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اولین روز قرنطینه در اولین کشور قرنطینه جهان
ایتالیا، آرام اما ترسناک! 

مردم ایتالیا روز گذشته )سه شنبه( شاهد 
خیابان های خالــی به دلیل اعــام اقدامات 
قرنطینه در کشــور بــرای مبارزه با شــیوع 
کرونا بودند. به گزارش خبرگــزاری رویترز، 
خیابان های رم، پایتخت ایتالیا دیروز به طور 
وضوح آرامتــر و کم جمعیت تــر از روزهای 
عادی بــود و دیگــر خبــری از ترافیک های 
سنگین نبود؛ به نظر می رسد اوضاع در میان، 
پایتخت تجاری ایتالیا نیز تحت کنترل شدید 
قرار گرفته اســت. برخاف همیشه مسافران 
سیستم های متروی رم در ساعت اوج ترافیک 
به راحتی صندلی برای نشستن پیدا می کردند 
و مردم ماسک زده  بیشتری در خیابان ها دیده 
می شــوند. بافاصله پس از اعــام قرنطینه 
مردم تا پاسی از شــب برای خرید مواد غذایی 
و نیازهای اولیه در فروشــگاه ها بودند دولت 
مجبور شد به مردم تضمین بدهد که کمبودی 
وجود نخواهد داشــت و دلیلی بــرای ترس از 
کمبود وجود نــدارد. مغازه ها اجــازه دارند با 
رعایت فاصله یک متری فروشنده با خریدار باز 
باشند. کوریر دالسرا نوشت: اکنون کل ایتالیا 
بسته است. جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، 
اعام کرده محدودیت هایی که برای جلوگیری 
از شــیوع ویروس کرونا در شــمال این کشور 
اتخاذ شــده بود اکنون در تمامی این کشور به 
اجرا گذاشته می شود. این محدودیت ها شامل 
ممنوعیت برگزاری تجمعات و مراســم های 
عمومی هم خواهد شــد. براســاس گزارش 
شبکه خبری بی بی ســی، کونته تاکید کرده 
که با سراسری شــدن محدودیت ها، فقط به 
ســفرهای بســیار ضروری که قابل به تعویق 
انداختن نیستند اجازه تردد داده خواهد شد. 
نخســت وزیر ایتالیا گفته ایــن اقدامات که از 
بامداد سه شــنبه به اجرا درخواهد آمد برای 
محافظت از آسیب پذترین قشــر جامعه این 

کشور در نظر گرفته شده است.
بدین ترتیب، ایتالیا نخستین کشور جهان 
خواهد بود که برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا سراســر خاک خود را در وضعیتی شبیه 
قرنطینه ملی قرار می دهد. ســالمندان بخش 
بزرگی از جامعه ایتالیا را تشــکیل می دهند 
و مطابــق آمارهایی که تاکنــون در ارتباط با 
ویروس کرونا جمع آوری شــده این ویروس 
برای سالمندانی که به ویژه از بیماریهای مزمن 

رنج می برند، خطرناک تر است. 

روز دوشنبه شــمار جان باختگان ویروس 
کروبا در ایتالیا جهشی یکباره داشت و با ثبت 
۹۷ قربانی دیگر به ۴۶۳ نفر رسید. ایتالیا پس از 
چین بیشترین آمار مبتایان به کرونا را دارد به 
طوری که بیماری کووید-۱۹ در هر ۲۰ منطقه 
جغرافیایی آن ثبت شده است. همزمان کمیته 
المپیک ایتالیا گفته اســت این وضعیت دست 
کم تا ســوم آوریل حدود یک مــاه دیگر ادامه 
خواهد داشــت. ویروس کرونا در حال حاضر 
بیش از ۱۱۳ هزار نفر را در سراسر جهان مبتا 
کرده و دست کم ۴ هزار نفر بر اثر آن مرده اند. در 
اسپانیا که ۲۸ نفر تا کنون بر اثر ویروس کرونا 
جان داده اند و حدود ۱۲۰۰ مبتا شناســایی 
شــده اند وزیر بهداشــت اعام کرد که از روز 
چهارشــنبه مدارس منطقه مادرید دست کم 
برای دو هفته تعطیل خواهنــد بود. در نتیجه 
این اقدام نزدیک به ۱ میلیون و دویســت هزار 
محصل خانه نشــین خواهند شــد. در آمریکا 
با افزایش تعداد مبتایان بــه ویروس کرونا و 
نیز آمار مــرگ و میر ناشــی رییس جمهوری 
امروز برای گفتگو درباره تخفیف های مالیاتی 
احتمالی با رهبران جمهوری خواه کنگره دیدار 
خواهد کرد. دونالد ترامپ در عین حال برخی 
از مدیران وال اســتریت را دعوت کرده که روز 
چهارشنبه برای گفتگو درباره تبعات اقتصادی 
گســترش ویروس کرونا به کاخ سفید بروند. با 
این همه پیام های ضدو نقیضی از کاخ ســفید 
شنیده می شود. وزیر بهداشت آمریکا الکس آزار 
گفته ویروس کرونا برای آمریکا مشکل درمانی 
بســیار بزرگی اســت و هیچ کس نمی خواهد 
وخامت اوضاع را کمرنگ جلوه دهد. با این همه 
ترامپ کمی بعد از او در حساب توییتری خود 
نوشت سال گذشــته ۳۷ هزار آمریکایی بر اثر 

