
ش�یخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسالمی 
نیجریه ب�ه دلیل کارش�کنی دول�ت نیجریه 
نتوانس�ت روند درمان�ی خ�ود را در هند طی 
کند و مجبور ش�د دیروز به نیجری�ه برگردد. 
رهبر جنبش اس��امی نیجریه که از سه    ش��نبه 
قبل برای درمان به هند رفته بود، بعد از س��ه روز 
نتوانس��ت روند درمانی خود را طی کند و غروب 
جمعه به ابوجا پایتخت نیجریه برگش��ت . شیخ 
ابراهیم زکزاکی در یک ویدئ��و گفته که مقامات 
نیجریه ای اطاعات نادرس��تی درب��اره وضعیت 
جسمانی او به دولت هند منتقل کرده اند که همین 
مسئله موجب کارشکنی در روند درمان وی شده 
است. شیخ زکزاکی گفته که برای همین به نیجریه 
برگشته و اگر امکان داشته باشد به کشور دیگری 
برای معالجه می رود. شیخ زکزاکی در این ویدئو 
می گوید که مقام های نیجریه ای برخاف برنامه 
از پیش تعیین شده ابتدا قصد داشته اند وی را به 
بیمارستان دیگری، به جز بیمارستانی که مدنظر 
او بوده منتقل کنند و همچنین اطاعات غلطی 
در مورد پرونده س��امت وی در اختیار مقام های 
هندی قرار داده ان��د و همین امر رون��د درمان را 
مختل کرده اس��ت. وی می گوید پزشکان هندی 
به او گفته اند که از بیماری ه��ای او هیچ اطاعی 
ندارند و روند آزمایشات باید از ابتدا آغاز شود. به 
گفته شیخ زکزاکی، پزشکان هندی حتی از اینکه 
در بدن او گلوله وجود دارد نیز اطاع نداشته اند. 
زکزاکی گفته که اقدام نیجریه در انتقال او به هند 

بر »دروغ بنا ش��ده « و تأکید کرده است:»دیروز 
با یکی از مأموران س��فارت نیجریه گفت وگویی 
داشتیم و به او گفتیم که اگر شرایط ما را بپذیرند، 
ترجیح می دهیم که به نیجریه بازگردیم.« جنبش 
اسامی نیجریه در حساب توئیتری خود بازگشت 
رهبر جنبش اسامی نیجریه را تأیید کرده و گفته 
که این بازگش��ت » به دلیل نبود امنیت در هند « 
بوده است. به گفته ش��یخ زکزاکی و همسرش در 
بیمارستان محل بس��تری خود در دهلی نو تحت 
کنترل نیروهای امنیتی نیجریه بودند. آنها اجازه 

دیدار ش��یخ با وکای خود و همچنین مس��عود 
شجره- از گروه حقوق بشر اسامی- را نداده اند. به 
همین دلیل شیخ تصمیم گرفته به نیجریه بازگردد. 
»مختار عباس نقوی« وزیر امور اقلیت های هند روز 
پنج  شنبه به منظور »کاهش مشکاتی که شیخ با 
آن روبه رو است« به دیدار او رفت ولی ظاهراً این 
ماقات نیز باعث نش��ده که مش��کاتی که شیخ 

زکزاکی از آنها صحبت کرده، رفع شود. 
ش��یخ زکزاکی از پایان س��ال ۲۰۱۵ تاکنون در 
حبس به سر برده است. در سال ۲۰۱۶ دادگاهی 

در نیجریه حکم به آزادی وی داده بود، اما دولت 
نیجریه تاکنون از پذیرش آن حکم سر باز می زد 
ولی سرانجام او و همسرش سه    شنبه ۲۲ مرداد بعد 
از آنکه دادگاهی در نیجریه حکم داد که او می تواند 
برای پیگیری روند درمان خ��ود از نیجریه خارج 
شود به دهلی نو پایتخت هند رفتند. نزدیکان شیخ 
زکزاک��ی در مورد بحث های مطرح ش��ده درباره 
دلیل بازگش��ت زکزاکی به نیجریه می گویند که 
اگر ش��رایط تغییر می کرد او حاضر    می شد روند 
درمانی را ش��روع کند. یک منبع ب��ه خبرگزاری 
حوزه گفته که »منظور ش��یخ از تهدید به رفتن، 
تغییر شرایط بود که متأسفانه شرایط تغییر نکرد« 
در نتیجه به گفته او »این با عزت نفس��ی که ما از 
شیخ سراغ داریم کامًا ناسازگار بود. لذا بازگشت 
عزتمندانه را بر درم��ان تحقیر  آمیز ترجیح داد.« 
 جنبش اسامی نیجریه در بیانیه ای گفته که دولت 
نیجریه تردیدی باقی نگذاشت که هرگز خواهان 
معالجه و درمان شیخ نبوده اس��ت. در بیانیه این 
جنبش آمده است:  »ش��یخ چرا باید به دولتی که 
هزاران نفر از حامیانش و پسرانش را کشته و به او 
و همسرش گلوله شلیک کرده و آنها را در معرض 
مسمومیت با سرب قرار داده، اعتماد کند؟« این 
جنبش می گوید:»ما در حالی که منتظر بازگشت 
او هس��تیم به درگاه خداوند متعال دعا می کنیم 
که او را از گزند دشمنان صلح حفظ کند؛ کسانی 
که در نسل کشی زاریا در دسامبر ۲۰۱۵ و پیگرد 

