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پاکستان: نیروهای امنیتی پاکستان موفق شدند 
4 تروریست را که قصد حمله به گردهمایی انتخاباتی 
در کراچی مرکز ایالت سند را داشتند، دستگیر کنند. 
تروریس��ت های دستگیر ش��ده عضو »تحریک طالبان 
پاکس��تان«، »لش��کرجهنگوی« و »انصار الش��ریعه« 
هس��تند. ن��ام تروریس��ت هایی که س��عی داش��تند 
گردهمای��ی انتخاباتی در کراچ��ی را هدف قرار دهند 

ابوبکر، محمد جواد، ابراهیم و فهد عنوان شده است.

لبنان: نخس��ت وزیر مکلف لبنان به اسپانیا سفر 
خواهد کرد.قرار اس��ت این سفر در پایان هفته جاری 
صورت پذیرد. س��عد الحریری در جریان این س��فر با 
مقامات ارشد اس��پانیا دیدار می کند. قرار است وی با 

همتای اسپانیایی خود نیز دیدار و گفت وگو کند.

اردن: قط��ر و اردن درب��اره تش��کیل یک کمیته 
مشترک به منظور پیگیری و اجرای دستورات امیر قطر 
درباره ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان اردنی 
توافق کردند. »س��میر مراد« وزیر کار اردن که به قطر 
س��فر کرده است با »عیسی بن سعد الجفالی النعیمی« 
وزیر توسعه اداری، کار و امور اجتماعی قطر دیدار کرد. 
النعیمی پس از این دیدار گفت که درباره تشکیل یک 

کمیته مشترک از وزارتخانه های دو کشور توافق شد.

ترکیه: رس��انه های ترکیه اعالم کرد که دادستان 
کل تکیرداغ و ازمیر قرار بازداش��ت 7۱ نظامی ترکیه 
از جمله یک س��رتیپ بازنشسته نیروی زمینی ارتش 
این کش��ور را صادر کرده است. دادستان کل تکیرداغ 
در راستای تحقیقات و دس��تگیری عوامل فعال گروه 
گولن در داخل نیروهای مسلح، قرار بازداشت 24 نفر 
از جمله یک سرتیپ بازنشسته و چهار سرهنگ ارتش 

را صادر کرد.

ذرهبین

اتحادیه اروپا کارکرد خوبی ندارد
رئیس جمه��ور فرانس��ه دلیل عدم کارکرد مناس��ب اتحادی��ه اروپا را وجود 

اختالفات بین کشورهای عضو توصیف کرد.
امانوئل ماکرون که در کنفرانس خبری مش��ترک با رئیس جمهور صربستان 
س��خن می گفت، بر لزوم مهیا ش��دن شرایط الزم برای پیوس��تن صربستان به 
اتحادیه اروپا تاکید کرد. وی افزود: چنانچه تا س��ال2۰25 میالدی ش��رایطی که 
پیش بینی ش��ده است، مهیا ش��ود به طور طبیعی صربستان به اتحادیه اروپا خواهد 
پیوست و چنانچه این شرایط مهیا نشود نباید در این زمینه ابهامی وجود داشته باشد.

رئیس جمهور فرانس��ه گفت: اتحادیه اروپا با بیس��ت و هش��ت عضو فعلی، به دلیل 
واگرایی و اختالفاتی که وجود دارد به خوبی کار نمی کند.

 چراک��ه اتحادیه اروپا به روش بس��یار بین دولتی با اف��رادی کار می کند که مواضع 
شان از یکدیگر خیلی دور است. 

بحران
تشتت بر سر برگزیت

دولت محافظه کار »ترزا ِمی« با نزدیک شدن به مهلت خروج از اتحادیه اروپا 
گرفتار بحران و چند دستگی داخل حزبی شده است.

 دول��ت »ِمی« از یک رأی گی��ری پارلمانی در مورد برگزیت، بافاصله خیلی 
کم جان س��الم بدر برد. گروهی از نمایندگان محافظه کار به  اصطالح »شورشی« 
با ارائه طرحی به پارلمان خواستار آن شده بودند که در صورت شکست مذاکرات 
تجاری با اتحادیه اروپا، دولت مکلف به باقی ماندن در نظام گمرکی اروپا باشد. برخی 
نماین��دگاِن پیش قدم در ارائه این طرح اظهار داش��تند که رأی آوردن این طرح آغازگر 
روند رأی گیری )عدم( اعتماد به دولت خواهد بود. دولت »ِمی« بافاصله بس��یار اندک و 

آن هم با کمک چهار نماینده کارگر جلوی این مصوبه را 3۰7 به 3۰۱ رای گرفت. 
دولت در طرح دیگری در زمینه استانداردهای دارویی اتحادیه اروپا شکست خورد. 

