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جنگ در اوکراین هنوز در جریان 
اســت و اخبــار خوبی از این کشــور 
به گوش نمی رســد. 45 روز از تجاوز 
روسیه به این کشور می گذرد اما آنچه 
در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد 
این اســت که عماًل بحــران اوکراین 
را نمی تــوان در یک قــاب کلی مورد 
تحلیل قرار داد. هر شهِر این کشور در 
حال تجربه ای سخت و خونین است. 
شاید شما هم ویدئویی که از تجاوز به 
یک دختر اوکراینی و شــکنجه او و به 
دست روس ها در شبکه های مجازی 
پخش شده را دیده باشد و شاید اینگونه 
نباشــد، ولی به هر ترتیب این ویدئو 
نمایشی از اوج سقوط انسانیت و شرف 
در قرن 21 به شمار می آید که حاال در 
خاک اروپا اتفاق افتاده اســت؛ نه در 
عراق، ســوریه، نیجریه، افغانستان و 
کشورهای کمتر توسعه یافته. اگر هم 
این ویدئو ساختگی باشد، باز هم آنچه 
در تصاویر و ویدئوها از اجساد با دستان 
بسته در بوچا مشاهده می شود، هیچ 

پیامی از تامین منافع توســط مسکو 
را مخابره نمی کند؛ بلکــه صرفاً یک 
نوع »بربریت مدرن« را شاهد هستیم 
که داعش از 2012  میالدی تاکنون 
درصدد اجرای آن برآمده است! فارغ 
از این مسائل به نظر می رسد که باز هم 
بوی خشونت و کشتار عمومی از سوی 
نظامیان روســیه در اطراف کی یف به 
مشام می رسد؛ به گونه ای که ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین در 
نطق تازه خود در روز پنجشنبه گفت 

که میزان خرابی ها در شهر بورودیانکا 
هوناک تر از آن اســت که قباًل در شهر 
بوچا آشکار شده است. زلنسکی که از 
کی یف صحبت می کرد اعالم کرد که 
جستجو میان آوار در بورودیانکا شروع 
شــده اما وضعیت در آنجا هولناک تر 
بوده و شمار قربانیان اشغالگران روس 
در آنجا حتی بیشــتر گزارش شــده 
است. بر اساس اســناد موجود، بوچا و 
بورودیانکا هر دو در اطراف کی یف قرار 
دارند و با نزدیک شدن نیروهای روسیه 
به پایتخت شــاهد نبردهای شدیدی 
بودند ولی نیروهای روســیه اکنون از 
این منطقه عقب نشینی کرده اند. این 
عقب نشینی به زعم مخالفان روسیه 
یک نوع اعالم شکســت است و برخی 
دیگر هم معتقدند کــه این یک حربه 
نظامی و تاکتیک جدید از سوی مسکو 
تلقی می شود. آنچه در این میان مورد 
نظر خواهد بود، ادامه ارسال تسلیحات 
غرب و همچنیــن تصویب پنجمین 
بســته تحریم علیه روســیه توسط 
اتحادیه اروپا است. واقعیت غیرقابل 
انکار این است که غرب در حال پیش 
بردن دو موضوع کلی اســت. نخست 
ارسال تسلیحات که از سوی واشنگتن 

و لندن و سایرین به خاک کشورهای 
اروپای شــرقی ارسال می شــود و از 
آنجــا وارد غرب اوکراین می شــود تا 
علیه ارتش روسیه مورد استفاده قرار 
بگیرد. دومین اقــدام، متزلزل کردن 
پایه هــای اقتصادی روســیه و هدف 
قرار دادن نزدیکان پوتین اســت؛ به 
گونه ای که حاال اعالم شــده دو دختِر 
پوتین از ســوی بریتانیا مورد تحریم 
واقع شده اند. تحریم روسیه از ناحیه 
غرب چندیــن الیه دارد کــه در این 
ســطور مجاِل توصیــف و تحلیل آن 
وجود ندارد اما از جمله تحریم هایی که 
می توان به آنها در قالب پنجمین بسته 
تحریم اروپا علیه روســیه اشاره کرد 
اعمال محدودیت ها علیه موسســات 
مالی، ممنوعیت واردات زغال سنگ 
از روسیه و ممنوعیت صادرات فناوری 
پیشرفته به روسیه است. بر اساس آنچه 
منابع خبری مسکو در این رابطه اعالم 
کرده اند، حجم صادرات تحریم شده 
10 میلیارد یورو برآورد شــده است، 
درحالی کــه محدودیت های واردات 
مواد خام و بسیار مهم بر محصوالتی 
به ارزش 5.5 میلیارد یورو در مجموع 

تاثیر خواهد گذاشت. 

