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  گزارش  2

رؤیایازدسترفتهصهیونیستها
برایكشتیبازیدرخلیجفارس

ه�دف ق�رار گرفت�ن ی�ک کش�تی تج�اری متعل�ق ب�ه رژی�م 
صهیونیست�ی روز جمع�ه در دری�ای عم�ان رؤی�ای تل آوی�و 
در ب�اره تسهیل امكان کش�تی بازی در س�واحل کن�ار ایران در 
پ�ی عادی س�ازی روابط ب�ا ام�ارات را تعبیر نش�ده به کابوس�ی 
امنیت�ی تبدیل ک�رده اس�ت. در همین ح�ال مقامات ای�ن رژیم 
برای جبران ای�ن تحقیر امنیتی زبان به تهدید ایران گش�وده اند.

بنا به نوش��ته روزنامه یدیعوت آحارونوت، دنی دانون، سفیر سابق رژیم 
صهیونیستی در سازمان ملل در ضمن تكرار ادعاهای این مقامات در مورد 
دست داشتن ایران در حمله به این کشتی عنوان کرد: ما سكوت نخواهیم 
کرد. ایرانی      ها بهای سنگین هرگونه تجاوز به اسرائیل را خواهند پرداخت. 
همچنین »آویو کوخاوی«، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، روز 
یک شنبه، ۱۰ اسفند، مدعی شد »این حادثه یادآور آن است که ایران 

تروریسم را توسعه می دهد و دست به اقدامات تروریستی می زند.«
این مقام نظامی رژیم صهیونیستی افزود »اسرائیل همواره با چند تهدید 
مواجه است، تمامی جبهه های ما فعال هستند، تمامی این جبهه      ها نیاز 
به اطالعات به روز شده و در زمان واقعی در برابر یک حمله راکتی، حمله 
سایبری، تهدید علیه کشتی      ها و تهدید علیه جنگنده      ها دارند؛ اطالعات 
در تمامی این جبهه      ها به هم گره خورده و ما نمی توانیم بدون آنها این 
کار را انجام دهیم.« روز       ش��نبه هم »بنی گانت��س « وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی مدعی ش��د ارزیابی های اولیه نشان می دهد ایران عامل 

هدف قرار دادن کشتی صهیونیستی در دریای عمان بوده است. 
رسانه صهیونیستی کان نیز در گزارش��ی مدعی شد کشتی ای که روز 
پنج  ش��نبه در خلیج عمان منفجر ش��د متعلق به آبراهام اونگار، تاجر 
صهیونیست و از نزدیكان یوس��ی کوهن است. این رسانه صهیونیست 
در گزارش ادعایی خود ایران را عامل احتمالی انفجار مذکور اعالم کرد. 
پیش تر نیز کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی شد انفجار این کشتی 
ناشی از موشک شلیک شده از سوی یک کشتی ایرانی رخ داده است. 

بر اساس گزارش     ها، کشتی باری »هلیوس ری« که تحت مالكیت یک 
شرکت اسرائیلی قرار داشت اما تحت پوشش پرچم پاناما حرکت می کرد 
در ساعات اولیه روز جمعه در سواحل عمان مورد هدف قرار گرفته است 
و به گفته یک مقام نظامی امریكا حفره     های��ی در دو طرف بدنه آن که 

باالی خط آب قرار دارد ایجاد شده است.
 مالک کشتی: بعید است...  

مالک هلیوس ری با بیان اینكه انفجار در این کشتی ناشی از موشک و 
مین است، اعالم کرد بعید به نظر می رسد که کشتی به دلیل مالكیتش 

از سوی اسرائیل، هدف قرار گرفته باشد. 
به گزارش رویترز، کش��تی اکنون در بندری در بندر رش��ید دبی پهلو 
گرفته است و قرار است در یک اسكله خش��ک مورد ارزیابی و بررسی 
قرار بگیرد.  کانال ۱3 اخبار اسرائیل روز       شنبه گزارش داد که یک هیئت 

