
ادامه از صفحه اول
اين اقدام جانس��ون كه ب��ه گفته انگليس��ي ها، 
برخالف دموكراس��ي اس��ت، در روزه��اي اخير 
تظاهرات سراسري را عليه سياست هاي جانسون 
ب��ه راه انداخته اس��ت. خش��م افكارعمومي در 
راه اندازي پويش��ي در فضاي مج��ازي با عنوان 
»كودت��ا را متوق��ف كنيد« ممكن اس��ت اعتبار 
و موقعيت جانس��ون را به خطر بين��دازد. افكار 
عمومي بس��تن پارلمان را اقدامي تهاجمي عليه 
دموكراس��ي و حقوق نماين��دگان مي دانند كه 
منتخب مردم هس��تند. همچني��ن فعاالن عضو 
گروه چپ گراي »كوربينيستا« خواستار برگزاري 
تظاهرات عليه ملكه انگليس شدند كه پارلمان را 

تعطيل كرده است. 
بوريس جانس��ون درحالي نمايندگان هم حزبي 
خود را تهديد كرده اس��ت كه در صورت از دست 
دادن حمايت آنها، حزب محافظه كار عماًل قدرتي 
در پارلمان نخواهد داشت و اين مسئله مي تواند 
موقعيت ح��زب كارگر رقي��ب را تقويت كند كه 
مترصد فرصتي براي به دست گرفتن قدرت است. 
همچنين اين مس��ئله ش��رايط را براي انتخابات 
زودهنگام فراهم مي كند. با توجه به اينكه بسياري 

از مردم بريتانيا با خروج توافق بدون قيد و شرط از 
اتحاديه اروپا مخالف هستند، در صورت برگزاري 
انتخابات زودهنگام احتم��االً حزب محافظه كار 
بيش��تر كرس��ي هاي خود در پارلمان را از دست 
خواهد داد. تحليلگران بر اي��ن باورند در صورتي 
كه انگليس بدون تصويب توافق از اتحاديه اروپا 

خارج شود، با شوك اقتصادي و سياسي شديدي 
مواجه خواهد شد. 

  آخرين تالش مخالفان 
به رغم تصميم جانس��ون براي خروج بدون قيد 
و ش��رط از اروپا، اما احزاب مخالف تالش خود را 
مي كنند تا مانع چنين توافقي شوند. به گزارش 

خبرگزاري رويترز، كاير استايمر، از حزب كارگر 
روز دوشنبه در سخناني گفت: قوانين پيشنهادي 
قرار اس��ت روز س��ه ش��نبه تمديد ضرب االجل 
مربوط به برگزيت را مطرح كند هر چند او نگفت 
كه چطور اين مسئله عملي خواهد شد. او تأكيد 
كرد: با توجه به اينكه كمتر از يك هفته تا معلق 
ش��دن پارلمان باقي مان��ده اين تقريب��اً آخرين 
شانس ماس��ت. به گزارش خبرگزاري بلومبرگ، 
جان مك دانل، وزير خزانه داري دولت در س��ايه 
انگليس از جبهه مخالفان به اس��كاي نيوز گفت: 
»قانونگذاران در حال بررس��ي اين هس��تند كه 
چطور ما طي روزهاي سه ش��نبه و چهارش��نبه 
قانوني را در پارلمان معرفي كني��م كه ما را قادر 
به جلوگيري از يك خروج بدون توافق از اتحاديه 
اروپا ب��دون تصويب پارلمان س��ازد.« وي افزود: 
»هدف نهايي ما طي يك هفته آينده اين اس��ت 
كه حاكمي��ت پارلماني را تضمي��ن كنيم.« روز 
يك ش��نبه هم ليبرال دموكرات ها و حزب س��بز 
در كنار برخي چهره هاي محافظ��ه كار پارلمان 
ديداري نمادين را در وست مينيستر انجام دادند 
و با صدور بيانيه هايي اعالم كردند هر مكانيسمي 

را براي توقف جانسون به كار مي برند. 
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جانسون: نمايندگان پارلمان به برگزيت رأي منفي دهند، اخراج مي شوند! 
  گزارش  2

تثبيت معادله قدرت
شيخ نعيم قاسم، معاون دبير كل حزب اهلل لبنان، شب دوم ماه محرم و در 
مجتمع سيدا لشهدا)ع( واقع در ضاحيه جنوبي بيروت گفت كه مقاومت 
با پاس��خ خود به رژيم صهيونيستي توانس��ت معادله قدرت را تثبيت 
كند. او در توضيح اين موضوع اش��اره به حمالت رژيم صهيونيستي به 
سوريه و عمليات اين رژيم در ضاحيه جنوبي كرد كه به قول شيخ نعيم، 
مي خواست اين عمليات را بدون گذاشتن رد پايي انجام دهد »اما رسوا 
شد و جنايتي كه مرتكب شده بود دامانش را گرفت.« اين سخنان شيخ 
نعيم نشان مي دهد كه عمليات حزب  اهلل در روز يك شنبه و مورد اصابت 
قرار دادن يك خودروي متعلق به رژيم صهيونيستي توسط نيروهاي آن 
در مقابل شهرك صهيونيست نش��ين اويويم را در چارچوبي از كنش و 

