
ظاهراً امریکایی ها هم ه�وس کرده اند یکی از 
ادوات نظامی خود یا اذناب ش�ان در تنگه      هایی 
که مقاومت بر آن تس�لط دارد، شکار نیروهای 
مؤم�ن ش�ود. دادگاه�ی در امریکا بر اس�اس 
شکایت دولت این کشور، حکم توقیف نفتکش 
گری�س 1 در جبل الطارق را صادر کرده اس�ت. 
بعد از اینکه یک رس��انه محل��ی در جبل الطارق 
گزارش داد نفتکش حامل نف��ت ایران، گریس۱ 
بعید است تا قبل از یک     شنبه منطقه را ترک کند، 
دادگاه منطقه کلمبیای امریکا حکمی برای توقیف 
نفتکش ایرانی در منطقه جبل الطارق به همراه نفت 

خام آن صادر کرده است. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، »جسی لیو « دادستان 
منطقه کلمبیا گفت که بر اس��اس شکواییه دولت 
امریکا، نفتکش گریس ۱  نفت خام آن و 995 هزار 
دالر مشمول این توقیف می ش��وند.   حکم دادگاه 
منطقه ای کلمبیا بر اس��اس اتهاماتی چون نقض 
تحریم های سوریه از سوی ایران و حمایت خدمه 
کشتی از سپاه پاس��داران اس��ت. رویترز گزارش 
داده است که خبرنگارش یک برگ از دادخواست 
دادگاه علیه این کشتی را دیده است. طبق ادعای 
طرف امریکایی در این دادخواست آمده که بازیابی 
پیام های ردوبدل ش��ده میان خدمه کشتی نشان 
می دهد این نفتکش حامل اقالم ممنوعه از جمله 
تجهیزات الکترونیکی به س��وریه بوده است و قرار 
بوده این تجهیزات در بن��در بانیاس تحویل طرف 
سوری ش��ود.   این در حالی است که بار     ها از سوی 
ایران اعالم شده است که مقصد کشتی سوریه نبوده 
است به خصوص که اصاًل هیچ بندری وجود ندارد 
که بتواند به نفتکش��ی در این کالس خدمات ارائه 

دهد. بر اساس این گزارش با توجه به اینکه قرار است 
شش خدمه جدید ابرنفتکش گریس۱ تا پایان هفته 
)یک شنبه( وارد جبل الطارق شوند بعید است این 

کشتی تا آن زمان بتواند منطقه را ترک کند. 
دیوان عالی جبل الطارق پنج  ش��نبه )۲۴ مرداد( با 
نادیده گرفتن درخواست امریکا به آزادی نفتکش 
گریس۱ حکم داده بود. »آنتون��ی دادلی « قاضی 
دیوان عالی جبل الطارق درباره درخواست امریکا 
گفت: »االن ]درخواس��ت امریکا[ پیش روی من 
نیست. هیچ درخواس��تی در ارتباط با نامه ایاالت 
متحده ]برای اجرای توافق قضایی متقابل[ وجود 
ندارد.« نفتکش گریس ۱  که حامل نفت ایران بود 
۱۳ تیر ماه سال جاری از سوی تفنگداران دریایی 

انگلیس در جبل الطارق توقیف شد. ایران این اقدام 
را راهزنی دریایی انگلیس خواند و خواس��تار رفع 
توقیف هر چه سریع تر آن شد. چندی بعد و در پی 
تداوم موضع لجوجانه لندن، یک نفتکش انگلیسی 
که تحت اسکورت ناوهای انگلیسی قرار داشت، در 
تنگه هرمز به علت نقض قوانین بین المللی ) ورود 
برعکس به تنگه( از سوی نیروی دریایی سپاه توقیف 
شد تا انگلیسی     ها متوجه باشند که زمان زدن و در 

رفتن تمام شده است. 
روز جمعه ش��اهد آن بودیم که نفتکش گریس ۱ 
ایران که حدود پنج هفته از سوی نیروی دریایی 
انگلیس در سواحل جبل الطارق توقیف شده بود 
تغییر مکان داد اما مجدداً در نزدیکی جبل الطارق 