قضایی شدید و شکنجه او دست داشتند.«

کره جنوبی اعالم کرد کره شمالی روز جمعه دو 
پرتاب موشکی انجام داده است؛ موشک     هایی 
ک�ه 230 کیلومت�ر را در ارتف�اع حداکثری 30 

کیلومتر طی کرده اند. 
چند روز پس از شروع رزمایش نیروهای امریکایی و 
کره جنوبی در شبه جزیره کره، کره شمالی بار دیگر 
موش��ک های جدیدی را آزمایش کرد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، رئیس س��تاد مشترک ارتش 
کره جنوبی با انتش��ار بیانیه ای گفت:»کره شمالی 
صبح جمعه از س��واحل ش��رقی خود دو موشک 
نامشخص دیگر به سمت دریا شلیک کرده است. 

این پرتابه های نامش��خص کمی پس از س��اعت 
۸ صبح به وقت محلی ش��لیک ش��دند و مسافتی 
حدود ۲۳۰ کیلومت��ر را در ارتفاع ۳۰ کیلومتری 
پیمودن��د«. بر این اس��اس، ش��ورای امنیت ملی 
کره جنوبی ب��رای گفت وگو درب��اره آزمایش های 
موشکی اخیر کره شمالی جلس��اتی برگزار کرده 
اس��ت. وزارت دفاع ژاپن نیز اعام کرد، در نتیجه 
این دو ش��لیک هیچ تهدید امنیتی جدی متوجه 
این کشور نیس��ت. یکی از مقام های امریکایی که 
خواست نامش فاش نشود نیز اعام کرد:» اطاعات 
اولیه مشخص کرده که دست کم یک پرتابه از سوی 

کره شمالی شلیک شده و مشخص است که از نوع 
موش��ک های کوتاه بردی بوده ک��ه در هفته های 
گذشته شلیک شده است«. این پرتاب کمی پس 
از آن صورت گرفت که پیونگ یانگ، رئیس جمهور 
کره جنوبی را یک فرد گستاخ توصیف کرده و وعده 
داد که مذاکرات بین دو کره تمام شده است و دیگر 
حرفی با کره جنوبی ندارد. به نظر می رسد آنچه که 
کره شمالی را رنجانده، س��خنرانی رئیس جمهور 
کره جنوبی است که در آن گفته بود تا سال ۲۰۴۵ 
دو کره متحد خواهند شد. این سخنرانی در سالگرد 
استقال کره از ژاپن ایراد ش��ده بود. وزارت دفاع 

ژاپن دیروز اعام کرد که تهدید امنیتی بالقوه ای 
از طرف آخرین آزمایش موشکی احساس نکرده 
است. اقدامات اخیر پیونگ یانگ باعث شده است 
تاش های اخیر برای ازس��رگیری مذاکرات میان 
امریکا و کره شمالی بر سر آینده برنامه موشک های 
بالستیک و تسلیحات هسته ای پیونگ یانگ پیچیده 
شود. کره شمالی علیه رزمایش مشترک کره جنوبی 
و امریکا که هفته گذشته آغاز شد، شکایت کرده و 
آن را تمرینی برای جنگ نامیده است. این کشور 
به همین ترتیب طی هفته های اخیر موشک های 

کوتاه برد آزمایش کرده است.
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 زکزاکی به ابوجا برگشت
ترجیح بازگشت عزتمندانه بر درمان تحقیرآمیز

