
ادامه از صفحه اول
این دیپلمات گفت:» اگر طرف های دیگر معامله 
به موقع گام مؤثری برندارند، ایران باید طبق حق 
واگذار شده در بندهای 26 و 36 توافقنامه تا هر 60 

روز مقدار بیش تري از تعهدات خود بکاهد.« 
نس��یم فر تأیید کرد ک��ه تمامی اقدام��ات انجام 
شده از سوی ایران قابل برگش��ت است. بنابراین، 
ش��رکت کنندگان باقیمانده می توانند یا گام های 
عملی موثری برای حفظ توافق بردارند، یا پس از 
خروج ایاالت متحده، مس��ئولیت کامل در مورد 

پیامدهای احتمالی را بر عهده بگیرند. 
  نگرانی ایران و روسیه از درز اطالعات

همزمان با اوج گرفتن چالش   ها بی��ن ایران اروپا، 
ظاهراً امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه یک 
بار دیگر برای میانجیگری فعال شده است. امانوئل 
ماکرون دو   ش��نبه شب با انتش��ار توئیتی نوشت: 
»من و دونالد ترام��پ رئیس جمهور امریکا پیش 
از اجالس نات��و در لندن در روز 4 دس��امبر، دیدار 

خواهیم کرد.« 
 وی افزود: »یک گفت وگوی تلفنی عالی با ترامپ 
داشتم و درباره سوریه، ایران و ناتو صحبت کردیم. 
ما درباره بسیاری از مسائل توافق کردیم و قرار است 
پیش از اجالس ناتو در لن��دن دیدار کنیم. این در 
شرایطی است که آژانس دیروز گزارش جدید خود 
را درباره ایران منتشر کرد که دستمایه سوء استفاده 

برخی کشور   ها شده است.« 
در عین حال کاظم غریب آبادی نماینده ایران در 
آژانس بامداد دو   شنبه به وقت محلی به خبرنگاران 

گف��ت: »این گزارش نش��ان می دهد ک��ه آژانس 
همچنان دسترسی کاملی در ایران دارد و به رغم 
کاهش تعهدات ای��ران تحت برجام ک��ه با هدف 
برقراری توازن نسبی میان حقوق و تکالیف طرفین 
انجام می ش��ود، همچنان قادر به راس��تی آزمایی 
هم اجرای تعهدات و هم توقف اجرای بخش��ی از 

تعهدات است.«  
همانگون��ه که توس��ط مقام��ات آژان��س نیز در 
موقعیت های مختلف تأکید شد، تعامل بین آژانس 
و ایران درخصوص این موضوع در حال اجراست. 
بنابر این، هرگونه تالش برای پیش��داوری و ارائه 

ارزیابی زودهنگام و خام، صرفاً در جهت مصادره این 
موضوع در راستای مقاصد سیاسی خواهد بود. 

غریب آبادی افزود: »وجود این گونه س��ؤاالت در 
تعامالت بین آژانس و کش��ورهای عض��و، امری 
معمول و عادی بوده و در حالی که دو طرف برای 
حل آن در تعامل هستند، نباید با اغراض سیاسی 

مورد سوء استفاده و بزرگنمایی واقع شود.« 
»کرنل فروتا« مدی��رکل موقت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز دو   ش��نبه در گزارش��ی پیرامون 
گام چهارم کاه��ش تعهدات ای��ران در چارچوب 
برجام، اعالم کرد: مهم اس��ت که ایران به سؤاالت 

آژانس به طور اساس��ی و قابل قب��ول درباره یک 
مکان پاسخ دهد. وی تصریح کرد که این سازمان 
به راس��تی آزمایی درباره عدم انحراف مواد اظهار 
شده توسط ایران طبق توافق پادمانی ادامه دهد. 
همچنین ارزیابی   ها درباره فقدان مواد و فعالیت های 
اظهار نشده در ایران ادامه می یابد. نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی تالش    ها برای تضعیف 
برجام را مورد انتقاد قرار داد و س��وء تعبیر برخی 
رس��انه    ها از گزارش جدید آژانس درب��اره ایران را 
نمونه ای از آن دانست. میخائیل اولیانوف، نماینده 
دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین در 
پیامی در حساب کاربری خود از انتشار زودهنگام 
جدید   ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره ایران در رس��انه های غربی انتقاد کرد. وی 
نوشت: ما شاهد تالش های مستمر برای تضعیف 
توافق هس��ته ای از تمام راه های ممکن هستیم. 
جدید   ترین مثال اینکه، گ��زارش محرمانه آژانس 
)IAEA( دقایقی پس از انتشار آن در شورای حکام 
به رسانه    ها درز پیدا کرد و خیلی فوری سوژه سوء 

