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از حــدود دو مــاه پیــش تاکنون 
تحوالت یمن سمت و سوی جدیدی 
به خود گرفته است. بسیاری از ناظران 
بین المللی که پرونده یمن را پیگیری 
می کنند یا اینکــه در این پرونده مقام 
سیاسی یا اجرایی به حساب می آیند، 
معتقدند کــه طی هفته هــای اخیر 
بســیاری از معادالت به صورت کامل 
در حال چرخش به ســمت انصاراهلل 
یمن و کمیته های مردمی این کشــور 
است. روزنامه تایمز درباره یمن نوشته 
است که تحوالت این کشور به سمتی 
می رود که آرام آرام شاهد زدوده شدن 
غبار هســتیم و ایــن می تواند به ضرر 
عربستان ســعودی تمام شود. زمانی 
که بحث از عربســتان به میان می آید، 
همه به این جمع بندی می رســند که 
این کشور با گذشت 6 سال و 9 ماه از آغاز 
تجاوز به یمن، هنوز نتوانسته  آنگونه که 
می خواهد اوضاع را به نفع خود رقم بزند 
و تغییر دهد. در این میان هرازچندگاهی 
فشــارهای بین المللی بــه ریاض هم 

افزایش پیدا می کند تا ســازمان ملل، 
حامیان عربســتان و حتی نهادهای 
مدنی و بین المللی به دنیا بگویند که آنها 
هم در حال پیگیری امور یمن هستند. 
به عنوان مثال اخیراً سازمان »انتصاف« 
ویژه حقوق زنان و کــودکان یمن آمار 
جدیدی را درباره ارتکاب جنایات ائتالف 
سعودی در یمن طی هفت سال گذشته 
منتشر و اعالم کرد که تعداد کودکان 
قربانی تجــاوزات ســعودی از ابتدای 
جنگ تاکنون به ۳۸۲۵ کشته و ۴۱۵۷ 
مجروح رسیده است. این سازمان حقوق 
بشری در یک کنفرانس مطبوعاتی در 
صنعا با ارائه مســتندات اعالم کرد که 
در نتیجه تجــاوزات و حمالت ائتالف 
سعودی طی هفت ســال اخیر، تعداد 
خانواده های آواره به 6۷۰ هزار و ۳۴۳ 
خانواده در ۱۵ اســتان و تعداد نوزادان 
نارس و معلول به حدود 6۰۰ هزار نفر 
رسیده است که برای زنده ماندن نیاز به 
سوخت و مهدکودک دارند. این آمار در 
حالی منتشر شده که ریاض همچنان 
در حال حمله بــه اهداف غیرنظامیان 
اســت و حاال بحث فروش تسلیحات 
مطرح می شــود. در این راســتا روز 
گذشته )جمعه( گروهی از سناتورهای 

آمریکا مخالفت خود را با دولت بایدن 
درخصوص فروش تسلیحات عمده به 
عربستان سعودی جهت مداخله ریاض 
در درگیری یمن، نشان دادند. رویترز 
در این خصوص اعالم کرد که قطعنامه 
مشــترکی درخصوص مسدودسازی 
پیشنهاد 6۵۰ میلیون دالری فروش 
تسلیحات آمریکا به عربستان سعودی 
توسط سناتورهای جمهوری خواه راند 
پل، مایک لی و برنی ساندرز ارائه شده 
است. سندرز که یک سناتور سوسیال 
به حساب می آید اعالم کرد که»ادامه 
فروش سالح می تواند رقابت تسلیحاتی 
را در خاورمیانه افزایش دهد و همچنین 
فناوری های نظامی ما را به خطر اندازد. 
از آنجایی که دولت سعودی به درگیری 
و جنگ در یمن ادامه می دهد و مردم 
خودش را ســرکوب می کند، ما نباید 
آن ها را با ســالح های بیشتر تشویق 
کنیم.« این لفاظی هــا البته چندین 
بار در کنگره آمریکا و علیه سعودی ها 
اتفاق افتاده اســت، اما واقعیت دقیقاً 
۱۸۰ درجه متفاوت تر از این مســائل 
است و آمریکایی ها در کنار فرانسوی ها، 
بریتانیایی ها، نروژی هــا، بلژیکی ها و 
غیره در حال فروش تسلیحات در ابعاد 

