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در پی اظهارات بایدن در خصوص ضرورت 
پایان جنگ مطرح شد؛

استقبال عربستان و دولت مستعفی 
هادی از حل بحران یمن

عربستان و دولت مســتعفی یمن از اظهارات 
بایدن درباره حل سیاســی فراگیــر بحران یمن 
اســتقبال کردند. به گزارش خبرگزاری رســمی 
عربســتان)واس( در بیانیه ای بر موضع ثابت این 
کشور درباره حمایت از حل سیاسی و فراگیر بحران 
یمن تأکید کرد. این بیانیه بعد از آن صادر شد که جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا خواهان توقف جنگ در 
یمن شد و پایان حمایت آمریکا از عملیات نظامی در 
یمن را اعالم کرد. در این بیانیه آمده است: عربستان 
دنبال همکاری با دولت بایدن برای حل سیاســی 
فراگیر در یمن اســت و از پایبندی آمریکا درباره 
همکاری با عربستان برای دفاع از حاکمیت خود و 
مقابله با تهدیدات استقبال می کند. دولت مستعفی 
یمن نیز از اظهارات بایدن درباره اهمیت حمایت از 
تالش های دیپلماتیک برای حل بحران یمن و تعیین 
یک فرستاده ویژه برای یمن استقبال کرد. در بیانیه 
این دولت آمده: آمریکا گام مهمی برای پایان جنگ 

یمن برداشته است.
    

دستیار سوچی هم بازداشت شد؛
درخواست شورای امنیت برای 
آزادی بازداشت شدگان میانمار

یک دستیار مهم آنگ سان ســوچی، رهبر دو 
فاکتوی میانمار روز گذشته )جمعه( چند روز بعد 
از وقوع کودتا در این کشور و درخواست جو بایدن 
از ژنرال های میانماری بــرای واگذار کردن قدرت، 
دستگیر شــد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 
دستگیری بعد از آن رخ داد که خیابان های بزرگترین 
شــهر میانمار شاهد سومین شــب ابراز مخالفت 
میانماری ها با کودتای اخیــر از جمله با به صدا در 
آوردن بوق خودروها و کوبیدن به قابلمه های فلزی 
بود. ارتش میانمار در روز دوشنبه گذشته با اجرای 
کودتایی آنگ سان سوچی، رهبر منتخب میانمار و 
وین مینت، رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرد. 
کی توئه، یک مقام مطبوعاتی حزب لیگ ملی برای 
دموکراسی اظهار کرد، وین هتین که به عنوان دست 
راست سوچی در نظر گرفته میشد، در خانه دخترش 
در شهر یانگون که شب را در آنجا میگذراند، دستگیر 
شد. هتین ۷۹ ساله که از اعضای پرسابقه حزب لیگ 
ملی برای دموکراسی میانمار است، مدت ها زندانی 
سیاسی بوده و مدتهای زیادی را از بابت کمپین علیه 
حاکمیت ارتش در زندان گذرانده است. وین هتین، 
قبل از بازداشت شدنش به یک رسانه انگلیسی زبان 
محلی گفت، کودتای ارتش عاقالنه نبود و رهبران 
ارتش کشور را به مسیری اشتباه برده اند. سوچی از 
روز دوشنبه در انظار عمومی دیده نشده است. بنا به 
اعالم انجمن کمک به زندانیان سیاسی واقع در شهر 
یانگون میانمار که دستگیری های سیاسی در این 
کشور را رصد می کند، بیش از ۱۳۰ مقام و قانونگذار 

در ارتباط با کودتای اخیر دستگیر شده اند.
همچنین شــورای امنیت ســازمان ملل نیز 
بیانیه ای را در خصوص وضعیت در میانمار مورد 
توافق قرار داد. شورای امنیت در اولین بیانیه خود 
در واکنش به خلع دولت توسط ارتش در میانمار 
اعالم کرد: اعضای شورای امنیت سازمان ملل به 
ابراز نگرانی عمیق خود از بابت وضعیت اضطراری 
اعمال شــده از ســوی ارتش در تاریخ اول فوریه 
در میانمار و بازداشت خودســرانه اعضای دولت 
از جمله آنگ سان سوچی، مشــاور امور خارجه 
دولت و وین مینت، رئیس جمهور میانمار و مقام 
های دیگر می پردازد. شورای امنیت در این بیانیه 
همچنین خواستار آزادی فوری همه کسانی شد 
که در میانمار بازداشت شــده اند. اعضای شورای 
امنیت همچنین بر لزوم تــداوم حمایت از انتقال 
قدرت دموکراتیک در میانمــار و حفظ نهادها و 
فرآیندهای دموکراتیک در آن، پرهیز از خشونت 
و احترام کامل به حقوق بشر، آزادی های اساسی و 
آزادی گفتمان و مطبوعات و همچنین حاکمیت 

