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تشدید قطب بندی در بولیوی
مورالسبهزندانمیرود؟

وزیر کشــور دولت موقت بولیوی با متهم 
کردن مورالس به تحریک اعتراضات ضد دولتی 
که به نظرش برابر با تروریسم است، متعهد شد 
تا رئیس جمهور سابق این کشور را برای باقی 

عمرش به زندان بیندازد. 
آرتورو موریو، وزیر کشور جدید بولیوی در 
مصاحبه ای با روزنامه گاردین مدعی شــد که 
اوو مورالس، رئیس جمهور ســابق این کشور 
با دســتور به پیروانش برای بستن جاده ها که 
مانع رسیدن سوخت و مواد غذایی به ساکنین 
شــهرهای بولیوی می شــد، تالش هــا برای 
سرکوب این شهرها را رهبری کرده است. وی 
مدعی شد نوار صوتی ضبط شده از دستورات 
مورالس قطعا این جرم را ثابــت خواهد کرد. 
موریو گفت: من ۲۰۰ درصــد اطمینان دارم 
که این نوار صوتی واقعی و درســت است. این 
تروریسم و اغتشاش اســت. ما خواستار اشد 
مجازات یعنی ۳۰ ســال حبس برای مورالس 
هســتیم. موریو افزود: هر تروریســتی خواه 
مورالس خواه افراد دیگر باید باقی عمر خود را 

در زندان بگذراند. 
فرقی ندارد که شــما رئیس جمهور سابق، 
سفید پوست یا سیاه پوست و یا دهقان باشید. 
در حقیقت، وقتی شــما رئیس جمهور سابق 
هســتید اوضاع بدتر است. یک رئیس جمهور 
سابق باید دو بار محاکمه شــود چرا که مردم 
به رئیس جمهورشان اعتماد کرده اند. این در 
حالی اســت که مورالس در جریان مصاحبه با 
روزنامه گاردین در شهر مکزیکوسیتی، شهری 
که در آن پناهنده شده، این اتهامات را به عنوان 
آزار و اذیــت رد کرده و تاکید داشــت که این 
اتهامات با هدف جلوگیری از بازگشت وی به 

بولیوی مطرح شده اند.
با این حال وی از رد واقعــی بودن این نوار 
صوتی امتناع کرد و گفت: با هر کسی که با من 
تماس می گیرد، صحبت می کنم. گاهی اوقات 
آنها را نمی شناسم. گاهی اوقات آنها به دنبال 

راهنمایی گرفتن از من هستند. 
موریو که در حال حاضر مســئول امنیت 
عمومی در بولیوی است یکی از اعضای پیشرو 
دولت موقت جناح راســت بولیوی محسوب 
می شود که به دنبال فرار مورالس در ۱۱ نوامبر 
سال جاری میالدی زمام امور کشور را برعهده 
گرفته است. در حالی که مورالس هزاران مایل 
با بولیوی فاصله دارد، مقامات جدید این کشور 
یک کمپین تبلیغاتی را با هــدف نابود کردن 
میراث و شهرت مورالس چپ گرا آغاز کرده اند. 

موریو ضمن حمله تند به مورالس به عنوان 
عضوی از گروه چپ گرایان جعلی که چیزی جز 
قدرت نمی خواهند، مدعی شد که کار مورالس 
از نظر سیاســی تمام شده اســت. وی گفت: 
من نگران نیســتم که هــدف گرفتن رهبری 
که همچنان از حمایــت عمومی قابل توجهی 
برخوردار است، باعث ناآرامی های بیشتر شود. 
اهمیت نمی دهم که این موضوع چقدر مسائل 

دیگر را شعله ور کند. 
در زندگی شما باید ریســک پذیر باشید و 
آنقدر شجاعت داشته باشید که اوضاع را مرتب 
کنید. موریو افــزود: اوو مورالس به طور کامل 
حرفه سیاسی خود را از دست داده است و دیگر 
در این کشور در هیچ زمینه ای نمی تواند نامزد 
شــود. جنایات مورالس آنقدر بد هستند که 
حتی مکزیک را به خطر انداخته و باعث شده تا 
مکزیک از مورالس بخواهد این کشور را ترک 
کند. وی تصویر به وجود آمده از دولت جدید 
بولیوی به عنوان گروهی از تحریف کنندگان 
مسیحیت از جناح راســت که عالقه اندکی به 

