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اوضاعمیدانیدریمنباورنکردنیاست.انصارا...
کامال به حاشیه رفته است و نیروهای وابسته به
عربستان و امارات وارد جنگی تمام عیار با یکدیگر
شدهاند .چهارشنبه گذشته،رسانه ها از پیشروی
نیروهایمنصورهادیرئیسجمهورمستعفییمن
بهعدنوکنترلاینشهرخبردادند.چندهفتهپیش
ازاین،نیروهایشورایانتقالیجنوبکهازحمایت
اماراتبرخوردارنددرسایهسکوتعربستان،عدن،
ابین وشبوه در جنوب یمن را تصرف کرده بودند و
تنها اقدام ریاض این بود که طرف های درگیر را به
جده فرا بخواند و از آن ها بخواهد که با گفت وگو به
توافق برسند.هنوز چند ساعتی از خبر پیشروی
نیروهای هادی به عدن نگذشته بود که پنج شنبه
گزارش شد ،جنگنده های امارات در پشتیبانی از
نیروهای شورای انتقالی جنوب ،مواضع نیروهای
وابستهبههادیرابمبارانکردندکهبراثرآنصدها
نفرکشتهوزخمیشدندودرسایهپشتیبانیامارات،
مجددعدنبهدستنیروهایتجزیهطلبافتاد.حاال
بهنظرمیرسدکهبارصدتحوالتاخیردریمنمی
توان کامال فهمید که عربستان و امارات با اهداف
و حتی چشماندازهایی متفاوت و گاهی متضاد
وارد جنگ یمن شده اند .عربستان از ابتدا بهدنبال
بازپسگیری صنعا از دست انصارا ...و برگرداندن
دولتمنصورهادی،متحدخودبهپایتختیمنبود؛
درحالیکه نهتنها اولویت امارات بازگشت دولت
هادیبهصنعانبودبلکهاصوالازابتداروابطخوبیبا
ایندولتنداشت،علتآنهمنزدیکیدولتهادی
به جریانات اسالم گرا و مشخصا اخوانالمسلمین
یمن بود.به این دلیل،همزمان با افزایش تعامل
سعودیهاباحزباصالحدریمنکهچندانبهمذاق
سران ابوظبی خوش نمیآمد ،اماراتیها نیز در
جنوبیمنمشغولتاسیسشبکهنفوذگستردهای
از سیاستمداران تا نیروهای نظامی شدند.
شــورای انتقالی جنوب و طیف گستردهای از
نیروهای شبهنظامی (نزدیک به90هزار نفر)
حاصل اقدامات مخفیانه اماراتیها در جنوب
ومشخصاعدنبودند.اینجریاناتکهبههیچ
عنوان تحت کنترل دولت منصور هادی قرار
نمیگرفتند بهتدریج دولتی در سایه را تشکیل
دادند .عربستان نیز تاکنون هیچ اقدام عملی
در حمایت میدانی از نیروهای هادی نکرده و
مجدد طرف های درگیر را به گفت وگو فراخوانده
است .در این جا این سوال پیش می آید که امارات
با بمباران مواضع نیروهای منصورهادی در عدن،
رویارویی با عربستان را بر ائتالف با سعودی ها
ترجیح داده یا این تحوالت بر اساس توافق ریاض
– ابوظبی پیش می رود؟اساسا چرا جنگنده های
عربستان در حمایت از نیروهای هادی وارد عمل
نمی شوند؟ و این که جنگنده های امارات مگر می
توانند بدون هماهنگی با مرکز ائتالف سعودی که
زیرنظرعربستاناستواردعملشوند؟و...واقعیت
ایناستکهطیسالهایگذشته،دومتحدیعنی
عربستان وامارات سعی کردند با تمرکز بر دشمن
مشترک یعنی انصارا ...از ایجاد تنش با یکدیگر
جلوگیری کنند اما در نهایت راهبردهای ناهمسو
بردشمنانمشترکچیرهشدواختالفبرسردولت
منصور هادی و متحدان آن ،راه را برای نابودی این
اتحاد باز کرد .اکنون به نظر می رسد امارات سعی
دارد با تقسیم جنوب یمن دولتی دست نشانده در
آن جا مستقر شود و برای سعودی ها نیز چاره ای
نمانده جزاینکهباانصارا...واردگفتوگووازیمن
خارج شوند .همچنان که دیروز مایک پمپئو و خالد
بن سلمان ،معاون وزیر دفاع عربستان سعودی که
در آمریکا حضور دارد ،توافق کردند  ،تنها راه حل
مسئلهیمنگفتوگوومذاکرهاست.بهاحتمالزیاد
اینتوافقزمینهایبرایآغازفرایندچرخشراهبرد
عربستاندرخصوصیمنخواهدبود.

