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گزارش

سه روز از انتشار لیست ابربدهکاران بانک سرمایه میگذرد اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است؛

محمودصادقی:سرمایهداریرفاقتی
بهترین عنوان برای این وضع است

شنبه گذشته بود که محمود صادقی پس از پایان یک
مهلت  48ســاعته به ابربدهکاران بانک ســرمایه ،لیست 20
نفرهای منتشر کرد که آنها در مجموع حدود شش هزار و ۹۰۰
میلیارد تومان به بانک ســرمایه بدهکار هستند .گرچه برخی
سایتها و کانالها پیش از این نام برخی بدهکاران عمده بانکی
را بر اساس یک گزارش تحقیق و تفحص مجلس منتشر کرده
بودند اما این اولینبار در طول عمر جمهوری اسالمی ایران است
که یک مسئول چنین اقدامی انجام میدهد .گرچه در سه روز
گذشته بسیاری از رسانهها به این موضوع پرداختند اما از سوی
نهادهای مســئول هیچ تحرک خاصی رخ نداده است .گویی
نهادهای مسئول عاجز از بازگرداندن این پولها به بانک سرمایه
هستند .در توصیف چنین وضعیتی ،یک کاربر توئیتر زیر یکی
از توئیتهای صادقی نوشت«:هر کجای دنیا این لیست منتشر
میشد  20نفر استعفا میکردن .مسئوالن شروع به دستیگری
افــراد میکردند .مدیران برکنار میشــدن .مــردم بهتزده
میشدن .بزرگان جبهه میگرفتن و حزبها دچار اختالفات
درونی میشدن .ولی ما خوبیم و نشستیم ببینیم شما رو که
لیست منشتر کردی چکار میکنند ».البته حسین هدایتی،
یکی از بدهکارانی که نامش منتشــر شده و پیشتر نامش در
برخی پروندههای اقتصادی مطرح شــده بود ،به این لیســت
واکنش نشان داد .هدایتی به انصافنیوز گفت«:این نماینده به
چه حقی این حرف را زده است؟ نماینده مجلس که نباید دروغ
بگوید .اگر یک ریال از بانک ســرمایه وام گرفته باشــم ثابت
میشود وگرنه از محمود صادقی شکایت میکنم ».در پی این
اظهارنظر ،محمود صادقی در صفحه خود یک توئیت نوشت که
به نظر میرسد پاســخی به اظهارنظر هدایتی باشد .صادقی
توئیت کرد«:مهمتر از نامها و اعداد و ارقام خیرهکننده مطالبات
معوق در نظام بانکی ما تحلیل این پدیده در اقتصاد ما است؛
شــاید واژه #ســرمایهداری_رفاقتی crony_capitalism#

خبر

بهترین واژه برای تبیین این وضع باشد؛ با چند #آقازاده رفیق
شــو با چندصد میلیارد بدهی بگو من یــک ریال هم بدهی
ندارم!»
اما فارغ از اینکه نهادهای مسئول با چنین پدیدهای چگونه
مواجه شوند ،سوالی این است که برای پیشگیری از فساد باید
چه کرد؟ عبداهلل رمضانزاده ،فعال سیاسی اصالحطلب ،مبارزه
با فساد را «فقط در چارچوب آزادی و نقد» ممکن میداند.
صادقی :بانک سرمایه لیست را داده بود
محمود صادقی روز گذشته در گفتوگو با خانه ملت گفت:
اطالعات بنده بر اساس اطالعات ارائهشده از سوی بانک سرمایه
با امضای هیئت مدیره این بانک بوده و سررسید این بدهیهای
بانکی مربوط به مهرماه است.
رئیس فراکســیون شفافسازی و سالمســازی اقتصادی و
انضباط مالی ادامه داد :هرکدام از اشــخاصی که اسامی آنها
منتشــر شــده و ادعایی برخالف این موضوع دارند و عنوان
کردهاند که تسهیالت دریافت نکردهاند یا تسهیالت دریافتی
را بازپرداخت کردهاند ،میتوانند موضوع را به بانک اعالم کنند؛
چرا که اطالعات مذکور در بانک مبنی بر بدهکار بودن وجود
دارد و اسامی بر اساس اطالعات موجود در بانک منتشر شده
است .نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :لیست مذکور را بنده تهیه
نکردهام و بانک ســرمایه اسامی مذکور را در اختیار بنده قرار
داده است و باید توجه داشت یکی از وظایف نمایندگان مجلس
نظارت در زمینههای مختلف است.
او در پاســخ به این ســوال که برخی از افرادی که اسامی
آنان به عنوان بدهکار بانکی منتشــر شده اعالم کردهاند که از
منتشرکننده اسامی شکایت میکنند ،گفت :آنها میتوانند
شکایت کنند و اشکالی در این زمینه وجود ندارد و در دادگاه
موضوع روشــن میشود .صادقی تصریح کرد :قوانین مختلف

