
گروه فرادید  ویژه س��عودی در حال��ی با آوردن گ�زارش 
نیروه��ای آمریکای��ی ب��ه دنب��ال مقابله ب��ا روند 
شکس��ت هایش در برابر مقاوم��ت یمن بود که در 
رس��وایی دیگری ب��رای این رژیم، ی��گان پهپادی 
ارت��ش و انصاراهلل با ده فروند پهپاد تهاجمی مراکز 
حساس نفتی و پاالیشگاه های دولت سعودی را در 
جنوب شرق این کش��ور و در نزدیکی مرز امارات 

هدف قرار داد.
سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن اعالم ک��رد که با ده فرون��د پهپاد تهاجمی، 
تأسیس��ات نفتی آرامکو را در نزدیکی مرز امارات 
هدف قرار داده و این عملیات در چارچوپ عملیات 
»بازدارنده ش��ماره یک« اس��ت. بنا بر اعالم شبکه 
المس��یره، به گفته وی در این عملیات حوزه نفتی 
و پاالیش��گاه »الشیبه« از ش��رکت های وابسته به 
آرامکو در شرق عربستان و در نزدیکی مرز امارات، 
هدف قرار گرفته اس��ت. ارتش یم��ن همچنین از 
ش��رکت های خارجی خواس��ت که از اهداف مهم 
در عربس��تان سعودی خارج ش��وند و از آن دوری 

کنن��د.او گفت ک��ه چاه و پاالیش��گاه »الش��یبه« 
بزرگترین ذخایر اس��تراتژیک عربستان سعودی را 
در خ��ود جای داده اس��ت و ظرفیت ذخیره بیش 
از یک میلیارد بش��که را دارد. سخنگوی نیروهای 
مس��لح یمن با تقدیر از تمامی کس��انی که در این 
»پیروزی« س��هیم بودند؛ دولت سعودی را تهدید 
کرد که در صورت عدم توقف حمالت، عملیات های 

وسیع تر و بزرگ تر در راه خواهد بود.
ارتش و انصاراهلل یمن از ماههای گذش��ته شروع 
ب��ه حمالت وس��یع پهپادی و موش��کی در عمق 
خاک عربس��تان کرده اند. هرچند پیش از آن نیز 
حم��الت پهپادی صورت می گرفت اما وس��عت و 
ب��رد این حم��الت تحول ت��ازه ای در جنگ یمن 
محس��وب می ش��ود.  یگان پهپ��ادی یمنی ها در 
۲۴ اردیبهش��ت گذش��ته برای اولین بار توانست 
تا عم��ق ۸۵۰ کیلومتری عربس��تان پرواز کرده 
و خ��ط لوله نف��ت اس��تراتژیک ش��رق به غرب 
س��عودی ها را هدف ق��رار داد. حمله ای که یک 
تحول راهبردی در جنگ محس��وب می ش��د به 
طوریکه س��عودی ها از س��ران کش��ورهای عربی 

برای برگزاری نشس��تی در این خصوص در مکه 
دعوت کردند و همزمان دولت ریاض این موضوع 
را در شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح کرد. 
همچنین ارتش یمن با ش��لیک موشک زلزال 1 
به سوی تجمع مزدوران سعودی در استان عسیر 
تعدادی را به هالکت رس��اند.از سوی دیگر شبکه 
خبری المسیره اعالم کرد که ارتش و کمیته های 
مردم��ی یمن ۸ نفر از عناصر نیروی دش��من در 
جبهه حیران در اس��تان حجه را هدف قرار داده 

و به هالکت رس��اندند.
خب��ر دیگر آنکه ائتالف س��عودی مدعی ش��د که 
شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب به درخواست 
ای��ن ائت��الف از دو موضع در عدن عقب نش��ینی 
کردند اما منابع خبری از بازگش��ت ش��به نظامیان 
به مواضع ترک ش��ده خبر دادند. ائتالف سعودی 
در بیانیه ای در خصوص تحوالت ش��هر »عدن« در 
جنوب یمن مدعی ش��د که شبه نظامیان »شورای 
انتقالی جنوب« که کنترل این ش��هر را در دست 
گرفته اند در حال عقب نشینی از دو موضع هستند.