بازیپرمخاطرهجانسون

کودتایقانونیعلیهپارلمانانگلیسچهسرنوشتیرابرایملکهرقممیزند؟
کامیار-جرقه اعتراضات را جانسون زد ،وقتی
کهطرحبستندهانمنتقداندرپارلمانراروی
میزملکه«الیزابتدوم»گذاشت.اوروزچهارشنبه
به کــاخ باکینگهام رفــت و از ملکه خواست با
درخواست وی برای تعلیق فعالیت پارلمان در
بازهزمانی ۱۲سپتامبر( ۲۱شهریور)تا ۱۴اکتبر
( ۲۲مهر) موافقت کند .ملکه نیز بر خواسته او
مهر تایید زد.تعلیق فعالیت پارلمان زمانی پایان
مییابد که دو هفته بعد روز خــروج انگلیس از
اتحادیهاروپافرامیرسد.دستهایازنمایندگان
امیدوارند لندن و بروکسل دربــاره مسائل مهم
به توافق دست پیدا کنند و پس از آن به جدایی
انگلیسازاتحادیهاروپارسمیتببخشند.نخست
وزیرجدیدانگلیسنیزکهدراعتراضبهتوافقبه
اصطالحنیمبنددولت«ترزامی»دربارهچگونگی

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ،یک سال پیش از
وزارت امور خارجه استعفا کرد ،معتقد است که
تعلیقپارلماناینپیامرابهسراناروپاارسالمی
کندکهموضعدولتاوبرایخروجازاتحادیهاروپا
جدیاستامادرواقع،جانسونباتعلیقپارلمان
این کشور گام خطرناکی را برای تحقق خروج
از اتحادیه اروپا برداشته که میتواند به تشدید
بحران سیاسی ،دو قطبی شدن فضای
جامعه و برگزاری انتخابات سراسری
منجر شــود.مــعــمــو ًال در کودتاهای
نظامی و برچیده شدن حکومتها،
یکی از اولین کارها ،حذف مجلس
و مــردم از رونــد تصمیمگیری و
رویــکــرد دیکتاتور مآبانه در
انجام امور است .تعلیق

دولتهادیخواستارخروجابوظبیازائتالفباریاضشد

منصوردربنبست

ریـــاض پشت منصور هـــادی را خالی
کــرده اســت؟پــس از افــزایــش بی سابقه
اختالفات در ائتالف سعودی و حمله
جنگندههای اماراتی به عناصر دولت
مستعفی منصور هادی در جنوب یمن،
وزیران دولت هادی از وی خواستند تا با
ارسال نامهای به ریاض ،خواستار پایان
حضوراماراتدرائتالفسعودیشود.آن
هاهمچنینبرحقشکایتازاماراتولزوم
قطعروابطسیاسیبااینکشور
تأکیدکردند.درهمینحال
دولتمستعفییمنبهطور
رسمی از شــورای امنیت
خواسته اســت تــا در
خــصــوص حمالت
اخیرجنگندههای
اماراتی به عناصر
ایــــن دولـــت
در جنوب
یــــــمــــــن،