اکثریت بومی خود دارند رد کرد. 
وی گفت: مادربزرگ من پیراهن های سنتی 
و بومی بولیــوی را به تن می کرد. من ســفید 
پوست هستم. مادرم اهل کرواسی است و مادر 
پدرم پیراهن های سنتی و بومی بولیوی را به 

تن می کرد. 
در نتیجه من چه مشکلی می توانم با بومیان 
کشورم داشته باشم؟ بولیوی کشوری متشکل 
از چنــد نژاد اســت. این یک دروغ اســت که 
درگیری میان سرخ پوســتان و سفیدپوستان 
بولیوی وجود دارد. این اشــتباه است. چنین 

چیزی هرگز رخ نداده است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 پرونده یمن همچنان ســردرگم 
است. از یک ســو خبرهایی مبنی بر 
مذاکره میان ســعودی ها و انصاراهلل 
منتشــر می شــود و از طرف دیگر 
همچنان صدای شلیک ادوات سنگین 
از جای جــای این کشــور به گوش 
می رسد. صدای پروازهای گاه و بیگاه 
جنگنده های فرانسوِی عربستان به 
وضوح شنیده می شــود و کمی بعد 
خبر کشــته شــدن ده ها نفر توسط 
رسانه های داخلی یمنی و آژانس های 
خبری منطقه منتشــر می شــود و 
تکمیل کننده این است که: جنگ در 

یمن همچنان زنده است! 
عده ای معتقدند که اوضاع یمن با 
گذشت چهار سال از شروع حمالت 
هوایی عربستان و ورود زمینِی امارات 
متحده عربی در حال بهبود اســت 
و برخی دیگر حتی پــا را از این فراتر 
می گذاردنــد و می گوینــد، در یمن 
همه چیز )اعم از منازعات سیاسی و 
برخوردهای نظامی( آرام آرام فروکش 
کرده اســت! ماجرا دقیقاً از همینجا 
غم انگیز و البته تعجب آور می شــود؛ 
چراکه تمام تحلیلگران و مفسران در 
داخل و خارج از کشورمان، گوششان 

را تیز کرده اند و منتظر شنیدن »خبر 
بزرگ« هســتند: عربستان سعودی 

عقب نشینی کرد!
مشــکل دقیقاً از همینجا شروع 
می شــود. این دقیقــاً همان خطای 
تحلیلی است که از سال ۲۰۱5 تاکنون 
مانند بخَتک به جان رســانه های ما 
اعم از مکتــوب و غیر مکتوب افتاده 
و هیچکس زمانی بــرای واکاوی این 
عبارت که »تثبیت مسلحانه، مذاکرات 
را جهت دهــی می کننــد« صــرف 
نمی کند. واقعیت غیرقابل کتمان این 
است که در تمام مخاصمات، طرفی 
کــه از حیث میدانی برتری داشــته 
باشد به راحتی می تواند مذاکرات و به 
صورت کلی فعل و انفعال های سیاسی 
را جهت دهی کند؛ به عبارتی دیگر، 
متغیر میدانی و تثبیت یک جغرافیا 
توسط دولت یا کشوری که دست برتر 
را در منازعات میدانی و مسلحانه دارد 
می تواند باعث افزایش سطح چانه زنی 
پای میز مذاکره شــود. این روند در 
سوریه با جابجایی نیروهای موثر در 
عرصه میدان، بارها دست به دست شد 
و حاال در یمن شاهد چنین مساله ای 
هستیم. در این مورد مجدداً عده ای 
معادالت میدانی و نظامی یمن را به 
صورت »َفله ای« تحلیل می کنند، در 
حالی که تحوالت سیاسی و میدانی 
یمن را باید در دو قطب شمال و جنوب 

که به صورت افقی یمن را به دو قسمت 
تقسیم می کند مورد تحلیل قرار داد.