این طرح دولت را ملزم به حفظ استانداردهای دارویی اتحادیه اروپا می کند. 

چالش
تأکید بر ارتباط رسمی با سوریه

رئیس جمهور لبنان بر خالف نظر برخی سیاس��یون این کش��ور، بر ضرورت 
ایجاد ارتباطی رسمی میان این کشور و سوریه تأکید کرد. 

در حالی که بحث حدود یک و نیم میلیون آواره سوری در لبنان ماه هاست 
در محافل سیاس��ی این کش��ور مطرح شده و همه خواس��تار حل هر چه زودتر 
آن هستند، »میش��ل عون« رئیس جمهور این کشور اعالم کرد شخصاً بر مراحل 

بازگشت آوارگان سوری به کشورشان نظارت می کند.
 وی به روزنامه »االخبار« گفت، تا زمانی که بازگشت آوارگان به سوریه »داوطلبانه« 
باش��د، بر ای��ن موضوع اصرار دارد به ای��ن امید که بازگش��ت آوارگان از بار اقتصادی و 
اجتماعی بر لبنان از سال 2۰۱۱ تاکنون بکاهد. میشل عون ضمن اعالم اینکه ارتباطی 
مس��تقیم میان او و »بش��ار اسد« رئیس جمهور س��وریه وجود ندارد، بر ضرورت حصول 

ارتباطی رسمی میان لبنان و سوریه تأکید کرد.

غرب آسیا 

اصالحات در عربستان

 

علی تتماج 

عربستان از جمله کشورهای عربی است که در یک سال 
اخیر تحرکات بس��یاری با نام اصالح��ات درونی صورت داده 
است. س��لمان  بن عبدالعزیز، شاه عربس��تان در تاریخ 4 مهر 
۱396 در حکمی، ممنوعیت رانندگی برای زنان س��عودی را 
لغو کرده بود؛ اما به دلیل فضای بسته ای که حکومت سعودی 
بر جامعه عربس��تان تحمیل کرده، اجرایی ش��دن این حکم 

حدود 9 ماه طول کشید. 
اما نکته مهم این است که بن سلمان اکنون خود به یکی 

از دشمنان اصلی س��ند 2۰3۰ تبدیل شده و مخالفان وی را 
که خواس��تار اصالحات اجتماعی هس��تند، دستگیر و زندانی 
می کند. در این زمینه ش��بکه خبری »بلومبرگ« در تحلیلی 
درب��اره اعطای برخی آزادی های مدنی از س��وی پادش��اهی 
عربس��تان به اهالی این کش��ور، چون اعط��ای حق رانندگی 
به زنان نوش��ت، منتقدان و مخالفان عربس��تان ارعاب شده، 
ب��ه زندان افتاده یا مجبور به همکاری ش��دند. برای س��ال ها 
فعاالنی که برای برداش��تن منع رانندگی در این کشور مبارزه 

می کردند، دستگیر یا زندانی شده بودند. 
از س��وی دیگر 3۰ نهاد حقوق بش��ر بین الملل��ی، از جمله 
»دیده بان بین المللی حقوق بش��ر«، »سازمان عفو بین الملل« و 
»مرکز اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر« به تازگی از مقامات 
سعودی خواسته اند که هرچه سریع تر جوانان دختر و پسر فعال 

در زمینه حقوق بشر را که بازداشت شده اند، آزاد کنند. 