متوقف شد.  کاپیتان کشتی که یک تبعه هندی 
اس��ت، در پی تهدید امریکایی     ه��ا از هدایت آن 
انصراف داده است و قرار است یک کاپیتان ایرانی به 
همراه پنج خدمه جایگزین وی شوند. امریکا تهدید 
کرده بود که به خدمه این نفتک��ش ویزا نخواهد 
داد.  وکیل ناخدای نفتک��ش ایرانی به جیبرالتار 
کرونیکل گفته او خواهان پایان مأموریتش شده 
و می خواهد به خانه برگردد.   روز جمعه نفتکش 
شروع به حرکت کرد و دود روش��ن شدن موتور 
از دودکش آن دیده ش��د اما پس از مدتی متوقف 
شد و همچنان در سواحل جبل الطارق قرار دارد.  
به گزارش نورث وس��ت هرالد هرگونه تأخیر در 
حرکت نفتکش گری��س ۱ ایرانی که ن��ام آن به 
آدریان دریا تغییر کرده است، می تواند فرصت های 
جدیدی را برای امریکا در راس��تای جلوگیری از 

حرکت آن فراهم کند. 
   نقش اساسی عراق در پایان بحران 

رسانه های عراقی به نقل از » عبدالحسین الهنین « 
مش��اور » عادل عبدالمهدی « نخس��ت وزیر عراق 
نوشته اند که در جریان پایان بحران توقیف نفتکش 
ایرانی گریس۱ بغداد یک بازیگر اصلی بوده و نقش 
اساسی ایفا کرد.  مشاور نخست وزیر عراق گفت: عراق 
دوست همه طرف های این بحران است و همین امر 
آن را به عامل توازن مورد وثوق در روابط بین المللی 
تبدیل کرده اس��ت.  وی گفت: این موضوع یکی از 
محورهای گفت وگوی عبدالمهدی با حسن روحانی 
در سفر اخیر وی به تهران بوده است.  منابع عراقی 
نوشتند که نخست وزیر عراق ماه گذشته میالدی پس 
از تماس تلفنی وزیر دفاع انگلیس با وی، در همین 

رابطه راهی تهران شده و با روحانی دیدار کرده بود.
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شیطان دستور توقیف مجدد گریس1 را صادر کرد 

هوس شکار شدن کشتی های امریکایی!
  گزارش  2

 انتظارات و محدودیت      ها 
در سفر حریری به امریکا

این سومین باری است که سعد حریری به امریکا رفته است. سفر اول او 
در زمان دولت باراک اوباما در می ۲0۱0 بود که در جریان آن سفر با اوباما 
دیدار داشت و به دلیل باال گرفتن بحران سوریه، او همسو با امریکا و برخی 
کش��ورهای عربی ضد س��وریه، موضع تندی علیه دولت و ارتش سوریه 
گرفت تا آنجا که مدعی ش��د تنها از فرودگاه دمشق به بیروت بازخواهد 
گشت. منظور او از این حرف سقوط قریب الوقوع دولت سوریه و بازگشت او 
به لبنان از طریق این فرودگاه بود اما به جای دولت سوریه، خود او بود که از 
مقام نخست وزیری لبنان سقوط کرد. سفر دوم دو سال قبل و کمی بعد از 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که به واشنگتن رفت تا با او دیدار کند. 
انتظار می رفت که او این بار حلقه اصلی برنامه ترامپ مقابله با ایران باشد 
اما مشکل داعش در آن موقع بیشتر از آن بود که بتوانند مجالی برای این 
برنامه داشته باشند. این بار حریری موقعی به امریکا می رود که همزمان 
شده با سیزدهمین س��الگرد پیروزی جنگ ۳۳ روزه و دست کم یکی از 

محورهای اصلی او هم حزب اهلل و برنامه امریکا علیه آن است. 
به نظر می رس��د بعد از اینکه امریکا حدود یک ماه و نیم قبل دو نماینده 
حزب اهلل در پارلمان لبنان را در فهرست تحریم      های خود گذاشت، برنامه 
افزایش فشار بر لبنان و حزب اهلل بیش از پیش در دستور کار دولت ترامپ 
قرار گرفته است. این افزایش به جایی رسیده که حاال عالوه بر تحریم های 
متنوع خود حزب اهلل و مقام های آن از جمله مورد اخیر دو نماینده پارلمان 
آن، حرف از تحریم متحدین حزب اهلل در لبنان می زنند و به نظر می رسد 
که امریکا می خواهد با فشار آوردن به گروه های نزدیک به حزب اهلل یا به 
هدف خود از حذف حزب اهلل از عرصه لبنان برسد یا دست کم آن را به انزوا 
بکشاند. با این وجود، کسی در بیروت شکی ندارد که دستیابی به این هدف 
ممکن نیست و محدودیت      ها بسیار بیشتر از آن است که تصور می شود و 
بنابر ظواهر امر، حریری در سفرش سعی داشته تا همین نکته را به مقامات 
امریکایی متذکر شود چرا که به صراحت در کنفرانس مطبوعاتی گفت: »ما 
نمی توانیم دیدگاه امریکا درباره تحریم      ها را تغییر دهیم، اما تالش می کنیم 
که لبنان را از تبعات آن دور کنیم. درباره این تحریم      ها باید بگویم که به 
نظرم هیچ فایده ای نخواهد داشت.«  در واقع، حریری بیش از هر کسی آگاه 
به محدودیت های موجود در لبنان برای حذف حزب اهلل و انزوای آن است و 
این نکته در نمایش استعفای دو سال قبل او با کارگردانی عربستان روشن 
شد به نحوی که پایان آن نمایش چیزی جز شکست سخت سعودی      ها و 

