
س�ه روز بع�د از س�خنان نخس�ت وزیر رژیم 
صهیونیستی که گفته بود »اس�رائیل  در یک 
دوره امنیت�ی بس�یار حس�اس « اس�ت و » از 
شرق، شمال و جنوب در وضعیت بحرانی قرار  
گرفته«، کابین�ه امنیتی رژیم صهیونیس�تی 
به رغم بی کابینه بودن این رژی�م، تاکنون دو 
بار تش�کیل جلس�ه داده و وزیر ان�رژی رژیم 
صهیونیس�تی ه�م از احتم�ال ی�ک جن�گ 
زمین�ی گس�ترده علیه غ�زه خب�ر می دهد. 
وضعیت امنیتی ب��رای اس��رائیلی     ها وخیم      ترین 
اوضاع خ��ود را ط��ی س��ال های 1948 تاکنون 
سپری می کند. این را ژنرال اسحاق بریک رئیس 
سابق بخش ش��کایات ارتش رژیم صهیونیستی 
گفته اس��ت. به گفته بریک، اسرائیل در وضعیت 
بس��یار ناگواری قرار دارد و تهدیدات بی شماری 
آن را احاطه ک��رده به گونه ای ک��ه این وضعیت 
از س��ال 1948 تا به امروز س��ابقه نداشته است و 
باید تصمیماتی ف��وری در زمین��ه آمادگی های 
نظامی اتخاذ شود. او می گوید که بیش از 200هزار 
موشک، اسرائیل را احاطه کرده است که بسیاری از 
این موشک     ها دارای کالهک های انفجاری به وزن 
500 تا 600 کیلوگرم هستند. موضع گیری این 
مقام رژیم صهیونیستی تنها سه روز بعد از سخنان 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم ابراز شده 
که روز یک     ش��نبه در جمع افس��ران ارتش گفته 
بود:»منطقه اطراف ما پرآش��وب است و تهدید      ها 
از هر گوشه س��ر برمی آورند؛ از س��وریه، لبنان و 
نوار غ��زه و همین طور از عراق، یمن و مس��تقیماً 
ایران.«  منابع رژیم صهیونیستی می گویند که طی 

همین دو س��ه روز اخیر، به رغم بی کابینه بودن ، 
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی دست کم دو بار 
تشکیل جلس��ه داده و تهدیدهای حول و حوش 
خود را بررس��ی کرده اس��ت. منابع امنیتی رژیم 
صهیونیس��تی به طور عمومی به تهدید امنیتی 
ایران و گروه های مقاومت اشاره می کنند و احتمال 
حمالت پهپادی به اهداف مشخص در اسرائیل بعد 
از حمالت پهپادی یمنی     ها به عربستان را محتمل 
می دانند ولی به هیچ جزئیاتی در این باره اش��اره 
نمی کنند. در حالی که جدید     ترین نظرسنجی ها 
در سرزمین های اشغالی، از تشدید روند مخالفت 
افکار عمومی با »بنیامین نتانیاهو« خبر می دهند، 

برخی ناظران بین تالش برای امنیتی کردن اوضاع 
با اوضاع داخلی ارتباط برقرار کرده اند. براس��اس 
یک نظرسنجی که در بازه زمانی 24 تا 29 اکتبر 
)2 تا ۷ آبان( در جامعه آم��اری 602 نفری انجام 
شده، 62درصد س��اکنان اراضی اشغالی خواهان 
تش��کیل کابینه فراگیر به ریاست گانتز هستند. 
این نظرسنجی همچنین مشخص کرد که کمتر 
از نیمی از جمعیت اراضی اشغالی نسبت به آینده 
این رژیم خوش بین هستند. بدبینی به آینده رژیم 
صهیونیس��تی به ویژه در میان حامی��ان احزاب 
چپگرا قابل مالحظه بود؛ ۷0 درصد حامیان احزاب 
چپگرا به شدت به آینده بدبین هستند. احتماالً به 

همین دلیل است که بنیامین نتانیاهو با تشکیل 
دوکابینه امنیتی ت��الش دارد اوضاع را امنیتی تر 
کند. همزمان، یووال اس��تاینیتز، عض��و کابینه 
امنیتی و وزی��ر انرژی رژیم صهیونیس��تی گفته 
که به اعتقاد او »اسرائیل باید دست به یک حمله 
گسترده علیه گروه فلسطینی حماس در شهر غزه 
بزند. « استاینیتز در گفت وگو با رادیو ارتش رژیم 
صهیونیستی ، البته س��ناریوی حمله به غزه را به 
حمالت موشکی روزهای اخیر از غزه گره زده ولی 
به نظر می رسد چنین جنونی ، بیشتر از احساس 
ناامنی سرچشمه گرفته که ریشه در بی کابینگی 
تل آویو طی هفته های اخیر دارد. یووال استاینیتز 
پیش��نهاد کرده که در صورت ادامه درگیری ها، 
تل آویو به صورت زمینی جهت از بین بردن » گروه 
حماس « در غزه وارد عمل شود. استاینیتز هرچند 
گفته که این عملیات برای اسرائیل » هزینه هایی « 
هم خواهد داش��ت، ولی گفته که برخی دیگر از 
اعضای کابینه امنیتی نیز با این پیش��نهاد موافق 
بوده اند. وی افزود: »اگر چاره دیگری نباشد، برای 
از میان برداش��تن حاکمیت حماس، ]علیه غزه[ 

