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خطر کرونا و واکسیناسیون؛ محور پیام های 
تبریک رهبران کشورها بود

 ورود متفاوت و بیمناک جهان 
به سال نو میالدی

با فرا رســیدن اول ژانویه 2021 میالدی، 
جهان یک سال طاقت فرسا را پشت سر گذاشت 
و حاال دومین سالی اســت که تمام دنیا با یک 
مهمان ناخوانده به نام کووید 19، همنشــین 
است. در همین راســتا تمامی روسای جمهور، 
نخست وزیران و مقامات عالی و مسئوِل کشورها 
یک به یک با ارســال پیام تبریک به مناسبت 
ســال نو میالدی، باز هم خطر پاندمی کرونا را 
به مردم خود گوشــزد کردند یا به واسطه آن بر 
مخالفانشان تاختند. در این مسیر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در آخرین ســخنرانی 
خود برای آغاز ســال جدید میــالدی و از کاخ 
ســفید به انتقاد از منتقدان به نحوه رسیدگی 
دولتش به پاندمی کرونا پرداخت. او در ویدئویی 
که در توئیتر کاخ ســفید منتشر شد، گفت: در 
مواجهه با چالش های بزرگ در ســال 2020، 
آمریکایی ها از خود قدرت، سرســختی و عزم 
راسخ نشــان دادند و ما با هم، به پیروزی های 
تاریخی حقیقی دست پیدا کردیم که نظیرش را 
هیچگاه نداشتیم. وی خاطرنشان کرد که شروع 
پاندمی در ماه مارس 2020 منجر به بزرگترین 
تحرک از زمان جنگ جهانی دوم شــد، چون 
کارخانه ها برای ساخت تجهیزات پزشکی مورد 
استفاده قرار گرفتند که شامل ساخت ونتیالتور 
و ماســک های صورت می شــود و درمان ها و 
معالجات به منظور رفع نشــانه ها و عالیم این 
بیماری تنفسی به سرعت پیشــرفت داشت. 
ترامپ ادامه داد: در این فصل شادی، آمریکایی ها 
چیزهای زیادی برای قدردانــی دارند. همه ما 
خوشبخت هســتیم که در بزرگترین کشوری 
که در سطح زمین وجود دارد زندگی می کنیم و 
این کشور را بیش از گذشته ساخته ایم. تا زمانی 
که به ملت خود، به شهروندان خود و به خدای 
متعال وفادار بمانیم، می دانیم که بهترین ها در 

انتظارمان است. 

آنــگال مــرکل، صدراعظم آلمــان هم در 
سخنرانی ساالنه تلویزیونی خود پس از تبریک 
سال نو میالدی خطاب به مردم این کشور گفت: 
برای مدتی طوالنی این به ما بســتگی خواهد 
داشت تا چطور این بیماری همه گیر را پشت سر 
بگذاریم. در کنار واکسیناسیون، ما باید اقدامات 
الزم را که شامل رعایت قوانین مربوط به مقابله 
با کروناست، در نظر داشــته باشیم. سخنرانی 
مرکل در حالی منتشر شــد که دولت برلین با 
رشد عصبانیت از سوی مردم نسبت به آهسته 
بودن روند برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور 
روبروست. مرکل در متنی که پیش از سخنرانی 
ساالنه اش منتشر شــد، گفت: وقتی گفتم در 
این 1۵ سال گذشته، اینچنین سال سختی را 
نداشتیم و ســالی که پیش رو داریم هم مملو از 
امید خواهد بود، اغراق نکردم. مرکل پس از 1۵ 
سال صدراعظمی آلمان در انتخابات سپتامبر 

2021 از سمتش کناره گیری می کند.
در نیم کره شــرقی هم »شی جین پینگ«، 
رئیس جمهوری چین در پیام خود به مناسبت 
آغاز ســال 2021 میــالدی دســتاوردهای 
سخت کوشانه کشــورش را در مقابله با کرونا، 
احیای اقتصادی و حذف فقر در سال 2020 را 
مورد ستایش قرار داد و خواستار ادامه تالش ها 
برای دستاوردهای شکوهمند بیشتر شد. او در 
سخنرانی تلویزیونی خود گفت: چین در مقابله با 
کرونا در حالی حماسه آفرید که کشور و مردم را 
در درجه اول قرار داد و با پاندمی کرونا با وحدت 

