
رئیس سازمان انرژی اتمی به عنوان چندمین 
مقام رسمی در نشست رس�می آژانس انرژی 
اتمی گفت که در صورت اج�رای مؤثر و کامل 
برج�ام از ط�رف اعض�ای باقیمان�ده ، توقف 
جزئی تعه�دات ایران قابل برگش�ت اس�ت؛ 
موضع�ی ک�ه تک�رار مک�رر آن، اثرات س�ه 
گام برداش�ته ش�ده را به حداقل می رس�اند. 
در حالی که س��یدعباس موس��وی، س��خنگوی 
وزارت خارجه ایران دیروز گفته که گام س��وم با 
صراحت در حال انجام است و ادامه خواهد داشت 
و گام چهارم نیز در حال طراحی است، علی اکبر 
صالحی به عنوان چندمین مقام رس��می ایران، 
گفت که توقف جزئی تعه��دات ایران در صورت 
اجرای مؤثر و کامل برجام توسط اعضای باقیمانده 
در این توافق، قابل برگشت اس��ت. به رغم اینکه 
برگشت پذیری تعهدات برجامی، موضع رسمی 
ای��ران طی ما ه ه��ای اخیر بعد از ش��روع کاهش 
جزئی تعهدات برجامی ایران از 16اردیبهشت ماه 
بوده، ولی برخی ناظران هش��دار می دهند تکرار 
بی اندازه این موضع از س��وی مقام ه��ای ایرانی، 
سیگنالی اشتباه درباره جدی بودن گام های آتی 
ارس��ال می کند. پیش از صالح��ی، محمدجواد 
ظریف اوایل ش��هریورماه گفته بود ایران همواره 
اعالم کرده که وقتی ما در چارچوب بند ۳6 برجام 
ش��روع به کاهش تعهدات کردیم، اعالم کردیم 
در صورتی که ط��رف مقابل تعهدات��ش را انجام 
دهد، اقدامات ما بازگشت پذیر است. این موضعی 

اس��ت که ما کم��اکان داریم و درب��اره اش بحث 
می کنیم. همچنین حسن روحانی، رئیس جمهور 
در گفت وگو با رئیس جمهور فرانسه به گام سوم 
ایران ب��رای کاهش تعه��دات برجامی اش��اره و 
تأکید کرده بود : گام سوم ایران تحت نظر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی است و در عین حال قابلیت 

بازگشت پذیری دارد. 
مع��اون رئیس جمه��ور ای��ران به برجام اش��اره 
کرده و گفته اس��ت:»یک اتفاق نظر وس��یع بین 
تمام��ی دولت های عض��و وج��ود دارد و آن این 

اس��ت که برجام، ی��ک نقطه عط��ف حقیقی در 
تاریخ چندجانبه گرایی و به عنوان یک دستاورد 
بین المللی مهم اس��ت. صالحی با اشاره به خروج 
امریکا از برجام، گفته ک��ه دولت های مربوط به 
غیر از ابراز تأسف از نقض قطعنامه 22۳1 شورای 
امنیت سازمان ملل توسط عضو امریکا، کار دیگری 
انجام نداده اند. لذا، خروجی این توافق برای ایران 
هم اکنون تبدیل ب��ه تحریم ه��ای غیرقانونی و 
غیرانسانی علیه تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری 
خارجی در تضاد آشکار با مقررات برجام و قطعنامه 

شورای امنیت شده است و متأسفانه این تحریم    ها 
روی بخش    هایی مانند غذا، دارو، محصوالت رادیو 
دارویی و حتی نهاد نظام ایمنی هسته ای ایران نیز 

اثر گذاشته است. 
صالح��ی در ادامه خط��اب به اعض��ای حاضر در 
جلس��ه، گفت:»اجازه بدهید از ش��ما یک سؤال 
بپرس��م، و آن اینکه با چنین همکاری گسترده 
ایران با آژانس، که فراتر از تعهدات استاندارد ذیل 
موافقتنامه جامع پادمان می باشد و اجرای کامل 
تعهدات مان ذیل توافق هسته ای بدون به دست 
آوردن مزای��ای آن، عکس العمل ما بایس��ت چه 
می بود؟ آیا هنوز هم منصفانه اس��ت که ایران به 
اجرای یکجانبه این توافق ادامه دهد؟ با این حال 
و بعد از خروج یکجانبه امریکا از برجام، ایران برای 
بیش از یک سال از خود صبر استراتژیک نشان داد 
تا به باقیمانده اعضای برجام اجازه دهد که اثرات 
این خروج را جبران کنند.«  رئیس سازمان انرژی 
اتمی افزود: » متأس��فانه ما کماکان دور از تحقق 
اهداف پایه ای این توافق و تحقق خواس��ته های 
مش��روع ایران هس��تیم. از این رو، هی��چ گزینه 
دیگری برای ای��ران به غیر از توس��ل به مقررات 
مربوط ذیل برجام برای توقف بخشی از تعهداتش 
با هدف ایجاد پنجره جدیدی در دیپلماسی برای 
حفظ این تواف��ق باقی نماند. باید ذکر ش��ود که 
توقف جزئی تعهدات ایران در صورت اجرای مؤثر 
و کامل برجام از س��وی اعضای باقیمانده در این 

