
برخالف تالش های امریکا و عربس�تان سعودی 
که می خواهند با ترفندهای مختلف بر قتل جمال 
خاش�قجی س�رپوش بگذارند، به نظر می رس�د 
ترکیه به صورت جدی پیگیر پرونده است و قصد 
ندارد به راحتی از این جنایت چشم پوش�ی کند. 
در همین راس�تا آن�کارا روز گذش�ته اعالم کرد 
پرونده قتل خاشقجی را به سازمان ملل می برد. 
وزیر خارجه ترکیه در پی رد درخواست آنکارا مبنی 
بر استرداد مظنونان پرونده قتل خاشقجی از سوی 
ریاض گف��ت: ترکیه با س��ازمان مل��ل در خصوص 
تحقیقات درباره پرون��ده خاش��قجی وارد مذاکره 
ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفت: درخواست     ها 
برای تحقیقات بین المللی وجود دارد و ما س��رگرم 
مذاکره با س��ازمان ملل در این باره هستیم. انتظار 
داریم عربستان همکاری بیشتری داشته باشد. این 
اظهارات مقامات ترکیه پس از آن صورت می گیرد 
که مقامات س��عودی اعالم کردند متهمان به قتل 
خاشقجی را تحویل ترکیه نخواهند داد. چاووش اوغلو 
افزود: یکی از موارد مورد اختالف استرداد مظنونان 
پرونده خاش��قجی بود اما ری��اض آن را رد کرد. اگر 
دبیرکل سازمان ملل درخواست رسمی خود را دراین 
باره ارائه کند، شورای امنیت سازمان ملل نیز باید این 

درخواست را تأیید کند. 
بی��ش از دو ماه از قتل خاش��قجی در کنس��ولگری 
عربس��تان در ترکیه می گ��ذرد. از آن زمان مقامات 
ترکیه به صورت تدریجی و مستمر مدارک و شواهدی 
ارائه کردند که نشان می دهد محمد بن سلمان ولیعهد 
سعودی دستور قتل خاشقجی را داده بود. در همین 
حال، فخرالدین آلطون، رئی��س اداره ارتباطات در 
ریاست جمهوری ترکیه اظهار کرد، کامالً روشن است 
که محمد العتیبی، کنسول عربستان در استانبول 
شریک قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد 

سعودی است. آلطون در ادامه با اشاره به اینکه قتل 
خاشقجی به طور وحش��یانه در اس��تانبول انجام و 
سپس جسدش مثله شده، گفت، افسران اطالعاتی 
عربستان از جمله یک متخصص پزشکی قانونی برای 
ارتکاب این جنایت وارد ترکیه  ش��ده اند. در چنین 
شرایطی طبیعی است که قاتالن در دادگاه های ترکیه 

محاکمه شوند. 
 به رغم ش��واهد دولت امریکا آشکارا تالش می کند 
از جنایت بگذرد و دونالد ترامپ علناً اعالم کرده این 
جنایت دلیل نمی شود تا محمد بن سلمان را تنبیه 
کرد. در همین حال، گزارش های منتشر شده حاکی 
از نزدیکی زیاد داماد ترامپ با محمد بن سلمان است. 
یک مجله راس��ت گرای یهودی در امریکا به ارتباط 
محمد بن س��لمان، با جارد کوشنر، مش��اور و داماد 
رئیس جمهور امریکا پرداخت��ه و از »ارتباط عجیب 
و غیر عادی یک جوان عرب و ی��ک جوان یهودی « 
نوشته است. مجله »دیلی فوروارد« در گزارش خود 

آورده است: ارتباط »رمانتیک« ولیعهد عربستان و 
مشاور ترامپ هرگز »خالصانه« نبوده است و بر عکس، 
کوشنر در این بین قربانی حماقت خود شده است. بر 
اساس این گزارش، نتایج سوءاس��تفاده از حماقت 
کوشنر زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
شروع به دفاع از این شاهزاده ۳۳ ساله عربستانی کرد، 
به وضوح دیده و مشخص شد که دوستی غیرمعمول 
کوشنر و بن سلمان عامل حمایت مستمر ترامپ از 
ریاض بوده است. از س��وی دیگر، جارد کوشنر طی 
مصاحبه نتایج تحقیقات سازمان سیا درباره پرونده 
قتل جمال خاشقجی را کم اهمیت جلوه داد و گفت 
که تیم ترامپ اکنون بر مسئله مهم تری تمرکز دارد. 
وی به فاکس نیوز گفت: من فکر می کنم آژانس های 
اطالعاتی ارزیابی خود را انجام داده اند و ما امیدواریم 
که به این تضمین برسند که عدالت در مسیر درست 
اجرا شود. ما بر یک مسئله بزرگ تری متمرکز هستیم 
و تالش می کنیم که توافقی میان اسرائیل و فلسطین 

ایجاد کنیم. درگیری میان این دو بسیار طول کشیده 
است. گفته می شود محمد بن س��لمان باور دارد از 
طریق نزدیکی به صهیونیست     ها می تواند بر واشنگتن 
اعمال نفوذ کرده تا به تخت پادشاهی برسد و به همین 
دلیل محمد بن سلمان حاضر شده تا پرونده فلسطین 
را کاماًل بر اساس درخواست اسرائیلی     ها پیش ببرد. 