 اخراج از مهمترین 
نهاد حقوق  بشری

اینکه تحریم هــای اقتصادی علیه 
روســیه ادامه خواهد داشــت یا خیر؛ 
موضوعی اســت که بدون تردید پاسخ 
آن مثبت اســت، اما در این میان اتفاق 
بسیار مهمی از حیث سیاسی رخ داد که 
آن هم اخراج و تعلیق عضویت روسیه 
در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. 
شاید به یاد نداشته باشید، اما کمتر از یک 
هفته پیش جو بایدن، رئیس جمهوری 
ایاالت متحده اعالم کرد که او و تیمش به 
دنبال اجماع سازی جهانی علیه روسیه 

در سازمان ملل هســتند تا بتوانند این 
کشور را از عضویت در شورای حقوق بشر 
سازمان ملل معلق کنند. به نظر می رسد 
که بایدن در این اجماع سازی موفق عمل 
کرد و توانست اوضاع را به نفع خود رقم 
بزند؛ چراکه مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد روز پنجشنبه به تعلیق روسیه از 
شورای حقوق بشر رای مثبت داد و به این 
ترتیب روس ها از این نهاد کنار گذاشته 
شدند. بر اساس اعالم تارنمای سازمان 
ملل، ۹۳ رأی موافــق، 24 رأی مخالف 
و 5۸ رأی ممتنع برای تعلیق عضویت 
روسیه در این شورا وجود داشته و مجمع 
عمومی دلیل این موافقــت را »نقض 
فاحش و سیستماتیک حقوق بشر« از 
سوی نیروهای روسیه در اوکراین اعالم 
کرد. بدون شــک چینی ها هــم از این 
موضوع )در ظاهر( خوشحال نیستند و 
به همین دلیل ژائو لیجیان، سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین اعالم کرد که 
پکن به  شــدت مخالف استانداردهای 
دوگانه، مواجهه و رویارویی با مســئله 
حقوق بشر و استفاده از این مسئله برای 
تحت فشار قرار دادن ســایر کشورها 
است. چینی ها می دانند که خودشان 
از ســوی دولت بایدن در مورد اصالح 
نژادی اویغورها مورد اتهام قرار دارند و 
فقط همین مواضع را اتخاذ کردند و به 
کنار نشســتند. در این میان اما به نظر 
می رسد که ایاالت متحده به دنبال آن 
است تا در کنار تحریم و جنگ اقتصادی 
روسیه، یک جنگ حقوقی جدید و تمام 
عیار را هم علیه این کشور به راه بیندازد 
که تعلیق عضویت روســیه در شورای 
حقوق بشر سازمان ملل هم در همین 
راستا اجرایی شد. اما در این میان به نظر 
می رسد واشنگتن خود به تنهایی قصد 
دارد تا بیش از بقیه، به روس ها ضربه بزند؛ 
به گونه ای که سنای آمریکا پنجشنبه به 
اتفاق آرا دو الیحه شامل الیحه تعلیق 
روابط تجاری عادی با روسیه و بالروس 
و نیز ممنوعیت واردات انرژی از روسیه 
را تصویب کرد. اقــدام مذکور یک روز 
بعد از اعالم تحریم هــای دولت بایدن 
علیه بزرگترین موسسات مالی روسیه 
و اعضای خانــواده پوتین و حاکمان در 
کرملین صورت گرفت؛ تــا جایی که 
آمریکا همسر و دختر سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه پوتین را نیز تحریم کرد که 
نشان از حمله به حلقه اول کرملین دارد. 
حال باید دید که تعلیق عضویت روسیه 
در شورای حقوق بشر می تواند آغازگر 
جنگ حقوقی تمام عیــار آمریکا علیه 