توافق، قابل برگشت است.«
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»آک پارتی« رو به سراشیبی است؟
احمد داوداوغل��و قب��ل از تصمیم ش��ورای مرکزی ح��زب عدالت و 
توسعه)آک پارتی( برای اخراج او و س��ه نماینده دیگر خود در پارلمان 
گفت: »ما از قطار آک پارتی پیاده نش��دیم، ما را هل دادند.«  ش��ورای 
مرکزی تصمیم خود در این مورد را سه هفته قبل گرفت و پرونده این 
افراد را به کمیته انضباطی حزب فرستاد اما حاال و قبل از حکم کمیته 
انضباطی، داوداغلو به همراه دو نماینده دیگر خودشان از عضویت حزب 
استفعا داده اند. استعفای داوداوغلو درست یک هفته بعد از کنارگیری 
علی باباجان باعث شده نه تنها حرف    هایی در مورد انشعاب    ها و تأسیس    
احزابی جدید بر س��ر زبان    ها بیفتد، بلکه موضوع حاکمیت بی چون و 
چرای آک پارتی بعد از سال    ها مورد تردید قرار بگیرد و این سؤال بیشتر 
به ذهن خطور کند که آیا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و 
حزب آک پارتی او می تواند مثل سال های گذشته به حاکمیت خود بر 

ترکیه ادامه بدهد یا نه. 
اختالف نظر داوداوغلو با رهبری آک پارتی بعد از انتخابات شهرداری    ها 
در چهار ماه قبل علنی ش��ده که او به همراه عب��داهلل گل، به تصمیم 
کمیس��یون انتخابات برای ابطال نتیجه انتخابات در ش��هر استانبول 
اعتراض کردند. این دو به همراه اردوغان از بنیانگذاران حزب آک پارتی 
بودند و به عن��وان رئیس جمه��ور، وزیر خارجه، نخس��ت وزیر و رهبر 
آک پارتی از نزدیک    ترین همکاران اردوغان به شمار می رفتند اما این 
موضوع باعث شد مستقیماً در مقابل اردغان قرار بگیرند. البته اختالف 
نظر داوداوغلو س��ابقه ای بیش��تر از این داشت و به س��ه سال قبل هم 
می رسد که با تغییر نظام سیاس��ی ترکیه و تبدیل آن از نظام پارلمانی 
به ریاس��تی مخالفت داش��ت و همین نیز باعث ش��د بعد از انتخابات 
پارلمانی سال 2015 از قدرت کنارگیری کند اما مخالفتش با اردوغان 
و تغییر نظام سیاسی چندان علنی نشده بود. به هر حال، ابطال انتخاب 
ش��هرداری در اس��تانبول و شکس��ت مجدد آک پارتی از حزب رقیب 
جمهوریخواه خلق نشان داد که مخالفت او و عبداهلل گل چندان بی وجه 
نبود و باعث شد روند جدایی رسمی داوداوغلو از آک پارتی شروع شود. 
نکته قابل توجه در دو بار پیروزی متوال��ی اکرم امام اوغلو، نامزد حزب 
جمهوریخواه خلق، در انتخابات شهرداری استانبول این بود که آرای 
او تنها محدود ب��ه هواداران حزبش یا دیگر اح��زاب مخالف آک پارتی 
نمی شد بلکه گفته می ش��ود بخشی از هواداران س��ابق آک پارتی نیز 
از صف این حزب جدا ش��دند تا به رقیبش رأی بدهند. به این ترتیب، 
شکس��ت اردوغان و آک پارتی در این انتخابات تنها از رقیب نبود بلکه 
تا اندازه ای شکست داخلی نیز به ش��مار می رفت و به این علت بود که 
بس��یاری انتظار اتفاقات تازه ای را در داخل آک پارتی داشتند. جدایی 
بابا جان علی از آک پارتی نخستین اتفاق قابل توجه بود. بابا جان علی 
به عنوان مغز اقتصادی آک پارتی ش��ناخته می شود و بعد از جدایی از 
این حزب گفته که قصد تشکیل حزب جدیدی با حمایت عبداهلل گل 
و داوداوغلو دارد. هرچند که داوداوغلو به این صراحت از تشکیل حزب 
جدید نگفته اما جدایی او و دیگر اعضای قدیمی و بلندپایه آک پارتی به 
خودی خود معنای ظهور رقبای جدیدی برای آک پارتی دارد؛ رقبایی 
که قباًل در صدر این حزب بوده اند و به خوبی ابزارهای کافی برای رقابت 
با آن و کشاندن نیروهایش به سوی خود دارند. ترکیه دست کم تا چهار 
سال آینده انتخاباتی ندارد و اردوغان و آک پارتی به این دلیل چندان 
نگرانی بابت جدایی رفقای قدیمی و تشکیل احزاب جدید ندارد اما این 
به عنوان آرامش کامل در داخل آک پارتی و ادامه حاکمیت آن نیست. 
افت ارزش لیر، تداوم کاهش س��رمایه گذاری های خارجی و رشد نرخ 
بیکاری تا 14/7 درصد به قدر کافی گواه بر مشکالت اقتصادی است که 
ریزش نیروهای نخبه سیاسی و اقتصادی آک پارتی می تواند مشکالت 
را به آن حدی برساند که مسیر اردوغان و آک پارتی در این دو سه سال 
کاماًل پرتالطم باشد. حاال باید دید که او و حلقه اطرافش در آک پارتی 
چگونه خواهند توانست از پس این مش��کالت بربیایند و آیا نیروهای 
جایگزین علی باباجان و داوداوغلو خواهند توانست قدرت آک پارتی را 
حفظ کنند یا رقبای جدید عرصه را بر آک پارتی تنگ خواهند کرد که 

