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چندی پیش خبری در رسانه های 
عربســتان و ســپس خبرگزاری هــا 
و روزنامه های عربی منتشــر شــد که 
بســیاری از عوام و خواص را متعجب 
کــرد و دلیلش بــه ظاهر اســتعفای 
عبدربه منصور هادی، نخســت وزیر 
مســتعفی یمن بود. بر اساس آنچه که 
خبرگزاری واس )پورتال رسمی دربار 
عربستان سعودی( منتشر کرد، منصور 
هادی حکمی را مبنی بر انتقال قدرت 
به شــورای رهبری ریاست جمهوری 
صادر کرد. چند ســاعت بعد هم اعالم 
شد که او علت این تصمیم را »تکمیل 
اجرای ماموریت های مرحله انتقالی« 
عنوان کرده است. بر همین اساس تمام 
اختیارات او بر اســاس قانون اساسی و 
ابتکارعمل کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس، به این شــورا واگذار شده است. 
چندی بعد هم منابع خبری ریاض به 
نقل از منصور هادی اعــالم کردند که 
در حکم صادره از سوی وی آمده است 

شــورای رهبری عالوه بر اختیارات او، 
تمام اختیارات معــاون رئیس جمهور 
را دربرمی گیرد و همزمــان، هادی در 
تصمیمی جداگانه از برکناری معاونش 
یعنی ژنــرال علی محســن االحمر از 
منصبش خبــر داد. در این میان آنچه 
که باید مورد نظر قــرار بگیرد، ترکیب 
شورای ریاســتی یمن است که پس از 
کناره گیری منصور هادی تشکیل شد. 
این شورا به ریاست رشاد محمد العلیمی 
بوده و هفت عضو به نام های سلطان علی 
العرادة،  طارق محمد صالح،  عبد الرحمن 
أبو زرعة،  عبداهلل العلیمی باوزیر،  عثمان 
حسین مجلی،  عیدروس قاسم الزبیدی 
و فرج ســالمین البحســنی دارد. این 
شورای ریاســتی که حامیان سعودی 
و اماراتی به صورت توافقی دکتر رشاد 
العلیمی را به عنوان رئیس آن انتخاب 
کردند، متشــکل از ۸ عضو اســت که 
چهار نفر آنها از شمال و چهار نفر دیگر 
از جنوب هستند و وجه اشتراک آن ها 
داشتن پیشینه نظامی و امنیتی و اتخاذ 
مواضع علیه انصاراهلل یمن اســت. این 
ساختار یک ترکیب سیاسی، جغرافیایی 
و قبیله ای اســت کــه جدایی طلبان، 

اسالم گرایان، قبایل، سکوالرها، شیوخ 
قبایل و رهبران شــبه نظامی را شامل 
می شــود و تنها وجه اشتراک آنها عناد 
داشتن با جنبش انصاراهلل و نپذیرفتن 
همزیســتی با آن ها و یا نرفتن زیر بار 
رهبری آنها به عنوان قوی ترین طرف 
حاضر در معادالت یمن اســت. با این 
تفاسیر و با تشکیل شــورای ریاستی 
یمن، حیات 10 ساله سیاسی منصور 
هادی به پایان رسید اما موضوع نهفته و 
مهم در این میان جغرافیای شکل گیری 
این شــورا یعنی عربســتان سعودی 
اســت. اظهارات اخیر منصور هادی در 
برابر دوربین ها و خواندن بیانیه عزل و 
برکناری وی و همچنین اعالن تاسیس 
شورای ریاستی جدید و واگذاری بدون 
بازگشــت تمام اختیاراتش، ما را به یاد 
موضع ســعد الحریری، نخست وزیر 
پیشــین لبنان می انــدازد. همان گاه 
که در مقابــل دوربین ها و تحت اقامت 
اجباری ســعودی ها قرار داشت و اگر 
رئیس جمهوری فرانســه در این میان 
واسطه نمی شد سرنوشت او مشخص 
نبود. به همین دلیل باید گفت که اساساً 
کناره گیری منصور هــادی را باید یک 

»اجبارِ ابالغی« از سوی حکومت ریاض 
دانست؛ چراکه عربســتان به صورت 
مشخص این پیام را با تشکیل شورای 
ریاســتی یمن مخابره کــرد که دیگر 
منصور هادی استفاده ای ندارد و باید به 

