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 ایــن روزها کــه تمام رســانه ها و 
تحلیلگران چشم به تحوالت اوکراین 
دوخته اند و منتظر آن هستند تا ببینند 
چه اتفاق جدیــدی در عرصه نظامی و 
سیاسی این کشور رخ می دهد، انتخابات 
فرانسه خبرساز شده است. انتخاباتی که 
برای امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
45 ساله این کشور به صورت تام و تمام 
»حیثیتی« قلمداد می شود و او با پرچم 
حزب »جمهوری به پیش« پا به عرصه 
رقابت های انتخاباتی گذاشــته است. 
خبرگزاری فرانسه در این میان به نقل 
از کمیسیون برگزاری انتخابات اعالم 
کرده که 4۸.۷ میلیون فرانسوی واجد 
شــرایط می توانند در دور اول انتخاب 
رئیس جمهور به پای صندوق های رأی 
بروند. در مقابل منابع محلی به یورونیوز 
اعالم کرده اند که شهروندان فرانسه روز 
گذشته )یکشنبه( از ساعت ۸ صبح برای 
انتخاب رئیس جمهوری این کشور پای 
صندوق های رأی رفته اند. بنا به آمارهای 
وزارت کشور، تا ساعت ۱۲ دیروز، تنها 

حدود ۲6 درصد واجــدان، رأی خود 
را به صنــدوق انداختند کــه حاکی از 
کاهش مشارکت نسبت به دوره مشابه 
در سه دوره گذشته است. از سوی دیگر 
رویترز اعالم کرده کــه آغاز رای گیری 
انتخابات فرانسه در مجمع الجزایر سن 
پیر و میکلوون ظهر روز شنبه )به وقت 
اروپــای مرکزی( یعنی یــک روز قبل 
از برگزاری انتخابــات در پاریس آغاز 
شده اســت. موضوع دیگری که در این 
میان باید مورد نظر قــرار بگیرد، تکثر 
نامزدهای انتخاباتی اســت. بر اساس 
آخرین آمارها، رأی دهندگان فرانسوی 
از بین ۱۲ نامزد انتخاباتی یعنی ناتالی 
آرتو )حزب مبــارزه کارگران(، نیکوال 
دوپون انیان )حزب فرانسه برخیز(، ان 
ایدالگو )حزب سوسیالیست(، یانیک 
ژادو )حزب سبزها(، ژان السال )حزب 
مقاوت کنیــم(، ماریــن لوپن )جبهه 
ملی فرانســه(، امانوئل ماکرون )حزب 
جمهوری به پیش(، ژان لوک مالنشون 
)حزب فرانسه تســلیم ناپذیر(، والری 
پکرس )حزب جمهــوری خواهان(، 
فیلیپ پوتو )حزب جدید ضد سرمایه 
داری(، فابین روسل )حزب کومونیست( 
و اریک زمور )حزب تســخیر مجدد(، 

می توانند نامزد مورد نظر خود را انتخاب 
کنند. برخی از کارشناســان مســائل 
سیاست داخلی فرانسه اعالم کرده اند 
که تعدد و تکثر نامزدهــای انتخاباتی 
به نوعی نشــان می دهد که سیاسیون 
و کمپین های مربوط بــه آنها )به غیر 
از مکرون( به این نتیجه رسیده اند که 
نارضایتــی عمومی از دولــت و رئیس 
جمهوری فعلی افزایش پیدا کرده است. 
به همین دلیل تعدد و تکثر نامزدها در این 
حد شاید به معنای حمله آنها به اردوگاه 

مکرون باشد تا بتوانند الیزه را از این طریق 
تسخیر کنند. آنچه در این میان باید مورد 
نظر قرار بگیرد این است که اگر نتیجه 
انتخابات در دور اول مشخص نشود، دور 
دوم انتخابات در ۲4 آوریل برگزار خواهد 
شــد و پس از آن برنده این انتخابات، با 
تمام دعوا و درگیری های سیاسی وارد 
کاخ الیزه می شود. آنچه در این بین رخ 
می نماید، تهدیدهایی است که مقابل 
مکرون قرار گرفته و ممکن اســت او را 
ورطه شکست یا بهتر بگوییم، »سقوط 
سیاسی« بکشاند. بدون تردید بسیاری 
از عوام در داخل فرانسه فکر می کنند که 
مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه و 
اریک زمور، رهبر حزب تسخیر مجدد از 
اصلی ترین تهدیدهای مکرون به حساب 
می آیند که تا حدودی این امر درست به 
نظر می رسد، ولی در این میان چندین 