مجبور به تقسیم قدرت با دیگران شود. 
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 جروزالم پس�ت: موش�ک جدید حزب اهلل تمام کشتی های 
جنگی را نابود می کند

یک رس��انه صهیونیستی با اس��تناد به تصویر یک موشک ضد کشتی 
حزب اهلل، به قابلیت های موشکی نیروهای مقاومت اشاره کرد. 

به گزارش روزنامه »جروزالم پس��ت«، روز یک     ش��نبه در یک حساب 
توئیتری وابس��ته به حزب اهلل لبنان تصویری از یک موشک جدید به 
نمایش گذاشته ش��د. در این توئیت همچنین نوشته شده بود که این 

موشک قادر است تمام کشتی های جنگی دشمن را نابود کند. 
چندی قبل »ی��وزی رابین « ک��ه به »پ��در پدافند موش��کی « رژیم 
صهیونیس��تی معروف اس��ت، با ابراز نگرانی از افزایش توان موشکی 
حزب اهلل گفت که در ی��ک جنگ احتمالی، اولوی��ت باید محافظت از 

زیرساخت های راهبردی و حیاتی باشد. 
رابین به جنگ ۳۳ روزه سال 2006 اشاره کرده و اظهار داشت، آن زمان 
حزب اهلل روزانه چندصد راکت به سمت فلسطین اشغالی شلیک می کرد 

و در مجموع تعداد راکت های شلیک شده به 4هزار تیر رسید. 
او با بیان اینکه اکنون افزایش توان حزب اهلل این گروه را قادر س��اخته 
که روزانه 1000 یا 1500 راکت شلیک کند، گفت: »این حجم موشک 

جنون آمیز است.«
-----------------------------------------------------

  تمرینات مشترک نیروهای ویژه مصر و امریکا
نیروهای ویژه مصری موسوم به »نیروهای صاعقه « به همراه نیروهای 
ویژه امریکایی تمرینات مش��ترک » جی س��ی ای تی « ب��رای مبارزه با 

تروریسم را در میادین آموزش رزمی نیروهای صاعقه اجرا کردند. 
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، طبق بیانیه منتشر شده نیروهای 
مسلح مصر، این تمرینات شامل تیراندازی های معمول و غیرمعمول در 
شرایط متفاوت تیراندازی بود که میزان دقت در هدف گیری ثابت و در 
حال حرکت را نشان می داد، همچنین شیوه مقابله با بمب      ها و تله های 

مختلف در این تمرین بررسی شد. 
نیروهای ویژه مصری موس��وم به »نیروهای صاعقه « و یگان های ویژه 
امریکا چند سالی است تمرینات مش��ترک » جی سی ای تی « را انجام 
می دهند و این تمرینات نقش بس��زایی در تب��ادل تجربیات، ارتقای 
مهارت های این نیروهای مش��ترک و قدرت آنه��ا در اجرای کارهای 

جمعی برای مقابله با تهدیدات و چالش های مختلف دارد. 
-----------------------------------------------------
 اردوغان: روابط شخصی ام با ترامپ باعث حل اختالفات دو 