به نوشته خبرگزاری رس��می عربستان )واس( در 

این بیانیه ادعا شده است که شورای مذبور با عمل 
به درخواست ائتالف س��عودی، به مواضع پیشین 
خود قبل از آغاز درگیری ها باز می گردد و مواضع 
خود در ع��دن را به دولت منص��ور هادی تحویل 

می دهد.
ام��ا در مقابل یک منبع نظام��ی یمنی به روزنامه 
»عدن الغد« گفت که کمیته اعزامی از عربس��تان 
برای تحویل مواضع ش��ورای انتقالی جنوب، بانک 
مرکزی یمن )مس��تقر در عدن( و مقر تیپ س��وم 
گارد ریاست جمهوری را  تحویل گرفت اما پس از 
گذشت دو ساعت عناصر »کمربند امنیتی« وابسته 
به شورای انتقالی جنوب بازگشتند و دوباره کنترل 

این دو مرکز را به دس��ت گرفتن��د. این کمیته از 
روز ش��نبه هفته گذش��ته برای تحویل مراکز شهر 
»عدن« از ش��ورای انتقالی جنوب در این شهر به 
س��ر می برد اما بر خالف ادعاهای ائتالف سعودی 
عناصر م��ورد حمایت ام��ارات هی��چ عالقه ای به 
تحویل ش��هر عدن به این کمیته ندارند. ش��ورای 
انتقالی جنوب شامگاه پنجشنبه در بیانیه ای تأکید 
ک��رد که نه تنها از »عدن« عقب نش��ینی نمی کند 
بلکه در صدد تسلط بر استان »حضرموت« و چند 
شهرس��تان دیگر در جنوب یمن اس��ت. این شورا 
صراحتا اعالم کرد که هدفش تشکیل دوباره کشور 

»یمن جنوبی« و تجزیه یمن است. 
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بحری�ن:  1۴ عضو پارلمان اروپا در نامه ای به »بهیه 
جواد الجشی« سفیر بحرین در بروکسل، اجرای حکم 
اعدام علیه »علی العرب« و »احمد الماللی« دو تن از 
فعاالن سیاسی این کشور را محکوم کردند. نمایندگان 
پارلمان اروپا در این نامه، خواستار توقف اجرای احکام 
اعدام در بحرین ش��دند و هشدار دادند که در صورت 
ادامه ای��ن روند موضوع را در پارلم��ان اروپا پیگیری 

خواهند کرد.

لبنان: جنبش انصاراهلل یمن، سالروز پیروزی مقاومت 
لبنان در جنگ س��ال ۲۰۰6 با رژیم صهیونیس��تی را 
تبری��ک گفت.دفتر سیاس��ی جنبش انص��اراهلل، امروز 
ش��نبه در بیانیه ای پیروزی در جنگ سی وسه روزه را 
به حزب اهلل و س��ید حسن نصراهلل دبیر کل آن، تبریک 
گفت. در پیام تبریک انصاراهلل آمده است که »حزب اهلل 
با جهاد و درایت و تحرکات ]به موقع[ و فداکاری های 

خود، الگویی شریف برای همه ملت های شده است.

کانادا: علیرغم هشدارهای پی در پی پکن در خصوص 
هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی »هنگ کنگ«، 
نخست وزیر کانادا و رئیس جمهور آمریکا درباره تحوالت 
هفته های اخیر در هنگ کنگ بحث و گفت وگو کردند.

دفتر نخس��ت وزیری کانادا در بیانی��ه ای اعالم کرد که 
»دونال��د ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا و »جاس��تین 
ت��رودو« نخس��ت وزیر کان��ادا در خص��وص اعتراضات 
»هنگ کن��گ« و همچنین دو تن از اتباع کانادا که در 

بازداشت دولت چین قرار دارند، گفت وگو کردند.

افغانس�تان: س��خنگوی دفت��ر سیاس��ی طالبان در 
قط��ر گفت: برگزاری انتخابات ب��ه معنای ادامه جنگ 
در افغانس��تان است. سهیل ش��اهین، سخنگوی دفتر 
سیاس��ی طالبان در قطر افزود: رایزنی ها میان امریکا 
و طالبان پایان یافت��ه و انتظار آغاز دور نهم گفت وگو 
ب��ا نماین��دگان امری��کا را دارند. این در حالی اس��ت 
ک��ه انفجار بمب در مس��جد جامع »قاس��م« واقع در 
ناحیه کچالک از توابع منطقه »کلی وزیر آباد« ش��هر 
»کویته« مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دست کم ۵ 

کشته و ۲3 زخمی بر جای گذاشت.