عملیات زمینی آغاز خواهیم کرد.«
اشتاینیتز اشاره کرده که در سال 2014 میالدی 
در جریان عملیات موسوم به »صخره سخت « علیه 
غزه، »بنی گانتز « رئیس وقت ستاد مشترک ارتش 
طرحی برای حمله گسترده به غزه و از بین بردن 
حماس ارائه کرده بود. وی گفت بر اساس تخمین 
گانتز، چنین حمله ای می توانست به قیمت جان 
حدود 500 نظامی اسرائیلی تمام شود و به همین 

دلیل آن طرح در کابینه رأی نیاورد. 

رهبر حزب کمونیس�ت کوب�ا، رئیس جمهور 
ای�ن کش�ور و رئیس جمه�ور ونزوئ�ال اعالم 
کردن�د، تحریم ه�ای امری�کا صرف�ًا باع�ث 
نزدیک�ی بیش�تر هاوانا و کاراکاس می ش�ود. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگ��زاری رویترز، 
رائول کاس��ترو، رهب��ر حزب کمونیس��ت کوبا، 
میگوئل دی��از کانل، رئیس جمهور این کش��ور و 
نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال با انتقاد 
از سیاس��ت خارجی دولت امری��کا تأکید کردند 

تحریم های تنبیهی ایاالت متحده صرفاً موجب 
تحکیم اراده آنها در اتحاد بیشتر و حمایت از تغییر 

اجتماعی در منطقه می شود. 
این س��ه تن در نشست س��ه روزه همبستگی در 
هاوانا، پایتخت کوبا شرکت کرده بودند که بیش 
از 1۳00 فعال اجتماعی به ویژه از امریکای التین 
در آن حضور داش��تند. در این نشس��ت سه روزه 
که یک    ش��نبه پایان یافت، همچنین به بررس��ی 
راه     هایی ب��رای مقابله ب��ا تهاجم س��ازمان یافته 

امریکای امپریالیست علیه دولت     ها و جنبش های 
سوسیالیس��ت و مترقی پرداخته ش��د.  رؤسای 
جمهوری ونزوئال و کوبا در پایان نشس��ت مذکور 
در یک سخنرانی تلویزیونی اتهامات مطرح شده 
از سوی واش��نگتن درباره دست داش��تن آنها در 
ناآرامی های سایر کشور    ها یا مس��ئول بودن آنها 
در براب��ر دولت های چپگرا را مورد تمس��خر قرار 
دادند.  حضور رئیس جمهور ونزوئال در این نشست 
همچنین نشان داد که کوبا، این متحد استراتژیک 

خود را با وجود اقدامات واشنگتن و سایر کشورهای 
غربی و امریکای التین در متقاعد کردن هاوانا برای 
کنار گذاش��تن کاراکاس، به حاشیه نرانده است.  
مادورو همچنین در بخشی از صحبت هایش در این 
نشست گفت: اتهامات سازمان کشورهای امریکایی 
درباره دست داش��تن کوبا در ناآرامی های شیلی، 
احمقانه اس��ت. وی ادامه داد: »ای��ن دیکتاتوری 
قدیمی پینوشه و صندوق بین المللی پول است. 

مردم حق دارند دنبال جایگزین باشند.«
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وزیر انرژی رژیم صهیونیستي: بایستی به غزه حمله کنیم
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کمیته ای کوچک
 برای امیدهای بزرگ سوریه

سرانجام نخستین گام برای تدوین قانون اساسی سوریه برداشته شد و 
گی یر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه، آیین نامه اجرایی 
سازمان ملل برای نشس��ت های کمیته کوچک تدوین قانون اساسی 
سوریه را روز دو       شنبه بین اعضای این کمیته توزیع کرد. کمیته کوچک 
45 عضو دارد که متش��کل از س��ه گروه 15 نفره از نمایندگان هیئت 
دولت سوریه، هیئت اپوزیسیون و هیئت جامعه مدنی هستند که این 
هیئت        ها در کمیته بزرگ هر کدام 50 نفر عضو دارند. با مروری بر مفاد 
این آیین نامه معلوم می شود که مهم  ترین دغدغه سازمان ملل چگونگی 
نشست های کمیته کوچک و بحث و جدل های بین اعضای آن است و 
سعی کرده با این آیین نامه تا آنجا که می تواند نظم و ترتیب جلسات و 
مذاکرات آن حفظ ش��ود، مبادا اینکه جر و بحث های اعضا باعث از هم 

