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 مقدمه چینی برای دیدار بن سلمان 
و هیئت انصاراهلل

ریاض به آخر خط رسیده است؟
حامد سیف نیا

 خبرگزاری آناتولی ترکیه بــه نقل از یک 
مســئول برجســته انصاراهلل یمن اعالم کرد، 
ریاض ارتباط با این گروه را بعد از هدف گیری 
تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان شروع کرده 
است. این مسئول در اظهاراتی گفته است که 
ارتباطات در سطح بسیار عالی در جریان است 
و تماســی تلفنی بین خالد بن سلمان )معاون 
وزیر دفاع سعودی( و مهدی المشاط )رئیس 
شــورای عالی سیاســی یمن( برای بررسی 
آتش بس و توقــف درگیری ها در مرزها برقرار 
شده است. بر اساس مستندات، تماس ها بیش 
از یک ماه است که بین دو طرف در جریان است 
و دو کمیته نظامی و سیاســی تشــکیل شده 
است که اولی به بررســی آتش بس کامل بین 
دو طرف و لغو محاصره و بازگشــایی فرودگاه 
صنعا می پردازد در حالی که کمیته دوم برای 
بررسی وضعیت سیاسی جدید است. به گفته 
این منبع، از بین پرونده های سیاســی مطرح 
شده بستن صفحه رئیس جمهوری مستعفی 
منصور هادی و بررسی راه حل سیاسی فراگیر 
است. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده 
که، توافق ریاض که ولیعهد سعودی و ولیعهد 
ابوظبی در آن شــرکت کردند تنهــا مقدمه 

تغییری گسترده  در قواعد جنگ یمن بود.
در این رابطــه یک منبع سیاســی مطلع 
اعالم کرده که عمــان مقدمات دیــدار بین 
هیئت انصاراهلل و محمد بن ســلمان، ولیعهد 
سعودی را آماده می کند. آناتولی به نقل از مرکز 
پژوهش های صنعا اعالم کرد که ریاض اکنون 
مســئول رخدادهای جنوب یمن است. خالد 
بن ســلمان، معاون وزیر دفاع عربستان اخیراً 
مسئولیت پرونده یمن را از برادرش محمد بن 
سلمان تحویل گرفته اســت. این مرکز اعالم 
کرده که از مهم ترین دالیل موفقیت این توافق 
فراهم شــدن منابع مالی و منابع کافی برای 
کمک به اصالح امور مالی دولت و بازگشــایی 
فرودگاه صنعا و ممانعت از اخراج صدها هزار تن 
از کارگران یمنی است. اخیراً انصاراهلل از طرحی 
برای توقف حمالت به عربســتان خبر داد و به 
دنبال آن ریاض این طرح را مثبت خواند. انور 
قرقاش، وزیر مشــاور در امور خارجه امارات 
هم اخیراً اعالم کرده بود که انصاراهلل نقشی در 

آینده یمن دارد. این در حالیست که خبرگزاری 
آلمان، پیش بینی کرده که نخست وزیر دولت 
مستعفی یمن و تیم همراه روز گذشته )شنبه( 
به عدن، پایتخت موقت بازگردند تا مأموریت ها 
و وظایف خود را بر اســاس توافق ریاض انجام 
دهند. این برای نخســتین بار از وقوع حوادث 
آگوست گذشته و ســیطره  جدایی طلب ها بر 
ســازمان های مختلف عدن اســت که دولت 
مســتعفی به این شــهر می آید. کابینه دولت 
مســتعفی یمن به دنبال نشســت پنج شنبه 
در ریاض و پس از هماهنگی با طرف سعودی 
تصمیم گرفت به عدن بازگــردد. منبعی که 
خواست نامش فاش نشــود، گفت که »معین 
عبدالملک« نخست وزیر دولت مستعفی پس 
از بازگشت از عربستان به همراه وزرای دارائی، 
کار، ارتباطــات و نیز رئیس بانــک مرکزی به 
عدن خواهد رفت. این منبع در رابطه با تأخیر 
چندین باره در بازگشــت دولت مستعفی به 
عدن گفت که دلیل این تأخیر در وهله نخست 
عوامل امنیتی بوده و این شهر همچنان شاهد 
انجام مقدمات امنیتی به فرماندهی عربستان 
ســعودی به منظور تحویل شــهر از شورای 