تعبیرهای منفی قرار گرفت. 
اولیانوف در ای��ن توئیت به گزارش روز دو   ش��نبه 
آژانس درباره اجرای تعهدات هس��ته ای ایران در 
برجام اشاره دارد که برخی رسانه های غربی پیش 
از انتشار رسمی آن دس��ت به ارائه جزئیاتی از این 
گزارش زدند. این مقام روس چند روز پیش نیز از 
درز اطالعات مربوط به ماجرای حضور یک بازرس 
آژانس در ایران و ممانعت تهران از ورود او به سایت 

نطنز انتقاد کرده بود. 
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وزیر خارجه آلمان: برجام نیم بند بهتر از بی برجامی است!
ظریف خطاب به اروپا: فقط یک تعهد عمل کرده خود را در 18ماه گذشته نشان دهید

  گزارش  2

الوروف: امریکا به دنبال ایجاد یک 
شبه دولت در شرق فرات است

وزیر امور خارجه روسیه ضمن درخواست از کرد       ها برای مشارکت در 
روند سیاسی سوریه و لزوم ثابت قدم بودن در مواضع خود تأکید کرد 
که واشنگتن به دنبال تشکیل یک شبه دولت در شرق فرات است. 
به گزارش فارس، س��رگئی الوروف، وزی��ر امور خارجه روس��یه روز 
سه        شنبه در س��خنرانی خود در مجمع صلح پاریس، گفت، امریکا به 
دنبال جداسازی غیرقانونی مناطق شرق فرات و ایجاد یک شبه دولت 
جداگانه است.  به نوشته »اس��پوتنیک«، دمشق، مسکو، آنکارا و دیگر 
کشورها، به طور مکرر از تالش امریکا برای ادامه تصرف مناطق نفت خیز 
سوریه، انتقاد کرده اند و تأکید می کنند که این گونه اقدامات نقض آشکار 

قوانین بین المللی است. 
وی افزود: »آنها )امریکا( ه��ر کاری را برای ایجاد یک ش��به دولت در 
سواحل رود فرات انجام می دهند و از کش��ورهای حوزه خلیج  فارس 
می خواهند برای ایجاد یک حکومت محلی بر پایه نیروهای دموکراتیک 
سوریه)کردها(، سرمایه گذاری کنند. هدف آنها جدا کردن این منطقه از 

سوریه و داشتن کنترل کامل بر روی میادین نفتی آن است.«
الوروف همچنین از تالش برای ممانعت از سرمایه گذاری متحدانش 
برای بازسازی س��وریه بعد از جنگ گفت و افزود: »زمانی که نوبت به 
بازسازی سوریه رسید، ما از آن حمایت کردیم و به همراه دولت سوریه، 
از همه کشور       ها )دعوت به همکاری( کردیم تا شرایطی را برای نوسازی 
و بازگش��ت آوارگان ایجاد کنیم و این کش��ور بتواند به زندگی عادی 
بازگردد. امری��کا قاطعانه لزوم این امر را انکار ک��رد و متحدانش )ناتو، 
اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای منطقه( را از سرمایه گذاری در هرگونه 

پروژه مناطق تحت کنترل دولت سوریه، منع کرد.«
الوروف همچنین از کردهای س��وریه خواست تا در مذاکرات سیاسی 
اوضاع این کشور، شرکت کنند و از نمایندگان کرد خواست تا در موضع 
خود ثابت قدم باشند.  وزیر خارجه روسیه در پایان تأکید کرد، من شک 
ندارم که راه حل برای سوریه فقط زمانی حاصل خواهد شد که منافع 
کرد       ها و همه دیگر اقوام و گروه های سوری مورد مالحظه قرار بگیرد. 

 اردوغان: ناتو ما را تنها گذاشته است 
رئیس جمه��ور ترکیه رجب طی��ب اردوغان قبل از پرواز ب��ه امریکا با 
بیان اینکه امریکا بیش از 300هزار کامیون برای نیروهای کرد سوریه 
فرس��تاده اس��ت، به خبرنگاران گفت:»  برای ما بس��یار مهم است که 
کشورهای ناتو در طرف ما باشند. اجالس اتحادیه در تاریخ سوم و چهارم 
دسامبر در لندن را بسیار مهم ارزیابی می کنیم. وقتی ناتو متحد خود را 

در مبارزه با تروریسم تنها می گذارد غیر قابل توضیح است.« 
امریکا و ترکیه 17 اکتبر اعالم کردند ک��ه در خصوص توقف عملیات 
نظامی آنکارا برای 120ساعت و خروج تشکل های کرد از 30کیلومتری 
منطقه حائل در مرز ترکیه و سوریه که آنکارا قرار است به طور مستقل 
آن را کنترل کند، توافق کرده اند. اردوغان در ادامه بیان داشت که امریکا 
به طور کامل به وظایف خود در مقابل ترکیه در چارچوب توافق مربوط 