پیروزی قدرتمندانه حزب اهلل و متحدانش نبود. 
یک وجه دیگر سفر حریری مربوط می شود به مرزهای آبی لبنان با اسرائیل 
که باعث بروز تنش بین دو طرف شده به خصوص بعد از اینکه لبنان یک 
سال و نیم قبل با مشارکت طرف های فرانسوی، روسی و ایتالیایی به دنبال 
بهره برداری از منابع گازی دو بلوک از 9 بلوک حوزه گازی در دریای مدیترانه 
بود. آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ وقت اسرائیل، در آن زمان به شدت با این 
کار مخالفت کرده و تنش بر سر منابع گازی دریای مدیترانه شدت گرفت و 
الیاس بوصعب، وزیر دفاع لبنان، هم اخیراً به شدت بر دفاع از منابع و ثروت 
ملی لبنان در دریای مدیترانه تأکید کرده است. مقامات امریکایی از زمان 
صدارت رکس تیلرسون تاکنون سفرهای زیادی به بیروت داشته اند تا به 
هر وسیله که شده منافع اسرائیلی      ها را تأمین کنند اما تاکنون به نتیجه ای 
نرسیده اند. حریری از پیش��رفت مذاکرات در زمینه مرزهای آبی و خاکی 
حمایت کرد و انتظار دارد که امریکا هم از این پیشرفت حمایت کند. این 
انتظار او از تعیین مرز در حالی است که دیوید ساترفیلد، سفیر امریکا در 
ترکیه شده و دیگر میانجیگر امریکا در این موضوع نیست. گفته می شود که 
دیوید شنکر، جانشین ساترفیلد می شود، کسی که موضع تندتری علیه لبنان 
دارد و شاید به همین خاطر هم حریری حاضر نشد در کنفرانس مطبوعاتی 
خود نامی از او ببرد. امریکایی      ها بار     ها سعی کرده اند در جریان مذاکرات خود 
مسئله مناقشه مرزهای آبی و خاکی را به حزب اهلل و سالح آن گره بزنند اما به 
جایی نرسیده اند و حاال باید گفت که با تشدید تحریم      ها و آمدن شنکر انتظار 
دارند تا حریری با آنها همگام شود. با وجود این، همگامی حریری نتیجه ای 
به نفع دستگاه حاکمه امریکا نخواهد داشت بلکه مثل سال ۲0۱0 تنها به 
سقوط کابینه و مقامش ختم خواهد شد آن هم با توجه به این کابینه که بعد 
از 9 ماه مذکرات فشرده تشکیل شد. عالوه بر این، حریری از همکاری امریکا 
در زمینه های نظامی، اقتصادی و انرژی گفته و معلوم است که انتظاراتی در 
این زمینه      ها دارد اما باید گفت که محدودیت هایش به او اجازه نخواهد داد 

درخواست های امریکا به خصوص در مورد حزب اهلل را برآورده کند. 
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  توبیخ افسر اسرائیلی به دلیل ورود به تونل حزب اهلل لبنان
افسر اسرائیلی که بدون اطالع ارتش رژیم صهیونیستی از طریق یک تونل 
وارد لبنان شده بود، توبیخ شد. روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت روز 
جمعه فاش کرد، رافی میلو، افسر برجسته ارتش اسرائیل و یکی از مهندسان 
طرح شناسایی تونل های حزب اهلل شبانه با گروهی از سربازان وارد یکی از 
تونل های حزب اهلل شده و تا ورودی دوم آن در داخل خاک لبنان واقع در 
مجاورت روستای رامیه پیش رفتند. به گزارش ایسنا، روزنامه فرامنطقه ای 
القدس العربی نوشت این افسر اسرائیلی که نزدیک بود اسرائیل را وارد بحران 

جدیدی با حزب اهلل کند، به سرعت از سوی ارتش توبیخ و مجازات شد. 