اسرائیلی برای بررسی این حادثه عازم دبی شده بود. 
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 امریكا سر »نورد استریم « سازش نمی کند
مقامات وزارت خارجه امریكا هرگون��ه مذاکره را با آلمان برای حصول 
یک توافق غیررسمی که طبق آن مجوز تكمیل خط لوله گاز روسیه به 
اروپا داده می شود، رد کردند. به گزارش فارس، پایگاه خبری آکسیوس 
گزارش داد که مقامات امریكایی در حال مشورت با طرف آلمانی برای 
دس��تیابی به یک توافق غیررس��می برای صدور مجوز تكمیل پروژه 
نورداستریم۲ نیستند. »مالی مونتگمری« دستیار وزیر خارجه امریكا 
در امور اروپا و ارواسیا هرگونه مذاکره واشنگتن با مقامات آلمانی را رد 
کرده است و گفته تحت هیچ شرایطی، مجوز غیررسمی تكمیل خط 
لوله گاز نورد اس��تریم صادر نخواهد ش��د. پیش از این »اولریخ دمر « 
سخنگوی دولت آلمان گفته بود که برلین در حال تبادل دیدگاه    ها با 
شرکای خود از جمله ایاالت متحده در زمینه ساخت و تكمیل خط لوله 

نورد استریم۲ است. 
-----------------------------------------------------
 نامه دمشق به شورای امنیت:  مانع تكرار تجاوز امریكا شوید 

وزارت خارجه سوریه در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای 
امنیت درباره حمله جنگنده های امریكا به پایگاه     هایی در استان دیرالزور 
خواستار این شد که شورای امنیت علیه تجاوزات امریكا اقدام فوری اتخاذ 
کند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبكه خبری روسیا الیوم، در نامه وزارت 
خارجه سوریه آمده اس��ت: »تجاوزی که توسط جنگنده های امریكایی 
در دیرالزور در نزدیكی مرزهای س��وریه و عراق صورت گرفت، تجاوزی 
آشكار و حلقه جدیدی از تجاوزات مكرر نیروهای امریكایی به بهانه های 
واهی است و به تشدید اوضاع در منطقه منجر می شود.«  دمشق می گوید 
که ش��ورای امنیت باید به مسئولیت خود درباره حف��ظ صلح و امنیت 
بین المللی و اقدام فوری برای توقف تج��اوزات و جنایت های امریكا در 
حق یک کشور دارای حاکمیت و عضو سازمان ملل و ممانعت از تكرار این 

سیاست های خصمانه عمل کند.«
-----------------------------------------------------

 اسالم آباد: می خواهیم مسائل با هند را حل و فصل کنیم
»شاه محمود قریشی « وزیر امور خارجه پاکستان از عزم این کشور برای 
حل و فصل تمام مسائل با هند خبر داد و گفت: می خواهیم همه مسائل 
را با هند از طریق گفت وگوی صلح  آمیز حل کنیم. به گفته وی، پاکستان 
می خواهد مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل با هند در 
مورد مسئله کش��میر گفت وگو کند اما ما نمی توانیم از موضوع حقوق 
بشر کشمیری     ها چشم پوشی کنیم. قریشی یادآور شد: پاکستان قصد 
تهاجم ندارد اما اگر حادثه باالکوت تكرار شود، پاکستان می داند چگونه 

از خود دفاع کند. 
-----------------------------------------------------

 اعتراضات ضد سلطنتی در اسپانیا
در ناآرامی تازه ای که به دنبال زندانی کردن ی��ک خواننده رپ به اتهام 
تجلیل از تروریسم و توهین به او س��لطنت در بارسلونا روی داد، ۱۰ نفر 
به اتهام حمله به مأموران پلیس دس��تگیر شدند. معترضان      شنبه شب 
در بارسلونا پس از پرتاب بطری های شیش��ه ای، آتش زدن ون پلیس و 
شكستن شیشه های مغازه     ها و بانک ها، مورد تعقیب پلیس قرار گرفتند. 
به گزارش رویترز، پابلو هاسل، با اشعار ساختارشكنانه در آهنگ های خود 
شناخته می ش��ود، ۱۶ فوریه )۲۸ بهمن( پس از عدم معرفی خود برای 
گذراندن دوره حبس، دستگیر شد و به دنبال این دستگیری، بحث     هایی 
درباره آزادی بیان ایجاد شد و در مواردی به اعتراضات خشونت آمیز در 
بارسلونا و مادرید انجامید. هاسل به خاطر اشعار و توئیت     هایی که دارای 
ارجاعات به گروه جدایی طلب باسكی ETA بود، محكوم شد. وی در این 
اشعار همچنین خوان کارلوس، پادشاه سابق اسپانیا را یک رئیس مافیا 

خوانده بود و قضات اسپانیایی را نیز به نازی     ها تشبیه کرد. 
-----------------------------------------------------

 لغو سفر اسرائیلی    ها به امارات دلیل امنیتی داشت
دولت امارات با رژیم صهیونیستی عادی سازی کرده، اسرائیلی    ها از سفر 
به امارات نگرانند. ولی شبكه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته که 
دلیل لغو سفر هیئت امنیتی این رژیم به امارات برای شرکت در نمایشگاه 
ابوظبی ترس از تهدید های امنیتی است. نیر دفوری، تحلیلگر امور نظامی 
این شبكه اسرائیلی گفت: قرار بود هیئتی از صنایع امنیتی اسرائیل به این 
سفر برود اما لغو شد. مسئله درباره کرونا یا اختالف بین بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل و بنی گانتس، وزیر جنگ نیست بلكه نگرانی نهاد 

امنیتی از تهدیدهای امنیتی بود. 