  سنا جهت مخالف ترامپ
ظاهراً س��نای امریکا برخالف ترام��پ تصمیم دارد 
پرونده قتل خاش��قجی را به صورت جدی پیگیری 
کند هرچند تردیدهای جدی درباره اراده سنا و کنگره 

برای مجازت بن سلمان وجود دارد. 
روزنامه واشنگتن پس��ت گزارش داد: باب کورکر، از 
سناتورهای جمهوریخواه امریکایی گفت روز سه     شنبه 
خواستار رأی گیری سنا برای مسئول دانستن ولیعهد 
عربس��تان در قتل خاشقجی می ش��ود و از محمد 
بن س��لمان خواسته می شود از س��ایر سیاست های 
خصمانه س��عودی در خلیج  فارس ش��امل کمپین 
نظامی در یمن، محاصره قطر و حبس فعاالن حقوق 
بشری دست بردارد.  بر اساس نوشته واشنگتن پست، 
گرچه این تدبیر غیرالزام آور اس��ت ام��ا ضربه ای به 
دونالد ترامپ است که محمد بن سلمان را بابت قتل 
خاشقجی مورد عتاب قرار نداد و با رد یافته های سیا 
خشم اعضای کنگره و حتی متحدان را برانگیخت.  
اواخر ماه گذش��ته ۱۴ جمهوریخواه از طرحی برای 
محدودسازی حمایت امریکا از کمپین نظامی ائتالف 
متجاوز سعودی در یمن حمایت کردند. هدف بسیاری 
از آنان ارسال این پیام به دونالد ترامپ بود که او باید 
محمد بن سلمان را پیش از اقدام قانونگذاران امریکایی 
محکوم کند. انتظار می رود اکثر آن جمهوریخواهان 
از رأی گیری آتی درباره این قطعنامه حمایت نکنند. 
با این حال احتمال دارد حمایت کافی برای تصویب 
در سنا را به دست آورد اما انتظار می رود در مجلس 

نمایندگان امریکا با آن مخالفت کنند. 
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ترکیهپروندهخاشقجیرابهسازمانمللمیبرد

رئیس جمهور فرانسه    گزارش  یک
در س�خنرانی خود 
خطاب به ملت فرانسه با وعده افزایش حداقل 
دستمزد و اعطای امتیازات مالیاتی تالش کرد از 
آتش خشم معترضان موسوم به »جلیقه زردها« 
بکاهد اما این وعده های اقتصادی هم نتوانست 
معترضان را متقاعد کند. گروهی از جلیقه زرد        ها 
سخنرانی ماکرون را مزخرف و بلوف خواندند و 
گفتند که به اعتراضات خ�ود ادامه می دهند؛ 
چیزی که احزاب دست راستی و چپ هم بر آن 

تأکید کردند. 
پس از چهار هفته اعتراضات خشونت بار در فرانسه 
علیه افزایش مالی��ات بر س��وخت و هزینه های 
معیشتی، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
دو       ش��نبه ش��ب در ی��ک س��خنرانی تلویزیونی 
۱۳ دقیق��ه ای با عقب نش��ینی از مواضع خود، از 
وعده های اقتصادی دولت به معترضان خبر داد 
تا از حجم خشونت       ها در کش��ور بکاهد. ماکرون 
در این سخنرانی، ضمن اعالم وضعیت اضطراری 
اقتصادی در این کشور، افراد با درآمد کمتر از ۲ 
هزار یورو در ماه را از پرداخت مالیات معاف کرد. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور فرانسه 
همچنین وع��ده داد که از س��ال ۲۰۱۹ حداقل 
دستمزد ماهانه در این کشور به میزان ۱۰۰ یورو 
افزایش خواهد یافت. این افزایش حقوق عالوه بر 

آن چیزی اس��ت که ماکرون هفته گذشته گفته 
بود ۱/8درصد حقوق کارگران را افزایش می دهد. 
ماکرون خطاب به مردم فرانس��ه گفت:»خش��م 
و اعتراض، حمله ب��ه مأموران پلی��س را توجیه 
نمی کند و اعم��ال خش��ونت  آمیز مطلقاً ممنوع 
است. خشونت را قبول ندارم، اما حاضرم به حرف 
معترضان گوش دهم. من وابسته به مردم هستم و 
به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارم«. ماکرون 
همچنین تصدیق ک��رد که »بس��یاری از مردم 
فرانسه از شرایط زندگی ناراضی هستند و احساس 
می کنند که کس��ی به درخواست و شکایات آنها 
گوش نمی دهد«. او در این س��خنرانی خطاب به 
فرانسوي ها گفت:»من سهم خود را در مسئولیت 
این مشکل می پذیرم. ش��اید من این حس را به 
ش��ما داده ام که نگرانی        ها و اولویت های دیگری 
دارم و می دانم که عده ای از شما از حرف های من 