در بیانیه این س��ازمان ها، ضمن اب��راز نگرانی از وضعیت 
حقوق بش��ر در عربستان، آمده اس��ت این بازداشت ها زمانی 
انجام ش��ده اس��ت که عربس��تان در قالب طرح »چشم انداز 
2۰3۰« ش��ماری از اصالح��ات را در عربس��تان آغ��از کرده 
اس��ت. عربستان در هفته های گذشته، دست کم ۱7 فعال زن 
و م��رد در حوزه حقوق بش��ر را بازداش��ت ک��رده و به زندان 
انداخته اس��ت؛ امری که با اعتراض گروه های حقوق بش��ری 
و س��ازمان های بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر روبه رو 

شده است.
محمد بن س��لمان از یک س��و اقدام به اج��رای اصالحات 
اقتصادی ک��رده؛ اما فع��االن اقتصادی را همزمان دس��تگیر 
کرده اس��ت. در این باره وی در مهر ماه س��ال گذشته 2۰۰ 
ش��اهزاده و فعال اقتصادی را بازداشت و اموال آنها را مصادره 
کرد. همچنی��ن وی در حالی مدعی حمایت از حقوق زنان و 

انجام اصالحات در این حوزه شده که در هفته های اخیر روند 
دستگیری زنان بسیار تشدید شده است.

در واقع به نظر می رس��د، بن س��لمان در مسیر اصالحات 
ب��ه ویژه در حوزه اجتماعی دچار نوعی تناقض ش��ده اس��ت؛ 
چراکه انجام اصالحات و دس��تگیری فعاالن اجتماعی طرفدار 
اصالح��ات دو موضوع کاماًل متناقض اس��ت. دلیل این امر نیز 
از یک س��و می تواند مخالفت قشر س��نتی جامعه عربستان با 
این اصالحات باش��د که ولیعهد جوان سعودی ضمن تأکید بر 
اصالحات اجتماعی با هدف جلوگیری از مخالفت سنتی ها به 
صورت محدود برخی از فعاالن اجتماعی را دس��تگیر می کند؛ 
اما دلیل دیگر این مسئله نیز به اهداف بن سلمان بستگی دارد. 
از این زاویه اساس��اً بن سلمان به اصالحات اعتقادی نداشته و 
از ابزار اصالحات به دنبال کسب حمایت قشر جوان و افزایش 

مشروعیت خود است. 

یادداشت

بيمارستان روانپزشكي مهر خرم آباد با حضور سيد حسن قاضي زاده 

هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افتتاح شد.

كوروش ساكي  رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان  در مراسم افتتاح 

اين  داشت:  اظهار  سخناني  در  آباد  خرم  مهر  روانپزشكي  بيمارستان 

آباد  خرم  كمالوند  پرديس  منطقه  در  تخت   100 ظرفيت  با  بيمارستان 

احداث شده است. در بيمارستان روانپزشكي مهر خرم آباد متخصصين 

را روان  و  اعصاب  بيماران  درمان  كار  تخصصي  طور  به   روانپزشكي 

 انجام مي دهند.

زنان  بخش  مردان،  بخش  تخصصي  بيمارستان  اين  در  گفت:  ساكي  

و بخش اطفال وجود دارد و اقدامات درماني به صورت كامال تخصصي 

صورت خواهد گرفت. بر اساس اين گزارش، با افتتاح اين بيمارستان 100 

تخت تخصصي اعصاب و روان به بخش درمان لرستان اضافه مي شود كه 

بار عمده اي را از مشكالت بيماران رفع خواهد كرد.

تنها  و  بوده  خواب  تخت   64 داراي  بيمارستان  اين  كرد:  عنوان  وي 

بيمارستان رسمي و تخصص اعصاب و روان است كه در لرستان ساخته 

شده است.

ساكي با بيان اينكه انقالب بزرگي در عرصه سالمت با اجراي طرح تحول 
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تخت اعصاب و روان در لرستان داريم.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان با بيان اينكه با افتتاح بيمارستان 

بروجرد كه داراي تخت هاي اعصاب و روان است به استاندارد هاي اين 

حوزه مي رسيم و اين امر يك گام بزرگ است افزود: بيماران اعصاب و 

روان مظلوم هستند، هر چند آمارشان باال نيست اما بايد خدمات الزم به 

آنها ارائه شود.

ساكي با تاكيد بر اينكه 26 تا 27 درصد اختالالت رواني در جامعه رقم 

بااليي است و بايد توجه بيشتري به اين بيماران شود گفت: در لرستان 

طي سال 92 به ازاي هر هزار نفر 0,8 تخت داشتيم و اين عدد امروز به 1,4 

تخت رسيده است و به نرم كشور خيلي نزديك شده ايم.

وي با تاكيد بر اينكه 92 درصد تخت هاي ويژه را طي چهار سال افزايش 

داده ايم گفت: حتي از استان هاي ديگر در اين بخش پذيرش داريم.