  تحرکات امریکا در حریم هوایی عراق بایستی محدود شود
»نسیم عبداهلل « عضو ائتالف الفتح از »عادل عبدالمهدی « نخست وزیر 
عراق خواس��ته کاری کند که حرکت نیروی هوای��ی امریکا در حریم 
هوایی عراق کاهش یابد. ش��بکه خبری »االتجاه « عراق اعالم کرد که 
»س��امانه های دفاعی نداریم که به ما امکان دهد که به هر گونه تجاوز 
پاسخ دهیم.«عبدالمهدی ۲۴ مرداد ماه جاری تصریح کرد که باید همه 
توافقات مربوط به پرواز در حریم هوایی عراق لغو شده و به توافقات اصولی 
منحصر خواهد شد. نخست وزیر عراق همچنین اعالم کرد که هرگونه 
پرواز برخالف آنچه گفته شده، پرواز از سوی دشمن تلقی خواهد شد و 

پدافند هوایی عراق نیز فوراً بدان پاسخ خواهد داد. 

   دانمارک: ترامپ دیوانه شده است
مقامات دانم��ارک مطرح ش��دن پیش��نهاد خرید گرینلند از س��وی 
رئیس جمهور امریکا را دلیلی بر دیوانگی او خوانده اند.  به گزارش فارس 
به نقل از نشریه نیوزویک، آجا شمنیتز الرسن ، نماینده یکی از دو کرسی 
گرینلند در پارلمان دانمارک ضمن رد درخواست ترامپ بیان داشت: 
»برعکس، برای داشتن گرینلندی قوی تر و آزاد، باید مسیر همکاری بهتر 
و متعادل تر با دانمارک پیش گرفته شود«. »سورن اسپرسن « سخنگوی 
امور خارجه حزب مردم دانمارک هم در این زمینه گفت: »اگر او )ترامپ( 

واقعاً به چنین اقدامی فکر می کند، اثباتی نهایی دیوانه شدن او است.«

  سفر برگزیتی جانسون به آلمان و فرانسه 
»بوریس جانسون« نخس��ت وزیر انگلیس برای مذاکره درباره خروج از 
اتحادیه اروپا به آلمان و فرانسه سفر خواهد کرد. جانسون عالوه بر دیدار 
با مرکل و ماکرون، گفت وگویی تلفنی با »لئو وردکار « نخست وزیر ایرلند 
جنوبی و »دونالد تاس��ک« رئیس ش��ورای اروپا خواهد داشت. تاسک 
پیش تر با خطاب قرار دادن جانسون به طور غیرمستقیم گفته بود »مکانی 
مخصوص در جهنم« برای کسانی که برگزیت را »بدون هیچ طرحی« به 
راه انداختند، وجود خواهد داشت. طبق اسناد درز کرده از دولت آلمان، 
تهدید جانسون مبنی بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۱ اکتبر، 
با توافق یا بدون توافق با اتحادیه اروپا، تأثیری بر بروکسل و پایتخت های 
اروپایی نداشته است. بر اساس این اسناد، گرچه 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 ندارد.

توطئه قتل شیخ زکزاکی در هند
جنبش اسالمی نیجریه بعد از بازگشت شیخ زکزاکی به کشورش، ضمن 
رد ادعاهای تحریف شده دولت ابوجا درباره سفر درمانی او به هند، از 
سوءظن    ها درباره توطئه نیجریه برای قتل ش�یخ زکزاکی خبر داد. 
سخنگوی جنبش اسالمی نیجریه روز     ش��نبه در تازه    ترین بیانیه خود 
بعد از بازگشت زودهنگام شیخ ابراهیم زکزاکی از سفر درمانی به هند، 
بر تالش های دولت نیجریه برای بی توجهی ب��ه حکم دادگاه در زمینه 
درمان رهبر جنبش اسالمی و احتمال کش��تن او در هند تأکید کرده 
است. به گزارش روزنامه القدس العربی، ابراهیم موسی به نمایندگی از 
جنبش اسالمی نیجریه در این بیانیه ادعاهای مطرح شده در رسانه های 
نزدیک به دولت نیجریه درباره امتناع ش��یخ زکزاکی از پذیرش درمان 
در هند را به شدت رد کرده است. در این بیانیه آمده است:»در حالی که 
عصر جمعه رهبر ما شیخ زکزاکی به س��المت وارد فرودگاه بین المللی 
ننامدی آزیکیوه شد، ما می خواهیم اذهان مردم نیجریه درباره ادعاهای 
مطرح شده توسط برخی گزارش    ها و خبرهای سفارشی تحریف شده 
درخصوص درمان او در هند را روشن کرده و به صورت شفاف این مسائل 
را مطرح کنیم«. ابراهیم موسی با انتقاد از نحوه درمان زکزاکی در هند 
اعالم کرد:»دخالت دولت )نیجریه( این سوءظن را ایجاد کرد که دولت با 
استفاده از ارتباطات بین المللی خودش برای کشتن شیخ در هند در حال 
برنامه ریزی بود. دولت نیجریه به دولت هند اعالم کرد که او یک مظنون 
خطرناک با یک بیماری ناشناخته است و خواستار اعمال مقررات شدید 
امنیتی علیه او شد. حتی یک گزارش هم منتشر شده بود که نیروهای 
امنیتی در هند او را م��ورد آزار فیزیکی قرار دادن��د«. دولت نیجریه به 
محض ورود زکزاکی به این کش��ور، بار دیگ��ر محدودیت   هایی را برای 
او اعمال کرد. جنبش اس��المی نیجریه دیروز در صفحه خود در توئیتر 
نوشت که شیخ ابراهیم زکزاکی به فرودگاه بین المللی ننامدی ازیکیوی 
ابوجا وارد شد در حالی که از هرگونه صحبت با رسانه    ها منع شده بود. به 
گزارش سایت العهد،  دفتر مذکور اعالم کرد، پلیس نیجریه بازداشت و 
اعمال محدودیت های زکزاکی و هیئت همراهش را مجدداً شروع و آنها 