مطالبه»بركناریالکاظمی«
بهاعتراضاتذیقاراضافهشد

نوری المالكی هشدار داده که اعتراضات می تواند 
به تشكیل اقلیم مستقل منجر شود

اعتراضاتی که از یک هفته قبل در استان ذی قار عراق شروع شده، 
در حال گسترش به سایر استان  های جنوبی است. در آستانه سفر 
پاپ بندیكت به عراق، مقام های عراقی دنبال آرام کردن معترضان 
هستند تا اعتراضات به بعد از سفر او موکول شود، ولی معترضان 
خواستار برکناری مصطفی الكاظمی، نخست وزیر شده اند. نوری 
المالكی، نخست وزیر سابق عراق، هشدار داده که تحوالت استان 
ذی قار مقدمه ای برای اعالم یک اقلیم به مرکزیت شهر ناصریه است. 
نام جو بای��دن رئیس جمهور جدید عراق با طرح س��ال ۲۰۰7 او درباره 
تجزیه عراق گره خورده؛ طرحی که آن را تحت نام فدرالی ش��دن عراق 
مطرح کرده است. پنج هفته بعد از ورود بایدن به کاخ سفید، استان ذی قار 
عراق به مرکزیت شهر ناصریه مجدداً شاهد اعتراضاتی است که از هفته 
قبل کلید خورده. معترضان بر ضرورت استعفای مقامات محلی، ایجاد 
فرصت های شغلی و مبارزه با فساد در نهادهای دولتی تأکید دارند و آنگونه 
که رسانه های عراقی می گویند، سمت و سوی اعتراضات در حال هدایت 
شدن به سمت مصطفی الكاظمی، نخست وزیر است که وعده های دولت 
او برای ایجاد فرصت های شغلی و پروژه های خدمات رسانی نتوانسته توجه 
و اعتماد معترضان را جلب کند . اعتراضات در چهار روز اخیر به خشونت 

کشیده شده و دست کم 5 نفر کشته و بیش از ۱۰۰ تن زخمی شده اند. 
 گسترش به سایر استان ها

موج اعتراضات دو   شنبه هفته پیش )۲۲ فوریه( ش��روع شد که در آن، 
معترضان خواستار اس��تعفای »ناظم الوائلی « اس��تاندار ذی قار شدند. 
جمعه شب، ناظم الوائلی، نامه اس��تعفای خود را به مصطفی الكاظمی 
نخست وزیر تقدیم کرد و الكاظمی هم در حكمی، »عبدالغنی االسدی « 
رئیس سرویس امنیت ملی را به عنوان استاندار جدید ذی قار تعیین کرد 
و از مردم خواست که از او حمایت کنند ولی انتخاب االسدی هم نتوانست 

شعله اعتراضات خیابانی را کمتر کند . 
معترضان     شنبه شب مجدداً به خیابان    ها آمدند و در بیانیه ای اعالم کردند 
که با استاندار جدید نیز مخالفند. آنها خواستار برکناری تمامی فاسدان و 
تحقق مطالبات خود از جمله انتخاب یک استاندار پاک دست، شایسته، 
ملی گرا و مستقل از میان ساکنان ذی قار، محاکمه استاندار مستعفی و 
شناس��ایی عامالن قتل تظاهرات کنندگان شدند. مقام های استانداری 
ذی قار، با تشدید تدابیر امنیتی دنبال این هستند که به خصوص در آستانه 
سفر پاپ بندیكت ش��انزدهم ، مانع گسترش اعتراضات و درگیری های 
خونین احتمالی و خارج از کنترل شوند ولی از جمعه شب ، شمار زیادی از 
معترضان در استان های واسط، نجف، کربال، دیوانیه و المثنی به خیابان   ها 
آمده  اند و با آتش زدن الستیک خودرو    ها به تداوم تظاهرات    ها در صورت 