و استقامت مبارزه کرد.
کمی آنطرف تر از چین، یوشــیهیده سوگا، 
نخست وزیر ژاپن روز گذشته )جمعه( در پیامی 
به مناسبت شروع سال نو میالدی اعالم کرد که 
دولت توکیو تمامی تالش هایش را برای مقابله 
با گسترش کووید-19 در سال 2021 و با وجود 
وضعیت چالش برانگیز اقتصادی در کشور به کار 
می گیرد.  تبریک ها به مناسبت سال نو میالدی 
در حالــی رخ داد که مقامات فرانســه تصمیم 
گرفتند تا تجمعات در شــب سال نو میالدی را 
محدود کنند و یکصد هزار نیروی پلیس در سطح 
خیابان های کشور مستقر شوند. ایتالیا هم سال 
نو را تحت شرایط کرونا با منع رفت و آمد شبانه 

پشت سر گذاشت.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 اواخــر آذرماه بود کــه یکباره خبر 
مهمی در رسانه های عربستان و امارات 
متحده عربی به صورت مشترک منتشر 
شــد. منابع خبری هر دو کشور اعالم 
کردند که طی روزهای آینده کابینه ای 
مشترک میان دولت مستعفی و شورای 
انتقالی جنوب یمن تشکیل خواهد شد 
که رهبری آن را عبدربه منصور هادی، 
رئیس جمهور مستعفی یمن به عهده 
خواهد داشــت. آنچه در این میان مهم 
بود، ســاختار کلی دولت مذکور است. 
دولت مستعفی یمن در بیانیه ای اعالم 
کرد که این دولت متشکل از 2۴ وزیر بوده 
و به ریاست معین عبدالملک تشکیل 
شده است. بر اساس این گزارش، تعداد 
وزارتخانه های متعلق به دولت مستعفی 
و شورای انتقالی جنوب مساوی است و 
12 وزیر از استان های شمالی و 12 وزیر 
دیگر از اســتان های جنوبــی انتخاب 
شده اند و از 12 سهم جنوب، پنج وزیر 

به نمایندگی از شورای انتقالی جنوب 
مورد حمایت امارات حضور دارند. این 
تقسیم  بندی شــاید برای بسیاری از 
ناظران و حتی تحلیلگران مسائل یمن 
و حتی مقامات کشــورهای تاثیرگذار 
در یمن مهم نباشــد اما بخش ابتدایی 
بیانیه دولت مســتعفی یمن در مورد 
تشکیل کابینه و دولت جدید در عدن، 

از همه چیز مهمتر است. 
دولت مســتعفی یمن در بیانیه ای 
اعالم کرده که در راســتای »توافقنامه 
ریاض« میان این دولت و شورای انتقالی 
جنوب یمن، دولت مشــترکی میان 
استان های شمالی و جنوبی این کشور 
تشکیل شــد. عبارت »توافق ریاض«، 
مهمترین بخش به حساب می آید و به 
خوبی به ما می گوید که ابوظبی و ریاض 
با یکدیگر در پشــت پرده صحبت های 
مهمی را داشــته اند. باید توجه داشته 
باشید که تشکیل دولت جدید در جنوب 
یمن آنهم با ساز و کاری که بارها و بارها 
به رهبری منصور هادی عملیاتی شده 
و سپس شکست خورده اســت، به ما 
این معنا را می فهماند که سعودی ها به 

دنبال آن هســتند تا بتوانند مجدداً به 
توافِق ریاض، تنفس مصنوعی بدهند. 
عربستان از ماه ها پیش بر سر این توافق با 
اماراتی ها به مشکل خورده بود و بخشی 
از دلیلش مسائل میدانی بود. سعودی ها 
به واسطه جغرافیای یمن، نیروهای خود 
را در شمال این کشور گسیل کردند و 
اساساً نظامیان عربستان وظیفه مقابله 
با انصاراهلل و ارتش یمن در شــمال این 

کشور را به عهده دارند. 
اماراتی ها هم در جنوب یمن مستقر 
بودند کــه دلیل اصلی آنهــا موقعیت 
استراتژیک این منطقه و آینده آن برای 
استفاده ابوظبی از این منطقه به عنوان 
مقصد توریست ها بود که با عادی سازی 
روابط این کشور و اسرائیل، پای تل آویو و 
موساد هم به جنوب یمن باز شده است. 
با این تفاســیر و با نگاهی گذرا به توافق 
ریاض و احیای مجدد آن تحت عنوان 
»تشکیل دولت مشــترک در عدن«، 
به این مفهوم می رسیم که عربستان و 
امارات مجدداً وارد یک همکاری سیاسی  
- میدانی در یمن شــده اند. نشانه های 
این همکاری را می تــوان در وهله اول 