انتقالی جنوبی است. 
این در حالی اســت که شــبکه المســیره 
یمن طــی خبری اعــالم کرده کــه انصاراهلل 
یمن با اعالم اینکه ائتالف ســعودی - اماراتی 
در چارچــوب افزایش تنــش نظامی در چند 
نقطه دســت به حمالت هوایی زده، در پاسخ 
به ایــن حمالت، ایــن ائتالف را بــه حمله به 
عربســتان و امارات تهدید کرد. به این ترتیب 
باید منتظــر ماند تا مشــخص شــود که آیا 
طرفین بــرای اجرای توافقنامه اســتکهلم به 
 نتیجه می رســند یا قرار اســت توافق جدید 

به امضا برسد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

»هماهنگی میان واشنگتن و آنکارا 
درخصوص پرونده اس-۴۰۰ روسیه و 
جنگنده های اف - ۳۵ آمریکا آغاز شده 
است؛ ما می توانیم سامانه اس-۴۰۰ 
را به صورت مســتقل به کار بگیریم«. 
این عبارت بخشی از سخنان ابراهیم 
کالین، ســخنگوی ریاست جمهوری 
ترکیه است که روز گذشته توسط اکثر 
رسانه ها منتشر شــد و نشان می دهد 
که ســفر رئیس جمهوری ترکیه به 
آمریکا و دیدار او بــا ترامپ خروجی 
مهمی در تحوالت آتی منطقه خواهد 
داشــت. اگرچه دیدار اخیر اردوغان 
و ترامپ بــرای اولین بار پــس از آغاز 
عملیات چشمه صلح در شمال شرق 
سوریه اتفاق افتاده است، اما واقعیتی 
که نمی تــوان آن را نادیــده گرفت، 
چالش موجود میان واشنگتن و آنکارا 
است. بسیاری از این مفسران، ناظران 
بین المللی و حتی تحلیلگران در داخل 
کشور معتقدند که چالش فعلی میان 
آنکارا و واشــنگتن صرفاً به خریداری 
سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ روسیه 
توســط ترکیه مربوط اســت اما اگر 

بخواهیم ریشه این مجادله سیاسی را 
به صورت اساسی بررسی کنیم باید به 

1۵ جوالی 2۰16 رجوع کنیم.
کودتای جوالی 2۰1۵ اگرچه به 
عنوان یک کودتای نافرجام شناخته 
می شــود، اما باید متوجه باشیم که 
اســناد و اطالعات پنهــان که پس از 
آرام  سازی ترکیه از سوی مقامات این 
کشور منتشر شد نشان داد که آمریکا 
و ناتو، قبل از انجــام کودتای مذکور از 
این ماجرا با خبر بوده اند اما آنکارا را در 
جریان این موضوع قرار نداده اند. دقیقاً 
در همانجا بود که اردوغان علیه آمریکا 
لب به سخن گشود و مقامات واشنگتن 
را مورد خطاب قــرار داد اما باز هم این 
چالش ادامه داشــت؛ به گونه ای که 
ترکیه پایگاه استراتژیک اینجرلیک که 
مقر حضور نیروهای آمریکا و ناتو بود را 
تعطیل کرد و از همیــن جهت رابطه 
میان دو کشور وارد فاز دیگری از چالش  
شد. در این راستا مورد دیگری که نزاع 
میان دو طــرف را افزایــش داد، عدم 
استرداد »فتح اهلل گولن« توسط آمریکا 
به ترکیه بود. گولن از سوی اردوغان و 
دولت او به عنوان تحریک کننده اصلی 
کودتای 2۰16 شــناخته شد و دولت 
ترکیه بارها تالش کرد تا او را به خاک 
کشورش بکشــاند اما او همچنان در 

ایالت پنسیلوانیای آمریکا حضور دارد 
و دولت ترامپ از اســترداد او به آنکارا 

خودداری می کند.
این مولفه ها دقیقــاً همان دالیلی 
اســت که موجب شــد روابط میان 
آمریکا و ترکیــه از حالت عادی خارج 
شــود و چالش های جدیــد را تجربه 
کند؛ به صورتی که پــس از کودتای 
2۰16 ترکیــه و به دلیل بازداشــت  
شــدن هزاران نفر از روشــنفکران، 
خبرنــگاران، نظامیان، سیاســیون، 
نویسنده ها، کارمندها و حتی معلمان 
و قضات شــاهد آن بودیم که اتحادیه 
اروپا طی بیانیــه ای اعالم کرد که این 
رفتار و مجموع اقدام های ترکیه باعث 
دور ماندن این کشــور از عضویت در 
اتحادیه اروپا می شود که واکنش های 
ترکیه هــم کاماًل مشــخص بود. این 
روند اما به تحریم اقتصــادی آنکارا و 
تعدیل روابط اروپایی ها یا الین کشور 
منجر شــد اما واقعیت این است این 
موضوع هم نتوانســت آنگونه که باید 
 و شــاید حال اقتصاد این کشــور را