عدم پاسخ به مطالبات شان تهدید کردند. 
گروه رس��انه ای »االعالم االمنی « ع��راق از دس��تور مصطفی الكاظمی 
نخست وزیر براي تشكیل یک کمیته بلندپایه امنیتی برای بررسی حوادث 
سه روز اخیر در الناصریه خبر داده ولی معترضان حاضر در میدان الحبوبی 
در ناصریه، در اعتراضات     شنبه ش��ب با صدور بیانیه ای اعالم کردند که 
حكومت به شیوه سرکوب های خونین بازگشته است و مطالبه اول آنها 
برکناری شخص الكاظمی است.  در بیانیه معترضان که پایگاه المعلومه 
منتشر کرده، آمده است:»قول می دهیم که سقف مطالبات ما پایین نخواهد 
آمد و ساده    ترین خواسته ما، اکنون، برکناری مصطفی الكاظمی است تا 
مانند ]نخست وزیر پیش��ین[ که بدون قصاص بابت کشتار فرزندان مان 
پستش را ترک کرد، از قدرت کنار رود.« با ادام��ه اعتراضات در ذی قار، 
»»نوری المالكی « رئیس ائتالف دولت قانون و نخست وزیر پیشین عراق 
در سخنانی تلویزیونی گفت:» نقشه از سوی طرف های خارجی طراحی 
شده است؛ بدون اینكه تظاهرکنندگان از آن آگاهی داشته باشند و از آنها 
می خواهم که به این امر توجه کنند. «وی افزود: به مرحله ای رسیده ایم که 
نه اعتباری برای نظام مانده است و نه خواسته های تظاهرکنندگان تأمین 
شده است. المالكی تحوالت استان ذی قار را مقدمه ای برای اعالم یک اقلیم 

به مرکزیت شهر ناصریه در این کشور دانست. 

طالبان:امریکانرود
منتظرپهپادوموشکباشد

در س�الگرد امضای توافقنام�ه دوحه، طالب�ان با بی�ان اینكه به 
ای�ن تواف�ق پایبن�د اس�ت، ب�ر خ�روج نیروه�ای امریكایی از 
افغانست�ان تأکی�د ک�رد و در عی�ن ح�ال ی�ک عض�و هیئ�ت 
مذاکره کننده طالبان با اش�اره به تجهیز این گروه به س�الح های 
پیش�رفته، هش�دار داده اس�ت اگ�ر امریكایی     ه�ا در م�اه م�ی 
 از افغانست�ان خارج نش�وند جنگی بی س�ابقه آغاز خواهد ش�د. 
در بیانیه ای به مناسبت یک سالگی توافق  صلح طالبان با امریكا این گروه 
اعالم کرد که با وجود کمبود هایی، اجرای این توافقنامه به سمت مثبت 
در حرکت اس��ت.  در پیام طالبان ضمن تبریک ب��ه خاطر این پیمان 
» توافقنامه تاریخی « ر    هایی 5 هزار زندان��ی طالبان و یک هزار زندانی 
دولت و آغاز مذاکرات بین االفغانی گام ه��ای مثبت برای حل معضل 
افغانستان خوانده شده اس��ت.  طالبان تأکید کرده است که متعهد به 
تمام محتویات توافقنامه دوحه بوده و از امریكا نیز می خواهند به تمام 
تعهدات خود از جمله خروج نیروهایش در زمان تعیین ش��ده پایبند 
بماند.  این گروه از ر    هایی زندانیان باقیمانده شان و حذف نام  شماری از 
اعضای شان از فهرست سیاه اشاره کرده و گفته این بخش از توافقنامه 
هنوز عملی نشده اما برای تسریع مذاکرات بین االفغانی باید عملی شود 
تا از نامطلوب شدن وضعیت نیز جلوگیری شود.  توافقنامه دوحه بین 
امریكا و گروه طالبان در ۲۹فوریه سال گذشته امضا شد و اکنون دولت 
بایدن دستور بازنگری در این توافقنامه را داده و برخی منابع امریكایی 
هم گفته اند که احتمال لغو و یا تعدیل توافقنامه صلح با طالبان وجود 
دارد. در همین حال انس حقانی، پسر بنیانگذار ش��بكه حقانی و برادر 
سراج الدین حقانی در توئیتی اعالم کرده است: ما تكنولوژی استفاده 
از هواپیماهای بدون سرنشین را داریم و به راکت های پیشرفته مجهز 
هستیم.  به گفته حقانی، این بار اگر طالبان جنگ را با دشمنان از سر 
بگیرند، به صورتی خواهد بود که تاکنون مش��اهده نش��ده است.  وی 
افزود: اخطارهای امریكا و ناتو برای ادامه حضور تأثیری بر ما ندارد. ۱5 
س��ال پیش ما با امكانات ناچیز نظامی جنگ را آغاز کردیم، اما امروزه 
تجهیزات نظامی فراوانی با تكنولوژی جدید و هواپیمای بدون سرنشین 
و موشک داریم.  انس حقانی که چند سال در زندان دولت افغانستان 
به سر برده است، یک س��ال و نیم پیش با فشار امریكایی     ها با دو استاد 
دانشگاه امریكایی کابل که در اسارت طالبان بودند، مبادله شد و اکنون 

عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه است. 

