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جنگ یمن با گذشت حدود 7 سال، 
همچنان یکی از پرونده هایی است که 
هر از گاهی دنیا و منطقه را ســورپرایز 
می کند. حاال هم ایــن پرونده نه تنها 
امارات و عربستان، به عنوان دو بازیگر 
اصلی آن، بلکه شــرکای فرامنطقه ای 
آنهــا در غرب و منطقــه را هم متحیر 
کرده است. روز دوشنبه بر اساس اعالم 
خبرگزاری رسمی امارات )وام(، پلیس 
ابوظبی از انفجار ۳ تانکر حامل سوخت 
و آتش ســوزی در منطقه تاسیسات 
صنعتی نزدیک فــرودگاه بین المللی 
ابوظبی خبــر داد. در اخبار تکمیلی 
اعالم شد که این ۳ تانکر حامل سوخت 
در منطقه صنعتی المصفح در نزدیکی 
مخازن  adnoc   قرار داشته اند که پس 
از تشدید آتش ســوزی یکباره منفجر 
شده اند. پلیس ابوظبی حدود دو ساعت 
بعد با انتشار یک بیانیه اعالم کرد که در 
اثر انفجار تانکرهای ســوخت، سه تن 
از جمله یک پاکســتانی و دو هندی 

جان خود را از دســت داده و شش تن 
دیگر نیز جراحات اندک و متوســطی 
برداشته اند. انتشار این خبر باعث شد 
تا بالفاصله پرواز هواپیماها در فرودگاه 
ابوظبی متوقف شود. در همین راستا 
ائتالف عربی اعالم کرد که اســتفاده 
از پهپادها توســط حوثی هــا را رصد 
کرده ایم و کاماًل مشــخص شده است 
که تعدادی از پهپادهای بمب گذاری 
شــده از فرودگاه بین المللی صنعا به 
پــرواز درآمدند و در امــارات به هدف 
اصابت کردند. این مواضع ائتالف عربی 
که رهبری آن را سعودی ها در اختیار 
دارند برای اماراتی ها چندان خوشایند 
نبود؛ چراکه خبرگــزاری وام به نقل 
از ســازمان ملی اورژانس و مدیریت 
بحران ادعاهای مطرح شــده درباره 
اینکه نیروهای وابســته بــه انصاراهلل 
یمن یک موشــک را به سمت امارات 
شــلیک کردند رد و مدعی شد امارات 
ســامانه های پدافند هوایی در اختیار 
دارد که قادر هستند با هرگونه تهدید از 
هر نوعی مقابله کنند. این ادعای بزرگ 
اماراتی ها اگرچه ممکن است درست 
به نظر بیاید اما انتشــار جزئیات این 

عملیات به نوعی نشان داد اماراتی ها 
چندان هــم که می گویند بــر اوضاع 
اشراف ندارند. عصر روز دوشنبه برخی 
منابع ویژه به شبکه خبری المیادین 
اعالم کردند که ۲۰ فروند پهپاد و ۱۰ 
موشک بالستیک یمنی اهداف مهمی را 
در امارات هدف قرار دادند. در این میان 
اما یحیی سریع، سخنگوی نیروهای 
مســلح یمن آب پاکی را روی دستان 
اماراتی ها و رســانه های آنها ریخت و 
تمام ابعــاد عملیات علیــه ابوظبی را 
فاش کــرد و به تمــام گمانه زنی های 
پاســخ داد. او اعالم کرد موشک هایی 
که در عملیات إعصــار الیمن )توفان 
یمن( به کار گرفته شــد موشک های 
بالدار از نوع قدس ۲ بودند و همچنین 
پاالیشــگاه نفت در منطقه المصفح 
و فرودگاه ابوظبی با چهار موشــک از 
این نوع هدف گرفته شدند. سخنگوی 
نیروهای مســلح یمن اعالم کرد که 
یک موشک بالستیک از نوع ذوالفقار 
نیز فرودگاه ابوظبــی را هدف گرفت، 
اما پهپادهای صمــاد ۳ نیز تعدادی از 
اهــداف مهم و حســاس را هدف قرار 
دادند. در این میان سخنگوی نیروهای 

مسلح یمن اعالم کرد که حمالتی هم 
به فرودگاه دبی انجام شــده است، اما 
آنچه در این میان بایــد مورد نظر قرار 
بگیرد، سکوت ابوظبی است. ضیف اهلل 
الشامی، وزیر اطالع رسانی دولت صنعا 
در این مورد اعالم کرده پیام انضباطی 
که قرار بود به امارات داده شــود، داده 
شــد و ما یک عملیات تنبیهی را علیه 
اماراتی ها به اجرا گذاشتیم و هنوز اقدام 
چندان عمیقی در خاک دشمن انجام 

نداده ایم. 

