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 نتانیاهو مامور تشکیل دولت 
رژیم صهیونیستی شد

منابع خبری از مکلف 
شدن بنیامین نتانیاهو 
به تشکیل دولت جدید 
از ســوی روون ریولین 
خبر دادند. بــه گزارش 
اســکای نیوز در خبری فوری اعالم کرد که رئیس 
رژیم صهیونیستی دیروز سه شنبه بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر فعلی این رژیم را مجدداً مکلف به آغاز 
گفت وگوهای خــود برای تشــکیل دولت جدید 
کرد. طبق این گزارش، ریولین به نتانیاهو ۲۸ روز 
)با احتمال اخذ مهلت دو هفته ای دیگر از ریولین( 
فرصت داده تا گفت وگوهای خود برای تشــکیل 
دولت را پایان دهد. در صورت عدم موفقیت، ریولین 
می تواند نامزد دیگری را برای تشکیل دولت تعیین 
کند. ریولین در اینباره گفت: هیچ نامزدی شانس 
واقعی تشکیل دولت را ندارد. بنیامین نتانیاهو، رهبر 
حزب لیکود و نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی 
حمایت ۵۲ عضو کنست از حزب متبوعش و ۳ حزب 
مذهبی تندرو را کسب کرده این در حالی است که 
یائیر الپید، رهبر حزب یش عتید )آینده ای هست( 
عالوه بر حزب خود، از حمایت ۴۵ عضو کنســت 
از حزب آبی ســفید ، حزب کارگر، اسرائیل بیتنا و 
مرتس نیز برخوردار است. نفتالی بنت نیز حمایت ۷ 
نماینده را به دست آورده در حالی که ۳ حزب دیگر 
که در مجموع ۱۶ کرسی دارند، از نام بردن نامزدهای 

نخست وزیری خودداری کردند. 
    

 اعالم وفاداری ولیعهد سابق 
به پادشاه اردن

ولیعهد سابق اردن 
با امضــای نامه ای پس 
از دیدار بــا عمویش بر 
وفاداری خــود به برادر 
ناتنی و پادشاه کشورش 
تأکید کرد. به گزارش عربی۲۱، دربار سلطنتی 
اردن شامگاه دوشــنبه متن نامه ای را که توسط 
حمزه بن الحســین، برادر ناتنــی عبداهلل دوم، 
پادشاه اردن و ولیعهد سابق این کشور امضا شده 
است را منتشر کرد. شاهزاده حمزه در این پیام بر 
وفاداری به عبداهلل دوم تأکید کرد و نوشــت: من 
همچنان به عهد و پیمان آبا و اجدادی مان پایبند 
هستم و همیشه یار و یاور پادشاه و ولیعهد ایشان 
خواهم بود. در این نامه آمده است: همه ما برای 
حمایت از اردن و منافع ملی آن پشــت پادشاه 
می ایستیم و منافع کشور را بر هر چیزی ترجیح 
می دهیم. ولیعهــد ســابق اردن در ادامه آورده 
اســت: عبداهلل دوم امانتــدار حکمرانی خاندان 
هاشمی است و با پیشبرد امور بر اساس رویکرد 
پدران و نیاکان خود باعث تثبیت ساختار کشور 
براساس قانون اساســی، آگاهی، اتحاد و انسجام 
ملی شده و همین امر کشــور را برای رویارویی 
با خطرها و چالش های پیش رو توانمند و پیروز 
ساخته اســت. دربار ســلطنتی اردن در ادامه 
گزارش داد که شاهزاده حسن بن طالل، عموی 
حمزه در حضور شاهزاده های هاشمی اردن با وی 

دیدار کرد. 
    

 الجوالنی: هیچگاه تهدیدی 
علیه غرب نبوده  و نیستیم!

