
جانش�ین فرمانده جنبش االبدال وابس�ته به 
سازمان »حشدالشعبی« ) ارتش مردمی عراق( 
اعالم کرد ک�ه نیروهای مقاومت ع�راق آماده 
پاسخ به حمالت صهیونیست     ها هستند و قرار 
است این حمالت از خاک س�وریه انجام شود. 
 به گزارش فارس، کمال الحس��ناوی، جانش��ین 
فرمانده االبدال ب��ه روزنامه »العرب��ی الجدید « - 
نزدیک ب��ه قطر- گف��ت که ب��ا وج��ود آمادگی 
نیروهای مقاومت عراق برای پاس��خ به تجاوزات 
صهیونیست ها، زمان آغاز این عملیات هنوز تعیین 

نشده است. 
الحسناوی تأکید کرد که پاسخ نیروهای مقاومت 
عراق به رژیم صهیونیس��تی، از سوریه خواهد بود 
و خاک این کش��ور، محل آغاز حمله به دش��من 

صهیونیستی است.
جنبش االبدال وابسته به س��ازمان حشدالشعبی  
عراق است و شماری از نیروهای آن، در کنار ارتش 

سوریه، علیه عناصر تروریستی مبارزه می کنند. 
این در حالی اس��ت که پهپادهای متعلق به رژیم 
صهیونیس��تی بار    ها مواضع حشدالش��عبی را در 
مناطق مختلف عراق هدف قرار دادند که در جریان 
حمالت سوم ش��هریور به حشدالشعبی، دو نفر از 

نیروهای این سازمان به شهادت رسیدند. 

با وجود اینکه ادله بس��یاری وجود دارد که ثابت 
می کند رژیم صهیونیستی عامل این حمالت است، 
ولی دولت عراق این مس��ئله را رسماً اعالم نکرده 
اس��ت. ائتالف الفتح عراق نیز از دولت این کشور 
خواست که موضع خود را اعالم کند، و گرنه موضع 

دیگری اتخاذ خواهد کرد. 
کمیس��یون امنیت و دفاع در پارلمان عراق هم به 
نقل از طرف امریکایی که مسئول حمایت و نظارت 
بر حریم هوایی عراق است، اعالم کرد که پهپادهای 

اسرائیلی این حمالت را انجام دادند. 
الحسناوی که هم اکنون در بغداد حضور دارد، اعالم 
کرد که »رژیم صهیونیستی به گروه های مقاومت 
]عراق[ حمله کرد و حزب اهلل لبنان، پاس��خ]این 
حمالت[ را داد.« وی تأکید ک��رد که »گروه های 
مقاومت عراق که در س��وریه حضور دارند، آماده 

هستند پاسخ رژیم صهیونیستی را بدهند.«
این فرمانده الحش��د درب��اره ش��ایعاتی مبنی بر 
مخالفت دولت س��وریه با ایجاد جبهه عملیات در 
جوالن اشغالی، در صورت هرگونه تنش نظامی بین 
گروه های عراقی و رژیم صهیونیستی، خاطرنشان 
کرد که »هیچ منعی از س��وی دولت سوریه برای 
استفاده از اراضی س��وریه به منظور آغاز عملیات 
علیه اس��رائیل وجود ندارد و این شایعات درست 

نیست.«
  پیام آشکار حضور مقتدی صدر 

»احمد االس��دی « س��خنگوی پیش��ین سازمان 
حشدالشعبی  و از فرماندهان برجسته این سازمان، 
در گفت وگو با شبکه خبری »المیادین « با اشاره به 
حضور »مقتدی صدر « رهبر جریان الصدر عراق 
در حسینیه امام خمینی )ره( تهران و قرار گرفتن 
وی در کن��ار رهبر معظم انقالب اس��المی ایران، 
اعالم کرد: »این سفر، همزمان با عکس یا ویدئویی 
که ش��امگاه روز عاشورا بوده، نیس��ت، و بر اساس 

اطالعات من، چند هفته از آن سفر می گذرد.«
وی ادامه داد: »شاید ]این سفر[، یک سفر خانوادگی 
بوده که جزئیات آن را نمی دانم. فکر می کنم بیش 
از دو ماه پیش بوده است. موضع مقتدی صدر در 
خصوص جمهوری اسالمی، فکر می کنم، مواضع 
معین و آشکاری باش��د. برای نخستین بار نیست 
که صدر در ایران حضور دارد. در سال های 2008، 
2009 و 2010 حضور داشته و بیش از سه سال، در 

جمهوری اسالمی اقامت داشته است.«
االسدی با اشاره به اینکه روابط صدر با رهبر انقالب 
مشخص است و این مسئله، در عکسی که وی در 
کنار رهبر انقالب اسالمی نشسته، مبرهن است، 
خاطرنش��ان کرد: »همه ما می دانی��م که هر گاه 