واكنشي ديد كه مدت زماني بيش از يك هفته نداشت. 
يك هفته قبل بود كه دو پهپاد متعلق به رژيم صهيونيستي در جنوب 
بيروت و همين منطقه ضاحيه س��رنگون ش��دند و همزم��ان صدای 
انفجارهايي در دمشق ش��نيده ش��د كه علت آن حمله بمب افكن ها و 
جنگنده هاي رژيم صهيونيس��تي به خانه اي در نزديكي فرودگاه المزه 
دمش��ق بود. حزب اهلل بعداً بيانيه اي صادر كرد و در آن از بررس��ي هاي 
خود گفت كه معلوم شده دو پهپاد رژيم صهيونيستي حاوي 5/5كيلو 
مواد منفجره بودند، بنابراين رژيم  صهيونيس��تي ط��ي يك هفته و در 
عمليات هايي هماهنگ به لبنان و سوريه حمله كرد كه حمالتش به لبنان 
ناكام مانده بود. با وجود ناكامي حمالت به لبنان، حزب اهلل براي ايجاد 
توازن در معادله قدرت حق خود مي دانست تا پاسخ رژيم صهيونيستي را 
بدهد و اين چيزي بود كه سيدحسن نصراهلل، دبير كل حزب اهلل، كمي بعد 
وعده آن را داد و گفت: »ما در مقاومت هرگز به تكرار اين روند، هرچقدر 
هم هزينه داشته باشد، اجازه نخواهيم داد، ديگر زماني كه هواپيماهاي 
اس��رائيل به لبنان وارد مي  ش��دند و به مناطق و مواض��ع لبنان حمله 
مي كردند و اين رژيم در امنيت بود، به سر آمده است.« از آنجايي كه رژيم 
صهيونيستي به صداقت سيدحسن و عمل به وعده هايش ايمان دارد، 
در اين يك هفته به تكاپو افتاد و برخالف لفاظي هاي سياسي بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي، ارتش اين رژيم بالفاصله بعد از 
سخنان سيدحسن در آماده باش كامل قرار گرفت. حاال عمليات يك شنبه 
گذشته حزب اهلل از يك سو نشان داده كه تمام لفاظي هاي نتانياهو و چند 
نوبت تهديدات او عليه حزب اهلل در اين چند روز تاثيري بر اراده مقاومت 
نداشته و از سوي ديگر، آمادگي ارتش رژيم صهيونيستي و اقدامات آن 
براي بستن حريم هوايي منطقه شمالي رژيم صهيونيستي بر پروازهاي 
مسافربري يا فرستادن نيروهاي بيشتر به اين مناطق نمي تواند مانعي بر 

سر راه حزب اهلل و عمليات نظامي آن باشد. 
وجه ديگري كه از چارچ��وب معادله قدرت ح��زب اهلل در عمليات روز 
يك شنبه به چشم مي خورد مربوط به توانايي نظامي حزب اهلل مي شود. 
منابع نظامي رژيم صهيونيستي به روزنامه يديعوت آحارونوت گفته اند كه 
حزب اهلل از يكي از خطرناك ترين موشك هاي پيشرفته در زرادخانه خود 
استفاده كرد و تأكيد كرده اند اين موشك ها توانايي كشنده و دقت بااليي 
دارند. گفته مي شود حزب اهلل در حمله خود از موشك ضد تانك كورنت 
استفاده كرده كه ارزيابي اين منابع نظامي و س��خنان آنان به روزنامه 
آحارونوت نشان مي دهد ارتش رژيم صهيونيستي وجود اين موشك در 
دست حزب اهلل را يك خطر واقعي عليه تانك هاي مركاوا و خودروهاي 
زرهي و نفربرهاي خود مي داند. به عبارت ديگر، حزب اهلل در حمله روز 
يك شنبه نشان داد كه توانايي نظامي اش به صورت جدي ادوات پيشرفته 
نظامي رژيم صهيونيستي را تهديد مي كند و حاال تسليحاتي در دست 
دارد كه هم برخوردار از دقت بسيار بااليي هس��تند و هم اينكه ميزان 
تخريب آنها با تسليحات قبلي قابل مقايسه نيست. اين نكته اي است كه 
گاه به گاه در ارزشيابي هاي متخصصان ارتش صهيونيستي ديده مي شد 
اما تاكنون در حد گمانه زني ها و تحليل هاي آنها بود و حاال كه حزب اهلل 
با اين موشك نفربر رژيم صهيونيستي را به طور كامل تخريب كرده، از 
حد گمانه زني و تحليل فراتر رفته و مبدل به واقعيت ميداني شده است. 
در واقع، ادعاهاي نتانياهو يا رسانه هاي صهيونيستی به اينكه عمليات 
حزب اهلل تلفاتي به دنبال نداشته، صرف تبليغات براي سرپوش گذاشتن 
بر قدرت تخريب تسليحات حزب اهلل است تا اينكه ابعاد اين عمليات در 
داخل رژيم صهيونيستي مورد توجه قرار نگيرد. به اين ترتيب، حزب اهلل 
با عمليات خود نه تنها معادله قدرت را تثبيت كرده بلكه قدرت خود را 