کشــور اجازه چنین کاری را به بنده میدهد و بنده به عنوان
نماینده مــردم در مجلس وظیفه نظارتی را برعهده دارم و بر
اساس قانون اساسی نماینده مجلس حق اظهارنظر در تمامی
مسائل کشور را دارد .او ادامه داد :قوانین مختلفی مانند قانون
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ،قانون حمایت از آمران به
معروف و ناهیان از منکر و عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد
و مقــررات مختلف از لحاظ حقوقی به نماینده مجلس اجازه
میدهد که در زمینه اعمال نظارت اقدامات الزم را انجام دهند.
مضافا به اینکه بــه تعبیر مقام معظم رهبری ،وقتی که دیده
میشود مسئوالن در رسیدگی به وظایفشان کوتاهی میکنند
و اختاللی در فرماندهی وجود دارد ،یک شخص میتواند آتش
به اختیار عمل کند .صادقی افزود :متأسفانه انحراف و فساد در
سیستم بانکی کشور وجود دارد که مسئوالن در برخورد با این
فسادها تعلل میکنند .تخلف مسئوالن بانک در اعطای وامهای
بدون اخذ وثیقه و تأخیر در وصول مطالباتشــان و همچنین
تعلل و کوتاهی قوه قضائیه در تعقیب اینها ،ما را به این نتیجه
رسانده که اگر بهعنوان نماینده مردم وارد عمل نشویم بسیاری
از سرمایههای مردمی غارت شده و به بیتالمال بازنمیگردد.
او افزود :در راســتای دفاع از حقوق مردم ،بنده این روش را
انتخاب کردهام و از این به بعد نیز تا دســتیابی به حق مردم
این راهکار را ادامه میدهم و ممکن است الیههای بعدی این
اسامی را منتشر کنم .صادقی ادامه داد :رقمی که در رسانهها
بیان شده تا آخر مهر سال  95است و میزان آن حدودا  6هزار
و  900میلیارد تومان است البته باید توجه داشت ارقامی که
در خصوص عدم وصول مطالبات بیان شده به واحد ریال است.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد :موضوعات مذکور از
طریق فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصادی و انضباط
مالی مجلس شورای اسالمی نیز پیگیری میشود و فراکسیون
در خصوص تحلیــل چرایی این وضعیت کار میکند که چرا