این مناسبت    ها علنی می ش��ود، ترتیب نشستن 
مهمان ها، یک امر عادی یا تصادفی نیس��ت، بلکه 
مسئله مربوط به اهمیت مهمان و روابط و نزدیکی 
وی با ]حضرت آیت اهلل[ خامنه ای است. همه این 
پیام ها، در این عکس و ویدئویی که منتش��ر شد، 

مشخص است.«
وی با بیان اینکه »ما از این ظاهر ش��دن، بس��یار 
خرسندیم«، اعالم کرد: »یقیناً زمانی که شاهد این 
نزدیکی مادی و معنوی و بدنی بین مقتدی صدر 
و ]حضرت آیت اهلل[ خامنه ای، با حضور حاج قاسم 
سلیمانی هستیم، بسیار خوش��حالیم. یقیناً پیام 
روشنی است. به ویژه با ]توجه به[ تنش مستقیمی 
که با رژیم صهیونیستی به مرز درگیری مستقیم 

رسیده است.«
این فرمانده حشدالشعبی تأکید کرد: گزینه های 
ما برای پاسخ به تجاوزات اس��رائیل به پایگاه های 
حشدالش��عبی نامحدود است. حشدالشعبی خط 
مقدم مبارزه با تروریس��م اس��ت. تجاوزات رژیم 
صهیونیستی به پایگاه های حشدالشعبی و نیروهای 
مس��لح به منزله اعالن جنگ است. حشدالشعبی 
بخشی از نهاد نظامی عراق است و تنها در صورتی 
پاسخ می دهد که به موافقت دست یافته باشد. عراق 

اسرائیل را رژیم غاصب و دشمن می داند. 

دولت محلی جبل الطارق ادعا     ها مبنی بر اینکه 
ایران با تحویل محموله نفت کشتی آدریان  دریا 
به سوریه تعهدات خود را نقض کرده را رد کرد. 
پیش تر رسانه      ها مدعی ش��ده بودند ایران هنگام 
آزادی ابرنفتک��ش »آدری��ان  دری��ا« ب��ه دی��وان 
عال��ی جبل الطارق تعه��د داده 2 میلیون بش��که 
نفت خام این کش��تی را تحویل س��وریه نخواهد 
داد اما دولت جبل الط��ارق دیروز ای��ن ادعا را رد 
کرد. فابی��ان پی��کاردو، وزیر ارش��د دولت محلی 
جبل الط��ارق گفت:»تصاویر نش��ان می دهند که 

این نفت سرانجام به س��وریه رسیده ولی معنایش 
این نیست که ایران تعهداتش را نقض کرده است. 
پیکاردو اضافه کرد:»ما تعهدی مبنی بر اینکه این 
نفت به س��وریه نرود از ایران نگرفتیم. دولت ایران 
متعهد ش��د که آن محموله نفت را به شرکت های 
تحت تحریم اتحادیه اروپا نمی فروشد.«  همچنین 
حمید بعیدی نژاد، س��فیر ای��ران در لندن هم روز 
      شنبه با اشاره به اظهارات رئیس دولت جبل الطارق 
درباره نفتکش آدریان دریا عنوان کرد:»برخی که 
نمی توانس��تند آزادی نفتکش را در س��ایه اقتدار 

سیاس��ی و دیپلماتیک ایران باور کنن��د، به دروغ 
مدعی س��پردن ضمانت های س��نگین ایران نزد 
دول��ت انگلیس ش��دند«. بعیدی ن��ژاد در صفحه 
توئیترش نوش��ت:»آقای فابیان پی��کاردو، رئیس 
دولت جبل الط��ارق تأکید کرده اس��ت که ایران 
اعالم کرده بود که نفت ایران به مقصد کشور تحت 
تحریم اتحادیه اروپا نخواهد رفت، اما تعهدی به ما 
نداده بود که نفت ایران از سوریه سر در نیاورد. لذا 
با فروش نفت به ش��رکت خصوصی حتی اگر نفت 
از سوریه س��ر دربیاورد نمی توان ایران را متهم به 

نقض موضع رس��می خود کرد.«  وی افزود: » الزم 
می دانم این توضی��ح را اضافه کنم ک��ه اظهارات 
پیکاردو مؤید همان مواضع و توضیحات اعالم شده 
از سوی کشورمان اس��ت. وقتی مقامات انگلیس و 
جبل الطارق بعد از تصمیم به رفع توقیف نفتکش، 
به تعهد ایران اش��اره کردند، برخی از معاندین که 
نمی توانستند آزادی نفتکش در سایه اقتدار سیاسی 
و دیپلماتی��ک ایران را باور کنند، ای��ن تعهد را، به 
دروغ، به سپردن ضمانت های س��نگین ایران نزد 

دولت انگلیس و زد و بند سیاسی تفسیر کردند.«
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حشدالشعبی آماده پاسخ به اسرائیل از خاک سوریه