پاشیده شدن مذاکرات شود. 
قبل از هر چیز باید توجه داشت که شروع به کار کمیته قانون اساسی 
سوریه بر مبنای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل و همکاری 
و ابتکار عمل سه کشور روسیه، ایران و ترکیه است که راه برای تعیین 
اعضای این کمیته باز کرد و در نهایت هم نشست دو روزه پنج  شنبه و 
جمعه گذشته در شهر ژنو برگزار شد. در این نشست بود که تمامی اعضا 
به اتفاق آرا با »مرامنامه اعضای کمیته قانون اساسی« موافقت کردند و 
ترکیب کمیته کوچک و وظایف آن در این نشست معلوم شد. قرار است 
طرح های پیشنهادی در مورد قانون اساس��ی جدید سوریه در کمیته 
کوچک تهیه و تنظیم شود و بعد مباحث الزم برای تصویب به کمیته 
بزرگ فرستاده ش��ود و تصویب هر موضوع هم با اکثریت ۷5 درصدی 
کل اعضای کمیته خواهد بود تا اینکه گروهی نتواند نظرات خود را بر 
گروه دیگری تحمیل کند. به این ترتیب، کمیته کوچک عماًل کار خود 
را برای بررسی قانون اساسی جدید سوریه شروع کرده و در روزهای آتی 
جلسات چهار ساعته ای برای این کار خواهد داشت و مابقی روز را برای 

مشورت و رایزنی با دیگر اعضای هیئت خود صرف خواهد کرد. 
هرچند که آیین نامه با توجه به تجربیات گذش��ته از برخورد ش��دید 
نمایندگان هیئت        ها با یکدیگر، مقررات و قواعد سفت و سختی را برای 
نحوه برگزاری جلسات کمیته کوچک در نظر گرفته اما هنوز نمی توان 
گفت که این جلس��ات طبق انتظار و با نظم قابل قبولی پیش خواهد 
رفت. این عدم ش��فافیت در نظرات و حرف        هایی اس��ت که تاکنون از 
سوی آنان بیان شده است، به نحوی که سخنان شان بیشتر کلی گویی 
و حاکی از آمال و آرزوهای آنان بوده تا طرح مش��خصی را برای قانون 
اساسی جدید سوریه مطرح کرده باش��ند. به واسطه این اختالف نظر 
و عدم شفافیت است که تقریباً تمامی 150عضو کمیته بزرگ بر یک 
موضوع اتفاق نظر دارند و آن دشوار بودن راهی است که در پیش دارند. 
شکی نیست که مشکالت اصلی در پیش روی کمیته کوچک نه در ژنو 
و بین اعضای آن بلکه در داخل سوریه است. از یک سو، آرامش نسبی 
بعد از آتش بس در شمال س��وریه بسیار شکننده است و درگیری های 
پراکنده و از جمله حمله اخیر شورش��یان س��وری ب��ه کاروان نظامی 
امریکا در شمال شرق سوریه نشان داد که هر آن امکان شکسته شدن 
آتش بس و شروع درگیری        ها وجود دارد. تسلط گروه های تروریستی بر 
ادلب، رویکرد کردهای سوریه برای داشتن نوعی خودمختاری و کمک 
امریکا به آنها برای تس��لط بر میادین نفت از جمله دیگر مسائلی است 
که بی شک بر روند جلس��ات کمیته کوچک و مباحث آن تأثیر خواهد 
گذاشت. بنابراین، 45 عضو کمیته کوچک در وهله اول مشکل اختالف 
نظرهای عمیق و مشاجرات ش��ان را دارند که سازمان ملل امید دارد با 
آیین نامه خود مشکل را برطرف کند اما باید دید که این ترفند سازمان 
ملل تا چه اندازه مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، آنها به طور کامل متأثر 
از وضعیت داخل سوریه هستند و اتفاقات داخل این کشور از حمالت 
تروریست های مستقر در ادلب گرفته تا وضعیت شمال شرق این کشور 
بر نحوه مذاکرات آنها تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، کمیته کوچک در 
حالی کارش را برای بررس��ی قانون اساسی جدید شروع کرده که اما و 
اگرهای بسیاری بر جلسات آن سایه انداخته و نمی توان انتظار داشت 

که این کمیته کار خود را به راحتی پیش ببرد. 