حمله انصاراهلل به پایتخت و چند نقطه عربستان با 15 پهپاد و یک موشک بالستیک

آسمانبرايریاضناامنشد

ارتش و کمیته های    گزارش  یک
مردمی یمن      شنبه 
ش�ب در عملیات�ی گست�رده ش�ماری از 
فرودگاه     ها و مناطق نظامی را در ریاض و برخی 
ش�هر های دیگ�ر عربست�ان آم�اج حمالت 
گست�رده موش�كی و پهپ�ادی ق�رار دادند. 
حمالتی که به گفته سخنگوی ارتش یمن، با 
یک موشک بالستیک و 15 پهپاد انجام شده 
اس�ت و با دقت ب�ه اهداف مورد نظ�ر اصابت 
کرده اند. س�خنگوی ائتالف متجاوز سعودی 
مدعی شده که موش�ک های یمنی را قبل از 
رس�یدن به ه�دف رهگی�ری کرده اس�ت. 

جنبش انص��اراهلل یمن در پاس��خ ب��ه جنایات 
ائتالف س��عودی، بار دیگر عمق خاک عربستان 
را موش��ک باران کرد. یحیی س��ریع، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن روز یک    شنبه در کنفرانس 
خبری به بیان جزئیات عملیات موشكی     ش��نبه 
شب به عربستان سعودی پرداخت و گفت:»در 
عملیات حمل��ه به مواضع مه��م در ریاض ، یک 
موش��ک بالستیک از نوع »ذوالفقار « و ۹ فروند 
پهپاد »صماد3« به کارگرفته شد«. سریع افزود 
:»شش فروند پهپاد »قاصف k2« یمن نیز مواضع 
نظامی عربستان در مناط��ق »ابها« و »خمیس 
مشیط« را هدف قرار دادند«. سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن تأکید کرد، ت��ا زمانی که حمالت و 
محاصره این کش��ور ادام��ه دارد، عملیات های 

نیروهای مسلح یمن نیز ادامه خواهد داش��ت و 
بیش از پیش گسترده تر خواهد شد. یحیی سریع 
با بیان اینكه این حمالت در آینده ادامه خواهد 
داشت، به ساکنان جنوبی عربستان هشدار داد 
که این مناطق را ترک کنن��د. یک مقام نظامی 
ارتش یمن هم در سخنانی گفت:»سامانه های 
دفاعی و ماهواره ای ک��ه عربستانی    ها در اختیار 
دارند، دیگر کارایی ندارد. ما اکنون سالح قوی و 
بازدارنده در اختیار داریم که عمق دشمن را مورد 
هدف قرار می دهد«. پس از این حمله، فعالیت  
فرودگاه های ش��هرهای ریاض و جده و تمامی 
پرواز هواپیما    ها بر فراز آسمان عربستان متوقف 
شدند. به گزارش شبكه المیادین، به دنبال حمله 
موشكی شبانگاه      شنبه به ش��هر ریاض، وزارت 
خارجه امریكا برای ش��هروندان خود مقیم این 
شهر هش��دار امنیتی صادر کرد. بر اساس گفته 
رهبران انصاراهلل، حمالت ب��ه عربستان از چند 
جبهه انجام ش��ده اس��ت. یک عضو انصاراهلل در 
گفت وگو با شبكه المسیره، گفت:»استفاده از دو 
نوع سالح برای گمراه کردن موشک های پاتریوت 
انجام شده است. پهپاد    ها به عنوان طعمه به پروار 
در می ایند و موش��ک های بالستی��ک به هدف 
خود اصابت می کنند. یمن اکن��ون توانسته به 
قدرت مانور بیش��تری در مقابل دش��من دست 

پیدا کند.«
 ائتالف سعودی      شنبه ش��ب مدعی انهدام یک 
فروند موشک بالستیک ارتش یمن بر فراز شهر 

