل کند. این شرکت علیرغم عدم 
وجود روابط دیپلماتیک یا توافقنامه صلح با اسرائیل، 

به دنبال گسترش این ژنراتورها دربرخی از دولت های 
عربی اســت. در این گــزارش آمده اســت: با وجود 
تنش بین اســرائیل و حماس در نوار غزه، این شرکت 
دســتگاه هایی را برای اســتخراج آب در شــهر خان 
یونس مســتقر کرده اســت. غزه از یک بحران واقعی 
آب آشــامیدنی رنج می برد. بر اســاس گزارش های 
سازمان ملل، تنها ۳ درصد از آب غزه با استانداردهای 

بین المللی آب مطابقت دارد.

استفاده اسرائیل از تکنولوژی های آبی برای نفوذ در منطقه
خبر

یک منبع آگاه نظامی در گفت وگــو با خبرگزاری 
رســمی یمن، اعالم کرد که ائتالف سعودی، طی تنها 
۲۴ ساعت، مرتکب ۴۴ مورد نقض آتش بس از طریق 
پرواز هواپیماهای شناســایی مســلح و جاسوسی در 
حریم هوایی اســتان های مأرب، تعز، حجه، الجوف، 
 صعــده، الضالع، البیضــاء و جبهه های مرزی شــده

است. 
خبرگزاری ســبأ به نقل از این منبع آگاه همچنین 
نوشــت: نقض های صورت گرفته طی ۲۴ ساعت روز 
جمعه، همچنین شــامل یک نفوذ به استحکامات در 
اطراف شهر مأرب، ســه حمله هوایی با هواپیماهای 
شناسایی به منازل مسکونی شهروندان، مواضع ارتش 
و کمیته های مردمی در شهرســتان فاخر در اســتان 
الضالع بــود. همچنین یک اقدام به نفوذ و پیشــروی 
مــزدوران ائتالف متجاوز به ســوی مواضــع ارتش و 
کمیته های مردمی در جبهه الضباب در اســتان تعز 

صورت گرفته اســت. یک حمله توپخانه ای نیز علیه 
این جبهه و نیز المدافن در استان تعز ثبت شده است و 
ائتالف متجاوز سعودی به مواضع ارتش و کمیته های 
مردمی در نجــران نیز حملــه توپخانــه ای کرد. به 
گفته این منبع، ۳۸ مورد تیراندازی به ســوی منازل 
شــهروندان و مواضع ارتش و کمیته های مردمی در 
استان های مأرب، تعز،  حجة، صعدة، الضالع، والبیضاء 

وجبهه های مرزی نیز ثبت شده است.

نقض مکرر آتش بس یمن توسط ائتالف سعودی
خبر

خبرگزاری رسمی سوریه اعالم کرد که نیروهای آمریکایی محموله ۴۰ دســتگاه کامیون بزرگ از گندم منطقه 
الجزیره در این کشور را به سرقت بردند. خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد، نیروهای آمریکایی محموله ۴۰ 
دســتگاه کامیون بزرگ از گندم منطقه الجزیره در این کشور را به سرقت برده و به 
پایگاه های خود در شمال عراق منتقل کردند. همچنین این خبرگزاری اعالم کرد 
که تشکل های تروریستی مورد حمایت دولت ترکیه که در حومه شمالی الذقیه و 
حومه شمال غربی ادلب پراکنده هستند، با شلیک دو راکت به مناطق مسکونی واقع 
در اطراف شهر کسب، خسارات مالی جزئی را به این منطقه وارد کردند. طبق گزارش 
سانا، در حومه شمال غربی ادلب و حومه شمالی الذقیه، برخی گروه های تروریستی 
وابسته به جبهه النصره مستقر هستند که از طرف دولت ترکیه حمایت می شوند، 
آنها با حمالت راکتی به مناطق امن، موجب زخمی شــدن غیرنظامی شــده اند و 

خساراتی را وارد کرده اند.

سازمان یونیسف اعالم کرد که تعداد کودکان آواره در جهان به ۳۶.5 میلیون تن در اواخر سال میالدی گذشته 
رسید که این باالترین آمار ثبت شده از زمان جنگ جهانی دوم است. به گزارش القدس العربی، صندوق حمایت 
از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( در بیانیه ای به مناسبت نزدیک شدن 
به روز جهانی آوارگان در ۲۰ ژوئن عنوان داشت: نزاع و خشونت و بحران های 
دیگر در جهان، باعث آواره شــدن ۳۶.5 میلیون کودک از خانه هایشــان در 
اواخر سال ۲۰۲1 شد و این باالترین آمار ثبت شده از زمان جنگ جهانی دوم 
است. در این بیانیه آمده است، طبق این آمار، 1۳.۷ میلیون کودک پناهنده و 
پناهجو هستند و حدود ۲۲.۸ میلیون کودک در داخل کشورهایشان به دلیل 
نزاع و خشونت از خانه و کاشانه خود آواره شده اند. طبق این بیانیه، این آمارها 
شامل کودکان آواره شده به دلیل بحران های زیست محیطی و جنگ اوکراین 

نمی شود.
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