کشور شده است
»رجب طیب اردوغان « رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری 
رویترز اعالم کرد ک��ه در گفت وگوی تلفنی خود ب��ا »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور امریکا که دو هفته پیش انجام ش��ده است درباره خرید 

سامانه دفاع موشکی پاتریوت رایزنی کرده است. 
وی در ادامه تأکید کرد که روابط ش��خصی وی با ترامپ موجب حل و 
فصل اختالفات موجود میان واشنگتن و آنکارا در زمینه خرید سامانه 

اس-400 از روسیه شده است. 
اردوغان به رویترز گفته، »من به آقای ترامپ گفتم، اینکه ما یک بسته 
حاوی صد     ها موش��ک اس-400 خریدیم موضوع خاصی نیس��ت، ما 
می توانیم مقدار زیادی هم سامانه پاتریوت بخریم. ترامپ به من گفت 

که آیا شما کاماًل جدی هستید؟ من هم گفتم بله کامال.«

تالش  دقیقه نودی نتانیاهو  برای جلوگیری
 از شکست در انتخابات امروز

بنیامی�ن نتانیاه�و، نخس�ت وزیر رژی�م صهیونیس�تی در حالی 
همه تالش      ها را ب�رای پی�روزی در انتخابات امروز ب�ه کار گرفته 
و تنها ی�ک روز مانده ب�ه انتخابات وعده داده اس�ت ک�ه اگر در 
این انتخابات پیروز ش�ود، »همه ش�هرک ها« در کران�ه  باختری 
را ب�ه س�رزمین اش�غالی ملحق می کند ک�ه آخرین نظرس�نجی 
انتخابات�ی حاک�ی از این اس�ت ک�ه ائتالف آب�ی - س�فید برای 
نخس�تین بار با یک کرس�ی از حزب لیکود پیش�ی گرفته است. 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی تأکید کرده اس��ت که اگر در انتخابات 
پیش رو پیروز شود، شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری را 
که شامل یک ش��هرک در عمق بزرگ ترین شهر فلسطینی می شود، به 
سرزمین اشغالی ملحق خواهد کرد. او همچنین در اقدامي دیگر از طریق 
کابینه طرح قانونی کردن یک شهرک صهیونیستی غیرقانونی در منطقه 
دره اردن را قانوني کرد. نتانیاهو در اقدامی دیگر از به راه انداختن عملیات 

نظامی گسترده در نوار غزه عقب نشینی کرده است. 
 پیش بینی      ها از نتیجه انتخابات 

آخرین نظرس��نجی مرکز آمار رژیم  صهیونیستی نش��ان می دهد در 
انتخابات کنست اسرائیل، ائتالف آبی- سفید موفق به کسب  ۳2کرسی 
خواهد شد، درحالی که حزب لیکود تنها ۳1 کرسی را از آن خود خواهد 
کرد. این در حالی اس��ت که ح��زب لیکود در انتخابات قبل با کس��ب 
۳7کرسی موفق به تشکیل کابینه نشده و به این ترتیب زمینه را برای 

برگزاری مجدد انتخابات فراهم کرد. 
 دیگر فهرست های انتخاباتی

فهرست مشترک شامل چهار حزب اس��ت؛ حزب دموکراتیک صلح و 
برابری، جنبش اسالمی، اتحاد دموکراتیک ملی و جنبش عرب برای 
تغییر. براساس نظرسنجی      ها پیش بینی می شود که این فهرست حدود 
10 تا 12 کرس��ی را در این انتخابات به دست بیاورد. ائتالف یامینا که 
متشکل از سه حزب شهرک نشین اس��ت و معموالً در محافل جریان 
مذهبی صهیونیستی فعالیت می کند. نظرسنجی      ها نشان می دهد که 

این فهرست 8 تا 10 کرسی را به خود اختصاص دهد. 
حزب اسرائیل خانه ما به ریاست آویگدور لیبرمن براساس نظرسنجی     ها 
هفت تا هشت کرس��ی را می تواند در این انتخابات کسب کند. فهرست 
حریدی های حزب شاس و اشکنازی بر اس��اس نظرسنجی     ها 1۳ تا 14 
کرسی را به خود اختصاص می دهند. اردوگاه دموکراتیک متشکل از حزب 
میرتز و اسرائیل دموکراتیک به ریاست ایهود باراک براساس نظرسنجی     ها 