مسکو باشد یا خیر؟ 

 عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق شد؛

پاسخ جهانی به تراژدی بوچا

از جمله تحریم هایی که 
می توان به آنها در قالب 

پنجمین بسته تحریم اروپا 
علیه روسیه اشاره کرد، 

اعمال محدودیت ها علیه 
موسسات مالی، ممنوعیت 

واردات زغال سنگ و 
ممنوعیت صادرات فناوری 

پیشرفته است که حجم 
صادرات تحریم شده ۱۰ 

میلیارد یورو برآورد شده 
است

چینی ها می دانند که خود از 
سوی دولت بایدن در مورد 

اصالح نژادی اویغورها و 
فرستادن این جماعت به 

اردوگاه ها مورد اتهام قرار 
دارند؛ به همین دلیل علیه 

تعلیق روسیه از شورای 
حقوق بشر ملل متحد فقط 

مواضع منتقدانه اتخاذ 
کردند و به کنار نشستند

وزارت خارجه سوریه تاکید کرد، خبرهای منتشر شــده درباره تبادل پیام بین آنکارا و دمشق به هیچ عنوان 
صحت ندارد و موضعگیری ثابت سوریه درباره دولت آنکارا تغییر نکرده و هرگز تغییر نخواهد کرد.  برخی محافل 
در وزارت خارجه سوریه به روزنامه الوطن چاپ این کشور گفتند: خبرهایی که در رسانه ها به نقل از روزنامه حریت 
چاپ ترکیه منتشر و ادعا شده، آنکارا با بهره برداری از ســرگرم بودن روسیه به جنگ در اوکراین و با هدف کسب 
فرصتی جدید برای ایجاد فضایی جهت بهبود روابط خود با دمشق، پیش از سفر 
بشار اسد، رئیس جمهور ســوریه به امارات، پیام هایی را در ارتباط با مذاکرات 
فعلی در داخل دولت ترکیه برای دمشق ارســال کرده، صحت ندارد. این منابع 
اظهار کردند: خبرهای منتشر شده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 
تنها یک تبلیغات رسانه ای آشکار است که هدف از آن بهبود چهره دولت فعلی 

ترکیه است. 

پادشاه مراکش و نخست وزیر اسپانیا بر آغاز مرحله جدیدی در روابط دو کشور تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، محمد ششم، پادشاه مراکش و پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا طی دیداری در مراکش بر آغاز مرحله جدیدی 
در روابط دو کشور براســاس احترام و اعتماد متقابل و همکاری صادقانه تأکید کردند. سانچز در این دیدار بر موضع 
اسپانیا درباره پرونده صحرای غربی تأکید کرد و گفت: طرح مراکش درباره خودمختاری صحرای غربی جدی ترین 
و واقعی ترین پایه و اساس برای حل و فصل اختالفات است. اسپانیا شریک تجاری 
اصلی برای مراکش است. روابط میان دو کشور ماه میالدی گذشته بعد از اعالم 
حمایت اسپانیا از طرح مراکش برای خودمختاری صحرای غربی بهبود یافت.  این 
دو کشور طی سال گذشته میالدی )2021( به دلیل سفر رئیس جبهه مسلحانه 
پولیساریو به اسپانیا و طی طول درمان با یکدیگر وارد مشاجره دیپلماتیک شدند 

که یک نزاع قدیمی به حساب می آید. 