به سوریه عمل نکرده است. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه می گوید در سفر به امریکا به 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور خواهد گفت که به تعهداتش در 
زمینه خروج کامل نیروهای کرد از مناطق مرزی سوریه با ترکیه عمل 
نکرده است.  اردوغان پیش از س��فر به امریکا به خبرنگاران گفت که با 
سند و مدرک به رئیس جمهور امریکا ثابت می کند که توافق دو کشور 
بعد از توقف عملیات نظامی ترکیه، به طور کامل )از سوی امریکا( اجرا 
نشده است.  ترکیه یک ماه پیش عملیاتی را در مناطق مرزی سوریه، در 

عمق خاک این کشور و با هدف بیرون راندن نیروهای کرد آغاز کرد. 
کمتر از یک هفته بعد آتش بسی برقرار شد با توافقی میان ترکیه و امریکا 
که بر اساس آن قرار شد نیروهای کرد مورد حمایت امریکا تا موعدی 
مشخص از آن مناطق خارج ش��وند.  پیش از عملیات ترکیه ترامپ با 
صدور دستور خروج نیروهای امریکایی از شمال سوریه خشم کرد       هایی 

را که مورد حمایت واشنگتن بودند، برانگیخته بود. 
اردوغان مدعی ش��ده اس��ت با وجود توافق قبلی با امریکا » گروه های 
تروریستی « هنوز از ش��هرهای مهمی مانند منبج، تل ابیض، قامشلی 
و تل رفعت خارج نشده اند.  رئیس جمهور ترکیه گفت » نه روسیه و نه 
امریکا هیچ کدام نتوانستند گروه های تروریستی را در روز و ساعت توافق 

شده بیرون کنند.«
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 اعالم نتیجه انتخابات افغانستان باز هم به تعویق می افتد 
کمیسیون مستقل انتخابات افغانس��تان اعالم  کرد که به دلیل اخالل 
در روند بازش��ماری آرا در 14والیت، احتمال دارد اعالم نتایج ابتدایی 
باز هم به تأخیر بیفتد. به گزارش بی بی س��ی، قرار ب��ود نتایج ابتدایی 
این انتخابات پس از به تأخیر افتادن از 27 مهر، تا دو روز دیگر در 23 
آبان اعالم شود. حواعلم نورس��تانی، رئیس کمیسیون انتخابات گفت 
با گذشت پنج روز از آغاز بازش��ماری این روند تنها در والیت بادغیس 

درغرب افغانستان پایان یافته  است. 
-----------------------------------------------------

 اروپا »برچسب زنی « کاالهای اسرئیلی را الزامی کرد
 دیوان عدالت اروپا روز سه     ش��نبه طی حکمی اعضای اتحادیه اروپا را 
ملزم کرد که باید روی کاالهای شرکت های اسرائیلی که در شهرک های 
صهیونیست نشین در کرانه باختری تولید می ش��وند برچسب بزنند. 
کش��ورهای اروپایی پیش از این نیز روی این نوع از کاالهای اسرائیلی 
برچسب می زدند. اکنون این دادگاه اروپایی این طرح را قانوناً تأیید و 
الزامی کرده اس��ت. به گزارش فارس در حکم دادگاه ضمن اش��اره به 
نگرانی درباره حضور اسرائیل در این مناطق به عنوان یک قدرت اشغالی 
آمده اس��ت، مواد غذایی که از قلمروهای تحت اشغال اسرائیل بیرون 
می آید باید روی آن مبدأ مواد غذایی حک ش��ود و نام شهرکی که آن 
کاال در آنجا تولید شده است نیز قید شود تا مصرف کنندگان بتوانند با 
لحاظ کردن مالحظات اخالقی ب��رای خرید یا عدم خرید آن کاال حق 

انتخاب داشته باشند. 
-----------------------------------------------------

 حال آسانژ خوب نیست
پدر مؤسس وب سایت افش��اگر ویکی لیکس گفت، سالمت پسرش 
در وضعیت بدی قرار دارد و باید به وی اجازه داده شود با پزشکانی به 
انتخاب خودش مالقات کند. به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، جان ش��یپتون، پدر جولیان آسانژ، گفته که پس از چند 
سال تحت پیگرد بودن، س��المتش رو به وخامت می رود. اگر شرایط 
خیلی س��ریع تغییر کند، او می تواند بهبودی اش را به دست بیاورد. 
دولت های انگلیس و سوئد هنوز هیچ تماس��ی با خانواده آسانژ برای 
بررسی غرامت احتمالی چند س��الی که وی در بازداشت به سر برده، 