جبل الطارق: ایران تعهدات درباره آدریان  دریا را نقض نکرده است

  گزارش  2

   خبر

کابوسپهپادیآلسعود
عملیات پهپادی ارتش یم��ن علیه اهدافی در عمق خاک عربس��تان 
سعودی چیز تازه ا ی نیست و بار    ها این پهپاد    ها مراکز نظامی و اقتصادی 
س��عودی     ها را هدف قرار داده اند اما باید گفت ک��ه عملیات صبح روز 
     شنبه 14 سپتامبر چیز دیگری است. سخنگوی امنیتی وزارت کشور 
س��عودی     ها منصور الترکی س��اعاتی بعد از وق��وع انفجار    هایی در دو 
مجموعه پاالیش��گاهی شرکت آرامکوی عربس��تان واقع در شرق این 
کش��ور تأیید کرد که این انفجار    ها به دلیل حم��الت پهپادی بوده اما 
حاضر نشد بگوید که این حمالت توسط چه طرفی انجام شده تا اینکه 
یحیی سریع، سخنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن، بیانیه ای صادر 
و اعالم کرد که ارتش یمن با 10 پهپاد به این پاالیشگاه     ها حمله کرده و 

نام این حمله را عملیات »توان بازدارنده شماره 2« گذاشت. 
عملیات قبلی ارتش یمن یک ماه قبل و به نام »بازدارنده شماره یک« 
بود که با 10 پهپاد حوزه نفتی و پاالیش��گاه س��عودی الشیبه در 10 
کیلومتری مرز عربستان با امارات را مورد هدف قرار داد. آن عملیات 
نشان داد که توان پهپادی ارتش یمن تا عمق هزار و 200 کیلومتری 
خاک عربس��تان گس��ترش یافته و می تواند با پهپادهای خود هدف 
استراتژیکی مثل منطقه الش��یبه را مورد هدف قرار بدهد. آن حمله 
با توجه به استخراج 600 هزار بش��که نفت در روز از این منطقه نکته 
قابل توجهی است که ارتش یمن نش��ان داد می تواند یکی از مناطق 
مهم نفتی س��عودی     ها را مورد هدف قرار بدهد. عالوه بر این، الشیبه 
در 10 کیلومتری مرز امارات ق��رار دارد و آن حمله از این جهت هم 
قابل توجه است و می توان گفت که پیام قابل توجهی به امارات و نشان 
دادن توان نظامی ارتش بود که می تواند اهدافی در امارات را نیز مورد 
هدف قرار بدهد. در همان موقع ب��ود که ارتش یمن عملیات دیگری 
را با پرتاب موشک بالستیک پیشرفته خود به سمت الدمام در فاصله 
هزار و 500 کیلومتری با مرز یمن انجام داد و یک مرکز نظامی را مورد 

هدف قرار داد. 
عملیات »توان بازدارنده 2« از یک وجه در امتداد »توان بازدارنده یک« 
و بر مبنای راهبرد استراتژیک ارتش یمن برای هدف قرار دادن مراکز 
اصلی اقتصاد نفتی عربستان اس��ت و با این عملیات نشان می دهد که 
همچنان قادر به اجرای این راهبرد است و بعد از این نیز ادامه خواهد 
داش��ت. بنابر این انجام این دو عملیات با چنین ابعاد قابل توجهی در 
ظرف یک ماه گویای آن است که راهبرد یمنی     ها تنها محدود به انجام 
یک عملیات نبوده و یک سلس��له از عملیات     های��ی را در بر می گیرد و 
س��عودی     ها باید منتظر انفجارهای بعدی در مراک��ز عمده نفتی خود 
باشند. نکته قابل توجه دیگر در این عملیات سکوت معنادار سعودی     ها 
در مورد رهگیری و انهدام پهپاد    ها اس��ت. الترکی با وجود اینکه حمله 
پهپادی و وقوع آتش سوزی در پاالیشگاه های بقیق و خریص را تأیید 
کرده اما چیزی در م��ورد رهگیری و انهدام پهپاد    ه��ا نگفت. در واقع، 
مقام های سعودی تا پیش از این چنین وانمود می کردند که قادر هستند 
با سیستم دفاع هوایی خود موشک     ها و پهپادهای ارتش یمن را رهگیری 
و در هوا منهدم کنند اما حاال معلوم اس��ت که این ادعای آنها چندان 
کاربردی ندارد زیرا شعله های آتش در پاالیشگاه های بقیق و خریص 
دلیل روشنی بر ناتوانی پدافند هوایی سعودی برای دفع حمالت پهپادی 
یمنی     ها است. ادامه راهبرد حمله به مراکز اصلی اقتصادی سعودی     ها و 
ضعف پدافند هوایی آنها با توجه به موقعیت بقیق اهمیت ویژه ای پیدا 
می کند. باید توجه داش��ت که منطقه بقیق با ظرفیت فرآوری کردن 
روزانه 7 میلیون بشکه نفت خام از مهم  ترین مراکز پاالیشگاهی نفت 
عربستان است و حمله به آن از نظر برخی کارشناسان، به منزله حمله 
به بیش از یک صد هدف نفتی اس��ت و در عربستان هدفی بزرگ تر از 
این نیست. بنابراین، ارتش یمن با عملیات صبح روز      شنبه گام مهم و 
تعیین کننده ای را برداشته تا سایه کابوس پهپادهای خود را روی یکی از 
اصلی     ترین مراکز نفتی سعودی     ها بیندازد و به این وسیله آنها را متوجه 