 به وخامت برساند. 
این فراز و فرودهــا به نوبه خودش 
ادامه داشــت اما واقعیت این است که 
اصل درگیری ترکیه و آمریکا به خرید 
تســلیحات آنکارا از واشنگتن و عدم 

محقق شدن وعده های دولت ترامپ 
برمی گردد. بر اســاس اسناد، قرار بود 
تا سامانه پدافند موشــکی پاتریوت 
برای پوشش آســمان های ترکیه از 
ســوی آمریکا به این کشــور تحویل 
شــود و در خالل این موضوع قرارداد 
خرید جنگنده های اف-۳۵ میان دو 
کشور به امضا رسیده بود اما پس از آنکه 
مشخص شد دولت آمریکا نمی خواهد 
این دو گزینه در موعد مقرر به ترکیه 
تحویل دهد، ورق برگشــت. ترک ها 
همانند گذشته تهدید کردهای سوریه 
و همچنین به هم ریختگی در خاورمیانه 
را مطرح کرده بودنــد و معتقد بودند 
که آمریکایی ها با عدم تحویل سامانه 

پاتریوت و جنگــده اف-۳۵ به دنبال 
ناامن کردن محیط کشورشان هستند 
و این موضوع کاماًل در حال رصد شدن 

از سوی روسیه بود.
مســکو پس از آنکه فهمید دولت 
آمریکا قرار نیســت به وعده هایش در 
قبال قرارداد نظامی بــا ترکیه عمل 
کند، دست به کار شد. ظرف چند ماه 
قرارداد تحویل ســامانه های پدافند 
اس-۴۰۰ تکمیل شد و در آنجا بود که 
صدای واشنگتن در آمد. آمریکایی ها 
بارها به ترکیــه هشــدار داده بودند 
که اگر اس-۴۰۰ را خریــداری و در 
مرزهای خود مســتقر کنــد به هیچ 
وجه جنگنده هــای اف-۳۵ را به این 
کشــور تحویل نمی دهــد. دلیل این 
اقدام هم کاماًل مشخص بود؛ ساختار 
و لوگاریتم تســلیحاتی ترکیه اعم از 
سامانه های پدافندی و آفندی بعالوه 
جنگنده ها، رادارها، سالح های سنگین 
و موشک ها، طی سال های اخیر همه 
و همه بر اســاس تولید کارخانجات 
تسلیحاتی آمریکا و ناتو بوده است. حال 
تصور کنید که تولیدات تســلیحاتی 
روســیه در این ســاختار قرار بگیرد؛ 
بدون تردید خروجــی آن جز اخالل 
در ســامانه های راداری آمریکا و ناتو 
چیزی نخواهد بود. بــه گونه ای که بر 
اساس اسناد فنی و داده های میدانی 
سامانه های اس-۴۰۰ و رادارهای آن 
به راحتی می توانند ُکدهای مربوط به 
جنگنده ها و سامانه های آمریکایی را 
رصد و آشــکار کنند که این به معنای 
شنود فنی تســلیحات غرب توسط 

مسکو است!
این موضــوع بعالوه مســائلی که 
شمال سوریه توسط ترکیه پیگیری 
می شــد باعث شــد تا ترکیه تحت 
تحریم های آمریکا قرار بگیرد که تورم، 
کاهش قیمت لیِر تُــرک و همچنین 
رکود بعالوه کاهش ســفر توریستی 
به این کشــور باعث شــد تا پایه های 
اقتصاد ترکیه تضعیف شود که بالطبع 
نارضایتــی داخلی و هجمــه احزاب 
مخالــف اردوغان و حــزب عدالت و 
توســعه )AKP( را به همراه داشت. 
تنها متغیری که در این میان توانست 
فضای تنفس بــرای اردوغان و دولت 
او به وجود آورد، چراغ سبز آمریکا به 

آنکارا برای پیشــروی و ورود نظامی 
در شــمال ســوریه بود که باید آن را 
عملی شدن آرزوی دیرینه آکپارتی به 
رهبری اردوغان دانست. ترکیه با این 
اقدام توانست عالوه بر تحریک حس 
ناسیونالیسم تُرکی، به نوعی آمریکا را 
با خود همراه کند که البته این همراهی 
دو جانبه است؛ چراکه آمریکا در ازای 
اعطای اجازه ورود ترکیه به شــمال 
سوریه خواســتار تنظیم روابط آنکارا 

