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ترکی�ه: رئیس جمه��ور ترکی��ه در دیدار ب��ا همتای 
اوکراینی خ��ود ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن الحاق 
ش��به جزیره کریمه به روس��یه،  تصریح کرد که آنکارا 
نمی تواند این اقدام را به رس��میت بشناس��د. »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه بار دیگر مخالفت 
کشورش با الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را اعالم 

داشته و گفت هرگز این مسئله را نمی پذیرد.

تونس: »یوس��ف الشاهد« نخست وزیر تونس و رئیس 
ح��زب »تحی��ا تونس« به ط��ور رس��می در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری نامزد شد. شورای ملی حزب »تحیا 
تونس« در نشس��تی با معرفی یوسف الشاهد به عنوان 
نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری موافقت 
کرد. انتخابات ریاس��ت جمهوری تونس قرار است ۱۵ 

سپتامبر )۲۴ شهریور( برگزار شود.

مغولستان:  »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا در سفری 
که کارشناس��ان هدف آن را پیش��برد سیاس��ت های 
واش��نگتن علیه روس��یه و چین ارزیابی کرده اند، روز 
چهارشنبه به مغولستان رفته است. او پیش از دیدار با 
همتای مغولستانی خود گفت: »این افتخار نصیب من 
شد که اینجا با شما باشم و این فرصت را داشته باشم 
ک��ه روش های مختلفی که از طری��ق آن ها می توانیم 

روابط میان دو کشور را تقویت کنیم، بررسی شود«.

س�ودان: انجمن مش��اغل س��ودان به عنوان یکی از 
گروه های اعتراضی این کش��ور از پیدا ش��دن ۴۰ نفر 
از کس��انی که در حادثه اخی��ر حمله به محل تحصن 
معترضان در خارطوم مفقود ش��ده بودن��د، خبر داد. 
کمیته مفقودین وابس��ته به انجمن مشاغل سودان در 
ی��ک کنفرانس خبری اعالم ک��رد که از مجموع ۱۰۰ 
نف��ری که در جری��ان حمله به تحص��ن معترضان در 
خارطوم مفقود شده بودند، ۴۰ نفر در بیمارستان ها یا 

سردخانه ها پیدا شده اند.

پورتوریکو: همزمان با آماده ش��دن سومین فرماندار 
برای به دست گرفتن زمام امور در پورتوریکو، ساکنان 
این قلمرو فرا سرزمینی آمریکا هم خود را برای ناآرامی 
سیاسی بیش��تر آماده می کنند انتظار می رود مراسم 
ادای س��وگند س��ومین نامزد فرمانداری در یک هفته 
گذشته، اعتراضات گسترده تری را دامن بزند، چرا که 
جمعیت بیش از سه میلیون و دویست هزار نفری این 

جزیره که شرایط اقتصادی چندان مطلوبی ندارد.

آمری�کا: رئیس جمهور آمریکا از اس��تعفای یک مقام 
اطالعاتی دیگر این کش��ور خبر داد. »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد »سو گوردون«، معاون 
مدی��ر اطالعات مل��ی آمریکا از س��متش کناره گیری 
می کند.  ترامپ در حساب کاربری اش در توئیتر نوشت 
گوردون، همزمان با بازنشستگی »دنی کوتس«، مدیر 
اطالع��ات ملی آمریکا اعالم کرده قصد دارد از روز ۱۵ 

آگوست از سمتش کناره گیری کند. 

ذرهبین

واکنش حزب اهلل به هتاکی آمریکا
حزب اهلل لبنان در بیانیه ای، به بیانیه  س��فارت ایاالت 
متح��ده آمریکا در بیروت واکنش نش��ان دارد و آن را 
دخالت آش��کار در امور داخلی لبنان و اهانت به دولت 