ناراحت شده اید«.
رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه با نمایندگان 
اتحادیه های مختلف کارگ��ری دیدار خواهد 
ک��رد، گفت:»یک ناخرس��ندی ۴۰ س��اله در 
کشورجریان دارد که باعث شده خدمات دولتی 
در روس��تا       ها و برخی محالت کاه��ش یابد و 
شرایط زندگی بدتر شود«. عقب نشینی ماکرون 
در حالی است که پیش تر گفته بود به شدت با 

معترضان برخورد می کند. 

 ادامه اعتراضات 
هرچند ماک��رون خواس��ت ب��ا دادن وعده های 
اقتصادی از آتش خش��م جلیقه زرد       ها بکاهد اما 
این عقب نشینی        ها نتواست معترضان را متقاعد 
کند و واکنش مردم به این س��خنرانی منفی بود. 
معترضان به سیاست های دولت ماکرون درحالی 
که نطق ماکرون را از مکان ه��ای تظاهرات خود 
مش��اهده می کردند، به شدت خش��مگین شده 
و تظاه��رات گس��ترده تر در روز         ش��نبه آینده را 

خواستار شدند. 
اعضای جنبش ضدس��رمایه داری در شبکه های 
اجتماعی و در مصاحبه با رس��انه        ها اعالم کردند 
رئیس جمهور با س��خنرانی خود فرافکنی کرده 
و قصد منح��رف کردن اف��کار عموم��ی را دارد. 
سندیکای اتحاد ملی دبیرستانی        ها هم در واکنش 
به سخنان ماکرون، روز سه        ش��نبه را »سه        شنبه 
س��یاه « اعالم کردند و دس��ت به اعتصاب زدند. 
اگرچه برخی از جلیقه زرد       ها تمهیدات ماکرون را 
اولین قدم مثبت ارزیابی می کنند اما بیشتر جلیقه  
زرد       هایی که با روزنام��ه لوموند صحبت کرده اند، 
می گویند که از صحبت های رئیس جمهور ناامید 
شده اند. آنها می گویند منتظر اقدام واقعی هستند 
و ب��رای همین به اعتراض ش��ان ادام��ه خواهند 
داد. این اف��راد معتقدند که ماک��رون می خواهد 
اعتراضات آنان را خاموش کن��د. عباراتی مانند 

»مزخرف«، »مس��خره بازی« و »بلوف « واکنش 
آنها به صحبت های ماکرون بود. 

اعتراضات مردم فرانس��ه به وضعی��ت اقتصادی 
که به »جنبش جلیقه زردها« معروف شده وارد 
پنجمین هفته خود شده اس��ت. در چهار هفته 
گذشته روزهای         شنبه هر هفته شهرهای مختلف 
فرانس��ه صحنه اعتراضات گس��ترده ب��ود و در 
آخرین مورد نیز بیش از یک هزار و ۷۰۰ معترض 
بازداشت شدند. اعتراضات جلیقه زرد       ها حتی به 
سایر کش��ورهای اروپایی از جمله بلژیک، هلند 
و صربستان نیز کشیده ش��ده است و این مسئله 

نگرانی مقامات اروپایی را در پی داشته است. 
 واکنش احزاب فرانسه 

عالوه بر معترضان که وعده های ماکرون را بلوف 
خواندند، جریان های سیاسی فرانسه هم واکنش 

تندی به این سخنرانی داشتند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، جناح راست افراطی 
فرانسه به رهبری »مارین لوپن«، ماکرون را پرت 
و ناآگاه از جامعه ارزیابی کرد که حاضر نیس��ت 
مدل اقتصادی سیاسی مورد نظرش را تغییر دهد. 
لوپن از اقدام ماکرون در اذعان به اشتباهاتش در 
سیاستگذاری های مالیاتی اس��تقبال اما تأکید 
کرد ک��ه »او تمایلی به پذیرفتن نواقص مس��یر 
سیاسی خود ندارد و این امتیازات را به عنوان یک 
عقب نشینی تاکتیکی داده است«. جمهوریخواهان 
فرانسه که جناح راست فرانسه را شامل می شوند، 
تمهیدات ماکرون برای افزایش حداقل دستمزد 
را تبدیل جامعه به جامعه حداقل حقوق ارزیابی 
کرده و گفته اند که ماکرون تنها خرده چیز       هایی 
برای خاموش کردن خش��م فرانس��وی        ها به آنها 
پیشنهاد می کند و این اقدامات را ناکافی ارزیابی 
کرده اند. به گزارش یورونیوز، حزب سوسیالیست 
فرانسه به رهبری »اولیویه فور « با انتقاد از ماکرون 
گفت که »او مسیر سیاست هایش را تغییر نداده 
است و پیش��نهاد او به عنوان ابتکار جدید همان 