قانون تاکید کردند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

شبکه سی.ان.ان روز گذشته )جمعه( 
اعالم کرد خالد باطرفی، سرکرده القاعده 
در شبه جزیره عربســتان ماه اکتبر در 
عملیاتی در استان الَمهره یمن بازداشت 
شده است. بر اساس اخباری که از سوی 
این شبکه آمریکایی منتشر شده،  منبع 
این خبر سازمان ملل متحد بوده است. 
ملل متحد بامداد جمعه اعالم کرده که 
باطرفی چند ماه پیش در یمن بازداشت 
شده و در جریان عملیات بازداشت او، 
سعد عاطف العولقی، معاون وی کشته 
شده است. بدون شک اینگونه اخبار در 
کشور ما خریدار ندارند و هر شخصی که 
چنین خبرهایی به گوشش می خورد یا 
از نظرش می گذرد، نسبت به آن واکنش 
منفی نشــان می دهد که تا حد زیادی 
این موضوع طبیعی و قابل درک است. 
آنچه این خبر را در ابتدا بسیار مهم و البته 
حائز اهمیت می کند، تایید آن از سوی 
سازمان ملل متحد به عنوان باالترین 
نهاِد سیاســی – امنیتی در روی کره 
زمین است. اعالم اینگونه خبرها  از سوی 
ملل متحده به ندرت انجام می شود اما 
موضوع این است، شخصی که در مورد 
آن صحبت می کنیم، یــک فرد عادی 

نیســت. به عبارتی دیگر دومین دلیل 
که خبر بازداشت خالد باطرفی را مهم 
می کند، جایگاه و ماهیت او در ساختار 
تشکیالتِی سازمان جهانی القاعده است. 
اینکه چرا القاعده را ســازمان جهانی 
می خوانیم، بدون تردید موضوعی است 
که نمی توان آن را دلبخــواه نگارنده یا 
هر شــخص دیگر دانست؛ بلکه جامعه 
اطالعاتی ایاالت متحــده و همچنین 
نهادهای تصمیم گیرنده این کشــور 
القاعده را بر اساس سیاست های خود، 
به عنوان تهدیــد جهانی معرفی کرده 
که این موضوع به ســال 2۰۰۱  و غائله 
۱۱ سپتامبر برمی گردد که بازخوانی 
آن ضرورتی در این نوشتار ندارد. ارزش 
باطرفی به حدی اســت که بازداشت 
وی به منزله دسترســی به گنجینه ای 
از اطالعات برای ســازمان های مبارزه 
با تروریسم در سراســر جهان قلمداد 
می شود. این نخستین بار است که رسما 
بازداشت باطرفی تایید می شود؛ چراکه 
وبسایت اطالعاتی پیرامون گروه های 
تروریستی و تندرو موسوم به »سایت« 
اوایــل اکتبر گزارش هــای نامعتبری 
منتشر کرد که نشان می دهد نیروهای 
امنیتی یمن باطرفی را در استان المهره 
بازداشــت کردند و حاال تایید این خبر 
نشــان می دهد که خبرهایی از ناحیه 

آمریکا در حال مخابره شدن است. 