واکنش موشکی کره شمالی به رزمایش امریکا

  گزارش  2

   خبر

 کارآمدی گفتمان مقاومت 
در ماجرای »گریس– 1«

پیکره غرب پوشالی تر از آن چیزی است که ترامپ در رقابت های انتخاباتی 
امریکا بیان کرد و آنها امروز بیش��تر در س��ایه پروپاگاندای رسانه ای، نان 
سده های قبل را می خورند. اغلب سیاست  های امنیتی و نظامی و اقتصادی 
غرب که به عنوان اهرم های هیبت سازی و هژمونی و باج خواهی بین المللی 
در دهه های قبل و قرن گذشته استفاده و به کار گرفته   می شد، اکنون به 
نقطه ضعف راهبردی آنها بدل شده است. آنها برای غارت ملت های جهان، 
سلطه بر دریا  ها را به عنوان رکن اصلی یک شبکه قدرت جهانی و دکترین 
نظامی بین المللی استفاده کرده و ناوهای هواپیمابر و ناو  ها و پایگاه های 
نظامی در سراس��ر جهان را به عن��وان ابزارهای ارعاب م��ورد تأکید قرار 
می دادند ولی اکنون تمامی این اهرم  ها به بخشی از هزینه های راهبردی 
و ناکارآمدی سیاس��ت های نخ نمای ارعاب دیگران تبدیل ش��ده است. 
اگر انگلیس از سیاست س��رگردنه و راهزنی دریایی و با تکیه بر رؤیاهای 
دوره استعمار خود اس��تفاده می کند، اراده و قدرت پاسخ هزینه ساز، آنها 
را متوقف می کند و اگر امریکا، با رژه  های دریای��ی، توهم تأثیرگذاری بر 
تصمیم سازی های ملی را انتظار داش��ت، امروز همین پایگاه   ها و ناوگان 
دریایی و هزاران سرباز و تسلیحات مدرن آنها اهداف مشروع، در گفتمان 
مقاومت و پاسخ هستند و هیچ سیاستمدار و مسئول امریکایی به خود اجازه 
عبور از قواعد جدید که گفتمان پاسخ و مقاومت تعریف کرده را نمی دهد. 
حتی متحدان و هم پیمانان امریکا و انگلیس هم ناچارند حسابگرانه عمل 
کنند و پرچم س��فید را پنهانی و یا با هماهنگی ارباب بلند کنند، چراکه 
اولین شیشه  هایی که شکسته می شود، در خانه همین متحدین خواهد 
بود. اگر این منطق را خوب درک کنیم و ماهیت غرب را به خوبی بشناسیم، 
روش های سست معامله گری خوش��بینانه یا رؤیاهای دیپلماسی محور 
فاقد پشتوانه های قدرت، رنگ خواهد باخت. دایره کارکردهای گفتمان 
مقاومت و پاسخ فراتر از مرزهای ملی اس��ت و به جز ملت های پیرامون و 
جهان، بر دولت های کوچک و بزرگ هم آثار خود را به جای می گذارد، که 
چین و روسیه نمونه های بارز آن هستند که یک دهه قبل هیچ گاه با امریکا، 
کام درشت ابراز نمی کردند. همه ماجراجویی های انگلیسی برای توقیف 
کشتی گریس ۱ یا گرد و خاکی که ترامپ در خلیج فارس به پا کرده برای 
این اس��ت که درآمد نفتی ایران صفر شود. اگر سیاست های پرخاشگرانه 
ترامپ در برخورد با قدرت های اقتصادی  یا حتی متح��دان اروپایی و یا 
مسابقه تسلیحاتی با روسیه ، به یک رکود جهانی در اقتصاد منتهی شود، 
ضمن اینکه باید سیاست غربی برای صفر کردن درآمد نفتی ایران پاسخی 
همتراز داشته باش��د و هزینه س��نگین آن را تحمل کنند و چرخه های 
اقتصادی مرتبط با امریکا و انگلیس در منطقه را متوقف نماییم، اراده ملی 
در کشور نیز برخاف سیاست های لیبرالیسم افسارگسیخته در هفت سال 
گذش��ته که حاصلی جز فس��اد، اختاس، هرزگی و نابودی سرمایه های 
ملی و رانت و ویژه خواری و فرصت سوزی ملی نداشته، به جاده گفتمان 
مقاومت بازگشته و اقتصاد ملی را با شاخص های اقتصاد مقاومتی سامان 
دهیم و با کنار گذاشتن نفس های خسته و تن پرور و بی جان و گاه مشکوک 
از دس��تگاه های اجرایی و قانونگذاری و قضایی و سایر مؤسسات، حرکت 

جهادی و جوان را از سال آینده در سطح ملی رواج دهیم. 
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  نشست سه جانبه ضد ایرانی 
یک روزنامه امریکایی گزارش داده که دولت این کشور به گفت وگوهای 
محرمانه میان امارات و اسرائیل درباره ایران پیوسته است. نیویورک تایمز 
با گزارش این خبر به نقل از مقام یک کشور خارجی نوشت هدف از این 
گفت وگو     ها گس��ترش همکاری های نظامی و اطاعاتی میان امارات و 
اسرائیل است. کارشناس��ان می گویند بین امارات و اسرائیل در حال 
حاضر تا حدی ارتباط های امنیتی وجود دارد و دو طرف در گذش��ته، 
رایزنی های مخفیانه ای با یکدیگر داشته اند. هر دو طرف ایران را دشمن 
خودشان می دانند. نیویورک تایمز نوشته پیوستن امریکا به دور جدید 
گفت وگوهای میان امارات و اسرائیل احتماالً قصد امارات برای حمایت 
از سیاست دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا علیه ایران موسوم 