بسیار زیاد به عربستان و امارات هستند 
که زمیِن بازی آنها فعاًل یمن به حساب 
می آید. این روند اگرچه ادامه دارد، اما 
اقداماتی از ســوی دو طــرف در حال 
شکل گیری اســت که نشان می دهد 
اوضاع چندان هم به نفع ســعودی ها 

پیش نمی رود. 
حمله شورای امنیت به انصاراهلل

از حدود یکماه پیــش که انصاراهلل 
یمن در استان استراتژیک و مملو از نفت 

و گازِ مأرب دست به اقدامات گسترده 
زد، به نوعی تمام معادالت سعودی ها 
و سپس آمریکا و بریتانیا به هم ریخت. 
این استان که در شمال یمن قرار دارد 
با توجه به ترکیب جمعیتی اش می تواند 
باعث یکپارچگی حاکمیت انصاراهلل 
در یمن شــود؛ چراکه اکثر قبیله های 
حاضر در مأرب به نوعی از عربســتان 
روی گردانده اند و حاال با انصاراهلل بیعت 
کرده اند. مأرب به نوعی دروازه اتصال 
شــمال به جنوب یمن و دسترسی به 
دریای عرب را تسهیل می کند و از سوی 
دیگر وجود منابع انرژی در این استان 
اهمیت ویــژه ای دارد. توجه داشــته 
باشید که مأرب اولین استانی است که 
از نظر میزان انباشت نفت و گاز، مورد 
نظر تمام طرف هــای درگیر در جنگ 
یمن بوده که بــدون تردید انصاراهلل با 
تســلط بر آن می تواند این ذخایر را در 
اختیار بگیرد. تســلط بر استان مأرب 
می تواند راه را برای فتح اســتان های 
جنوبی و شرقی یمن باز کند و به نوعی 
انصاراهلل به راحتــی می تواند به اقصی  
نقاط یمن وارد شود و در حقیقت نقشه 
جداسازی یمن جنوبی و تجزیه کشور 
را به بن بست می کشاند. مساله دیگر 
این است که با تسلط انصاراهلل بر استان 
مأرب این جریان به راحتی می تواند به 
خلیج عدن راه باز کند و به همین دلیل 
است که می بینیم نماینده ویژه آمریکا 
اخیراً در هفتمین سفر خود به یمن برای 
اولین بار به مناطق مذکور سفر کرده 
که نشــان می دهد اوضاع برای غرب و 
عربستان بسیار وخیم رقم خورده است. 
اما شکست های عربستان به همینجا 
ختم نمی شــود، بلکه طی یک هفته 
اخیر، انصاراهلل توانست با ورود به بندر 
الحدیده این جغرافیای اســتراتژیک 
را به دســت بگیرد. فتــح الحدیده در 
جنوب غربی یمن و همچنین پاکسازی 
مأرب در شمال این کشــور به خوبی 
نشان می دهد که به غیر از ریاض، حاال 
آمریکایی ها هم در تنگنای سیاسی و 
میدانی قرار گرفته اند. به همین دلیل 
پنجشنبه، شورای امنیت سازمان ملل 
متحد با صدور بیانیه ای حمله ادعایی 
انصاراهلل یمن به ســاختمان سفارت 

سابق آمریکا در صنعا را محکوم کرد. این 
بیانیه نشان می دهد که ایاالت متحده به 
نوعی در حال تغییر روند سیاسی برای 
فشار آوردن به انصاراهلل یمن هستند؛ 
چراکه اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل خواستار خروج فوری همه اعضای 
حوثی  از این ساختمان ها و همچنین 
خواستار آزادی فوری تمامی کسانی 
شده اند که مطابق ادعاها در بازداشت به 
سر می برند. اینکه چه اتفاقی در سفارت 
آمریکا واقع در صنعا رخ داده مشخص 
نیســت؛ به گونه ای که چند روز پیش 
برخی منابع خبری بدون ارائه مستندات 
کافی مدعی شــده  بودند انصاراهلل به 
سفارت آمریکا در صنعا حمله و شماری 
از کارکنان محلی این مقر را دستگیر 
کرده اســت. در مقابل انصــاراهلل این 
موضوع را تایید نکرده ولی واقعیت این 
است که ساختمان این سفارت در صنعا 
اساساً از ســال ۲۰۱۵ میالدی بسته 
شده و همچنین از سال ۲۰۱9 تاکنون 
حقوق کارمندان محلی سفارت در یمن 
توسط واشنگتن پرداخت نشده است. بر 
همین اساس اینکه حاال شورای امنیت 
یک کنشگری سیاسی ضد انصاراهلل با 
درون مایه امنیتی به راه انداخته، نشان 
می دهد که ایاالت متحده به هر ترتیبی 
که شــده به دنبال آن اســت تا بتواند 
اوضاع را علیه این جریان متشنج کند تا 
اسنادی که در درون سفارت وجود دارد، 
بعالوه مسائل دیگر امنیتی و سیاسی 