علی عبداهلل صالح کشته شد؛

پایان متحد عربستان
به نظر میرسد با پایان داعش در سوریه و عراق ،حاال نوبت یمن است
که مرکز ثقل بحران خاورمیانه شود .طی چند روز گذشته تحوالت بسیاری در
میدان جنگ یمن رخ داده است .دو روز پیش بود که خبر آمد حوثیهای یمن
دامنه جنگ خود را گسترش داده و یک موشک کروز به سمت مرکز تاسیسات
هستهای در حال ساخت ابوظبی شلیک کردند .موازی این رخداد ،در چند روز
گذشته علی عبداهلل صالح و طرفداران او که پیشتر متحد حوثیها بودند ،به
طرفداری از عربستان و علیه انصاراهلل در حال جنگ بودند .انتخاب نوشت :روز
گذشــته اما پس از انتشــار اخبار ضد و نقیض ،باالخره وزارت کشــور یمن
کشتهشدن علی عبداهلل صالح را تایید کرد .همچنین رسانههای حوثیها تصاویر
و بخشهایی از یک فیلم را منتشر کردند که گفته میشود متعلق به جسد صالح
است .در بیانیه وزارت کشور یمن وابسته به انصاراهلل بر «پایان حضور شبهنظامیان
خائن و کشتهشدن علی عبداهلل صالح ،رهبر این شبهنظامیان و شماری دیگر»
تاکید شده است .همچنین این وزارتخانه با اعالم اینکه تمامی پایگاهها و مواضع
شبهنظامیان طرفدار صالح در صنعا و اطراف آن و دیگر استانها در کنترل کامل
انصاراهلل اســت ،پایان بحران صنعا را اعالم کرد .عالوه بر صالح ،یاسر العواضی،
معاون دبیرکل کنگره مردمی نیز کشته و عارف الزوکا ،دبیرکل کنگره مردمی
صالح زخمی شده است .همچنین نیروهای امنیتی یمن در یک عملیات موفق
شدند پنج تن از پسران علی عبداهلل صالح (خالد ،صالح ،صخر ،مدین و ریدان)
را در شهر صنعا دســتگیر کنند .احمد ،فرزند دیگر عبداهلل صالح در روزهای
گذشته موفق به فرار شد و خود را به شهر «مارب» رسانده است .همچنین روز
گذشــته مکانی که پیشتر محل اقامت علی عبداهلل صالح بود در جریان یک
انفجار تخریب شد« .حسن الحمیدی» ،مسئول تیم حفاظت محل اقامت علی
عبداهلل صالح هم در جریان این انفجار کشته شد.
در همین زمینه ،اشرف لقمان ،سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته در
مصاحبه با شبکه خبری المیادین گفت :آنچه شنبه در صنعا رخ داد صرفا اتفاق
ناچیزی بود که نشاندهنده خروج علی عبداهلل صالح ،رئیسجمهور پیشین یمن
از معادله و ائتالفش با متجاوزان بود.
به گزارش ایســنا ،او گفت :بخش اعظمی از حزب کنگره سراسری مردمی
اشــتباهی را که رهبری این حزب مرتکب شده درک میکنند .صالح با کاری
که کرد سابقه خود را خراب کرد .لقمان گفت :تمامی صنعا در کنترل ماست و
اوضاع امنیتی باثبات و کامال آرام است .او از مرحله جدید تشدید مواضع علیه
امارات خبر داد و گفت :امارات دیگر کامال ناامن اســت .نیروهای مسلح یمن
موشــکهای کروز زیادی دارند و حوادث غافلگیرکننده بیشتری در راه است.
نیروهای مسلح یمن توانایی ساخت تعداد بیشتری از موشکهای کروز را دارند.
همزمان گزارش شــده عبدربه منصور هادی ،رئیسجمهور مستعفی یمن،
به نیروهای ارتش دســتور داده وارد صنعا شــوند .گارد ریاست جمهوری در
تعز از نیروهای خود خواســت برای لغو محاصره صنعا و رویارویی با حوثیها
وارد عمل شوند .در همین حال ائتالف عربی به رهبری عربستان از ساکنان و
غیرنظامیان صنعا خواست تا حداقل  ۵۰۰متر از تجمعات و مقرهای حوثیها
فاصله بگیرند .در رخدادی دیگر ،روز گذشــته یک رسانه سعودی مدعی شد
که ســفارت جمهوری اسالمی ایران در یمن در اثر یک درگیری داخلی میان
حزبهای یمنی آتش گرفت .به نقل از انتخاب ،شــبکه العربیه مدعی شد که
ســفارت جمهوری اسالمی ایران در صنعا پایتخت یمن در اثر درگیری میان
انصاراهلل یمن و حزبالموتمر که علی عبداهلل صالح ریاست آن را بر عهده دارد
دچار آتشسوزی شده است .بر اساس این گزارش ،تاکنون معلوم نشده است که
کدام حزب مرتکب این اقدام شده است و همچنین معلوم نیست که این اقدام