این کشور خواند.
حزب اهلل ش��امگاه در این بیانی��ه ضمن محکوم کردن 
بیانیه سفارت آمریکا، اعالم کرد که هدف از این گونه 
اقدامات، پیچیده کردن بحران کنونی لبنان است. حزب 
اهلل تأکید کرد که بیانیه سفارت آمریکا »اهانت شدید« 
به دولت لبنان و نهادهای مربوط به قانون اساسی این 
کشور و »دخالت آشکار و وقیحانه« در مسئله ای است 
که دادگاه لبنان می تواند ب��ه خوبی مأموریت خود را 
در قبال آن انجام دهد.س��ی ام ژوئیه )هش��تم مرداد( 
افراد مس��لحی به کاروان »صال��ح الغریب«، وزیر امور 
مهاج��رت و پناهندگان لبنان در شهرس��تان »عالیه« 
واقع در »جبل لبنان« )غرب( آتش  گش��ودند که این 
مس��ئله منجر به کشته ش��دن دو تن از همراهان وی 
شد. س��فارت آمریکا در بیروت چهارشنبه در واکنش 
به این رویداد بیانیه ای از طریق حساب کاربری خود 
در توییتر منتش��ر کرد و از لبنانی ها خواست در برابر 
هرگونه تالش برای بهره برداری سیاسی از این حادثه، 
اجتناب کرده و آن را محکوم کنند؛ این بیانیه سفارت 
آمری��کا به مذاق لبنانی ها خوش نیامد و آن را مصداق 
دخالت واش��نگتن در امور بیروت خواندند. خبر دیگر 
آنکه باس��یل وزیر خارجه لبن��ان در گفت وگو با یورو 
نیوز تصریح کرد کش��ورش در هم��کاری با حزب اهلل 

ثبات و وحدت به دست آورد.
وی افزود دفاع از سرزمین با آنچه گروه های تروریستی 
جبهه النصره و داعش انجام می دهند، متفاوت اس��ت. 
باس��یل در ادامه در گفت وگو با یورو نیوز تصریح کرد: 
همکاری ما با حزب اهلل هزینه هایی برایمان داشت، اما 

در مقابل، ثبات و وحدت لبنان را به دست آوردیم.

نیمچهگزارش

شروط جدید نیجریه برای شیخ زکزاکی
ب��ه رغم اعتراض های مردم و برگزاری تظاهرات های متعدد در حمایت از آزادی 
بدون پیش ش��رط ش��یخ زکزاکی، یک مقام نیجریه ای شرایط جدیدی را برای 
صدور مجوز س��فر ش��یخ ابراهیم زکزاک��ی دبیرکل جنبش اس��المی نیجریه و 
همس��ر وی به هند به منظور گذراندن مراحل درمان اعالم کرد. ساوئل آرووان 
کمیس��یونر امنیت و امور داخلی در ایالت کادونا ب��ه خبرنگاران گفت دولت این 
ایالت به حکم دادگاه عالی کادونا مبنی بر صدور مجوز س��فر ش��یخ زکزاکی به هند 
اعت��راض خواهد کرد. ای��ن مقام نیجریه ای تعیین وقت مالقات زکزاکی با بیمارس��تان 
در هند از س��وی وزارت امور خارجه نیجریه را یکی از ش��روط تعیین شده دانست. وی 
معرفی دو ضامن معتبر را دیگر شرط صدور مجوز سفر خارجی شیخ زکزاکی و همسرش 
عنوان کرد. نیروهای امنیتی نیجریه نیز شیخ زکزاکی و همسرش را در جریان این سفر 

همراهی خواهند کرد.

نقشه »بن زاید« برای قبضه کردن قدرت 
منابع اطالعاتی می گویند ولی عهد ابوظبی در صدد اس��ت تا پایان سال میالدی 

برادر خود )خلیفه( را کنار بگذارد و حاکم امارات شود.
نش��ریه اطالعاتی »تاکتیکال ریپورت« در گزارشی نوشت که »محمد بن زاید« 
ولی عه��د فعلی ابوظبی قصد دارد تا پایان س��ال ۲۰۱۹ خود را به عنوان حاکم 
امارات عربی متحده معرفی کند. بر اساس این گزارش، بن زاید بنا دارد به صورت 
رسمی قدرت را از برادر خود »خلیفه بن زاید« که وضعیت جسمانی او از سال ۲۰۱۸ 
رو به وخامت نهاده، به خود منتقل کند و حاکم امارات شود. گفته می شود، چهار برادر 
ناتنی ولی عهد ابوظبی از حمایت ضمنی برخی از افراد خانواده حاکم که از س��یطره بن 
زاید بر همه چیز دل خوشی ندارند، برخوردارند. محمد بن زاید با علم به مخالفت آن ها، 
از برادر تنی خود »حمدان« خواس��ته برای کنترل و مهار مخالفت آن ها، وارد گفت وگو 

و تماس با آن ها شود.