جابه جایی نیروهای نظامی دو طرف بر 
روی نقشه دانست و دومین مساله ای که 
نشان از بیعت مجدد دارد، حمله اخیر 
به فرودگاه عدن اســت که باید از آن به 
عنوان یکی از مهمتریت وقایع ساعات 

آخِر سال 2020 میالدی یاد کرد. 
 ۲۶ کشته و بیش 
از ۵۰ زخمی؛ چرا؟

دقیقاً ســه روز پیش )چهارشنبه 
ظهر( منابع یمنی اعالم کردند، همزمان 
با ورود اعضای دولت جدید تحت فرماِن 

عربستان و امارات به عدن، انفجارهای 
شــدیدی فرودگاه این شــهر را هدف 
قرار داد که بر اســاس داه های آنها، 2۶ 
تن کشــته و بیش از ۵0 تــن زخمی  
شده اند. منابع خبرگزای المسیره یمن 
و اسپوتنیک روســیه در این خصوص 
اعالم کردند که دو انفجار شدید سالن 
و باند فرودگاه عــدن را همزمان با ورود 
اعضای دولت جدید وابسته به عبدربه 
منصورهادی، رئیس جمهور مستعفی 
یمن هدف قرار داد که گفته شــده این 
انفجارها حاصل منفجر شــدن بمب  
دست ساز کار گذاشــته شده در سالن 
فرودگاه بوده و انفجاری که بر روی باند 
فرودگاه صورت گرفته، حاصل شلیک 

کاتیوشا بوده است. 
چندی بعد هم اعالم شد که وزرای 
دولت جدید به کاخ المعاشیق در عدن 
منتقل شدند. نکته بسیار جالب و حائز 
اهمیت این است که دامنه این حمالت 
و عملیات ها صرفاً به فرودگاه ختم نشد 
بلکه دقایقی پس از خارج کردن وزرای 
دولت مستعفی از فرودگاه و انتقال آنها به 
کاخ المعاشیق در عدن، خبرنگار رویترز 
فوراً اعالم کرد که بــا ورود وزرای دولت 
جدید ائتالفی عدن بــه کاخ، چندین 
صدای انفجار از اطراف کاخ المعاشیق 
به گوش رسیده که گمان می رود باید آنرا 
تالش برای حمله به کاخ مذکور دانست. 
کمی بعد وزارت خارجه عربســتان با 
صدور بیانیه ای و بدون ارائه هیچگونه 
سند و مدرکی عالم کرد که انصاراهلل یمن 
مســئول این حمالت است. در همین 
راستا ائتالف ســعودی نیز مدعی شد، 
نیروهای این ائتالف یک پهپاد انصاراهلل 
را که قصد هدف گیری کاخ المعاشیق در 
عدن را داشت رهگیری و منهدم کردند.

 بالفاصلــه انصــاراهلل یمن ضمن 
تکذیب ارتباط این گروه با حمالت روز 
چهارشــنبه در فرودگاه عدن و اطراف 
کاخ المعاشــیق هم زمان با ورود دولت 
وابسته به عبدربه منصور هادی، اعالم 
کرد که این اتهامات، تالش تکراری برای 
کشاندن ما به ســمت درگیری نظامی 
با مزدوران است. در همین راستا معمر 
االریانی،  وزیر اطالع رسانی دولت منصور 
هادی مدعی شد که انصاراهلل پشت این 
حمله است اما کمی هانی بریک، معاون 
رئیس شورای انتقالی جنوب یمن اظهار 

کرد که زود است انصاراهلل را از بابت هدف 
گرفتن فرودگاه عــدن مقصر بدانیم و 
سرزنش کنیم! این اختالف نظرها در 
مورد اینکه چه کسی مسئول انفجارها 
است به خوبی نشــان می دهد که یک 
تسویه حساب داخلی در جنوب یمن 
به خصوص در عــدن در حال رخ دادن 
است. توجه داشته باشید که دولتی که 
قرار است در عدن کار خود را با حمایت 
عربســتان و امارات و با ریاست معین 
عبدالملک آغاز کند، مخالفان بسیاری 
در یمن دارد که انصاراهلل در مقابل آنها 
»هیچ« به حســاب می آیــد. برخی از 
این مخالفان جدا شــده های افراطی 
از جدایی طلبان جنوب یمن هســتند 
که حاال ســهمی از این ســفره ندارند. 
نکته دیگر اینکه ائتالف سعودی با ارائه 
این اطالعات، اقــدام به بمباران مجدد 