بر قرار نکرده اند. 
-----------------------------------------------------

 انتفاضه در لهستان
دهها هزار تن از مردم لهستان در سالروز استقالل کشورشان، با سردادن 
شعار    ها و حمل پالکارد    هایی در ورشو با مضون »نه به صهیونیسم« و »نه 

به اتحادیه اروپا« ، سیاست های صهیونیستی را به باد انتقاد گرفتند. 
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری راشاتودی، مردم معترض با حمل 
پرچم  لهستان و سردادن ش��عارهای ملی گرایانه و مخالفت با عضویت 
کشورشان در اتحادیه اروپا، در خیابان های مرکزی ورشو، خواستار برپا 
شدن انتفاضه )قیام ضدصهیونیستی فلسطینیان( در لهستان شدند. 
شعارهای ضدصهیونیستی مانند » این لهستان است، نه اسرائیل « در 

این تظاهرات به گوش می رسید. 

در واکنش به بیانیه امریکا
بغداد: اصالحات طبق دیکته خارجی

 صورت نخواهد گرفت
بیانی�ه مداخله جویان�ه امریک�ا ک�ه در آن خواه�ان برگ�زاری 
انتخاب�ات زودهنگام در عراق ش�ده ب�ود، واکنش تن�د مقامات 
این کش�ور را در پی داش�ته اس�ت. رئیس جمهور ع�راق خطاب 
به واش�نگتن تأکی�د کرد ک�ه اصالحات در کش�ورش ب�ر اساس 
دیکت�ه خارجی   ه�ا نخواه�د ب�ود. رهب�ر جری�ان حکم�ت ملی 
هم گف�ت که م�ردم خودش�ان توانایی ح�ل مش�کالت را دارند. 
در شرایطی که به دنبال اعتراض های اخیر در عراق، اصالحات سیاسی 
در دستور کار دولت این کشور قرار گرفته اس��ت و بغداد روز دو   شنبه 
پیش نویس قانون انتخابات را تدوین کرد، واشنگتن با صدور بیانیه ای 
از برگ��زاری انتخابات زودهن��گام در عراق حمایت ک��رد؛ اقدامی که 
واکنش های گسترده ای را در داخل این کشور به دنبال داشته است. به 
گزارش شبکه السومریه، برهم صالح، رئیس جمهور عراق در بیانیه ای 
که روز سه    شنبه در سایت رسمی ریاست جمهوری عراق منتشر شده، 
گفته است که اصالحات مورد انتظار در عراق یک تصمیم صرفاً عراقی 
اس��ت و در پاس��خ به اراده ملی مردم عراق اجرایی می ش��ود و هرگز 
نباید تحت تأثیر دیکته خارجی باش��د. وی گفت که مردم عراق بنابر 
اولویت بندی های منافع ملی و احت��رام اراده مرجعیت عالی دینی، در 

چارچوب قانون اساسی به صورت مستقل تصمیم گیری می کنند. 
رهبران جریان های سیاسی عراق هم به شدت با سیاست های امریکا 
در قبال این کشور مخالفت کرده اند. س��ید عمار حکیم، رهبر جریان 
حکمت ملی، »ش��یخ قیس الخزعلی« دبیرکل عصائ��ب اهل الحق و 
»مقتدی صدر « رهبر جریان صدر از دیگر افرادی هستند که به دخالت 
امریکایی    ها واکنش نشان دادند. حکیم در این مورد گفت: »ما بار دیگر با 
ایمان راسخ تأکید می کنیم که هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی 
عراق محکوم است و عراقی    ها می توانند از طریق قانون مشکالت خود را 
حل کنند. آنچه امروز در عراق جریان دارد یک جنبش مردمی است و 
قوای سه گانه نیز در حال پاسخگویی به خواسته های مردم هستند که 
البته نیاز به تالش بیش تری است اما در هر صورت مردم عراق می توانند 