احداث هر تخت  اينكه  بيان  با  لرستان  پزشكي  علوم  دانشگاه  رئيس 

«آي سي يو» يك ميليارد هزينه مي برد و بنابراين افزايش 92 درصدي 

تخت هاي ويژه گام بزرگي است افزود: مركز طب هسته اي در استان 

نداشتيم و دو سال پيش آن را افتتاح كرديم. ساكي ادامه داد: بيمارستان 

راديوتراپي را براي اولين بار در استان احداث كرده و افتتاح مي كنيم. 

العبور حركت  مناطق صعب  در  كه  داريم  بالگرد  دو  اينكه  بيان  با   وي 

مي كنند و رتبه اول پرواز كشوري را داريم تصريح كرد: مرگ و مير 

مادران در استان به نصف كاهش يافته است و اين به دليل خدمات رساني 

به مناطق صعب العبور است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان گفت: امسال 70 ميليارد خيرين 

كمك كردند و طرح هاي آن ها در كل استان طي اين چهار سال باالي 

250 ميليارد است.

افتتاح بيمارستان روانپزشكي «مهر» خرم آباد 

جلس��ه مجمع عمومی سالیانه صاحبان 
س��هام ش��رکت مع��ادن باف��ق ب��ا حضور 
ب��ه  و  س��هامداران  از  درص��د   79/28
ریاست آقای یوسف محمدی روز یکشنبه 
17 تیرماه 1397 در محل تهران خیابان 
ولیعصر باالتر میدان ولیعصر کوچه شهید 

مالئی هتل پارسیان کوثر، برگزار شد.
هیات رئیس��ه مجم��ع مرک��ب از آقای 
غالمرضا میرابی و آقای اکبر تفضلی نماینده 
س��هامدار عمده، رضا بیات منشی جلسه و 
نمایندگان س��ازمان بورس اوراق بهادار، و 

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بود.
پ��س از قرائت گزارش هیات مدیره 
از سوی آقای مهندس محمود علیمحمدی 
مدیرعام��ل ش��رکت و قرائ��ت گ��زارش 
حس��ابرس و تصوی��ب صورته��ای مالی و 
ترازنامه شرکت برای س��ال مالی منتهی 
به 1396/12/29 در این جلس��ه مقرر 
ش��د مبلغ 500 ریال به ازای هر س��هم 

پرداخت شود.
همچنین موسس��ه حسابرسی کاربرد 
ارقام بعنوان حس��ابرس و بازرس اصلی 
و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر 
به عنوان بازرس علی البدل برای س��ال 
روزنام��ه  و  ش��دند  انتخ��اب   97 مال��ی 
اطالع��ات ب��ه عن��وان روزنامه رس��می و 

کثیراالنتشار تعیین گردید.

پیام هیات مدیره
ب��ا عرض س��الم و احت��رام ب��ه کلیه 

سهامداران محترم
و با سپاس از خداوند منان که عنایت 
فرمود تا ش��رکت مع��ادن بافق با قدمتی 
قریب به 6 ده��ه فعالیت با هدف تولید 
کنستانتره س��رب و روی همچنان تداوم 
داشته باش��د و ما فرصتی مجدد داشته 
باش��یم تا از جایگاه و نق��ش انکارناپذیر 
س��هامداران در تحقق این مهم قدردانی 
نمایی��م و همچنین از هم��کاری صادقانه 
انج��ام  ب��ه  نس��بت  مجموع��ه  پرس��نل 
وظیف��ه، با رعای��ت آخرین ن��کات ایمنی 
و اس��تانداردهای تولیدی ک��ه در تحقق 
اهداف ای��ن مجموعه نقش اصلی را ایفا 
می نماین��د سپاس��گزاریم. الزم ب��ه ذکر 
است در راس��تای اثبات تعهد خویش بر 
حف��ظ منافع س��هامداران گرام��ی یادآور 
ش��ویم ک��ه ب��ا الط��اف پ��روردگار متعال 
و زحم��ات ب��ی دری��غ پرس��نل متخصص 
و همچنی��ن هدای��ت مس��تمر و صحی��ح 
هی��ات مدی��ره محت��رم در س��ال م��ورد 
گزارش، علیرغم اینکه در ابتدای س��ال 
قیمت های جهانی س��رب و روی و شاخص 
به��ای فل��زات رون��دی نزولی داش��ت و 
نازلترین قیمت جهانی را ش��اهد بودیم، 
 LME اما در طی س��ال با رون��د افزایش
س��رب و روی و کاه��ش هزینه های مواد 
مصرف��ی و هزینه ه��ای تولید، س��ود هر 
س��هم در بودجه پیش بینی شده از مبلغ 