لبن�ان: مصطفی حس��ین نماینده پارلم��ان لبنان و 
رئی��س الحرکة الش��عبیة لبنان گف��ت: معادله ارتش، 
مل��ت و مقاومت ک��ه پیروزی س��ال ۲۰۰6 را رقم زد 
باید با گامهای ملموس مصون بماند و حفظ شود. وی 
افزود: به توان بازدارندگی در برابر دشمن صهیونیست 
اعتماد داریم و به این ت��وان افتخار می کنیم اما باید 
لبن��ان را از حی��ث اقتصادی و معیش��تی مصون نگه 

داریم و با پرونده های فساد مقابله کنیم.

ذرهبین

تهدیدجانشیخزکزاکی
توسطدولتنیجریه

طرح ترور ش��یخ زکزاک��ی در هن��د در حالی به یک 
رس��وایی برای دولتمردان نیجری��ه و البته هند مبدل 
شد که برخی منابع خبری اعالم کردند  شیخ زکزاکی 
به محض بازگش��ت از هند با یورش نیرو های امنیتی 

این کشور بازداشت و به زندان منتقل شد.
به محض بازگشت ش��یخ ابراهیم الزکزاکی، بنیانگذار 
و دبیر کل جنبش اس��المی نیجریه از هند، نیرو های 
پلیس مخفی این کش��ور )DSS( با یورش به فرودگاه 
بین الملل��ی »ننامدی آزیکیوه« ش��هر ابوجا، پایتخت 
نیجریه او و همراهانش را بازداشت کردند. دفتر رهبر 
جنبش اسالمی نیجریه نیز ضمن تأیید این خبر افزود 
شیخ زکزاکی به همراه همسر و همراهانش در فرودگاه 
بازداشت و به بازداشتگاهی در ایالت »کادونا« منتقل 

شدند که پیش از این در آنجا زندانی بودند.
شیخ زکزاکی و همسرش هفته پیش برای درمان وارد 
دهلی نو، پایتخت هند ش��دند. مقامات نیجریه در پی 
اعتراضات مردمی، او را س��رانجام پس از چهار س��ال 
بازداش��ت آزاد و برای درمان به هن��د منتقل کردند. 
ش��یخ ابراهیم زکزاکی به همراه همسرش حدود چهار 
س��ال اس��ت از آس��یب ها و بیماری های جسمی رنج 

می برند.
جنبش اسالمی نیجریه بعد از بازگشت شیخ زکزاکی 
به کشورش، ضمن رد ادعاهای »تحریف شده« دولت 
ابوج��ا درباره س��فر درمانی او به هند، از س��وءظن ها 
درباره توطئ��ه نیجریه برای قتل ش��یخ زکزاکی خبر 
داد.  سخنگوی جنبش اس��المی نیجریه در تازه ترین 
بیانیه خود بعد از بازگش��ت زودهنگام  »شیخ ابراهیم 
زکزاکی« از س��فر درمانی به هند، بر تالش های دولت 
نیجری��ه برای بی توجه��ی به حک��م دادگاه در زمینه 
درمان رهبر جنبش اس��المی و احتمال کش��تن او در 
هند تاکید کرده است.  »ابراهیم موسی« به نمایندگی 
از جنب��ش اس��المی نیجریه در این بیانی��ه  ادعاهای 
مطرح ش��ده در رس��انه های نزدیک به دولت نیجریه 
درباره امتناع ش��یخ زکزاکی از پذیرش درمان در هند 

را به شدت رد کرده است.

نیمچهگزارش

دورهگردیبوریسجانسون
»بوریس جانسون« نخس��ت وزیر انگلیس، قصد دارد به منظور یافتن راهی برای 
خروج از بحران برگزیت، با »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان و »امانوئل ماکرون« 

رئیس جمهور فرانسه دیدار کند.
 جانسون روز سه شنبه در پاریس و روز چهارشنبه در آلمان خواهد بود. جانسون 
عالوه بر دیدار با مرکل و ماکرون، گفت وگویی تلفنی با »لئو وردکار« نخست وزیر 
ایرلند جنوبی و »دونالد تاس��ک« رئیس شورای اروپا خواهد داشت. تاسک پیش تر با 
خطاب قرار دادن جانس��ون به طور غیرمس��تقیم گفته بود »مکانی مخصوص در جهنم« 
برای کس��انی که برگزیت را »بدون هیچ طرحی« به راه انداختند، وجود خواهد داشت.  
تهدید جانس��ون مبنی بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در تاریخ 31 اکتبر، با توافق یا 
بدون توافق با اتحادیه اروپا، تأثیری بر بروکس��ل و پایتخت های اروپایی نداش��ته است. 
گرچ��ه دولت آلمان باور دارد که انگلیس تهدید خود را عملی خواهد کرد، اتحادیه اروپا 

همچنان تمایلی به بازگشت بر سر میز مذاکره تحت شروط جانسون را ندارد.