حاشیه برود. 
فرارروبهجلوبنسلمان؟

بسیاری از کسانی که مسائل یمن 
را تحلیل می کنند و به سازوکار نفوذ 
عربستان در این پرونده واقف هستند 
به خوبی می دانند که از ابتدای حمالت 
ائتالف عربی به رهبری ریاض در سال 

2015 علیه یمن، محمد بن سلمان، 
ولیعهد فعلی عربســتان سعودی در 
این پرونده دخیل بود. او در آن زمان 
با عنوان وزیر دفاع عربستان به صورت 
یک تنه دستور داد تا میلیاردها دالر 
بمب و موشــک را بر سر غیرنظامیان 
و حتی نظامیان این کشــور بریزند، 
چراکه در ریاض اعتقاد بر این اســت 
که یمن صرفاً یک اســتان از چندین 
استاِن عربستان به شــمار می آید و 
کشور مســتقلی قلمداد نمی شود. بر 
این اساس برخی  اعتقاد دارند که کنار 
گذاشتن منصور هادی و انتشار تصویِر 
خوش و بِِش بن سلمان با رشاد محمد 
العلیمی که ریاست شورای ریاستی 
یمن را بــه عهــده دارد، در حقیقت 
متمایل شدن ولیعهد سعودی به سوی 
کسانی اســت که درون مایه امنیتی 
دارند. توجه داشــته باشید که رشاد 
العلیمی از یک ســو به آمریکایی ها 
متصل است و عموماً دوره های نظامی 
قبل از جنگ در قاموس رئیس پلیس 
یمن و ده ها پُســت نظامی و امنیتی 
دیگر را یا مســتقیماً زیر نظر افسران 
آمریکایی و بریتانیایی گذرانده یا با یک 
واسطه از تعالیم آنها بهره برده است. 
این در حالیست که اســناد دیگری 
وجود دارد که نشــان می دهد او طی 
چند ماه گذشــته با منابع اســرائیل 
هم مالقات هایی داشــته یا به صورت 
غیرمستقیم با تل آویو در ارتباط بوده 
است. بر این اساس باید گفت که تیم 
جدید که با عنوان شــورای ریاستی 
یمن آن هم در خاک عربستان مشغول 
به کار شده، اساساً یک منظومه امنیتی 
- نظامی به حساب می آید که دو دلیل 
برای استفاده از آن توسط محمد بن 
ســلمان وجود دارد. دلیل نخست، 
شکست های میدانی است که ائتالف 
عربی به رهبری عربســتان طی این 
مدت در یمن متحمل شــده است و 
دلیل دوم چرخش احتمالی ریاض در 
پرونده یمن برای رسیدن به مذاکره 
سیاسی با انصاراهلل است. در این بین 
اما باز هــم دو چالش اصلــی در برابر 
این شورای ریاســتی وجود دارد؛ اول 

اتحاد و تداوم همبستگی میان اعضای 
آن و کنار گذاشــتن بلندپروازها برای 
رســیدن به قدرت و حــذف یکدیگر 
در این راه اســت و دیگری که چالش 
مهم تری قلمداد می شــود، موافقت 
جنبش انصاراهلل و دولــت صنعا در به 
رسمیت شناختن این نهاد جدید و در 
نهایت مذاکره با این طیف است. این دو 
مساله در حالی مطرح می شود که روز 
گذشته )دوشنبه( هانس گروندبرگ، 
فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به 
یمن وارد این کشور شده است که نشان 
می دهد که بحث مذاکره با انصاراهلل از 
سوی شورای ریاستی یمن در حال قوت 
گرفتن است. اینکه انصاراهلل به صورت 
مستقیم فرستاده ویژه دبیرکل سازمان 
ملل به یمن را مورد انتقاد قرار داد، صرفاً 
بحث به میان کشیدن مذاکره نیست و 
اساساً هنوز چنین درخواستی از سوی 
وی مطرح نشــده، بلکــه دلیل انتقاد 
از وی این اســت که نماینده سازمان 
ملل اساساً هیچکدام از قول هایی که 
داده بود )مانند ازســرگیری فعالیت 
بانکی و پرداخت حقوق یا تســهیالت 
و همچنین انجام پروازهای پزشــکی 
که سازمان ملل متعهد شــده بود( را 
عملیاتی نکرده است و حاال مشخص 
نیســت که او کمتر از یک هفته پس 
از تشکیل شــورای ریاستی یمن چرا 
به صنعا رفته اســت. حــال باید دید 
بازی بن ســلمان با مهره های امنیتی 
جدیدش در یمن چقــدر هزینه به بار 

خواهد آورد؟!