15

 کوشنر مجوز بازداشت خاشقجی را به بن سلمان داده بود
یک نشریه انگلیسی مدعی ش��د که »جرد کوشنر « داماد ترامپ مجوز 
بازداشت »جمال خاش��قجی« را قبل از قتلش به »محمد بن سلمان « 
ولیعهد سعودی داده بود.   مجله انگلیسی »اسپکتیتور« به نقل از یک 
افشاگر نوشت که سازمان اطالعات ترکیه که از ارتباط کوشنر با بن سلمان 
اطالع پیدا کرده بود، تماس آنها را رهگیری کرد و در نتیجه آن، »رجب 
طیب اردوغان « رئیس جمهور ترکیه از این اطالعات برای وادار کردن 
ترامپ به خارج کردن نظامیان امریکایی از ش��مال سوریه بهره برداری 
کرد. در این گزارش همچنین آمده است که بازرسان کمیته اطالعات 
مجلس نمایندگان امریکا که تحت کنترل دموکرات  ها قرار دارد، از این 
مسئله آگاهی و قصد دارند در حالی که فرآیند استیضاح ترامپ را پیش 

می برند، اطالعات بیشتری در این زمینه به دست آورند. 
-----------------------------------------------------
  رویترز: ایرانی        ها در سالگرد تسخیر س�فارت امریکا شعار 

»مرگ بر امریکا« سر دادند
خبرگزاری رویترز  با اشاره به برگزاری راهپیمایی 1۳ آبان، نوشته است که 
هزاران نفر از مردم ایران با شعار »مرگ بر امریکا« سالگرد تسخیر سفارت 
امریکا را گرامی داشتند. در گزارش این رسانه آمده است: »روز دو       شنبه 
در سالگرد تسخیر سفارت سابق ایاالت متحده، هزاران نفر از ایرانی        ها در 
نزدیکی این مقر شعار » مرگ بر امریکا « سر دادند و فرمانده ارتش ایران 
هم ایاالت متحده را به عقرب زهرآگینی تشبیه کرد که به دنبال آسیب 
زدن به ایران است. تلویزیون دولتی نشان داد که جمعیت خیابان های 
اطراف این مقر سابق که بعد از انقالب 19۷9 به » النه جاسوسی « معروف 
شده را پر کرده اند. به گزارش رسانه های دولتی، راهپیمایی و تجمع        هایی 

در حدود هزار منطقه در سرتاسر این کشور برگزار شده است.«
-----------------------------------------------------

  جدال لفظی امریکا و چین بر سر دریای جنوب چین
سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اظهارات »رابرت اوبراین« نماینده 
امریکا در نشست آس��ه آن علیه پکن را محکوم کرد و گفت واشنگتن 
نباید درباره مسائل دریای جنوبی چین موضع گیری کند.  به گزارش 
»رویترز«، »گنگ شوانگ« سخنگوی وزارت امور خارچه چین، گفت: 
»امریکا نباید در مقابل مس��ائل دریای جنوبی چین موضع گیری  های 
نمایشی انجام دهد.« اوبراین مدعی ش��د:  »پکن از ایجاد ارعاب برای 
متوقف کردن تالش ملت های ]عضو[ آس��ه آن جه��ت بهره برداری از 
منابع ساحلی و ممانعت و دسترسی آنها به تنها 2/5 تریلیون دالر پول از 
طریق منابع نفت و گاز استفاده می کند. این منطقه تمایلی به یک عصر 
امپراطوری جدید ندارد که در آن کش��وری بزرگ بتواند طبق فرضیه 

تعریف درست و غلط، بر سایرین حکومت کند.«
-----------------------------------------------------

  تظاهرات شبانه در بیروت
شرکت کنندگان در تظاهرات روز یک       شنبه در لبنان خواهان اعتصاب 
سراس��ری و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شدند.  به گزارش 
الیوم الس��ابع، تظاهرکنندگان لبنانی از مردم این کش��ور خواس��تند 
روز دو       شنبه اعتصاب سراس��ری کنند. آنها خواهان برگزاری انتخابات 
زودهنگام و تش��کیل دولت تکنوکرات برای مهار بح��ران اقتصادی و 

مبارزه با فساد شدند. 

