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کلمبیا، گروه های مسلح را مسئول 
اعتراضات اصالحات مالیاتی می داند

وزیر دفــاع کلمبیا، 
گــروه هــای مســلح 
غیرقانونی را مســئول و 
مقصر غارت و خرابکاری 
در جریــان پنــج روز 
اعتراضات خیابانی در این کشور می داند. به گزارش 
رویترز، دیگو موالنو، وزیر دفاع کلمبیا طی سخنرانی 
ارسال شده به صفحه فیسبوک پلیس ملی ضمن 
ابراز همدردی با مرگ یک افسر در جریان ناآرامی ها، 
گفت: در جریان تظاهرات، ۵۴۰ افسر پلیس ملی و 
۳۰۶ غیرنظامی زخمی شدند. اعتراضات در کلمبیا 
در روزهای اخیر با هدف خروج از اصالحات مالیاتی 
پیشنهاد شده از ســوی دولت ایوان دوکو، رئیس 
جمهوری کلمبیا برگزار شد؛ دوکو روز یکشنبه گفت 
که پارلمان این کشور پیشنهاد را پس گرفته است. 
اعتراضات روز دوشــنبه در بوگوتا، پایتخت و سایر 
شهرهای کلمبیا از ســرگرفته شد و راه های اصلی 
در برخی از مناطق کشور از سوی معترضان مسدود 
شد. موالنو، وزیر دفاع کلمبیا در یک نشست خبری 
با اعالم اینکه آنهایی که دســت به خشونت زدند، 
آنهایی نبودند که اعتراضات را به صورت صلح آمیز 
برگزار کردند، گفت: کلمبیا با تهدیدهای خاصی از 
سوی سازمان های جنایتکاری روبروست که در این 
اقدامات خشونت آمیز دست داشتند. وی برای تایید 
این مساله داده های سازمان اطالعات کلمبیا را نقل 

کرد اما جزئیات را ذکر نکرد.
    

رأی الیوم: هیئت عربستانی 
درسوریه با بشاراسد دیدار کرد

روزنامــه رای الیوم، 
دیدار هیئت عربستانی 
با بشار اســد و معاونش 
در دمشــق را فاش کرد. 
روزنامــه رای الیوم روز 
دوشنبه از ســفر یک هیئت بلندپایه عربستان به 
دمشق و دیدار با »بشار اســد«، رئیس جمهوری 
سوریه برای آماده سازی بازگشــت روابط بین دو 
کشور خبر داد. این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک 
سوریه نوشت: هیئت عربستانی به ریاست »خالد 
الحمیدان«، رئیس دســتگاه اطالعات عربستان 
به دمشق رفته و با بشار اســد و »علی المملوک«، 
معاون ریاست جمهوری در امور امنیتی دیدار کرد. 
به گزارش این روزنامه، دو طرف بر سر سفر آتی پس 
از عید فطر توافق کردند. یعنی توافق شــده هیئت 
سعودی بعد از عید فطر برای ســفری طوالنی به 
دمشق بازگردد. به نقل از میدل ایست نیوز، منابع 
مذکور گفتند دو طرف همچنین بر سر بازگشایی 
سفارت عربستان در دمشق به عنوان گام نخست 
از ســرگیری روابط توافق کردند. این منابع اشاره 
کردند که هیئت عربستانی به مقامات سوریه گفته ، 
عربستان از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و حضور 
در کنفرانس ســران کشــورهای عربی در الجزائر 
استقبال می کند. این گشــایش در روابط سوریه 
و عربســتان بعد از گمانه زنی ها درباره دیدارهای 

هیئت های عربستانی و ایرانی است. 
    

اقدامات بین المللی و منطقه ای برای 
صدور قطعنامه پایان جنگ یمن

منابــع به شــبکه 
لمیادیــن گفتنــد،  ا
اجماعــی بین المللی و 
منطقه ای بــرای حذف 
قطعنامه ۲۲۱۶ درباره 
یمن وجود دارد. این منابع تاکید کردند، این ابتکار 
عمل منطقــه ای و بین المللــی از همه طرف های 
سیاسی و نظامی یمن خواهد خواست وارد مذاکرات 
شــوند. به نقل از منابع ویژه، آنها در روز دوشنبه از 
تحرکات سازمان ملل، دیگر طرف های بین المللی 
و منطقه ای برای پایان دادن به بحران یمن و توقف 
جنگ خبر دادند. این منابع افزودند: اجماعی درباره 
حذف قطعنامه ۲۲۱۶ درباره یمن و جایگزینی آن با 
قطعنامه ای تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل 
وجود دارد. منابع اشاره کردند، رایزنی های سازمان 
ملل در خصوص بررســی چارچــوب جایگزین 
قطعنامه ۲۲۱۶ است که بر توقف جنگ و ازسرگیری 
روند سیاسی میان طرف های یمنی تاکید دارد. به 
گفته منابع، قطعنامه جدید بین المللی و سازمان 
ملل از همه طرف های سیاسی و نظامی یمن خواهد 
خواست وارد مذاکرات شــوند. این قطعنامه عمال 
صفحه عبدربه منصور هــادی، رئیس جمهوری 
مستعفی یمن را خواهد بســت و در این راستا در 
حال حاضر رایزنی ها بر بررسی چارچوبی جایگزین 
هادی تمرکز دارند. در این راستا محمد عبدالسالم، 
سخنگوی انصاراهلل یمن در توییتی نوشت: درباره 
جنگ جزئی و محدود )مأرب( صحبت می کنند اما 