هم براي تثبيت اين معادله نشان داده است. 
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  »بي2 «هاي امريكايي آماده حمله اتمي به روسيه
سرپرس��ت مأموريت نظامي س��ري امريكا در انگليس افش��ا كرده كه 
بمب افكن هاي رادارگري��زي كه به انگليس اعزام ش��ده اند، آماده حمله 
هسته اي به روسيه هستند. سه بمب افكن رادارگريز مدل بی۲ امريكا براي 
بازه اي دو ماهه در طوالني مدت ترين استقرار خود در انگليس در پايگاه 
نيروي هوايي فيرفورد انگليس مستقر خواهند بود. به گزارش پايگاه خبري 
اكسپرس، اين بمب افكن رادارگريز است و مي تواند بدون هشدار به هدف 
خود حمله و بمب هاي متعارف و هسته اي تا وزن ۲۰ تن را حمل كند. به 
گزارش ايسنا، سرهنگ كرت ونت، سرپرست اين ماموريت نظامي گفته كه 
اين پيامي محكم است. امريكا و متحدانش مي توانند قدرت جنگي خود را 
هر زمان و در هر جا به كار بگيرند. وي تأكيد كرد، خلبانان مأموريت امريكا 

در انگليس آماده پرتاب كالهك هاي هسته اي هستند. 
-----------------------------------------------------

  توافق با طالبان به اشرف غني داده نشد 
وحيد عمر، مشاور ارشد محمد اشرف غني، رئيس جمهوري افغانستان 
در امور روابط عمومي و استراتژيك مي گويد كه زلمي خليلزاد، نماينده 
ويژه امريكا براي صلح افغانس��تان يك كپي از پيش نويس موافقتنامه 
نهايي ميان امري��كا و طالبان را فقط به اش��رف غن��ي رئيس جمهور 
افغانس��تان نشان داده اس��ت. به گزارش بي بي س��ي، عمر قبل از اين 
در صفحه رس��مي توئيترش نوش��ته بود كه خليلزاد يك كپي از اين 
موافقتنامه را در اختيار رئيس جمهوري افغانس��تان قرارداده ولي بعداً 
تصحيح كرد كه فقط يك نس��خه به آقاي غني نشان داده شده ولي به 
او تحويل داده نشده است. خليلزاد بعد از مذاكره ۱۰روزه با نمايندگان 
طالبان به كابل آمده تا رهبران و مقام هاي ارشد دولت افغانستان را از 

جزئيات مذاكرات خود با نمايندگان طالبان در جريان بگذارد. 
-----------------------------------------------------

  هندوراس در قدس اشغالي نمايندگي زد 
هندوراس كه پيشتر با پيروي از سياست امريكا قدس را به عنوان پايتخت 
رژيم صهيونيستي به رسميت شناخته بود، دفتر نمايندگي ديپلماتيك 
خود را در قدس اشغالي افتتاح كرد. به گزارش روزنامه فرامنطقه اي رأي 
اليوم، اورالندو هرناندز، رئيس جمهوري هندوراس كه شنبه وارد اراضي 
اشغالي شده بود، شامگاه يك شنبه با پيروي از سياست هاي دولت امريكا، 

دفتر نمايندگي ديپلماتيك خود را در قدس اشغالي افتتاح كرد. 
-----------------------------------------------------

 رزمايش دريايي »امريكا-آ. سه.آن« از ديروز
هش��ت ناو، چهار فروند جنگنده و بيش از يك هزار پرسنل از امريكا و 
۱۰ كشور جنوب شرق آسيا اولين رزمايش مشترك خود را از ديروز در 
درياي چين جنوبي آغاز كردند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، نخستين 
رزمايش مشترك دريايي بين امريكا و كشورهاي آ.سه.آن پنج روز طول 
مي كشد و از پايگاه دريايي Sattahip در تايلند آغاز شده و در سنگاپور 
پايان مي يابد. اين رزمايش در زماني انجام مي شود كه امريكا در حال 
افزايش حضورش در منطقه است و تنش بين پكن و كشورهاي جنوب 

شرق آسيا بر سر مناقشه درياي چين جنوبي شدت دارد. 