ریاض ش��د. ادعای عربستان س��عودی درباره 
رهگیری این موشک در حالی است که دقایقی 
قبل از رسانه ای شدن این خبر، کاربران توئیتر از 
شنیده شدن صدای انفجار در شهر ریاض خبر 
دادند. ویدئو    هایی نیز بین کاربران دست به دست 
شد که فعال شدن سامانه های موشكی ساخت 
امریكا )پاتریوت( را نشان می داد. با وجود ادعای 
مقامات سعودی، تصاویر و فیلم های منتشر شده 
لحظه اصابت موش��ک به خاک ریاض را نش��ان 
می دهد ک��ه پدافند عربست��ان در رهگیری آن 
ناتوان بوده است. محمود رفعت، رئیس مؤسسه 
اروپایی حقوق و روابط بین الملل هم روز یک    شنبه 
در توئیتر نوشت:»حمله نیروهای وابسته به دولت 
صنعا به اهداف راهبردی در عربستان تا پاسی از 
شب ادامه داشت و دهها موشک شلیک شد، اما 
عربستان فقط شش فروند را توانست منهدم کند. 
این حمله به رغم گستردگ��ی، هیچ گونه تلفات 

غیرنظامی نداشت.« 
 یمنی    ها در دو سال گذشته بار    ها خاک عربستان 
از جمله ریاض را با موش��ک و پهپاد مورد هدف 
قرار داده اند که این مسئله نگرانی س��عودی    ها 
را در پی داشته اس��ت. عربستان برای مقابله با 
موشک های یمنی ها، دست به دامن امریكا شد و 
سال گذشته چند سامانه پاتریوت را از این کشور 
خریداری کرد اما این سامانه های پدافندی نیز 
در مقابله با حمالت انص��اراهلل ناکارآمد بوده اند. 
حمالت موش��كی و پهپ��ادی یمن ب��ه خاک 

عربست��ان درحالی انجام می ش��ود که مقامات 
دولت امریكا بدون توجه به جنایات سعودی ها، 
اخی��راً از انص��اراهلل خواس��ته اند ب��ه حمالت 
خود به خاک عربست��ان پایان ده��د. رهبران 
انص��اراهلل تأکید کرده اند ت��ا زمانی که حمالت 
ائتالف متجاوز به یمن ادام��ه دارد، متجاوزان 
از موش��ک های یمنی    ها در امان نخواهند بود. 
به رغم محاصره کامل یمن، انصاراهلل به توانایی 
ساخت موشک های بالستیک و پهپادهای نظامی 
دست پیدا کرده اند و با این اقدامات توانسته اند 
موازنه میدانی را به نفع خود تغییر دهند. ائتالف 
سعودی که در مقابل حمالت موشكی یمنی    ها 
درمانده ش��ده اس��ت و تنها به حمالت هوایی 
بسنده می کند، این بار نی��ز در مقابل عملیات 
یمنی ها، بامداد یک    شنبه در یک حمله پهپادی 
به یک منزل مسكونی در شهر الحدیده در غرب 
یمن، پنج تن از اعضای یک خانواده از جمله یک 

کودک را به شهادت رساند. 
  پیشروی در مأرب 

عالوه بر عملی��ات هوایی در خ��اک عربستان، 
نیروه��ای ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن به 
پیشروی های خود در ش��هر مأرب در شرق این 
کش��ور ادامه می دهند. طبق گ��زارش روزنامه 
العربی الجدی��د، در درگیری ه��ای روز      ش��نبه 
در مناط��ق کوهستانی منطقه ص��رواح و البلق 
الشمالی در غرب استان نفت خیز مأرب، تعدادی 
از فرمانده��ان مهم و ارش��د نیروه��ای عبدربه 
منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن کشته 
ش��دند. برخی منابع نیروهای هادی گفتند که 
سرتیپ »عبدالغنی شعالن « فرمانده نیروهای 
ویژه هادی در مأرب و سرتیپ »لطف الحوری « 
رئیس عملیات نیروه��ای ویژه در درگیری های 
دیروز کشته ش��دند. علوی الباشا بن زبع، عضو 
ش��ورای مش��ورتی یمن و برخی از فعاالن یمن 
با انتشار مطالبی در شبكه های اجتماعی کشته 
شدن ش��عالن را خسارت بزرگی برای نیروهای 
ه��ادی در مأرب برش��مردند. برخ��ی منابع در 
نیروهای هادی همچنین از کشته شدن تعدادی 
از فرماندهان نظامی طی دو روز گذشته از جمله 
سرتیپ ناصر سعید البرحتی، فرمانده تیپ دوم 
عملیات مش��ترک و س��رتیپ عبده علی الوافی 
معاون فرمانده تی��پ دوم عملیات خبر دادند. با 
آزادسازی مأرب، دست عربستان و مزدورانش از 
شمال یمن قطع خواهد شد و کفه موازنه میدانی 

به نفع یمنی    ها تغییر خواهد یافت. 