امور داخلی خود را به دور از دخالت بیگانگان سر و سامان دهند.«
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر روز سه    شنبه با صدور بیانیه ای تصریح 
کرد:»به امریکا اجازه موج سواری نخواهیم داد و نمی گذاریم عراق را به 
س��وریه و میدان جنگ و درگیری تبدیل کند.«  وی افزود:»امریکا بار 
دیگر ثابت کرد که در امور دیگر کشور   ها دخالت می کند. عراق متعلق 
به مردم این کشور است و خودشان سرنوشت آن را رقم می زنند. دست 
از دخالت در عراق بردارید، عراق بزرگانی دارد که می توانند از وطن شان 
دفاع کنند و نیازی به دخالت شما و دیگران ندارند. « محمود الربیعی، 
سخنگوی دفتر سیاسی عصائب اهل الحق به رهبری »قیس الخزعلی« 
دیگر مقام عراقی ب��ود که در گفت وگو با ش��بکه المیادی��ن به بیانیه 
امریکایی واکنش نش��ان داد و تأکید کرد: »در حال حاضر درخواست 
برای انتخابات زودهنگام منعکس کننده مداخله امریکاست. وقتی که 
انتخابات زودهنگام خواسته مردم عراق باش��د، مرجعیت آن را اعالم 
خواهد کرد. مداخالت سیاسی ایاالت متحده بسیار واضح است و این 

قضیه در روند تشکیل دولت عراق نمود داشت.«
 تالش برای بین المللی کردن تظاهرات عراق

پایگاه خبری »العربی جدید« با استناد به سخنان مقامات عراقی نزدیک 
به »عادل عبدالمهدی « نخست وزیر عراق اعالم کرده است که مخالفت 
امریکا با پیشرفت روند حل و فصل مسئله اعتراضات عراق با کمک ایران، 
کاخ سفید را بر آن داشته است برای بین المللی کردن مسئله اعتراضات 
عراق، تالش کند و متحدان غربی خود و کشور   هایی در منطقه را برای 
اتخاذ مواضع مشابه امریکا در قبال تظاهرات عراق بسیج کنند. یک مقام 
وزارت خارجه عراق هم به این پایگاه خبری گفت: »بیانیه کاخ سفید 
به این معناست که امریکا دست از حمایت دولت عبدالمهدی برداشته 
و خواستار برکناری این دولت از طریق فراخوان به انتخابات زودهنگام 
است. واش��نگتن و کش��ورهای غربی مخالف این هس��تند که مسئله 
عراق طبق پیش��نهادهای ایران که خواهان بقای دولت کنونی است، 
فیصله یابد و شاید همین هم دلیل اصلی بیانیه اخیر امریکا باشد. « وی 
همچنین تصریح کرد که تا به االن هیچ موضع یا پاسخ رسمی از طرف 
بغداد به بیانیه امریکا وجود نداشته است و مقامات ذی صالح در حال 
بررسی این بیانیه هستند. مرجعیت عالی دینی و در رأس آن آیت اهلل 
سید علی سیستانی به عنوان انعکاس دهنده اراده ملی عراق همواره بر 
انتخابات دوره ای و مخالفت با موج سواری طرف های داخلی، خارجی و 

بین المللی بر مطالبات مردم تأکید کرده است. 

شعف ترامپ از کودتا در بولیوی
رئیس جمه�ور امریک�ا ضم�ن اب�راز رضای�ت از استعف�ای 
»اوو مورال�س« رئیس جمه�ور بولی�وی، تلویح�ًا خواست�ار 
وق�وع کودت�ای مش�ابه در ونزوئ�ال و نیکاراگوئ�ه نی�ز ش�د. 
»دونالد ترامپ« شامگاه دو    ش��نبه با صدور بیانیه ای ضمن »غیرقانونی« 
ادعا کردن دولت های ونزوئال به ریاس��ت »نیکالس مادورو« و نیکاراگوئه 
به ریاست »دنیل اورتگا«، گفت استعفای مورالس زنگ خطر را برای این 
دولت     ها به صدا درآورده است.  به نوشته خبرگزاری »رویترز « ترامپ در این 
بیانیه مدعی شد: »استعفای روز گذشته رئیس جمهور اوو مورالس، لحظه 
مهمی برای دموکراسی در نیمکره غربی بود. این تحوالت پیام محکمی را 
به رژیم های نامشروع در ونزوئال و نیکاراگوئه می دهد که اراده مردم همواره 
پیروز اس��ت.« یک مقام ارش��د در وزارت خارجه امریکا نیز در اظهاراتی 
مداخله جویانه، از مجلس بولیوی خواست تا هرچه سریع تر تشکیل جلسه 
داده و ضمن پذیرش استعفای مورالس، شرایط را برای تشکیل دولت انتقالی 