سیاست سارکوزی است. 
او گفت که سیاس��ت ح��ذف مالیات از س��اعات 
اضافه کاری معنایش این است که فشار به بیکار       ها 
و بازنشسته        ها افزایش می یابد«. ژان لوک مالنشن، 
نماینده مجلس و رئیس حزب فرانسه تسلیم ناپذیر 
بالفاصل��ه بعد از پخ��ش س��خنرانی ماکرون در 
مصاحبه با تلویزیون ب.اف.ام اعالم کرد:»ماکرون 
تصور می کرد با صدقه و توزیع پول می تواند قیام 
شهروندان را خاموش کند«. ژان لوک مالنشن با 
اظهار اینکه سخنان ماکرون پوچ و بیهوده بود و 
اهداف و آرزو های اعالم ش��ده از سوی ماکرون با 
رویکرد سیاسی او همخوانی ندارد، از مردم فرانسه 
و معترضان به سیاست های دولت خواست         شنبه 
پی��ش رو در گام و عملیات پنجم گس��ترده تر به 

تظاهرات خود ادامه دهند. 

  گزارش  2

   پرونده

آیا»بهارزرد«اروپاییدرراهاست؟
خش��ونتی که اکنون در مناطق گوناگون فرانسه مش��اهده می شود، ما 
را به یاد شرایط بحرانی برخی از کش��ورهای عربی در سال های گذشته 
می اندازد که برخی از آن، با تعبیر » به��ار عربی « یاد می کنند. تظاهرات 
جلیقه زردها که سراسر فرانسه را طی هفته های گذشته درگیر نزاع کرده، 
پرسش    هایی را در اذهان ایجاد می کند، از جمله اینکه آیا ماه عسل مردم 
فرانسه و کم سن     ترین رئیس جمهور تاریخ این کشور )امانوئل ماکرون در 
۲۱ دسامبر سال ۱۹۷۷ متولد ش��د و به جریان میانه رو منتسب است( 
رو به پایان اس��ت؟ آیا می توان گفت آنچه در پاریس در حال وقوع است، 
صحنه    هایی از درگیری سخت و خونین میان دولت میانه رو کنونی و احزاب 

راست و تندرو به شمار می رود؟
ماکرون گروه های راست در کش��ورش را متهم کرده که پشت حوادث و 
ناآرامی های کنونی فرانسه قرار دارند و از فرصت باال رفتن قیمت سوخت 
برای اهداف سیاسی بهره برداری می کنند و می کوشند از مقامات کنونی 
فرانسه انتقام  بگیرند.  ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ 
در فرانس��ه، با فاصله اندکی از رقیبش مارین لوپن پیش افتاد و توانست 
کرسی ریاس��ت جمهوری را تصاحب کند اما برخالف دیدگاه ماکرون، 
به نظر می رسد مخالفت ش��هروندان فرانسوی با سیاست های اقتصادی 
کابین��ه وی، مهم  ترین عل��ت رویدادهای خش��ونت  آمیز پاریس و دیگر 
شهرهای فرانسه محسوب شود.  ماکرون قصد داشت مالیات بر سوخت 
را در کشورش افزایش دهد تا از این رهگذر، شهروندان فرانسوی تشویق 
شوند از وسایل نقلیه عمومی و وسایلی که کمترین آسیب را برای طبیعت 
به دنبال دارد، استفاده کنند. این هدف اگرچه ارزشمند و قابل تقدیر است 
اما اجرای آن به بسترسازی نیازمند بوده و الزم بود برای عملی شدن آن، 
دولت فرانسه زمینه را برای بهره برداری بیشتر از خودروهای برقی و دیگر 

وسایلی که آسیب کمتری برای طبیعت به همراه دارد، فراهم می کرد. 
پس از شروع ناآرامی های فرانسه، آنچه آتش مخالفت    ها و اعتراض های 
مردمی را افروخته تر کرد، کشته شدن دو شهروند و زخمی شدن بیش از 
۶۰۰تن از مردم فرانسه است. در این تظاهرات    ها که ما نام آن را بهار زرد 
می گذاریم، بیش از ۳۰۰ هزار تن از شهروندان فرانسه از سراسر این کشور 
مشارکت جستند و خواهان لغو دستور ماکرون مبنی بر افزایش مالیات بر 
سوخت شدند.  تداوم خشونت چیزی جز خشونت را به دنبال ندارد و برخی 
کارشناسان هشدار می دهند آنچه در فرانسه در حال وقوع است، می تواند 
به آغازی برای تحوالت سیاسی شگرف در قاره سبز بینجامد؛ شبیه آنچه 

در سال های گذشته در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا روی داد. 
اکنون خیابان های فرانسه صحنه اعتراض های گسترده مردمی است که 
خواهان برکناری امانوئل ماکرون از ریاست جمهوری این کشور و خروج 
وی از کاخ الیزه اند. این همان خواسته ای بود که ملت های برخی کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا در چند سال گذشته، بر آن پافشاری می کردند 