تحریم های کره شمالی پا برجاست 
وزیر دفاع آمریکا لغو تحریم های کره شمالی را به نابودی کامل تسلیحات اتمی 
این کش��ور مش��روط کرده اما همزمان از تمایل واش��نگتن به تعامل سازنده با 

پیونگ یانگ خبر داده است.
»مارک اس��پر« وزیر دفاع آمریکا با تاکید مجدد بر لزوم خلع س��الح اتمی کره 
شمالی، گفت که تحریم های سخت علیه این کشور باید سر جایشان باقی بمانند. 
اس��پر که به سئول سفر کرده در جریان دیدار با »جونگ کیونگ دو« وزیر دفاع کره 
جنوبی گفت آمریکا تاکید دارد تا زمانی که کره ش��مالی تمام تس��لیحات اتمی خود را 
منهدم نکرده باش��د، تحریم ها را علیه این کش��ور لغو نمی کن��د. در همین حال وی در 
این باره توضیح داد: »واشنگتن در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ]در 
تحریم کره ش��مالی[ قاطعانه عمل می کند تا زمانی که کره ش��مالی در روند اتمی زدایی 

کامل، تاییدپذیر و غیرقابل بازگشت شبه جزیره کره دخیل شود«.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

یم��ن همچن��ان به عن��وان یک��ی از اصلی تری��ن کانون های 
بحران های غرب آس��یا و جهان شناخته می شود بویژه اینکه 
کش��ورهای غربی برای منافع اقتصادی و سیاس��ت مسلمان 
کش��ی به حمایت و فروش تسلیحات به سعودی پرداخته و از 
هیچ جنایتی علیه مردم یمن فروگذار نیس��تند. آمارها نشان 

می ده��د میلیون ها نفر در تجاوز ۵ س��اله ائتالف آمریکایی- 
س��عودی، آواره ش��ده و میلیون ها نفر با قحطی و گرس��نگی 
مواجه هستند و هزاران کودک نیز بر اثر گرسنگی جان خود 
را از دست داده اند. سازمان ملل مدعی حمایت از بشریت نیز 
ن��ه تنها اقدامی برای مقابله با این وضعیت صورت نداده بلکه 

رفتارهایش به تشدید بحران دامن زده است. 
نکت��ه قابل توج��ه در تحوالت یمن آنکه ط��ی روزهای اخیر 
درگیری میان مزدوران امارات و س��عودی به ش��دت افزایش 
یافته و حتی به جنگ خیابانی رسیده است. امارات و سعودی 
نگاهی واحد در تجاوز به یمن داشته و مشارکتی گسترده در 
کش��تار مردم این س��رزمین صورت داده اند. گزارش ها اکنون 
نش��ان می دهد ک��ه درگیری ها بین نیروهای ) موس��وم به ( 
کمربن��د امنیتی مورد حمایت امارات و نیروهای وابس��ته به 
دولت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور فراری و مستعفی 
یمن و مورد حمایت عربس��تان در سراس��ر عدن ازسرگرفته 
شده است. جنگ حتی به کاخ ریاست جمهوری در عدن نیز 

رسیده و درگیری های خیابانی میان طرفین به شدت افزایش 
یافته اس��ت. حال این س��وال مطرح می ش��ود که چرا چنین 

تنش هایی روی داده و چرا طرفین به جان هم افتاده اند؟ 
برخی ناظران سیاس��ی بر این عقیده اند که اختالف در منافع 
میان امارات و عربس��تان از مدت ه��ا پیش روی داده چنانکه 
هر کدام به دنبال به قدرت رس��اندن طرفداران خود در یمن 
هس��تند. دامنه این اختالف��ات حتی به س��ودان و لیبی نیز 
رسیده است. اکنون طرفین توان پنهان سازی این اختالفات 
را نداش��ته و همچون بشکه  باروت به مرحله انجار رسیده که 
نتیج��ه آن را در درگیری های نظام��ی میان طرفین می توان 

مشاهده کرد. 
ه��ر چند که این اختالفات را می ت��وان از علل چنین بحرانی 
دانست اما روند تحوالت یمن نکاتی مهم تر را آشکار می سازد. 
متج��اوزان به یمن بر این تصور بودند که جنگی راحت را در 
پی��ش دارند و پیروزی بزرگی را ثب��ت خواهند کرد. مقاومت 
یم��ن این توه��م را نابود کرد بوی��ژه اینکه ت��وان پهپادی و 