نظارتاونبرآزمایشموشکی
خبرگزاری رسمی کره شمالی بامداد شنبه خبر داد که »کیم جونگ اون« رهبر 
کره ش��مالی شخصا بر عملیات آزمایش موش��ک جدید که بامداد جمعه انجام 

شد، نظارت داشت.
کره جنوبی جمعه  در بیانیه ای اعالم کرد که کره ش��مالی اقدام به ش��لیک دو 
»پرتابه نامش��خص« جدید به س��مت دریای ساحل شرقی خود کرده است.  کره 
شمالی علی رغم دیداری که روز 3۰ ژوئن میان رئیس این کشور و »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمه��ور آمریکا برگزار ش��د در هفته های گذش��ته اقدام به انجام ش��ش آزمایش 
موش��کی کرده اس��ت. ترامپ که همواره از دیدار با رهبر کره ش��مالی و محدود کردن 
آزمایش های موش��کی و هسته ای این کش��ور به عنوان یکی از دستاوردهای دولت خود 
یاد می کند در چندین اظهارنظر س��عی کرده آزمایش های موش��کی جدید کره شمالی 
را کم اهمی��ت جلوه دهد. او گفته  موش��ک هایی که کره ش��مالی آزمایش کرده همگی 

کوتاه برد بوده اند و او در خصوص آنها با رئیس کره شمالی توافقی نکرده است. 

فعالشدناوبامادرکارزارانتخابات
یک رس��انه نزدیک ب��ه دموکرات ها از »عالقه فعاالنه« رئیس جمهور س��ابق این 
کش��ور به کارزار انتخاباتی معاونش »جو بایدن« و دیدارهایش در این باره خبر 
داده است. روزنامه »نیویورک تایمز« در تازه ترین خبرهای خود درباره تحرکات 
دموکرات ها در کارزار انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰، از فعال ش��دن باراک 

اوباما رئیس جمهور سابق این کشور به نفع جو بایدن خبر داده است.
ب��اراک اوباما که از ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ تا ۲۰ ژانوی��ه ۲۰1۷رئیس جمهور آمریکا بوده، 
تاکنون رس��ما حمایت خود را از هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 
اینده این کشور اعالم نکرده است. رئیس جمهور سابق و دموکرات آمریکا  »عالقه فعالی 
به کارزار انتخابات ریاست جمهوری جو بایدن نشان داده و ماه گذشته با معاون سابقش 
شام خورده اس��ت. در تمام هشت سال ریاست جمهوری اوباما، بایدن که سال ها سابقه 
عضویت در س��نای آمریکا را داش��ته، به عنوان معاون رئیس جمهور در دولت او فعالیت 

کرده بود.

فرامرز اصغری 

یمن به عنوان سرزمینی که طی ۵ سال اخیر تحت شدیدترین 
حمالت ائتالف آمریکایی – سعودی بوده و به اذعان نهادهای 
بین الملل��ی این ائتالف جز کش��تار و ویران��ی کارکرد دیگری 
نداش��ته، ای��ن روزه��ا از اصلی ترین محوره��ای پردازش های 
رسانه ای جهان شده است. سعودی با به شهادت رساندن برخی 
فرماندهان یمنی و تش��دید حمالت در حالی به  دنبال ادعای 

برتری در جنگ بود که عملیاتی مهم از س��وی مقاومت یمن 
تمام این معادالت را بر هم��ز زد. رتش یمن دیروز بزرگترین 
عملیات پهپادی تاریخ خود را با بمباران بزرگترین منبع ذخایر 
استراتژیک نفتی عربستان سعودی به اجرا درآورد که طی آن، 
1۰ فروند پهپاد مس��لح یمنی، این هدف منحصر به فرد را در 
عمق 1۲۰۰ کیلومتری خاک سعودی به آتش کشیدند که بر 
این اساس، وسعت، حجم و برد این حمالت، تحول شگرفی در 