یمن محاصره شده را فراموش کرده اند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 تحوالتی که این روزها در منطقه 
در حــال رخ دادن اســت روز به روز 
ابعاد جدیدی به خــود می گیرد. هر 
روز خبــر تــازه ای در مورد مســائل 
سیاسی و نظامی از خاورمیانه و حاشیه 
خلیج فارس به ســمت افکار عمومی 
جامعه بین الملل مخابره می  شود که 
برخی از آنها خوشــایند است و برخی 
دیگر به شــدت تلخ. در چند روز اخیر 
حرف و ســخن های زیادی در مورد 
روابط  جدید میان کشورهای منطقه 
به ویژه دولت های عربی به میان آمده 
که یکی از آنها مســاله نزدیک شدن 
ترکیه به مصر است. شــاید برخی از 
مخاطبان به یاد بیاورند که در ســال 
۲۰۱۳ میالدی و کمــی قبل تر از آن 
یعنی فوریه سال ۲۰۱۱ میالدی که 
حســنی مبارک آخریــن نفس های 
حیات سیاســی خود را می کشــید، 
ترکیه در حــال برنامه ریــزی بود تا 
بتواند با حمایت از اخوان المسلمین، 
ظرفیت سازی سیاسی در قاهره را به 

نفع خود افزایش دهد. بر این اســاس 
پس از آنکه حســنی مبارک از قدرت 
کناره گیری کرد، شاهد آن بودیم که 
ســعودی ها با تمام توان خود ســعی 
کردند تا یک گزینــه نظامی دیگر را 
به جای مبــارک جایگزیــن کنند و 
درنهایت فیلدمارشال »محمدحسین 
طنطاوی« که فرمانده نیروهای مسلح 
مصر تلقی می شد و در برهه ای از زمان 
رئیس شورای عالی نظامی مصر بود، 
به عنوان رئیس جمهوری موقت مصر 
انتخاب شد. در آن زمان تمام هم و غم 
عربستان و پس از آن امارات و اسرائیل 
این بود که باز هم یک گزینه نظامی به 
عنوان رئیس جمهور انتخاب شود اما 
یکباره ورق برگشــت و محمد مرسی 
از جبهه اخوان المســلمین به عنوان 
اولین رئیس جمهــوری غیرنظامی 
مصر به روی کار آمد. طبیعتاً آن هنگام 
ترکیه خوشحال ترین بازیگر مصر بود، 
اما دیری نپایید که ُمرسی با کودتای 
طراحی شــده از سوی ســعودی ها و 
امارات، سقوط کرد و باز هم عبدالفتاح 
السیسی که او هم نظامی بود در سال 
۲۰۱۳ میالدی بر صندلی ریاســت 
جمهوری تکیــه زد. از همانجا روابط 

آنکارا و قاهــره رو به تیرگــی رفت و 
رقابت های معناداری در عرصه نظامی، 
سیاسی و رسانه ای میان این دو کشور 
شروع شد. ترک ها در سوی دیگر، این 
تقابل را به سمت عربستان سعودی، 
امــارات و حتی بحرین هــم هدایت 
کردند و در آنجا بود که پروژه »اسالم 
سیاسی« اردوغان کلید خورد. حزب 
حاکم عدالت و توســعه علنــاً پس از 
بهار عربی سعی کرد از این پروژه برای 
تغییر نظام هــای موجــود در مصر، 
عربستان سعودی، ســوریه، لیبی و 
عراق اســتفاده کند اما حــاال به نظر 
می رسد که با گذشــت ۱۰ سال از آن 
روزها ترکیه در حال عقب گرد از این 
سیاست خود است. بر این اساس هفته 
گذشــته پارلمان ترکیه سند مربوط 
به تشکیل کمیته دوستی پارلمانی با 
همتایان لیبیایی و مصری را در اولین 
گام قانونگذاری بــرای نزدیک کردن 
دیدگاه ها با مصر و لیبی تصویب کرد. 
خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه اعالم 
کرد که این سند با اجماع آرا تصویب 
شده و همزمان با نزدیک بودن برگزاری 
اولین دیدار رســمی بین نمایندگان 
وزارت خارجه مصر و ترکیه در روزهای 