خیز جدید برای مبارزه با القاعده
از ســال ۱۳۹4 که حمالت ائتالف 
عربی به رهبری عربســتان ســعودی 
علیه یمن آغاز شد، شاهد آن بودیم که 
عالوه بر القاعده، داعش هم در این کشور 
شروع به فعالیت کرد. دلیل این امر هم 
کاماًل مشخص بود؛ در هر کشوری که 
تجاوز و دخالت خارجی به قوع بپیوندد 
و بوی باروت همه جا را فرا بگیرد، بدون 
تردید مشکالت زیادی به وجود خواهد 
آمد که فقر، نبود غذا و دارو، ریشــه کن 
شدن بهداشــت و غیره، صرفاً بخشی 
از تبعات جنگ یــا مداخله خارجی به 
حســاب می آید. آنچــه خطرناک تر و 
بدون تردیــد مخاطره آمیز تر خواهد 
بود، بی ثباتی سیاسی است. زمانی که 
دولت مستقر در کشــورِ درگیر نتواند 
اوضاع را کنتــرل و حاکمیت خود را بر 
جغرافیای زیر دستش اعمال کند، بدون 
تردید مشکالت و شکاف های امنیتی به 
وجود می آید کــه اولین نتیجه آن فرار 
سرمایه گذاران خارجی و به صورت کلی 
افِت شدید اقتصاد است. در این وضعیت 
است که گروه های تروریستی بهترین 
زمان برای جــذب نیرو و بالتکلیفاِن به 
وجود آمده از جنگ را پیش روی خود 
می بینند. این چرخه در همه جا تقریباً به 
یک وضعیت است. در افغانستان طالبان، 
در عراق و ســوریه دو جریان داعش و 

جبهه النصره سابق که شاخه القاعده در 
شام به حساب می آید اقدام به جذب نیرو 
طی سال های اخیر کرده اند. در آفریقا 
هم الشباب و بوکوحرام مشغول این کار 
هستند اما در مورد یمن اوضاع قدری 

متفاوت است و دلیلش هم تولد رهبر 
القاعده )اســامه بن الدن( در 

یمن اســت. بن الدن اهل 
یمن بود و اساساً بسیاری 
از تحلیلگران، این کشور 

را نطفه و مبدأ ظهور و 
شکل گیری القاعده 
می داننــد و بــه 
همین دلیل است 
که طی سال های 

گذشــته بارها دیده ایم که پهپادهای 
ارتش آمریکا یمن را بمباران کردند تا 
بتوانند سرکرده های القاعده و عناصر 
کلیدی در اســتان های این کشــور را 
حذف کنند. در همین راســتا باطرفی 
اوایل ســال 2۰2۰ پس از کشته شدن 
قاسم الریمی، سرکرده سابق القاعده 
در شبه جزیره عرب در حمالت هوایی 
آمریکا به یمــن، به عنوان ســرکرده 
جدید القاعده در شبه جزیره عربستان 

انتخاب شد.
 وی از خانواده یمنی اســت اما در 
ریاض متولد شــده و قبل از حادثه ۱۱ 
سپتامبر با القاعده در افغانستان آموزش 
دیده و بعد به شــاخه القاعده در یمن 
ملحق شــد. طبق اعالم سازمان ملل، 
باطرفی بعدها یکــی از نظریه پردازان 
اصلی این تشــکیالت بــود و بعد هم 
رهبر شاخه القاعده در یمن شد. نکته 
مهم این اســت که باطرفی نخستین 
فرمانده ارشد القاعده است که دستگیر 
می شــود؛ چراکه رهبران پیشین این 
جریان در سراســر دنیا بــه نوعی در 
عملیات های گوناگون کشته شده اند 
که شاخص ترین آن بن الدن بود. حتی 
ســال گذشــته میالدی هم ما شاهد 
کشته شــدن عبدالمالک دروکدال، 
رهبر شاخه القاعده در سرزمین مغرب 
اســالمی بودیم و به همین دلیل است 
که دستگیری باطرفی مهم است. او در 
زمان برعهده گرفتن پستش به عنوان 
رهبر القاعده در یمن گفته بود کشته 
شــدن رهبران القاعده نشان دهنده 