نکته بسیار مهم وجود دارد. 
راست افراطی تهدیِد همچنان باقی! 
اگر به کارنامه سیاســی و اقدامات 
مکرون طی چهار ســال گذشته توجه 
کنیم به یک خط سینوســی پر فراز و 
نشیب برخورد می کنیم که البته نباید 
آن را ملتهب تر از دوران ریاست جمهوری 
فرانسوا اوالند، رئیس جمهوری پیشین 

فرانسه دانست. مکرون در این بین دقیقاً 
زمانی روی کار آمد که دونالد ترامپ در 
کاخ سفید و به نوعی اتحادیه اروپا دچار 
یک درگیری و شــکاف داخلی بود. در 
مورد ناتو هم او که یکی از سیاستمداران 
نسبتاً جواِن اروپا به حساب می آید، بارها 
اعالم کرده بود که این پیمان نظامی - 
امنیتی با مرگ مغزی و گسســت های 
متعدد روبرو اســت. در مــورد پرونده 
پیمان آکــوس که به نوعــی بریتانیا و 
آمریکا برای خرید چندین زیردریایی، 
فرانسه را کنار گذاشتند و استرالیا را به 
جای آن برگزیدند، پاریس علناً یک نوع 
واگرایی را تجربــه کرد. همین موضوع 
باعث شــد که منتقدان مکرون او را به 
سخره و باد انتقاد بگیرند و بارها و بارها 
بر ضعیف بودن سیاســت خارجی وی 
تاکید کنند. اما مساله مهم که در ایران 
کمتر به آن پرداخته می شود این است 
که عماًل شهروندان کشورهای اروپایی 
و همچنیــن آمریکا، توجــه زیادی به 
مسائل سیاست خارجی ندارند و صرفاً 
توجهشان بر مسائل داخلی و در صدر 
آنها مباحث اقتصادی - اجتماعی است. 
بر پایه نظرسنجی ها امانوئل مکرون با 
فاصله کمی از رقیب اصلی خود مارین 
لوپن جلوتر است. با آغاز تهاجم نظامی 
روسیه به اوکراین در ۲4 فوریه، فاصله 
مکرون با لوپن افزایــش یافت اما این 
اختالف در تازه ترین نظرسنجی ها یک 
درصد بیشتر نبوده است که این موضوع 
نشان می دهد او مسیر دشواری پیش 
رو دارد. در این میان غالب کارشناسان 
بر این نظر هســتند که مسائلی مانند 
مهاجرت، بیکاری، تورم، کاهش قدرت 
خریــد شــهروندان و مدیریت بحران 
همه گیری کرونا از مهم ترین مباحت 
مبارزات و مناظره هــای انتخاباتی در 
فرانسه بوده اند که مکرون سعی کرد تا 
حدودی روی آنها به نفع خود مانور دهد. 
تا همین چند هفته پیش، نظرسنجی ها 
حاکی از پیروزی آسان مکرون بود، اما 
ورود دیرهنگام او به کمپین انتخاباتی، با 
تنها یک تجمع بزرگ که حتی حامیانش 
نیز آن را ضعیف می دانستند، و تمرکز او 
بر طرحی نامطلوب برای »افزایش سن 

بازنشســتگی«، رتبه  رئیس جمهور را 
همزمان با افزایش شدید تورم کاهش 
داد. نکته نهایی و مهم در این انتخابات 
راست گراهای افراطی هستند. مارین 
لوپن و اریک زمور نمونه بارز راست گرایی 
درایــن رقابت ها هســتند و برخی ها 
معتقدند که به دلیل افــول چپ ها در 
فرانسه، این جماعت در حال میدان داری 
علیه مکرون هســتند. به عنوان مثال 
جامعه مسلمانان فرانســه که اقلیتی 
تاثیرگذار در نتیجه آرا به شمار می روند، 
نسبت به ادامه اسالم هراسی و تبعیض 
در جامعه فرانسه که از سوی نامزدهای 
راستگرا اتخاذ شده ابراز نگرانی کرده اند 
و همیــن موضوع نشــان می دهد که 
حداقــل در قبال مســلمانان، امنیت 
روانی در دوران مکرون به شدت کاهش 
پیدا کرده است. بسیاری معتقدند که 
راســت گراهای افراطی در نهایت اگر 
با یکدیگر هماهنگ باشند، می توانند 
بر اســاس سناریوی مشــترک دولت 
ائتالفی تشکیل دهند اما در این میان 
احتمــال دارد مکرون بــه دلیل ترس 
مردم کشورش از راست افراطی، برنده 
رقابت های ۲0۲۲ شود؛ چراکه عموماً 
اذهان عمومی برای فــرار از »بدتر« به 
سوی انتخاب »بد« می روند و این یک 
قاعده مشــخص اســت. بر این اساس 
احتماالً مکــرون در دور اول برنده و یا 
بازنــده نخواهد بود، بلکــه در دور دوم 