عواقب ادامه تجاوزشان به خاک یمن بکند. 
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 حکم دس�تگیری 223 نظامی دیگر بعد از گذشت 3 سال از 
کودتای ترکیه

به رغم گذشت بیش از سه سال از کودتای نافرجام در ترکیه، بازداشت       ها 
در ارتباط با این رخداد همچنان ادامه دارد و دس��تور بازداش��ت 22۳ 
نظامی دیگر در ترکیه به اتهام ارتباط با جنبش فتح اهلل گولن و کودتای 
نافرجام سال 2016 میالدی صادر شد. به گزارش یورونیوز، به گزارش 
رس��انه دولتی ترکیه، تی آرتی، پیرو این دستور نظامیان ترکیه در 49 
استان این کشور و در بخش ترک نشین قبرس دستگیر خواهند شد. 
100نفر از این نظامیان از نیروی زمینی، 41 نفر از نیروی هوایی و ۳2 

نفر دیگر از نیروی دریایی ترکیه هستند. 
-----------------------------------------------------

 برایان هوک تنبیه انضباطی می شود
نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران ممکن است به دلیل نقش آفرینی 
در اخراج سیاسی کارکنان وزارت خارجه امریکا تنبیه انضباطی شود. به 
گزارش فارس به نقل از دیلی بیست دو منبع در دولت دونالد ترامپ که 
جزو افراد مشارکت کننده در تحقیقات از برایان هوک هستند به روزنامه 
»دیلی بیست« گفته اند دفتر بازرسی کل وزارت خارجه امریکا درصدد 
است پیشنهاد در نظر گرفتن تنبیه انضباطی برای این مقام امریکایی 
را مطرح کند. دفتر بازرسی کل وزارت خارجه امریکا در حال رسیدگی 
به گزارش       هایی اس��ت که طبق آن برایان هوک و سایر مقام های این 
وزارتخانه برخی از کارکنان را به دلیل وفادار ب��ودن به دولت »باراک 
اوباما«، رئیس جمهور س��ابق امریکا از کار تعلی��ق کرده یا تصمیماتی 
مشابه در خصوص آنها اتخاذ کرده اند. گزارش این دفتر هنوز صددرصد 
نهایی نشده ولی بخش نخست این مطالعه به این نتیجه رسیده بود که 
مقام های وزارت خارجه امریکا با آن دس��ته از کارکنانی که به ترامپ 
وفادار نبوده اند بدرفتاری کرده و آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده اند. در 

این بخش نامی از هوک به میان نیامده است.
-----------------------------------------------------

 سوریه به جای »اس 300 « »باور 373 « می خرد
وبگاه »Avia. Pro « گزارش داد: »س��وریه تصمیم گرفته است که به 
جای اس ۳00 روسیه، سامانه »باور ۳7۳ « ایران را خریداری کند. این 
رسانه روس در گزارش خود نوشت: »با اینکه بیش از یک سال از تحویل 
اس ۳00 به س��وریه می گذرد اما این س��امانه پدافند هوایی کارایی و 
راندمان پایینی از خود نشان داده است و به همین دلیل، سوریه در نظر 
دارد که سامانه باور ۳7۳ ایران را بخرد.«  در این گزارش ادعا شده است 
که طی یک سالی که از تحویل اس ۳00 روسیه به سوریه گذشته است، 

هرگز از این سامانه  برای دفع حمالت استفاده نشده است. 
-----------------------------------------------------

 کامرون: برگزیت به همه پرسی دیگری نیاز دارد
نخست وزیر پیشین بریتانیا گفت که انگلیس برای حل بحران برگزیت 
به برگزاری همه پرسی دیگری نیاز دارد. »دیوید کامرون« که در سال 
2016 تصمیم به برگزاری همه پرس��ی در مورد عضوی��ت بریتانیا در 
اتحادیه اروپا گرفت، گفت، ممکن اس��ت به رأی گی��ری دیگری برای 
حل بحران برگزیت نیاز باشد. براساس گزارش »رویترز«، کامرون در 
مصاحبه ای با روزنامه تایمز، با اعالم اینکه خروج بدون توافق از اتحادیه 
اروپا » پیامد بدی « به همراه خواهد داش��ت و اینکه نباید دنبال شود، 
گفت برگزاری دومین همه پرسی یک گزینه باقی مانده است. کامرون 
افزود: »من فکر نمی کنم که بتوان این گزینه را رد کرد زیرا ما گرفتار 