210، 2 ری��ال ب��ه مبل��غ 876، 2 ریال 
افزایش یاف��ت، در پای��ان خالصه ای از 
عملکرد و تالش هیات مدیره را به شرح 
ذی��ل به اس��تحضار س��هامداران محترم 

می رسانیم:
1� توسعه خطوط کارخانه فلوتاسیون 
با تمام فراز و نشیب های اجرایی مراحل 
س��اخت و نصب را پشت س��ر گذاشته و 
در ح��ال تس��ت و مراحل اجرای��ی تولید 

می باشد.
2� اجرای طرح اصالح و بازنگری طبقه 
بندی مش��اغل در راس��تای بهینه سازی 
عملکرد منابع انس��انی و به منظور بهبود 

وضعیت معیشتی کارکنان.
3� بازسازی نسبی و سعی بر نوسازی 
تجهیزات فرسوده با هدف افزایش عمر 

کارخانجات و ماشین آالت
4� ایج��اد اش��تغال پای��دار در نتیجه 

توسعه خطوط تولید
5� اقدام��ات موثر در راس��تای ایجاد 
صنعت س��بز با اجرای پروژه های زیست 

محیطی
6� برگ��زاری دوره های آموزش��ی به 

جهت ارتقا سطح آگاهی پرسنل.
امید اس��ت با تالش موثر همکاران و 
سهامداران گرامی شاهد تعالی وضعیت 
موجود بی��ش از پیش در عرصه اقتصاد 
مقاومت��ی و جل��ب رضایت س��هامداران 
گرام��ی ب��وده و ب��ه آنچه شایس��ته این 

شرکت است دست یابیم.

وضعیت وتح��والت صنعت در س��ال 
مورد گزارش:

ب��ه  توج��ه  ب��ا   1396 س��ال  در   �1
تحریمهای بین المللی، شرکت در خصوص 
دستیابی به بازار فروش مناسب همواره 
با مش��کالت عدیده ای روبرو بوده است 
ک��ه این ام��ر باع��ث تحمی��ل هزینه های 

اضافی نیز گردیده است.
 LME 2� بررسی یکساله بازار جهانی
با توج��ه به اینکه ابتدای س��ال قیمت ها 
نسبت به سال قبل رش��د داشته است، 
بطوریکه روند نوس��انات قیمت حداقل و 
حداکثر را برای فلز روی به ترتیب 2434 
و 3618 و همچنی��ن ب��رای فل��ز س��رب 

2036 و 2683 را رقم زده است.

جایگاه ش��رکت در صنعت و وضعیت 
رقابتی در سال مورد گزارش:

ش��رکت در زمین��ه تولید کنس��انتره 
س��ولفوره س��رب و روی فعالیت می کند، 
روی بع��د از آه��ن و آلومینی��وم و مس 
و چهارمی��ن فل��ز مورد اس��تفاده در دنیا 
می باشد. از موارد استفاده روی می توان 
تولی��د آلیاژهای مختلف برن��ج و فوالد و 
گالوانیزه نام برد. شرکت معادن بافق از 
صادرکننده های برتر کنسانتره سولفوره 
روی و سرب به خارج از کشور بوده و به 

لحاظ کیفی��ت نوع محصول قابل رقابت با 
مشابه خارجی می باشد.

استراتژی شرکت:
توس��عه فرآیند اکتش��اف، استخراج 
و ف��رآوری و افزای��ش تولید کنس��انتره 

سولفوره سرب و روی
اس��تراتژی خالقیت و نوآوی در کلیه 

فعالیت های تولیدی و توسعه معادن
و  هزینه ه��ا  مدیری��ت  اس��تراتژی 

کاهش بهای تمام شده محصوالت

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت 
شرکت برای سال مالی آتی:

کارخان��ه  توس��عه  ب��ه  عنای��ت  ب��ا 
فلوتاسیون دستیابی به ظرفیت تولیدی 
از 18/000 ت��ن ب��ه 30/000 ت��ن در 
آینده از برنامه های مهم شرکت می باشد 
که در سال مورد گزارش افزایش تولید 

به میزان 14درصد بوده است.

