
t oseei r ani . i r
5 جهان  شماره   922 /یکشنبه 9 آبان   1400  /   24 ربیع االول 1443  / 31  اکتبر   2021

از دیرباز تاکنون، عربستان به عنوان 
رهبر کشــورهای حاشیه  خلیج فارس 
شناخته می شد و دلیل این امر مدیریت 
اماکن مقدسه مانند مکه و مدینه بود. 
همین موضوع باعث شــد تــا خاندان 
سعودی طی این سال ها خود را به عنوان 
»خادمین حرمین« به دنیا معرفی کنند؛ 
اما این عنوان از حدود سه دهه پیش آرام 
آرام در حال رنگ باختن اســت. همه 
به یاد دارند که سعودی ها در تحوالت 
افغانســتان با هزینه های سرسام آور و 
طی همکاری پشت پرده با پاکستان و 
آمریکا، سازمان تروریستی القاعده را که 
متشکل از افغان - عرب ها بود در اواسط 
دهه 80 میالدی بنیان نهادند. پس از آن 
سعودی ها در قالب موسسات خیریه که 
متولی آنها در آن هنگام پادشــاه فعلی 
عربستان یعنی ملک ســلمان بود، به 
عناصر القاعده در جنگ بوسنی کمک 
مالی کردند تا بتواننــد اوضاع را به نفع 
خود پیش ببرند. در ســایر پرونده ها از 
شکل گیری طالبان در قندهار گرفته 

تا حمایت مالی از ژنرال های مصر علیه 
محمد ُمرســی، رئیس جمهوری وقت 
مصر و تولد و تقویت داعش برای براندازی 
نظام های سوریه و عراق نیز شاهد حضور 
و عملکرد منفی سعودی ها هستیم. این 
روند را در مورد ایران و یمن هم به وضوح 
دیده ایم. ریاض با صرف هزینه های بسیار 
زیاد به نوعی سعی کرده تا طی سال های 
گذشــته جریان هایی مانند االحوازی 
و خلق بلوچ را در نــوار جنوبی و جنوب 
شرقی کشــورمان تقویت کند و بحث 
تشدید گسل های قومی را در دستور کار 
قرار داده اما در یمن اوضاع کمی تفاوت 
دارد. عربستان از سال 2015 میالدی 
تاکنون، به مدت شش سال است که به 
صورت بی وقفه، انواع و اقسام پروژه های 
سیاســی و نظامی را علیه یمن اجرایی 
کرده است. به عنوان مثال در دو تا سه 
ســال اول جنگ حمالت هوایی علیه 
یمن به حدی افزایش پیدا کرد که تلفات 
آن روزانه به صدها نفر رسید و پس از آن 
شاهد ورود زمینی نظامیان سعودی  به 
خاک یمن بودیم. ریاض معتقد بود که 
یمن نباید به صورت مستقل رفتار کند 
و به همین دلیل مقامات عربستان بارها 
این کشور را تنها در حد یک استان خود 

قلمداد کرده بودند. با گذشت این روند و 
آرام آرام اختالف نظرها در جنگ یمن 
پدیدار شد و اوضاع به حدی وخیم شد 
که حتی امارات به عنوان متحد عربستان 
در یمن هم از این پرونده کنار کشید و 
نیروهای خود را به کشور بازگرداند. در 
این میان سعودی ها با گرفتن چندین 
مشاوره از کشورهای اروپایی و آمریکا 
به ســمتی حرکت کردند که بتوانند 
با مذاکره سیاســی پرونــده یمن را به 
سرانجام برسانند اما این اقدام آنها هم 
نتوانست موثر واقع شود. با رفتن ترامپ 
اما اوضاع و احوال در منطقه تغییر کرد؛ 
چراکه جو بایــدن و تیمش بارها اعالم 
کردند که باید پرونــده یمن به صورت 
کاماًل مشخص بسته شود و اوضاع سر 
و سامان پیدا کند. این موضع کاخ سفید 
بدون تردید سعودی ها را بسیار نگران 
کرده اســت، ولی در سوی دیگر ماجرا 
شاهد آن هستیم که بسیاری از کشورها 
همچنان معتقدند که ریاض در باتالق 
جنگ یمن اسیر شــده و از سوی دیگر 
نمی تواند از این بحران سیاســی سالم 

خارج شود. 
ماجرای یک مصاحبه! 