آینده، انجام گرفت. این  در حالیست که 
حزب عدالت و توسعه ترکیه، پیشنهاد 
تشکیل کمیته دوستی با مصر را چند 
روز پیش به پارلمان ارائــه کرده بود 
که نشــان می دهد این طرح اساساً از 
سوی اردوغان یا نزدیکان او در تعیین 
سیاســت های منطقه ای مطرح شده 

است. 
 قاهره دریچه ورود 

به شمال آفریقا
مصر بــه چند دلیل بــرای ترکیه 
اهمیت زیادی دارد که یکــی از آنها 
می تواند جایگاه این کشــور در جهان 

اســالم و دنیای عرب باشد که بخشی 
از آن به دلیــل وجود االزهــر در این 
کشور است. اما آنچه در شرایط کنونی 
که اقتصــاد دنیا با مشــکالت زیادی 
روبرو شــده اســت، در روابط با مصر 
حائز اهمیت است؛  جایگاه و موقعیت 
جغرافیایی این کشــور بــرای ترکیه 
است. اشراف این کشور بر دریای سرخ 
به نحوی برای ترکیه بسیار مهم است 
و به همین دلیل است که می بینیم دو 
روز پیش )دوشنبه( محمد موش، وزیر 
بازرگانی ترکیه صریحا اعالم می کند 
که آنکارا در حال حاضــر به مصر نیاز 
عمیق و فوری دارد. پس از این اظهارات 
وزیر بازرگانی ترکیه، سخنگوی وزارت 
خارجه ترکیه هم اعــالم کرد که قرار 
است که این هفته، آنکارا هیات رسمی 
را به ریاست سادات اونال، معاون وزیر 
خارجه ترکیه به مصر بفرست تا برای 
بررسی عادی ســازی روابط دو کشور 
با مقامات قاهره دیدار و مذاکره کند. 
احتمال دارد که این دیدار به نوعی یک 
بسترسازی و مقدمه چینی برای دیدار 
روسای جمهور ترکیه و مصر در آینده 
نزدیک باشد. در این میان باید توجه 
کرد که فارغ از تمام این مسائل، مصر 
برای ترکیه به ماننــد دریچه ورود به 
شمال آفریقا و به خصوص لیبی است. 

شــاید اظهارات ابراهیــم کالین، 
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه به 
خوبی این ادعا را تاییــد کند. او اخیراً 
اعالم کرده که عادی  ســازی روابط با 
مصر تاثیر مثبتی بــر وضعیت لیبی 
دارد؛ چراکه لیبی کشــوری است که 
آنکارا در تالش برای حفظ نفوذ خود 
در آن است! این حد از صراحت را باید 
به نوعی مدلی از یارکشــی و برقراری 
مناسبات دانست. بر این اساس که روز 
گذشته )سه شنبه( شاهد ورود مولود 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه به 
همراه خلوصی آکار، وزیر دفاع و هاکان 
فیدان، رئیس سرویس اطالعاتی این 
کشــور به لیبی بودیم که البته گفته 
شده یاشار گولر، رئیس هیئت ارکان 
ارتش ترکیه هم در این ســفر حضور 
داشته که نشــان دهنده آن است که 
ترکیه در حــال انعقــاد قراردادهای 

تسلیحاتی جدید و همچنین تمدید 
تفاهم نامه های آموزشی با دولت جدید 
لیبی است. در همین راستا دیروز مولود 
چاووش اوغلــو، وزیــر خارجه ترکیه 
در کنفرانس خبری مشــترک خود با 
نجال المنقوش، وزیر خارجه لیبی، به 
تصریح اعالم کرد که یادداشــت های 
مختلفــی از جمله تفاهــم دریایی، 
ترســیم مرزها، همکاری اقتصادی و 
ســرمایه گذاری های ترکیه در لیبی 
میان دو طرف به امضا رسیده است. او 
عالوه بر دیدار با یان کوبیس، نماینده 
ویژه سازمان ملل در امور لیبی در دیدار 
با محمد یونس المنفی، رئیس شورای 
ریاســتی لیبی هم بر حمایت آنکارا از 
دولت جدید لیبــی و همچنین ادامه 