]بحران[ شده ایم.«

تشدیدتنشمقاماتامنیتیاسرائیل
بانتانیاهوبرسرکرانهباختری

پ�س از آنک�ه نتانیاه�و از ادع�ای خ�ود مبنی ب�ر الح�اق کرانه 
باخت�ری به اراضی اش�غالی عقب نش�ینی ک�رد با انتق�ادات تند 
مس�ئوالن امنیت�ی رژی�م صهیونیس�تی و در رأس آنه�ا رئیس 
ش�اباک و رئی�س س�تاد کل ارت�ش ای�ن رژی�م مواج�ه ش�د. با 
تش�دید اختالفات بین مس�ئوالن تل آوی�و، برخ�ی تحلیلگران 
صهیونیستی از فروپاشی این رژیم تا دو سال آینده خبر می دهند. 
در آستانه انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، اختالفات بین مقامات 
تل آویو با بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر این رژیم تشدید شده است. 
روزنامه معاریو روز       شنبه از جدال لفظی بی سابقه تلفنی میان نتانیاهو 
و رؤسای شاخه های امنیتی اسرائیل پرده برداشت؛ طی این گفت وگو 
بار     ها صدای مقام      ها به خصوص صدای نتانیاهو باال رفت و مس��ئوالن 
امنیتی به ویژه نداف ارگمان، رئیس سازمان اطالعات و امنیت داخلی 
رژیم صهیونیستی )شاباک( و آویو کوخاوی، رئیس ستاد کل ارتش این 
رژیم با عبارت های تندی از نتانیاهو انتقاد کردند. مشارکت کنندگان در 
مذاکرات با نتانیاهو سناریوهای ضرر احتمالی اعمال حاکمیت فوری 
رژیم صهیونیستی بر غور اردن در آس��تانه انتخابات را بدون حمایت 
امریکا بررسی کردند و به نتانیاهو نس��بت به وضعیت حساس پادشاه 
اردن هشدار دادند؛ اقدامی که ممکن است امنیت را بر هم زده و شاید 
کرس��ی او را به خطر اندازد و احتماالً توافق صلح میان تل آویو و امان 
را به حالت تعلیق درآورده یا لغو کند. این روزنامه نوش��ت: نتانیاهو از 
تصمیم خود مبنی بر اعالم حاکمیت ارضی رژیم صهیونیستی بر کرانه 
باختری منصرف شد و به علت انتقادات تندی که شنید و نیز به دلیل 
وجود دشواری      ها در اجرایی کردن چنین اقدامی از سوی دولت انتقالی 
که از اعتماد مردم برخوردار نیست، تنها به اعالم تمایلش برای الحاق 
غور اردن اکتف��ا کرد. به گزارش پایگاه العهد، گابی اش��کنازی، رئیس 
اسبق ستاد مش��ترک ارتش رژیم صهیونیس��تی هم از سیاست های 
نتانیاهو انتقاد کرد و گفت:»سیاست های نتانیاهو در قبال غزه شکست 
خورده اس��ت. نتانیاهو لیس��ت طوالنی از وعده     های��ی را ارائه داده که 
به آنها عمل نکرده است«. برخی رس��انه     ها مواضع نتانیاهو در آستانه 
انتخابات زودهنگام کنست رژیم صهیونیستی را انتخاباتی و به منظور 
جلب آرای صهیونیس��ت     ها توصیف کرده اند؛ انتخاباتی که قرار است 
سه      شنبه 17س��پتامبر برگزار ش��ود و حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 
به رقابت با ائتالف آبی و س��فید به رهبری بنی گانتس بپردازد. طبق 
نظرسنجی     هایی که در روزهای اخیر انجام شده است، کرسی های حزب 
نتانیاهو با حزب رقیب خود برابر است. برخی کارشناسان معتقدند که 
نتانیاهو در انتخابات پیش رو شکست خواهد خورد و نمی تواند اکثریت 

پارلمان را از آن خود کند. 
تش��دید اختالفات بین مقامات تل آویو درباره کران��ه باختری و غزه، 
تحلیلگران صهیونیستی را نگران کرده است. گیالد آتسمون، نویسنده 
صهیونیس��تی در آس��تانه انتخابات در مقاله ای  در »وترنز تودی«، به 
فروپاشی اسرائیل پرداخت و نوش��ت:»فضای دوقطبی اسرائیل دیگر 
دوقطبی معمول اشک نازی و یهودی عرب )ِسفاردی( نیست. قطبی 
شدن کنونی بر اساس ایدئولوژی، طایفه، مذهب و فرهنگ است نه بر 
پایه چپ و راس��ت سیاسی چرا که یهودیان اس��رائیل حتی زمانی که 
وانمود به چپ بودن می کنند گرایش سیاسی به راست دارند. «. به گفته 
این نویسنده اسرائیلی، هر چه ماهیت مذهبی و ناسیونالیستی اسرائیل 
یهودی تر و بنیادگرایانه تر می ش��ود، به موازات آن انشقاق در اسرائیل 
بیش��تر می گردد. همچنین، پروفس��ور َدن بن دیوید، استاد دانشگاه 
تل آویو هش��دار داده که موجودیت اس��رائیل ممکن اس��ت در عرض 
دو نسل از بین برود. او به رش��د خیره کننده موالید در میان یهودیان 
ارتدوکس افراطی اش��اره و پیش بینی می کند که »اگر وضع به همین 
منوال پیش برود، 49 درصد جمعیت اسرائیل تا سال 2065 از این طبقه 
خواهند شد. ارتدوکس های افراطی در پی آن هستند که ظرف یک نسل 