مذاکره برای شمال؟!
زمانی که عملیات پهپادی انصاراهلل 
علیه آرامکو صورت گرفت بسیاری بر 
آن عقیده بودند که سعودی ها به میز 
مذاکره برمی گردند که البته تاحدودی 
این موضوع درست بود. به گونه ای که 
منابع انصاراهلل یمن اعالم کردند که 
مذاکرات در حال حاضــر به صورت 
مســتقیم میان انصاراهلل و عربستان 
در حــال برگــزاری اســت و حتی 
میانجیگری چندین کشور از جمله 
عمان در این میان مورد اشــاره قرار 
گرفت. در این راستا هیئت سعودی 
که بیشتر اعضایش از شخصیت های 
نظامی بودند حــدود دو هفته پیش 
وارد صنعا شــده و گفته شده که این 
مذاکرات از طریــق ویدیوکنفرانس 
ادامه دارد اما مســاله اصلی این است 
که هنوز مشــخص نیست طرفین بر 
سر کدامیک از محورهای مطرح در 
یمن به توافق خواهند رسید. به عنوان 
مثال انصــاراهلل به دنبــال آتش بس 
سراسری و یکپارچه در یمن است اما 
سعودی ها نگاه خودشان را به مناطق 
شــمالی یمن که معطوف کرده اند؛ 
چراکه عربســتان از ناحیه جنوب با 
شمال یمن هم مرز اســت و به دلیل 
حمالت بی امان انصــاراهلل به مواضع 

آنها، خواهان آرام سازی این منطقه 
هستند.

باید متوجه بود که مناطق شمالی 
یمن که با ســعودی ها هم مرز است 
دارای پوشــش کوهســتانی است و 
همین موضوع باعث شــده نظامیان 
عربســتان نه تنها توان مانور میدانی 
و تقابل بــا تک تیرانــدازان انصاراهلل 
را نداشــته باشــند بلکه برتری آنها 
نسبت به ســعودی ها موجب شده 
تا تعداد تلفــات آنها بــه دلیل اصل 
غافلگیری به باالترین حد طی چهار 
ســال اخیر برســد. موضوع دیگری 
که در مورد نواحی شمالی یمن باید 
مورد نظر قرار بگیرد این است که به 
دلیل صعب العبور بودن این نواحی، 
انصاراهلل برای هدف قرار دادن مواضع 

نظامی و غیرنظامی سعودی ها مجبور 
به استفاده از توان پهپادی خود شد که 
همین موضوع تــوازن در میدان را به 
نفع آنها تغییر داد و هزینه های گزافی 
روی دست ریاض گذاشت. با بررسی 
این مولفه ها به خوبی می فهمیم که 
شروع فعل و انفعاالت سیاسی به دلیل 
دست برتر انصاراهلل در معادالت شمال 
یمن صورت گرفته و سعودی ها قصد 
دارند آتش بــس را به صورتی تثبیت 
کنند که فقط مناطق شمالی را در بر 
بگیرد که دقیقاً برخالف میل انصاراهلل 

است.
ترور در جنوب!   

همانگونه که در ابتدا گفته شــد، 
نقطه مقابل رویدادهایی که در شمال 
یمن اتفــاق می افتــد، مولفه های 
میدانی و سیاسی است که در جنوب 
این کشور در حال رخ دادن است. در 
طی چهار سال اخیر امارات متحده 
عربی تنها کشــوری بود که پا به پای 
عربستان در تجاوز به یمن همراهِی 
سیاسی و میدانی خود را تمام و کمال 
به دنیا نشان داد اما در این میان نقاط 
پنهانی وجود دارد که نشان می دهد 
معادالت در جنوب یمن نقش اصلی 
و تاثیرگذار تحوالت را به عهده دارند. 
زمانی که قرار بود امارات وارد میدان 
بازی یمن شــود، قرار بر ایــن بود تا 
این کشــور در جنوب یمن مستقر 
شود و معادالت را بر اساس سیاست  
و راهبردهــای خــود هدایت کند؛ 
چراکه مناطق جنوبی یمن به دلیل 
دسترســی آنها به خلیج عدن و قرار 
داشتن بنادر استراتژیک مهمترین 
بخش از این کشور به حساب می آمد. 
عالوه بر ایــن موضــوع، امارات 
دورنمای اقتصادی جنوِب یمن بسیار 
روشــن تر از ســایر نقاط این کشور 
می دید. ابوظبی بــه رهبری حاکم 
دوفاکتوی آن )محمد بــن زاید( به 
دنبال این بودنــد که پس از فروکش 
کردن درگیری هــا در یمن بتوانند 
با تســلط بر بنادر جنوبی این کشور، 
منافع اقتصادی خــود را در باالترین 
حد تامین کنند. به همین جهت بود 
که بر اساس توافق با ریاض قرار شد 
امارات فرماندهــی زمینی تجاوز به 
یمن را به عهده داشته باشد و در مقابل 
عربستان فرماندهی هوایی این جنگ 

تحمیلی را عهده دار شود. 