می تواند به مصاف لوپن برود.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سایه هراس از راست افراطی برگزار شد؛ 

الیزه در انتظار نتیجه جدال »مکرون« و »لوپن«
نظرسنجی ها حاکی از 

پیروزی آسان مکرون بود، 
اما ورود دیرهنگام او به 

کمپین انتخاباتی، با یک 
تجمع بزرگ که حامیانش 
آن را ضعیف می دانستند، 

و تمرکز او بر طرحی 
نامطلوب برای »افزایش 
سن بازنشستگی«، رتبه  

رئیس جمهور را همزمان با 
افزایش شدید تورم کاهش 

داد

جامعه مسلمانان فرانسه که 
اقلیتی تاثیرگذار در نتیجه 
آرا به شمار می روند، نسبت 

به ادامه اسالم هراسی و 
تبعیض در جامعه فرانسه که 
از سوی نامزدهای راستگرا 

اتخاذ شده ابراز نگرانی 
کرده اند و همین موضوع 
نشان می دهد که امنیت 

روانی مسلمانان در دوران 
مکرون کاهش پیدا کرده 

است

رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه ای گفت علی رغم »حمالت روسیه به غیرنظامیان« متعهد به فشار برای صلح است. 
ولودیمیر زلنسکی، همچنین درخواست خود را برای ارسال سالح های بیشتر از سوی کشورهای حامی اوکراین تجدید کرد.

به گزارش ایسنا، زلنسکی در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت: هیچکس نمی خواهد با شخص یا افرادی که این ملت را شکنجه 
کرده اند مذاکره کند. این قابل درک است. من به عنوان یک مرد و به عنوان یک پدر این را به خوبی درک می کنم، اما اگر راه 
حل دیپلماتیک داشته باشیم نمی خواهیم فرصت ها را از دست بدهیم. باید بجنگیم، 
اما ما برای زندگی می جنگیم. شما نمی توانید برای آوارها بجنگید، وقتی هیچ چیز و 
هیچ مردمی وجود ندارد. به همین دلیل مهم است که این جنگ متوقف شود.زلنسکی 
گفت که مطمئن است اوکراینی ها با وجود وحشت وترسی که در جنگ بیش از شش 
هفته ای شاهد آن بودند، صلح را خواهند پذیرفت.وی همچنین اذعان کرد که باید در 
مورد رسیدن به راه حلی سریع با توجه به این که مذاکرات تاکنون محدود به مسئوالن 

رده پایین بود نه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، »واقع بین« بود.

به دنبال شرط یک نماینده پارلمان رژیم صهیونیســتی برای ماندن در حزب حاکم و امکان ادامه کار کابینه، 
نخست وزیر و وزیر جنگ این رژیم امکان تصویب طرح هایی برای شهرک سازی در کرانه باختری را مورد بررسی 
قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانســه، گفتگوی نفتالی بنت، نخســت وزیر و بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی درباره ادامه شهرک سازی ها  به درخواست نیر اورباخ، نماینده کنست صورت گرفته است که ماندن 
در حزب یمینا را مشروط به تقویت پروژه های شهرک سازی در کرانه باختری 
کرده است. گانتس به بنت ابالغ کرد که آماده برگزاری نشست شورای احداث 
و برنامه ریزی با هدف اجرای طرح های شــهرک سازی اســت. اورباخ و افیرا 
کرا ماندن در حزب یمینا را مشــروط به تصویب قوانینی برای تقویت شهرک 
سازی ها در کنست کرده بودند. دولت بنت اکثریت در پارلمان را از دست داده 
است و اکنون برای ممانعت از ایجاد دودســتگی های بیشتر در حزب یمینا و 

فروپاشی دولتش است.