موشکی یمنی ها هر روز ابعاد گسترده تری گرفته است. پاسخ 
های موشکی و پهپادی یمن به تجاوزات سعودی عمال زمین 
گیر ش��دن عربستان را رقم زده است. امارات که تجارت دبی 
مهمترین مولفه نقش آفرینی منطقه ای و جهانی اش اس��ت، 
تکرار سرنوشت سعودی را برابر با نابودی جهانی خود می داند 
ل��ذا تنها گزین��ه را خروج از یمن می بیند. ای��ن رویه قطعا با 
خواست سعودی برای حفظ ائتالف تجاوز به یمن مغایر بوده 
و نتیج��ه آن جدال های سیاس��ی و تقابل نظامی آنها در یمن 

است. 
ب��ه عبارتی دیگر می توان گفت آنچه امروز در یمن در جریان 
است برگرفته از پیروزی های مقاومت یمن در برابر متجاوزان 
است که زمینه ساز شکاف و اختالفات گسترده میان آنها شده 
بگونه ای که در نهایت صف آرایی نظامی آنها را به همراه داشته 
است. لذا این وضعیت را می توان پیروزی دیگر مقاومت یمن 
دانس��ت هر چند که س��عودی با فضاسازی رسانه ای به دنبال 

اهمیت زدایی از این پیروزی است. 

یادداشت

ی��ک خاخ��ام سرش��ناس، با اذع��ان به  بش�ر نژادپرس��ت بودن صهیونیست ها، مدعی حق�وق 
شد که عرب ها اختالل ژنی دارند و باید برده یهودی ها باشند.

 »الیازر کاش��تیل« خاخام یه��ودی و رئیس آکادمی نظامی 
»دیوید بنی«  با برگزاری جلس��ات و نشس��ت های مختلفی 
ب��ا طالب یهودی، س��خنانی سرش��ار از نژادپرس��تی و ضد 
ع��رب به زبان می آورد«.»یعیر نیه��ورای« وکیل و حقوقدان 
اسرائیلی در روزنامه هآرتص با بیان این خبر نوشت: کاشتیل 
در س��خنرانی های خود که در ش��هرک »عیل��ی« در کرانه 
باختری برگزار می ش��ود، می گوید: »ما نژادپرس��ت هستیم، 
چ��را که نژادهای مختلفی در دنیا وجود دارد و برخی از آنها 
اختالل های ژنی دارند. ما از آنها می خواهیم که برده ما باشند. 
عرب ها دوست دارند از بردگی آزاد شده و تحت حاکمیت ما 
زندگی کنند«. این خاخام یهودی که حمایت های مالی فراوان 
دولت رژیم صهیونیستی نصیب او می شود در بخش دیگری 
از س��خنان خود می گوید: »نسل ها و نژادها با یکدیگر تفاوت 
دارند و همانط��ور که می دانیم اختالالت ژن��ی نیز در میان 
نس��ل ها وجود دارد اما این باعث نمی ش��ود که به آنها حمله 
یا از آنها انتقاد کنیم؛ بلکه باید کمکشان کرد و نگذاشت که 

همچ��ون فقرا باقی بمانند و باید به آنها گفت که بیایید برده 
ما ش��وید. اگر اش��غالگری به معنای اهانت به تو و آوارگی ات 
بود آن زمان می شد گفت که بد است اما اگر اشغالگری یعنی 
رهایی؛ پس از تو می خواهم تا رها شوی. باید برده من شوی 

تا هر سطحی از روحانیت را درک کنی«.
این خاخام صهیونیس��ت، با ادعای اینکه ژن عرب ها پست و 
حقیر است، از آنها خواست تا برده یهودی ها شوند. او مدعی 
ش��د: »اگر از یک عرب بپرس��ی، می خواهی تحت حکومت 
تشکیالت خودگردان زندگی کنی یا تحت حکومت اسرائیل، 
حتما خواهد گفت که اس��رائیل، چ��را که از نقض و اختالل 
ژنی رنج می برد. آنها نمی دانند که چگونه می توان یک کشور 
را اداره ک��رد. به آنها نگاه کنی��د، هیچ چیز نمی دانند«. این 
سخنان سرشار از نژادپرستی و اهانت در حالی است که رژیم 
صهیونیستی ساالنه ۱۰ میلیون ِش��ِکل به او برای برگزاری 
س��خنرانی ها و تربیت طالب یهودی بر مبنای برتر بودن ژن 
یهودی پرداخت می کند. خبر دیگر از فلسطین آنکه تظاهرات 
در غزه با افزایش شدت تهدیدات رژیم صهیونستی برای آغاز 
حمله ای گسترده علیه غزه همراه شد؛ اما فلسطینیان تاکید 

کردند که این تهدیدات آنها را نمی ترساند. 