با روسیه است.
تمام این مسائل در کنفرانس خبری 
اخیر اردوغان و ترامپ بروز و ظهور کرد. 
اردوغان به رغم اینکه در خاک آمریکا از 
نامه توهین آمیز اخیر ترامپ انتقاد کرد، 
به مدت 1۰ دقیقه در مورد روابطش با 
واشنگتن سخنرانی کرد که مدت زمان 
سخنرانی او از سخنان ترامپ در دیدار 
اولیه با اردوغان بیشــتر بود که نشان 
می دهد ترامپ و اردوغان به توافق هایی 
رسیده اند. اینکه ســخنگوی دولت 
ترکیه می گوید پرونده اف-۳۵ و اس-

۴۰۰ در حال پیگیری اســت و رابرت 
اوبراین، مشــاور امنیت ملی آمریکا 
به عنوان پیگیری کننــده این پرونده 
از ســوی ترامپ به آنکارا معرفی شده 
نشــان می دهد که امتیازهایی میان 
زرفینرد و بدل شده است. از سوی دیگر 
اعالم خبر سفر پوتین به ترکیه در اوایل 
ژانویه 2۰17 موضوعی است که نشان 
می دهد ترکیه بحث توازن راهبردی 
در روابطش با مسکو و واشنگتن را در 

دستور کار قرار داده است. 

گزارش »توسعه ایرانی« از تغییر رفتار ترکیه در قبال آمریکا و روسیه

اجرای توازِن راهبردی
سخنان اردوغان در 

کنفرانس خبری مشترک 
با ترامپ و سکوت 

رئیس جمهوری آمریکا در 
قبال سخنان شدیداللحن 

رئیس جمهوری ترکیه و 
همچنین اظهارات اخیر 

ابراهیم کالین )سخنگوی 
دولت ترکیه( در مورد 

پیگیری پرونده اس- 400 
و اف-35 نشان می دهد 

که احتماالً نگرانی های دو 
طرف حل وفصل شده است 

کودتای جوالی 2015 اگرچه 
نافرجام بود اما باید متوجه 
باشیم که اسناد و اطالعات 
پنهان که پس از آرام  سازی 

ترکیه منتشر شد نشان 
داد که آمریکا و ناتو، قبل 
از انجام کودتای مذکور از 
این ماجرا با خبر بوده اند و 

همین ماجرا باعث تنش در 
روابط شد

خبرگزاری رویترز اعالم کرد، پلیس پاریس روز گذشــته )شنبه( با اســتفاده از گاز اشک آور ســعی در متفرق کردن 
تظاهرکنندگانی کرد که در نخستین ســالگرد اعتراضات ضد دولتی موســوم به جنبش جلیقه زردها راهپیمایی کردند. 
تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس در جنوب پاریس با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری زمانی آغاز شد که پلیس قصد داشت 
مانع از اشغال و مسدود شدن جاده کمربندی پاریس توسط معترضان شود. پلیس پاریس از بازداشت حداقل 2۴ نفر در جریان 
این درگیری ها خبر داده است. جنبش جلیقه زردها از اواسط نوامبر 2۰18 میالدی در 
اعتراض به افزایش قیمت سوخت و رشــد هزینه های زندگی آغاز شد ولی در نهایت به 
تظاهرات گسترده علیه سیاســت های دولت ماکرون تبدیل شده است. گرچه حضور 
معترضان در راهپیمایی جلیقه زردها طی ماه های اخیر کمرنگ تر شده ولی رهبران این 
جنبش خواستار از سرگیری تظاهرات در نخستین سالگرد این اعتراضات شده اند. بیش 

از ۳۰۰ هزار نفر در تظاهرات اعتراض آمیز سال 2۰18 شرکت کردند.

