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تحلیل روز

دولتصنعا،منسجمترازگذشته
دکترسید رضی عمادی  80-ماه از آغاز جنگ
عربستانسعودیعلیهیمنمیگذرد.اینجنگاز
 26مارس 2015آغاز شد .عربستان سعودی به
همراه 9کشور جنگ علیه یمن را آغاز کرد .هدف
اعالمی عربستان از آغاز این جنگ ،بازگرداندن
مشروعیت یعنی «عبد ربه منصور هادی» نخست
وزیر مستعفی و فرار یمن به صنعا ،پایتخت بود.
با گذشت  80ماه رونــد تحوالت نشان میدهد
شکست آل سعود در دستیابی به این هدف در
حال تکمیل شدن اســت .منصورهادی در 80
ماه گذشته نه تنها راهی به سمت صنعا پیدا نکرد
بلکه در جنوب یمن نیز عم ً
ال به مهرهای سوخته و
ناکارامدتبدیلشدهاستوصرف ًابهصورتنمادین
رئیس جمهوری یمن محسوب میشود ،رئیس
جمهوری که قــدرت ،اقتدار و مقبولیت مردمی
نــدارد و از توان سیاستگذاری و تصمیمسازی
برای مدیریت امور نیز برخوردار نیست .از سوی
دیگر ،انصارا ...یمن که عربستان در پی کنار زدن
آن از قدرت بود ،با تشکیل دولت نجات ملی در
صنعا ،گام به گام در مسیر تبدیل کردن این دولت
به دولت ملی و منسجم قدم بر میدارد .نیروهای
ارتشدولتنجاتملییمنهمدرجهتآزادسازی
این کشور از اشغال نیروهای سعودی و مزدوران
آن قدم بر میدارند و تنها دو شهر برای آزادسازی
کامل مارب ،از مهمترین استانهای شمالی یمن
باقی مانده اســت .با آزادس ــازی این دو شهر در
صحنهمیدانییمن،شمالاینکشوربهطورکامل
آزاد میشود و نیروهای ارتش و دولت نجات ملی
یمنآزادسازیمناطقجنوبیازاشغالمهاجمان
اعمازسعودییاتروریستیراآغازمیکنند.عالوه
بر این ،موفقیتهای نظامی ارتش دولت نجات
ملی یمن دستاوردهای مردمی و سیاسی نیز
برای آن در پی داشته است.یک هیئت از قبایل
شهرهای «العبدیه» مأرب و شبوه که به تازگی از
اشغالمزدورانوابستهبهائتالفمتجاوزسعودی
اماراتیآزادشدهاندباعبدالملکالحوثی،رهبرجنبش انصارا ...یمن دیدار کرد .در جریان این
دیدار،رهبرانصارا...دستوردادهاستکهاسرای
شهر العبدیه آزاد شوند .او همچنین از مسئوالن
محلیحاضردراستانهایمأربوشبوهخواست
که در مناطق آزاد شده به شهروندان توجه داشته
باشند .الحوثی در ادامــه از ساکنان العبدیه و
تمامیمناطقآزادشدهخواستکهصلحعمومی
را بپذیرند و با حکومت مرکزی همکاری کنند تا
امنیت و ثبات در این کشور برقرار شود .اگرچه
این دیدارها و آزادسازی اسرا و پیوستن نیروهای
جدا شده از ائتالف سعودی به دولت نجات ملی
یمن امری است که پیش از این نیز اتفاق افتاد،
اما ثابت میکند که اعتماد به دولت نجات ملی
افزایش یافته و این دولت همچنان بر انسجام و
ثبات آن افزوده میشود .تصمیمهای عبدالملک
الحوثیبرمقبولیتومشروعیتدولتنجاتملی
یمنمیافزایدونشانمیدهدایندولتبرخالف
دولت مستعفی یمن از استقالل برخوردار است و
منافعملیراارجحیتمیدهدودرجهتبرقراری
صلحعمومیوامنیتدراینکشورگامبرمیدارد.