نژادپرستی بی پایان اشغالگران در کالم خاخام صهیونیست 
ما ژن برتریم؛ عرب ها باید برده ما شوند

علی رغم هش��دارهای پاکستان »نارندرا  ره مودی« رسماً به دو بند از قانون اساسی ش�ب��ه قا
این کش��ور در خصوص کش��میر پای��ان داد و آن را از حالت 
ایالت خودمختار خارج کرد که نتیجه آن نیز تش��دید بحران 
در شبه قاره و درگیری های گسترده تر در کشمیر خواهد بود. 
ب��ه دنبال تصمیم هن��د برای پایان دادن ب��ه خودمختاری 
ایالت جامو و کش��میر، »نارندرا مودی« نخس��ت وزیر هند 
ای��ن تصمیم را رس��ما امضا کرد. وی در توجی��ه این اقدام 
گفت��ه، با تغییر وضعیت قانونی در »کش��میر«، این منطقه 
را از تروریس��م و جدایی طلبی آزاد می کند. مودی با اش��اره 
به پایان بخش��یدن رس��می به بند های ۳۷۰ و ۳۵A قانون 
اساس��ی هند که وضعی��ت ایالتی ویژه ای را برای کش��میر 
تعریف می کرد، گفت: »من به این سیس��تم جدید که همه 
ما در آن قادر خواهیم بود جامو و کش��میر را از تروریس��م 
و جدایی طلب��ی آزاد کنی��م، ایم��ان دارم«. پاکس��تان در 
واکنش به اقدامات هند در کش��میر اعالم کرد سطح روابط 
دیپلماتیک با این کشور را کاهش خواهد داد، سفیر هند در 
»اسالم آباد« را اخراج خواهد کرد و تجارت و خدمات ریلی 

مشترک با هند را تعلیق خواهد کرد.
 دولت اس��الم آباد طی بیانیه ای اع��الم کرد، »عمران خان« 
نخست وزیر پاکستان، به کمیته امنیت ملی این کشور گفت 
دولت او از تمامی کانال های دیپلماتیک، برای »رسوا کردن 
رژی��م نژادپرس��ت و بی رحم هند« و نقض حقوق بش��ر در 
کش��میر اس��تفاده خواهد کرد. پیش تر »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل س��ازمان مل��ل از دو ط��رف درگیر خواس��ته بود 
اقدام��ی در راس��تای تغییر وضعیت کش��میر انجام ندهند. 
هند و پاکس��تان، هردو تمام منطقه کش��میر را از آن خود 
می دانند اما در حال حاضر، هر یک بر بخش��ی از آن تسلط 
دارد. آخرین تصاویر و خبرها از سرینگر مرکز ایالت جامو و 
کش��میر تحت کنترل هند حاکی از تعطیلی شهر، زیر سایه 
تدابیر ش��دید امنیتی در س��ومین روز پ��س از تصویب لغو 
خودمختاری این ایالت در مجلس هند است. مغازه ها بسته، 
خیابان ها و کوچه ها خلوت و حکومت نظامی برقرار است، 
راه های ارتباطی در این ایالت مس��دود شده است و امکان 
برق��راری ارتباط تلفنی و اینترنت��ی وجود ندارد.  همچنین 
حضور نظامیان هند در معابر عمومی بس��یار افزایش یافته 

است و از تجمع بیش از دو نفر جلوگیری می شود. 