و پر کردن خأل قدرت در این کشور فراهم کند. 
به نوشته رویترز، این مقام که خواس��ت نامش فاش نشود، مدعی شد که 
از نظر واشنگتن استعفای مورالس یک کودتا نبود، بلکه نتیجه اعتراضات 
مردم بولیوی بود.  در همین حال هواپیمای نیروی هوایی مکزیک حامل 
رئیس جمهور مستعفی بولیوی پس از رد درخواست فرود از سوی پرو در 
پاراگوئه به زمین نشست.  وزیر امور خارجه مکزیک روز سه     شنبه اعالم کرد، 
هواپیمای نیروی هوایی مکزیک حامل اوو مورالس، بولیوی را ترک کرد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این هواپیما قرار بود در پرو و 
پیش از سفر به مکزیک به زمین بنشیند تا مجدد سوخت گیری کند؛ دولت 
مکزیک به اوو مورالس، رئیس جمهور مستعفی بولیوی پیشنهاد پناهندگی 
سیاسی داده است.  این هواپیما در فرودگاه بین المللی سیلویو پتیروسی 
در نزدیکی آسونسیون،  پایتخت پاراگوئه و در ساعت 1:3۵ به وقت محلی به 
زمین نشست.  بر اساس گزارش های محلی، تصمیم برای فرود این هواپیما 
در پاراگوئه پس از آن گرفته شد که برج های کنترل پرو، شیلی و برزیل از 
عبور هواپیمای حامل مورالس از حریم هوایی خود امتناع کردند. این هواپیما 

پس از سوخت گیری مجدد به مسیر خود به سمت مکزیک ادامه می دهد.
مقام های ارشد مس��تعفی بولیوی نیز احتماالً در همین هواپیما در کنار 
مورالس به مکزیک می روند. البته مقام های مکزیک اش��اره ای به س��ایر 
مقام های بولیوی نکرده اند.  وزیر خارجه مکزیک از افش��ای نام مقام های 
بولیوی و قانونگذارانی که درخواست پناهندگی کرده اند به دلیل احتمال 
وجود تهدید علیه آنها امتناع کرده است.  همچنین در تحولی دیگر ، خاویر 
زاوالتا، وزیر دفاع بولیوی نیز از استعفایش خبر داد و در توئیتر این وزارتخانه 
نوشت: من برای حفظ اتحاد نیروهای مسلح از مقام خود به عنوان وزیر دفاع 
کناره گیری می کنم.  به گزارش خبرگزاری تاس، زاوالتا تأکید کرد: » من و 
اوو مورالس، فرمانده کل قوا هرگز به سربازان دستور نداده ایم که علیه مردم 

دست به سالح ببرند و هرگز چنین کاری نخواهیم کرد.«

فرار یک میلیون صهیونیست به پناهگاه

ت�رور دو  فرمانده    گزارش  یک
جه�اد  ارش�د 
اسالمی در غ�زه از سوی رژی�م صهیونیستی، 
واکنش قاطعانه گروه ه�ای مقاومت را به دنبال 
داش�ته و ب�ا دهه�ا راک�ت ش�هرک های 
صهیونیست نشین و تل آویو را مورد هدف قرار 
دادند؛ حمالتی که موجی از ترس و وحش�ت را 
بی�ن صهیونیست     ها حاک�م کرده و ب�ه اذعان 
مقامات تل آویو بیش از یک میلیون نفر برای در 
امان ماندن از حمالت به پناهگاه     ها فرار کرده اند. 
ترور ابوالعطا که به گفته صهیونیست ها بر تولید 
موشک هاي دوربرد نظارت مي کرده است، نشان 
از وحش�ت صهیونیست ه�ا از روزي اس�ت که 
موش�ک هاي فلسطین�ي ب�ا ت�وان نقطه زني 

تمامي مناطق اشغالي را  تحت سیطره بگیرد.
رژیم صهیونیس��تی که در ماه های اخیر با بحران 
سیاسی دست و پنجه نرم می کند و احزاب این رژیم 
در تشکیل کابینه ناتوان مانده اند، بار دیگر دست به 
ماجراجویی خطرناکی در نوار غ��زه زده اند. بامداد 
سه      شنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی دو تن از 
فرماندهان ارشد جهاد اسالمی فلسطین را در غزه 
و دمشق ترور کردند. اولین حمله صهیونیست     ها به 
منزل بهاء ابوالعطا، مسئول تیپ های قدس شاخه 
نظامی جهاد اسالمی انجام شد که به شهادت او و 
همسرش در غزه منجر شد. همچنین جنگنده های 
اسرائیلی منزل اکرم العجوری، از فرماندهان جهاد 
اسالمی را در دمشق، پایتخت س��وریه هدف قرار 
دادند. به گفته مقامات سوری، العجوری از این ترور 
جان سالم به در برده است ولی پسر او شهید و نوه اش 
مجروح شده اند. پیکر ابوالعطا و همسرش دیروز ظهر 
در غزه تشییع شد. به گزارش شبکه الجزیره، رژیم 
صهیونیستی رسماً مسئولیت این اقدام تروریستی 
را بر عهده گرفت. وزارت خارج��ه این رژیم اعالم 
کرد که تل آویو از خود دفاع کرده اس��ت. بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم درباره 
ترور فرمانده جهاد اسالمی در توئیتر نوشت:»این 
عملیات پیشنهاد فرمانده کل ارتش و رئیس شاباک 
بوده و پس از توافق کابینه، نخست وزیر و وزیر امنیت 