در پی انفجار یک دســتگاه خودروی بمب گذاری شده در شهر الباب ســوریه 18 تن کشته شدند. شبکه خبری 
روسیا الیوم اعالم کرد، طبق بیانیه پلیس شهر الباب ســوریه، این انفجار در  نزدیکی نقطه حرکت اتوبوس ها در این 
شهر واقع در حومه شرقی حلب رخ داد. دیده بان حقوق بشر ســوریه اعالم کرد، 18 تن تا این لحظه کشته شده اند 
که چند تن از آنها غیرنظامی هســتند. این انفجار در گاراژی در شــهر الباب رخ داده است. به گفته دیده بان حقوق 
بشر، احتمال افزایش تلفات وجود دارد چراکه بیش از ۳۳ تن زخمی شده اند که 
حال برخی وخیم است همچنین برخی نیز مفقود هستند. شهر الباب سوریه در 
کنترل گروه های مخالف است. انگشت اتهام وزارت دفاع ترکیه، یگان های مدافع 
خلق کرد را نشانه گرفته است. دو هفته گذشــته نیز انفجار یک خودروی بمب 
 گذاری شده شهر »تل ابیض« در شمال ســوریه را که به کنترل نیروهای ترکیه 

و همپیمانان آن درآمده، لرزاند.

انفجار در شمال سوریه 18 کشته بر جای گذاشتدرگیری پلیس با جلیقه زردها در سالگرد تشکیل این جنبش

مردم ســریالنکا بامداد روز گذشــته )2۵آبان( برای 
انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور پای صندوق های 
رای رفتند. این انتخابات در حالی برگزاری می شــود که 
این کشور حدود هفت ماه پیش شاهد حمله تروریستی 
به چندین کلیســا و هتل در کلمبو، پایتخت بود که بیش 
از 2۵۰ نفر کشــته شــدند. در این میان، مدعیان اصلی 
عنوان ریاست جمهوری عبارتند از »گوتابایا راجاپاکسا« 
وزیر دفاع اســبق کــه در کارنامه خود ســابقه مبارزه با 
جدایی طلبان تامیل را دارد و تبلیغاتش بر مسائل امنیتی 
متمرکز است و »ســاجیس پرماداســا« از وزرای دولت 
فعلی که وعــده  ارزانی مســکن و درمان را داده اســت. 
حدود 16 میلیون نفر از مردم ســریالنکا واجد شرکت در 
رای گیری هستند. در این راستا  افراد مسلح به یک کاروان 
از اتوبوس های حامل رای دهندگان مسلمان در سریالنکا 
که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می رفتند، 

آتش گشودند. خبرگزاری فرانسه اعال کرده، افراد مسلح 
که در جاده کمین کرده بودند، صبح شــنبه به کاروانی از 
اتوبوس های حامل شــهروندان مسلمان سریالنکا حمله 
کردند. به گفته پلیس سریالنکا، گزاش های اولیه حاکی از 
آن است این حمله که ساعاتی پیش از آغاز رای گیری در 
انتخابات ریاست جمهوری روی داد، تلفاتی در پی نداشته 

است و در حال تامین امنیت هستند.

قانونگذاران در شــیلی بــا برگزاری همه پرســی در 
مورد قانون اساســی در نیمه نخست سال آینده میالدی 
توافق کردند. تارنمای شــبکه تله سور ونزوئال اعالم کرد 
قانونگذاران شــیلی توافق کردند همه پرســی در مورد 
قانون اساسی شیلی که در دوران آگوستو پینوشه تنطیم 
شــده بود، برگزار شــود. کارول کاریوال قانونگذار حزب 
کمونیست اعالم کرده که مردم به پیروزی دست یافته اند 
چون ما در حال نزدیک شدن به مشورت درباره یک مجمع 
قانونگذاری جدید هستیم. تحت این همه پرسی از مردم 
شیلی پرسیده خواهد شد که آیا ایده ایجاد قانون اساسی 
جدید را می پذیرند یا خیر. براســاس آمارهای رسمی تا 
روز پنجشنبه 22 شهروند این کشــور طی ناآرامی های 
اخیر کشته و 22۰9 نفر دیگز زخمی شده اند. تظاهرات 
در شیلی از روز 18 اکتبر )26 مهر( در اعتراض به افزایش 
بهای بلیــت مترو آغاز شــد و اندک اندک بــه مخالفت 

با وضع موجود در کشــور منتهی شــد که با غارتگری، 
آتش افروزی و درگیــری های روزانه بیــن معترضان و 
نیروهای پلیس همراه بود. معترضان به دســتمزدهای 
پاییــن، هزینه های بــاالی بخش آموزش و بهداشــت 
و شــکاف عمیق بین فقیر و غنی در کشــوری اعتراض 
 دارند که به لحاظ سیاســی و اقتصادی تحت سلطه چند 

خانواده قدیمی و نخبه است.

رای گیری در سریالنکا با حمله مسلحانه آغاز شد!همه پرسی قانون اساسی شیلی؛ پایان بحران یا تشدید تنش؟ 

خبرخبر