نخست وزیر هند لغو خودمختاری جامو و کشمیر را رسما اعالم کرد
تشدید وضعیت بحران در شبه قاره

آتش در خرمن متجاوزان 

تقابل نظامی سعودی و امارات با پیروزی های مقاومت یمن به درگیری خیابانی رسید 

متجاوزان به جان هم افتادند
گروه فرادید  ویژه س��عودی و امارات که ادعای گ�زارش 

اتح��اد بی پایان را داش��تند شکستش��ان در برابر 
مقاوم��ت یمن آنها را به جان هم انداخته بگونه ای 
که عدن ب��ه میدان جنگ میان آنها مبدل ش��ده 

است. 
یمن این روزها دوباره کانون تحوالت جهانی شده 
اما نه با محوریت مقاومت یمنی ها در برابر ائتالف 
متج��اوزان بلکه ب��ا محوریت تقاب��ل درونی میان 
متجاوزان که شکستش��ان در براب��ر مقاومت یمن 
و افزایش توجهات جهانی به بحران انس��انی ایجاد 
ش��ده توس��ط آنها در یمن، زمینه ساز آن شده و 
عمال فروپاش��ی و پایان ماه عس��ل ائت��الف آنها را 
نش��ان می دهد.  نیروهای ش��ورای انتقالی جنوب 
م��ورد حمایت امارات در حال گلوله باران ش��دید 
کاخ ریاس��ت جمهوری المعاشیق در محله کریتر 
در ش��هر ع��دن واقع در جنوب یمن هس��تندکاخ 
ریاس��ت جمهوری در عدن در ح��ال گلوله باران 
است و درگیری ها در منطقه کریتر در شهر عدن 
)بین مزدوران اماراتی و س��عودی( پس از رسیدن 
نیروهای کمکی )موس��وم ب��ه ( نیروهای کمربند 
امنیتی ) وابس��ته به امارات ( با ش��دت بی سابقه 
ای ادامه یافته اس��ت. درگیری ها بین نیروهای ) 
موس��وم به ( کمربند امنیتی مورد حمایت امارات 
و نیروهای وابس��ته به دولت عبد ربه منصور هادی 
رئی��س جمهور فراری و مس��تعفی یم��ن و مورد 
حمایت عربستان در سراسر عدن ازسرگرفته شد.

شبکه تلویزیونی المسیره نیز از پرواز تعداد زیادی 
از جنگنده های ائتالف متجاوز به یمن در آسمان 
شهر زبید در دشت های س��احلی غرب این کشور 
خبر داد. نایب رئیس دفتر سیاس��ی جنبش های 
جنوبی یمن ، شرایط استان عدن را ناپایدار دانست 
و گفت عدن شاهد جنگ های خیابانی است مدرم 
ابوسراج درباره تحوالت از درگیری های مسلحانه 
میان نیروهای وابس��ته به عب��د ربه منصور هادی 
رئیس جمهور مس��تعفي و فراري یمن و نیروهای 
تح��ت حمایت امارات در عدن گفت آنچه در حال 
حاضر در عدن به ویژه منطقه کریتر مش��اهده می 
شود جنگ های خیابانی است ، تانک ها و توپخانه 
وارد خیابان ها شده است ، از خمپاره استفاده می 
ش��ود ، شاهد کشته شدن مردم هستیم ، گلوله ها 
در مناطق مسکونی فرود می آیند. این شرایط در 
آستانه عید قربان که مردم باید خود را برای خرید 

عید آماده کنند مایه تاسف است. 
دول��ت »منصور ه��ادی« در جن��وب یمن، در پی 
درگی��ری نیابتی عربس��تان و ام��ارات در عدن، از 
»ائت��الف عربی« درخواس��ت کمک ف��وری کرد و 
مس��ئولیت درگیری ها را بر عه��ده نیروهای تحت 
حمایت امارات دانس��ت. دولت منص��ور هادی، از 
»ائتالف عربی« که عربس��تان و ام��ارات دو عضو 
اصلی آن هس��تند خواس��ت که با اعمال فشار بر 
»ش��ورای انتقالی جنوب« )تحت حمایت ابوظبی( 
مانع اقدامات و درگیری های نظامی در شهر عدن 

بشود.