که به تغییر برخی نظام های عربی نیز منجر شد. 
حوادث فرانسه می تواند بسیار خطرناک بوده و پیامدهای وخیمی برای این 
کشور بلکه تمامی اروپا به همراه داشته باشد. نکته قابل مالحظه این است؛ 
شرایط کنونی پس از درگیری سیاسی فرانسه با ایاالت متحده امریکا به 
وجود آمد. فرانسه پیش از این حوادث، از همپیمان خود ایاالت متحده 
امریکا فاصله گرفت و پیشنهاد ایجاد ارتش یکپارچه اروپایی را مطرح نمود. 
واشنگتن نیز این موضوع را تالش برای خروج اروپا از هیمنه ایاالت متحده 
و پایان همکاری سنتی با اروپا تلقی کرد و نسبت بدان واکنش نشان داد. 
می توان گفت این مسئله پیامدهای منفی بر تحوالت داخلی فرانسه برجای 

گذاشت و شاید یکی از عوامل ناآرامی های پاریس ارزیابی شود. 
پرس��ش بس��یار مهمی که در ذهن تداعی می ش��ود این اس��ت که آیا 
به کارگیری خش��ونت از س��وی پلیس فرانس��ه در پاس��خ به اعتراض 
تظاهرکنندگان، واکنشی از س��وی س��ازمان های حقوق بشری در پی 
خواهد داشت؟ آیا با تداوم خش��ونت در فرانسه، فعاالن حقوق بشری در 

رویارویی و اعتراض به دولت فرانسه اقدام مؤثری انجام می دهند؟
به نظر می رسد در شرایط کنونی کش��ورهای دیگر قاره اروپا با احتیاط، 
نگرانی و دوراندیشی رویدادهای فرانسه را دنبال می کنند و نگرانند مبادا 
تظاهرات جلیقه زردها مرزهای فرانسه را درنوردیده و به دیگر مناطق اروپا 
نیز سرایت کند  که در این صورت، ممکن است موجی از انقالب های بهار 

زرد، قاره سبز را دربر گرفته و حوادث شگفت انگیزی روی دهد. 
نمی دانیم آی��ا امانوئل ماکرون خواهد توانس��ت آرامش را به کش��ورش 
بازگرداند یا اوضاع از دست وی خارج می ش��ود و به افزایش خشونت    ها 
تبدیل می شود؟ همچنین این پرسش نیز مهم است: آیا تحوالت پاریس 
و دیگر شهرهای فرانسه به استعفای رئیس جمهور منجر می شود یا خیر؟ 

باید منتظر بمانیم و حوادث آینده را نظاره گر باشیم. 
منبع: الحیات ۹ دسامبر ۲۰۱۸

۱5 توافقجزئییمنیها
درمذاکراتاستكهلم

انصاراهلل: گشایش جزئی  فرودگاه صنعا قابل قبول نیست 
هیئت های انصاراهلل و دولت مس�تعفی یمن بر س�ر لیس�تی ۱5 هزار 
نفری ب�رای مبادله اس�را و زندانیان ب�ه توافق رس�یدند. برخی منابع 
هم از تواف�ق جزئی طرفین خب�ر می دهن�د؛ تحولی که باعث ش�ده 
محمدج�واد ظری�ف، وزی�ر خارجه ای�ران از ای�ن توافق اولی�ه میان 
اح�زاب یمن�ی در اس�تکهلم اس�تقبال کن�د ول�ی چالش    ها بر س�ر 
وضعیت بندر الحدیده و گش�ایش فرودگاه صنعا همچنان ادامه دارد. 
هیئت انصاراهلل و هیئت دولت مستعفی یمن لیستی ۱۵هزار نفره از اسرا و 
بازداشتی     ها را با یکدیگر مبادله کرده اند و برخی منابع یمنی از دستیابی به 
یک توافق اولیه برای تبادل اسرا در جریان مذاکرات استکهلم خبر می دهند. 
بر اساس توافق اولیه به دست آمده، طرفین پس از انجام بررسی های الزم در 
خصوص تبادل اسرا، یک هفته فرصت خواهند داشت نقطه نظرات خود را به 
طرف مقابل اعالم کنند و ظرف یک هفته نیز برای ارائه پاسخ فرصت خواهند 
داشت. بعد از این مرحله که ظاهراً چهار هفته طول خواهد کشید، لیست های 
دو طرف به صلیب سرخ تحویل می ش��ود و انتقال اسرا از طریق دو فرودگاه 