طول جنگ یمن به شمار می آید.
این عمالت در حالی صورت گرفت که بسیاری آن را عملیاتی 
نادر  می دانند که می توانند بر سرنوشت معادالت منطقه تاثیر 
بس��یاری داشته باشد. نخستین محور مهم آن است که هدف 
این عملیات، در عمق 1۲۰۰ کیلومتری خاک سعودی از مرز 
یمن واقع شده است که چنین بردی در عملیات های پهپادی 
یمن علیه اهداف س��عودی بی نظیر است و عملیات های قبلی 

ارت��ش یمن، صدها کیلومتر کمتر از این اهداف قرار داش��ته 
است. نکته دیگر آنکه منطقه ای که چاه های نفت و پاالیشگاه 
س��عودی الش��یبه در آن قرار گرفت��ه، در 1۰ کیلومتری مرز 
امارات متحده عربی ق��رار دارد و به نوعی یمن به امارات نیز 
هش��دار می دهد که اگر به سیاس��ت تجزی��ه یمن ادامه دهد 

سرنوشتی همچون سعودی در انتظار آن خواهد بود. 
نکته بس��یار مهمی که در این تحوالت باید مورد توجه داشت 
آن است که اعزام همزمان 1۰ فروند پهپاد که به معنای عبور 
آنها از عرض جغرافیای پهناور عربستان است بدین معناست 
که سامانه های پدافندی فوق پیشرفته سعودی که با هزینه کرد 
گزاف آل س��عود از غربی ها خریداری و نصب ش��ده است در 
مقابل پهپادهای س��اده و بعضاً دست س��از رزمندگان یمنی، 
کاماًل ناکارآمد و فلج اس��ت و نتوانسته حتی یک فروند از این 
1۰ پهپاد را در طول بیش از 1۲۰۰ کیلومتر و طی مدت زمان 

طوالنی عبور آنها بر فراز خاک این کشور، رصد کرده و مورد 
هدف قرار دهد. در اصل س��عودی که ادعای برتری سیس��تم 
دفاعی را سر می داد باردیگر در برابر مقاومت یمن ناتوان ماند 
چنانکه گنبد آهنین صهیونیست ها در برابر مقاومت فلسطین 
ناتوان بوده اس��ت. به عبارتی این وضعیت را می توان شکست 
سیس��تم موشکی و دفاعی آمریکا و صهیونیست ها دانست که 
پیامدهای سنگینی برای آنها به همراه خواهد داشت چنانکه 
حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز به س��مت سایر سیستم های 
راداری ب��ه ج��ز آمریکا روی آورده اند ک��ه خرید اس ۴۰۰ از 

سوی ترکیه نمودی از این وضعیت است. 
به ه��ر تقدیر عملیات پهپادی یمنی ه��ا را می تواند فاز جدید 
چینش معادالت یمن و منطقه دانست که شکستی بزرگ برای 
ائتالف آمریکایی- سعودی قلمداد می شود در حالی که قدرت و 

یکپارچگی مقاومت یمنی را بر همگان آشکار می کند. 

یادداشت

جنب��ش جلیق��ه زرده��ا دی��روز به ۹  ن ا ماهگی خود رس��ید؛ جنبش��ی که در بح�����ر
آس��تانه برگزاری نشس��ت س��ران گروه ۷، هراس »امانوئل 
ماک��رون« رئیس جمهوری ج��وان فرانس��ه را از برگزاری 
تجمعات مخالفان خود در حاش��یه اج��الس رهبران هفت 

کشور بزرگ صنعتی جهان برانگیخته است.
به دنبال هش��دار فرانس��ه مبنی بر سرکوب هر گونه تجمع 
و تظاهراتی در حاش��یه نشس��ت گروه ۷ که به میزبانی این 
کشور برگزار می ش��ود، روز پنجشنبه یک شهروند آلمانی 
مظنون به اقدام های خشونت آمیز در جریان نشست سران 
گروه ۲۰ در هامبورگ آلمان در س��ال ۲۰1۷ ، از فرانس��ه 

اخراج شد. 
این شهروند آلمانی هفته پیش در ساحل عاج دستگیر شد 
و ضمن تبعید به آلمان، فرانسه او را از حضور در این کشور 
تا پایان نشس��ت مزبور منع کرده است. این تبعه آلمانی در 
گفت وگو با رادیوی آلمانی "دریکلند" گفت  که قرار بود به 
عنوان خبرنگار برای پوشش نشست به بیاریتز برود. پاریس 
این شهروند آلمانی را پیش از نشست سران گروه ۷ که قرار 
اس��ت از ۲۴ تا ۲6 اوت در شهر س��احلی بیاریتز در جنوب 
فرانسه برگزار شود، اخراج کرد. وزارت کشور فرانسه اخراج 

این تبعه آلمانی را تأیید کرده است.