یا کمتر کنست را تصاحب کنند.«

طالباندرمسکو:آماده
ازسرگیریمذاکراتصلحباامریکاهستیم
در پی لغو مذاکرات صلح می�ان دولت امری�کا و نمایندگان گروه 
طالبان، یک هیئ�ت مذاکره کننده طالبان از قطر به مس�کو رفته 
اس�ت. نمایندگان این گ�روه در مصاحبه با رس�انه های روس�یه 
گفته اند که هنوز مای�ل به آوردن صل�ح در افغانس�تان از طریق 
مذاکره هس�تند. در عین حال طالبان بنا دارد ب�ا مقام های ایران، 
چین و کشورهای آس�یای مرکزی دیدار کند تا برای وادار کردن 
امریکا ب�ه خ�روج نیروهایش از افغانس�تان حمای�ت جلب کند. 
شیرمحمد عباس استانکزی، از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر که 
رهبری این هیئت را بر عهده دارد در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه 
گفته که جنگ بر آنها )طالبان( تحمیل شده است. او افزوده است که 
با این حال هن��وز این گروه عالقه مند به آوردن صلح در افغانس��تان از 

طریق مذاکره است. 
اس��تانکزی گفت: » متأس��فانه هر زمانی ک��ه ما به ی��ک توافق نهایی 

رسیده ایم، مذاکرات از سوی امریکا لغو شده است.«
او گفته که در زمان ریاس��ت جمهوری باراک اوباما نیز دو بار توافقاتی 

این چنینی متوقف شده بودند. 
رسانه های مسکو گفته اند که این هیئت با ضمیر کابلوف، فرستاده ویژه 
مسکو در امور افغانستان دیدار کرده  است. ضمیر کابلوف پیش از این 
به رسانه های این کشور گفته بود که مذاکرات صلح می توانست راه را به 

سوی مصالحه ملی به حل بحران افغانستان باز کند. 
این دیدار در حالی صورت می گیرد که قرار بود هفته گذش��ته دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا در کمپ دیوید با رئیس جمهور افغانستان 
و رهبران گروه طالبان دیدار کرده و توافق امریکا و طالبان را نهایی کند 

اما روز یک   شنبه ترامپ از لغو این دیدار خبر داد. 
او گفت قید مذاکره با طالبان را زده است، چون آنها با حمله ای دیگر، 
غیرنظامیان و یک سرباز امریکایی را در آس��تانه این دیدار کشته اند. 
حدود 10 روز قب��ل ترامپ برنامه دی��دار با رهبران گ��روه طالبان در 

واشنگتن را لغو کرد.
مذاکرات امریکا و طالبان که برای 10 م��اه در دوحه پایتخت قطر در 
جریان بود، شامل دولت افغانستان نمی شد چون طالبان این دولت را 

نامشروع می دانند. 
  ایران، روسیه و چین به جای امریکا؟

طالبان عالوه بر اعزام تیمی به روسیه ، بنا دارد با مقام های ایران، چین 
و کشورهای آسیای مرکزی دیدار تا برای وادار کردن امریکا به خروج 

نیروهایش از افغانستان حمایت جلب کند. 
به گزارش رویترز به نقل از منابع ناشناس طالبان بنا دارد رهبران منطقه 
را در جریان شکس��ت مذاکرات با امریکا قرار دهد. در گزارش مذکور 
همچنین اشاره شده که سفرهای اخیر نمایندگان طالبان در راستای 

ادامه مذاکرات با امریکا صورت نگرفته است. 
در همین حال صدیق صدیقی، س��خنگوی رئیس جمهور افغانستان 
می گوید که سفر رهبران طالبان به کش��ور   هایی مثل روسیه یا چین 

» شکست قطعی سیاسی « آنان را نشان می دهد. 
آقای صدیقی روز     شنبه در یک نشست خبری گفت: آدرس اصلی صلح 
را طالبان گم کرده اند. آدرس اصلی صلح مردم افغانستان و پروسه صلح 
افغانستان است که توسط دولت رهبری و مدیریت شود. این تالش های 

شماری از رهبران طالبان به باور ما نتیجه نخواهد داد. 

پهپادهای یمنی 1300 کیلومتری عمق خاک عربستان را به آتش کشیدند

آرامکودرآتشقهرآزادگانحجازوانصاراهللیمن

سيدرحيمنعمتی

10 پهپ�اد یمن�ی  

آزاده سادات عطار
  گزارش  یک

س�حرگاه دی�روز 
تأسیسات شرکت 
مل�ی نف�ت عربس�تان س�عودی)آرامکو(، 
بزرگ ترین تأسیسات نفتی جهان را هدف حمله 
ق�رار دادند ک�ه باعث وق�وع بی س�ابقه     ترین 
انفجار    ها در تاریخ 86 س�اله این ش�رکت شد. 
انصاراهلل ساعاتی بعد از این حمله، ضمن به عهده 
گرفتن مسئولیت آن، اعالم کرد که »آزادگانی« 
در داخل عربس�تان در این عملیات مشارکت 
داشته اند و وعده کرد اگر عربستان سعودی به 
تجاوز و حمالتش به یمن پایان ندهد پایتخت 
عربس�تان را به تصرف خود در خواهند آورد. 