به »کارزار فشار حداکثری« را نشان می دهد. 
  انهدام موشک بر فراز سوریه 

پدافند ضدهوایی سوریه بامداد جمعه یک فروند موشک را بر فراز شهر 
مصیاف منهدم کرده است. پایگاه اطاع رسانی »االعام الحربی « به نقل 
از یک منبع نظامی سوری نوش��ت پدافند هوایی این کشور یک موشک 
متخاصم را که از شمال لبنان به سمت مصیاف شلیک شده بود شناسایی 
و آن را قبل از رسیدن به هدف منهدم کرد. رژیم صهیونیستی در سال های 
گذشته بار     ها مدعی حمله به نقاطی در داخل سوریه شده است. برخی از 
حمات رژیم صهیونیستی به سوریه از حریم هوایی لبنان انجام شده اند. 
  کشته شدن سربازان پاکستانی و هندی در درگیری های کشمیر 

دولت پاکستان روز پنج  شنبه اعام کرد که سه سرباز این کشور و پنج سرباز 
هندی در جریان تبادل آتش در مرز کشمیر کشته شده اند، در حالی که 
دولت هند گزارش های منتشر شده مبنی بر کشته شدن پنج سرباز هندی را 
تکذیب کرد. به گزارش اسپوتنیک، سرتیپ آصف شکور، سخنگوی رسمی 
نیروهای مسلح پاکستان در توئیتر نوشت: نیروهای هندی تیراندازی های 
شدیدی به مناطق مرزی که به خط کنترل معروف است و در حد فاصل بین 
دو بخش کشمیر قرار دارد، داشتند. غفور افزود: تبادل آتش پراکنده ادامه 
دارد. همچنین به نقل از یورونیوز، پاکستان روز پنج  شنبه را که مصادف با 

سالروز استقال هند است، »روز سیاه « خوانده است. 
  کودتای کوربین علیه جانسون

درحالی که س��ه هفته از انتخاب بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر 
انگلیس می گذرد، رهبر حزب اصلی مخالف دولت در نامه ای به نمایندگان 
مجلس خواست از طرح او برای کنار زدن دولت جدید و انتخاب او به عنوان 
رئیس موقت دولت برای جلوگیری از احتمال خروج بدون توافق انگلیس 
از اتحادیه اروپا حمایت کنند. جرمی کوربین در این نامه که یک نسخه آن 
را در توئیتر منتشر کرد، نوشت نه دولت و نه رأی مردم در همه پرسی سال 
۲۰۱۶ پشتوانه ای برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا به شمار نمی رود. 
وی افزود که قصد دارد در اولین فرصت الیح��ه عدم صاحیت دولت را 

»زمانی که از موفقیت آن اطمینان کسب کند « به اجرا بگذارد.

آلمان غرامت بیشتری به بازماندگان 
هولوکاست پرداخت می کند

نخس�ت وزیر رژی�م صهیونیس�تی از تصمی�م برلی�ن مبن�ی بر 
پرداخت غرامت بیش�تر ب�ه بازماندگان هولوکاس�ت خب�ر داد. 
به گزارش روزنامه جوان به نق��ل از خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو، با 
اعام این خبر گفت که این رقم صد   ها یورو در ماه برآورد می شود. وی چنین 
تصمیمی را مهم دانسته است.  نتانیاهو در این پیام توئیتری نوشت: »دولت 
آلمان به ما اطاع داده است که آنها قصد دارند به هزاران نفر از بازماندگان 
هولوکاست، مبلغ اضافه پرداخت کنند که این مبلغ صد   ها یورو در ماه خواهد 
بود. این اقدام مهم است و این افراد سزاوار دریافت این مبلغ هستند. من از 
دولت آلمان قدردانی می کنم.« وزارت دارایی آلمان تأیید کرده اس��ت که 
بیش از ۵هزار نفر ماهانه مبلغی اضافه دریافت خواهند کرد و میزان این مبلغ 
به رقمی بستگی دارد که هم اکنون دریافت می کنند.  رژیم صهیونیستی 
مدعی اس��ت، حزب »نازی« آلمان به رهبری »آدول��ف هیتلر « در دوران 
جنگ جهانی دوم، حدود ۶ میلیون یهودی را کشته  است.  افزون بر ۲۲۰ هزار 
نفر در سرزمین های اشغالی به سر می برند که گفته می شود از کشتار یهودیان 

در جریان جنگ جهانی دوم موسوم به هولوکاست جان به در برده اند.