این اقدام فرانس��ه، تالشی آشکاری از سوی کاخ الیزه برای 
جلوگیری از خش��ونت احتمالی اعتراضی در جریان نشست 

گروه ۷ است. فرانسه در حالی در آستانه میزبانی رهبران ۷ 
کش��ور بزرگ صنعتی جهان قرار دارد که این کشور از 1۷ 
نوامبر سال ۲۰1۸)۲6آبان ۹۷( شاهد تجمع ها و تظاهرات 
معترضان به سیاس��ت ه��ای اقتصادی دول��ت و ضد نظام 
س��رمایه داری اس��ت؛ اعتراض هایی که با 3۰۰هزار نفر در 
روز نخست آغاز شد و اگر چه تعداد جمعیت معترضان تا به 

کمتر از 1۰هزار نفر رسیده اما همچنان زنده است. 
روزنامه انگلیس��ی زبان "اکس��پرس" در تحلیلی با پرداختن 
به اخراج یک ش��هروند آلمانی از فرانس��ه می نویسد: دولت 
فرانس��ه امس��ال قوانین "ضد ش��ورش" بحث برانگیز را در 
تالش برای مهار جنب��ش جلیقه زردها که موجب درگیری 
های ش��دید بی��ن معترضان و نیروهای پلی��س و نیز غارت 
ش��ده وضع کرد. اکسپرس افزود: وزارت کشور فرانسه اوایل 
هفته گذشته تبعید این شهروند آلمانی که متهم بهارتکاب 
به "اقدامات خش��ونت آمیز علیه مقام��ات اجرای قانون" در 
اجالس G۲۰ در هامبورگ که منجر به درگیری های شدید 
بین معترضین و پلیس شد را تایید کرده است. وزارت کشور 
فرانس��ه در بیانیه ای اعالم کرد: "این مرد به دلیل داش��تن 
روابط ق��وی با جنبش فوق چپگرای آلم��ان و نیز درگیری 
در اقدام��ات خش��ونت آمیز برای پلیس ب��ه عنوان عنصری 
نامطلوب شناخته شده است. حضور او  در خاک فرانسه ، با 
توجه به رفتار گذش��ته اش یک تهدید واقعی و جدی برای 
نظم عمومی است."  ممنوعیت سفر او در ۲۹ اوت ، سه روز 

پس از پایان اجالس سران گروه ۷ برداشته می شود.

حیات 9 ماهه جنبش جلیقه زردها 
در حالی مقام های میانمار و بنگالدش  بش�ر در تواف��ق جدیدی اعالم کردند که دو حق�وق 
کش��ور به زودی طرح دیگری را برای بازگش��ت حدود یک 
میلی��ون نف��ر از آوارگان مس��لمان روهینگیایی ب��ه ایالت 
راخین میانمار به موقع اجرا می گذارند که س��ابقه رفتاری 
ای��ن کش��ورها همچن��ان ابهام��ات بس��یاری را پیش پای 

روهینگیایی ها قرار داده است.
خبرگ��زاری "پی تی ای" هند به نقل از  ژا تای س��خنگوی 
دولت میانمار  گزارش داد: طرف های درگیر موافقت کردند 
که روند بازگش��ت مسلمانان روهینگیا از روز پنجشنبه آغاز 
ش��ود. عبدالکالم مسوول امور مهاجران در بنگالدش نیز در 
این زمینه گفت: هویت مس��لمانان روهینگیا توسط میانمار 
تایید ش��ده اس��ت و آنها م��ی توانند در ص��ورت تمایل به 
کش��ور خود بازگردند. وی افزود: دولت بنگالدش از مقامات 
محلی در کاگس بازار درخواست کرده است تا با مسلمانان 
روهینگیا که در فهرست تهیه شده قرار دارند تماس گرفته 
و در ص��ورت رضایت پناهجوی��ان روهینگیا، آنه��ا را برای 
بازگش��ت به میانمار آماده کنند.کارولین گالک سخنگوی 
کمیسر عالی پناهجویان سازمان ملل در مورد توافق جدید 
توضیح داد : دولت بنگالدش از ما درخواس��ت کرده است تا 
برای تایید هویت  3 هزار و ۴۵۰ مس��لمان روهینگیا که به 
صورت داوطلبانه حاضر به بازگش��ت به میانمار شده اند، به 
آنها کمک کنیم. بنگالدش اسامی ۲۲ هزار نفر را به میانمار 
ارس��ال کرده اس��ت اما تنها 3 هزار و ۴۵۰ نفر مورد تایید 