سپر انساني حمايت از حشدالشعبي 
برابر صهيونيست ها

در پ�ي عملي�ات نظام�ي امري�كا و اس�رائيل علي�ه پايگاه هاي 
حشدالشعبي، عراقي ها حمايت همه جانبه خود از اين گروه مردمي 
را ابراز كرده اند. اتحاديه علماي مسلمان گفته كه براي حمايت از 
حشدالشعبي در برابر صهيونيست ها، سپر انساني تشكيل مي دهد. 
تحركات جبهه غربي- صهيونيستي عليه بس��يج مردمي عراق كارساز 
نبوده و نتوانسته قدرت اين گروه را در بين عراقي ها تضعيف كند. اتحاديه 
علماي مسلمان در عراق تأكيد كرد كه از حشدالشعبي حمايت مي كند 
و ترس رژيم صهيونيس��تي معلول عقيده حشدالشعبي است. اتحاديه 
علماي مسلمان در استان دياله عراق بار ديگر از سازمان بسيج مردمي 
اين كش��ور اعالم حمايت كرد. جبار المعموري، رئي��س اين اتحاديه به 
پايگاه خبري »المعلومه« گفت: »حشدالشعبي يك گروه ملي گراي داراي 
عقيده خالصانه در قبال خاك ميهن است.« المعموري تصريح كرد كه 
حشدالشعبي در عمليات هاي آزادسازي خاك عراق و پايان بخشيدن به 
گروه تروريستي داعش در اين كشور، سر نيزه بوده است. وي در حمايت 
از حشدالشعبي اعالم كرد: »اتحاديه علماي مس��لمان در دياله و ساير 
استان ها، سپرهاي انساني براي حمايت از مقرهاي حشدالشعبي در برابر 
حمالت پهپادهاي اسرائيل تشكيل خواهد داد.« رئيس اتحاديه علماي 
مسلمان در استان دياله عراق بر اين باور است كه ترس رژيم صهيونيستي، 
بيشتر به خاطر عقيده حشد الشعبي است. المعموري همچنين از سكوت 
فراكسيون هاي مختلف و محكوم نكردن بمباران مواضع حشدالشعبي 
توس��ط پهپادهاي اس��رائيلي انتقاد و تأكيد كرد كه اين سكوت، جاي 
پرسش دارد. وي در پايان خاطر نش��ان كرد كه حشدالشعبي، پشتوانه 
عظيم مردمي در عراق دارد و هر گونه ت��الش براي حمله به آن، اهداف 
صهيونيست ها و امريكا و برخي از كشورها را كه قصد دارند يك گروه ملي 
را هدف قرار دهند، محقق نخواهد كرد؛ گروهي كه نقشه هاي دشمنان 
در عراق را نقش بر آب كرد. احمد االسدي، از رهبران حشدالشعبي نهم 
شهريور ماه جاري گزارش داد كه تحقيقات دولت به اين نتيجه رسيده 
است كه رژيم صهيونيس��تي در حمالت اخير به سازمان حشدالشعبي 
دست داشته است. گفته مي ش��ود، پهپادهاي رژيم صهيونيستي سوم 
شهريور ماه مواضع و انبارهاي مهمات نيروهاي حشدالشعبي را در استان 
االنبار واقع در غرب عراق بمباران كردند كه در پي آن، دو نفر از نيروهاي 
حشدالشعبي به شهادت رسيدند. از س��وي ديگر، احزاب، سازمان ها و 
سياستمداران عراقي ضمن محكوميت گزارش شبكه خبري الحره عليه 
مرجعيت، تأكيد كردند كه بايد با چنين اقدامات سازمان يافته اي برخورد 
شود. الحره ادعا كرد كه اين روحانيون، در مسائل فساد مالي و اداري دست 

دارند و هيچ كس نمي تواند آنان را بازخواست كند. 

فرستاده سازمان ملل: 
 حمله سعودي  به زنداني  در يمن

 يک تراژدي است
تركي المالكي س�خنگوي ائتالف عربي مدعي شد كه اين ائتالف 
به زن�دان اس�تان ذمار ك�ه در نواح�ي مرك�زي يمن ق�رار دارد، 
حمله نكرده است اما فرس�تاده س�ازمان ملل در امور يمن حمله 
ائتالف س�عودي به ذم�ار را ي�ك ت�راژدي خواند و از عربس�تان 
س�عودي و ام�ارات خواس�ت درب�اره اين حمل�ه تحقي�ق كنند. 
به گزارش فارس، »مارتين گريفيتس« فرس��تاده سازمان ملل در امور 
يمن خواس��تار تحقيقات عربس��تان س��عودي و امارات متحده عربي 
درباره حمله ائتالف سعودي به زندان اسراي جنگي در استان ذمار شد.  
گريفيتس گفت: آنچه روز يك شنبه در ذمار اتفاق افتاده است، تراژدي ای 
با هزينه هاي انساني جنگ است و بايد متوقف شود.  نماينده سازمان ملل 
تأكيد كرد كه تنها راه پايان يافتن كشتارها و رنج مردم يمن پايان دادن 
به درگيري ها است.  همچنين فابريزيو كاربني، مدير بخش خاورميانه 
كميته بين المللي صليب سرخ اظهار داشت: بر اثر حمله به يك زندان 
وابسته به حوثي ها در استان ذمار يمن بيش از ۱۰۰نفر كشته شده اند. 