ابتا به آنفوالنزای معمولی مرده اند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چند وقتی بود که پرونده یمن و 
اخبار مرتبط با آن کمی رنگ و بوی 
سیاسی به خود گرفته بود و حداقل 
تا حدودی از صدای انفجار بمب های 
رها شــده بر ســر شــهروندان این 
کشور خبری نبود؛ اما جنگنده های 
سعودی اخیراً دســت به تحرکات 
هوایــی مجدد زده اند. تــا جایی که 
منابع خبری بامداد یکشنبه گزارش 
دادند که ظرف ساعت های گذشته 
جنگنده- بمب افکن هــای ائتاف 
سعودی دستکم در ۲۰ نوبت مناطق 
مختلف یمــن را بمبــاران کردند. 
گزارش های تکمیلی نشــان داد که 
بمب افکن های ائتاف ســعودی در 
۱۵ نوبت، مناطقی در شهرســتان 
»خب و الشعف« در استان جوف را 
بمباران کردند و استان صعده واقع 
در شمال یمن نیز بیش از پنج نوبت 
بمباران شده است. شاید برای عده ای 
از مخاطبان ما این سوال مطرح شود 
که چرا این حمات هوایی تا به این 
حد مهم است؟ دسته ای دیگر حتی 
این ســوال را نمی پرســند و اساساً 
معتقدند که حمات اخیر عربستان 
موضوع مهمی به حســاب نمی آید 

کــه بخواهیم آن را مــورد تحلیل و 
بررســی قرار دهیم. دلیل اینکه چرا 
حمات اخیر سعودی ها به یمن مهم 
است یا اینکه چرا باید این حمات را 
تحول جدیــدی در عرصه میدانی و 
سیاسی یمن بدانیم، ریشه در توافق 
اســتکهلم دارد. همگان به یاد دارند 
که دولت مســتعفی یمن و جنبش 
انصاراهلل در مذاکرات صلحی که ۲۲ 
آذر ۹۷ در استکهلم پایتخت سوئد 
انجام شــد، به توافق هایی از جمله 
موضوع آتش بس در الحدیده و مبادله 
اسرای دو طرف دست یافتند؛ اما این 
توافق ها با توجه بــه اختاف ها اجرا 
نشــد. در این میان ائتاف سعودی 
در تداوم نقــض آتش بس الحدیده، 
شهرستان الصلیف واقع در این استان 
را بارها هدف قرار دادند. از سوی دیگر 
عبدالقادر مرتضــی، رئیس کمیته 
امور اسیران انصاراهلل هم در حساب 
توئیتری خود اعــام کرد که توافق 
تبادل اسرا که اخیراً در پایتخت اردن 
صورت گرفت، به دلیل اینکه فهرست 
اسامی اســیران از سوی طرف دیگر 
)دولت مستعفی یمن( بویژه نماینده 
حزب اصاح در مأرب، تکمیل نشده 
است، همچنان نیمه کاره باقی مانده 
اســت. این در حالیست که سازمان 
ملــل متحد و کمیته صلیب ســرخ 
جهانی ۱۶ فوریه سال جاری میادی 

)۲۷ بهمن( در پایان سومین نشست 
کمیته تبادل اسیران میان انصاراهلل 
و دولت مستعفی یمن اعام کرد که 
دو طرف برای یک برنامه مفصل در 
تبادل اسیر به توافق رسیدند. همین 
دو موضوع باعث شــد تا بسیاری از 
تحلیلگران حوزه منطقه و مســائل 
یمن به این نتیجه برسند که تحوالت 
جدید در یمن اتفاق خواهد افتاد که 