رئیس جمهور امریكا قرار است، امروز رویكرد 
کش�ورش ب�ا س�عودی     ها را در پ�ی انتش�ار 
گزارش اطالعات�ي قتل روزنامه نگ�ار منتقد 
س�عودی اعالم کند. نامی از ولیعهد سعودی 
در فهرس�ت مجازات ه�ای اخی�ر امریك�ا به 
چشم نمی خورد. از این رو، انتظار نمی رود که 
انتشار این گزارش، رویكرد کلی سیاست های 
واشنگتن - ریاض را دس�تخوش تغییر کند. 

چند هفته پس از رسانه ای شدن تصمیم امریكا 
برای انتش��ار گ��زارش اطالعاتي  قت��ل جمال 
خاشقجی، روز جمعه گزارشی منتشر شد که بنابر 
آن، محمد بن سلمان نه تنها در قتل ستون نویس 
واشنگتن پست دست داش��ته، بلكه فرمان قتل 
را هم صادر کرده است. س��اعاتی پس از انتشار 
این گزارش، وزارت خزانه داری امریكا، فهرست 
تحریم��ی در ارتباط با افرادی ک��ه در این اقدام 
دست داشتند، منتشر کرد. وزارت خارجه امریكا 
ورود 7۶ تبعه سعودی به خاک امریكا را ممنوع 
اعالم کرد. همچنین آنتونی بلینكن، وزیر خارجه 
امریكا گفت که کشورش، افرادی را که به فعاالن، 
منتقدان و خبرنگ��اران حمله  یا آنه��ا را تهدید 
می کنند، تحمل نخواهد کرد. همه این اقدامات 
در شرایطی صورت گرفت که نامی از بن سلمان 
در میان افرادی که هدف تحریم قرار گرفته اند، 
دیده نمی شود.  در میان انبوهی از سؤاالتی که به 
دنبال انتشار این گزارش مطرح شد، یک سؤال 
بین مخاطبان مشترک اس��ت؛ آیا دولت جدید 
امریكا، ولیعهد سعودی را مجازات خواهد کرد؟ 
جو بایدن به این سؤال اینطور پاسخ بود: »ما روز 
دو    شنبه اعالم می کنیم که به طور کلی در مورد 
عربستان چه خواهیم کرد. من با پادشاه صحبت 
کردم نه ولیعهد و صادقانه برای او توضیح دادم که 
قوانین در حال تغییر هستند. « با وجود همه خط 
و نشان کش��یدن های امریكایی ها، یک مسئول 
کاخ سفید که نامش فاش نش��د، گفت: »دولت 
بایدن اقدامات خاصی درب��اره عربستان صورت 

نخواهد داد.«

 نق�ش مش�اور بای�دن در مصونی�ت 
بن سلمان

موضوع البی گری برای در امان ماندن بن سلمان 
از پیامده��ای این قت��ل، مورد توجه رس��انه     ها 
قرار گرفته اس��ت اقدامی که گفته می ش��ود در 
نهایت زمینه را برای ادام��ه روابط میان امریكا و 
سعودی     ها مساعد می کند. دیوید هرست، سردبیر 
روزنامه میدل ایست آی به نقش برخی مشاوران 
بایدن که با امارات ارتب��اط دارند، در جلوگیری 
از تحریم محمد بن س��لمان اش��اره کرده است. 
منظور هرست، برت مک گورک هماهنگ کننده 
امور خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای امنیت 
ملی امریكا و بارب��ارا لیو مدیر بخش خاورمیانه و 
شمال آفریقا در شورای امنیت ملی است. هرست 
در این مورد نوش��ت: »کارمندان س��ابق آژانس 
اطالعات مرک��زی امریكا ک��ه از گفت وگو های 
داخل این آژانس خبر دارند و عربستان را خوب 
می شناس��ند مایل به تغییر واقعی درباره ریاض 
نیستند و معتقدند هرگون��ه اقدامی از این قبیل 
ماجراجویی خطرناکی اس��ت. « هرست معتقد 
است که مجازات نشدن محمد بن سلمان بیش از 

هر کار دیگری که دوستانش یعنی دونالد ترامپ 
رئیس جمهور س��ابق امریكا یا مایک پمپئو وزیر 
خارجه سابق انجام می دادند، به این قاتل جرئت 
می دهد تا فكر کند که بار دیگ��ر می تواند از زیر 

مجازات در برود. 
 ورود بن سلمان به امریكا ممنوع

جان برنان مدیر اس��بق سازمان س��یا از بایدن 
خواس��ته، ورود بن س��لمان به امریكا را ممنوع 
کن��د. وی در این مورد به ش��بكه خبری ام.اس.