می تواند شش تا هفت کرسی را در این انتخابات به دست بیاورد. 
ائتالف کار- جشر که متشکل از حزب کار به ریاست عمیر پرتز و حزب 
جشر به ریاس��ت اورلی لیفی بوده و از حزب اسرائیل خانه ما جدا شده 
اس��ت، حدود1/7 درصد از آرا را به خود اختص��اص داده و پیش بینی 
می شود که پنج تا شش کرس��ی را در این انتخابات نصیب خود کند. 
حزب بزرگی یهود که از جنبش تروریستی کاخ ناشی شده و عماًل در 
بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد، یکی از جنبش های افراط گرا 
است. در هفته های اخیر نظرس��نجی      ها نش��ان می داد که این حزب 
می تواند چهار کرس��ی را در انتخابات امروز به خود اختصاص دهد که 
بس��یاری در این نتیجه تردید دارند. همانطور که در انتخابات آوریل 
نظرس��نجی      ها پیش بینی کرده بود که فهرس��ت زهوت، پنج تا شش 

کرسی را بتواند کسب کند که تنها نیمی از آن در نتیجه محقق شد. 
نتانیاهو از س��ال 2009 به طور مستمر در منصب نخست وزیری رژیم 
صهیونیستی قرار گرفته و درجوالی گذشته به عنوان کسی که در میان 
مقامات صهیونیستی بیشترین مدت را در این منصب به خود اختصاص 

داده شناخته شد. 
 دست وپا زدن نخست وزیر

آسوش��یتدپرس درباره اقدامات نتانیاهو در این انتخابات نوشت که او 
برای ادامه بقای سیاسی خود می جنگد. از این رو وعده های انتخاباتِی 
بس��یار تند و افراطی داده اس��ت تا آرای بیشتری را کس��ب کند. این 
خبرگزاری امریکایی نوشت که نخست وزیر، همچنین قول داده است که 
دره اردن را به اسرائیل ملحق سازد و این در حالی است که اگر قرار باشد 
بر اساس راه حل دو کشوری، یک کشور مستقل فلسطینی تأسیس      شود، 
آن کشور حتماً به دره اردن- به عنوان یک منطقه حاصلخیِز کشاورزی 

برای تأمین نان و سایر مایحتاج مردم فلسطین- نیاز خواهد داشت. 
منتقدان بر این باورند که در صورت پیروزی نتانیاهو در انتخابات امروز 
و پافشاری وی بر اجرای وعده انتخاباتی اش مبنی بر الحاق مناطق یاد 
ش��ده در کرانه باختری و دره اردن به س��رزمین های اشغالی، هرگونه 

امیدی برای ایجاد کشور مستقل فلسطین از بین خواهد رفت. 
شرایط به گونه ای است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا هم در 
صفحه توئیتر خود از پیمان امنیتی جدید با رژیم صهیونیس��تی خبر 
داد؛ پیمانی که در جریان مکالمه تلفنی او با نتانیاهو شکل گرفته است. 
روزنامه القدس العربی پیش بینی کرده که در صورت شکست نتانیاهو در 

انتخابات، بحرانی سیاسی در سرزمین اشغالی شکل خواهد گرفت. 

چالش »نفت صفر« برای متجاوزان
یمن به عربستان و امارات هشدار داد خاک این کشور را ترک نکنند در حمله ای جدید 

پاالیشگاه های نفت این دو کشور را هدف قرار خواهد داد

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

امریکا بعد از خروج    گزارش  یک
از برج�ام، اعالم 
کرد فروش نفت ایران را  به صفر خواهد رساند؛ 
موضعی ک�ه واکنش متقابل ای�ران را به دنبال 
داشت: » معنا ندارد نفت ایران صادر نشود و نفت 
منطقه صادر شود«. امریکایی    ها فکر می کردند 
ایران با بس�تن تنگه هرمز، مان�ع فروش نفت 
دیگران خواهد شد اما اخالل در 7درصد نفت 
جهان و متوقف ش�دن ح�دود 50 درصد نفت 
عربس�تان در اثر حم�الت پهپ�ادی یمنی ها، 
کابوس نفت صفر را بیشتر از هر موقع دیگری 
پی�ش روی متج�اوزان ق�رار داده اس�ت.  
دیروز با آغاز ب��ه کار بازارهای نف��ت دو روز پس 
از حمله یمنی    ها به تأسیس��ات نفتی عربس��تان 
سعودی در س��اعات اولیه قیمت هر بشکه نفت 
خام تا 20درصد ه��م افزایش یافت. عربس��تان 
س��عودی به اجبار تولیدات نفتی خود را به نصف 
رس��انده و برخی تحلیلگران پیش بینی کرده اند 
این موض��وع می توان��د قیمت    ها را حتی » س��ه 
رقمی « کند و هر بش��که بی��ش از 100 دالر به 
فروش برس��د. در حالی که یمنی    ها گفته اند در 
صورت ادامه تجاوز سعودی ها، قادرند هر جایی 
از عربستان را هدف قرار دهند و به دولت امارات 
هم هشدار داده اند در صورت عدم خروج کامل از 
یمن، تأسیسات نفتی آنها نیز از حمالت مصون 
نخواهد بود، س��ناریوی اخالل جدی در فروش 
نفت متجاوزانی که دنبال صفر کردن نفت ایران 
بودند، بیش از هر موقع دیگری مطرح شده است، 
البته بدون اینکه ایران اقدامی جدی برای بستن 
تنگه هرمز انجام دهد. ترامپ دیروز توئیت کرد که 
امریکا به نفت خاورمیانه نیازی ندارد. این توئیت 
رئیس جمهور امریکا بیش از هرکس دیگر، طعنه 
به سعودی    هایی است که تا همین چند روز قبل، 
بیش از 10/5 میلیون بشکه نفت صادر می کردند . 
به گزارش رویترز، انتقال نفت خام عربس��تان به 
بحرین در نتیجه حمله پهپادی نیروهای یمنی 
به تأسیسات آرامکو مختل ش��ده و در حالی که 
روزنامه امریکایی »وال استریت ژورنال « گزارش 
کرده که مسئوالن ش��رکت آرامکو وعده داده ا ند 