البته در این مورد بی راه نگفتند!
همه چیز از اول شروع 

می شود؟! 
اگر کمــی به عقــب برگردیم به 
خوبی می بینیم که یمن اخیرا شاهد 
سه تحول اساســی بود که یک نوع 
انقاب در صحنه سیاســی و نظامی 
این کشور به حساب می آید. نخست 
اینکــه، جنبش انصــاراهلل چند ماه 
پس از هدف قرار دادن تاسیســات 
نفتی »بقیق« و »خریس« به عنوان 
مرکز اعصاب صنعت نفت سعودی، 
تاسیســات نفتی آرامکــو در بندر 
»ینبع« در ساحل شــمالی دریای 
سرخ را با موشک های بالدار و پهپادها 
مورد حملــه قــرار داد. تحول دوم 
این بود که نیروهــای مردمی یمن 
در کنار ارتش این کشــور بر استان 
»الجوف« تسلط یافت و بسیاری از 
مناطق مأرب )اســتان همجوار آن( 
را در اختیار گرفت که دارای چاه های 

نفــت و ذخایر نفتی زیادی اســت. 
ســومین تحول این بود که اختاف 
و شکاف در میان محور هوادار دولت 
مستعفی یمن به شدت باال گرفته و 
در همین رابطه برخــی از هواداران 
این محور »عبدربه منصور هادی« 
رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن 
و معاونش سرلشــکر »علی محسن 
االحمــر « را آماج حمات شــدید 
خود قرار دادند. این اختاف ها دقیقاً 
شاهرگ تحوالت فعلی است؛ چراکه 
»احمد عبید بن دغر« نخست وزیر 
پیشین یمن در صفحه شخصی خود 
در توئیتر از ســرنگون شدن ارتش 
منصور هادی پس از آزادسازی استان 
الجوف توسط نیروهای مردمی یمن 
و برهم خوردن معادله قدرت به سود 

جنبش انصاراهلل یمن سخن به میان 
آورد. بر این اساس باید توجه کنیم 
که منصــور هادی و دولــت متبوع 
وی این روزها در شــرایط بســیار 
دشواری به ســر می برد. به گونه ای 
مستندات نشــان می دهد در میان 
صفوف آنهــا شــکاف های عمیقی 
پدیدار شده و از سوی دیگر انتقادها 
علیه دولت منصور هــادی به دلیل 
ناتوان و ناکارآمد بودن مســئوالن 
ســابق و کنونی آن باال گرفته است. 
دلیل مهمتر که پیش تــر هم به آن 
اشاره شــد این اســت که شکست 
نیروهای منصور هادی در اســتان 
الجوف و آزادسازی آن توسط ارتش 
و نیروهای مردمــی یمن به رهبری 
جنبش انصاراهلل، توانســته است تا 
کفه ترازو را به نفع یمنی ها سنگین 
کند. این روند تا جایی برای عربستان 
سعودی سنگین تمام شد که عاوه بر 
هجوم جنگنده های آنها شاهد وقوع 
نبرد شدید میان دو طرف در اطراف 
پادگان اللبنــات بزرگترین پایگاه 
نظامــی نیروهای منصــور هادی و 
ائتاف سعودی در شمال استان و در 
حومه جنوب شرق شهرستان الحزم 
مرکز اســتان الجوف طی روزهای 

یکشنبه و دوشنبه بودیم. 
 ترس از ضربه به منافع
 لندن و واشنگتن! 

ایــن درگیری ها تا جایــی وراد 
فاز خطرناک و تک بُعدی شــد که نه 
تنها ســعودی ها بلکــه غربی ها )به 
صــورت واضح لندن و واشــنگتن( 
از ایــن وضعیــت احســاس خطر 
کردند. ســفر غیرمنتظره »مارتین 
گریفیتس« فرســتاده سازمان ملل 
در امور یمن به شهر مأرب و دیدارش 
با سلطان العراوه )اســتاندار مأرب( 
و درخواستش مبنی بر باقی ماندن 
این شــهر خارج از صحنه درگیری 
از نگرانی آمریــکا و انگلیس حکایت 
دارد؛ چراکه تمام شرکت های نفت 
متعلق به این دو کشور در این شهر به 
عنوان محل چاه های نفت و گاز یمن 

مشغول فعالیت هستند. 
آنچه در این مــورد باعث نگرانی 
غربی ها شده این اســت که تسلط 
یافتن جنبش انصــاراهلل یمن بر این 
شــهر به معنای آن است که عناصر 
نظامی وابســته به ســعودی از یک 