پایان بحران دیپلماتیک میان مراکش و اسپانیاسوریه: هیچ پیامی میان آنکارا و دمشق رد و بدل نشده است

منابع خبری واپسین ساعات پنجشنبه شب از وقوع 
تیراندازی در تل آویو و زخمی شدن بیش از 11 نفر خبر 
دادند که دو تن از مجروحان پس از انتقال به بیمارستان 
کشته شدند و از ۹ زخمی نیز 4 تن حال وخیمی دارند. 
تیراندازی پنجشنبه شب در منطقه دیزنکوف در شهر 
تل آویو به زخمی شــدن 11 نفر منجر شد. به گزارش 
هاآرتص، بیمارستان اسرائیلی ایخلوف اعالم کرد که 11 
مجروح در نتیجه عملیات تیراندازی امشب در تل آویو به 
این بیمارستان منتقل شــدند که تا این لحظه دو نفر از 
آنان به هالکت رسیدند و حال دست کم 4 نفر دیگر نیز 
وخیم است. گفته شده در این تیراندازی، 11 نفر زخمی 
شدند که وضعیت جســمانی ۳ نفر از آنها وخیم است. 
نظامیان اسرائیلی ۳ ساختمان را در تل آویو که احتمال 

می رود یکی از مجریان عملیات در آنجا مخفی شده باشد، 
محاصره کردند که نیروهای پلیس پس از ورود به اولین 
ساختمان متوجه شدند که خالی اســت و کسی آنجا 
حضور ندارد. در نهایت تلویزیون اسرائیل اعالم کرد که 
این عملیات توسط یک فرد مسلح به نام رعد فتحی حازم، 

2۹ ساله از منطقه جنین انجام شده است. 

پــس از اینکه دادگاه عالی پاکســتان اعــالم کرد که 
عمران خان بر خالف قانون اساسی عمل کرده و باید جلسه 
پارلمان برای دادن رای عدم اعتماد به نخست وزیر برگزار 
شود، عمران خان قصد دارد در حضور مردم سخنرانی کند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشــنبه عارف علوی، 
رئیس جمهوری پاکستان با موافقت با پیشنهاد عمران خان، 
نخست وزیر این کشور، دستور انحالل پارلمان را صادر کرد 
و بعد از انحالل کابینه خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام 
شد. لحظاتی قبل از آن، طرح رای گیری بر سر عدم اعتماد 
به نخست وزیر پاکستان با موضع گیری معاون رئیس این 
پارلمان غیرقابل اجرا اعالم شده بود. دادگاه عالی این کشور 
روز پنجشنبه حکم داد که مانور عمران خان مغایر با قانون 
اساسی است و دســتور داد که پارلمان تا روز شنبه دوباره 

تشــکیل و رای عدم اعتماد طبق برنامه انجام شــود. این 
حکم دادگاه، جدیدترین و آخرین تغییر در بحرانی است 
که ثبات سیاسی و اقتصادی را در این کشور 220 میلیون 
نفری مجهز به سالح هسته ای تهدید کرده است و این در 
حالیست که ارزش روپیه در روز پنجشنبه به پایین ترین 

حد خود رسید و ذخایر ارز خارجی سقوط کرد.

حکم دادگاه عالی اسالم آباد؛

مانور عمران خان  در انحالل پارلمان مغایر قانون است
شوک امنیتی به اسرائیل؛

2 کشته و 11 زخمی در پی تیراندازی در تل آویو 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

پس از ۱۰ سال؛ 
 رئیس جمهور مستعفی یمن
 از قدرت کناره گیری کرد!  

رئیس جمهور مســتعفی یمــن حکمی را 
مبنی بر انتقال قدرت به شورای رهبری ریاست 
جمهوری صادر کرد. به گزارش روســیاالیوم، 
عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی 
و فراری یمن علت این تصمیم را تکمیل اجرای 
ماموریت های مرحله انتقالی عنوان کرده است. 
وی گفت که تمام اختیارات خود را بر اســاس 
قانون اساســی و ابتکارعمل کشورهای عربی 
حوزه خلیــج فارس، به این شــورا واگذار کرده 
اســت. در این حکم آمده است، شورای رهبری 
عالوه بر اختیــارات او، تمام اختیــارات معاون 
رئیس جمهور را در بر می گیرد. همزمان، هادی 
در تصمیمی جداگانه از برکناری معاونش علی 
محســن االحمر از منصبش خبر داد. طبق این 
حکم، شــورای رهبری ریاســت جمهوری به 
ریاست رشاد محمد العلیمی بوده و هفت عضو 
به نام های ســلطان علی العرادة،  طارق محمد 
صالح،  عبدالرحمن أبــو زرعة،  عبداهلل العلیمی 
باوزیر،  عثمان حسین مجلی،  عیدروس قاسم 
الزبیدی و فرج سالمین البحسنی دارد. شورای 
رهبری ریاست جمهوری اداره سیاسی، نظامی 
و امنیتی کشــور طی مرحله انتقالی را برعهده 
دارد. اختیارات رئیس شــورای رهبری ریاست 
جمهوری شــامل فرماندهی ارشــد نیروهای 
مسلح، نمایندگی یمن در داخل و خارج، تعیین 
اســتانداران و مدیران امنیتی و قضات دادگاه 
عالی و رئیس بانــک مرکزی بعــد از رایزنی با 
نخست وزیر می شود تا پس از آن درمورد اسامی 
با اعضای شــورای رهبری ریاســت جمهوری 