تشکیلجلسهدهد.موضوعشکایتدولت
هــادی از امــارات به شــورای امنیت یک
بار نیز در فردای سقوط «عدن» به دست
شبهنظامیان شورای انتقالی جنوب در
تاریخ  ۱۹مــرداد مطرح شــده بــود که به
گفته منابع داخلی یمن ،با اصرار دولت
سعودی ،منصور هــادی از تصمیم خود
صرفنظر کرد.شرایط در جنوب یمن
به غایت پیچیده اســت .به گفته «معمر
االریانی»وزیراطالعرسانیدولتهادی،
درحملهجنگندههایاماراتیبهنیروهای
دولت هادی در «عدن» و «أبین» ۴۰ ،تن
کشته و  ۷۰تن زخمی شدهاند .این برای
اولین بار است که امارات به طور رسمی
علیه عناصر دولت هادی اقدام میکند.
بامداد دیروز نیز رئیسجمهور مستعفی
یمندربیانیهایبامحکومکردناینحمله
از دولــت سعودی خواست تا وارد عمل
شود و جلوی حمالت امارات را بگیرد.در
خواستیکهتاکنونجوابینگرفتهاست.

پارلمان انگلستان ،استفاده از عنصر اجبار و
زور در خفه کردن صدای نمایندگان منتخب
مردم است و در همین ابتدای کار ،بازگوکننده
یک رفتار دیکتاتوری توسط ملکه انگلیس و
بوریسجانسونبهعنواننخستوزیراینکشور
و یک افتضاح بــرای کشوری است که ادعای
دموکراسی و مردمساالری دارد .تفاوت رأی
موافقان و مخالفان برگزیت در انگلستان ،یک
فاصله حداقلی بوده و شاید یکی از دالیلی که
این کشور نتوانسته است ،این کار را به سرانجام
برساند ،همین موضوع باشد .اتفاق اخیر که
در واقع خفه کردن صدای نزدیک به نیمی از
جمعیت این کشور است ،نمیتواند
باعث شــود که ایــن جمعیت ،از
ابزارهای در اختیار برای اعتراض
به آن استفاده نکند .در همین
ابتدای کار اخبار منتشر شده
حکایت از امــضــای طومار
مردمی برای مخالفت
با این موضوع دارد.

نمایندگان مــردم بهصورت رسمی و در قالب
سخنرانی ،انتشار پیام در شبکههای اجتماعی
مجازی و ...با این کار مخالفت و اعــام کرده
اند که مقابل این رفتار خواهند ایستاد .قطع ًا
فراخوانمردمبهاعتراضاتواعتصابات،بخشی
از راهکارهای مدنظر احزاب و جریانات مخالف
خواهد بود.حتی در اولین روز اعتراضات،
شهرهای مختلف انگلیس صحنه تظاهرات
اعتراضی است .در لندن ،تظاهرکنندگان با
پرچم اتحادیه اروپــا نزدیک پارلمان و نزدیک
دفتر نخستوزیری تجمع کردند و شعارهایی با
مضمون اعتراض به کودتا سر دادنــد.در توئیتر
هشتگ  AbolishTheMonarchyدر انتقاد
از بیهودگی دستگاه سلطنتی ،در انگلیس داغ
شده است.به نوشته گاردین ،تعلیق پارلمان
نشانه«سوءاستفادهکاملازعالیترینموقعیت
سیاسی»کشوراست.همزمان«،کیتاوسامور»
نمایندهمجلسعوامانگلیس بهملکههشدارداد
که این کودتا ممکن است به برچیده شدن نظام
سلطنتیمنجرشود.
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این هفته بزرگ ترین مسجد اروپا در چچن افتتاح
شد .نکته جالب توجه ،جایگاه ویژه مقا مهای
متعدد سعودی در مراسم افتتاحیه بود .هیئت
سعودی که به ریاست وزیر امور اسالمی عربستان
به چچن رفته ،با رمضان قدیروف رئیس منطقه
چچن هــم دی ــدار داشــتــه اســت .بعضی منابع
نوشتهاند ،مسجد «فخر المسلمین» با کمک
هزینه سعودی-اماراتی ساخته شده است.