نمای روز

ناآراممثلمنطقهسبزبغداد

درگیری بین نیروهای امنیتی عــراق و شبه
نظامیان معترض به نتیجه انتخابات پارلمانی
اخــیــر/بــه گـــزارش بـیبـیســی ،پلیس بــرای
متفرق کردن معترضان به تیراندازی هوایی
اقـــدام کـــرده ،در حــالــی کــه آن هــا سعی می
کردند دسترسی به منطقه سبز ،محل استقرار
ساختمان های دولتی و سفارتخانه ها را مسدود
کنند .مقتدی صدر نیز که در انتخابات پارلمانی
دهم اکتبر اکثریت آرا را کسب کــرد ،از طرح
توافقی عقب نشینی کــرده و تصمیم دارد به
تنهایی دولت تشکیل دهد.

چهره روز

بازگشایی مرز زمینی افغانستان و پاکستان/
خبرگزاری فرانسه

اقتصادبیمارهمزمانبابیماریسلطان
گمانهزنیهادرترکیهدربارهوضعیتسالمتاردوغانباهشتگ«اومرده
است»افزایشیافتهاست

شریفی-ویدئوییپربینندهکهرئیسجمهوری
ترکیه را در حال راه رفتن بسیار آرام همراه
بــا زحمت و کشیدن پاها روی زمین نشان
میدهد ،به گمانهزنیهایی دربــاره وضعیت
سالمت او دامن زده است .این ویدئو که مربوط
به مراسمی در  ۲۹اکتبر( 7آبان)است ،باعث
شد هشتگ «( »olmusاو مرده است) به ترند
فضای مــجــازی ترکیه بــدل شــود .مشخص
نیست چه کسی آن را مطرح کرده است .موج

اخیر شایعات با انتشار فیلمهایی از نشست
ســران گــروه  ۲۰در رم کــه در آنهــا بــه نظر
میرسد اردوغــان در راه رفتن مشکل دارد،
ایجاد شده است .تصمیم لحظه آخری رئیس
جمهور ترکیه برای شرکت نکردن در مذاکرات
 Cop26در گالسکو ،با استناد به اختالف بر
سر پروتکلهای امنیتی و غیبت او در جشن
روز چهارشنبه به مناسبت نوزدهمین سالگرد
صعود حزبش به قدرت ،به این شایعهها دامن

زده اســت« .هاکان اویــگــون» سردبیر شبکه
ترکیهای «فلش» نیز ،شامگاه پنج شنبه ،به نقل
از برخی منابع در کاخ ریاست جمهوری ترکیه
خبر داد که رجب طیب اردوغان به تازگی تحت
عمل جراحی «واریس» قرار گرفته است .با این
حال ،سردبیر شبکه فلش گفت که وضعیت
جسمانی رئیسجمهور ترکیه خوب است و
او هماکنون مشکل خاصی نــدارد .صحبت
دوباره درباره بیماری اردوغان در حالی است
که رئیس جمهور ترکیه در سال  ۲۰۱۲نیز
دو بار تحت عمل جراحی روده و معده قرار
گرفته بود  .از طرفی ،گمانه زنی ها دربــاره
بیماری اردوغــان با هشتگ « ،»olmusباعث
شد که اداره امنیت تحقیقاتی را دربــاره ۳۰
نفر از کــاربــران فضای مجازی آغــاز کند .در
بیانیه پلیس ترکیه آمده است :کاربران توئیتر
به دلیل اشتراکگذاری «اطالعات نادرست و
محتوای دستکاری شده» تحت بازجویی قرار
میگیرند« .تحقیر» و توهین علنی به جمهوری
ترکیه از سال  ۱۹۲۶غیرقانونی بوده است،
اما پس از این که اردوغان ،نخست وزیر سابق،
در سال  ۲۰۱۴به ریاست جمهوری رسید،
تعداد شکایات ثبت شده در این زمینه به شدت
افــزایــش یافت .بر اســاس دادههـــای وزارت
دادگستری ،در هفت ســال گذشته بیش از
 ۱۶۰هزار تحقیق آغاز شده و نزدیک به ۱۳
هــزار نفر به دلیل «توهین» به رئیس جمهور
محکوم شدهاند .اکنون در میانه بازجویی ها،