منبع مالی مهم محروم شــده اند و 
نیروهای مردمی یمن از درآمد نفتی 
حاصل از آن بهره مند خواهند شــد. 
طبیعی اســت که در مسائل نظامی 
حرف اول و آخر را منابع مالی می زنند 
که نفت یکی از آنهاســت؛ چراکه در 
تمام منازعات، قاچاقچیان ســام و 
تاجرهای این حوزه همیشــه آماده 
هستند تا تســلیحات طرفین یک 
درگیری را تامین کنند و این موضوع 
با توجه به از دســت دادن برخی از 
منابع نفتی توسط نیروهای وابسته به 
عربستان می تواند معادالت را تغییر 
دهد. اما در این بین آنچه باعث شــد 
تا سعودی ها بیش از پیش عصبانی 
شوند، ساقط شدن یک فروند پهپاد 

آنها در الحدیده بود. 
یک منبع نظامی یمن اعام کرد 
که پدافند هوایی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن توانســته یــک فروند 
هواپیمــای جاسوســی نیروهای 
ســعودی در منطقه الفازه واقع در 
شهرستان التحیتا را سرنگون کند؛ 
این در حالیست که در اول ماه مارس 
هم یک پهپاد جاسوسی دیگر متعلق 

به سعودی ها ساقط شده بود. 
رونــد عملیات هــای هوایــی 
عربســتان در یمن به خوبی نشان 
می دهد کــه ســعودی ها در حال 
تافــی کــردن هســتند؛ چراکه 
آنها طــی یک هفته گذشــته نقاط 
بســیار اســتراتژیکی را از دســت 
داده اند و بــدون تردید فــاز بعدی 
حرکاتشان علیه میادین نفتی است 
 که به تازگــی در اختیــار یمنی ها 

قرار گرفته است.

نگاهی به جدیدترین تحوالت میدانی و سیاسی یمن با محوریت عربستان

تالفی، آخرین پرده از نمایش ریاض 
ائتالف سعودی در تداوم 
نقض آتش بس الحدیده، 
شهرستان الصلیف واقع 

در این استان را بارها  هدف 
قرار دادند و از سوی دیگر 
رئیس کمیته امور اسیران 

انصاراهلل اعالم کرد که 
توافق تبادل اسرا که اخیراً 

در پایتخت اردن صورت 
گرفت، به ُکندی جلو 

می رود و همچنان تکمیل 
نشده است

روند عملیات های هوایی 
عربستان در یمن به 

خوبی نشان می دهد که 
سعودی ها در حال تالفی 

کردن هستند؛ چراکه آنها 
طی یک هفته گذشته نقاط 

بسیار استراتژیکی را از 
دست داده اند و بدون تردید 

فاز بعدی حرکاتشان علیه 
میادین نفتی است

رئیس جمهور ونزوئا از آغاز یک رزمایش نظامی غیرمنتظره در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئا روز گذشته )سه شنبه( به شکلی غیرمنتظره و در پی سقوط قیمت های جهانی 
نفت و کاهش شاخص های بازار سهام از آغاز یک رزمایش نظامی جدید در کشورش خبر داد. مادورو در توئیتر نوشت: 
ما مرحله دوم رزمایشی در جهت صلح، استقال و قدرت ســرزمین مادری را آغاز می کنیم. ونزوئا اواسط ماه فوریه، 
اولین رزمایش خود را در سال ۲۰۲۰ برگزار کرد. این رزمایش بعد از آن برگزار شد 
که نیکوالس مادورو اعام کرد، نیروهای امنیتی کشــورش در تدارک برای دست 
زدن به رزمایش های مبارزه با تروریســم ناگهانی با توجه به وجود تهدید مربوط به 
گروه های براندازی که ممکن است از جانب کلمبیا یا آمریکا وارد خاک ونزوئا شوند 
هستند. گزارش شده که گروه های شبه نظامی ملی در ایالت های حوزه پایتخت این 

کشور مستقر شده اند.