پنهان بماند. 

شورای امنیت خواستار تخلیه سفارت آمریکا در صنعا توسط انصاراهلل شد؛ 

کنشگری سیاسی با درون مایه امنیتی
سازمان »انتصاف« ویژه 

حقوق زنان و کودکان 
یمن اعالم کرده که تعداد 
کودکان قربانی تجاوزات 
سعودی از ابتدای جنگ 
تاکنون به ۳۸۲۵ کشته 
و ۴۱۵۷ مجروح رسیده 
است و این رقم در حالی 

افزایش می یابد که فروش 
تسلیحات به ریاض از سوی 

غرب ادامه دارد

فتح الحدیده در جنوب 
غربی یمن و همچنین 

پاکسازی مأرب در شمال 
این کشور توسط انصاراهلل 

به خوبی نشان می دهد 
که به غیر از ریاض، حاال 

آمریکایی ها هم در تنگنای 
سیاسی و میدانی قرار 
گرفته اند و این روند تا 

آنجا پیش رفته که کار به 
اتهام زنی و تهدید مستقیم 

رسیده است

رسانه های اسرائیلی از برخی جزئیات جدید تماس تلفنی نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس جمهور ترکیه 
خبر دادند. به گزارش روسیاالیوم، رسانه های اسرائیلی اعالم کردند: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی 
تماس تلفنی با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل بر تمایلش برای تقویت روابط میان دو طرف تأکید کرد. این مکالمه 
تلفنی ۱۵ دقیقه طول کشید و تقریبا مثبت بود و اردوغان موضوع پرونده فلسطین را پیش کشید اما بنت از واکنش 
نشان دادن به آن خودداری کرد. پنجشنبه به دنبال آزادی یک زوج اسرائیلی که به 
اتهام جاسوسی در ترکیه بازداشت شده بودند، نفتالی بنت با رجب طیب اردوغان 
تماس تلفنی برقرار کرد. دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعالم 
کرد که بنت در تماس تلفنی با رئیس جمهور ترکیه به خاطر همکاری او در آزادی 
زوج اسرائیلی متهم به جاسوسی در استانبول تشکر کرد. این اولین تماس بین یک 

نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور ترکیه از سال ۲۰۱۳ است.

وزیر اطالع رسانی لبنان تأکید کرد، اگر استعفای وی به گشایشی در روابط بیروت و کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس منجر شود، آماده است این کار را بکند.  جورج قرداحی، وزیر اطالع رسانی لبنان در مصاحبه با روزنامه 
الجمهوریه گفت: من با هر راهکاری که منفعت ملی را محقق کند موافقت می کنم و آماده ام اگر استعفایم به گشایشی 
در روابط بیروت و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس منجر شود، این کار را بکنم. وی افزود: همگان می دانند 
که مشکل کنونی تنها من نیســتم بلکه مربوط به موضع عربستان درباره نقش 
حزب اهلل در لبنان و منطقه اســت. همانطور که ریاض بارها این مسئله را گفته 
است. اما مسئله ای که مانع برگزاری نشســت کابینه می شود دودستگی درباره 
طارق البیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت است. دولت با چالش های بسیار 
سختی در سطح معیشــتی و اجتماعی و اقتصادی و مالی مواجه است. قرداحی 

گفت: من نگران این هستم که استعفایم عربستان را راضی نکند.