فخرالدین آلتون ،مدیر ارتباطات رئیس جمهور
ترکیه و چند تن از سیاستمداران حزب حاکم
عدالت و توسعه ( )AKPویدئوها و تصاویری را
برای اثبات سالمت جسمی اردوغــان منتشر
کــرده انــد .مــاه گذشته نیز ،حساب رسمی
اردوغان در توئیتر ویدئویی از او در حال بازی
بسکتبال با دستیارانش منتشر کرد .جدای
از بیماری اردوغــان ،اقتصاد بیمار ترکیه نیز
به چالشی برای شهروندان این کشور تبدیل
شده است .اقتصادی که در روزهای گذشته
سقوط تاریخی «لیر» را تجربه کــرده است.
اقتصاد نابسامان این کشور باعث شده است
که حمایت از حزب او به پایینترین سطح برسد.
به گــزارش یورونیوز ،مطابق نتایج تاز هترین
نظرسنجیها محبوبیت حزب عدالت و توسعه
در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸
حــدود  ۱۰درصــد کاهش یافته و بین  ۳۰تا
 ۳۳درصد مردم ترکیه همچنان طرفدار این
حزب هستند .او َز ر سنجار ،رئیس موسسه
نظرسنجی متروپل( )Metropollدر تفسیر
نتایج این نظرسنجی میگوید« :اصلیترین
و مهمترین عامل روی گردانی مردم از حزب
عدالت و توسعه مسائل اقتصادی است چرا که
حدود  ۳۰درصد از واجدان شرایط رایدهی
اعــام کــردهانــد تــوان تامین نیازهای اولیه
خود را ندارند ».رویکردهای اردوغــان برای
اداره اقتصاد  ۷۶۵میلیارد دالری ترکیه دیگر
کارساز نیست.
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پیشخوان بین الملل
طــــرح روى جلد
نــيــوزویــک؛ بايدن
مــىتــوانــد كرسى
ريــاســت جمهورى
خـــــــود را حــفــظ
كــــنــــد؟ گــــــزارش
اصــلــى ايــن شماره
بــــه چـــالـــشهـــاى
بايدن در  ٩ماه رياست جمهورى پرداخته و از
شكستهاىاونوشتهاست.

خبر متفاوت

هزاران تن از جوانان و فعاالن زیست محیطی
در پنجمین روز از برگزاری همایش جهانی
آ بوهــوایــی گالسکو با تظاهرات و ســردادن
شعارهایی خواستار تعهد ســران کشورها به
انجام اقداماتی شدند که روند گرم شدن زمین
را کاهش دهند.

قاب بین الملل

نقضعهدآمریکا

درحالیکهدولتبایدندرابتدامتعهدبهپایان
تمامیحمایتهادرجنگیمنشدهبود،وزارت
خارجهآمریکابافروش 650میلیوندالر
موشکهوابههوابهسعودیموافقتکرد