متجاوزان توطئه جدیدی تدارک دیده اند 
تب تجزیه یمن بعد از کندی تیغ تجاوز 

تشدید اختالفات میان عربستان و امارات و فروپاشی تدریجی ائتالف 
سعودی تأثیر خود را بر عرصه های میدانی و سیاسی یمن باقی گذاشته و بر 
اساس توافقات انجام شده، متجاوزان در حال توطئه چینی علیه یکپارچگی 
یمن هستند. شورای انتقالی یمن وابس�ته به امارات با صدور بیانیه ای 
از اداره مستقل استان های جنوبی توسط این شورا خبر داد و خواستار 
جدایی جنوب یمن ش�د؛ اقدامی که با هدف انزوای انصاراهلل و ممانعت 
از دسترسی این جنبش به آب های آزاد انجام می شود. قطر در واکنش 
به این تحرکات، خواس�تار حفظ وحدت و یکپارچگی یمن شده است. 
به گ��زارش »جوان«، عربس��تان و امارات که پ��س از ۵۲ ماه حمات 
ظالمانه به مردم یمن نتوانسته اند این کشور را اشغال کنند، اکنون در 
حال اجرای سناریو    های جدیدی هستند که یکپارچگی یمن را نشانه 
رفته است. ۲9 س��ال پس از اتحاد یمن شمالی و جنوبی، متجاوزان به 
یمن به دنبال جداسازی مجدد این کشور هستند. شورای انتقالی یمن 
وابسته به امارات که از هفته گذش��ته با نیروهای دولت مستعفی عبد 
ربه منصور هادی، رئیس جمهور فراری یمن در شهر عدن وارد درگیری 
مسلحانه شد روز پنج  شنبه با صدور بیانیه ای از اداره مستقل استان های 
جنوبی توسط این شورا خبر داد. به گزارش شبکه روسیا الیوم، این شورا 
تأکید کرد که هدف نهایی آن، تشکیل دوباره کشور یمن جنوبی است. 
جدایی طلبان یمنی وابسته به متجاوزان به این کشور همچنین خواستار 
حمایت کشورهای منطقه و جامعه جهانی از خود شدند. در همین حال 
طرفداران استقال جنوب، روز پنج  شنبه به خیابان های عدن آمدند تا 
حمایت خود از شورای انتقالی را اعام کنند. تظاهرکنندگان پرچم های 
یمن جنوبی را در دست داشتند. ناظران معتقدند که »این شورا قصد 
دارد با برگزاری راهپیمایی در عدن و دیگر شهرهای جنوب، در جلسات 
مذاکره با نمایندگان هادی که قرار است روزهای آینده با میانجیگری 

عربستان در ریاض برگزار شود، دست برتر را داشته باشد.«
به نوش��ته پایگاه خبری عربی۲۱، شورای انتقالی جنوب همچنین در 
بیانیه خود تأکید کرد:»عدم توجه به مسئله هویت و ملت جنوب موجب 
افزایش خطرات و پیچیدگی های امنیت منطقه و جهان ش��ده است و 
بیش از این نباید در این خصوص مماشات کرد«. این شورا همچنین 
از ائتاف سعودی برای کنترل بحران اخیر در عدن و دعوت از طرفین 
برای گفت وگو قدردانی کرد و خواستار گفت وگوی جدی بدون وجود 
اش��تباهات گذشته ش��د. گفت وگو    هایی که به گفته ش��ورای انتقالی 
جنوب باید زمینه جدایی جنوب یم��ن را فراهم آورد. همچنین منابع 
خبری یمنی روز جمع��ه اعام کردند که عی��دروس الزبیدی، رئیس 
ش��ورای انتقالی و هانی بن بریک، معاون وی به امارات سفر کرده  و با 
مقامات ابوظبی دیدار کرده اند. سخنگوی جدایی طلبان جنوب یمن 
هم به عربستان هشدار داد:»تنها راه برون رفت از بن بست کنونی کنار 
گذاشتن حزب اصاح، از مسئولیت های دولتی است در غیر این صورت 

در جنگ با حوثی     ها شکست خواهد خورد.«
تاش ش��ورای انتقالی جنوب برای جدایی از یمن، بافاصله پس از سفر 
محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی به عربس��تان انجام شد. گفته می شود در 
دیدار بن زاید با پادشاه عربس��تان، اداره بسیاری از مناطق جنوب یمن به 
نیروهای تحت حمایت امارات واگذار شده است. عربستان با این اقدام سعی 
دارد با دادن برخی امتیازات به امارات، این کشور را در ائتاف ضد یمن حفظ 
کرده و از چرخش ابوظبی به سمت ایران جلوگیری کند. تاش تجزیه طلبانه 
سعودی    ها و امارات در شرایطی است که انصاراهلل در ماه های اخیر با حمات 
پهپادی، فرودگاه    ها و پایگاه های نظامی عربستان و تأسیسات نفتی امارات 
را مورد هدف قرار داده اند. عربستان سعودی و امارات که در سودای اشغال 
کامل یمن بودند اما پس از گذش��ت بیش از چهار سال و به دلیل مقاومت 
نیروهای انصاراهلل و ارتش یمن، در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و به 
همین خاطر تاش می کنند ب��ا تجزیه یمن، انصاراهلل را در ش��مال یمن 
محاصره کرده و از دسترس��ی انصاراهلل به آب ه��ای آزاد جلوگیری کنند. 
کاهش نیروهای امارات در جنوب یمن نشان داد که ابوظبی مسیر خود را از 
دنباله روی از سیاست های ریاض تغییر داده اما همچنان درصدد بهره بر داری 
از بحران یمن است. امارات تاش می کند سواحل خلیج عدن و مسیرهای 
راهبردی در تنگه باب  المندب را تصرف کرده و بتواند طرح های اقتصادی 
و راهبردی خود را به پیش ببرد. تاش امارات برای جداسازی جنوب یمن، 
درحالی است که رهبر انصاراهلل اخیراً در سخنانی تهدید کرد که بهتر است 
ابوظبی به وعده هایش درباره یمن پایبند باشد، در غیر این صورت حمات 