چندی پیش مصاحبه ای توســط 

برنامه پارلمان ملت که متعلق به الجزیره 
است، از این شبکه منتشر شد که در این 
برنامه جورج قرداحی، وزیر اطالع رسانی 
لبنان به شــدت از عملکرد عربستان 
در یمن انتقــاد کــرد. او در این برنامه 
صریحا سعودی ها را بازنده جنگ یمن 
معرفی کرد و در ادامه ســخنان خود، 
تمام حمالتی که از سوی انصاراهلل یمن 
و کمیته های مردمی این کشور علیه 
امارات و عربســتان انجام شده را، دفاع 
متقابل و مشروع خواند. همین موضوع 
باعث شد تا وزارت خارجه عربستان پس 

از پخش این مصاحبه ویدئویی، سفیر 
لبنان در ریاض را فرابخواند، اما اوضاع 
به سرعت به سمت وخیم تر شدن پیش 
رفت. در این میان ولید بخاری، سفیر 
عربستان در لبنان به ریاض فراخوانده 
شــد و به موازات آن ســفیر لبنان در 
عربســتان هم اخراج شــد. کمی بعد 
بحرین هم اعالم کرد که سفیر لبنان در 
منامه را اخراج کرده است اما داستان به 
همینجا ختم نشد. روز گذشته )شنبه( 
وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه ای 
به سفیر لبنان در این کشور ۴8 ساعت 
فرصت داد تا خاک کویت را ترک کند. 
عربستان همچنین تصمیم گرفته تمام 
واردات از مبدأ لبنان را متوقف کند و به 
منظور تامین امنیت شهروندانش در 
شرایط ناامن لبنان، آنچه قباًل در مورد 
ممنوعیت سفر شهروندان سعودی به 
لبنان صادر شده بود را تمدید کرد. در 
مقابل، تیم بحران وزارتی کابینه دولت 
لبنان که رهبری آن را نجیب میقاتی به 
عهده دارد، خواستار گفت وگوی برادرانه 
با عربستان و دیگر کشــورهای حوزه 
خلیج فارس برای حل و فصل مشکل 
پیش آمده شــد. در این میان دو نکته 
بســیار مهم وجود دارد. نخست  اینکه 
برخی از منابع اعالم کرده اند سخنان 
وزیر اطالع رسانی لبنان در مصاحبه با 
شبکه الجزیره در زمانی انجام شده که 
او هیچگونه سمِت دولتی نداشته و صرفاً 
یک شهروند عادی تلقی می شده است. 
او که از طیف مارونی ها )مســیحیان 
لبنان( به شــمار می آید، عماًل حاال به 
سیبل انتقادهای عربســتان و احزاب 
لبنانی حامی ریاض تبدیل شده است. 
نکته دوم این اســت که اخراج سفرای 
لبنان از کویت و بحرین هم دقیقاً به ما 
نشان می دهد که ســعودی ها در حال 
اجماع علیه بیروت هســتند. درست 
است که امارات صرفاً ســفیر لبنان را 
احضار کرده، اما بعید نیســت که این 
کشور هم اقدام به اخراج سفیر بیروت 
از ابوظبی کند؛ اما در هر حال آنچه که 
در این میان باید موردتوجه قرار بگیرد 
این است که عربستان به شدت از اینکه 
یک کشور دیگر در منطقه علیه ریاض و 
اقدامات آن در پرونده یمن سخن بگوید، 

هراس دارد. سعودی ها میلیاردها دالر 
طی شش سال گذشته در یمن هزینه 
کرده اند و حاال به هر ترتیب که شــده 
به دنبال آن هســتند تا اوضاع را به نفع 
خود مدیریت کنند. در همین راستا و در 
پشتیبانی از سخنان وزیر اطالع رسانی 
لبنان علیه عربســتان، روز گذشــته 
)شــنبه( محمدعلــی الحوثی، عضو 
شــورای عالی سیاسی یمن اعالم کرد 
که واردات تمام محصوالت عربستان 
به یمن از گذرگاه های تحت کنترل این 
جنبش ممنوع است. نکته ای که در انتها 
باید مورد توجه قرار بگیرد، گام بعدی 
سعودی ها در لبنان است. آنها چندی 
پیش با حمایت از سمیر جعجع، رهبر 
حزب قوات اللبنانیه، سعی کردند تا با راه 
انداختن یک درگیری مسلحانه و کشته 
شدن چندین نفر از طرفداران جنبش 
أمل و حزب اهلل، پای این جریان را به یک 
پرونده دیگر باز کنند و به نوعی مسلمانان 
را در مقابل مسیحیان لنان قرار دهند 
که این امر محقق نشــد. حاال خاندان 
سعودی سعی می کنند تا با ائتالف سازی 
در منطقــه علیه بیــروت و همچنین 
فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک، لبنان 
را وارد یک به هم ریختگی دو وجهی در 
عرصه داخلی و منطقه ای کنند. حال باید 
دید که دیکته های عربستان می تواند 
وجهه مخدوش این کشــور در یمن را 
تطهیر کند یا دســت به تالفی جویی 

شدیدتر می زند.  