ه  و گــر هبــر  ر
تحریرالشــام ســوریه 
و رهبر جبهــه النصره 
ســابق در اقدامی برای 
بهبود چهره مخدوش 
خود نزد جوامع غربی و به نوعی فرستادن پالس 
مثبت بــرای آمریکا، در گفت وگو با یک رســانه 
آمریکایــی تاکید کــرد که این گــروه هیچ گاه 
تهدیدی علیــه غرب نبوده و نیســت. ابومحمد 
الجوالنی در مصاحبه با مارتین اسمیث، خبرنگار 
فرانت الین در شــبکه پی بی اس آمریکا که اول 
فوریه انجام شــده، گفت: تحریرالشام تهدیدی 
علیه آمریکا و اروپا نیست و باید از لیست تروریسم 
حذف شود. به گفته این روزنامه هدف الجوالنی 
از این اظهارات دســتیابی به تأیید بیشتر است. 
آمریکا ۲۰۱۳ الجوالنی را در لیســت تروریسم 
قرار داد و پاداش ۱۰ میلیون دالری برای بازداشت 
وی تعیین کرد. الجوالنی در اولین مصاحبه خود با 
یک رسانه آمریکایی که در ادلب انجام شد، گفت 
که نقش وی در جنگ با دولت بشار اسد و داعش 
و سیطره بر منطقه ای که میلیون ها آواره سوری 
در آنجا ساکن هســتند، بیانگر منافع مشترک با 
آمریکا و غرب است. وی گفت: قبل از هر چیزی 
باید بگویم که این منطقه تهدیدی برای امنیت 
اروپا و آمریکا نیست بلکه نقطه آغازی برای جهاد 
خارجی اســت. او قرار گرفتن نامش در فهرست 

سیاه آمریکا را ناعادالنه و سیاسی خواند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 طی یک دهه گذشــته تحوالت 
خاورمیانه به حدی ســرعت گرفت 
کــه می تــوان گفــت »روندهای 
بین المللی« در ایــن جغرافیا کاماًل 
دستخوش تغییر شد. پیدایش بهار 
عربی و تغییرات شــگرِف بنیادین 
در کشــورهایی مانند مصر، لیبی، 
تونس، یمن، بحرین و حتی سوریه و 
اردن باعث پدیدار شدن شکاف های 
سیاســی-اجتماعی و بالطبــع 
آشــفتگی امنیتی در این کشورها 

شد. 
در فاز امنیتی یکی از مهمترین 
اتفاق هایــی کــه رخ داد، خیزش 
یکبــاره مجهزتریــن جریــان 
تروریستی قرن بیست و یکم یعنی 
»داعش« بود. تشــکیالتی که پیتر 
برگن، خبرنگار ارشــد سی.ان.ان 
و اولین خبرنگاری کــه با بن الدن 
مالقات کرد پیدایــش آن را »تولد 
اهریمن« خواند که به حق بســیار 

درست بود. 
شــاید عده ای بگویند که تمام 
خاورمیانــه را نمی توان بــه رفتار 
رادیکال داعش و همچنین القاعده 

گره زد که این اظهارات دقیقاً شروع 
خطای راهبردی و تحلیلی بسیاری 
از عوام و طیف گسترده ای از خواص 
اســت؛ چراکه زایش داعش اساساً 
ژئوپلیتیــک منطقه را بــه هم زد 
و همیــن موضــوع موجب شــد تا 
بازیگران خارجی و منطقه ای جدید 

خلق شوند. 
درســت اســت که داعش خود 
یک بازیگر موثر امــا غیردولتی در 
تحوالت منطقه به شــمار می آید، 
اما باید بدانید که این جریان، بازیگر 
مخرِب چند ضلعی اســت. بگذارید 
کمــی گویاتر بحث کنیــم. حضور 
داعش در منطقه پای بســیاری از 
قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای 
را به خاورمیانه باز کرد و حتی برخی 
از کشورهای این جغرافیا خود را در 
قامت یک بازیگر موثــر یافتند و به 
خود اجازه دادند تا وارد مهلکه شوند.

 به عنوان مثــال آمریکایی ها که 
در ســال ۲۰۰۳ میــالدی با حمله 
به عراق صــدام را از دور خارج کرده 
بود، اساســاً روی کردهای سوریه 
ســرمایه گذاری کردند و طی یک 
دهه اخیر )از ســال ۲۰۱۰ تاکنون( 
میوه خود را از درخــت خاورمیانه 
چیدند؛ به گونه ای که آنها هم اکنون 
در حســکه و مناطق شمال و شمال 

شرق ســوریه صدها نیرو و چندین 
پایگاه احداث کرده اند که تنها دلیل 

آن دستیابی به نفت است.
روســیه هم به عنــوان یکی از 
ابرقدرت های فرامنطقه ای و رقیب 
سنتی واشــنگتن که از زمان حافظ 
اسد در ســوریه نفوذ داشت، اوضاع 
و احوال را به نفع خود ندید و به این 
جمع بندی رســید که منافعش به 