»یک سوم « از تولید نفت عربستان که در نتیجه 
حمله ادعای��ی حوثی     ها به دو س��ایت نفتی این 
کشور از دست رفته اس��ت، تا پایان روز دو    شنبه 
25 ش��هریور باز گردد، برخی کارشناسان درباره 
این توانایی سعودی    ها تردید کرده اند به طوری که 
به گزارش رویترز از دوبی، یک منبع آگاه به رویترز 
گفته که بازگشت عربستان سعودی به ظرفیت 
کامل تولید نفت خود پس از حمله های روز      شنبه 
)2۳ ش��هریورماه( می تواند »هفته     ها نه روزها« 
طول بکشد. ممدوح س��المه، کارشناس مسائل 
نفتی در بیروت به الجزیره گفته که:»این حمله، 
دردناک     ترین ضربه به صنایع نفت عربستان بود.«   
احمد مرزوق از قول کارشناسان برآورد کرده که 
عربستان در پی این حمالت، روزانه 400 میلیون 
دالر ضرر کند. محمدعلی  خطیبی، نماینده اسبق 
ایران در اوپک نیز معتقد است که با حمله کنونی 
یمنی    ها »اهمیت ژئوپلتیک عربستان از منظر نفت 

بوده است که اکنون از بین رفته است.«
 انصاراهلل : دس�تان بلن�د ما ب�ه همه جای 

عربستان می رسد
سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن روز دوشنبه در کنفرانس خبری بعد 
از گس��ترده      ترین عملیات این گروه در عمق خاک 
عربستان یعنی حمله به مجموعه پاالیشگاهی بقیق 
و حریض در شرق این کشور که منجر به توقف تولید 
نفت عربستان ش��ده، اعالم کرد: به نظام سعودی 
می گوییم دستان بلند ما می تواند به هر مکانی که 
بخواهیم و در هر زمانی که ما تعیین می کنیم، برسد. 
وی افزود: لذا عربستان باید در حساب  و کتاب های 
خود بازنگری کند و دست از تجاوزاتش علیه یمن و 

محاصره کشور ما بردارد. 
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن تأکید کرد: به 
ش��رکت      ها و اتباع خارجی نس��بت ب��ه حضور در 
کارخانه      ها و تأسیسات مهم که در معرض حمالت ما 
قرار گرفته اند، هشدار می دهیم از این مناطق دوری 
کنند، زیرا این تأسیسات زیر آتش ما هستند و این 
تأسیسات هر لحظه تحت حمالت ما خواهند بود.  
سرتیپ یحیی سریع خاطرنشان کرد: عملیات دوم 
توازن بازدارندگی علیه دو پاالیشگاه بقیق و خریص 

با هواپیماهای متعددی انجام گرفت که با موتورهای 
متنوع و جدید عادی و موتور ج��ت کار می کنند.  
ارتش و کمیته های مردمی یمن       شنبه هفته جاری 
دو پاالیش��گاه مذکور را هدف گرفت و تولید نفت 

عربستان را به نصف رساند. 
شبکه فاکس نیوز با انتش��ار تصاویر ماهواره ای که 
دولت امریکا آن را منتشر کرده است، گزارش داد که 
حمالت پهپادی یمن به تأسیسات نفتی عربستان 
سعودی بس��یار دقیق بوده اس��ت و با دقت باالیی 

انجام شده است. 
براس��اس این گ��زارش، مقامات ارش��د امریکایی 
می گوین��د که ارزیاب��ی تصاویر ماهواره ای نش��ان 
می دهد که 19 نقطه در این دو پاالیشگاه تحت تأثیر 