فرستادهسازمانمللپسازتشکیلشورایریاستییمنواردصنعاشد؛

بازی جدید بن سلمان با کارت امنیتی ها 
اینکهمنصورهادیپساز
کنارهگیریازسمتخود
بهاجباِردربارسعودی،
درتصمیمیجداگانهاز
برکناریمعاونشیعنی
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شانهخالیکردنریاضاز
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سلمانقصدداردازآنبه

عنوانعنصرهدایتکننده
تحوالتنظامیوسیاسی

استفادهکند

جریان حکمت ملی عراق از نشست های پشت پرده با مشارکت جریان صدر برای حل بحران سیاسی عراق براساس 
طرح پیشنهادی عمار حکیم خبر داد. به گزارش شفق نیوز، رحیم العبودی، از رهبران جریان حکمت ملی عراق گفت: 
توافق های اولیه ای درباره طرح عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت وجود دارد. مذاکراتی در چارچوب این طرح نیز 
درحال برگزاری است. چارچوب هماهنگی شیعیان عراق کمیته پنج جانبه ای را تشکیل داده تا مذاکرات سیاسی را 
برای خروج از بن بست سیاسی آغاز کند. العبودی گفت: مذاکرات و نشست هایی 
پشــت پرده برای حفظ وضعیت تمام گروه های سیاســی وجود دارد. زمانی که 
توافق ها به یک مکانیزم واقعی منجر شود شاهد نشست مهم گروه های سیاسی با 
حضور فراکسیون مقتدی صدر خواهیم بود. اگر جریان صدر حضور نداشته باشد 
مذاکراتی در سطح عالی برای خروج از بن بست سیاسی وجود نخواهد داشت. این 

طرح پس از ناکامی های سیاسی اخیر مطرح شده است.

در پی تشدید درگیری ها در اردوگاه جنین و شهادت سه فلسطینی طی روز یکشنبه به دست صهیونیست ها منابع 
محلی از اعالم بسیج عمومی در این اردوگاه برای مقابله با حمالت نیروهای رژیم صهیونیستی خبر دادند.  به گزارش 
خبرگزاری فلسطینی سما، روز یکشنبه سه فلســطینی به ضرب گلوله نیروهای رژیم صهیونیستی در بیت لحم و 
الخلیل شهید شدند. در این راستا مساجد اردوگاه جنین آماده باش و بسیج عمومی برای مقابله با حمالت ارتش رژیم 
صهیونیستی اعالم کردند. خانواده شهید رعد حازم، مجری عملیات اخیر تل آویو 
اعالم کرد که رژیم صهیونیستی تهدید کرده که اگر پدر رعد ظرف دو ساعت خود 
را تحویل ندهد به اردوگاه جنین حمله می کند. نیروهای اســرائیلی یکشنبه به 
روستای یعبد در استان جنین حمله کردند تا تعدادی از فلسطینی ها را بازداشت 
کنند. باشگاه اسیران فلسطینی اعالم کرد که نیروهای اسرائیلی 25 فلسطینی را 

در کرانه باختری بازداشت کردند که نصف آن ها از استان جنین بودند.

بسیج عمومی در اردوگاه جنین پس از تهدیدهای اسرائیلنشست  های پشت پرده در عراق برای اجرایی کردن طرح عمار حکیم

شهباز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز، به عنوان 
بیست و سومین نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. بر اساس 
گزارش ها از این کشور، شریف توانست 1۷۴ رای در پارلمان 
کسب کند.شهباز شریف برادر کوچکتر نواز شریف است که 
سه دوره نخست وزیر بوده است.این در حالی است که ده ها هزار 
تن از هواداران عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان و حزب 
متبوعش به منظور حمایت از وی در آستانه نشست روز گذشته 
پارلمان به منظور تعیین نخست وزیر جدید به خیابان ها آمدند. 
به گزارش روسیاالیوم، حامیان عمران خان در تظاهراتی که 
یکشنبه شب برگزار شد، واشنگتن را به سازماندهی توطئه ای 
برای برکناری وی متهم و حمایت و همبستگی خود را با عمران 
خان و حزب متبوعش اعالم کردنــد. عمران خان نیز ضمن 
انتشار کلیپی از تظاهرات بزرگ حامیانش در میدانی در اسالم 
آباد در توییتی نوشت: از همه پاکستانی ها به خاطر حمایت و 
اعتراض باورنکردنی آنها علیه روند تغییر رژیم تحت حمایت 