آنچه یکباره در یمن اتفاق افتاد، 
توافق ریــاض و ابوظبی برای خروج 
نیروهای امــارات از مناطق جنوبی 
بود. بر اســاس این توافق قرار شــد 
نیروهای امارات بعــالوه حدود ۱۰ 
هزار مزدور سودانی که توسط امارات 
آموزش داده شــده بودند از مناطق 
جنوبی یمن خارج شــوند و در ازای 
آن سعودی ها دولت مورد نظر خود 
در جنوب را مســتقر کنند. این روند 
صورت گرفــت و البته بســیاری از 
تحلیلگران معتقد بودند که عربستان 
در این محور به پیروزی مهمی دست 
پیدا کرده است. این در حالیست که 
مسئولیت تمام وقایعی که از این به 
بعد در جنوب یمن اتفاق بیافتند، با 
ســعودی ها خواهد بود. در این میان 
اتفاق بسیار خطرناک و حساسی که 
می تواند معادالت را بهم بریزد، انتشار 
بیانیه وزارت کشــور دولت مستقر 
در صنعاء )پایتخت یمن( اســت که 
نشان می دهد ســعودی ها در حال 
احداث پادگان های آموزشــی برای 
عناصر سازمان تروریستی القاعده و 
داعش هستند. این اقدام مسبوق به 
سابقه است؛ به گونه ای که چند ماه 
پیش خبری مبنــی بر ورود چندین 
تن از مفتی های عربســتان به یمن 
برای تبلیغات ایدئولوژیک منتشــر 
شد که نشان می دهد سعودی ها برای 
حذف مخالفان مجدداً سناریوی ترور 
را در دســتور کار قرار داده اند. از این 
منظر ترور در جنــوب یمن و حذف 
مهره های کلیدی، می تواند سناریوی 
جدید ریاض برای تحــت تاثیر قرار 

دادن معادالت سیاسی باشد.

گزارش »توسعه ایرانی« از سناریوی جدید سیاسی و میدانی عربستان در یمن 

مذاکره در قاب ترور 
انتشار بیانیه وزارت کشور 

دولت مستقر در صنعا 
)پایتخت یمن( است که 

نشان می دهد سعودی ها 
در حال احداث پادگان های 

آموزشی برای عناصر 
سازمان تروریستی القاعده 

و داعش هستند که نشان 
می دهد سعودی ها برای 
حذف مخالفان، مجدداً 

سناریوی ترور را در دستور 
کار قرار داده اند

انصاراهلل برای هدف قرار 
دادن مواضع نظامی و 

غیرنظامی سعودی ها به 
دلیل صعب العبور بودن 

نواحی، مجبور به استفاده 
از توان پهپادی خود شد که 

همین موضوع توازن در 
میدان را به نفع آن تغییر 

داد و هزینه های گزافی روی 
دست ریاض گذاشت

گزارش ها حکایت از آن دارند که مخالفان دموکراسی خواه در انتخابات شورای شهر هنگ کنگ به پیروزی قاطعی رسیده اند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، احزاب طرفدار دموکراسی هنگ کنگ توانسته اند ۳۹۰ کرسی از ۴5۲ کرسی شوراهای محلی را به 
خود اختصاص دهند که نزدیک به ۹۰ درصد آرا است. حدود ۱۰۰۰ نامزد برای راهیابی به شوراهای محلی هنگ کنگ رقابت کردند. 
اکثر کرسی های شورا تا به حال در اختیار نمایندگان طرفدار چین بوده است. بنا بر آمار اعالم 
شده، حدود ۷۱ درصد شهروندان واجد شرایط یعنی بیش از دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رای 
داده اند؛ این رقم در انتخابات سال ۲۰۱5 میالدی ۴۷ درصد بود. معموال انتخابات شوراهای 
محلی که به امور خدماتی نظیر حمل و نقل و جمع آوری زباله مربوط می شــود از اهمیت 
کمتری برخوردار است اما حامیان دموکراسی امیدوارند از طریق این پیروزی فشارهای 

خود بر دولت را جهت تحقق مطالبات شان برای تغییر افزایش دهند.