را به اجبار به محل اقامت قبلی در والیت کادونا منتقل کرد.

هند تهدید کرد پاکستان پاسخ داد
 تب هسته ای دهلی– اسالم آباد

 از آتش کشمیر 
به رغم درخواس�ت های بین المللی برای کاهش تنش    ها در کشمیر، 
تب جن�گ در این منطق�ه باال گرفت�ه اس�ت. وزیر دف�اع هند در 
سخنانی با بیان اینکه این کش�ور تاکنون به دکترین عدم استفاده 
اول از س�الح های هس�ته ای پایبند ب�وده، تهدید ک�رد که ممکن 
اس�ت این سیاس�ت در آینده تغییر کند. اس�الم آباد این اظهارات 
را ش�وک برانگیز و غیرمس�ئوالنه دانس�ت و اعالم ک�رد که ارتش 
این کش�ور آماده پاس�خگویی به هرگون�ه تهدیدی اس�ت. دولت 
هند در شرایطی پاکستان را به اس�تفاده از سالح هسته ای تهدید 
می کند که این کشور بیش از دهها کالهک هسته ای در اختیار دارد. 
جلسه شورای امنیت س�ازمان ملل هم که به درخواست چین برای 
بررسی بحران کش�میر برگزار ش�ده بود، بدون نتیجه پایان یافت. 
مقامات هند به جای تالش برای کاهش تنش    ها در کشمیر به آتش جنگ 
در این منطه دامن می زنند. راجنات س��ینگ، وزیر دفاع هند روز      ش��نبه 
مدعی شد که این کشور تاکنون به دکترین عدم استفاده اول از سالح های 
هسته ای پایبند بوده است اما ممکن است این سیاست در آینده تغییر کند. 
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، وزیر دفاع هند در توئیتی نوشت:»پخران 
منطقه ای است که شاهد اراده مصمم واجپایی در راستای تبدیل هند به 
یک قدرت هسته ای بوده و کشور ما همچنان متعهد به دکترین عدم آغاز 
استفاده از جنگ افزارهای هسته ای است«. سینگ همچنین نوشت:»هند 
به طور جدی به این دکترین عمل کرده است اما آنچه در آینده اتفاق می افتد 
بستگی به شرایط دارد«. نشریه هندوستان تایمز  دیروز گزارش داد:»وزیر 
دفاع هند این پیام توئیتری خود را پس از دیدار از منطقه پوخاران واقع در 

ایالت راجستان منتشر کرد.«
سخنان وزیر دفاع هند در زمان افزایش تنش    ها با پاکستان بر سر منطقه 
کشمیر منتشر می ش��ود. هند در س��ال های ۱9۴۸ و ۱99۸میالدی دو 
آزمایش اتمی در این منطقه انجام داد. هند در س��ال ۱999 متعهد شده 
بود در صورت بروز بحران به طور پیشدستانه به سالح هسته ای متوسل 
نخواهد شد. پیش از این نیز وزیر دفاع سابق هند از تمایل این کشور برای 
تغییر تعهدات و سیاست های اتمی هند سخن گفته بود. هند و پاکستان 
هر دو دارای چندین کالهک هسته ای هستند. این دو کشور معاهده منع 
گسترش سالح های اتمی یا ان پی تی را امضا نکرده اند. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، هند ۱۲0 تا ۱۳0 کالهک اتمی در اختیار دارد و پاکستان تعداد ۱50 
عدد  از این سالح های مخرب را در اختیار دارد. بنابراین، بروز جنگ هسته ای 