شدت در خطر است. 
این منافع از یک سو امنیتی بود و 
مسکو از بازگشت صدها تروریست 
روس تبار و چچنی به خاکش هراس 
داشت و سرکوب آنها به دست خود 
در ســوریه را انتخاب کرد و از سوی 
دیگر معتقد بود که اگر وارد شامات 
نشــود، معــادالت در خاورمیانه به 
نفع بلــوک غرب بهــم می خورد و 
حتی تهدید ناتو را برجســته دید. 
عربســتان و قطر هم درحالی بر سر 
رقابت های ایدئولوژیــک وارد این 
بحران شــدند که در عراق و سوریه 
فعــال بودند  و در مقابــل ایران هم 
به بر اساس سیاست های خود وارد 
گود شــد. بازیگر دیگری که سعی 
کرد خود را به عنوان قدرت نوظهور 
وارد معادالت سوریه و منطقه کند، 

ترکیه بود. 
اینکــه روســیه و آمریــکا وارد 

معادالت خاورمیانه شدند، چندان 
تعجب آور نبود اما اینکه کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و ترکیه وارد این 
مناقشه شدند، دقیقاً نشان می دهد 
که تبعات سیاسی- امنیتی حاصل از 
تغییر روندها آنها را وادار به این رفتار 

کرده است. 
رد پای آنکارا در چهار پرونده

ورود آنکارا به تحوالت منطقه ای 
اگرچه از سوریه شروع شد، اما طی 
پنج ســال اخیر این روند به ســایر 

کشورها سرایت کرد. 
از زمانی که رجب طیب اردوغان 
در ســال ۲۰۱۴ میالدی به عنوان 
رئیس جمهــوری ترکیه کار خود را 
شــروع کرد و احمد داوود اوغلو را 

به عنوان نخست وزیر خود برگزید، 
سیاست خارجی آنکارا تغییر زیادی 
به خود دید. راهبرد ترکیه از ســال 
۲۰۱۴ به بعد به نوعــی مداخله در 
منازعاتی بوده که یا چاشنی تهدید 
امنیت ملی داشته یا اینکه به نوعی 
حمایت از جریان اخوان المسلمین 

در میان بوده است. 
این کشور در ســوریه با برجسته 
کردن تهدید ُکــردی به میدان آمد 
و تا به امروز هم از همین اهرم برای 
پوشــش مداخالت خود اســتفاده 
کرده است. از سویی دیگر ترکیه در 
ســوریه با روس ها وارد یک معامله 
و همکاری آشکار شــد و کمی بعد 
شــاهد ورود آنکارا به بحران لیبی 

بودیم. 
بحرانی که در ظاهــر ترکیه را به 
دلیل منابع نفت و گاز عظیم شمال 
لیبی به این کشور کشــاند ولی در 
بطِن ماجرا، حمایــت از دولت فائز 
الســراج در طرابلــس مدنظر بود؛ 
چراکه ایدئولــوژی این دولت تماماً 
پیروی از خط مشی اخوان المسلمین 
اســت و ترکیه هم از همین فرصت 
برای ایجاد چســبندگی بیشــتر با 
دولت طرابلس اســتفاده کرد و کار 
به جایی رســید که عالوه بر فروش 
تســلیحات به این دولــت، آنکارا 
عملیات اکتشاف در پهنة آب های 
شمال لیبی را آغاز کرد که در نهایت 
منجر به سرشاخ شــدن با اروپا شد. 
پرونده سوم که ترکیه وارد آن شد و 
توانست پیروزی چشمگیری به نفع 
خود با حمایت از باکو در تاریخ ثبت 

کند، ورود به منازعه قره باغ بود. 
پرونده ای که باز هم روســیه در 
یک ســوی آن قرار داشــت و الهام 
علی اف هم ســراپا از ســوی آنکارا 
حمایت شد و در نهایت برنده آن را 
باید مسکو و دولت اردوغان دانست. 
هرچنــد که اختالف هایی مشــابه 
با پرونده ســوریه میان روســیه و 
ترکیه در پرونده قره بــاغ به وجود 
آمد، امــا منافع دو طــرف به حدی 
زیاد بود که دو طرف ترجیح دادند با 
یکدیگر کنار بیایند. حاال سر و صدای 
پرونده چهارم درآمده کــه این بار 
قرار است پای ترک ها را به یمن باز 
کند! روزنامه لبنانــی االخبار چاپ 

بیروت با انتشار گزارشی که بر پایه 
مستندات میدانی از یمن است اعالم 
کرده که ترکیه از حزب االصالح در 