 تل آویو و واشنگتن 
هم به صحنه آمدند

اینکه چنین عملیاتی چرا در این 
برهه زمانی انجام شد، دالیل متعددی 
دارد اما یکی از این دالیل مهم، نقش 
خاکستری امارات در تحوالت میدانی 
اخیر در یمن اســت. همه به یاد دارند 
که از دو ماه پیش تاکنون پیشــروی 
انصاراهلل در استان مأرب به حدی تند 
انجام شد که بســیاری از تحلیلگران 
اماراتی و سعودی به انضمام کارشناسان 
نظامی و سیاسی غربی، اعالم کردند که 
این جنبش به زودی تمام این استان را 
در دســت خواهد داشت و نمی گذارد 
هیچ اتفاقی به نفع ائتالف عربی در یمن 
بیافتد. تحلیل این مفسران امنیتی - 
سیاسی درست بود؛ چراکه بر اساس 
داده های میدانی، انصاراهلل و کمیته های 
مردمی یمن توانستند به هر صورتی 
که بوده، نقاط اســتراتژیک مأرب که 
بیشــترین نفت یمن در آنجا انباشت 
شده را به نفع خود آزادسازی کنند و 
همین مساله نه تنها ریاض و ابوظبی، 
بلکه لندن، تل آویو و واشنگتن را نگران 
کرد. بریتانیایی ها از چند سال پیش به 
همراه آمریکایی ها در یمن به صورت 
نظامی حضور داشــتند ولــی در این 
اواخر چندین پهپاد آمریکا هم توسط 
انصاراهلل ساقط شد و واشنگتن دلیل 
اســتفاده از آن را رصد و ترور رهبران 
القاعده در یمن اعالم کرده بود. بر همین 
اساس انصاراهلل بارها اعالم کرده بود که 
اماراتی ها نباید در یمن حضور داشته 
باشند؛ چراکه آنها نیروهای خود را از 
یمن خارج کردند اما درعوض مزدوران 
سودانی، الجزایری و آفریقایی را تسلیح 
کرده و آموزش دادنــد. انصاراهلل بارها 
به اماراتی ها اعــالم کرده بود که نباید 
شــورای انتقالی جنوب یمن را مورد 
حمایت قرار دهند؛ چراکه این شورا به 
دنبال تجزیه جنوب یمن بوده و خواهد 
بود. بر این اســاس، حمله به ابوظبی 
را باید یک نوع مخابره پیام هشدار به 
امارات دانست؛ اما به نظر می رسد که 
ســعودی ها به دنبال تالفی هستند. 
پس از آنکه انصاراهلل این حمالت را به 

عهده گرفت محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان طی تماس تلفنی با محمد بن 
زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی صریحا 
این حمله را تروریستی خواند و اعالم 
کرد که پاسخ ریاض به حمالت شدید 
خواهد بود. ســاعاتی بعد هم منابع 
پزشــکی و محلی اعالم کردند که در 
حمله شامگاه دوشنبه ائتالف سعودی 
به منطقه ای مسکون در صنعا ۱۴ تن از 
جمله غیرنظامیان یمنی کشته  شدند 
که برخی  این حمله را نوعی تالفی از 
سوی امارات و عربستان می دانند. در 
این میان اما شاهد واکنش یائیر الپید، 
وزیر امور خارجه اسرائیل هم بودیم. 
او از جامعه بین الملل خواست تا فوراً 
برای جلوگیــری از تضعیف امنیت 
منطقه اقدام کنند و در همین راستا 
اعالم کرد که تل آویو در کنار ابوظبی 
خواهد ایســتاد. این در حالیست که 
جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی 
کاخ ســفید هم این حمله را محکوم 
کرد و چندی بعد عبداهلل بن زاید، وزیر 
خارجه امارات خواستار درج مجدد نام 
انصاراهلل در فهرست تروریستی شد. 
فهرستی که نام انصاراهلل در زمان ورود 
بایدن به کاخ سفید از آن خارج شد تا 
مذاکرات میان طرفین انجام شــود، 
ولی تاکنون اتفاقی در این راســتا رخ 
نداد. با این حال به رغم آنکه سعودی ها 
وعده مقابله به مثل را داده اند، نگران 
آن هستند که انصاراهلل بار دیگر دست 
به چنین اقدامــی علیه ریاض و عمق 

عربستان بزند. 