توافق شود. 

در این مسیر رشاد محمد العلیمی، ریاست 
شــورای رهبری ریاســت جمهوری را برعهده 
خواهد داشت. رشــاد محمد العلیمی در سال 
1۹54 در اســتان تعز به دنیا آمد و تحصیالت 
اولیه خود را سال 1۹۶۹ در صنعاء به پایان رساند. 
العلیمی فعالیت های سیاســی خود را در حزب 
ســازمان ناصری یمن آغاز کرد و در دانشکده 
پلیس و علوم نظامی کویت درس خواند و سال 
1۹۷5 از آنجا فــارغ التحصیل شــد و به صنعا 
بازگشت و در دانشکده پلیس مشغول به کار شد 
و همزمان تحصیالت خود را در دانشکده ادبیات 
دانشگاه صنعا ادامه داد. العلیمی در انفجار سوم 
ژوئن 2011 در مســجد النهدین دفتر ریاست 
جمهوری یمــن که با هدف تــرور علی عبداهلل 
صالح، رئیس جمهور پیشین این کشور و تعدادی 
از فرماندهان و رهبران این کشور یمن انجام شد، 
آســیب دید و برای درمان به عربستان منتقل 
شــد، او 1۳ ژوئن 2012 پس از یک سال طول 
درمان در عربســتان و آلمان به صنعا بازگشت. 
او از ســال 1۹۷5 تا 1۹۷۸ در دانشکده پلیس 
صنعا فعالیت داشــت و از سال 1۹۷۸ تا 1۹۸1 
در اداره تحقیقات جنایی مشــغول به کار بوده 
اســت. مدیر امور حقوقی وزارت کشور، رئیس 
اداره مهاجرت و پاسپورت، رئیس پلیس استان 
تعز، وزیر کشور یمن، معاون نخست وزیر در امور 
دفاعی و امنیتی، رئیس کمیتــه عالی امنیتی 
یمن و مشــاور رئیس جمهور یمن تنها بخشی 
از سمت هایی است که او در این سال ها به عهده 
داشته و نشان می دهد که وی را باید یک چهره 

امنیتی کامل دانست. 
در این میــان محمد البخیتــی، عضو دفتر 
سیاســی جنبش انصاراهلل یمن روز پنجشنبه 
در واکنش به اقدام اخیر عبد ربه منصور هادی، 
رئیس جمهور مســتعفی یمن برای واگذاری 
تمامی اختیارات خود به یک شــورای رهبری 
ریاســت جمهوری اظهار کرد: این اقدام همه را 
غافلگیر کرد، در واقع رشــاد العلیمی به عنوان 
رئیس جدید این شورا انتخاب شد؛ چون او یک 
چهره آمریکایی است. البخیتی در ادامه گفت: 
رشاد العلیمی تنها کســی است که در تصویب 
بند مربوط به حضور آمریــکا در یمن مخالفتی 
نشــان نداد. این عضو دفتر سیاسی انصاراهلل در 
ادامه گفت: این اقدام مشروعیت دروغین جنگ 
علیه یمن را از بین برد و قطعاً مقاومت مردم یمن 
باعث شــده چنین تصمیم غیرقانونی و بدون 
توجیهی که در راستای منافع مردم یمن نیست، 

گرفته شود.

جهاننما