عمدی و یا غیرعمد بوده است .العربیه نوشت :همچنین معلوم نشده است که
در زمان آتشسوزی دیپلماتهای ایرانی در سفارت بودهاند یا خیر .خبرگزاری
شینهوا هم از حمله با سالح سنگین و تعرض به سفارت ایران در یمن در جریان
درگیریهای حوثیها و نیروهای وفادار به علی عبداهلل صالح ،رئیسجمهوری
پیشــین یمن خبر داد .این در حالی است که خبرگزاری صداوسیما گزارش
کرد :منابع آگاه در صنعا ،گزارش ها مبنی بر حمله به سفارت ايران در یمن را
تکذيب کردند.
بهرام قاسمی ،سخنگوی دستگاه دیپلماسی نیز در گفتوگو با فارس ،درباره
اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع آتشسوزی در محل سفارت ایران در صنعا ،این
اخبار را رد کرد و گفت :هیچگونه گزارشی تا اآلن مبنی بر وقوع آتشسوزی در
سفارت ایران در یمن به ما ارائه نشده است .او با بیان اینکه هیچ دیپلمات ایرانی
در یمن حضور ندارد ،خاطرنشان کرد :درگیریها در منطقهای که سفارت ایران
در آنجا مستقر است طی دو روز گذشته وجود داشته ولی تعرضی به سفارت
ایران نشده است .سخنگوی وزارت خارجه در عین حال یادآور شد :ممکن است
بر اثر درگیریها ترکشی به ساختمان سفارت اصابت کرده باشد ،ولی هیچگونه
آتش سوزی رخ نداده است.
علی عبداهلل صالح که بود؟
ایســنا نوشت :علی عبداهلل صالح اولین رئیسجمهور «جمهوری یمن» بود
که از ســال  ۱۹۹۰تا  ۲۷فوریه  ۲۰۱۲بر این کشــور حکــم راند .او پیشتر
رئیسجمهور «جمهوری عربی یمن» (یمن شــمالی) بود و جنگ شــمال و
جنوب را از جانب یمن شــمالی رهبری کــرد که در نهایت با پیروزی در این
جنگ به عنوان اولین رئیسجمهور یمن متحد انتخاب شد.
با شــروع انقالبهای بهار عربی در ســال  ،۲۰۱۱صالح اعتراضات مردمی
در کشــورش را ابتدا ســرکوب کرد اما در نهایت با فشارهای خارجی و ادامه
اعتراضات داخلی در ژانویه  ۲۰۱۲و پس از اعطای مصونیت قضایی از ســوی
پارلمان از قدرت کنارهگیری کرد اما همچنان یکی از پرنفوذترین چهرهها در
عرصه سیاسی و نظامی یمن محسوب میشد .عبداهلل صالح در جریان حملهای
که روز  ۳ژوئن  ۲۰۱۱میالدی و در جریان تظاهراتهای مردمی به مســجد
مجتمع ریاست جمهوری یمن انجام شد به شدت دچار سوختگی و جراحت
شد که با هزینه عربستان و در بیمارستانهای این کشور معالجه شد .او پس
از کنارهگیری درحالی که بسیاری از مولفههای قدرت را برای خود نگه داشته
بود به مخالفت با عبدربه منصور هادی ،رئیسجمهور جدید یمن پرداخت که
معاون خود وی و از اعضای ارشــد حزب کنگره بود .این اختالف در نهایت به
آنجا انجامید که در سال  ۲۰۱۴ائتالفی میان او و حوثیها که دشمنان سابق
صالح محسوب میشــدند شکل گرفت و هر دو وارد جنگی با منصورهادی و
حامیان خارجی او بهویژه عربستان و امارات شدند .علی عبداهلل صالح از شش
روز پیش این همپیمانی خود را با حوثیها به هم زد و در صنعا بین نیروهای
وفادار به او و حوثیها جنگ در گرفت که در نهایت به کشته شدن وی در یکی
از درگیریهای پس از حوادث صنعا انجامید .صالح گفته بود که اگر ائتالف به
رهبری عربستان سعودی حمله به اهداف غیرنظامی را متوقف کند ،او آمادگی
دارد «صفحهای جدید» در روابط خود با عربستان بگشاید اما عاقبت او مانند
بسیاری از دیکتاتورهای جهان عرب با مرگی به یاد ماندنی به پایان رسید؛ به
گونهای که سید «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصاراهلل مرگ او را اینگونه
توضیح میدهد که امروز روز استثنایی و بزرگی است ،چراکه امروز روز سقوط و
نابودی توطئه است .توطئهای بزرگ که برای امنیت یمن تهدید جدی محسوب
میشد ،خنثی شده است.