هوچی گری ترامپ برای فرار از استیضاح
در پی موضع گیری »دونال�د ترامپ« رئیس جمه�ور امریکا علیه 
فرد افش�اگری که اظهارات وی به آغ�از روند اس�تیضاح ترامپ 
منجر ش�د، این ش�خص پیش�نهاد داد که به صورت مس�تقیم با 
جمهوریخواهان حاضر در کمیته  اطالعاتی که سرپرستی تحقیقات 
در زمینه اس�تیضاح را بر عهده دارند، ارتباط داشته باشد. اقدام 
اخیر رئیس جمه�ور امریکا به هم�راه رد نکردن ام�کان تعطیلی 
دولت، نش�انی از ادامه تالش های وی برای فرار از استیضاح است. 
ترامپ در اقدامی که در چنین شرایطی غیرمعمول است، فرد افشاگر درباره 
تماس تلفنی وی با »ولودیمیر زلنس��کی« رئیس جمه��ور اوکراین را آدم 
وابسته به »باراک اوباما« رئیس جمهور پیشین امریکا دانسته و از او خواسته 
است تا هویت خود را افشا کند. وی در توئیتی با خطاب قرار دادن مستقیم 
عامل افشاگر نوشت که این ش��خص موضوع را اشتباه متوجه شده و باید 
هویت خود را برمال کند. رئیس جمهور امریکا به این حد هم بسنده نکرد و 
گفت که رسانه های دروغ پرداز که بازوی حزب دموکرات هستند عالوه بر 
مطلع بودن از هویت افشاگر مخالف وی، نمی خواهند هویتش را افشا کنند 

زیرا در آن صورت باید تاوانی سنگین بپردازند. 
در واکنش به این اقدام ترامپ، »مارک زید « وکیل فرد افش��اگر گفت که 
چنین اقدامی در واکنش به تالش های جمهوریخواهان به منظور پی بردن به 
هویت این افشاگر که عضوی از جامعه اطالعاتی امریکا است، صورت گرفته 
است؛ موضوعی که شبکه خبری سی.بی.اس هم بر آن صحه می گذارد. زید 
در این مورد در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: »جمهوریخواهان به دنبال پی 
بردن به هویت موکل ما بوده اند و این اقدام می تواند امنیت او و خانواده اش 
را در خطر قرار دهد.«  وکیل افش��اگر ماجرای اوکراین گیت اعالم کرد که 
موکلش می خواهد به سؤاالت نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان 
به صورت کتبی پاسخ دهد.  وکیل این مقام امریکایی همچنین گفت که 
پیشنهاد تازه او که خطاب به »دوین نونس« نماینده جمهوریخواه مجلس 
نمایندگان امریکا و از اعضای کمیته اطالعات این مجلس مطرح ش��ده، 
نشانگر تمایلش برای رسیدگی غیرجانبدارانه به شکایتش علیه ترامپ است. 
»اندرو بَِکج « یکی دیگر از وکالی این مقام اطالعاتی هم گفت : »بگذارید 
کامالً روشن صحبت کنم. تمایل ما برای همکاری تغییر نکرده است. با این 
حال چیزی که به نظر ما توهین  آمیز اس��ت و با آن مخالفیم، تالش  برای 

افشای هویت این افشاگر است.«
 جمهوریخواهان همچنان در مسیر تمرد

در ادامه کارشکنی های جمهوریخواهان در مسیر استیضاح  ترامپ، یکی 
از مقامات دولتی امریکا که خواس��ت نامش فاش نشود، گفت که سه نفر 
از مقام های دفتر مدیریت و بودجه کاخ س��فید در جلسه پرسش و پاسخ 
مجلس نمایندگان امریکا که بخشی از تحقیقات استیضاح رئیس جمهور 
است، شرکت نمی کنند. »راس ووت « که سرپرست دفتر مدیریت و بودجه 
کاخ سفید اس��ت به عالوه دو مدیر مرتبط دیگر در دفتر بودجه به نام های 
»مایکل دافی« و »برایان مک کورماک « هم در جلسات مجلس نمایندگان 
حاضر نخواهند شد.  ترامپ هم در جریان گفت وگو با خبرنگاران، تعطیلی 
دولت فدرال را در صورتی که دموکرات  ها برای پیش��برد طرح استیضاح 
پافشاری کنند، رد نکرد. وی در این مورد گفت:» بستگی به مذاکرات دارد؛ 
من به هیچ چیزی متعهد نخواهم بود.«  موضع گیری رئیس جمهور امریکا 
درباره تعطیلی دولت در شرایطی است که »چاک شومر« سناتور دموکرات 
هفته گذشته از احتمال تعطیلی دوباره دولت امریکا ابراز نگرانی کرده بود، 
با این حال »نانسی پلوسی « رئیس مجلس نمایندگان امریکا نیز پیش بینی 
کرده که تعطیلی دولت رخ نخواهد داد. کنگره تا سی ام آبان )22 نوامبر( 

مهلت دارد درباره طرح بودجه به توافق برسد. 
دموکرات ها، درخواست ترامپ از زلنسکی در جریان یک گفت وگوی تلفنی 
برای تحقیق درباره فعالیت های اقتصادی خانواده »جو بایدن « در اوکراین 
و منوط کردن کمک های واش��نگتن به کی یف به این موضوع را مصداق 
سوءاستفاده از قدرت برای منافع ش��خصی خوانده اند و تالش می کنند با 
توسل به این موضوع رئیس جمهور امریکا را به پای میز استیضاح بکشانند. 