سیئون و صنعا انجام خواهد شد. 
دستیابی به این توافق اولیه باعث شد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران در یک توئیت بنویس��د: »ایران از توافق اولیه میان احزاب یمن که در 
استکهلم تحت نظارت نماینده UNSG برگزار می شود تا رسیدن به توافقی 
مناسب حمایت می کند.«  ظریف تأکید کرده اس��ت:»زمان مناسبی برای 
پایان دادن حمالت هوایی و جنایت علیه بشریت توسط متجاوزگران خارجی 
اس��ت. « همزمان، مارتین گریفیتس، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور 
یمن، جزئیات سند موسوم به »چارچوب امنیتی و سیاسی« گفت وگوهای 
صلح یمن را به طرف های مذاکره کننده ارائه کرده که شبکه الجزیره دیروز 
بخش    هایی از آن را منتشر کرد. الجزیره گزارش داد که این سند شامل یک 
سری مقدمات، تدابیر امنیتی و سیاسی به منظور توقف جنگ در یمن بر اساس 
زمانبندی مشخص در چارچوب حمایت از روابط کشورهای همسایه است. این 
سند همچنین شامل طرح     هایی مشخص برای عقب نشینی »شبه نظامیان « و 
یگان های آنها از پایگاه های شان در یمن تحت نظارت یک »کمیته نظامی« و 
بر اساس جدول زمانی است، ضمن اینکه مکانیزم تحویل سالح های سنگین 
مانند موشک و پهپاد    ها به دولت انتقالی یمن را هم مشخص کرده است. طرح 
گریفیتس همچنین تدابیر سیاسی مربوط به »دوره انتقالی قدرت« در یمن را 
تعیین کرده و بر همکاری و شراکت احزاب سیاسی مختلف در دولت انتقالی و 
انتقال سیاسی قدرت بر اساس یک مکانیزم مشخص تأکید دارد، ضمن آنکه 
آتش بس و توقف کامل جنگ در داخل یم��ن و همچنین در مناطق مرزی 
با عربستان سعودی را هم شامل می ش��ود. بر اساس این سند که گریفیتس 
نماینده  سازمان ملل در امور یمن آن را در اختیار مذاکره کنندگان در استکهلم 
سوئد قرار داده، باید بر سر قانون اساسی همه پرسی صورت بگیرد و برگزاری 

انتخابات، پایان مرحله انتقالی مشخص شده باشد. 
  مرکز ابعاد: توافق نمی شود

عالوه بر مسئله اسرا، رسانه های خارجی از توافق فراگیر برای آتش بس در 
استان تعز یمن با نظارت سازمان ملل خبر نیز خبر داده اند. بر اساس گزارش 
روسیا الیوم، طرف های درگیر در یمن با نظارت سازمان ملل با پیش نویس 
توافقی برای آتش بس کامل در استان تعز در غرب یمن و گشایش راه های 
منتهی به آن که از آوریل ۲۰۱۶ بسته شده بود، موافقت کردند. به رغم توافق 
اولیه طرفین مذاکره کننده در اس��تکهلم بر سر تبادل اس��را، دست کم دو 
موضوع مهم از جمله وضعیت الحدیده و همچنین نحوه گشایش فرودگاه 
صنعا همچنان مبهم است. طرف های مقابل انصاراهلل طرحی را  برای گشایش 
محدود فرودگاه صنعا مطرح کرده اند که انصاراهلل آن را قبول نمی کند. رئیس 
کمیته عالی انقالب یمن روز دو    شنبه در خصوص پیشنهاد هیئت سعودی 
حاضر در گفت وگوهای صلح یمن مبنی بر بازگشایی جزئی فرودگاه صنعا 
گفت: آنها قصد دارند رنج های مردم یمن بیش��تر شود. محمد علی الحوثی 
گفت: افزایش اقدامات علیه مسافران یمنی مغایر با توافقنامه شیکاگو بوده 
و مجازات علیه مردم یمن غیرقانونی است. وی اضافه کرد: مردم یمن که به 
دنبال صلح هستند نمی خواهند حقوق شان در مذاکرات سوئد پایمال شود 
بلکه خواستار استیفای حقوق خود هستند و مصادره کردن حقوق مردم یمن 
یک جنایت جنگی است که متجاوزان امریکایی، سعودی و اماراتی در یمن 
مرتکب شدند. الحوثی اضافه کرد: پیشنهاد هیئت ریاض مبنی بر استفاده 
از فرودگاه صنعا تنها برای پروازهای داخلی به این معنا اس��ت که سازمان 
ملل متحد اهمیتی به نقض قوانین بین المللی و حقوق بش��ری نمی دهد. 
رئیس کمیته عالی انقالب یمن در ادامه افزود: در نتیجه صحبت آنها از روح 
قطعنامه های شورای امنیت با اقداماتی مانند ممنوعیت پرواز هواپیماهای 
مس��افربری در فرودگاه صنعا تناق��ض دارد. تحت چنین ش��رایطی، مرکز 
مطالعات و پژوهش های »ابعاد « یمن در گزارشی درباره مذاکرات صلح سوئد، 
با پیش بینی شکست این مذاکرات، بیان کرد: روند صلح در یمن طوالنی و 
سخت خواهد بود. این مرکز گفته که در این مذاکرات پیشرفت     هایی در پرونده 
تبادل اس��را و زندانیان حاصل خواهد شد، اما تحقق یک نقشه راه برای حل 
و فصل بحران یمن در این مذاکرات بعید است. در این گزارش که با عنوان 
»صلح س��خت برای یمنی  ها« منتشر ش��د، پیش بینی شده که طرف های 
مذاکره کننده در دستیابی به یک نقش��ه صلح قابل قبول با شکست مواجه 
شوند.   در این گزارش با اشاره به احتمال برگزاری دور دوم این مذاکرات در 
کویت، آمده؛ با ورود طرف های جدید ب��ه بحران یمن، روند صلح همچنان 