تنش ریاض و بیروت به اخراج سفرای لبنان از عربستان، بحرین و کویت انجامید؛ 

تبعات یک مصاحبه!
برخی منابع اعالم کرده اند 
سخنان وزیر اطالع رسانی 
لبنان در مصاحبه با شبکه 

الجزیره در زمانی انجام شده 
که او هیچگونه سمِت دولتی 

نداشته اما به هر ترتیب 
او که از طیف مارونی ها 

)مسیحیان لبنان( به شمار 
می آید، عماًل حاال به سیبل 

انتقادهای عربستان و 
احزاب لبنانی حامی ریاض 

تبدیل شده است

درست است که امارات 
صرفاً سفیر لبنان را احضار 

کرده، اما بعید نیست که 
این کشور هم اقدام به 
اخراج سفیر بیروت از 

ابوظبی کند؛ اما در هر حال 
عربستان به شدت از اینکه 
یک کشور دیگر در منطقه 

علیه ریاض و اقدامات آن در 
پرونده یمن سخن بگوید، 

هراس دارد

فرمانده ارتش سودان تعدادی از سفیران کشورش و نیز برخی مسئوالن دیگر را برکنار کرد. تلویزیون سودان اعالم 
کرد، عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش این کشور سفیران خارطوم در ترکیه، امارات و آفریقای جنوبی را برکنار کرد. حیدر 
البدوی، مدیر اداره تحقیقات وزارت خارجه سودان، حمد حسن یوسف، نماینده سودان در سازمان ملل، خضر احمد 
ابراهیم، نماینده تام االختیار در سفارت ســودان در امارات از جمله سفرای داخلی 
سودان هستند که به دستور البرهان برکنار شده  اند. البرهان پیش از این هم سفیران 
سودان در آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، سوئیس، قطر و فرانسه را به دلیل مخالفتشان 
با کنترل قدرت توسط نظامیان برکنار کرده بود. همچنین دهها سودانی در حمایت از 
عبداهلل حمدوک، نخست وزیر دولت انتقالی سودان که توسط ارتش بازداشت و بعد 
هم آزاد شد، تجمع کرده بودند. آنها خواستار بازگرداندن دموکراسی شده و از جامعه 

بین المللی خواستند اقدامات مناسبی برای حل بحران سودان اتخاذ کند.

دولت سوریه اعالم کرد که پدافند هوایی ارتش این کشــور دیروز )شنبه( حمله جدید اسرائیل به پایگاه هایی در 
حومه دمشق را دفع کرد. وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه ای که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، شنیده شدن 
صدای انفجار در اطراف دمشق را تایید کرد و افزود: پدافند هوایی ما در حال مقابله با موشک های متخاصم از سمت 
سرزمین های اشغالی در حومه دمشق است. یک منبع نظامی به خبرگزاری سنا 
گفته است که رژیم صهیونیستی حوالی ســاعت 11:1۷ صبح روز گذشته چند 
موشک زمین به زمین از جهت شمال اراضی اشــغالی شلیک کرد و برخی نقاط 
حومه دمشق را هدف قرار داد. این منبع ادامه داد: پدافند هوایی ما با موشک های 
متجاوز مقابله و تعدادی از آنها را ساقط کرد و این تهاجم منجر به مجروح شدن 
دو سرباز و خسارات مادی شــد. این انفجارها همزمان با بلند شدن دود از حومه 

قدسیا در تیپ 9۴ رخ داده است. 