خبر متفاوت

عروسآمریکاییملکهانگلیسقصدبازگشتبهدنیایبازیگریرادارد

خستهازکاخ نشینی

«مگان مارکل» همسر شاهزاده هری ،نوه ملکه بریتانیا از
زندگی مــالآور کاخ نشینی خسته شده و دوست دارد
دوبارهبهدنیایبازیگریبازگردد.مارکلدرسال2017
و به دنبال نامزدی با پرنس هری ،نقش «راشل زین» را در
سریال تلویزیونی رها و یک سال بعد ازدواج کرد و حاال
هم با پسر خود آرچی روزگار را سپری میکند .اما «راب
شاتر» مفسر سلطنتی میگوید ،دوشس ساسکس (لقب
سلطنتی مارکل) عالقه دارد دوباره به هالیوود بازگردد
و به دلیل یکنواختی که گرفتارش شده ،به دنبال شغل
جدیدمیگرددومنتظریکنقشبرجستهبرایایفاست.
البته به گفته وی مارکل دنبال تهیهکنندگی است اما
فعال ترجیح میدهد نقش ایفا کند و جالب این جاست
که شوهرش پرنس هری 100،درصد از این ایده حمایت
میکند.تصمیمیکهبهنظرمیرسدملکهالیزابتمخالف
سر سخت آن باشد .آن هم در حالی که ملکه الیزابت
سال گذشته مگان را به یک دوره آموزشی شش ماهه
فرستاد تا مطمئن شود که بازیگر پیشین هالیوود ،آداب
و رسوم خانواده سلطنتی را یاد گرفته و باعث آبروریزی
آن ها نمی شود .مگان مارکل  38ساله ،طی دوسالی که
عروس سلطنتی شده ،هشدارهای متعددی را از ملکه

بریتانیا دریافت کرده است .همین چند روز پیش بود که
الیزابت دوم ،ورود همسر نوهاش را با شلوار جین زاپدار
(تیغخورده) یا کفش پاشنهبلند ممنوع اعالم کرد .یک
منبع آگاه به روزنامه سان گفت :ملکه به شدت از سبک
لباس پوشیدن آمریکایی بیزار است .ماجرا اما به این جا
خالصهنمیشود.مارکلبهدلیلهزینهزیادسفارشلباس
های برندخودنیزموردسرزنشقرارگرفتهاست.درمیان
تمام کشورهای سلطنتی جهان ،مگان مارکل بیشترین
خرج را صرف خرید لباس می کند .او تنها طی یک سال
حدود  500هزار پوند برای لباس هزینه
کرده است .این در حالی است که ماریا،
شاهزاده دانمارک ،رتبه دوم را در خرید
لباس دارد که تقریبا یک پنجم هزینه
های مگان و در حدود  112هزار پوند
است.بهاینهابایدهزینه 2.4میلیون
پوندی ( 3.5میلیون دالری) تعمیر و
نوسازی کاخ محل اقامت شان را نیز
اضافه کرد .ریخت و پاش هایی که
صدای مالیات دهندگان بریتانیایی
را در آورده است.

یک هنرمند اهل اسلوونی مجسمهای چوبی
از دونالد ترامپ را حوالی روستای «سال پری
کامنیکو» و در نزدیکی زادگــاه مالنیا ،همسر
ترامپ ساخته تا پیام خود را درباره «استیالی
عو امفریبان بر جهان» گوشزد کند .چند ماه
پیش نیز مجسمه دیگری با کنده کــاری روی
یک تنه درخت به شکل مالنیا ترامپ ،در این
منطقه ساخته شده بود که خبرساز شد .این
مجسمه هشت متری که در یک ملک خصوصی
نصب شده ،دونالد ترامپ را با سری مربع شکل
و دهانی باز و در حالی که مشت اش را گره کرده
به هوا بــرده نشان میدهد .به گفته «شلگل»
هنرمند اهل اسلوونی ،سازه صورت مجسمه
طوری طراحی شده که حالت چهره اش می
تواند تغییر کند؛ به این ترتیب که «در روزهای
هفته چهره ترامپ خندان و دوستانه است
اما در دو روز پایان هفته ترسناک و خشمگین
میشود» ،ویژگی که هنرمند آن را نمادی
از دو رویی و متظاهر بودن سیاستمداران
عوامفریب خوانده است.