طوالنی و سخت خواهد بود. 

باجماکرونآتشخشممعترضانراخاموشنكرد
جلیقه زردها: از حرف هاي ماکرون متقاعد نشدیم، به اعتراضات ادامه مي دهیم

مترجم:دکترمحمدجوادگودينی

نگرانیترامپازاستیضاحکنگره
در پی تشدید اختالفات بین دونالد ترامپ و کنگره، رئیس جمهور 
امریکا درب�اره اینکه نمایندگان دموک�رات در مجلس نمایندگان 
ممک�ن اس�ت او را اس�تیضاح کنن�د اب�راز نگرانی کرده اس�ت. 
با افزایش تعداد کرسی های نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان 
امریکا، تال ش ها برای استیضاح دونالد ترامپ بیش از هر زمان دیگری به 
واقعیت نزدیک شده است و این مسئله نگرانی ترامپ را در پی داشته است. 
شبکه سی ان ان روز سه     شنبه گزارش داد:»دونالد ترامپ درباره اینکه بعد 
از تسلط دموکرات  ها بر مجلس نمایندگان امریکا احتمال استیضاح شدن 
او وجود دارد، ابراز نگرانی کرده است«. یک منبع نزدیک به رئیس جمهور 
ترامپ به سی ان ان گفت که رئیس جمهور استیضاح شدنش را یک احتمال 
واقعی می داند. این منبع مطلع ناشناس امریکایی همچنین تأکید کرد 
که »البته ترامپ مطمئن نیست که استیضاحش اتفاق خواهد افتاد«. 
س��ی ان ان در ادامه گزارش خود از یک منبع دیگر نزدیک به کاخ سفید 
خبر داده که مشاوران ترامپ معتقد هستند که تنها موضوعی که شاید 
به موضوع اس��تیضاح ارتباط پیدا کند، تخلف های مالی در زمان کارزار 
انتخاباتی او مرتبط با پرونده مایکل کوهن، وکیل شخصی سابق او است. 
س��ی ان ان گزارش داد:»دموکرات  ها در حال مطرح کردن این موضوع 
هستند که ترامپ اقداماتی انجام داده که امکان استیضاحش وجود دارد 
و همچنین این اقدامات می تواند سبب شود که در پایان حضورش در کاخ 
سفید و اتمام دوره ریاست جمهوری  سبب زندانی شدن وی شود«. جری 
ندلر، عضو ارشد دموکرات کنونی مجلس نمایندگان امریکا که در دوره آتی 
این مجلس رئیس کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان امریکا خواهد 
شد، روز یک    شنبه در این باره موضعگیری کرد. این قانونگذار امریکایی 
تأکید کرد که »در صورت اثبات اتهام های تخلفات مالی و دیگر اتهام های 
وارد شده به ترامپ از قبیل تبانی ادعایی کارزار او با روسیه در انتخابات 
۲۰۱۶ امکان استیضاح رئیس جمهور وجود دارد«. از سوی دیگر، بازرس 
مولر، بازرس ویژه بررسی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا احتمال ص��دور حکم حبس برای ترامپ را پ��س از خروج وی از 
کاخ سفید رد نکرد. وی همچنین تأکید کرد:»حتی احتمال استیضاح 
ترامپ نیز وجود دارد«. طرح اس��تیضاح ترامپ از اولین روزهای ورود او 
به کاخ سفید در دس��تور کار برخی نمایندگان کنگره قرار داشته است 
و در هفته های اخیر به دلیل حمایت های همه جانبه ترامپ از عربستان 
سعودی بیش از هر زمان دیگری با جدیت از سوی کنگره دنبال می شود. 
همچنین روزنامه امریکایی واشنگتن پست دو    شنبه شب اعالم کرد که 
۴۴ عضو سابق سنای این کشور هشدار دادند اصول و منافع امنیت ملی 
امریکا در دوره دونالد ترامپ با آزمون جدی روبه رو شده است. همچنین 
این سناتور    ها درباره بروز بحران قانون اساسی در دوره دونالد ترامپ که 

دموکراسی را در این کشور تهدید می کند، هشدار دادند. 