شرکت آرامکو و دو میدان نفتی آن به نام های بقیق 
و خریص در فاصل��ه 1100 ت��ا 1۳00 کیلومتری 
عمق خاک سعودی س��اعت 4 صبح دیروز به وقت 
محلی ، هنگام اذان صبح هدف پهپادهای انصاراهلل 
قرار گرفت و تصاویر غیر رسمی منتشر شده از وقوع 
آتش سوزی گسترده در این شرکت حکایت دارد. 
همزمان با انفجار در تأسیس��ات آرامکو، شاهدان 
محلی گفتند صدای تیراندازی نیز ش��نیده ش��ده 
اس��ت که بیانیه انصاراهلل انج��ام عملیات به کمک 
نیروهای محلی در داخل خاک عربس��تان را تأیید 
کرده است. رویترز از قول سه منبع سعودي گزارش 
کرد که حمله حوثي ها تولید 5میلیون بشکه نفت 
عربس��تان، یعني حدود نیمي از نف��ت آن را تحت 
تأثیر قرار داده است. یحیي سریع، سخنگوی ارتش 
یمن حوالی ظهر دیروز درباره عملیات دیروز علیه 

آرامکو که یمنی    ها نام »موازن��ه بازدارنده 2 « بر آن 
گذاش��ته اند، گفت که یگان پهپادی ب��ا 10 پهپاد 
پاالیشگا ه های »بقیق « و »خریص « شرکت آرامکو 
در »شرقیه« س��عودی را هدف قرار داد. وی گفت: 
»این عملیات یکی از بزرگ ترین عملیات    هایی است 
که نیروهای ما در عمق سعودی انجام داده و پس از 
رصد اطالعاتی دقیق و همکاری افراد شریف و آزاده 
در داخل عربستان سعودی صورت گرفته است.«  در 
جریان حمله پهپادی بامداد      شنبه دو چاه »بقیق « 
با ظرفیت روزانه 7 میلیون بشکه و چاه »خریص « با 
ظرفیت روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه هدف 
قرار گرفتند. »حزام االس��د« عضو دفتر سیاس��ی 
جنبش انصاراهلل  یمن درباره جزئیات حمله     شنبه 
به شبکه خبری »العهد« گفت که بمباران آرامکو، 
در جریان یک عملیات اطالعاتی صورت گرفت که 
در چارچوب حق مشروع یمن در پاسخ به حمالت 
سعودی اس��ت. وی افزود: »همکاری شرفتمندان 
آزاده داخل سعودی، نقش مهمی در موفقیت این 
عملیات هوایی در عربس��تان داشت.«  این مسئول 
یمنی با اشاره به اینکه بانک اهداف یمنی در داخل 
عربستان س��عودی روز به روز گس��ترش می یابد، 
تهدید کرد که این حم��الت در روزهای آتی ادامه 

پیدا خواهد کرد. 
 ریاض را هم می گیریم

آرامکو یا ش��رکت ملی نفت عربس��تان سعودی، 
بزرگ ترین شرکت نفتی دنیاست که ارزش سهام 
آن بیش از 2 هزار میلیارد دالر است . برآورد    ها این 
است که 12 درصد از نفت جهان را تولید می کند و  
268میلیارد بشکه نفت ذخیره دارد. میزان عایدی 

آن ۳56 میلیارد دالر تخمین زده شده است. آرامکو 
ماه گذش��ته نیز هدف حمالت ق��رار گرفت و 10 
پهپاد در » عملیات بازدارنده یک« به آرامکو حمله 
کردند. در آن زمان ریاض در واکنش به بزرگ ترین 
عملیات پهپ��ادی یمنی     ها گفت ک��ه این عملیات 
باعث توقف فرآیند تولید میدان نفتی »الش��یبه « 
نشده اس��ت. الش��بیه همان میدان نفتی است که 
فعالیت آن در جریان حمله روز      شنبه متوقف شد. 
»محمد البخیت��ی« عضو دفتر سیاس��ی جنبش 
انصاراهلل هشدار داده اگر عربستان سعودی به تجاوز 
و حمالتش به یمن پای��ان ندهد رزمندگان یمنی، 
پایتخت عربستان را به تصرف خود در خواهند آورد. 
البخیتی تأکید کرد که این قبیل عملیات     ها تا زمانی 
که س��عودی     ها به حمالت خود علیه مردم یمن و 
محاصره این کشور پاپان ندهند، ادامه خواهد داشت 
و اگر متجاوزین به یمن در پی پایان جنگ نباشند، 
پایان آن با نابودی رژیم س��عودی هم��راه خواهد 
ش��د و نه تنها حمالت موش��کی و پهپادی متوقف 
نمی شود بلکه نیروهای یمنی با نفوذ به عمق خاک 
عربستان حتی تا ریاض نیز پیشروی خواهند کرد. 
این عضو شورای سیاسی یمن همچنین تأکید کرد 
که عملیات یمنی     ها بر اساس اصل دفاع از خویش 
صورت می گیرد و بنابراین کس��ی نبای��د ارتش و 
کمیته های مردمی یمن را س��رزنش کند. او گفت 
که س��عودی     ها مردم یمن را در محاصره قرار داده 
و زیرساخت های این کشور را نابوده کرده اند و اگر 
به حمالت خود پایان ندهند، متحمل خسارت های 
اقتصادی وسیعی خواهند شد که می تواند اقتصاد 
عربستان سعودی را با فروپاشی مواجه کند. وی ماه 