پس از حمله انصاراهلل به ابوظبی؛ عربستان منطقه مسکونی صنعا را هدف قرار داد

خونخواهی به نیابت از امارات
انصاراهلل بارها به اماراتی ها 

اعالم کرده بود که نباید 
شورای انتقالی جنوب یمن 
را مورد حمایت قرار دهند، 

چراکه این شورا به دنبال 
تجزیه جنوب یمن است و 
حمالت پهپادی شامگاه 

دوشنبه برای مخابره 
هشدار در همین راستا 

انجام شد

 ساعاتی بعد از گفت وگوی 
ولیعهد عربستان و امارات 
با یکدیگر، منابع پزشکی 
اعالم کردند که در حمله 
شامگاه دوشنبه ائتالف 

سعودی به منطقه ای 
مسکون در صنعا ۱۴ تن از 
جمله غیرنظامیان یمنی 

کشته شدند که برخی آن را 
نوعی تالفی از سوی امارات 

و عربستان می دانند

یک رسانه لبنانی از مخالفت حزب اهلل با درخواست آمریکا برای ارتباط با این حزب درباره پرونده لبنان خبر داد. 
روزنامه األخبار لبنان دیروز )سه شــنبه( اعالم کرد که آمریکا از طریق میانجیگــران پیامی را برای حزب اهلل لبنان 
ارسال و در این پیام یک درخواست از این حزب کرده اســت. األخبار در این باره نوشت: درحالی که متحدان لبنانی 
واشــنگتن کمپینی را علیه مقاومت به راه انداخته اند، میانجی ها با ارسال پیامی از ســوی دولت آمریکا به رهبری 
حزب اهلل، خواستار برقراری ارتباط با این حزب برای بررسی پرونده های مختلف 
لبنان شده اند. طبق این گزارش، حزب اهلل لبنان نیز در پاسخ به این پیام آمریکا به 
میانجی ها اعالم کرده است که به هیچ وجه حاضر به ارتباط با آمریکایی ها نیست. 
هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب اهلل لبنان هم در سخنانی در تایید 
این مطلب گفت:آمریکا همواره خواهان ارتباط با حزب اهلل است اما ما با این مسئله 

مخالفیم.

در پی اعالم اجرای دستور تخلیه منزل یک شهروند فلسطینی در محله الشیخ جراح در شهر قدس اشغالی، درگیری هایی 
میان فلسطینیان و نیروهای پلیس رژیم صهیونیســتی رخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانســه، نیروهای پلیس رژیم 
صهیونیستی با فلسطینیان حامی محمود صالحیه، شهروند فلسطینی که تهدید کرده بود در صورت اجرای دستور تخلیه 
منزلش در محله الشیخ جراح واقع در قدس اشغالی، اقدام به خودسوزی می کند، درگیر شدند. پلیس رژیم صهیونیستی و 
شهردار قدس در بیانیه ای مشترک اعالم کردند، نمایندگانی به منظور اجرای دستور 
تخلیه پس از اختصاص دادن این زمین برای ساخت مدرسه ای به نفع ساکنان محله 
الشیخ جراح به سمت منزل محمود صالحیه رفتند. شاهدان عینی اعالم کردند، پس از 
ورود نیروهای پلیس، درگیری هایی میان فلسطینیان و نیروهای رژیم اشغالگر رخ داد 
اما بعدا فروکش کرد. از سوی دیگر، وزارت  خارجه فلسطین از جامعه جهانی خواست 

برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی علیه خانواده صالحیه، فورا مداخله کنند.