دستور اجرای ترور صادر شده است«. آویو کوخاوی، 
رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی هم 
ضمن تهدید غزه به از سر گرفتن سیاست ترور سران 
فلسطینی، فرمانده ترور شده جهاد اسالمی را »بمب 
ساعتی « توصیف کرد.  به گزارش شبکه المیادین، 
رسانه ها و مقامات صهیونیستی درباره هدف ترور 
فرمانده جهاد اسالمی، مدعی شدند که او بر ساخت 
موشک دوربرد و دیگر س��الح      ها نظارت می کرده 
اس��ت و تالش      هایی برای هدف گیری شهروندان 
و سربازان اس��رائیلی به طرق مختلف صورت داده 
بود که از جمله آنها ش��لیک راک��ت، عملیات تک 
تیراندازی، شلیک پهپاد و غیره بود. ترور فرماندهان 
مقاومت فلس��طین پس از آن انجام شد که هفته 
گذشته رسانه های صهیونیستی اسامی فرماندهان 
مقاومت را که در لیست ترور اس��رائیل قرار دارند، 
منتشر کردند که ابوالعطا، سومین فردی بود که در 
لیست ترور رژیم صهیونیستی قرار داشت. ترور او  
که مدیرنظارت بر موشک هاي فلسطیني بود نشان 
از وحشت صهیونیست ها از توان نقطه زني و دوربرد 

شدن موشک هاي فلسطیني دارد.
 پاسخ مقاومت 

ترور فرمانده فلسطینی، واکنش کوبنده گروه های 
مقاومت را در پی داش��ته اس��ت. جهاد اس��المی 
در واکنش اولی��ه، دیروز چند موش��ک و راکت به 
فلسطین اش��غالی ش��لیک کرد. به گزارش شبکه 
الجزیره، سرایا القدس، شاخه نظامی جهاد اسالمی 
اعالم کرد که تل آویو را با موش��ک هدف قرار داده 
است. حمله مقاومت فلسطین به تل آویو، نخستین 
حمل��ه از س��ال 2014 تاکنون به ش��مار می آید. 
همچنین در فیلمی که منتشر شده است، یک فروند 
راکت شلیک شده از س��وی نیرو های مقاومت به 
بزرگراهی در نزدیکی شهر »یبنه « در سرزمین های 
اشغالی اصابت می کند. منابع خبری از آتش سوزی 
گسترده در ش��هرک صهیونیست نشین سدیروت 
بر اثر حمالت موش��کی مقاومت فلس��طین خبر 
دادند. با آغاز حمالت راکتی مقاومت، آژیر خطر در 
شهرک های نزدیک غزه از جمله شهرک نتیفوت به 
صدا درآمد و شهرک عس��قالن و منطقه تل الربیع 

هدف قرار گرفتند.  به گزارش شبکه المنار، وزارت 
خارجه اس��رائیل دیروز در بیانیه ای اعالم کرد که 
گروه های فلسطینی به مدت 9 ساعت شهرک های 
صهیونیست نش��ین را مورد هدف قرار داده اند. بر 
اساس این بیانیه، تعداد 1۵0 راکت به سمت تل آویو 
و دیگر شهرهای اسرائیلی ش��لیک شده است که 
تعداد 60 راکت را س��امانه های موشکی اسرائیل 
رهگیری و 90 فروند راکت به هدف اصابت کرده اند. 
همچنین این وزارتخان��ه تأکید کرد ک��ه در این 
حمالت 40 نفر زخمی شده اند. همچنین مدارس 
و ادارات تعطیل ش��ده اس��ت و زندگی در مناطق 
جنوبی اسرائیل تا تل آویو فلج ش��ده است. ارتش 
رژیم صهیونیستي در بیانیه ای گفته است:»برای 
اولین بار از سال 2004 اسرائیل دستور داده همه 
مدارس و ادارات از غزه تا تل آویو تعطیل ش��وند«. 
برخی منابع از استقرار تجهیزات امنیتی اسرائیلی و 
اتخاذ تدابیر فوق العاده در مناطق واقع در عمق 40 