به شهرهای ابوظبی و دبی از سر گرفته می شود. 
    واکنش قطر

در پی افشای تحرکاتی مبنی بر دخالت عربستان و امارات در شکل گیری 
کودتای جدایی طلب    ها در جنوب یم��ن و توطئه چینی و دخالت های 
ریاض و ابوظبی برای تجزیه این کش��ور، قطر خواستار حفظ وحدت و 
یکپارچگی یمن شد. به گزارش القدس العربی، محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی، وزیر خارجه قطر روز جمعه در صفحه توئیتری خود نوشت:»حوادث 
این روزهای یمن یک فاجعه انسانی تمام عیار است و ما با نهایت نگرانی 
حوادث این کشور و به ویژه تحوالت عدن را دنبال می کنیم«. وی تأکید 
کرد:» دوحه پیوسته بر اهمیت یکپارچگی در یمن و جلوگیری از گسست 
بافت اجتماعی آن تأکید می کند و همچنین از همه طرف    ها می خواهد 

برای کم شدن از رنج ملت یمن، درگیری    ها را متوقف کنند.«

 ترامپ توافق تجاری با چین را 
به هنگ کنگ گره زد 

ادامه از صفحه یک
سفیر چین در بریتانیا هشدار داده است در صورت ادامه بحران فعلی در 
هنگ کنگ ممکن است دولت خلق چین در امور این سرزمین مداخله 
کند.  یو شیائومینگ با بیان اینکه هنگ کنگ با شدید    ترین بحران از زمان 
بازگشت به چین در دو دهه گذشته مواجه اس��ت، افزوده که این کشور 
قدرت کافی دارد تا فوراً نظم برقرار کند.  همچنین دفتر کمیسیونر وزارت 
امور خارجه چین در هنگ کنگ روز پنج شنبه امریکا را به دست داشتن در 
فعالیت های جنایتکارانه ضد چینی در هنگ کنگ متهم کرد.  به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این اتهام در حقیقت پاسخی است 
به بیانیه اخیر کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا که در آن این 
کمیته از پکن خواسته بود تا سرکوب راهپیمایی     ها در هنگ کنگ را متوقف 
کند.  دفتر کمیسیونر وزارت امور خارجه چین در هنگ کنگ در بیانیه ای 
گفت: سیاست های امریکا حقایق را تحریف کرده و به صورت کورکورانه ای 
معیار دوگانه را دنبال می کنند که در حال حاضر به یک جنون نزدیک شده 
است. آنها با عناصر جنایتکار افراطی تبانی کرده و به صورت دیوانه وار در 

فعالیت های جنایتکارانه ضد چینی در هنگ کنگ دست دارند. 
 از س��وی دیگر روزنامه گلوبال تایم��ز چاپ چین همچنی��ن به انتقاد 
از مداخله امری��کا در هنگ کنگ نیز پرداخت و در ادامه نوش��ت: پکن 
تصمیمی قطعی برای مداخله اجباری به منظور مقابله با شورشی های 
هنگ کنگ ندارد اما این گزینه مدنظر پکن است. استقرار پلیس مسلح 
خلق در شنژن هشداری واضح برای شورشی های هنگ کنگ است. اگر 
هنگ کنگ نتواند اجرای قانون را خودش برقرار سازد و شورش     ها ادامه 
داشته باشد، این وظیفه دولت مرکزی است که اقدامات مستقیمی را بر 
اساس قانون انجام دهد.  روزنامه گلوبال تایمز در ادامه همچنین آورده 
است، اوضاع در هنگ کنگ نباید تکرار رویداد سیاسی چهارم ژوئن ۱9۸9 
باشد که در آن دانش��جویان غربگرای در میدان »تیان آن من« هشدار 
ارتش را نادیده انگاش��ته و در نهایت کار به زد و خوردی خونبار کشیده 
شد، رخ داد: » واشنگتن نمی تواند از آن رویداد برای تهدید و ارعاب پکن 