به گزارش خبرگزاري »آسوش��يتدپرس«، كاربن��ي همچنين گفت: 
»۱7۰نفر از اين حمله جان به سالمت برده و 4۰تن زخمي نيز شده اند. 

ديدن اين ويراني گسترده و اجساد در زير آوار وحشتناك است.« 
نمايندگي صليب س��رخ جهاني در يمن در صفحه توئيتر خود از ارس��ال 
كمك هاي فوري پزشكي به همراه تيم متخصصان به استان ذمار در غرب 
يمن خبر داد.  نمايندگي صليب س��رخ با بيان اينكه اين نهاد پيش تر هم 
پيگير اوضاع زندانيان در زن��دان »المقصوف« واقع در اس��تان ذمار بوده 
است، افزود: كمك هاي اعزامي ما تنها براي ۱۰۰نفر كافي است.  سخنگوي 
حوثي ها ديروز اعالم كرد: جنگنده هاي ائتالف عربي زندان استان ذمار را 
بمباران كرده اند. در اين حمالت 5۰ نفر كش��ته و ۱۰۰نفر ديگر مجروح 
شده اند. »محمد عبدالسالم« در واكنش به اين حمله مرگبار گفته، ائتالف 
امريكايي- سعودي سال جديد هجري قمري را با جنايتي وحشتناك شروع 
كرد و يكي از زندان هاي محل نگهداري اس��را در استان ذمار را هدف قرار 
داد. اين جنايت بار ديگر وحشي گري ائتالف را ثابت كرد و پيامي به تمام 

يمني هاست مبني بر اينكه در هر طرفي باشيد خون شما ارزان است. 

صهيونيست ها: زخمی نشديم خون مصنوعی بود !
صهيونيست ها برای الپوشانی »موازنه جديد« اعالم كردند در حمله حزب اهلل هيچ كشته يا زخمی اي نداده اند

 اما تصاوير اصابت موشك حزب اهلل به خودروی زرهی ارتش اسرائيل حرف ديگری می زند!

محمودحكيمي

دو روز بعد از انتقام 

آزاده سادات عطار
ح�زب اهلل از رژيم   گزارش  یک

 ، نيس��تي صهيو
تل آوي�و همچن�ان اص�رار دارد در عمليات 
حزب اهلل هيچ سرباز اسرائيلي ای آسيب نديده  
ولي مقاومت لبنان گفته هر وقت الزم باش�د 
تصاوير ويژه عمليات عصر يك شنبه را منتشر 
خواه�د ك�رد؛ تصاويري مس�تند ك�ه تمام 
گفته ه�اي ط�رف اس�رائيلي را رد مي كن�د. 
دفت��ر »بنيامي��ن نتانياه��و« نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيستي به وزيران كابينه دستور داده 
تا از مصاحبه درباره حمله تالفي جويانه حزب اهلل 
خودداري كنند. اين بدان معني است كه تل آويو 
سعي دارد ضربه پذيري خود در انتقام حزب اهلل 
را نيز الپوش��اني كند. نتانياهو در پي نشس��ت 
يك شنبه ش��ب با مقامات نظامي و امنيتي اين 
رژيم اعالم كرد كه حمله حزب اهلل در همان روز 
در مرز لبنان تلفاتي نداشته است. ارتش و كابينه 
رژيم صهيونيستي نيز در تالش براي عادي جلوه 
دادن شرايط، زخمي شدن نظاميان اين رژيم را 
در پي حمله يك شنبه شب رد كرده اند. در حالي 
كه حزب اهلل تصاوير انتقال زخمي هاي اسرائيلي 
از صحنه عمليات خارج كردن و انتقال ش��ان با 
بالگرد را منتشر كرده  اس��ت، روزنامه اسرائيلي 
يديعوت آحارونوت، گ��زارش كرده كه عمليات 
نجات با هدف فريب دادن حزب اهلل با به كار گيري 
خون مصنوعي بوده تا اين گونه تصور ش��ود كه 

عمليات موفقيت آميز بوده است. 
روزنامه »يديعوت آحارونوت« نوش��ته كه يك 
عمليات ساختگي براي انتقال زخمي هاي ارتش 
رژيم صهيونيس��تي به بيمارستان رامبام در پي 
حمله موشكي حزب اهلل لبنان انجام شده و نوشته 
كه اين عمليات تمريني برنامه ريزي شده براي 

ارتش اسرائيل و يك جنگ رواني بود. 
»جانات��ان كونريكس« س��خنگوي ارتش رژيم 
صهيونيستي نيز در موضع گيري متناقض ابتدا 
گفت كه ن��وع خودرويي كه هدف ق��رار گرفته 
»خودروي امدادي داراي نشان ستاره داوود به 
رنگ قرمز بود« ولي در اظهار نظر ديگري گفت 
كه اين خودرو، امدادي بود اما نش��ان مناسب را 
نداش��ت. با وجود همه اين ادعاها، الميادين روز 
دوشنبه به نقل از منابع آگاه اعالم كرد، مقاومت 
لبنان آماده اس��ت تا هر زماني ك��ه فرماندهي 
بخواهد تصاوير وي��ژه عمليات روز يك ش��نبه 

حزب اهلل را منتشر كند و اين تصاوير مستند، تمام 
گفته هاي طرف اسرائيلي را رد مي كند. 