درگیری نظامیان اسرائیل با ساکنان یک محله  در قدس اشغالیحزب اهلل درخواست آمریکا درباره پرونده لبنان را رد کرد

رئیس جمهوری بالروس گفت، کشــورهای غربی 
حدود ۳۰ هزار نیروی نظامی، تجهیزات و تســلیحات 
را در مرزهای غربی این کشور مســتقر کرده اند، اما به 
رزمایش های مشترک بالروس با همسایه خود، یعنی 
روســیه خرده می گیرند. به گزارش تاس، الکســاندر 
لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس در دیدار با مقامات 
نظامی گفت، لهستان از ناتو خواست تجهیزات نظامی را 
در این منطقه مستقر کند. لوکاشنکو در این دیدار که با 
محوریت رزمایش نظامی مشترک بالروس و روسیه در 
ماه آینده میالدی در کاخ استقالل مینسک برگزار شده 
بود، گفت: چرا چنین چاری انجام شــد؟ ممکن است 
عواقبی داشته باشــد. آن ها دارند آماده اقدامی جدی 
می شوند، یا حداقل در حال آماده سازی شرایطی هستند 
که طوالنی مدت خواهد بود. رهبر بالروس همچنین با 
اشاره به حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای همسایه 
غربی این کشور، افزود: لهستان و کشورهای حوزه دریای 

بالتیک به ترتیب ۸۰۰۰ و ۱۰ هزار سرباز را در خود جای 
داده اند. آمریکایی ها آنجا چه می کنند؟ وقتی خودشان 
از این مسافت دور )آمریکا( به اینجا آمده اند، چرا بالروس 
و روسیه را برای مانورها و رزمایش های مشترک توبیخ 
می کنند؟ یک جماعت جوشــی هستند که سر جنگ 
دارند، این حرف ها به گوش ما می رســد! او تاکید کرد 
که اوکراین در نزدیکی مرزهای بالروس حدود ۱۰ هزار 

سرباز به این منطقه اعزام کرد.

یک گروه از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل 
در بیانیه ای اعالم کردند، رهبران طالبان افغانستان در 
حال نهادینه سازی تبعیض جنسیتی سیستماتیک 
و گسترده و خشــونت علیه زنان و دختران این کشور 
هســتند. به گــزارش آناتولی، این کارشناســان در 
بیانیه ای به شــرح تدابیر محدودیت آمیز اعمال شده 
از زمان تصرف افغانستان از ســوی طالبان در اواسط 
اوت سال گذشــته میالدی به ویژه در ارتباط با زنان 
پرداختند. آنها تصریح کردند:  ما شــاهد تالش برای 
حذف مداوم زنان و دختــران از عرصه حیات عمومی 
افغانستان هســتیم، از جمله در نهادهای این کشور و 
مکانیسم های سابقا ایجاد شده برای کمک و حمایت 
در قبال زنان و دخترانی که با بیشــترین سطح خطر 
در این کشــور مواجه اند. آنها در این خصوص به اقدام 
برای تعطیل کــردن وزارت امور زنان افغانســتان و 
اشغال فیزیکی ساختمان کمیسیون مستقل حقوق 

بشر افغانستان اشاره کردند. این کارشناسان تصریح 
کردند: روی هم رفته این سیاســت ها نوعی مجازات 
دسته جمعی زنان و دختران بر مبنای اهداف جنسیتی 
و اقدامات زیان بار را رقم می زنند. بر اساس این گزارش، 
یک نگرانی ویژه مربوط به تداوم محروم سازی زنان و 
دختران از حق اساسی آنها در برخورداری از تحصیل 
در مقطع متوسطه و دانشــگاه در نظام آموزشی این 

کشور است.

سازمان ملل:

نگران حذف زنان از عرصه های مختلف توسط طالبان هستیم
لوکاشنکو:

غرب با بالروس سر جنگ دارد

خبرخبر

فرشاد گلزاری

پس از اعتراضات خونین دوشنبه رخ داد:
 آغاز نافرمانی مدنی

 و اعتصاب عمومی در سودان
به دنبال کشته و زخمی شدن۲۰7 سودانی 
در تظاهرات اطــراف کاخ ریاســت جمهوری 
ایــن کشــور؛ گروه های سیاســی خواســتار 
نافرمانی مدنــی و اعتصاب عمومی شــدند. به 
گــزارش خبرگزاری آناتولی، شــورای مرکزی 
گروه های آزادی و تغییر از ســودانی ها خواست 
از دیروز )سه شــنبه( نافرمانی مدنی را به مدت 
دو روز آغــاز کننــد. در بیانیه این شــورا آمده 
اســت: کودتاچیــان مرتکب کشــتارهایی در 
حق ملت بی گناهی شــدند که خواهان آزادی 
و کرامت خود هســتند. کودتاچیــان با گلوله و 
انواع راه های خشــونت آمیز به معترضان حمله 
کردند. نافرمانی مدنی باید فرصتی برای متحد 
کردن گروه های انقالبی و آماده کردن آن ها برای 
ورود به جنگ سرنوشت ساز برای سرنگون کردن 
کودتاچیان باشد. جمعیت مشاغل سودانی نیز 
اعالم کــرد، از معترضان می خواهیــم که روند 
انقالب را شدت بخشــیده و خیابان ها را ببندند. 
همچنین کمیته هــای مقاومــت در بیانیه ای 
اعالم کردند: باید خارطوم به طور کامل بســته 
شود و اعتراضات در این شــهر و شهر ام درمان 
افزایش یابد. مــا از تمام کارکنــان و کارمندان 
می خواهیم با کمیته های مقاومت برای اعتصاب 
فراگیر و نافرمانی مدنــی در روزهای ۱۸ و ۱۹ 
ژانویه هماهنگ شوند. هیئت سندیکای اساتید 
دانشگاهی خارطوم نیز از نافرمانی مدنی به مدت 
دو روز خبر داد. هیئت روزنامه نگاران سودانی نیز 
از تمام نهادهای منطقــه ای و بین المللی که در 
زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند خواست برای 