مقابله پدافند هوایی سوریه با حمله اسرائیل به دمشقبرکناری مقامات و سفرای سودانی توسط فرمانده ارتش

اتحادیه مشاغل تونس از رئیس جمهور این کشور 
خواست هرچه ســریعتر به وضعیت فوق العاده در این 
کشور پایان داده و افق هایی که شرایط ثبات را فراهم 
می کنند، تعیین کرده و به ایجاد دموکراسی در کشور 
ادامه دهد. به گــزارش خبرگــزاری آناتولی ترکیه، 
دفتر اجرایی اتحادیه کل مشــاغل تونس، بزرگترین 
سندیکای صنفی این کشــور در بیانیه ای ضمن اشاره 
دوباره به موضعگیری های خود در حمایت از تغییر به 
وجود آمده در 25 ژوئیه، بار دیگر از قیس سعید، رئیس 
جمهور تونس خواست به ابهامات پایان داده و رویکرد 
سیاسی خود برای اصالح مسیر و اقدامات اصلی برای 
تسریع در پایان دادن به وضعیت فوق العاده شرح داده و 
افق هایی را که شرایط ثبات و ایجاد دموکراسی را فراهم 
کرده و به فشــارهای خارجی پایان می دهند، تعیین 
کند. در ادامه این بیانیه آمده است: اتحادیه هر اقدامی 

در راستای شــرح این روال از جمله بررسی بدهی ها 
و هدایا را برای اســتمرار برقراری دموکراسی سازنده 
می داند. قیس سعید روز پنج شنبه از سهام بوغدیری 
نمصیه، وزیر دارایی این کشور خواست تمامی هدایا و 
وام هایی را که تونس در طول چند سال گذشته دریافت 
کرده، با دقت بررسی کند تا مشخص شود این پول ها 

کجا رفته اند.

دولت طالبان افغانستان همچنان که این کشور درگیر در 
خشکسالی با بحران نقدینگی، قحطی گسترده و همچنین 
بحران جدیــد در زمینه مهاجرت مواجه اســت، در حال 
وارد کردن فشار برای آزادســازی میلیاردها دالر از ذخایر 
بانک مرکزی افغانستان در خارج است. به گزارش رویترز، 
میلیاردها دالر دارایی افغانســتان در خارج از این کشور 
نزد بانک مرکزی آمریکا و سایر بانک های مرکزی در اروپا 
ذخیره هستند، اما از زمانی که نیروهای طالبان در ماه اوت 
دولت مورد حمایت غرب را در افغانستان سرنگون کردند، 
این دارایی های افغانستان مسدود شده اند. سخنگوی وزارت 
دارایی دولت طالبان گفت که این دولت به حقوق بشر، از 
جمله آموزش زنان احترام می گذارد و او عالوه بر کمک های 
بشردوستانه ای که به گفته او تنها التیامی جزئی را موجب 
می شوند، اعتبارات جدید را برای کشورش خواستار شد. 
تحت حاکمیت طالبان در سال های 199۶ تا 2001، زنان 

عمدتاً از اشتغال با حقوق و تحصیل محروم بودند و معموالً 
هنگام خروج از خانه مجبور بودند صورت خود را پوشانده 
و با یکی از بستگان مرد همراه شــوند. احمد ولی حقمل، 
سخنگوی این وزارتخانه به رویترز گفت: این پول متعلق به 
ملت افغانستان است. شما فقط پول خودمان را به ما بدهید. 
توقیف این پول غیراخالقی و برخالف تمام ارزش ها و قوانین 

بین المللی است.

درخواست طالبان از جامعه جهانی:

پول ما را بدهید! 
درخواست بزرگترین سندیکای صنفی تونس از قیس سعید:

به وضعیت فوق العاده پایان دهید

خبرخبر

فرشاد گلزاری

در اولین دیدار با ماکرون پس از بحران 
زیردریایی ها؛

بایدن: کج سلیقگی کردیم! 

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با 
همتای فرانسوی خود در رم پذیرفت که کشورش 
در جریان اعالم اتحاد جدید در منطقه اقیانوس 
هند-آرام »کج سلیقگی« کرده است. به گزارش 
یورونیوز، اعالم اتحاد جدید بین آمریکا، بریتانیا و 
استرالیا باعث شد تا کانبرا قرارداد خرید زیردریایی 
از فرانسه را فسخ کند. پاریس در واکنش به این لغو 
قرارداد خریــد زیردریایی هایش که به »قرارداد 
قرن« مشهور شده بود ســفرای خود را از آمریکا 
و استرالیا فراخواند. واشــنگتن طی هفته های 
گذشــته تالش کرده بود که تنــش در رابطه با 
پاریس را کاهش دهد. جو بایدن در دیدار با امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از این کشور به 
عنوان شریکی »بسیار با ارزش« یاد کرد. وی افزود 
که ایاالت متحده »متحدی بهتر از فرانسه ندارد.« 
او در مورد اعالم اتحاد جدید در منطقه اقیانوس 
هند-آرام نیز گفت: »آنچه مــا انجام دادیم کج 
سلیقگی بود و با ظرافت زیادی هم انجام نشد.« جو 
بایدن در توجیه رویکردش در اعالم اتحاد جدید 
در منطقــه اقیانوس هنــد-آرام گفت که تصور 
می کرده است فرانسه از مدتها قبل از به سرانجام 