روزنامه يديعوت آحارونوت در تحليلي با فرض 
اينكه اسرائيلي ها تلفات نداش��ته اند نوشته كه 
حتي عدم تلفات س��ربازان اس��رائيلي نيز براي 
سيدحس��ن نصراهلل، دبيركل ح��زب اهلل لبنان 
نااميدكننده نيس��ت و باي��د از وي در اين باره 
تمجيد ك��رد، چراكه نصراهلل با حمل��ه اخير در 
مرزهاي لبنان و اراضي اشغالي، حادثه سرنگوني 
دو پهپاد اس��رائيلي در ضاحي��ه جنوبي لبنان 
را پش��ت س��ر گذاش��ت. اين روزنامه در ادامه 
آورده است: نصراهلل بر عملياتي نظارت كرد كه 
معيارهاي تعيين شده او براي خودش و ملتش 
را عملي كرد و به رغم اينكه نيروهاي اس��رائيل 
هيچ گونه تلفاتي در اين حمله متحمل نشدند اما 
نصراهلل در اين عمليات موفق شد. شكي در اين 
نيست كه نصراهلل از دستاوردهاي اين عمليات 
رضايت دارد. دب��كا فايل اس��رائيل در تحليلي 
متفاوت نوشت: آنقدر ارتش به دنبال بازگرداندن 
اوضاع به شرايط عادي خود بود كه مرتكب چند 
اشتباه پياپي شد. اولين اشتباه ارتش اسرائيل از 
نگاه دبكا آن بود كه دو ساعت بعد از وقوع عمليات 
و بمباران مناطقي در نوار مرزي لبنان اعالم كرد 
همه چيز به پايان رسيده است اما دومين اشتباه 
ارتش اسرائيل آن بود كه فوراً ادعا كرد عمليات 
حزب اهلل هيچ تلفاتي در پي نداش��ته است. اين 
پايگاه عبري زبان در ادامه نوشت: چرا بايد ارتش 
اسرائيل اعالم كند كه حزب اهلل در كار خود موفق 
نبوده است، اين كار يك نتيجه بيشتر ندارد و آن 
ايجاد انگيزه در حزب اهلل براي اقدام عليه اهداف 

ديگري است. 
 تداوم موازنه وحشت 

هنوز منابع امنيتي در اسرائيل درباره اينكه انتقام 
ساعت 4:۱5 عصر روز يك شنبه، آخرين عمليات 
حزب اهلل براي تالفي ماجراجويي اسرائيل بوده 
يا نه به نتيجه قطعي نرسيده اند. پايگاه دبكا در 
گزارشي در رابطه با اين عمليات آن را يك تك 
عمليات ندانست و به رهبران رژيم صهيونيستي 
هشدار داد بايد منتظر عمليات ديگر حزب اهلل در 
روزهاي آينده باش��يم. عمير بوحبوت خبرنگار 
والال هم اعتراف كرد: از نگاه كارشناسان اسرائيلي 
اين عمليات صرفاً در واكنش به اقدام اس��رائيل 
در سوريه است و همچنان بايد منتظر عمليات 
حزب اهلل در واكنش به حمله پهپادي به ضاحيه 

جنوبي بيروت باشيم. رامي يتسهار در واكنش به 
ادعاي سران رژيم صهيونيستي در مورد برنامه 
فريب آن را چيزي ش��بيه بازي بچگانه عجيب 
توصيف كرد و در نيوز اسرائيل نوشت: در سايه 
اين نمايش مسخره و بچگانه بود كه سعي شد با 
رنگ و باند و گاز زخمي ها را به تصوير بكشند تا 
بدين ش��كل برنامه انتخابات نتانياهوي ضعيف 