استفاده کند. چین حاال قوی تر شده است.«

دیکته اقتدار ایران
دیوان دولت محلی جبل الطارق عصر پنج  شنبه آزادی نفتکش گریس 1 حامل نفت ایران را اعالم کرد

هادیمحمدی

ای�ران نه نفتکش    گزارش  یک
انگلیسی »استینا 
ایمپرو « را آزاد کرد و نه ضمانتی برای آزادی آن 
داد، ولی انگلیس بعد از 41 روز مجبور شد نفتکش 
گریس1 حامل نفت ایران را آزاد کند. بعد از ساقط 
کردن پهپ�اد امریکایی »گلوبال ه�اوک«، این 
دومین پیروزی ایران در تنش دریایی با امریکا و 
انگلی�س ط�ی ما ه ه�ای اخی�ر ب�وده اس�ت. 
دیوان دولت محلی جبل الطارق عصر پنج  ش��نبه 
آزادی نفتکش گریس ۱ حامل نفت ایران را اعام 
کرد . تصمی��م دول��ت جبل الطارق ب��رای آزادی 
نفتکش حامل نف��ت ایران بع��د از تصمیم دادگاه 
جبل الطارق اعام شد. فابیان پیکاردو، وزیر ارشد 
دولت جبل الطارق به شبکه اسکای نیوز گفته که 
» دولت ایران در نامه ای در س��ربرگ رسمی خود 
متعهد ش��ده که محموله نفتکش گریس۱ را در 
اختیار یک نهاد یا کشور تحت تحریم اتحادیه اروپا 
قرار نخواهد داد و اگر این تعهد را نقض کند، اعتباری 
برای آن حکومت در جهان باقی نخواهد ماند. دولت 
انگلیس هم در بیانیه ای مشابه مدعی شد که ایران 
متعهد ش��ده که مقصد نفتکش گریس۱ سوریه 
نخواهد بود ولی ایران رسماً هرگونه تعهدی در این 
باره را رد کرده است. سیدعباس موسوی، سخنگوی 
وزارت خارجه ایران دیروز در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه آیا ای��ران ب��رای آزادی نفتکش گریس۱ 

ضمانتی به انگلیس یا دولت جبل الطارق داده است، 
گفته که »ایران  هیچ تعهدی مبنی بر نرفتن نفتکش 
گریس۱به سوریه نداده است.«  موسوی می گوید:»از 
سوریه در همه حوزه    ها از جمله نفت و انرژی حمایت 
می کنیم.« به گفته موسوی، این کار قانونی است و 
به هیچ کشور ثالثی ربط ندارد. جمهوری اسامی 
ایران به هر مش��تری قدیمی و تازه ای که بخواهد، 
نفت خود را می فروشد. وی تأکید کرد: »ایران برای 
آزادی نفتکش گریس۱ هیچ تعهدی مبنی بر اینکه 
به سوریه نرود نداده است، زیرا از ساعات اولیه توقیف 
نفتکش اعام کردیم که مقصد نفتکش سوریه نبوده 
و تا انتها هم بر سر همین حرف باقی مانده و تأکید 
کردیم که اگر هم مقصد نفتکش سوریه بود باز هم  به 

کسی ربطی نداشت.«
   تالش امریکا نتیجه نداد

س��اعاتی پی��ش از آزادی نفتکش ایران��ی، وزارت 
دادگس��تری امریکا با ارس��ال نامه ای ب��ه مقامات 
جبل الطارق، خواستار توقیف و عدم آزادی نفتکش 
حامل نفت ایران شده بوده. منابع خبری می گویند 
که دادخواست وزارت دادگستری امریکا باعث شد 
که آزادی نفتک��ش گریس ۱ تا عصر پنج  ش��نبه به 
تعویق بیفتد ولی تصمیم دولت محلی جبل الطارق 
برای آزادی نفتکش نشان داد این تاش امریکا نیز 
نافرجام مانده است. با این حال، دولت امریکا به این 
بسنده نکرد و »مورگان اورتاگوس«، سخنگوی وزارت 

خارجه امریکا در بیانیه ای نفتکش گریس۱ را به دلیل 
انتقال نفت ایران به همکاری با سپاه پاسداران انقاب 
اسامی متهم کرده و گفته که خدمه آن ممکن است 
با جریمه    هایی مانند منع ورود به امریکا یا عدم صدور 
روادید روبه رو شوند. وزارت خارجه امریکا همچنین به 
جامعه دریانوردان هشدار داد که واشنگتن در نظر دارد 
روادید ورود به امریکا را برای کشتی    هایی که خدمه 
آنها چنین ارتباطاتی با ایران دارند ابطال کند. در بیانیه 
امریکا آمده است: »درباره کشتی گریس۱، ما کماکان 
در خصوص کسانی که اقدام به ارائه حمایت های مادی 
از سپاه می کنند، منطبق با سیاست های کنونی خود 