صنعا کرد. 
ایــن اقدامــات به خوبی نشــان 
می دهد که ســعودی ها به دنبال آن 
هســتند تا با امارات وارد مناســبات 
جدید بشــوند تا با طرح سناریوهای 
جدید علیــه انصاراهلل، قبــل از آنکه 
»جو بایدن« ســر کار بیایــد، اوضاع 
میدانی را به نفع خــود تغییر دهند. 
از ســوی دیگر ریاض با طرح و اجرای 
اینگونه عملیات ها به دنبال آن هستند 
تا بــه نوعی صحنه میدانی را شــلوغ 
کنند تا توجیهی برای ادامه حمالت 
داشته باشند تا در نهایت به محاصره 
پایتخت پایان ندهند و مانع از رسیدن 
کمک های انسانی به مردم یمن شوند 
اما اختالف ها در میان آنها بر سر مقصر 
دانســتن انصاراهلل در حمالت اخیر 

کاماًل مشهود است. 

پشت پرده انفجارهای فرودگاه عدن همزمان با تحرکات سعودی ها در برقراری مناسبات جدید با امارات 

دست به یکی علیه انصاراهلل 
سعودی ها به دنبال آن 

هستند تا با امارات وارد 
مناسبات جدید سیاسی 

در قالب تشکیل دولت 
جدید عدن شوند تا با طرح 

سناریوهای جدید علیه 
انصاراهلل، قبل از آنکه »جو 

بایدن« سر کار بیاید، اوضاع 
میدانی را به نفع خود تغییر 

دهند

تشکیل دولت جدید 
در جنوب یمن آن هم با 

سازوکاری که بارها و بارها 
به رهبری منصور هادی 
عملیاتی شده و سپس 

شکست خورده است، به 
این معناست که سعودی ها 

به دنبال آن هستند تا 
مجدداً به توافِق ریاض، 
تنفس مصنوعی بدهند

در پی ازســرگیری درگیری ها در منطقه تیگرای میان ارتش اتیوپی و جبهه آزادی بخش تیگرای، تعداد افراد 
آواره شده اتیوپیایی به سودان به ۶1 هزار آواره رســید. به گزارش اسپوتنیک، منابع به سایت سودان تریبون اعالم 
کردند که درگیری های نظامی میان ارتش اتیوپی و جبهه آزادی بخش تیگرای از ســرگرفته شــده است. در پی 
این درگیری ها، ۴۵ هزار تن از نیروهای تیگرای وارد اراضی ســودان شــده اند و بعد از بازداشت آنها توسط ارتش 
ســودان؛ آنها به اردوگاه ارتش تحویل داده شــدند. منابع تاکید کردند که مرکز 
مرزی حمدایت در استان کســال روز پنجشــنبه میزبان ۴۷۴ آواره دیگر شد تا 
بدین ترتیب، تعداد آوارگان در این مرکز به ۴2.۴۶۷ برسد. منابع عنوان داشتند 
که ۶2 آواره نیز وارد مرکز الهشــابه در القضارف شدند و بدین ترتیب، تعداد افراد 
 فرار کرده از آغاز جنــگ در اتیوپی به 1۸۴۳0 آواره رســید و تعداد کل آوارگان 

حدود ۶1 هزار تن شد.

ممنوعیت شش ماهه و موقت ورود کاالهای ترکیه ای به ارمنستان از روز گذشته )جمعه( اجرایی شده است. به 
گزارش اسپوتنیک، ایروان 20 اکتبر 2020 تصمیم برای اعمال محدودیت بر ورود کاالهای ترکیه ای را اعالم کرد و 
علت آن را، نگرانی های امنیتی مرتبط با حمایت آشکار آنکارا از تهاجم جمهوری آذربایجان علیه قره باغ دانست. به 
گفته وزارت اقتصاد ارمنستان، این ممنوعیت شامل افزایش قیمت ها در کشور نمی شود چون محصوالت ترکیه ای بر 
بخش تولیدات داخلی تسلط ندارند و کارآفرین های ارمنستانی می توانند کاالهای 
روسی، بالروسی، ایرانی یا چینی را جایگزین کاالها و محصوالت ترکیه ای کنند. 
این در حالیست که الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان در مراسم استقبال 
از یک هیئت نظامی ترکیه به ریاست خلوصی آکار، وزیر دفاع این کشور با اعالم 
تشکیل مرکز مشترک با ترکیه برای نظارت بر آتش بس در قره باغ گفت که باکو 

در این زمینه به تعهدات خود پایبند است.