بیان ریسک های عمده شرکت:
و   LME لن��دن  ب��ازار  نوس��انات   

نوسانات نرخ ارز در داخل کشور
 ریس��ک تجاری: کاهش تقاضا، بحران 
اقتصادی، م��ازاد عرضه و تغییرات قیمت 
جهان��ی و وج��ود تحریمه��ا مجموع��ه اصلی 
هس��تند که می توانن��د بر ش��ایط فروش 
محصوالت تاثیر قابل توجهی داشته باشند.

 ریس��ک نوسان قیمت: بخش عمده 
تغیی��رات قیمت های جهانی وابس��ته به 
مکانی��زم عرضه و تقاض��ا در بازار جهانی 
اس��ت و در همین راستا در سال 1396 
پایی��ن تری��ن قیم��ت 1900 و باالترین 
قیم��ت 3500 بوده اس��ت ک��ه میانگین 
2826 دالر برای روی بوده اس��ت. ضمنا 
در تاری��خ تهیه گزارش در حدود 2900 

دالر نوسان داشته است.

برنامه های آینده شرکت:
1� استقرار سیس��تم یکپارچه تولید 
و سهام و اتوماسین اداری که 20درصد 

درصد پیشرفت داشته است.
2� حف��ظ وضعی��ت تولی��د و بهب��ود 
اس��تخراج از معادن روب��از که 80درصد 
در وضعیت تولید پیشرفت حاصل شده 

است.
3� طراح��ی و ش��روع عملی��ات روباز 
نم��ودن مع��ادن زیرزمین��ی ک��ه مراحل 

پیشرفت آن حدود 30درصد می باشد.
4� ارتق��اء می��زان تولی��د از طری��ق 
بازس��ازی و تجهی��ز خطوط تولی��د فعلی و 
ایجاد خط��وط تولید کنس��انتره جدید که 
ح��دودا با توجه به چش��م ان��داز برنامه 

90درصد پیشرفت داشته است.
5� افزایش س��رمایه از طریق آورده 

نقدی و مطالبات و سود انباشته
6� س��رمایه گ��ذاری در جهت کاهش 
عوامل سخت و زیان آور و عوامل زیست 
محیط��ی ک��ه در این راس��تا برنامه ریزی 

جامعی صورت گرفته است.
7� س��رمایه گذاری در جهت افزایش 
آب رس��انی به خطوط تولید و فضای سبز 
و با توجه به مجوز محدود 5 لیتر بر ثانیه 

سازمان آب روستایی شهرستان بافق
آب  جه��ت  در  گ��ذاری  س��رمایه   �8
آش��امیدنی لوله کش��ی به داخل مجتمع 
معدنی ک��ه صددرصد اجرای��ی گردیده 

است.
در  اکتش��اف  عملی��ات  ت��داوم   �9
محدوده های متعلق به شرکت و گسترش 

آن به خارج از شرکت.
10� خری��د و اح��داث واح��د س��نگ 
ش��کن به منظور تامین خ��وراک کارخانه 
فلوتاس��یون ک��ه پیش��رفت 50درص��د 

داشته است.

در مجمع عمومی سالیانه 500 ریال سود تقسیم شد
تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت معادن بافق در سال 1396

ویژه گروه فرادید  دبیرکل جنبش انصاراهلل یمن گ�زارش 
گفت: عربستان سعودی قطعاً از سالح های ممنوعه 
در یمن استفاده می کند و سازمان های بین المللی 

نیز به این مسئله اذعان کرده اند.
عبدالمل��ک بدرالدی��ن در گفت وگو با روزنامه 
فرانسوی فیگارو با اشاره به تجارب تلخی که فرانسه 
به سبب حوادث امنیتی ناشی از حمالت القاعده و 
داعش دارد، تأکید کرد این کشور ارزش ها و اصول 
انس��انی را نادیده می گیرد و با ای��ن کار به روابط 

خود با ملت یمن آسیب وارد می کند. 
وی افزود فرانس��ه باید در سیاس��ت های خود 
بازنگ��ری و منافع اقتصادی و روابط خود را با ملت 
یمن حف��ظ کن��د. بدرالدین در ادام��ه گفت این 
که از یمنی ها خواس��ته ش��ود از صنعا یا الحدیده 
عقب نشینی کنند مثل این است که از فرانسوی ها 

خواسته شود از پاریس عقب نشینی کنند.