بوی نفت امریکایی   ها را 
به الدرباسیه سوریه کشاند

نیروه�ای امریکای�ی وارد ش�هر الدرباس�یه س�وریه واق�ع 
در نزدیک�ی مرزه�ای ترکی�ه ش�ده و در نزدیکی میادی�ن نفتی 
آنج�ا مس�تقر ش�دند. همزم�ان نیروه�ای ارت�ش س�وریه 
ظه�ر روز گذش�ته مج�دداً در بی�ش از 10 روس�تا در منطق�ه 
»الدرباس�یه « واقع در ش�مال ش�رق این کشور مس�تقر شدند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اس��کای نیوز عربی، نیروهای 
امریکایی وارد شهر الدرباسیه س��وریه واقع در نزدیکی مرزهای ترکیه 
شده و در نزدیکی میدان های نفتی موجود در این منطقه که نیروهای 
سوریه دموکراتیک نیز در آنجا حضور دارند، مستقر شدند.  دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا پیش تر اعالم کرده بود که تعداد مشخصی از این 
نیرو   ها برای تأمین امنیت میادین نفتی موجود در شمال و شرق سوریه 
در برابر حمالت داعش در این کشور باقی خواهند ماند.  ترامپ نیز بار   ها 
آش��کارا این هدف خود را اعالم کرد و با وجود هشدارهای کارشناسان 
حقوقی درباره اینکه چنین اقدامی می تواند در س��طح جنایت جنگی 
قرار بگیرد، پیشنهاد کرد که یکی از شرکت های نفتی امریکا مدیریت 
میدان های نفتی شمال سوریه را بر عهده بگیرد. رئیس جمهور امریکا 
آخرین بار نیز در یکی از مصاحبه هایش با خبرنگاران درباره س��وریه، 
از عالقه خود به نفت گفت.  اس��تراتژی جدید امریکا باعث ناخرسندی 
روسیه، قدرتمند   ترین بازیگر در سوریه و هم پیمان مهم دولت سوریه 
شده و وزارت دفاع روسیه نیروهای امریکایی را متهم به دزدی با کنترل بر 
میادین نفتی سوریه کرده و گفته: مالکیت این میدان های نفتی منحصراً 
برای دولت سوریه است. با این تحوالت آینده میادین نفتی موجود در 
شمال شرق سوریه در گرو تحوالت راه حل سیاسی در دوره آتی است. 

از طرف دیگر مرکز موسوم به »دیده بان حقوق بشر سوریه « از استقرار 
مجدد نیروهای ارتش سوریه در ریف غربی منطقه »الدرباسیه « خبر 
داد.  دیده بان به نقل از منابع موثق خبر داد که نیروهای ارتش سوریه که 
در هشتم آبان ماه از الدرباسیه عقب نشینی کرده بودند، بار دیگر وارد 

روستاهای این منطقه شده اند. 
این منابع گفتند که عملیات اس��تقرار، با حضور بیش از 200 نیروی 

ارتش سوریه که مجهز به سالح سنگین بودند، صورت گرفته است. 
 دمشق: تل ابیض و رأس العین را پس می گیریم

 یک منبع وابسته به دولت سوریه به العهد گفت: اهداف ترکیه از حمله 
از زمان موافقت قس��د با ورود ارتش س��وریه به شمال سوریه شکست 
خورده است و بهانه ترکیه برای حمله از بین رفته است و به محض عبور 
سربازان سوری به سمت شرق و شمال س��وریه طرح اردوغانی از بین 
رفته است.  به گزارش مهر، این منبع افزود: گشتی های روسی-ترکی 
موقتی است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در گفت وگوی اخیر خود 
با رسانه   ها این موضوع را اعالم کرد. هدف از این گشتی   ها اجرای توافق 
سوچی و اطمینان از تخلیه مناطق مرزی از سوی نیروهای قسد و ورود 
ارتش سوریه به آن است و بنابراین مرحله انتقالی است و پس از آن از 
گشت زنی   ها کم خواهد شد و به تدریج زمانی که استقرار ارتش سوریه 

تکمیل شود پایان می یابد تا اوضاع به سوی توافق اضافه پیش برود. 
منبع مذکور بیان کرد: این گشتی   ها به طور دائم نمی تواند حضور داشته 
باشد یا ارتش ترکیه یا گروه های تروریستی وابسته به آن در هر نقطه ای 
نمی توانند حضور داشته باشند.  این منبع در ادامه اعالم کرد: تل ابیض 
و رأس العین که از سوی ترکیه در شمال سوریه اشغال شده اند از طریق 
گفت وگو بازپس گرفته خواهند شد و اگر ترکیه از آن عقب ننشیند تنها 

راه همانطور که رئیس جمهور اسد گفت، اقدام نظامی است.