قرداحی: اگر استعفایم به حل بحران کمک می کند، آماده ام!جزئیات تماس اردوغان با تل آویو پس از 8 سال 

رهبر جریان صدر عراق با ادعــای وجود نیروهای 
بی انضباط در ســازمان حشدالشــعبی تأکید کرد که 
گروه های بی انضباط باید فورا منحل شوند و سالحشان 
را به دولت تحویل دهند. به گزارش الســومریه نیوز، 
مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق روز پنجشنبه در 
یک نشست خبری مدعی وجود نیروهای بی انضباط 
در سازمان حشدالشعبی شد و گفت که این نیروها باید 
انفصال خدمت شوند. وی در ادامه بر لزوم تشکیل سریع 
دولت عراق پس از اعالم رسمی نتایج انتخابات تأکید 
کرد و افزود: دنیا شاهد ســالمت انتخابات اخیر عراق 
بود. مقتــدی صدر تصریح کرد: ملت خواســتار اعالم 
نتایج انتخابات و تشکیل سریع دولت هستند و ما برای 
تشــکیل دولت اکثریت ملی در عراق تالش می کنیم. 
رهبر جریان صدر عراق از کســانی که می خواهند در 

دولت بعدی مشارکت داشته باشند، خواست تا اشخاص 
فاسد منتســب به خود را مورد بازخواست قرار دهند. 
رهبر جریان صدر عراق هم با انتشار توییتی، خواستار 
بررســی دارایی های مقامات عــراق در دوره آتی در 
راستای مقابله با فساد در این کشور شد. وی در صفحه 
توییتر خود نوشت: ما باید »قانون از کجا آورده ای« را 

فعال سازی کنیم.

مودی مجبور شد روز گذشــته )جمعه( سه قانون 
بخش کشاورزی را که باعث شد تا کشاورزان در سراسر 
هند بیش از یک سال علیه آن دست به اعتراض بزنند، 
لغو کند. به گزارش رویترز، این لوایح که در ســپتامبر 
سال گذشته میالدی ارائه شد، با هدف حذف مقررات 
بخش کشــاورزی بود و به کشــاورزان هندی اجازه 
می داد محصوالت را به خریداران فراتــر از بازارهای 
عمده فروشــی تحت نظارت دولت بفروشــند؛ جایی 
که کشــاورزان از حداقل قیمت فــروش محصوالت 
برخوردار می شدند. کشاورزان نگران از این مساله که 
ایجاد این اصالحات باعث کاهش قیمت محصوالتشان 
شود دست به اعتراضات گسترده سراسری در هند زده 
و توجه هنرمندان و فعاالن در هند و خارج از این کشور 
نیز به اعتراضات جلب شد. نارندرا مودی، نخست وزیر 

هند در سخنرانی برای مردم که دیروز صورت گرفت، 
گفت: آمده ام که به شما بگویم این لوایح لغو می شوند. 
به کشــاورزان تاکید دارم تا به خانه ها، نزد خانواده و 
مزارع خود برگردند و کار و اشتغال خود را از سر بگیرند. 
لغو ناگهانی این لوایح کــه دولت گفته بود برای مقابله 
با اتالف شــدید و ناکارآمدی ها ضروری است، پیش از 

انتخابات اوایل سال آینده صورت گرفته است.

با حذف سه ماده قانونی توسط نارندا مودی؛

کشاورزان هند باالخره پیروز شدند
مقتدی صدر:

نیروهای بی انضباط حشدالشعبی انفصال خدمت شوند!