فرمان�ده نی�روی هوای�ی ارتش ع�راق اعالم 
کرد در ش�رایطی که حتی کارشناسان نظامی 
خارجی مس�تقر در عراق، به کشورهای شان 
بازگش�ته بودند، ایران نخس�تین کش�وری 
ب�ود ک�ه در ای�ن نب�رد ب�ه کم�ک م�ا آمد. 
به گزارش فارس، ارتشبد خلبان »حامد المالکی « 
در گفت وگو با برنامه »الصمیم « در شبکه ماهواره ای 

»االیام « عراق، به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی 
این کش��ور بر داعش تأکید کرد »ایران، نخستین 
کشوری بود که بدون دریافت چیزی از ما و به سرعت 
با س��الح و تجهیزات از ما حمایت کرد.«  المالکی 
توضیح داد که امریکا جنگنده های اف ۱۶ را در اواخر 
نبرد با داعش در اختیار عراق ق��رار داد ]نه ابتدای 
کار که ارتش عراق به آن نیاز مبرم داشت[. زمانی 

که کارشناسان نظامی خارجی مستقر در عراق از 
جمله روس ها، امریکایی ها، فرانس��وی، بلژیکی      ها 
و..  به اطالعاتی دست یافتند که حکایت از سقوط 
قریب الوقوع بغداد داشت، کشور ما را ترک کردند و 
به کشورهای شان بازگشتند.  این فرمانده بلندپایه 
عراقی گفت: فتوای مرجعیت عالی شیعیان در عراق، 
تمامی امور را تغییر داد و هر مبارز در مقابل داعش با 

انگیزه باالتر می جنگید و تا حد مرگ و شهادت نیز 
پیش می رفت و از این امر ابایی نداشت. این فتوا حتی 
موجب باال رفتن روحی��ه و تقویت انگیزه نیروهای 
ارتش ش��د.  فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق در 
ادامه به این مسئله نیز اشاره کرده که اتاق عملیات 
مشترک بغداد، تهران و مسکو بود که معادله نظامی 

در جنگ با داعش را تغییر داد. 

پروژهمشترکترکیهوامریكا
برایجداماندنکردهاازدمشق

ترکیه امیدوار اس�ت با حف�ظ نیروه�ای طرفدار می�ان کرد   ها و 
تروریس�ت های مورد حمایت ش�ان در شمال س�وریه موازنه ای 
برقرار س�ازد و براي همین در اجرای تعهدات خود درباره مناطق 
کاهش تنش در ادل�ب و حلب تعلل مي ورزد. در چنین ش�رایطی 
و در حالی که سیاس�ت دولت س�وریه در جذب کردهای معارض 
دارد به ثمر می نش�یند و خبر از پیوس�تن برخی نیروهای کرد به 
ارتش س�وریه می رس�د، امریکایی   ه�ا در اقدامی معن�ا دار اقدام 
به بمب�اران مواض�ع ش�به نظامیان ُک�رد در  دیرال�زور کرده اند.
به گزارش روزنامه القدس العربی، پس از سلسله نقض های متوالی در 
مناطق آتش بس در حماه، حلب، الذقیه و ادلب که روسیه و ترکیه بر سر 

آن توافق کردند، برخی از این مناطق بار دیگر دچار تنش شده اند. 
یگان های ارتش س��وریه در حومه ش��مالی حماه به حمالت گروه های 
تروریستی و تالش  آنها برای نفوذ به پایگاه های نظامی واکنش نشان داده 
و چندین کشته و زخمی برجای گذاشته اند، این پایگاه    ها از غیرنظامیان 
در روستا   ها و شهرهای امن حفاظت می کنند.  طبق توافق روسیه و ترکیه، 
ادلب و حومه های آن تحت ش��رایطی زیر نفوذ آنکارا قرار دارد اما به نظر 
می رسد، شرایط میدانی به این کشور اجازه نمی دهد که این توافق را به 
صورت کامل اجرایی کند. ترکیه متعهد شده ادلب و حومه های آن را از 
گروه های تروریستی تخلیه کرده و اجرای توافقنامه ایجاد منطقه خالی از 
سالح را تضمین کند.  در همین حال یک سازمان »حقوقی کرد« گزارش 
داد که ۷۰۰ نفر از نیروهای یگان های کرد از مناطق »الشهباء « واقع در 
ریف حلب به نیروهای وابسته به دولت س��وریه پیوستند.  چندی پیش 
در دمشق مذاکراتی بین نمایندگان دولت سوریه و یک هیئت از شورای 
دموکراتیک برگزار شد و توافقاتی بر سر شکل گفت وگو   ها و مکانیزم های 
مربوط به آن صورت گرفت، ولی این شورا با تحریک امریکا این گفت وگو   ها 
را بر هم زد.  شبکه خبری العالم گزارش داد که مناطق هجین و »السوسه « 

به صورت مکرر زیر حمالت ائتالف امریکا قرار دارند. 

فرماندهنیرویهواییعراق:داعشآمد،امریكاوروسیهرفتند،فقطایرانکمککرد