قبل هم گفته بود که اگر عربستان سعودی بر تداوم 
جنگ در یمن اصرار ورزد، ممکن است این جنگ با 
نابودی آن، پایان یابد. وی در ادامه افزود: » عربستان 
سعودی می تواند اکنون با حداقل خسارت    ها و حفظ 
آبرو یمن را ترک کند؛ در غی��ر این صورت عواقب 

وخیمی در انتظار آن است. «
 مهار کردیم!

هنوز س��اعتی از حمله روز      ش��نبه نگذشته بود که 
سخنگوی وزارت کشور عربس��تان سعودی تأیید 
کرد که در ش��رکت آرامکو آتش س��وزی به وقوع 
پیوسته و این آتش سوزی نیز در اثر حمله پهپادی 
بوده است. »بدر العساکر« رئیس دفتر »محمد بن 
سلمان « ولیعهد عربستان هم در شبکه اجتماعی 
توئیتر با هشتگ »بقیق « نوشت: » خداوندا، کشور، 
مردم، امنیت، آرام��ش آن و ش��ب و روز و زمین و 
آسمان آن را به تو می سپاریم، خدایا این سرزمین و 
دیگر سرزمین های مسلمانان را در امان و اطمینان 
قرار بده.« ترکی آل الشیخ، رئیس اداره کل تفریح 
عربستان از جمله اولین چهره     هایی بود که به خبر 
آتش سوزی در بقیق واکنش نشان داد. ریاض مدعی 
شده که تیم امنیت صنعتی شرکت آرامکو توانسته 
آتش س��وزی     ها در دو مجموعه پاالیش��گاهی این 
شرکت را مهار کند. شبکه ماهواره ای »االخباریه « 
عربستان نیز ادعا کرد که صادرات نفت از عربستان 
متوقف نش��ده و همچنان به رغم ای��ن حمله ادامه 
دارد. خبري که ساعاتي بعد با گزارش رویترز درباره 
تحت تأثیر قرارگرفتن صادرات 5میلیون بشکه نفت 
عربستان زیر سؤال رفت.  برخی منابع از جمله »فؤاد 
ابراهیم « معارض عربستانی گفته است که شرکت 
آرامکو پس از حمله پهپ��ادی، از کارکنان خود در 
تأسیسات نفتی بقیق و خریص خواسته است که تا 

اطالع ثانوی در منازل بمانند. 
 امریکا، امارات و بحرین محکوم کردند 

»جان ابی زید«، س��فیر امریکا در عربستان حمله 
پهپادی به دو س��اختمان مجتمع نفتی ش��رکت 
آرامکو را »غیرقابل قبول« خوان��د و آن را محکوم 
کرد. »جان ابی زید« در ای��ن رابطه گفت: »ایاالت 
متحده قویاً حمله پهپادی امروز به ساختمان های 
شرکت آرامکو را محکوم می کند. این حمالت علیه 
زیرساخت های حیاتی جان غیرنظامیان را به خطر 
می اندازد و غیرقابل قبول اس��ت و دیر ی��ا زود به از 
دست رفتن جان مردم بی گناه می انجامد.«  امارات 
و بحرین نیز عملیات یمنی    ها در آرامکو را محکوم 
کردند. این در حالی اس��ت که »حمید رزق « مدیر 
بخش سیاسی شبکه »المسیره« وابسته به جنبش 
انصاراهلل به تسنیم درباره پایان عملیات دیروز گفته 
تنها گزینه پیش روی ائتالف متجاوز متوقف کردن 
تجاوزگری علیه یمن و بازنگری در سیاس��ت های 
اشتباه عربستان است، زیرا یمن کشوری مستقل و 
خارج از دایره سلطه گری است. به گفته رزق، موازنه 
قوا تا حد زیادی تغییر کرده است و همه جهان منتظر 
اقدامات غیرمنتظره ارتش و کمیته های مردمی یمن 
است. جهان منتظر است که ضربه بعدی را که یگان 
موشکی یا پهپادی یمن به اهداف حیاتی و راهبردی 

در داخل عربستان وارد می کند، ببیند. 