استان مأرب حمایت می کند. 
این حزب درون مایه اخوانی دارد 
و شبه نظامیانش هم اکنون در جبهه 
استراتژیک مأرب حاضر هستند. بر 
اســاس این گزارش آنکارا سه سال 
پیش با شــعار »اقدام انسانی« وارد 
یمن شد و این اقدام انسانی از نقشه 
سیطره حزب االصالح در استان های 
تعز، مأرب و شــبوه فراتــر نرفت و 
به صــورت غیر مســتقیم خدمات 
لجستیک بسیاری به شبه نظامیان 
حزب االصالح ارائه کرد و بعد هم این 
نقش خود را توســعه داد و با تامین 
بودجه توســط قطر بازوی نظامی 
حامی این شبه نظامیان را حدود یک 

سال پیش تاسیس کرد. 
ترکیه این اقدام را پس از شکست 
در تاسیس بازوی نظامی مشابه در 
استان شبوه در شــرق یمن در پی 
ســقوط این اســتان تحت کنترل 
االصالح در اوت ۲۰۱۹ اجرایی کرد 
و حاال ســر و صداهای زیادی به پا 
شده اســت؛ چراکه جبهه مأرب در 
وضعیــت فعلی اســتراتژیک ترین 
نقطه یمن به لحــاظ درگیری های 
میدانی اســت که به ضرر عربستان 
تمام می شــود. بنابراین باید منتظر 
شــکرآب شــدن مجــدد رابطــه 
ریاض و آنــکارا بــا محوریت یمن 
باشــیم، اما بحث اصلــی همچنان 
 اصــرار »پاشــا« بر توســعه طلبی 

ارضی است.

تحرکات جدید ترکیه در منطقه با ورود به جنگ یمن و حمایت از حزب اخوانی االصالح

مأرب، پروژه چهارم آنکارا
حمایت ترکیه از حزب 

االصالح در استان مأرب 
و تأسیس بازوی نظامی 

حامی این شبه نظامیان، 
حاال سر و صداهای 

زیادی به پا کرده چراکه 
جبهه مأرب در وضعیت 
فعلی استراتژیک ترین 

نقطه یمن به لحاظ 
درگیری های میدانی است 

و این درگیری ها  به ضرر 
عربستان تمام می شود

ورود روسیه و آمریکا 
به معادالت خاورمیانه 

چندان تعجب آور نبود اما 
اینکه کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و ترکیه وارد 
این مناقشه شدند، دقیقًا 
نشان می دهد که تبعات 

سیاسی- امنیتی حاصل از 
تغییر روندها آنها را وادار به 

این رفتار کرده است

وزیر امور خارجه چین در آستانه برگزاری نشســت چند روز دیگر آمریکا و ژاپن، به توکیو نسبت به متحد شدن 
با واشنگتن با هدف مقابله با پکن هشدار داد. به گزارش آسوشیتدپرس،  وانگ یی،  وزیر امور خارجه چین بر اساس 
یک بیانیه وزارت امور خارجه کشــورش، در گفتگوی تلفنی با همتای ژاپنی خود طی روز دوشنبه گفت دو کشور 
باید اطمینان حاصل کنند که روابط دوجانبه درگیر به اصطالح تقابل میان کشورهای بزرگ نشود. همچنین طبق 
این بیانیه وانگ یی گفت، چین امیدوار است که ژاپن به عنوان یک کشور مستقل 
نگاهی عینی و منطقی به توســعه چین داشته باشــد به جای آنکه از سوی چند 
کشــوری که نگاه غرض ورزانه به پکن دارند دچار گمراهی شــود. ژاپن به عنوان 
همپیمان آمریکا میزبان چند پایگاه بزرگ نیروی هوایی و دریایی واشنگتن بوده 
و نگرانی های مشــترکی با آمریکا از بابت تقویت مواضع نظامی چین و ادعاهای 

آن دارد.