به پيش برود. 
 ديروز به فاصله ۱5س��اعت از عمليات حزب اهلل 
كه با وجود تدابير امنيت گس��ترده و آماده باش 
نيروهاي اس��رائيلي انجام شد، بنيامين نتانياهو 
نخست وزير رژيم صهيونيستی تلفني با رئيس 
ستاد مشترك ارتش، رئيس ش��ين بت،  رئيس 
شوراي امنيت رژيم صهيونيستي و مقامات ارشد 
كابينه امنيتي اسرائيل رايزني كرد. وي گفت كه 
اين رژيم هرگونه اقدام آتي را منوط به تحوالت 
در مرز با لبنان صورت خواه��د داد. راديو ارتش 
رژيم صهيونيس��تي هم گزارش كرد، تل آويو و 
حزب اهلل لبنان تنها ۳۰دقيقه ب��ا جنگ فاصله 
داشتند. ارتش رژيم صهيونيستي همچنين در 
بيانيه خود تأكيد كرد كه تل آويو به دنبال تشديد 
تنش و درگيري با حزب اهلل نيس��ت. با اين حال 
ارتش اين رژيم روز دوش��نبه در بيانيه اي اعالم 
كرد كه به منظور ممانعت از هر س��ناريويي در 
حالت آماده باش كام��ل باقي خواه��د ماند. به 
نظر مي رسد ادامه آماده باش نيروهاي اسرائيلي 
مؤيد اين س��خنان »ش��يخ نعيم قاسم« معاون 
دبيركل حزب اهلل لبنان است كه گفته مقاومت 
موفق شد با شكست رژيم صهيونيستي معادله 
قدرت در منطقه را تثبيت كند. »ديويد شنكر« 
معاون وزير ام��ور خارجه امري��كا در امور خاور 
نزديك وقوع جنگ ميان رژيم صهيونيس��تي و 
حزب اهلل لبنان را حتمي دانس��ته و اعالم كرد، 
اين جنگ، قطعا اتفاق مي افتد. اسرائيل براي اين 
سناريو آماده اس��ت و همه دنيا مي دانند كه اين 
جنگ مسئله اي مسلم اس��ت. تل آويو براي اين 
احتمال برخالف جنگ ۲۰۰۶ آماده شده است 
و رزمايش هاي گس��ترده ارتش اسرائيل تقريباً 
در مرزهاي مشترك با لبنان كه شامل آموزش 
جنگ تونل هاس��ت، بر اين احتمال تأكيد دارد. 
»عبدالباري عطوان« تحليلگر فلسطيني معتقد 
است كه پاسخ درباره امكان وقوع جنگ، مي تواند 
همزمان آري و خير باش��د؛ آري، زيرا حزب اهلل 
تالفي كرد و در م��رز لبنان يك ه��دف نظامي 

را زد، نه فقط در مزارع ش��بعا مانند س��ال هاي 
۲۰۱4 و ۲۰۱۶ و يك پيام قوي را به اسرائيلي ها 
مخابره ك��رد؛ اينكه ح��زب اهلل در برابر هر گونه 
تجاوز آتي اس��رائيل به خاك لبن��ان كه قواعد 
درگيري ايجاد ش��ده پس از حمله ژوئيه ۲۰۰۶ 
را نقض كند هرگز دست بسته نخواهد نشست و 
پاسخ مي تواند خير باشد، به اين دليل كه پاسخ 
حزب اهلل از نظر اندازه انتظارات را برآورده نكرد، 
زيرا بس��ياري بر اين باورند براي اسرائيلي ها به 
اندازه كافي دردناك نبود و ب��ا ماهيت حمالت 
آنها به پايگاه هاي حزب اهلل چه در سوريه و چه در 

ضاحيه )جنوب بيروت( برابر نبود. 
 درود حماس

»اسماعيل هنيه« رئيس دفتر سياسي حماس 
گفته ك��ه به مقاوم��ت لبنان و ح��زب اهلل درود 
مي فرس��تم كه بازدارندگي متقابل را )به رژيم 
صهيونيستي( تحميل كرده و از حالت سكوني 
كه برخي از سال ۲۰۰۶ دنبال آن هستند، خارج 
شده اس��ت. آنچه ديروز اتفاق افتاد پيامدهاي 
راهب��ردي در مرحله آينده خواهد داش��ت. در 
س��نگر مقاومت و ش��راكت و وحدت ملي باقي 
خواهيم ماند. »محمد عبدالس��الم« سخنگوي 
جنبش انصاراهلل يمن نيز گفت كه پاسخ حزب اهلل 
به رژيم صهيونيستي، قهرمانانه بود. سازمان ملل 
رويكردي بينابيني در پيش گرفته و »اس��تفان 
دوجاري��ك« س��خنگوي »آنتوني��و گوترش« 
دبي��ركل س��ازمان مل��ل در واكنش به پاس��خ 
حزب اهلل، خواس��تار خويش��تنداري و پايبندي 
لبنان و اس��رائيل به توافق آتش بس ۲۰۰۶ شد. 
در حالي كه بحرين پاس��خ حزب اهلل به حمالت 
اخير رژيم صهيونيس��تي را »تج��اوز« خواند، 
»ايمن الصفدي« وزير امور خارجه اردن برخالف 
منامه از لبنان حمايت كرد. الصفدي وزير خارجه 
اردن يك ش��نبه گفت: »امروز با نگراني شديد 
تحوالت لبنان را دنب��ال مي كرديم و ما در اردن 
بر ضرورت احترام به قطعنامه بين المللي ۱7۰۱ 
و احترام به حاكميت لبن��ان و حفظ امنيت آن 
تأكيد مي كنيم و درباره تبعات تشديد تنش ها 