ان.بی.سی گفت: »امریكا و عربستان یک شراکت 
اس��تراتژیک دیرینه دارند که م��ن فكر می کنم 
برای هر دو کشور بسیار مهم است. « با این حال 
برنان تأکید دارد که دولت بایدن نباید چشمش 
را به روی همه کار    هایی که س��ران س��عودی از 
جمله محمد بن سلمان انجام می دهند، ببندد. 
او باید این پیام واضح را به بن س��لمان بدهد که 
این نوع فعالیت    ها و س��رکوب تحمل نمی شود. 
برنان تصریح ک��رد: »به همین دلی��ل من واقعاً 
امیدوارم که دولت بایدن به دنبال پاس��خگویی 
او باشد و اعالم کند که قرار نیست بن سلمان به 
دلیل هر سفر شخصی یا رسمی به امریكا بیاید. 

« برنان اضافه کرد که مقام های دولت بایدن نباید 
هیچ گونه نش��ست س��طح باالیی با بن سلمان 
داشته باشند.  آدام شیف، رئیس کمیته اطالعات 
مجلس نمایندگان امریكا نیز با برنان هم عقیده 
است که رئیس جمهور نباید با ولیعهد دیدار و او 
را به امریكا دعوت کند. شیف از ممنوعیت فروش 

سالح به عربستان هم حمایت کرد. 
 گزندی به بن سلمان نمی رسد

روزنامه انگلیسی گاردین در قالب دو مطلب دالیل 
اینكه بن سلمان به دلیل قتل خاشقجی مجازات 
نخواهد شد را تشریح کرد. در گزارش نخست به 
قلم جولیان بورگر آمده است که بن سلمان رهبر 
کشوری است که متحد استراتژیک امریكا قلمداد 
می ش��ود. دولت جدید همان طور که قول داده 
بود، از قانونی که کنگ��ره وضع کرده بود، پیروی 
کرد. ب��ا این ح��ال و به رغم نام ب��ردن از ولیعهد 
س��عودی در گزارش نهادهای اطالعاتی امریكا، 
نامی از محمد بن س��لمان در میان 7۶ نفری که 
اخیراً بلینكن خبر ممنوعیت صدور ویزای شان 
را اع��الم کرد، دی��ده نمی ش��ود. محدودیتی بر 
خارجی     هایی اعمال می شود که در خارج از کشور 
خود اقداماتی جدی علیه مخالفان حكومت انجام 
داده اند. اما دستوردهنده و به اصطالح مغز متفكر 
این جرم، فارغ از بدنامی و رس��وایی، عماًل بدون 

مجازات مانده است. 
ای��ن روزنامه در گ��زارش دیگری، ک��ه مارتین 
چالوف آن را نوش��ته، انتش��ار گزارش اخیر را از 
زاویه دیگری نقد کرد و نوش��ت ک��ه پس از دو 
سال الپوش��انی ترامپ، دولت جدید در نهایت، 
بن س��لمان را در قتل خاش��قجی متهم دانست. 
با این ح��ال اجتن��اب دولت بای��دن از مجازات 
بن سلمان در این ارتباط نشان می دهد که به رغم 
مواضع دولت بایدن، ریاض همچنان وزن خود را 
در امریكا حفظ کرده است. رژیم سعودی با وجود 
منفور بودن، به عن��وان بازیگ��ری کلیدی باقی 
خواهد ماند و با توجه به گمانه زنی     ها درباره اینكه 
قرار است دولت امریكا از چه اقداماتی خبر بدهد، 

در واقع ریاض جمعه شب نفس راحتی کشید. 

عبور کم هزینه بایدن از روی جسد خاشقجی
بایدن امروز رویكرد امریكا مقابل عربستان را مشخص مي کند ولي مقام هاي امریكایي گفته اند قرار نیست »اقدام خاصي« در رابطه با عربستان انجام شود

انص�اراهلل هش�دار داده 
ت�ا زمان�ي ک�ه حم�الت و 
محاص�ره یمن ادام�ه یابد 
عملیات نیروه�اي مسلح 
یمن نیز انجام خواهد ش�د 