بین دو کشور، می تواند به نابودی کامل دو طرف منجر شود. 
   واکنش پاکستان 

تهدیدهای مقامات هندی به احتمال تغییر سیاس��ت در پیش��قدمی 
برای استفاده از سالح هس��ته ای، واکنش مقامات اس��الم آباد را در پی 
داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آصف غفور، سخنگوی ارتش 
پاکستان در واکنش به اظهارات وزیر دفاع هند، گفت:»کشمیر قطعاً نقطه 
اشتعال هسته ای خواهد بود. نیروهای مسلح پاکستان به طور کامل آماده 
هستند تا به طور کامل به هر گونه تهدیدی واکنش نشان دهند«. به گفته 
وی، مناقشه کشمیر جنگی اس��ت که باید مدت زیادی برای آن مبارزه 
کرد. غفور همچنین تأکید کرد:»سخنان وزیر دفاع هند چهره واقعی و 
خشونت بار حکومت مودی را بر همه واضح کرد. این سخنان باید به گوش 
جهانیان برس��د و آن را به خوبی تحلیل کنند«. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، محمد فیصل، س��خنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در 
واکنش به اظهارات اخیر وزیر دفاع هند مبنی بر احتمال تغییر سیاست 
دهلی نو در پیشقدمی برای استفاده از سالح هسته ای گفت:»هندی     ها به 
وعده های خود برای منع استفاده از سالح هسته ای پایبند نیستند«. وی 
افزود:»هند سعی دارد آتش جنگ را در جنوب آسیا شعله ور کند«. شاه 
محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان نیز اظهارات وزیر دفاع هند 
را غیرمسئوالنه و نشانه جنگ طلبی دانست. همچنین وزیر حقوق بشر 
پاکستان در واکنش به اظهارات سینگ در شبکه توئیتر اعالم کرد:»هند 
باید دروغگویی را متوقف کند. رعایت دکترین عدم توسل پیش دستانه به 
سالح هسته ای هند چهارم ژانویه ۲00۳، زمانی که دولت هند اعالم کرد 
در مقابل هر حمله ای علیه هند یا نیروهای هندی در هر جایی که باشد از 

سالح هسته ای استفاده خواهد کرد، به پایان رسید.« 
   جلسه بی نتیجه شورای امنیت 

در پی تشدید تنش    ها در کشمیر، شورای امنیت سازمان ملل نشستی را 
پشت درهای بسته برگزار کرد. این نشست که به درخواست چین جمعه 
شب برگزار ش��د، بدون نتیجه خاصی پایان یافت. اعضای شورای امنیت 
سازمان ملل از هند و پاکستان خواستند تا از اقدام یکجانبه در خصوص 
نزاع جامو و کشمیر خودداری کنند. به گزارش اسپوتنیک، سید اکبرالدین، 
نماینده هند در سازمان ملل در این نشست در توجیه حکومت نظامی اعمال 
شده در کشمیر گفت که این اقدام برای توقف ریخته شدن خون مردم ما 
توسط تروریست     ها انجام شده است. این دیپلمات هندی همچنین موضع 
دهلی نو درباره لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر را تکرار کرد و گفت 
که این موضوع »مسئله ای داخلی « است. از سوی دیگر، مقامات کشمیر روز 
     شنبه برقراری مجدد سرویس خطوط ثابت تلفن را پس از حدود دو هفته 
قطعی آغاز کردند. به گزارش ایسنا، اقبال چودری، مدیر منطقه کشمیر 
اظهار کرد، محدودیت     ها در اکثر مناطق در حال برداشته شدن هستند و 

ادارات دولتی از روز      شنبه باز خواهند بود.

خنجر یمنی در قلب نفتی ریاض
تأسیسات نفتی آرامکو در 1200 کیلومتری عمق عربستان  هدف  پهپادهای انصاراهلل قرار گرفت