گزارش های جدید حاکی از آن اســت که جو بایدن گزینه های مدنظرش برای تشکیل کابینه و کاخ سفید را انتخاب کرده 
اســت تا پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا کارش را آغاز کند. به گزارش روزنامه واشنگتن تایمز، در فهرست جو بایدن، 
معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا اسامی برخی مقام های دولت اوباما و حتی یک دشمن سابق از کارزار انتخاباتی دیده می شود. 
انتخاب های بایدن شامل سناتور الیزابت وارن به عنوان وزیر خزانه داری یا معاون رئیس جمهوری و همچنین جان کری، وزیر امور 
خارجه سابق در پست جدید کابینه برای نظارت بر تغییرات آب و هوایی می شود. سوزان 
رایس، مشاور امنیت ملی دوره اوباما هم وزیر خارجه می شود و مایکل بلومبرگ، شهردار 
سابق نیویورک ریاست بانک جهانی را عهده دار می شود. احتماالت طرح حکومتداری 
محرمانه بایدن دوشنبه در گزارش جدیدی توسط پایگاه آکسیوس منتشر شد. از آنجایی 
که پیت بوتجج، شهردار سابق سوث بند به نفع بایدن کنار کشید، شاید پست سفیری در 

سازمان ملل به او برسد.

بایدن کابینه اش را چیده است! رئیس جمهور ونزوئال از آغاز یک رزمایش غیرمنتظره خبر داد

وزیر خارجه ترکیه با طرح ادعاهایی هشدار داد اگر دولت 
سوریه آتش بس در ادلب را نقض کند، نیروهای ترکیه پاسخ 
خواهند داد. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، مولود 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه روز گذشته )سه شنبه( با 
اشاره به اینکه روسیه به صورت جدی به نظام سوریه درباره 
نقض آتش بس در ادلب هشدار داده است، دمشق را تهدید 
کرد در صورتی که به پیشروی خود ادامه دهد، ترکیه پاسخ 
خواهد داد. وزیر خارجه ترکیه در ادامه مدعی شــد: روسیه 
به شکل جدی به دمشق بابت نقض آتش بس در استان ادلب 
هشدار داده است. وی افزود: روز گذشته نقضی از سوی دولت 
سوریه رخ داد که روســیه به صورت جدی به دمشق هشدار 
داد. او در ادامه گفت: در صورتی که دمشق با وجود آتش بس 
در ادلب برای پیشروی بیشتر تاش کند، نیروهای ترکیه ای 
اقدامات نظامی را که پیش از ایــن انجام می دادند، در پیش 

خواهند گرفت. چاووش اوغلو تصریح کرد: جنوب اتوبان ام۴ 
تحت نظارت روسیه قرار خواهد گرفت و شمال آن در کنترل 
ما خواهد بود. وی در ادامــه تاکید کرد: ترکیه به تاش های 
خود برای برقراری آتش بس دائم در ادلب ادامه می دهد. وی 
تصریح کرد: آماده همکاری سازنده با اتحادیه اروپا در مورد 

مساله مهاجران هستیم.

به گفته رهبران طالبان، این گروه برای شبه نظامیانی که 
قرار است طبق برنامه تبادل زندانی از سوی دولت افغانستان 
آزاد شوند، خودرو می فرستد و آماده است تا بیش از ۱۰۰۰ 
نیروی دولتی زندانی را طبق برنامه تحویل دهد. انتظار می رود 
تبادل زندانیان روز گذشته )سه شــنبه( اعام شود. رویترز 
گزارش داد، اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان حکم 
آزادی دســت کم ۱۰۰۰ زندانی را این هفته صادر می کند و 
همین امر راه را برای مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان 
و شبه نظامیان طالبان هموار می کند. یک رهبر ارشد طالبان 
در دوحه قطر که مذاکرات میان مقام های طالبان و آمریکا در 
آنجا برگزار شد، گفت خودروهایی به نزدیکی زندان بگرام 
به منظور انتقال زندانیان ارسال شده است. سخنگوی دفتر 
طالبان در قطر نیز گفته که فهرست ۵ هزار زندانی این گروه 
به هیأت آمریکایی تحویل داده شده است و این فهرست نباید 

دستکاری شود. وی توئیت کرده که یکی از شروط طالبان این 
است که زندانیان به آنان در یک دشت یا در زندان، تحویل داده 
شوند که پس از تایید هیأت برای این گروه قابل قبول است. 
شاهین افزود آنان شروط دیگری را هم در این فهرست ذکر 
کرده اند. آزادی این زندانیان بخشی از توافقی است که ۲۹ 

فوریه آمریکا و طالبان در دوحه امضا کردند. 

ترکیه: به تالش  برای آتش بس دائم در ادلب ادامه می دهیمطالبان: منتظر دستور اشرف غنی برای تبادل زندانیان هستیم
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