حضور در این کشور تاکید کرد. 
از ســوی دیگر خلوصی آکار وزیر 
دفاع ترکیــه و عبدالحمیــد دبیبه، 
نخســت وزیر لیبی در شهر طرابلس 
پشت درهای بسته با هم دیدار کردند 
و در این دیدار هــاکان فیدان، رئیس 
ســرویس اطالعاتی ترکیــه )میت( 
هم حضور داشــته که روابط امنیتی 
و نظامی مورد بررســی قــرار گرفته 
است. این مولفه ها و اینکه یک هیأت 
در این سطح به لیبی اعزام شده و قرار 
است چند روز دیگر هیأت دیگری به 
مصر برود، نشــان می دهد که وزارت 
خارجه ترکیه در حال تجدیدنظر در 
سیاســت های خود اســت و از سوی 
دیگر بر تثبیت و محکم کردن پایه های 
منافع خود در شــمال آفریقا متمرکز 

شده است. 

گزارش »توسعه ایرانی« از پشت پرده سفرهیأت سیاسی -نظامی ترکیه  به لیبی و مصر؛ 

آشتی و جستجوی دریچة ورود به شمال آفریقا
اظهارات ابراهیم کالین، 

سخنگوی ریاست جمهوری 
ترکیه درباره عادی  سازی 

روابط با مصر نشان می دهد 
که تجدید ارتباط آنکارا با 

قاهره تاثیر مثبتی بر روابط 
این کشور با لیبی دارد و 
ترکیه در تالش است در 

همین راستا با یک تیر دو 
هدف را نشانه بگیرد

حزب حاکم عدالت و توسعه 
علناً پس از بهار عربی سعی 
کرد از این پروژه برای تغییر 

نظام های موجود در مصر، 
عربستان سعودی، سوریه، 
لیبی و عراق استفاده کند؛ 

اما حاال به نظر می رسد که با 
گذشت 10 سال از آن روزها 
ترکیه در حال عقب گرد از 

این سیاست خود است

وزیر امــور خارجه آمریــکا تاکید کرد کــه بایدن 
در دیدار آینــده خود بــه والدیمیر پوتیــن ، رئیس 
جمهور روســیه اعالم خواهد کرد کــه ایاالت متحده 
به دنبال تشــدید تنش نیســت بلکه خواهان روابط 
 با ثبات تــر و قابــل پیــش بینی با روســیه اســت. 
به گزارش اســپوتنیک، آنتونی بلینکن، در کنفرانس 
خبری مشــترک با دومینیک راب، همتای انگلیسی 
خود گفــت: رئیس جمهور بایــدن از مدتها قبل حتی 
قبــل از رئیس جمهور بــودن با صراحت گفته اســت 
که اگر روســیه تصمیم بگیــرد بی پروا یــا خصمانه 
رفتــار کند، ما پاســخ خواهیــم داد. اما ما بــه دنبال 
تشــدید اوضاع نیســتیم. ما ترجیــح می دهیم یک 
ثبات ، قابل پیش بینی تر داشــته باشــیم. وی افزود: و 

اگر روســیه در آن جهت حرکت کند، مــا نیز چنین 
خواهیم کرد و من فکر می کنــم رئیس جمهور بایدن 
هنگامی که با رئیــس جمهور پوتین دیــدار می کند 
 فرصتی خواهد داشــت تا در این مورد بطور مستقیم 

صحبت کند. 

ارتش رژیم صهیونیستی تعداد بیشتری از نیروهای 
ویژه را به کرانه باختری اعزام کرد و یورش ها و عملیات 
گسترده ای را علیه شهرک عقربا در نابلس و ترمسعیا 
در رام اهلل انجام داد. به گزارش خبرگزاری فلســطینی 
معا، سحرگاه سه شنبه درگیری هایی میان نیروهای 
رژیم صهیونیستی و ده ها جوان فلســطینی رخ داد. 
این نیروها به سمت منازل و شــهروندان گلوله واقعی 
و پالســتیکی و بمب هــای صوتی و گازی شــلیک 
کردند. نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی به دنبال 
بازداشت عامل عملیات تیراندازی در نزدیکی ایست 
زعتره هستند که به زخمی شــدن سه شهرک نشین 
منجر شــد. رژیم صهیونیستی خودروی سوخته ای را 
که به نظر می رســد از آن در عملیات زعتره استفاده 

شــده بود، مصادره کرد. همچنین نمازگزاران یکی از 
مساجد عقربا را بازداشت و آن ها را تحت بازجویی قرار 
دادند. رژیم صهیونیســتی حلقه نظامی را در اطراف 
 محله جابر در شــهرک عقربا ایجاد کــرد و به منازل

 اطراف یورش برد.

بلینکن: به دنبال تشدید تنش با روسیه یا مهار چین نیستیمعملیات گسترده رژیم صهیونیستی در نابلس و رام اهلل
خبرخبر
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