منابع محلی در ع��دن گفته اند که نیروهای دولت 
هادی در اردوگاه بدر متمرکز شده و اردوگاه تیپ 
اول وابسته به نیروهای »الحزام االمنی« )کمربند 
امنیتی( وابس��ته به امارات را در جبل حدید هدف 
ق��رار گرفته ان��د و در مقاب��ل نیروه��ای اماراتی با 
موش��ک های حرارتی خودروه��ای زرهی و ادوات 
نظامی یگان گارد ریاس��ت جمهوری را در اطراف 
کاخ معاش��یق هدف ق��رار داده اند که یک افس��ر 
کشته و شش سرباز نیز مجروح شده اند. همچنین 
درگیری های شدیدی در اطراف فرودگاه در گرفته 
و س��اختمان قدیم پلیس راهنمای��ی رانندگی در 
خورمس��کر نیز هدف خمپاره نیروهای هادی قرار 
گرفته اس��ت. درگیری ها از آنجا آغاز ش��د که روز 
چهارشنبه شورای انتقالی جنوب، به شکل رسمی 
از نیروهای��ش خواس��ت در حال آم��اده باش قرار 
بگیرند. »هانی بن بریک« نایب رئیس شورا نیز به 
اتهام اینکه دولت هادی از حزب ]اخوانی[ االصالح 
حمایت می کند، از ش��به نظامیان خود خواست که 
به کاخ »معاشیق« که مقر ریاست جمهوری است، 
حمل��ه کنند. یک��ی از فرماندهان ارش��د نیروهای 
یمن��ی مورد حمایت ائتالف عربس��تان و امارات با 
اع��الم جدای��ی از این ائتالف، ب��ه نیروهای دولت 
نج��ات ملی پیوس��ت. وزیر دفاع دولت مس��تعفی 
یمن بع��د از اقدامات ش��به نظامیان مورد حمایت 
امارات در ش��هر عدن، از نیروهای خود خواس��ت 
برای اجرای فرامین فرماندهان آماده باشند.برخی 
منابع نزدیک به شبه نظامیان تحت حمایت امارات 

در جن��وب یمن از تصرف برخ��ی مقرهای نظامی 
وابس��ته به دولت »منصور هادی« )تحت حمایت 
عربس��تان( خبر می دهند. تش��دید درگیری ها در 
»عدن« یمن که س��بب ابراز نگرانی نماینده ویژه 
س��ازمان ملل ش��ده اس��ت، با واکنش سخنگوی 
»فدری��کا موگرینی« مس��ئول سیاس��ت خارجی 

اتحادیه اروپا هم مواجه شده است.

شهادت برادر عبدالملک الحوثی
در ادام��ه تح��والت یمن ش��بکه المس��یره یمن 
از ش��هادت »ابراهی��م بدرالدی��ن الحوث��ی« برادر 
»عبدالملک الحوث��ی« رهبر جنبش انصاراهلل یمن 
خب��ر داد. وزارت کش��ور یم��ن در بیانیه ای اعالم 
ک��رد که »ابراهی��م بدرالدین الحوث��ی« از اعضای 
سرش��ناس جنبش انصاراهلل و ب��رادر »عبدالملک 
الحوثی« به دس��ت مزدوران وابس��ته ب��ه ائتالف 
سعودی به ش��هادت رسیده اس��ت. در این بیانیه 

ضمن تسلیت به مردم یمن و شخص »عبدالملک 
الحوثی«، همچنین آمده است که تالش حداکثری 

برای انتقام خون وی انجام خواهد شد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ارت��ش یمن اع��الم کرد که 
پهپادهای انتحاری این کش��ور ۲ حمله گس��ترده 
به فرودگاه بین المللی ابها عربستان سعودی انجام 
دادند. همچنین مردم یم��ن دیروز در محکومیت 
محاصره چهار س��اله این کشور و فرودگاه صنعاء، 
در این فرودگاه اجتماع کرده و راهپیمایی کردند. 
نیروهای ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی یمن طی 
چن��د روز گذش��ته توانس��تند ۳۷ منطق��ه را در 
نزدیکی مرز عربس��تان به کنت��رل خود درآورده و 
بیش از ۴۰ عنصر تروریس��تی را از پای دربیاورند. 
یک��ی از نهادهای امدادی بین المللی در گزارش��ی 
اعالم کرد که طی س��ال گذشته میالدی و در پی 
مشکالت ناش��ی از حمالت ائتالف سعودی، ۳۳۵ 

کودک یمنی جان خود را از دست دادند.