وجد تل آویو - واشنگتن از حمله به کنسولگری ایران 
ترامپ توئیت زد، رژیم صهیونیستي حمایت کرد

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

در پی حمله برخی    گزارش  یک
عناصر مشکوک 
به کنس�ولگری ایران در شهر مقدس کربال که 
گفته می شود از مناطق دیگر به این شهر آورده 
شده بودند، مقامات امریکا و رژیم صهیونیستی 
با پشت کردن به آرمانش�هر دروغین خود در 
حقوق بین الملل و احترام به قوانین دیپلماتیک 
از این اقدام ذوق زده شده اند. دونالد ترامپ در 
توئیتر با بازنشر گزارش رسانه های سعودی، از 
آش�وب های کربال اس�تقبال ک�رد و یک وزیر 
صهیونیستی هم با حمایت از اقدام مهاجمان به 
کنس�ولگری ایران، همبس�تگی ای�ن رژیم با 
ک�رد.  اع�الم  را  عراق�ی  آش�وبگران 
پس از گذش��ت دو هفته از دور جدید اعتراضات در 
عراق، این اعتراضات از مس��یر خود منحرف ش��ده 
و با نفوذ عناصري که کنس��ول ای��ران در کربال آنها 
را مجهول الهویه خوانده، ش��کل خش��ونت به خود 
گرفته اس��ت. در اولین روز نافرمانی مدنی در عراق 
که با اعتصابات در برخی شهر     ها همراه بود، تعدادی 
از معترضان یک     ش��نبه شب به کنس��ولگری ایران 
در ش��هر کربال حمل��ه کردن��د. در فیلم     هایی که در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده است، دهها معترض 
با کوکتل مولوتف به این کنسولگری حمله می کنند و 
حتی بخش     هایی از دیوار بیرونی آن را آتش می زنند. 

همچنین افراد ناشناس در اطراف کنسولگری ایران 
در کربال حض��ور پیدا کرده و ضمن س��نگ پرانی به 
ساختمان کنسولگری اقدام به پایین کشیدن پرچم 
ایران کردند. البته فرماندهی پلیس کربال  دیروز اعالم 
کرد که اوضاع در اطراف کنسولگری ایران تحت کنترل 
است. وزارت خارجه عراق ضمن محکومیت حمله به 
کنسولگری ایران، تأکید کرد:»هیئت های دیپلماتیک 
خط قرمز بغداد هستند«. سرکنسول ایران هم گفته 
که وضعیت به حالت عادی برگشته است. کنسولگری 
ایران در کربال از زائران عتبات عالیات خواست سفر 

خود را تا بازگشت امنیت، به تأخیر اندازند. 
شبکه العالم دیروز گزارش کرد:»گروه حمله کننده 
به کنس��ولگری ای��ران از پیروان فرق��ه صرخی )از 
مدعیان دروغین و وابسته به سرویس های بیگانه( 
هستند که با اتوبوس از استان های بابل و الدیوانیه 
به کربال منتقل ش��ده اند. بر اس��اس ای��ن گزارش، 
»مهاجمان نماینده معترضان عراقی نیس��تند و به 
زودی هویت واقعی آنان منتشر خواهد شد«. حمله 
به کنسولگری ایران در شرایطی انجام می شود که 
برخی از مقامات عراقی بر این باورند که این آشوبگران 
از سوی کشورهای خارجی به ویژه عربستان سعودی 
و امارات حمایت می شوند. عربس��تان سعودی در 
همس��ویی با امریکا، همواره به دنبال ایجاد فتنه در 
عراق بوده و در سال های اخیر تالش های گسترده ای 

را علیه ای��ران و گروه های مقاوم��ت در عراق انجام 
داده است. قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب 
اهل الحق عراق هم روز دو     شنبه در مصاحبه با شبکه 
»العراقیه « تحوالت اخیر در عراق را توطئه ای از سوی 
طرف های منطقه ای عنوان کرد و گفت:»اس��رائیل 
قدرتمندتر از امریکا در ای��ن ناآرامی      ها نقش دارد و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بخشی از توطئه 
علیه عراق هستند و امارات قدرتمندتر از عربستان 
در توطئه علیه عراق حضور دارد«. این کش��ور     ها از 
اعتراضات مردم عراق سوءاستفاده می کنند و قصد 
موج س��واری بر این اعتراضات را دارند. در روزهای 
اخیر، تعدادی از عناصر نفوذی در بین معترضان با 
آتش زدن ساختمان های دولتی، این اعتراضات را 
از مسیر مسالمت  آمیز خود منحرف کرده و به سمت 
خشونت و آشوب کشانده اند. عراقی     ها دیروز هم در 
دومین روز نافرمانی مدنی، در بغداد و دیگر شهرهای 
عراق با مس��دود کردن خیابان ها، به اعتصاب خود 
ادامه دادند. این درحالی است که عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر عراق روز دو     شنبه اعالم کرد که دولت با 