خبر

اشــخاصی در یک بانک ،آن هم بانکی که سهامش متعلق به
فرهنگیان بوده که از درآمد کمی برخوردارند ،به افرادی وامهای
کالن بدون اخذ وثیقه کارشناســی ارائه کرده و بعدها نیز این
وامها تمدید شــده و در خصوص آن مسامحه میشود .عضو
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :هیچ مرجعی با موضوعات و تخلفات صورتگرفته برخورد
جــدی ندارد و باید این پدیده مورد تحلیل قرار بگیرد که چرا
چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی وجود دارد.
صادقی افزود :باید مشخص شود رانتهای اقتصادی بر اساس
چه فرآیندی شکل میگیرد و چرا باید افراد متخلف تا به این
اندازه احساس پشت گرمی کنند که در زمانی که اسامی آنان
منتشر میشود به جای اینکه درصدد جبران برآیند با پررویی
موضوع را انکار میکنند و اصطالحا در این زمینه قلدر شدهاند
و با قلدرمآبی کار خود را پیش میبرند.
رمضانزاده :مبارزه با فساد فقط در چارچوب آزادی
و نقد اتفاق میافتد
به گزارش ایلنا ،عبداهلل رمضانزاده روز گذشــته در بخشی
از اظهارات خود در نشست «دانشگاه؛ احیا یا احتضار» گفت:
پیشتازی در آن زمان مبارزه با استعمار بود اما امروز به نظر من
پیشروی در مبارزه با فساد است .استعمار خارجی سالهاست
بار خود را از کشور بسته اما فساد و ناکارآمدی موضوعی شده

که همه مردم از آن ناراحت هستند .رمضانزاده افزود :مبارزه با
فساد فقط در چارچوب آزادی و نقد اتفاق میافتد .زمانی این
مبارزه شــکل میگیرد که بتوانیم در مورد آن صحبت کنیم.
کســانی که نمیگذارند در این باره حرف بزنیم خودشان در
فساد شریک هستند .شاخصه اعتماد اجتماعی ما به حداقل
رسیده است .در این بیاعتمادی همه چیز رخ میدهد؛ فساد،
ناکارآمدی و حمایت از فســاد ناشی از بیاعتمادی است .این
فعال سیاســی اصالحطلب خاطرنشــان کرد :تنها از طریق
ایجاد شبکههای اعتمادسازی عمومی میتوانیم اعتماد ملی را
بازگردانیم .مجبوریم منابع اعتمادساز عمومی را تقویت کنیم.
در انتخابات اخیر با اعتماد به یک فرد و جریانی که از او حمایت
میکنند ،توانستیم منشا تغییراتی شویم .نگوییم کاری نکردیم.
درست است که کار کارستانی نبوده اما تغییرات یکشبه رخ
نمیدهد .راه احیای دانشگاه و جامعه ،مبارزه با فساد و ایجاد
حلقههای اعتمادساز ملی است .با احزاب و انجمنها میتوانیم
از طریق ما شدن کاری انجام دهیم .او با بیان اینکه امیدواریم
ســال دیگر همه منعهایی که برای افراد اعتمادساز ملی مثل
ســیدمحمد خاتمی ،میرحسین موسوی و کروبی ایجاد شده
برطرف شود ،گفت :سیاست داخلی و خارجی ما مشکالتی دارد
اما قابل حل است .اقتصاد ما بحرانی دارد که به طبقات مختلف
جامعه ضربه میزند.

پشت پرده کشتهشدن علی عبداهلل صالح و شکست ائتالف او با انصاراهلل

چرا ائتالف انصاراهلل و عبداهلل صالح شکست خورد؟ پشت پرده کشتهشدن صالح
چه کسانی هستند؟ این ســوالی است که شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع
آگاهی بدان پاسخ داده است و نوشته است که این شکست بیش از هر چیز ناشی
از طرحی بود که توســط امارات و عربستان برنامهریزی شد .طرحی که الزمه آن
خیانت عبداهلل صالح به انصاراهلل بوده است.
به گزارش تابناک ،یمن بدون شک در روزهای آتی صحنه تحوالت سرنوشتسازی
خواهــد بود .دو گروه متحد در جنگ داخلی یمن ،یعنی نیروهای وفادار به صالح
و نیروهای انصاراهلل که با نیروهای ائتالف به رهبری عربستان میجنگند ،از شش
روز پیش در یک جنگ شهری در صنعا ،پایتخت یمن با یکدیگر درگیر شدهاند
که حاصل آن دهها کشته و زخمی بوده است .این درگیریها روز گذشته به اوج
خود رسید و در نتیجه آن علی عبداهلل صالح به طرز مشکوکی کشته شد .اختالف
بین این دو گروه در گذشــته نیز سابقه داشت اما هربار با دخالتهای خارجی و
داخلی به تفاهم میرسیدند اما روز قبل از آن ،ائتالف عربی به رهبری عربستان با
استقبال از درگیریهای بین طرفداران عبداهلل صالح با نیروهای انصاراهلل در صنعا،
خواستار «قیام گسترده مردمی» علیه حوثیها شد و تأکید کرد از شورش یاران
صالح حمایت میکند .روز گذشته در خبرها آمده بود که نیروهای وفادار به صالح
ش عمده پایتخت را به تصرف خود درآوردند .همچنین علی عبداهلل صالح در
بخ 
یک سخنرانی تلویزیونی عالوه بر اعالم آمادگی برای مذاکره با عربستان ،از مردم
یمن خواســت علیه حوثیها بهپاخیزند .او به طرفدارانش دستور داد تمام مراکز
متعلق به حوثیها را در همه شهرها تصرف کنند .او همچنین گفت حوثیها در
ســالهای گذشــته ما را به عقب برگردانده و شرایط سختی را بر کشور تحمیل
کردند .رئیسجمهور پیشــین یمن خطاب به ائتالف عربی گفت :در صورت لغو
محاصره یمن و توقف حمالت ائتالف عربی آماده گشایش صفحه جدید در روابط با
عربستان است .ساعاتی پس از آنکه علی عبداهلل صالح فراخوان و آمادگی خود برای
گفتوگو با عربستان را اعالم کرد ،نظامیان انصاراهلل این درخواست را رد کردند .یک
سخنگوی انصارهلل در شبکه تلویزیونی المسیره که متعلق به این گروه است ،گفته
بود«:سخنرانی صالح ضربهای بر اتحاد و شراکت ما بود و بیانگر مکر کسانی است که
مدعی مبارزه با تهاجم عربستان هستند».
چرا ائتالف انصاراهلل و عبداهلل صالح شکست خورد؟ پشت پرده کشته شدن صالح