خبرخبر

فرشاد گلزاری

نماینده ویژه سازمان ملل:
  افغانستان در آستانه
 فاجعه بشری است

نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان 
هشــدار داد، این کشور در آســتانه یک فاجعه 
بشــری قرار دارد و اقتصاد در حال فروپاشی آن 
نیز خطر افــراط گرایی را افزایــش می دهد. به 
گزارش آسوشــیتدپرس، دبورا لیونز، نماینده 
ویژه ســازمان ملل در امور افغانســتان گفت، 
ســازمان ملل پیش بینی می کند که 6۰ درصد 
از جمعیت ۳۸ میلیونی افغانســتان با ســطوح 
بحرانی گرسنگی روبرو هســتند که این مساله 
در زمستان بدتر هم می شــود. تولید ناخالص 
داخلی این کشــور ۴۰ درصد کاهش داشــته 
است. این مقام سازمان ملل همچنین به شورای 
امنیت گفت که از بروز یک فاجعه بشری می توان 
جلوگیری کرد چون علت اصلی آن تحریم های 
اقتصادی علیه طالبان اســت که ۱۵ اوت سال 
جاری میالدی و پس از خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانستان کنترل کابل را به دست گرفت. این 
تحریم ها سیستم بانکی این کشور را فلج کرده 
و بر تمامی حوزه های اقتصادی افغانســتان اثر 
گذاشته اســت. ذخایر 9 میلیارد دالری بانک 
مرکزی افغانستان که بیشتر آن در ایاالت متحده 
نگهداری می شود، پس از فروپاشی دولت سابق 
کابل مسدود شــده اســت. همچنین قرار بود 
افغانستان در ۲۳ اوت ســال جاری میالدی به 
۴۵۰ میلیون دالر از صنــدوق بین المللی پول 
دسترسی داشته باشد، اما صندوق بین المللی 
پول به دلیــل فقدان شــفافیت در مورد دولت 
جدید افغانســتان، این امکان را از کابل ســلب 

کرده است.
لیونز همچنین افزود: فلج شدن بخش بانکی 
افغانســتان باعث می شود تا سیســتم مالی این 
کشور به تبادالت مالی غیررسمی و حساب نشده 
وارد شــود. این روند تنها باعث تسهیل فعالیت 
تروریسم و قاچاق مواد مخدر می شود که نخست 
بر خود افغانســتان و بعد بر منطقه اثر می گذارد. 
وی ادامه داد: یک تحول منفــی بزرگ، ناتوانی 
طالبان در جلوگیری از گســترش گروه داعش 
است که اکنون به نظر می رســد تقریبا در تمام 
والیات حضور دارد و به طور گســترده ای فعال 
اســت. تعداد حمالت منتســب به داعش از 6۰ 
مورد در سال گذشته به ۳۳۴ مورد در سال جاری 
افزایش چشمگیری داشته است. این مقام مسئول 
در ســازمان ملل همچنین به جامعه بین الملل 
تاکید کرد تــا راه هایی را بــرای تامین حمایت 
مالی از مردم افغان بیاید چون این افراد به شدت 
احســاس می کنند که به واســطه شرایط پیش 
آمده که خودشان دخالتی در آن ندارند، مجازات 
می شوند، کنار گذاشته و رها شده اند: رها کردن 
آنها یک اشتباه تاریخی است. ما باید برای سه یا 
چهار ماه آینده روی کمک به آســیب پذیرترین 

افغان ها در زمستان تمرکز کنیم.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان 
افزود: جامعه بین المللی نیاز فــوری به یافتن 
راهی برای حمایــت مالــی از کادر درمان در 
بیمارستان های دولتی، کارکنان در برنامه های 
امنیت غذایی و در نهایت بــه آموزگاران دارد تا 
دختران افغان بتوانند از حق خود برای آموزش و 
تحصیل بهره مند شوند. وی همچنین به اعضای 
شورای امنیت ســازمان ملل اطمینان داد که 
ســازمان ملل تمام تالش خود را به کار خواهد 
گرفت تا اطمینان حاصل شود که بودجه در نظر 
گرفته شده توســط طالبان مورد سوءاستفاده 
قرار نگیرد و منحرف نشــود. لیونز همچنین به 
این نکته اشاره کرد که تنها راه برای جلوگیری 
از هدر رفت بســیاری از پیشرفت های ۲۰ سال 
گذشته این اســت که طالبان از انزوای گذشته 
خود دوری کنند و با ســایر احزاب افغانستان، 
منطقه وســیع تر و جامعــه بین المللــی وارد 
گفتگوی سیاسی شوند. هدف از این اقدام باید به 
طور کلی ایجاد یک نقشه راه با گام های مشخص 
برای ایجاد روابط سازنده بین افغانستان و جهان 
باشد. در این میان، برنامه جهانی غذا نیز اعالم 
کرده که ۲۴ میلیون افغان با گرسنگی بحرانی 
و حاد در کشــور روبرو هســتند و از این میان، 
۸.۷ میلیون نفر اکنــون در وضعیت اضطراری 
قرار دارند. برنامــه جهانی غذا اعالم کرد، تزلزل 
اقتصادی و خشکسالی باعث شده خانواده های 

افغان با گرسنگی روبرو شوند.

جهاننما