درستی و اعتبارشان است و به همین 
دلیل بازداشت او، این تشکیالت را که 
هدایتش پس از کشته شــدن اسامه 
بن الدن، برعهده ایمن الظواهر گذاشته 
شده است، در تنگنا قرار خواهد داد. از 
سوی دیگر اگر بخواهیم نگاه کالن تری 
به این موضوع بیندازیم باید حاشیه های 
اخبار چند روز گذشته را هم مورد بررسی 
قرار دهیم. همین چند روز پیش بود که 
وزارت خارجه آمریکا با انتشار توئیتی 
اعالم کرد که به دنبال ردزنی و پیدا کردن 
اطالعاتی از ابومحمد الجوالنی، رهبر 
گروه تروریستی تحریر الشام )النصره 
سابق و شاخه القاعده در سوریه( است. 
این توئیت در ادامه بــا یادآوی تعیین 
جایزه نقــدی برای ارائــه اطالعاتی از 
الجوالنی، می افزاید:»پاداش ۱۰ میلیون 
دالری را فراموش نکنید و اطالعات خود 
را در مورد الجوالنی برای دریافت پاداش 
به ما ارســال کنید«. اگر این موضوع را 
کنار بازداشــت باطرفی قرار دهیم و از 
جهتی دیگر به اقدامــات اخیر ایاالت 
متحده و فرانسه در آفریقا نگاهی گذرا 
بیندازیم، به خوبی درمی یابیم که این 
روند به نوعی نشــان دهنده طراحی و 
طرح ریزی یک اســتراتژی جدید 
علیه سازمان جهانی القاعده 
اســت. بدون تردیــد آمدن 
دموکرات ها هم در این پروژه 
تاثیر خواهد داشت و به نظر 
می رسد گفتمان جدید 
ضدتروریســم دوباره 
علیــه القاعده شــکل 

گرفته است.

سازمان ملل بازداشت »خالد باطرفی« را در یمن تایید کرد 

صورت بندی جدید علیه شبکه جهانی القاعده
قرار دادن جایزه 10 میلیون 
دالری برای ارائه اطالعات 

در مورد ابومحمد الجوالنی، 
رهبر شاخه القاعده در 

سوریه و همچنین اقدامات 
ایاالت متحده، فرانسه 
و بسیاری از کشورهای 
اروپایی در آفریقا علیه 
القاعده  نشان می دهد 

دور جدیدی از سناریوی 
ضدترور به وجود آمده 

است

خالد باطرفی نخستین 
فرمانده ارشد القاعده است 
که دستگیر می شود، چراکه 
رهبران پیشین این جریان 
در سراسر دنیا به نوعی در 

عملیات های گوناگون کشته 
شده اند که شاخص ترین 
آن ها بن الدن بود و همین 

موضوع  می تواند ضربه 
سنگینی به القاعده بزند

سی.ان.ان از فوت ناگهانی پزشک ارشد بیمارستانی در روسیه که آلکسی ناوالنی بعد از مسمومیت در آنجا بستری شد، 
خبر داد. به گزارش سی.ان.ان، بر اساس بیانیه ای که بیمارستان اورژانس اومسک منتشر کرد، سرگئی ماکسیمیشین که به 
عنوان معاون ریاست پزشکی این بیمارستان به طور ناگهانی در سن ۵۵ سالگی درگذشته است. این بیمارستان در بیانیه اش در 
حالی که اشاره ای به علت مرگ او نکرد، نوشت: ما با تاسف به اطالع شما می رسانیم ماکسیمیشین سرگئی والنتینوویچ، معاون 
ریاست پزشکی بیهوشی و احیای این بیمارستان اورژانس شماره یک، معاونت دپارتمان 
دانشگاه پزشکی دولتی اومسک و دارای مدرک پی.اچ.دی علوم پزشکی به طور ناگهانی 
درگذشت. ماکسیمیشین در زمان بستری شدن ناوالنی هیچ مصاحبه مطبوعاتی انجام 
نداد. او به عنوان معاون ریاست پزشکی بیهوشی و احیای این بیمارستان یکی از ارشد ترین 

پزشکان بیمارستان محسوب می شد که حاال با دیده تردید از مرگ او حرف زده می شود.

مقام های محلی والیت قندوز در شمال شرق افغانستان اعالم کردند، در حمله نیروهای طالبان به منطقه خان آباد 
این والیت ۱۸ سرباز محلی تحت حمایت نیروهای امنیت ملی افغانستان کشته و دو نفر دیگر زخمی شده  و سه نفر را 
نیز طالبان با خود بردند. محمد عمر، مقام مسئول والیت قندوز که فرزند و برادرزاده اش در این حمله کشته شده اند، 
به بی بی سی گفته است، درگیری میان نیروهای طالبان و این سربازان ساعت ۸ شب پنجشنبه به وقت محلی شروع 
و تا ساعت ۱۱:۳۰ شب ادامه داشــت. او گفت که در این مدت نیروهای کمکی 
به آنها نرسید و در نتیجه ۱۸ نفر کشته، دو نفر فرار کرده و سه نفر را نیز طالبان با 
خود برده اند. نقیب اهلل فایق، والی فاریاب نیز گفت که منطقه خواجه ســبز  وش 
این والیت روز پنجشنبه شــاهد یک درگیری خونین میان طالبان و نیروهای 

امنیتی بوده است. 