آمریکا، تشکر می کنم. همچنین تظاهرات دیگری از سوی 
هواداران عمران خان در شهرهای الهور و کراچی برگزار شد. 
عالوه بر این فراخوان هایی برای تظاهرات طی سه شنبه صادر 
شده است. در همین حال فعاالن شبکه های اجتماعی فیلمی را 
منتشر کردند که به گفته آنها تظاهرات صدها پاکستانی در دبی 
در محکومیت رای عدم اعتماد به دولت عمران خان و برکناری 

او از قدرت را نشان می دهد. 

دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حالی 
به پایان رسید که امانوئل ماکرون و مارین لوپن به دور 
دوم راه یافتند. به گــزارش لنترنوت، امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه از حزب جمهوری به پیش 
با کســب آرای 2۷.۸۴ درصد واجدان شرایط و مارین 
لوپن از حزب جبهه ملی بــا 2۳.15 درصد به دور دوم 
انتخابات کــه در 2۴ آوریل )۴ اردیبهشــت( برگزار 
می شود، راه یافتند. در رده سوم، ژان لوک مالنشون از 
حزب فرانسه تسلیم ناپذیر 21.۹5 درصد آرا را به خود 
اختصاص داد. اریک زمور نیز از حزب "تسخیر مجدد با 
۷.0۷ درصد رای چهارم شد. والری پکرس ) جمهوری 
خواهــان( ۴.۷۸ درصد، یانیک ژادو ) ســبزها( ۴.۶۳ 
درصد، ژان السال ) مقاوت کنیم( ۳.1۳ درصد، فابین 
روسل )حزب کومونیست( 2.2۸ درصد، نیکوال دوپون 
انیان )فرانسه برخیز( 2.0۶ درصد، ان ایدالگو )حزب 

سوسیالیست( 1.۷5 درصد، فیلیپ پوتو )حزب جدید 
ضد ســرمایه داری( 0.۷۷ درصد و ناتالی آرتو )مبارزه 
کارگران( 0.5۶ درصد آرا را به خود اختصاص دادند. در 
دور دوم هر چیزی ممکن اســت. براساس نظرسنجی 
ایپسس سوپرا استریا ماکرون با 5۴ درصد در مقابل ۴۶ 
درصد مارین لوپن، برنده دور دوم انتخابات ریاســت 

جمهوری فرانسه خواهد بود. 

نتایجاولیهانتخاباتریاستجمهوریفرانسه؛

مکرون و لوپن به دور دوم راه  یافتند
اسالمآبادصفحهکشمکشسیاسی؛

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان شد

خبرخبر

فرشادگلزاری

تظاهراتحامیانروسیهوپوتیندرآلمان؛
تایمز: فنالند و سوئد به ناتو 

ملحق  می شوند! 
حــدود 2000 تــن از حامیان روســیه در 
فرانکفورت آلمان دست به تجمع زدند و تجمعات 
دیگری هم در دیگر شــهرهای آلمان در حمایت 
از والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهوری روســیه 
برگزار شد. به گزارش وب ســایت دیلی میل، در 
شــهر هانوفر آلمان تجمعی از حامیان روسیه با 
۳50 خودرو به جمعیت ۷00 نفری از معترضان 
گروه مقابل که حامی اوکراین بودند، رســیدند. 
طرفداران روسیه، پرچم های روسیه و همچنین 
تعدادی پرچــم آلمان به همراه داشــتند و علیه 
تبعیض در آلمان در قبــال روس ها بعد از حمله 
به اوکراین اعتراض کردند. ایــن راهپیمایی ها و 
کاروان خودروها تحت عنوان رژه شــرم برگزار 
شــد. پلیس آلمان اعالم کرد، موانعی برای جدا 
نگاه داشتن جمعیت طرفدار روسیه و طرفداران 
اوکراین قرار داد و اعتراضات مسالمت آمیز برگزار 
شــد. طبق آخرین  آمارها، بعــد از 2۴ فوریه که 
جنگ آغاز شــد، حدود ۳00 هزار اوکراینی وارد 
آلمان شده اند. از زمان شــروع حمله روسیه در 
فوریه، پلیس آلمان از ثبت ۳۸۳ جرم ضد روس ها 
و 1۸1 فقــره جریم علیه اوکراینی هــا خبر داده 
است. آلمان محل ســکونت حدود 1.2 میلیون 
روس و ۳25 هزار اوکراینی اســت و بعد از جنگ 
هم بیش از ۳1۶ هزار آواره وارد آلمان شــده اند. 
در فرانکفورت، جمعیت طرفدار روسیه به سمت 
مرکز شهر حرکت کرد چون مقامات محلی اجازه 
ورود با خودرو ندادنــد. جمعیت طرفدار اوکراین 