جدیت مطالبات مردم را پیگیری می کند. 
 خوشحالی تل آویو و واشنگتن 

مقامات امریکایی و صهیونیس��تی که از هر اقدامی 
علیه ایران در منطقه استقبال می کنند، نتوانستند 
خوش��حالی خود را از حمله آش��وبگران عراقی به 

کنسولگری ایران در کربال پنهان کنند و از این اقدام 
ابراز خرسندی کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا یک     ش��نبه ش��ب در صفحه توئیت��ر خود از 
اغتش��اش در اطراف کنس��ولگری ای��ران در کربال 
استقبال کرد و دو مطلب منتشر ش��ده در این باره 
توسط رس��انه های وابسته به س��عودی      ها را بازنشر 
داد. استقبال توئیتری ترامپ از اغتشاش در اطراف 
کنس��ولگری ایران با اس��تناد به دو رسانه سعودی 
درحالی صورت گرفته که پیش از این نیز اس��ناد و 
مدارک متقنی در خصوص مداخله سفارت امریکا 
برای جهت دهی به اعتراضات مردمی عراق و حمایت 
مالی عربستان سعودی از این اعتراضات برای تحقق 
اهداف سیاسی خود در عراق منتشر شده بود. مقامات 
واشنگتن در ماه های اخیر فشارهای زیادی به دولت 
عراق آورده اند تا بتوانند بغداد را در افزایش فشارهای 
اقتصادی به ایران با خود همراه کنند اما عراقی     ها در 
مقابل این فشار     ها مقاومت کرده اند. به همین خاطر، 
امریکایی     ها با دامن زدن به اعتراضات عراقی ها، به 

دنبال سرنگونی دولت عراق هستند. 
عالوه بر ترامپ، مقامات اسرائیلی هم از آنچه در عراق 
می گذرد، ذوق زده شده اند. وزیر امور خارجه رژیم 
صهیونیستی روز دو     شنبه هم به تظاهرات عراقی ها 
در مناطق مختلف این کش��ور واکنش نش��ان داد. 
به گزارش ش��بکه المیادین، اسرائیل کاتص مدعی 
شد:»با مبارزه ملت عراق برای آزادی ابراز همبستگی 
می کنیم و س��رکوب ایران را محک��وم می کنیم«. 
اسرائیل کاتص ضمن حمایت از معترضان عراقی، 
اتهام زنی های مداوم این رژیم را علی��ه ایران تکرار 
کرد. کات��ص در صفحه توئیتر خود نوش��ت:»ما از 
مبارزه مردم عراق ب��رای آزادی و یک زندگی بهتر 
حمایت می کنیم«. این مقام صهیونیستی در ادامه 
ضمن تکرار ادعاهای بی اس��اس، اتهام زنی      هایی را 
علیه ایران مطرح و ایران را به س��رکوب اعتراضات 
عراق متهم کرد. کاتص که رژیمی که در آن فعالیت 
دارد به ارتکاب جنایت علیه مردم بی گناه فلسطین 
متهم است، با ژست انساندوستانه گفت:»مردم عراق 
سنت دیرینه و تاریخ باش��کوهی دارند و بسیاری از 
مهاجران عراقی در اس��رائیل )فلسطین اشغالی( با 
عالقه، از سال های طوالنی زندگی در کنار یکدیگر 
یاد می کنند«. حمایت مقامات تل آویو از معترضان 
عراقی درحالی اس��ت که در ماه ه��ای اخیر، رژیم 
صهیونیستی چندین بار به مقرهای حشدالشعبی در 
عراق حمله کرد و مردم با حمایت از بسیج مردمی، 
از دولت خواستند به این حمالت پاسخ کوبنده ای 
بدهد. پیش تر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
مدعی شده بود که تل آویو به همه پایگاه های ایران در 
منطقه به خصوص عراق حمله خواهد کرد. واشنگتن 
و تل آویو، نفوذ ایران در عراق و س��وریه را تهدیدی 
برای منافع خود می دانند و با ابزارهای مختلف تالش 

می کنند قدرت منطقه ای ایران را کاهش دهند. 