قرقیزستان در وضعیت ناآرام 
بی��ن  درگی��ری  پ��ی  در  ن  ا »الماس بی��ک بح�����ر طرف��داران 
آتامبای��ف« رئیس جمهور س��ابق قرقیزس��تان و 
مقامات نهادهای امنیتی در روس��تای »کایتاش« 
واقع در نزدیکی ش��هر »بیش��کک« ۲ نفر کشته و 

ده ها نفر مجروح شدند.
بر اس��اس اطالعات وزارت بهداشت یک سرباز واحد 
ویژه ضدتروریست کمیته امنیت ملی قرقیزستان در 
پی تحوالت در روستای کایتاش کشته شد. همچنین 
یک سرباز دیگر به کما رفته و بعد از ساعاتی درگذشت. 
حدود ۴۰ نفر از طرف طرفداران آتامبایف و مقامات 

نهادهای امنیتی به بیمارستان ها منتقل شدند. شایان 
ذکر است که آتامبایف درخواست های وزارت کشور 
قرقیزستان در جهت احضار برای بازجویی را همواره 
رد کرده و این نهاد دولتی از اقدامات جدی نس��بت 
به رئیس جمهور سابق هش��دار داده بود. همچنین 
سربازان واحد ضدتروریستی کمیته امنیت ملی وارد 
ستاد طرفداران آتامبیاف برای دستگیری وی شدند 

اما این عملیات به نتیجه ای نرسید.
طرفداران آتامبایف عالوه بر خلع س��الح س��ربازان 
کمیت��ه امنیت ملی قرقیزس��تان ۳۰ نف��ر از آنان 
را  گ��روگان گرفتن��د. پس از مذاک��رات طرفداران 
آتامبایف و مقامات انتظامی قرقیزس��تان س��ربازان 
مجروح شده آزاد شدند اما همچنان 6 نفر در ستاد 

طرفداران رئیس جمهور س��ابق ب��ه عنوان گروگان 
حضور دارند. »خرس��ند اسناف« معاون وزیر کشور 
قرقیزستان ساعت ۳ بامداد امروز دستور خروج تمام 
مقامات انتظامی از روستای کایتاش را داد. همچنین 
جاده ه��ای منتهی ب��ه کایتاش و س��تاد طرفداران 
آتامبایف مس��دود ش��دند. اختالفات بین روس��ای 
جمهور س��ابق و فعلی قرقیزس��تان از سال گذشته 
رس��انه ای ش��د و به مرور زمان افزایش یافت، لغو 
مصونیت سیاسی رئیس جمهور سابق و بازداشت و 
برکناری تعدادی از مقامات طرفدار آتامبایف توسط 
رئیس جمهور فعلی باعث آغاز این اختالفات ش��د. 
در این میان وزارت کش��ور قرقیزستان در خصوص 
تحوالت و و قایع اخیر در ش��هر »بیش��کک« بیانیه 

رس��می صادر کرد. در این بیانیه آمده اس��ت: طی 
روزهای اخیر، پلیس به مقابله با طرفداران »الماس 
بیک اتامبایف« رئیس جمهور سابق قرقیزستان در 
خیابان های ش��هر بیش��کک پرداخته است. منابع 
خب��ری اعالم کردن��د مقامات کمیت��ه امنیت ملی 
قرقیزس��تان از بازداش��ت »آلماس بیک آتامبایف« 
رئی��س جمه��ور س��ابق این کش��ور در روس��تای 
»کایتاش« خبر دادند. نیروهای امنیتی قرقیزستان 
با مراجعه به محل سکونت رئیس جمهور سابق وی 
را بازداش��ت کردند. نیروهای امنیتی قرقیزس��تان 
عنوان کردند: هیچ گون��ه درگیری در این عملیات 
رخ ن��داده و با مذاکره آتامبایف وی خود را تس��لیم 
نیروه��ای امنیت��ی کردن��د.در این می��ان کاربران 

ش��بکه های اجتماعی قرقیزس��تان پیام هایی مانند 
»ما س��ومین انقالب را نمی خواهی��م« در پیج های 
ش��خصی خود منتش��ر کردند. بیش از هزار مطلب 
در شبکه های اجتماعی با محتوای مخالف با انقالب 

سوم به انتشار رسیده است.
کاربران مردم را به باور نکردن مطالب فتنه انگیزان 
در اینترنت درباره تش��دید مس��ائل بین جنوب و 
ش��مال دعوت می کنند. عالوه بر این ش��هروندان 
ب��ر ع��دم حمای��ت از »الماس بی��ک آتامبای��ف« 
رئیس جمهور س��ابق قرقیزس��تان و »س��ارانبای 
جین بی��ک اف« رئیس جمهور فعلی این کش��ور و 
متمرکز ش��دن ب��ر منافع ملی و برق��راری صلح و 

ثبات تأکید می کنند.