مخرب این حمالت قرار گرفته است.
یک منبع مطلع در بخش انرژی به رویترز گفت: هنوز 
مشخص نیست توقف تولید نفت تا کی ادامه خواهد 
یافت زیرا خسارت      هایی که در اثر حمله انصاراهلل به 
زیرساخت      ها وارد شده » بس��یار گسترده « است و 

امکان جبران آن یک شبه ممکن نیست. 
 تهدید توئیتی ترامپ

بعد از آنکه حمله به تأسیسات آرامکو تأثیر خود را در 
بازارهای جهانی نفت با افزایش 20درصدی قیمت 
نشان داد خود ترامپ سعی کرد با رشته توئیت     هایی 
لحنی تهدید  آمیز البته نه با صراحت اتخاذ کند. وی 
در آخرین توئیت خود )تا عصر روز گذشته(  نوشت: 
»به یاد دارید، وقتی که ای��ران پهپاد ]امریکایی[ را 
ساقط کرد آگاهانه گفت که این پهپاد داخل حریم 
هوایی آنها بود، در حالی که اصالً نزدیک حریم هوایی 
آنها نبود. با آنکه می دانستند این روایت دروغ بسیار 
بزرگی است به شدت بر سر آن پافشاری کردند. حاال 
می گویند که ارتباطی با حمله به عربستان سعودی 

نداشته اند. خواهیم دید.«
در چنین شرایطی ائتالف متجاوز سعودی در اولین 
گزارش خود مدعی شد که پهپادهای به کار گرفته 
شده در این عملیات ایرانی و از نوع ابابیل بوده است. 
همسو با خود ترامپ ، »ریک پری « وزیر انرژی امریکا 
روز دو     شنبه ایران را به دس��ت داشتن در عملیات 
حمله به تأسیسات نفتی »بقیق « شرکت آرامکو در 

عربستان سعودی متهم کرد. 

پری که در نشست ساالنه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در وین صحبت می کرد، در اظهاراتی نامربوط 
به دستور کار نشست، گفت: »پیش از آنکه بخواهم 
پیام رئیس جمهور ]دونالد[ ترامپ را با شما در میان 
بگذارم، می خواهم بگویم که ایاالت متحده با تمام 
وجود حمله ایران به پادشاهی عربستان سعودی را 
محکوم می کند و از دیگر کشور     ها هم می خواهیم که 

آن را محکوم کنند.«
وی افزود: »این رفت��ار غیرقابل قبول اس��ت، این 
غیرقابل قبول اس��ت و آنها باید بابت آن پاس��خگو 
باشند. اشتباه نکنید، این حمله ای عامدانه به اقتصاد 
جهانی و بازار جهانی انرژی بوده است. رئیس جمهور 
ترامپ مجوز عرضه نف��ت از ذخایر راهبردی نفت، 
در صورت نیاز، را ص��ادر کرده اس��ت و وزارتخانه 
من آماده پاس��خ به این درخواس��ت است. با وجود 
تالش های شریرانه ایران، کاماًل اطمینان داریم که 
بازار انعطاف پذیر است و پاسخ مثبتی خواهد داد.« 
البته اولی��ن گام در اتهام افکنی علیه ایران را مایک 

پمپئو، وزیر امور خارجه ترامپ برداشته بود.
بعد از پمپئو یک مقام امریکایی به رویترز گفته بود 
که مقام های سعودی گفته اند ش��اهد نشانه      هایی 
از برخورد موش��ک های » کروز « به این تأسیسات 
بوده اند.  خبرگزاری آسوش��یتدپرس هم به نقل از 
مقام های ارشد دولت امریکا که نام شان فاش نشد 
گزارش کرد که ارزیابی اطالعاتی، از جمله تصاویر 
ماهواره ای، مؤید این نظر است که ایران » مسئول « 

حمالت روز       شنبه بود. 
 واکنش به تهدیدهای امریکا

در داخل امری��کا اظه��ارات ترام��پ واکنش تند 
دموکرات  ه��ا از جمله برنی س��ندرز را ب��ه دنبال 
داشت.  به گزارش ایسنا، به نوشته اینترسپت، برنی 
سندرز، نامزد مطرح دموکرات  ها در انتخابات 2020 
ریاست جمهوری امریکا در واکنش به سخنان دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا مبنی بر اینکه منتظر 
دستور پادشاهی سعودی است و نیروهای امریکایی 
آماده و مجهز هستند تا به آنها گفته شود کجا و کی 
بمب های شان را بیندازند، گفت: »آقای ترامپ! قانون 
اساسی امریکا بسیار صریح و واضح است، فقط کنگره 