ارمنستان ممنوعیت ۶ ماهه ورود کاالهای ترکیه را اجرایی کردشروع درگیری   میان ارتش و جبهه آزادی بخش در تیگرای اتیوپی 

دو تن از مقامات ارشد آمریکا به پایگاه آکسیوس گفتند، 
دولت رئیس جمهوری آمریکا اطالعات تایید نشده ای را 
از طبقه بندی محرمانه خارج می کند که مدعی هســتند 
چین به بازیگران غیردولتی در افغانســتان برای حمله به 
نیروهای آمریکایی پیشــنهاد پاداش داده است. افشای 
این اطالعات تایید نشده 21 روز پیش از پایان دوره ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ صورت می گیرد که از ماه ها قبل 
به دنبال افزایش فشــارها بر چین بوده است. افشای این 
اطالعات همچنین چند ماه پــس از آن صورت می گیرد 
که گزارش های رسانه ای مدعی شده بودند که روس ها به 
طور مخفیانه به شبه نظامیان طالبان برای کشتار نیروهای 
آمریکایی در افغانستان پیشنهاد پاداش داده بودند. این در 
حالی است که سفارت چین در واشنگتن هنوز در اینباره 
هیچ اظهارنظری نکرده اســت. همچنین گمان نمی رود 
که دونالد ترامــپ درباره این موضوع با شــی جینپینگ، 

رئیس جمهوری چین صحبت کرده باشد. هنوز مشخص 
نیســت که این اطالعات به اعضای کنگره یا »جو بایدن« 
داده شده باشد؛ اگرچه بایدن در حال حاضر به گزارش های 
روزانه رئیس جمهوری دسترســی دارد. مقامات مذکور 
گفتند، اطالعاتی که قرار است از طبقه بندی محرمانه خارج 
شوند در تاریخ 1۷ دسامبر سال 2020 توسط مشاور امنیت 

ملی کاخ سفید به ترامپ گزارش شدند.

با آغاز سال جدید میالدی، روند جدایی بریتانیا از 
اتحادیه اروپا کامل شد. به گزارش بی.بی.سی، بریتانیا 
به طور رسمی از ســاعت 2۳:00 به وقت گرینویچ به 
اجرای قوانین اتحادیه اروپا پایان داد و ضوابط تازه ای را 
در این کشور برای سفر شهروندان، تجارت، مهاجرت 
و همکاری های امنیتی به اجرا گذاشــته شده است. 
وزیران دولت بریتانیا هشدار داده اند که در روزهای آتی 
به خاطر به اجرا گذاشــته شدن قوانین جدید تجاری، 
در تجارت با اعضای اتحادیه اروپا اختالل هایی ایجاد 
شود. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در پیامی 
گفت که این کشــور از این به بعد آزادی عمل دارد تا 
امورات خود را به طور متفاوت و بهتــری انجام دهد. 
امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانســه هم تاکید 
کرد بریتانیا دوست و متحد اتحادیه اروپا باقی خواهد 
ماند. بریتانیا اتحادیه اروپا را در ســی و یکم ژوئیه سال 

گذشــته )یازده ماه پیش( ترک کرد. این روند در پی 
رای مثبت مردم در همه پرســی موسوم به بریگزیت 
صورت گرفت. اما در یازده ماه گذشته این کشور درگیر 
مذاکرات تجاری بــا اتحادیه اروپا بود کــه در نهایت 
این گفت وگوها در شب کریســمس به نتیجه رسید. 
 پارلمــان بریتانیا نتیجه این مذاکرات را چهارشــنبه

 تایید کرد.

با آغاز ۲۰۲1؛ 

بریتانیا رسمًا  از اتحادیه اروپا  جدا شد
واشنگتن: 

چین برای حمله به آمریکایی ها در افغانستان پاداش می دهد

خبرخبر