بقای کابینه  اسرائیل به شهرک سازی ها مشروط شدزلنسکی: متعهد به صلح هستم

منابع خبری گزارش دادند که شورای ریاستی یمن 
که جایگزین منصور هادی، رئیس جمهور مســتعفی 
یمن شده، فعالیت خود را در ریاض، پایتخت عربستان 
به منظور تماس با همه  طرف های سیاسی یمنی جهت 
رسیدن به صلح در این کشور آغاز کرد. به گزارش العربی 
الجدید، شورای جایگزین منصور هادی شامگاه شنبه 
فعالیت رســمی خود را از ریاض، پایتخت عربستان با 
هدف نزدیک کردن و ایجاد پیوندهای سیاســی بین 
طرف ها و بازیگران سیاســی یمن تا رســیدن به یک 
راه حل دیپلماتیــک جهت صلح در یمــن،  آغاز کرد. 
این درحالی است که جنبش انصاراهلل یمن بار دیگر با 
هرگونه روند انتقال قدرت مخالفت کرده و آن را اقدامی 
غیرقانونی دانســته و اعالم کرد که این اقدامات هیچ 
ارتباطی با مذاکرات صلح ندارد. صبا عیدروس الزبیدی 
و طارق صالح، معاونان ریاست این شورا در اولین فعالیت 

رســمی خود با وزاری دفاع و کشور در دولت مستعفی 
یمن دیدار کردند. تشکیل و فعالیت این شورا درست 
در زمانی صورت می گیرد کــه اختالفات درونی میان 
نیروهای سیاسی که بخشی حمایت عربستان را دارند 
و بخشی حمایت امارات را، بســیاری را به این نتیجه 
سوق داده که این شــورای ثبات و تاثیرگذاری الزم را 

نخواهد داشت.

روزنامه دیلی تلگراف به نقل از دبیرکل ناتو گزارش 
داد که این ائتالف نظامی روی برنامه هایی برای حضور 
نظامی دائمی در مرز خودش به منظور مقابله با آنچه 
تخاصم احتمالی آتی از سوی روسیه خواند، کار می کند. 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در مصاحبه ای با این 
روزنامه انگلیسی گفت، ناتو در میانه یک تبدیل بسیار 
اساســی اســت که بازتاب تبعات بلندمدت اقدامات 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه خواهد بود. 
اســتولتنبرگ گفت: آنچه ما اکنــون می بینیم، یک 
واقعیت جدید اســت، یک هنجار جدید برای امنیت 
اروپایــی. بنابراین، ما از فرماندهــان نظامی خودمان 
خواســته ایم تا گزینه هایی برای آنچه ما یک ریست 
و تطابق بلندمدت برای بلندمــدت می خوانیم، آماده 
کنند. دبیرکل ناتو که بــه تازگی گفت دوره حضورش 
به عنوان رئیس این ائتالف را یک سال تمدید می کند، 

همچنین در این مصاحبه گفــت که تصمیماتی برای 
ریست و راه اندازی مجدد در نشست ناتو که ماه ژوئن در 
مادرید برگزار می شود، اتخاذ خواهد شد. حمله روسیه 
به اوکراین که از ۲4 فوریه آغاز شد، بزرگترین بحران 
مهاجران در اروپا از زمان جنگ جهانــی دوم را به راه 
انداخته و منجر شده تا کشورهای غربی در سیاست های 

دفاعی خودشان بازنگری کنند.

به منظور مقابله با تخاصم احتمالی روسیه عملیاتی می شود

طرح ناتو برای حضور نظامی دائم در مرزهای خود
در میانه مخالفت های انصاراهلل؛

شورای ریاستی یمن در ریاض آغاز به کار کرد!