هشدار مي دهيم.« 
 تضعيف جايگاه نتانياهو

۱7سپتامبر )۲۶ شهريور( در سرزمين اشغالي 
انتخابات برگزار خواهد ش��د و با توج��ه به باال 
گرفتن ش��عله هاي تنش اخي��ر، نتانياهو اعالم 
كرده است اين رژيم در حال حاضر تالش مي كند 
اقدام بعدي در ارتباط با بح��ران منطقه را مورد 
بررس��ي قرار دهد. »بني گانتس« رئيس سابق 
س��تاد ارتش رژيم صهيونيس��تي كه اين روزها 
با س��وداي انتخاباتي، ائتالف سياسي »كاحول 
الوان« يا همان »آبي و س��فيد« را راه انداخته، 
پس از حمل��ه موش��كي موفقيت آميز حزب اهلل 
لبن��ان، فعاليت انتخاباتي خ��ود را متوقف كرد. 
الپيد يك سياستمدار ديگر رژيم صهيونيستي 
به شدت به نتانياهو حمله و وضعيت امنيتي حال 
حاضر صهيونيس��ت ها را حاصل سياس��ت هاي 
اش��تباه و تبليغاتي وي توصيف كرد. الپيد كه 
سخنانش در روزنامه يديعوت آحارونوت بازتاب 
پيدا كرده اس��ت، تأكيد كرد: باليي كه امروز بر 
سرمان مي آيد و پنهان شدن مردم در پناهگاه ها 
كاًل به دليل سياست هاي اشتباه نتانياهو است. 
»طالل عتريسي« رئيس مركز مطالعات سياسي 
دانشگاه لبنان معتقد است: قطعاً اين واكنش و 
پاسخ حزب اهلل موجب تضعيف جايگاه نتانياهو 
در انتخابات پيش رو مي شود، زيرا وي نتوانست 
از نظاميان خود محافظت كند و نه تنها با حمالت 
قوي به حزب اهلل پاسخ نداد بلكه حمالت ضعيف 
و در جنوب لبنان و به دور از مناطق مس��كوني 
صورت گرفت. ايليت ش��اكيد رقيب انتخاباتي 
نتانياهو هم تأكيد كرد، خوب به ياد دارد كه در 
دفعات گذشته نيز نتانياهو تالش كرد انتخابات 

را زير سايه جنگ انجام دهد.

الوروف:  »منطقه امن« تركيه در سوريه
»قانوني« است

وزير خارج�ه روس�يه منافع تركي�ه در س�وريه را ك�ه در ايجاد 
»منطق�ه امن« نم�ود پي�دا مي كند، مس�ئله اي قانوني دانس�ت. 
به گزارش  اس��پوتنيك، در بيانيه منتشر شده از س��وي وزارت خارجه 
روسيه  از قول سرگئي الوروف، وزير خارجه اين كشور  آمده است: مسكو 
منطقه اي را كه تركيه قصد دارد براي تأمين منافع امنيتي خود در سوريه 
ايجاد كند، كاماًل قانوني مي داند.  الوروف در پاسخ به سؤالي درباره اينكه 
آيا ايجاد منطقه امن مشترك امريكا و تركيه در سوريه نگران كننده است، 
گفت: پوتين )رئيس جمهور روسيه( تأكيد كرد »ما اين منافع را كاماًل 
قانوني مي دانيم و از توافقنامه اي حمايت مي كنيم كه در درجه اول به 

حاكميت ملي و تماميت ارضي سوريه احترام بگذارد.« 
وزير خارجه روسيه در ادامه تأكيد كرد كه موضوع مربوط به شمال شرق 
سوريه است.  روساي روس��يه و تركيه در سفر اخير رجب طيب اردوغان، 
رئيس جمهور تركيه به مسكو در تاريخ ۲7 اوت مسئله سوريه را مورد بحث و 
بررسي قرار دادند و اردوغان به همتاي روس خود گفت، درگيري ها در ادلب 
ميان ارتش سوريه و شبه نظاميان، امنيت ملي تركيه را به خطر انداخته و به 

حل مسالمت آميز درگيري ها در منطقه خاورميانه ضربه مي زند. 
  ادامه شارژ نظامي كردها

در حالي ك��ه يك ش��نبه كاروان دوم تجهيزات نظامي تركيه ش��امل 
۱5خودروي زره��ي حامل س��رباز و تجهيزات لجس��تيك به منظور 
تقويت برج هاي ديده باني اين كشور در منطقه كاهش تنش وارد ادلب 
شد، ديده بان حقوق بشر س��وريه از ورود ده ها كاميون از شمال عراق 
به خاك سوريه پرده برداش��ت.  اين نهاد وابس��ته به مخالفان سوري 
اعالم كرد، بيش از ۱5۰كاميون حامل س��الح و تجهيزات لجستيكي 
و تجهيزات نظامي از طريق گذرگاه سميلكا وارد مناطق تحت كنترل 
نيروهاي سوريه دموكراتيك در شرق فرات ش��دند تا دست كم تعداد 
اين كاميون ها به ۲هزارو45۰ مورد در ۲4سري از زمان تسلط ائتالف 
امريكايي و نيروهاي كرد بر شرق فرات در اواخر ماه مارس گذشته برسد 

كه وارد مناطق شرق فرات شده اند. 