مقامات میانماری قرار گرفته اند. داکا و نایپیدائو در ۲۵ ماه 
نوامبر ۲۰1۷) ۴ آذر 13۹6( یک توافق نامه برای بازگشت 
پناهجوی��ان روهینگیا ب��ه خانه های خ��ود در ایالت اخین 
میانمار امض��ا کردند. اما این توافق به دلیل فراهم نش��دن 

شرایط مناسب از سوی دولت میانمار اصال اجرایی نشد.
بیش از 1۰ هزار پناهجوی مس��لمان روهینگیا س��اکن در 
ایالت جامو و کش��میر پس از لغو اصل 3۷۰ قانون اساس��ی 
،نگران اخراج خود از این ایالت ش��مالی هند هس��تند. دل 
محم��د یک پناهجوی روهینگیا گفت: لغو اصل 3۷۰ قانون 
اساس��ی هند وضعیت ما را تغییر نمی دهد. ما ش��هروندان 
هند نیس��تیم و به دنبال دریافت ش��هروندی این کشور نیز 
نمی باشیم. ما در انتظار فراهم شدن شرایط برای بازگشت 
به میانمار هستیم.پناهجویان روهینگیا از سال 1۹۹۴ وارد 
جامو ش��دند. تعداد آنها بین س��ال ه��ای ۲۰۰۷ تا ۲۰1۷ 

افزایش یافت.
 این افراد در جامو مش��غول به کارهایی چون  ساخت و ساز، 
جمع آوری زباله و کشاورزی هستند. محمد طاهر یک پناهجوی 
دیگر روهینگیا گفت: ما خواهان بازگش��ت به میانمار هستیم 
زیرا برای مهاجران آینده ای در هند وجود ندارد. شرکت ها و 
کارخانه ها به دلیل هراس از نارضایتی مقامات هندی، حاضر به 
استخدام مسلمانان روهینگیا نیستند. گروههای تندرو هندی و 
دولت هند در سالهای اخیر همواره خواستار اخراج پناهجویان 
روهینگیایی شده اند. بزرگترین جمعیت پناهجویان روهینگیا 

در هند در شهر جامو حضور دارند.

روهینگیایی ها همچنان گرفتار سرنوشتی نامعلوم 

عملیاتی ویژه

تجهیزات آمریکایی نیز نتوانست مانع بزرگترین عملیات مقاومت یمن در عمق خاک سعودی شود 

سوختن آرامکو در آتش پهپادهای یمنی 

ره وزی��ر دف��اع هن��د در حالی  اعالم کرد این کش��ور ممکن ش�ب��ه قا
اس��ت در دکتری��ن خود درباره متوس��ل نش��دن 
پیش دس��تانه به س��الح هس��ته ای در مناقش��ه با 
پاکس��تان تجدید نظ��ر کند که مقام��ات نظامی 
پاکس��تان نیز بر پاس��خ گویی متقابل ب��ه اقدامات 

هند تاکید کردند.
راجن��ات س��ینگ، وزیر دفاع هند اع��الم کرد این 
کشور ممکن است در دکترین خود درباره متوسل 
نشدن پیش دس��تانه به سالح هسته ای در مناقشه 

با پاکستان تجدید نظر کند.
وزی��ر دفاع هند در حالی این مطلب را اعالم کرده 
که فضایی از تنش فزاینده بر روابط هند و پاکستان 
درباره منطقه کش��میر حاکم است. وزیر دفاع هند 
به پوکران ، پایگاهی که کش��ورش در سال 1۹۹۸ 
در دوره نخس��ت وزی��ری آتال واجپای��ی در آن با 
موفقیت به آزمایش های هس��ته ای مبادرت کرد، 