نرسیدن این قرارداد مطلع شده بود.
رئیس جمهوری فرانسه نیز ضمن استقبال از 
»تصمیم های مشخص« واشنگتن در پی »بحران 
زیردریایی ها« در روابط دو کشور گفت که این امر 
»سرآغاز روند اعتمادسازی« مجدد بین آمریکا 
و فرانسه اســت. امانوئل ماکرون افزود که از حاال 
نگاه دو کشــور باید »به آینده« باشد. وی اظهار 
داشت که آنچه اکنون اهمیت دارد همکاری های 
فرانسه و آمریکا طی »هفته ها و ماه ها و سال های 
آینده« است. ماکرون گفت: اعتماد مانند عشق 
اســت: اظهارات خوب هســتند، اما اثبات بهتر 
است. روسای جمهوری ایاالت متحده و فرانسه 
برای شرکت در نشست سران گروه بیست در رم، 
پایتخت ایتالیا به سر می برند. دو کشور پس از این 
دیدار بیانیه مشترک مفصلی صادر کردند و خود 
را به عنوان شرکای دموکراتیک جهانی در مبارزه 
با طیفی از چالش ها از جمله همه گیری ویروس 
کرونا، بحــران آب وهوایــی و تضمین »امنیت 
غیرقابل تقســیم« ائتالف ناتــو معرفی کردند. 
واشنگتن از زمان شکاف ماه گذشته چندین گام 
برای اصالح روابط با پاریس برداشته است. بایدن 
و ماکرون هفته گذشته با یکدیگر صحبت کردند. 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، همچنین 
از پاریس دیدن کرد و در آنجا اذعان کرد که ایاالت 
متحده می توانست ارتباطات بهتری داشته باشد. 
کاماال هریس معاون رئیس جمهور نیز اعالم کرد 
که در ماه نوامبر به پاریس سفر  کرده و با مکرون 

دیدار خواهد کرد.
    

ضرب االجل دو هفته ای حماس 
به رژیم صهیونیستی درباره غزه

یک روزنامه لبنانی دیروز )شــنبه( پیام های 
تهدیدآمیز جنبش حمــاس در مورد پرونده های 
نوار غــزه را که از طریق میانجی هــای خود برای 
اشغالگران اسرائیلی فرســتاده افشا کرد. روزنامه 
االخبــار چاپ لبنان نوشــت، رهبــری جنبش 
حماس بــه میانجی هــا اعالم کرد که اســتمرار 
سیاست وقت کشی از سوی دولت رژیم اشغالگر، 
فلســطینی ها را به اقدام ســوق خواهد داد و این 
مساله می تواند به برکناری کابینه مشترک نفتالی 
بنت و یائیر الپید منجر شــود. به نوشته االخبار، 
حماس با تاکیــد بر جدی بــودن تهدیدهایش، 
هشــدار داد در صورتی که ظــرف دو هفته آتی 
پیشرفت واقعی در پرونده های مربوط به نوار غزه 
حاصل نشــود، مقاومت هرگز به کابینه اسرائیل 
اجازه نخواهد داد اواســط ماه آتــی بودجه را در 
آرامشی که انتظار دارند، تصویب کند. به دنبال این 
هشدار، میانجی ها اقدام فوری را برای جلوگیری از 
تنش دوباره و بحرانی شدن اوضاع آغاز کردند، به 
این شکل قطری ها محمد العمادی، رئیس کمیته 
قطری مسؤول بازسازی غزه در جریان سفر هفته 
گذشته خود به غزه، به حماس اعالم کرد که بودجه  
بازسازی واحدهای مسکونی از هفته آینده پرداخت 
خواهد شد و طی این هفته راه حلی را با مسؤوالن 
اسرائیلی برای انتقال سومین محموله کمک های 
قطر که به کارمندان دولتی اختصاص دارد، پیدا 

خواهد کرد.

جهاننما