رفتار خواهیم کرد.«
محمدجواد ظریف، وزی��ر امور خارج��ه ایران در 
واکنش به کارشکنی امریکا در روند آزادی گریس 
۱ در»توئیتر « نوشت: »امریکا که در تحقق اهدافش 
از طریق تروریس��م اقتص��ادی )از جمله با محروم 
کردن بیماران س��رطانی از دارو( شکست خورده، 
تاش کرد از نظام قضایی برای دستبرد به اموال ما 
در آب های آزاد سوءاستفاده کند. این تاش برای 
راهزنی دریایی، نش��انه ای از بی اعتنایی ترامپ به 
قانون است.«. »حمید بعیدی نژاد « سفیر ایران در 
انگلیس هم در پیامی در توئیتر نوش��ت که امریکا 
با تاش ه��ای مذبوحانه در آخری��ن لحظه قصد 
داشت مانع رفع توقیف نفتکش شود که با شکست 

تحقیرآمیزی مواجه شد. 

   لندن، بازنده قدرت نمایی تهران- واشنگتن
تفنگ��داران دریایی انگلیس، نفتک��ش گریس ۱  
حامل نفت ایران را ۱۳ تیرماه )چه��ارم ژوئن( در 
جبل الطارق که از س��رزمین های تحت حاکمیت 
انگلیس اس��ت، توقیف کردند. ایران ای��ن اقدام را 
راهزنی دریایی انگلیس خواند و بر رفع توقیف هر 
چه سریع تر کشتی یاد شده، تأکید کرد. در این بین 
امریکا و انگلیس تاش کردند هر چه بیشتر ایران 
را تحت  فشار بگذارند. »جان بولتون« مشاور امنیت 
ملی کاخ س��فید از جمله افرادی بود که روزی که 
گریس ۱ توقیف شد، از اقدام انگلیس استقبال کرد. 
آزادی نفتکش ایرانی بعد از گذشت ۴۱ روز در حالی 
که امریکا همچن��ان در آخرین لحظات نیز تاش 
می کرد با کارشکنی هایی، مانع از آن شود، به تعبیر 
برخی ناظران نشان دهنده یک پیروزی دیگر برای 
ایران در فضای تنش آلود چند ماه اخیر بوده است. 
روزنامه انگلیسی گاردین نوش��ت که در بحبوحه 
قدرت نمایی میان ایران و امریکا، آنچه بیش از پیش 

مشخص شد، آسیب پذیر بودن انگلیس بود. 
گاردین با بیان اینکه انگلیس بازنده اصلی قدرت نمایی 
ایران و امریکا است، نوش��ت که ایران در تافی این 
اقدام، یک نفتکش انگلیسی را در خلیج فارس، آن هم 
جلوی چش��مان نیروی دریایی س��لطنتی توقیف 
کرد. این حرکت، به رغم ادعاهای لندن درباره اقدام 
مستقل جبل الطارق در توقیف گریس ۱ باعث شد 
کشتی های تجاری انگلیسی در منطقه آسیب پذیر 
به نظر برسند. عبدالباری عطوان، نویسنده و تحلیلگر 
الرای الیوم، آزادی نفتکش ایران��ی گریس ۱  را یک 
پیروزی بزرگ برای ایران و شکس��تی برای امریکا 
دانست. وی در این خصوص نوشت:»رهبران ایران 
این بحران را با قدرت و صاب��ت و زیرکی مدیریت 
کردند. امریکا تاش کرد جلوی آزادی این کشتی را 
بگیرد و برای همین منظور درخواست رسمی برای 
توقف آن داد اما این درخواست با تحقیر و بی توجهی 

نزدیک   ترین هم پیمانش روبه رو شد. «
عبدالباری عطوان می نویسد:» توقیف نفتکش ایرانی 
با تحریک دولت ترامپ و به دالیل تحریک  آمیز و غیر 
قانع کننده، اشتباه بزرگ دولت انگلیس بود که این 
اشتباه خود را در ارزیابی نادرست از واکنش ایران 
نش��ان داد، زیرا لندن فکر می کرد که مس��ئوالن 
ایرانی با التماس خواهند آمد و طلب عذر و بخشش 
خواهند کرد. به نوشته این تحلیلگر عرب، مسئوالن 
انگلیس دو بار اش��تباه کردند. یک بار وقتی که به 
دستورات امریکا تن دادند و نفتکش را توقیف کردند 
و بار دوم وقتی که این اش��تباه را اصاح نکردند و 
تهدیدهای ایران را به اندازه کافی جدی نگرفتند. 
اما فکر می کنم که آنها بعداً با رد درخواست بولتون 
به سرعت درصدد اصاح اشتباه خود برآمدند و یک 
نوع استقال را در قبال دولت س��ردرگم و کودن 
امریکا نشان دادند؛ دولتی که به عروسکی در دستان 

البی های اسرائیل تبدیل شده است. 