یکی از وزرای سابق کابینه  لبنان و از چهره های سرشناس و برجسته مسیحی لبنان با اشاره به اینکه رایزنی های پارلمانی الزم 
برای معرفی نخست وزیر مکلف برای تشکیل کابینه ظرف روزهای آینده آغاز خواهند شد، گفت: تالش هایی برای تشکیل یک 
کابینه تکنوسیاسی تا پیش از پایان سال جاری میالدی با ۲۴ وزیر در دست انجام هستند. کریم بقرادونی، یکی از وزرای سابق کابینه  
لبنان در گفت وگو با شبکه خبری المیادین اظهار کرد: رایزنی های پارلمانی الزم در لبنان 
برای معرفی نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه ظرف روزهای آینده آغاز خواهند شد. 
بقرادونی گفت: تشکیل کابینه در لبنان هرگز طولی نخواهد کشید و تا پیش از پایان سال 
جاری میالدی انجام خواهد شد. این وزیر سابق کابینه لبنان افزود: امروز در لبنان رویکردی 
برای تشکیل یک دولت تکنوسیاسی با ۲۴ وزیر که افراد متخصص بیشتر پست های آن را بر 

عهده بگیرند، شکل گرفته است.
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رهبر کره شمالی در جریان مانور نظامی این کشور در 
شــمال مرز غربی دریایی کره جنوبی با تاکید بر ضرورت 
آمادگی جامع سیاسی، عقیدتی، فیزیکی و فنی، از آمادگی 
کشورش برای هرگونه عملیات یا ماموریت نظامی جدید 
خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، »کیم 
جونگ اون« دیروز )دوشــنبه( در تمرین نظامی نیروهای 
کشــورش در منطقه »چانگرین« واقع در ۴5 کیلومتری 
منطقه تحت کنترل سئول حضور داشت و از نزدیک شاهد 

این رزمایش بود. 
منطقه چانگرین در گذشــته شاهد درگیری های بین 
دو کره بود. کره شمالی عالوه بر رزمایش نظامی که امروز 
به دستور کیم در چانگرین برگزار شد، در روزهای ۱8 و ۱6 
نوامبر به ترتیب شاهد مانور یگان های تک تیرانداز نیروی 
هوایی و دفاع هوایی کره شمالی و تمرین نظامی فرماندهان 
و خلبانان پرواز نیروی هوایی و ضدهوایی این کشــور بود. 

پیونگ یانگ اخیرا توقف رزمایش های کره جنوبی و آمریکا 
را به عنوان پیش شــرط از ســرگیری مذاکرات هسته ای 
کره شــمالی و آمریکا اعالم کرد و هشدار داد که اگر آمریکا 
بخواهد به برنامه  های خود برای برگزاری چنین رزمایش  
هایی ادامه دهد، واشنگتن در معرض تهدیدی بزرگتر قرار 
خواهد گرفت. این در حالیست که دورنمای مذاکره با آمریکا 

نامشخص است.

ائتالف سائرون به رهبری مقتدی صدر دیروز )دوشنبه( 
پیشنویس قانون انتخابات پارلمانی ارائه شده از سوی دولت 
را رد کرد. به گزارش شــبکه خبری روســیا الیوم، صادق 
السلیطی، نماینده ائتالف سائرون در بیانیه ای مطبوعاتی 
اظهار کرد: پیشنویس قانون انتخاباتی که دولت ارائه کرد، 
شــامل اختصاص ســهمیه 5۰ درصدی به لیست احزاب 
همانند انتخابات قبلی است، به این ترتیب کاندیداهای احزاب 
می توانند کرسی های پارلمانی را به دست آورند و کرسی های 
باقی مانده نیز به کاندیداهایی کــه باالترین رای را بیاورند، 

اختصاص می یابد. 
السلیطی در ادامه گفت: این قانون نمی تواند تغییری در 
معادله سیاسی که امروز عراق را به اینجا رسانده، ایجاد کند. 
نماینده ائتالف سائرون تصویب قانون انتخابات پارلمان مبنی 
بر اختصاص کرسی ها به کاندیداهایی که باالترین آراء را در 
حوزه های انتخاباتی به دســت آورده اند، خواستار شد؛ چرا 

که خواسته رای دهندگان تنها با این قانون به صورت واقعی 
مشخص می شود. از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی الحدث 
در خبری فوری به نقل از برخی منابــع اعالم کرد که امروز 
دانشجویان تظاهرات بزرگی در بصره برپا خواهند کرد. در 
حالی که تظاهرات و اعتراضات در بغداد و دیگر شهرهای عراق 
ادامه دارد، معترضان در جنوب عراق مسیرهای اصلی منتهی 

به استان بصره را مسدود کردند. 
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