خشونت یکبار دیگر و با وجود درخواســت برای آرامش، در خیابان های ایرلند شمالی از سر گرفته شده است. به 
نوشته روزنامه گاردین، یک خودرو در پارک اسپرین واقع در »واترساید دری« آتش زده شده و گزارش هایی از وقوع 
خشونت و درگیری هایی در نزدیکی بلفاست، مرکز ایرلند شمالی منتشر شده است. هر دو منطقه شاهد صحنه های 
خشــونت آمیز و درگیری هایی در روزهای اخیر بوده اند. اخیرا، ســرویس پلیس ایرلند شــمالی از رهبران جوامع 
خواســته تا این بی نظمی و نافرمانی را که در روزهای اخیــر روی داده، متوقف 
کنند. یکشنبه شــب، پنج افسر پلیس پس از آنکه از ســوی معترضان با اشیای 
فلزی و کوکتل مولوتــف هدف قرار گرفتند، دچار جراحت شــده اند. همچنین 
تعداد پلیس های مجروح در دری و بلفاســت در روز عید پاک به ۳۲ تن رسید. 
 در روزهای اخیر نیز تنش ها در بین جوامع عمدتــاً اتحادیه ای به درگیری های 

خشونت بار کشیده شد. 

خشونت در ایرلند شمالی باال گرفتچین به ژاپن در خصوص اتحاد با آمریکا هشدار داد

خونتای حاکم میانمــار با افزایش فشــارها علیه 
چهره های مشــهور و سرشــناس این کشــور که از 
اعتراضات سراسری علیه غصب قدرت ارتش حمایت 
می کنند، فهرستی از افراد تحت پیگرد منتشر کرده و 
به آنها هشدار داد. به گزارش آسوشیتدپرس، این اقدام 
پس از چندین هفته تشدید خشونت صورت می گیرد 
که با ســرکوب اعتراضات خیابانی به دست نیروهای 
امنیتی علیه مردم ایجاد شــد؛ معترضانی که کودتای 
اول فوریه علیه دولت منتخب آنگ ســان ســوچی را 
محکوم می کنند. دستکم ۵۷۰ معترض و عابر پیاده و 
به ویژه ۴۷ کودک از زمان آغاز کودتای ارتش میانمار 
کشته شده اند. براساس اعالم انجمن کمک به زندانیان 
سیاسی که تعداد تلفات و بازداشت ها را رصد می کند، 
تعداد تلفات واقعی بســیار باالتر است. این کودتا روند 
تدریجی بازگشت این کشور به دموکراسی بعد از پنج 

دهه حاکمیت ارتش را ملغی کرد. فهرست هایی که در 
روزهای یکشنبه و دوشنبه در روزنامه میانماری گلوبال 
نیو الیت منتشر شد، شامل نام بازیگران، موسیقی دانان 
و اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی است که بابت 
انتشار اخباری که روی ثبات کشور تاثیر می گذارد به 
نقض قانون متهم شده اند. مجازات این جرم تا سه سال 

حبس در نظر گرفته می شود.

وزیر خارجه روسیه در مصاحبه ای گفت، روسیه در نظر 
دارد تا فعالیت در فرمت مسکو درخصوص افغانستان را از 
سر بگیرد و هم زمان فرایند صلح در آن کشور را پیش ببرد. 
به گزارش اسپوتنیک، پیشتر مسکو میزبان رایزنی هایی 
موســوم به فرمت مســکو بود و برای دولت افغانستان و 
طالبان پلتفورم مذاکره مهیا کرده و نقش میانجی داشت، 
اما نمایندگان کشورهای دیگر که به شکلی فعال در فرایند 
سازش افغان ها مشارکت داشتند، در این مذاکرات حاضر 
نشدند. ماه مارس کنفرانســی با مشارکت روسیه، ایاالت 
متحده، چین و پاکســتان تحت عنوان تروئیکا گسترش 
یافته در مسکو با مشــارکت طرف های افغان برگزار شد. 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با تایمز 
هندوستان گفت: دهلی نو در نشست تروئیکا درخصوص 
افغانستان مشارکت نداشــت. در چارچوب آن مذاکرات، 
روســیه در ۱۸ مارس میزبان رایزنی  بین افغان ها با هدف 

تسهیل از سرگیری روند صلح در این کشور شد. هم زمان 
هند بخشی از فرمت مسکو است که کشورهای همسایه 
افغانستان، کشورهای منطقه ای کلیدی و ایاالت متحده 
را متحد می کند. وزیر خارجه روسیه افزود: چنین ترکیبی 
اجازه می دهد کمک به فرایند ســازش ملــی بر پایه یک 
اتفاق نظر گســترده تر منطقه ای صورت پذیرد. ما در نظر 

داریم تا کار این مکانیسم را از سر بگیریم.

خونتای میانمار لیست افراد تحت پیگرد را منتشر کردالوروف: روسیه در فکر احیای »فرمت مسکو« درباره افغانستان است

خبرخبر