خبرخبر

فرشاد گلزاری

مهمترین چالش های پیش روی 
جانشین عمران خان در پاکستان

عمران خان درحالی پس از کشمکش فراوان 
دفتر نخست وزیری پاکســتان را ترک کرد که 
چالش های موجود در مقابل دولت خود را برای 
نخســت وزیر جدید و دولت او به ارث گذاشــته 
اســت. مهم ترین این چالش ها که دولت جدید 
باید حل و فصل این مسائل را در اولویت خود قرار 
دهد مشــکالت اقتصادی و بدهی های سنگین، 
افزایش فعالیت گروه های مسلح و جدایی طلبان 
و همچنین روابــط خارجی با غــرب و در رأس 
آن آمریکا هســتند. روزنامه العربی الجدید در 
یادداشــتی دربــاره اتفاقات اخیر پاکســتان و 
چالش های پیش روی نخســت وزیر جدید این 
کشور نوشت: هر فردی که جایگزین عمران خان 
در سمت نخست وزیری پاکســتان شود، همان 
مشکالتی را به ارث خواهد برد که کار این ستاره 
بین المللی سابق کریکت را مختل کرد. در راس 
دســتور کار دولت بعدی پاکستان، رسیدگی به 
تشدید تحرکات گروه های افراطی و بدتر شدن 
روابط با متحدان ســابق قرار دارد و عالوه بر این، 
دولت آتی با یک بحــران اقتصادی بزرگ مواجه 
خواهد بود. جعفر احمد، رئیس مؤسسه تحقیقات 
تاریخی و اجتماعی معتقد است که دولت آینده 
پاکســتان باید با چالش های متعددی در سطح 
روابط داخلی و خارجی مواجه شــود. مهم ترین 
موضوعات چالش هایی که در انتظار نخست وزیر 

آینده پاکستان است به شرح زیر است؛

بار بدهی های ســنگین، تورم در حال رشد 
سریع و ارزش پایین پول ملی روی هم تلمبار شده 
تا رشد در پاکستان طی سه سال گذشته با رکود 
مواجه شود. ندیم الحق، معاون مؤسسه اقتصاد 
توسعه پاکستان در اسالم آباد در این باره گفت: ما 
هیچ جهت مشخصی نداریم و به اصالح ریشه ای 
سیاست کشور نیاز داریم. تورم بیش از ۱۲ درصد 
بوده، بدهی خارجــی به ۱۳0 میلیــارد دالر یا 
4۳ درصد تولید ناخالص داخلی رســیده است. 
همچنین ۱۹0 روپیه معادل یک دالر است و پول 
ملی پاکستان از زمان روی کار آمدن عمران خان 
تا کنون حدود یک ســوم ارزش خود را از دست 
داده اســت. دولت پس از عقب نشینی از اجرای 
توافق نامه ها برای کاهش یا پایان دادن به یارانه  
برخی کاالها و بهبود درآمدها و جمع آوری مالیات، 
نتوانست اجرای برنامه نجات شش میلیارد دالری 
صندوق بین المللی پول را که عمران خان در سال 

۲0۱۹ امضا کرده بود، تکمیل کند.
طالبان پاکستان که یک گروه جدا از طالبان 
افغانستان اما دارای ریشــه های مشترک با آن 
اســت، در ماه های اخیر تحرکات خود را افزایش 
داده اســت. این گروه که پیش از این نیز به انجام 
حمالتی علیه نیروهای دولت پاکستان متهم شده 
بود، تهدید کرده است که در ماه رمضان حمالت 
دیگری را علیه نیروهای دولتی انجام خواهد داد. 
عمران خان سعی کرد با طالبان پاکستان مذاکره 
کند، اما مذاکرات سال گذشــته و قبل از پایان 
آتش بس یــک ماهه راه به جایی نبــرد. طالبان 
افغانســتان می گوید که اجازه نمی دهد از خاک 
این کشور به عنوان پایگاهی برای شبه نظامیان 
خارجی اســتفاده شــود، اما باید پایان دادن به 
فعالیت هزاران پاکستانی مستقر در افغانستان 
در مرز با پاکستان و تعیین مقصد آنها درصورت 
اخراج از این کشور مورد توجه قرار بگیرد. رفیع 
اهلل کاکار، تحلیلگر سیاسی پاکســتانی در این 
باره معتقد است: چالش شــورش در برابر دولت 
جدید کماکان و مانند گذشته باقی خواهد ماند. 
در بلوچســتان، بزرگ ترین و غنی ترین استان 
پاکستان، جدایی طلبان سال هاست که خواستار 
خودمختاری بیشتر و سهم بیشــتری از ثروت، 
در بحبوحه درگیری های فرقه ای و خشــونت ها 

هستند.
عمران خان می گوید که آمریــکا با توطئه با 
اپوزیسیون این کشور در پس پرده برکناری اش 
قرار دارد. دولت جدید پاکستان پس از تشکیل باید 
سخت تالش کند تا این وضعیت حاکم بر روابط با 
واشنگتن را بهتر کند؛ چراکه آمریکا تامین کننده 
اصلی تسلیحات اســالم آباد در مواجهه با روابط 
روسیه و هند است. عمران خان با ادامه سفرش 
به مسکو در روز حمله روسیه به اوکراین غرب را 

خشمگین کرد. 

جهاننما