وزارت خارجه آمریکا با فروش  650میلیون دالر
موشک هوا به هوا و تجهیزات مرتبط با عربستان
سعودیموافقتکرد.واشنگتنمدعیشد،فروش
این موشک ها به عربستان برای دفاع از حمالت
پهپادی فرا مرزی که پرسنل نظامی عربستانی
و آمریکایی را در خطر قــرار داده اســت ،کمک
می کند.آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا
نیز در نامه ای کنگره را مطلع کرد که فروش این
تجهیزات «سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا
را تقویت خواهد کــرد ».در این نامه از عربستان
سعودیبهعنوان«کشوردوست»نامبردهشدهکه
«نیروی مهمی برای تحوالت اقتصادی و سیاسی
در خاورمیانه به شمار میرود».فروش تسلیحاتی
جدید آمریکا به عربستان سعودی اقدامی بر
خالف وعــده «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا
با وعده پایان دادن به جنگ یمن و جلوگیری از
تحویلتسلیحاتتهاجمیبهسعودیهامحسوب
می شود.استفاده از تسلیحات آمریکایی برای
هدفقراردادناهدافغیرنظامیدریمنتوسط
جنگنده های سعودی ،انتقادها و نگرانی های
زیادی را برای مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده
اســت .دولــت بایدن در تــاش بــرای توجیه این
معامله تسلیحاتی مدعی شده که صرفا دنبال
کمک به عربستان سعودی برای تکمیل ذخایر
موشکی است و تاکید کرد که از این موشک ها
برای درگیری با اهداف روی زمین استفاده نمی
شود.بهرغمادعایاولیهدولتبایدندربارهتجدید
نظر درروابط واشنگتنوریاضوسختگیریهای
بیشتردرقبالرژیمسعودی،امامنافعبلندمدتو
ژئوپلیتیکیآمریکادرمنطقهغربآسیا،واشنگتن
را به تغییر موضع تدریجی در قبال ریاض واداشته
اســت.پــس از روی کــار آمــدن جو بایدن رئیس
جمهوری کنونی آمریکا در ژانویه 2021و برخی
موضع گیری های وی و مقامات ارشد دولت او
مانند «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه درباره تجدید
نظر در روابط واشنگتن و ریاض ،انتظار می رفت
کهتغییراتاساسیدراینزمینهصورتگیرد ،اما
اکنونمشخصشدهاستکهبهرغماینوعدهها،
سیاستکلیآمریکادرقبالعربستانسعودیبه
عنوان یکی از متحدان اصلی آن در خلیج فارس و
غرب آسیا ،همچنان بر مدار حمایت همه جانبه و
دفاع از آن می چرخد .بنابراین همچنان کمک ها
و همکاری های نظامی بین دو کشور تداوم پیدا

کردهاست«.طهالعانی» کارشناسسیاسیعرب
می گوید" :با این که دولت جو بایدن در مقایسه با
دولت«دونالد ترامپ»سیاستمتفاوتیرادرقبال
عربستاناتخاذکردهوتالشمیکنددرروابطخود
ت های حاشیه خلیج فارس بازبینی داشته
با دول 
باشد ،اما رزمایشهای نظامی بین واشنگتن و
ریاض متوقف نشده است".به رغم این که دولت
بایدنبهدلیلتداومجنگظالمانهائتالفسعودی
در یمن ،ارسال تسلیحات به عربستان سعودی را
موقت ًا متوقف کرد ،اما این به اصطالح محدودیت
هافقطبرایسالحهایتهاجمیاعمالمیشود.
به همین دلیل و به بهانه تداوم حمالت یمنی ها
به عربستان ،دولت بایدن به تقویت نظامی هرچه
ب نشینی
بیشتر رژیم سعودی ادامه می دهد .عق 
ی سر و صدای آمریکا از مواضع تند علیه سعودی
ب 
ها درحالی است که بایدن هنگامی که تعلیق
ی ها را اعالم کرده بود،
فروش تسلیحات به سعود 
گفت" :آمریکا هرگز اصول خود را پشت در نمی
گذارد تا فقط نفت بخرد و سالح بفروشد".اکنون
سعودیهابهبهانهنگرانیدربارهحمالتموشکی
و پهپادی مقاومت یمن و دفاع از تأسیسات نفتی و
استراتژیک خود ،خواهان خرید انواع تسلیحات
پیشرفته از آمریکا و در واقع بازسازی روابط ریاض
وواشنگتنهستند.