سيدرحيمنعمتی

ی�گان پهپ�ادی 
آزاده سادات عطار

      گزارش یک
ارت�ش یم�ن و 
انصاراهلل دیروز با 
10پهپ�اد تهاجم�ی مراک�ز حس�اس نفت�ی و 
پاالیش�گاه های س�عودی را در 1200 کیلومتری 
عمق خاک عربس�تان هدف ق�رار دادن�د. این 
حمالت در جنوب شبه جزیره و در 10 کیلومتری 
مرز امارات انجام شد و مقام های سعودی هم وقوع 
آن را تأیید کرده اند. محمد البخیتی از مقام های 
انصاراهلل هش�دار داده در صورتی که عربستان 
سعودی بر ادامه تجاوزگری پافشاری  کند، پایان 
جنگ با پایان رژیم س�عودی همراه خواهد شد. 
انص��اراهلل دیروز دس��ت ب��ه یک عملی��ات بزرگ 
و کم س��ابقه در عمق خاک عربس��تان زد؛ دومین 
عملیات علیه تأسیسات نفتی عربستان که یمنی    ها 
نام »بازدارنده شماره یک«بر آن گذاشته اند و از آن 
به عنوان بزرگ ترین عملیاتی یاد شده که طی چهار 
سال گذشته علیه سعودی    ها انجام شده است. پیش 
از عملیات استثنایی دیروز، یمنی ها جمعه شب هم  
فرودگاه »ابها« در خاک عربستان سعودی را هدف 
قرار داده بودند. سرتیپ »یحیی سریع«، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن انجام هر دو عملیات ابها و حمله 
به تأسیسات نفتی عربستان را تأیید کرده و با موفق 
ارزیابی کردن حمله پهپادی ۲5 مرداد ماه می گوید: 
»پهپادهای »قاصف ۲ کی« مواضع حساس در این 

فرودگاه را با دقت هدف قرار داده اند.«
   حمله به ریاض، هشدار به امارات 

یحیی سریع درباره حمله به تأسیسات نفتی گفت 
که ۱0 فرون��د پهپاد تهاجمی، تأسیس��ات نفتی 
»آرامکو « را در نزدیکی مرز امارات هدف قرار داده 
و این عملیات در چارچوپ عملی��ات »بازدارنده 
شماره یک« انجام شده است. سرتیپ عزیز راشد، 
دستیار سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به 
جنبش انصاراهلل نیز در گفت وگو با ش��بکه خبری 

المیادین هش��دار داد: پیام حمله به پاالیش��گاه 
الشیبه، دربردارنده این تهدید برای امارات است که 
حمله بعدی علیه این کشور خواهد بود. وی افزود: 
این عملیات پیامی برای عربستان و امارات به ویژه 
پس از حوادث جنوب یمن داشت. عزیز راشد حمله 
به پاالیشگاه الشیبه را یک دس��تاورد اطالعاتی، 

نظامی و استراتژیک برای نیروهای یمنی خواند. 
 در این عملیات حوزه نفتی و پاالیشگاه »الشیبه « 
از شرکت های وابسته به آرامکو در شرق عربستان 
و در نزدیکی مرز امارات )۱0 کیلومتری مرز امارت 
ابوظبی( هدف قرار گرفت. الشیبه، میدانی نفتی 
است که در منطقه الربع الخالی در۴0 کیلومتری 
شرقی منطقه لیوه ابوظبی قرار دارد. این حمالت 
در شرایطی صورت گرفتند که پیش تر نیروهای 
یمنی از س��ه حمله پهپادی جداگانه به فرودگاه 
»ابها«، پای��گاه هوایی »ملک خال��د« و فرودگاه 
»نجران « خبر داده بودند. حوزه نفتی و پاالیشگاه 
الش��یبه با بیش از یک میلیارد بشکه بزرگ ترین 
محل ذخیره استراتژیک عربستان است . سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن دولت سعودی را تهدید کرد 
که در صورت عدم توق��ف حمالت، عملیات های 

وسیع تر و بزرگ تر در راه خواهد بود. 
روزنامه انگلیسی گاردین درباره این حوزه نفتی و 
پاالیشگاه نوشته است که از حوزه نفتی »الشیبه « 
روزانه ۶00 هزار بش��که نفت مرغوب استخراج 
می شود که ارزش آن 50 میلیون دالر در یک روز 
اس��ت. در این حوزه نفتی هزار نفر سکونت دارند 
و در ۱0 کیلومتری مرز جنوبی امارات قرار گرفته 
است. این روزنامه همچنین نوشت که ارزش این 

حوزه نفتی در حد یک »معدن طال« است. 
حوزه نفتی »الش��یبه « ک��ه بهره ب��رداری از آن از 
سال ۱99۸ آغاز ش��ده اس��ت، یک منطقه مورد 
اختالف میان عربستان سعودی و امارات محسوب 
می ش��ود و مذاکرات در خص��وص آن تاکنون به 

نتیجه ای نرسیده است. این عملیات در عمق ۱۲00 
کیلومتری خاک سعودی از مرز یمن واقع شده که 
چنین بردی در عملیات ه��ای پهپادی یمن علیه 
اهداف سعودی بی نظیر است و عملیات های قبلی 

ارتش یمن، کمتر از این اهداف قرار داشته است. 
   تغییر موازنه جنگ به ضرر سعودی ها

محمد البخیتی از اعضای ش��ورای سیاستگذاری 
انصاراهلل بعد از عملیات دیروز گفته که موازنه های 
قوای نظام��ی به نف��ع یمنی     ها تغییر ک��رده و در 
گفت وگو با شبکه المیادین هشدار داده در صورتی 
که عربستان سعودی بر ادامه تجاوزگری پافشاری  
کند، پایان جنگ با پایان رژیم سعودی همراه خواهد 
شد. روزنامه نزاویسیمایا گازتا در مقاله خود به قلم 
»ایگور سوبوتین « به احتمال اقدام عربستان سعودی 
در خارج کردن نیروهایش از یمن اشاره کرده است.