کشته شدن ۲۳ نیروی امنیتی افغان در حمله طالبانفوت ناگهانی پزشک ناوالنی در روسیه!

دونالد ترامپ در خواست مجلس نمایندگان آمریکا 
برای شهادت دادن در فرآیند استیضاحش در مجلس 
سنا را رد کرد. به گزارش ســی.ان.ان، مدیران فرآیند 
استیضاح دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان از ترامپ 
درخواست کردند تا به ایراد شهادت در جلسه محاکمه 
مربوط به استیضاحش در مجلس سنا بپردازد. این یک 
تالش دراماتیک بــرای وادار کردن این رئیس جمهور 
ســابق آمریکا به توضیح رفتارش پیرامون اغتشاشات 
ششم ژانویه در کنگره این کشور است. با این حال تیم 
حقوقی ترامپ فورا در پاسخ این دعوت به ایراد شهادت 
را رد کرده و تصمیم را به عهده دموکراتها گذاشتند تا 
برای وادار کردن ترامپ به ایراد شــهادت با صدور یک 
احضاریه تالش کنند. جیمی راســکین، مدیر فرآیند 
استیضاح ترامپ نامه ای را برای وکیل ترامپ فرستاده و 
در این نامه درخواست کرد که ترامپ قبل از یا در جریان 
فرآیند محاکمه برای استیضاحش که از روز سه شنبه 

شروع می شود به ایراد شــهادت بپردازد. او استدالل 
کرد که شــهادت های او بعد از آنکــه اتهامات مجلس 
نمایندگان مبنی بر  اینکه اغتشاش در کنگره را تحریک 
کرده، الزم هستند. وکالی ترامپ سریعا به درخواست 
راسکین پاسخ داده و نوشــتند، این درخواست نشان 
می دهد مجلس نمایندگان نتوانســته اتهاماتش علیه 

ترامپ را ثابت کند.

شورای امنیت با پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل برای 
اســتقرار ناظران بین المللی جهت تضمین و نظارت 
بر رعایت آتش بس در لیبی موافقــت کرد. به گزارش 
آناتولی، منابع دیپلماتیک در سازمان ملل اعالم کردند، 
شورای امنیت از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
خواسته به ســرعت تیم ناظران را تشــکیل و به لیبی 
اعزام کند. این شورا اعالم کرد، حداکثر ظرف 4۵ روز 
منتظر گزارشی درباره مقدمات انجام شده توسط این 
تیم ناظران و همچنین پیشنهادات عملیاتی آن برای 
اصالح اختیارات هیئت حمایت سازمان ملل در لیبی 
و اجرای فرآیند نظارت است که باید به تدریج افزایش 
یافته و از نظر جغرافیایی گســترش یابد. در گزارش 
پایان 2۰2۰، گوترش خواستار تشکیل تیم ناظران غیر 
مسلح بدون تعیین تعداد آنها شد؛ تیمی که از نظامیان 
و غیر نظامیان وابســته از کشورهای عضو سه اتحادیه 
آفریقا، اروپا و عرب تشکیل شده باشد. استقرار ناظران 

ضمن توافق با طرف های لیبی انجام می شود. ناظران 
بین المللی بر اجرای توافق امضا شده میان طرف های 
درگیر در 2۳ اکتبر جهت برقراری آتش بس و اطمینان 
از خروج مزدوران و نظامیــان خارجی از لیبی نظارت 
خواهند داشت. همچنین هیئت حمایت سازمان ملل 
در لیبی فهرست نامزدهای قوه مجریه جدید لیبی را  

دریافت کرد.

مخالفت ترامپ با حضور در جلسه استیضاح موافقت سازمان ملل با استقرار ناظران آتش بس در لیبی
خبرخبر