در دو نقطه دیگر در فرانکفــورت تجمع کردند و 
بنرهایی با نوشته جنگ را متوقف کنید به همراه 
داشتند و پرچم های اوکراین را روی چهره هایشان 
کشیده بودند. پلیس فرانکفورت آماری از تعداد 
افراد شــرکت کننده در تجمع موافق روســیه و 
موافق اوکراین منتشــر نکرد. با این حال مقامات 
محلی گفتند که در تجمع طرفدار روسیه حدود 
2000 تن حضور داشتند. مقامات محلی آلمان 
پیش از اعتراضات هشــدار دادند که گرچه مردم 
حق تجمع دارند اما پروپاگاندای جنگ روســیه 
یا تایید حمله روسیه تحمل نخواهد شد. از زمان 
آغاز حمله روسیه، اعضای جامعه مهاجران روس 
در آلمان با سوءرفتار، ارعاب و حتی تخرب اموال 

مواجه شده اند.
اما در ســوی دیگر معادالت مربوط به پرونده 
اوکراین اخباری مخابره شــده که چندان برای 
روسها خوشایند نیســت. روزنامه تایمز انگلیس 
دیروز )دوشــنبه( به نقل از مقامات گزارش داد، 
روسیه مرتکب اشتباه اســتراتژیک بزرگی شده 
و فنالند و ســوئد به دنبال پیوســتن به ائتالف 
نظامی ناتو در اوایل تابستان هستند. در گزارش 
این روزنامه آمده اســت، مقامات ایاالت متحده 
می گویند کــه عضویت ناتو برای این دو کشــور 
منطقه نوردیک در جریان مذاکرات میان وزرای 
خارجه ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
در روزهای گذشته که ســوئد و فنالند هم در آن 
حضور داشــتند، موضوع گفت وگــو و برگزاری 
چندین جلســه بود. به گفته مقامات، ناتو ممکن 
است امسال از ۳0 عضو به ۳2 عضو گسترش پیدا 
کند. طبق گزارش تایمز، انتظار می رود درخواست 
عضویت فنالند در ناتو در ماه ژوئن باشد و سوئد به 
دنبال آن اقدام کند. پیشتر ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو گفته بود که این ائتالف آماده پذیرش 
فنالند و همچنین سوئد به محض اعالم آمادگی 

آنهاست. 
هفته گذشته سانا مارین، نخست وزیر فنالند 
خطاب به نمایندگان حزب سوســیال دموکرات 
تحت رهبری اش که در یک گردهمایی در شهر 
هلســینکی حضور یافتند، عنوان کرد: زمان آن 
رسیده که فنالند به صورت جدی در موضعش در 
قبال این ائتالف نظامی تجدیدنظر کند. به گفته 
مارین، حمله روسیه به اوکراین فنالند را مجبور 
به بازبینی در سیاست امنیتی اش ساخته است. 
او گفت: روســیه آن همســایه ای نبود که ما فکر 
می کردیم. هرگونه تصمیمی برای طرح نامزدی 
برای عضویت در ناتو باید ضرورتــا در فصل بهار 
جاری طی فرآیندی جامع اما سریع اتخاذ شود. 
فنالند چه تصمیم بگیرد راه پیوستن به این ائتالف 
را طی کنــد و چه تصمیم بر بیــرون ماندن از آن 

داشته باشد، با تبعاتی مواجه خواهد شد.

جهاننما