»عبدالملک الحوث��ی« گفت این جنبش تنها 
در صورت��ی با ایفای نقش س��ازمان ملل متحد در 
بندر »الحدی��ده« یمن موافقت می کند که تهاجم 
ائت��الف س��عودی-اماراتی به ای��ن منطقه متوقف 
ش��ود. الحوثی که با روزنامه فرانسوی »لو فیگارو« 
صحبت می کرد، گفت: »ما ب��ه "مارتین گریفین" 
نماینده ملل گفتیم که ما نقشی را که سازمان ملل 
می خواه��د در زمینه نظارت و لجس��تیک در بندر 
ایف��ا کند، رد نمی کنیم، مش��روط بر اینکه تهاجم 

علیه الحدیده متوقف شود.«
عربس��تان س��عودی و امارات از یک ماه پیش 
با بی��ان اینکه قصد دارند الحدی��ده را در عملیاتی 
برق آسا تصرف کنند، به این منطقه حمله کرده اند. با 
وجود عملیات همه جانبه این ائتالف علیه الحدیده، 

سعودی ها و اماراتی ها تقریبا هیچ پیشرفتی در این 
عملیات نداشته اند و الحدیده همچنان به طور کامل 

تحت کنترل انقالبیون یمنی است.
رهب��ر انص��اراهلل یم��ن در پاس��خ به س��والی 
درباره درخواست ائتالف س��عودی مبنی بر اینکه 
انقالبی��ون باید الحدیده را ترک کنند، گفت: »این 
که از یمنی ها خواس��ته شود الحدیده، یعنی شهر 
خودشان، را ترک کنند و آن را به اماراتی بسپارند 

که در حال حمله به ماست، عجیب است.
 چنین درخواس��تی خالف کنوانس��یو ن های 
بین المللی اس��ت. این درخواست، مانند این است 
ک��ه بریتانیا از فرانس��وی ها بخواهد پاریس یا یک 
شهر دیگر را ترک کرده و آن را به بریتانیا بسپارند. 
چنین درخواس��تی منطقی نیس��ت.« الحوثی در 

بخش دیگری از این مصاحبه از نقش فرانس��ه در 
جنگ یمن هم انتقاد کرد و گفت پاریس با فروش 
س��الح به عربستان در حمالت سعودی ها و کشتار 
مردم یمن مش��ارکت دارد. در جریان چهار س��ال 
عملیات ائتالف سعودی-اماراتی که مورد حمایت 
کش��ورهای غرب��ی ق��رار دارد، بی��ش از ۱۰۰۰۰ 
غیرنظامی از جمله بیش از 2۰۰۰ کودک کش��ته 
شده اند. سازمان ملل هشدار داده که ادامه عملیات 
مهاجمی��ن در الحدیده می تواند قحطی در یمن را 

بیش از پیش تشدید کند.
خبر دیگ��ر آنک��ه رئیس جمهور مس��تعفی و 
فراری یمن در گفت وگو با شبکه خبری بی بی سی 
گفت که از فجایع انس��انی ناشی از حمالت هوایی 

ائتالف سعودی در یمن تاسف نمی خورد. 

منصور هادی مدعی ش��د اگر ائتالف سعودی 
حم��الت هوای��ی در یمن انج��ام نم��ی داد، آن ها 
نمی توانس��تند بخش های��ی از این کش��ور را آزاد 
کنن��د. وی افزود، بدون حمایت ائتالف س��عودی 
بخش هایی از کش��ور اکنون تحت کنترل حوثی ها 
بود و تاکید کرد که عملیات ائتالف سعودی با نام 
»توفان قاطع« موفق ترین عملیاتی است که جهان 

عرب انجام داده است. 
روزنامه »هاآرتص« در گزارش��ی درباره تالش 
چهار س��اله ائتالف سعودی - اماراتی برای غلبه بر 
مقاومت یمنی ها، نوش��ته اس��ت که ارتش این دو 
کشور از اشکاالت س��اختاری رنج می برد. روزنامه 
»هاآرتص« در گزارش��ی درباره ناکامی سعودی ها 
و اماراتی ه��ا در غلبه بر نیروه��ای مقاومت یمنی، 
نوشته است که این دو کشور با وجود بهره بردن از 
پیشرفته ترین تجهیزات نظامی جهان، ظرف چهار 

سال نتوانسته اند به اهداف خود در یمن برسند.

اصرار سعودی به استفاده از سالح های ممنوعه