چه کسانی هستند؟ این ســوالی است که شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع
آگاهی بدان پاسخ داده است و نوشته است که این شکست بیش از هر چیز ناشی
از طرحی بود که توسط امارات و عربستان برنامه ریزی شد .طرحی که الزمه آن
خیانت عبداهلل صالح به انصاراهلل بوده است.
در این زمینه الجزیره نوشــته اســت :اتفاقاتی که هماکنون در جریان است و
شکست اتحاد میان جریان عبداهلل صالح و انصاراهلل ،به وسیله امارات متحده عربی
طراحی شده است .از سوی دیگر یک مقام سیاسی دیگری که خواست نامش فاش
نشود ،گفت :محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی تحت تاثیر و نفوذ امارات متحده
عربی به دنبال آن بوده تا با عبور از منصور هادی و برجســته کردن نقش عبداهلل
صالح ،جنگ در یمن را خاتمه دهد .الجزیره اضافه کرد؛ به نظر میرسد امارات به
دنبال این است که پسر علی عبداهلل صالح یعنی احمد را که اکنون در امارات به سر
میبرد برای کنترل یمن جایگزین پدرش کند.
در همین زمینه یک وبگاه خبری فرانســوی گزارش داد که احمد الســیری،
سخنگوی ائتالف به رهبری سعودی ،در ماه ژوئن به ابوظبی سفر کرد و با احمد
پســر علی عبداهلل صالح دیدار و به او اعالم کرد که باید آماده تشکیل یک دولت
جدید در یمن باشد .الزم به ذکر است که احمد پسر علی عبداهلل صالح پیش از این
به عنوان سفیر یمن در امارات فعالیت میکرد.
مراد آالزانی ،تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه صنعا به الجزیره گفته است که
پسر صالح کارت بازی امارات در یمن است .آالزانی گفت :امارات احمد را نگه داشته
اســت تا اگر بالیی به ســر صالح آمد ،او نقش صالح را ایفا کند و به عنوان بازیگر
جدیدی در یمن معرفی کنند .این تحلیلگر سیاسی افزود :امارات متحده عربی
همواره او را به عنوان یک ابزار در نظر دارد و برنامههایی را برای او در نظر گرفته
است .در همین راستا ،برخی از منابع متعقدند که علی عبداهلل صالح به دست ائتالف
به رهبری سعودیها و مشخصا جنگندههای اماراتی کشته شده است تا فرزندش را
جایگزین او کنند .در همین راستا« ،احمد الحبیشی» ،مشاور رسانهای شورای عالی
سیاسی یمن نیز اعالم کرد که «علی عبداهلل صالح» در منطقه تحت سیطره هوایی
امارات کشته شده است .بر اساس این گزارش ،وی گفت :جنگندههای امارات که از
اعضای ائتالف متجاوز سعودی هستند شب گذشته مواضع وابسته به علی عبداهلل
صالح را بمباران کردند.
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