»سعداهلل زارعی « کارشناس امور غرب آسیا درباره 
موازنه جنگ با توجه به تح��والت اخیر می گوید 
که با مرور س��یر جنگی که حدود 5۳ ماه به درازا 
انجامیده اس��ت، می توان به این نتیجه رسید که 
اماراتی     ها و س��عودی    ها و برخی دیگر از کشورها، 
جنگ را با این منطق آغاز کردند که علیه گروهی 
فاقد سالح های س��نگین و نیمه س��نگین اقدام 
می کنند و پیروز می شوند. به همین دلیل در آغاز، 
صحبت از جنگی بود که یک ماه به طول خواهد 
انجامید. ام��ا در عمل طوالنی ش��دن این جنگ 
نشان دهنده این اس��ت که موازنه جنگ به ضرر 
سعودی     ها تغییر کرده است و انصاراهلل و مردم یمن 
در موضع برتر نظامی قرار دارند و اوضاع به گونه ای 
تغییر کرده است که دیگر امروز صحبت از اسقاط 
انصاراهلل و یا تسلیم کردن یمنی     ها مطرح نیست. 

وی افزود: »در شرایط فعلی سعودی     ها می گویند 
که ما از ناحیه یمن تهدید می شویم . این تهدید باید 
برطرف شود. به عبارتی وقتی پهپادهای پیشرفته 
انصاراهلل به صورت هجومی تا عمق ۸00، 900 و 

گاهی هزار کیلومتری در خاک عربستان سعودی 
نفوذ می کند، بیانگر این موضوع اس��ت که جنگ 
کاماًل مغلوبه ش��ده است و س��عودی     ها امروز در 

وضعیتی تهدید آمیز به سر می برند.«
این کارشناس غرب آس��یا در ادامه گفت: »اینکه 
فرودگاه ابها هدف حمله پهپادهای انصاراهلل قرار 
گرفته  است و آسیب های جدی به فرودگاه  نظامی  
و غیرنظامی وارد می کند، بیانگر این موضوع است 
که دیگر آن انصاراهلل ضعیف که سعودی     ها به گمان 
جنگ یک ماهه علیه آنها وارد عمل شدند، سپری 
شده و امروز سعودی    ها با ارتش��ی قدرتمند تر از 
ارتش خود مواجه هس��تند مسلماً امروز انصاراهلل 
هم از نظر عدد و هم از نظر امکان��ات به امکاناتی 
دست پیدا کرده که قطعاً ارتش عربستان در مقابل 
آن ضعیف است و قادر نیست در ادامه جنگ کار 
مؤثری را صورت دهد و لذا سعودی     ها در وضعیت 
پیچیده ای ق��رار گرفته اند. اگ��ر بخواهند جنگ 
را ادامه دهن��د، توان این اق��دام را ندارند و امکان 
پیروزی نیس��ت و اگر بخواهند جنگ را متوقف 
کنند، با انصاراهلل که امروز بسیار قوی تر از سال های 

پیش است، چه کار باید بکنند.«
   سوء استفاده امارات از مسائل داخلی یمن 
زارع��ی درب��اره فرضی��ه تجزیه یمن ک��ه مد نظر 
اماراتی هاست هم گفت: » آنها اهداف خود را دارند اما 
نقطه ضعفی که وجود دارد این است که اساس تجزیه 
جنوب از جانب گروه     هایی در یمن و در بخش جنوبی 
یمن مورد حمایت قرار می گیرد و امارات در واقع سوار 
بر یک زخم داخلی شده است و در حال سوء استفاده 
از این وضعیت است در حالی که اگر یمن در وضعیت 
طبیعی قرار گیرد، مردم یمن طبعاً خواستار کشوری 
قدرتمند و یکپارچه هستند. گروه های سیاسی از 
قبل ط��رح تجزیه را دنبال می کردند، س��عودی     ها 
گمان کردند که می توانند بر بستر چنین وضعیتی 

یک توطئه خارجی را سوار کنند.«