فرمانداردموکراتنیوجرسیدررقابتیبسیارفشردهدرمقامخودباقیماند

دموکرات ها پیروز اما نگران

انتخابات فرمانداری در ایالت نیوجرسی
در حــالــی بــرگــزار شــد کــه دم ــوک ــرات ها
محافظهکارانهونگرانپیروزیخودراجشن
گرفتند .فیل مورفی در رقابت فرمانداری
بسیار فشرده نیوجرسی پیروز شد و او به
اولین فرماندار دموکرات این ایالت بعد از
سال 1977بدلشدکهمجدددرانتخابات
پیروزمیشود.بهگزارشرویترزفیلمورفی
در انتخابات فرمانداری ایالت نیوجرسی
 50.2درصدآراوجکسیاتارلی ۴۹درصد
آرارابهدستآوردهاند.فیلمورفی ۶۴ساله
در ایالت نیوجرسی گرایشی به چپ دارد و
اعمالمالیاتهایجدیدبرمیلیونرها،وضع
محدودیتهایبیشتربرسالحگرم،افزایش
حداقلحقوقومرخصیاستعالجیباحقوق
ازجملهبرنامههاییاستکهمتعهدبهاجرای
آن در این دوره شده است .وی همچنین از
مدیریت شدید خود درخصوص همه گیری
ویروس کرونا و به ویژه اجباری بودن ماسک
درمدارسدفاعکردهاست.دموکراتهادر

حالی با فاصله نزدیک جمهوری خواهان را
شکستدادندکهپیشترانتخاباتفرمانداری
ویرجینیارابهرقیبخودواگذارکردهبودند.
آن چه باعث نگرانی دمــوکــرات ها شده،
تزلزل در آرایی است که پیشتر همواره از آن
این حزب بوده است .ویرجینیا ،ایالتی که
در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته
خیلی راحــت در اختیار دموکراتها قرار
گرفت ،در پی انتخابات سه شنبه ،برای
نخستین بــار در بیش از ده ســال گذشته
فرمانداریجمهوریخواهخواهدداشت.به
گزارشبیبیسی،گلنیانکین،تاجریکه
برای اولین بار نامزد منصبی انتخابی شده
بود ،توانست تری مکآلفی ،فرماندار سابق
وجمعکنندهکهنهکارکمکهایمالیبرای
سیاستمداران را شکست دهد و عدهای را
هم با خود از خط پایان بگذراند .با این حال
عده ای معتقدند که زنگ خطر برای دولت
بایدنبهصدادرآمدهودموکراتهابایدبرای
پیروزیبیشازپیشتالشکنند.

بولدوزر نیروهای اسرائیلی در حال تخریب یک
خانهفلسطینیدرکرانهباختریاشغالی/رویترز

اظهارنظر روز
ترامپ:ازافغانستانخارجنشدیم،تسلیمشدیم
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا در
ویدئوییبهمناسبتسالگردانتخاباتجنجالیاین
کشوردرسال، 2020باانتقادازدولتبایدنگفت
کهواشنگتننیروهایشراازافغانستانخارجنکرد،
بلکه به طالبان تسلیم شد.ترامپ افزود :به مرزها
نگاهکنید،بهاقتصادنگاهکنید،بهتورمنگاهکنید،
بهخروجازافغانستاننگاهکنیدکهبسیاررقتانگیز
بود .این خروج نبود ،بلکه تسلیم شدن در برابر
کسانی بود که حتی سالح نداشتند و 85میلیارد
دالر و 13سرباز از دست دادیم و بسیاری بهشدت
زخمی شدند».رئیس جمهور سابق آمریکا افزود:
«صدها نفر نیز در این روند به اصطالح "خروج"
کشتهشدند،فکرمیکنمهرگزدرتاریخکشورمان
پایینتر از این نقطه قرار نگرفتهایم».ترامپ پیش
از این نیز با انتقاد از سیاستهای دولت جو بایدن
در قبال افغانستان و خروج نظامیان آمریکایی از
خاکاینکشور،آنرا«بزرگترینتحقیرسیاست
خارجیدرتاریخآمریکا»خواندهبود.