توقف جنایت های کودتاچیان وارد عمل شوند.

درخواســت ها برای افزایــش اعتراضات و 
نافرمانی مدنی بعد از آن صــورت می گیرد که 
کمیته مرکزی پزشکان ســودان اعالم کرد که 
در تظاهرات روز دوشنبه در اطراف کاخ ریاست 
جمهوری در خارطوم هفت تن کشته و ۲۰۰ تن 
زخمی شدند. کمیته پزشکان سودان اعالم کرد 
که تعداد کشــته شــدگان طی تظاهرات از ۲۵ 
اکتبر تاکنون به 7۱ تن رســیده است. از سوی 
دیگر از دیروز )سه شــنبه( در ریاض نشســت 
موسوم به دوستان سودان برای حمایت از نقش 
هیئت ســازمان ملل در این کشور برای مذاکره 
میان گروه های سودانی برگزار شده است. در این 
نشست نمایندگان انگلیس، فرانسه، نروژ، سوئد، 
آمریکا، بانک بین المللــی، صندوق بین المللی 
پول و امارات شرکت می کنند. دیوید ساترفیلد، 
فرستاده آمریکا به شاخ آفریقا و مولی فی، معاون 
وزیر خارجه آمریکا در امور آفریقا در این نشست 
حضور خواهند داشت. سفرای کشورهای اروپایی 
در خارطوم نیز در نشست شرکت می کنند. در 
این نشست درباره وضعیت سیاسی و حمایت از 
روند دموکراسی و ایجاد زمینه برای مذاکره میان 

گروه های سیاسی سودانی صحبت خواهد شد.
در این راستا اســتفان دوجاریک، سخنگوی 
ســازمان ملل در جریان کنفرانس مطبوعاتی 
خاطرنشان کرد، ســازمان ملل استفاده از زور و 
سالح کشنده و مرگ بار در ســودان را محکوم 
می کند. وی در ادامه بر اهمیت برخورداری همه 
افراد چه در خارطوم چه در هر مکان دیگر از حق 
تظاهرات مســالمت آمیز تاکید کرد. دوجاریک 
همچنین تاکید کرد: مهم اســت کــه فضایی 
مناسب برای گفت وگو در خیابان و داخل سالن 
ببینیم. ما همچنین شاهد گزارش هایی از حوادث 
نگران کننده در بیمارســتان ها و سایر مکان ها 
هستیم. ســخنگوی ســازمان ملل همچنین 
تصریح کرد، تمامی شــرکت کنندگان از نقش 
سازمان ملل در تسهیل رایزنی ها استقبال کردند. 
زمان بندی آنها امری بسیار مهم است زیرا نیاز 
به راهکاری فوری برای بحران کنونی وجود دارد. 
این تحوالت با تداوم رایزنی های ســازمان ملل 
در خصوص روند سیاسی سودان رخ داده است. 
این در حالیست که شــورای حاکمیت سودان 
اخیراً پس از باال گرفتــن اعتراضات، مقرر کرد 
نیروی ویژه برای مقابله با تروریسم برای مقابله با 
تهدیدات احتمالی ایجاد کند و اعالم کرد که این 
اقدام در سایه تنش ها و اعتراضات مستمر در این 
کشور انجام شده اســت. دیدبان حقوق بشر هم 
این اقدام دولت سودان را گام برداشتن به سمت 

ایجاد یک آشوب ملی قلمداد کرد.

جهاننما