و نه رئیس جمهور اختیار اعالم جنگ دارد.«
وی در ادامه تأکید کرده اس��ت: »کنگره به ش��ما 
مجوز آغاز یک جنگ فاجعه بار دیگر در خاورمیانه را 
نخواهد داد؛ آن هم فقط به این خاطر که دیکتاتوری 

وحشی سعودی از شما این درخواست را دارد.«
همچنین »کریس مورفی « نماینده ایالت کنتیکت 
در سنای امریکا در رد توئیت ترامپ نوشت: »خیلی 
عجیب است که چطور سعودی      ها این روز     ها دارند 
مواضع خودش��ان را به م��ا دیکته می کنن��د. ما با 
پادشاهی عربستان سعودی به خاطر وجود دالیلی 
خوب، ائتالف نظامی دوجانبه نداریم و حاال هم نباید 

وانمود کنیم چنین ائتالفی داریم.«
اما در سطح بین المللی »هوا چون یینگ« سخنگوی 
دستگاه دیپلماس��ي چین در نشست روز دو     شنبه 
خود در پکن در رد اتهام زنی های امریکا اعالم کرد، 
تا زمان��ی که حقایق قطع��ی درباره ای��ن حمله به 
دست نیامده است اتهام  زدن به هر کسی، اقدامی 

غیرمسئوالنه است. 
وزارت خارجه روسیه در واکنش به فضاسازی های 
مقامات امریکایی و ادعاهای این کش��ور در زمینه 
ارتباط ایران با حمله پهپادی به تأسیسات عربستان 
سعودی تأکید کرد که استفاده از این موضوع برای 
تشدید تنش     ها پیرامون موضوع ایران غیرسازنده 

است. 
وزارت خارجه روسیه در عین حال حمله پهپادی 
اخیر به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در عربستان 

سعودی را قویاً محکوم کرده است. 

بغداد: رژیم صهیونیستی
 عامل حمله به حشدالشعبی است

یک نماین�ده عراق�ی با اش�اره ب�ه پای�ان تحقیقات مرب�وط به 
بمب�اران مواض�ع س�ازمان حشدالش�عبی اع�الم ک�رد رژی�م 
صهیونیس�تی در پ�س ای�ن حم�الت ق�رار داش�ته اس�ت. 
احمد االس��دی، نماینده عراقی و رئیس فراکسیون »السند الوطنی « 
اعالم کرد که دولت عراق تحقیقات مربوط به بمباران مواضع سازمان 
حشدالشعبی )بسیج مردمی( را به پایان رس��انده است. پایگاه خبری 
المعلومه به نقل از االسدی گزارش داد که بر اساس این تحقیقات، ثابت 
شده است که نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی مواضع حشد الشعبي 
را بمباران کرده اند. کریم المحمداوی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع 
در پارلمان عراق نیز گفت که پهپادهای متعلق به رژیم صهیونیستی 
عامل حمله به مواضع حشدالش��عبی هس��تند.« المحمداوی تصریح 
کرد:»فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی و رئیس حشدالشعبی در جریان 
حضور در کمیسیون امنیت و دفاع رسماً اعالم کرده است که پهپادهای 
صهیونیستی عامل حمله به حشدالشعبی هستند.«  این نماینده عراقی 
به نقل از الفیاض گزارش داد که پهپاد    هایی »از خاک س��وریه حرکت 
کردند و در چند استان کشور، مواضع حشدالشعبی را هدف قرار دادند«. 
به گفته وی، این عملیات بر اس��اس »اطالعات نظامی صورت گرفته 
که ائتالف بین المللی تحت رهبری امریکا آن را در اختیار فرماندهان 
نظامی صهیونیس��ت قرار داده اس��ت«. المحمدوای خاطرنشان کرد 
که رژیم صهیونیس��تی در توجیه حمالت خود اعالم کرده که مواضع 
حشدالشعبی وابسته به ایران است و در حال برنامه ریزی برای حمالت 
گسترده علیه اسرائیل است. اعضای کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان 
عراق      شنبه هفته جاری میزبان الفیاض بودند و مسئله حمله به مواضع 
و انبارهای حشدالشعبی را بررسی کردند. پهپادهای رژیم صهیونیستی 
اخیراً چند بار مواضع حشدالشعبی را در مناطق مختلف عراق بمباران 
کردند که در جریان حمالت این پهپاد    ها در سوم شهریورماه جاری، دو 
نفر از نیروهای حشدالشعبی به شهادت رسیدند. از سوی دیگر، نیروهای 
حشدالشعبی، ارتش، پلیس فدرال و نیروی هوایی عراق پنجمین مرحله 
از عملیات اراده پیروزی را آغاز کردند. این س��ازمان با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که در این عملیات، حشدالش��عبی، ارت��ش، پلیس فدرال و 

نیروی هوایی عراق حضور دارند. 