عزیمت ک��رده بود و این مطل��ب را در این پایگاه 
عن��وان کرد. وزیر دفاع هن��د در پایان دیدار خود 
از پوک��ران در ش��بکه اجتماع��ی توییتر نوش��ت: 
"پوکران مکانی اس��ت که عزم راسخ آتال واجپایی 
ب��رای تبدیل هند به قدرت هس��ته ای را ش��اهد 
بود و همچنان به ش��دت به دکترین »عدم توسل 
پیش دس��تانه« به سالح هسته متعهد است". وی 
همچنین هش��دار داد "هند این دکترین را به طور 
کامل رعایت کرده اس��ت. آنچه که در آینده پیش 

خواهد آمد، بستگی به اوضاع خواهد داشت".
هند در س��ال 1۹۹۹ متعهد ش��ده ب��ود در صورت 
بروز بحران به طور پیش دس��تانه به س��الح هسته 
ای متوسل نخواهد شد. در میان کشورهای همسایه 

هن��د، چین نیز چنین دکترینی را تصویب کرده اما 
پاکس��تان چنین دکترینی را تصویب نکرده اس��ت. 
تنش ها میان هند و پاکس��تان بعد از تصمیم دولت 
نارندرا مودی، نخست وزیر هند برای لغو خودمختاری 
بخشی از کشمیر که دهلی نو کنترل آن را در دست 
دارد و پاکستان نیز مدعی آن است، به شدت افزایش 
یافته اس��ت. اسالم آباد این تصمیم را محکوم کرده 
اس��ت.در این میان »آصف غفور« سخنگوی ارتش 
پاکس��تان اعالم کرد که ارتش این کش��ور با قدرت 
به هر گونه تجاوز هند به اراضی پاکستان پاسخ می 
دهد. در همین رابط��ه »ژانگ جون« نماینده چین 
در س��ازمان ملل پس از پایان جلسه شورای امنیت 
پیرامون اوضاع جامو و کش��میر که پش��ت درهای 

بسته انجام ش��د؛ تاکید کرد: اعضای شورای امنیت 
بر این باورند که هند و پاکس��تان بای��د از اقدامات 
یکجانبه درباره منطقه مورد مناقش��ه پرهیز کنند. 
وی افزود: اعضا همچنین از وضعیت حقوق بش��ری 
جامو و کشمیر نگران بوده و خواهان آن هستند که 
طرفین مناقش��ه از هرگونه اقدامی که به دامن زدن 
تنش ها منجر شود پرهیز کنند حال آنکه اکنون نیز 
تنش ها ش��دید و خطرناک است. این در حالی است 
که »سید اکبرالدین« نماینده هند در سازمان ملل، 
مدعی است چین سعی می کند نظر خود را به سایر 
اعضا بسط دهد. وی همچنین تصمیم اخیر هند در 
رابطه با منطقه تحت مناقش��ه را مس��ئله ای داخلی 
تعبیر کرد و مدعی شد اعمال محدودیت علیه مردم 

منطقه حکم عالج پیش از واقعه است.
در این میان نکته قابل توجه کاهش روابط آمریکا 
با پاکس��تان است چنانکه در حالیکه رئیس جمهور 
آمریکا برای میانجیگری میان پاکستان و هند ابراز 

تمایل کرده است، یک روزنامه پاکستانی از کاهش 
۴۴۰ میلی��ون دالری کمک ه��ای واش��نگتن ب��ه 
اسالم آباد خبر داد. شبکه روسی راشاتودی در این 
خصوص گزارش کرد، در ش��رایطی که واش��نگتن 
قص��د دارد نق��ش میانج��ی را میان پاکس��تان و 
هندوس��تان در خصوص بحران به وجود آمده در 
کشمیر ایفا کند، این کاهش کمک ها به اسالم آباد، 
پیام ه��ای متناقض��ی را الق��ا می کن��د. طبق این 
گزارش، این کاهش کمک ه��ای آمریکا به مفهوم 
آن اس��ت که پاکس��تان ۴.1 میلیارد دالر دریافت 
خواهد کرد که در واقع تقریباً بیش از نیمی از کل 
مبلغی است که واشنگتن ۹ سال پیش وعده داده 
بود. طبق قانون »کری لوگار برمن« که در س��ال 
۲۰1۰ اجرایی ش��د، این بس��ته کمکی آمریکا در 
اصل معادل ۷.۵ میلیارد دالر تعیین ش��ده بود اما 
کاهش روابط میان آمریکا و پاکس��تان، توزیع این 

بودجه را به تعویق انداخته بود.

بحران کشمیر همچنان زبانه می کشد 
خط و نشان کشیدن اتمی هند و پاکستان