کیلومتری از غزه خبر دادند. 
به گ��زارش روزنام��ه رأی الیوم، احم��د المدلل از 
فرماندهان جنبش جهاد اس��المی نیز تأکید کرد 
پاس��خ مقاومت فلسطین به اس��رائیل متناسب با 
جنایت ت��رور ش��هید ابوالعط��ا خواهد ب��ود. وی 
افزود:»مقاوم��ت از اطالع��ات و ت��وان نظام��ی و 
تجربه های کافی برای وارد ک��ردن ضربه دردناک 
به دشمن صهیونیس��ت برخوردار است«. المدلل 
افزود:»دش��من صهیونیس��ت نمی توان��د قواعد 
درگیری را که ش��هید ابوالعطا وضع کرده اس��ت، 
تغییر دهد«. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی 
جنبش مقاومت فلسطین )حماس( گفت:»سیاست 
ترور      ها موفق نخواهد بود و نخواهد توانست ما را از 
عقاید و روحیه رزمندگی ب��ازدارد«. فوزی برهم، 
از رهبران حماس هم تأکی��د کرد:»این جنایت      ها 
نمی تواند شوکت و هیبت مقاومت را درهم بشکند 
و نمی تواند مقاومت را از انجام دادن وظایف خود و 

پیشروی در مسیر جهاد منع کند.«
 رهبران مقاومت فلسطین پیش تر هشدار داده بودند 
که در صورت وقوع جنگ احتمالی در غزه، این بار 
تل آویو را هدف قرار خواهند داد. در درگیری     هایی 

که سال گذشته بین صهیونیس��ت     ها و گروه های 
فلسطینی درگرفت، بیش از 700 راکت به سمت 
اراضی اشغالی شلیک شد و س��امانه گنبد آهنین 
که صهیونیست     ها به آن می بالند تنها توانسته بود 

30درصد راکت     ها را رهگیری کند. 
نتانیاهو مدعی شد که اسرائیل دنبال تنش نیست، 
اما از خود دفاع خواهد کرد. نتانیاهو مدعی شد:»ما 
فرصت مناسب را برای کشتن ابوالعطا یافتیم و او 
را فوری کشتیم. در این حال ممکن است تنش     ها 
افزایش یابد«. نتانیاهو خطاب به صهیونیس��ت     ها 
گفت:»هموطنان اسرائیلی! از شما می خواهم که 
به دستورات جبهه داخلی دقت کنید و به آن گوش 
دهید زیرا این دستورات جان شما را نجات می دهد. 
آنچه شما باید انجام دهید این است که به دستورات 
و راهنمایی     ها عمل کنید و این برای امنیت تک تک 

شما مهم است.«
 فرار صهیونیست     ها به پناهگاه 

شلیک موشک     ها به سمت اراضی اشغالی، موجی 
از وحش��ت را در بین صهیونیس��ت     ها ایجاد کرده 
اس��ت. به گزارش مرکز اطالع رس��انی فلسطین، 
شهرک نشینان صهیونیست ساکن مناطق مجاور 
باریکه غزه از ترس هرگونه حمله یا عملیات مقاومت 
فلس��طین از طریق تونل های مرزی، به پناهگاه     ها 
هجوم برده اند. وزارت خارجه اسرائیل دیروز اعالم 
کرد:»آژیرهای هشدار در سراس��ر جنوب و مرکز 
فلسطین اشغالی به صدا درآمده اند و یک میلیون 
نفر در پناهگاه به سر می برند«. همچنین فیلم     هایی 
که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، نشان 
می دهد صهیونیست     ها در خیابان     ها از خودرو پیاده 
ش��ده و برای در امان ماندن در کنار خودرو     ها پناه 
گرفته ان��د. حمالت گروه های مقاوم��ت به اراضی 
اشغالی نگرانی شهرک نشینان را در پی داشته است 
و در سال های اخیر، دهها هزار نفر برای فرار از این 
حمالت، از اسرائیل به کشورهای اروپایی و امریکا 

مهاجرت کرده اند. 
 ترور برای بقا

ترور فرمانده مقاومت فلس��طین در شرایط فعلی 
بیش تر با هدف سیاسی از سوی نتانیاهو انجام شده 
است. نتانیاهو که در ماه های اخیر در تشکیل کابینه 
ائتالفی با دیگر احزاب صهیونیس��تی ناکام مانده 
است، سعی دارد با چنین اقداماتی رهبران احزاب 
را به ائتالف با خود متقاعد کند. نمایندگان عرب 
در پارلمان اسرائیل، اعالم کردند، نتانیاهو اوضاع 
نظامی را به منظور تالش برای بقای سیاسی خود 
تشدید می کند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ایمن 
عوده، از رهبران لیست مشترک )فراکسیون اعراب( 
در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت:»نتانیاهو 
ک��ه در انتخابات پیاپی شکس��ت خورده اس��ت، 
سیاست زمین سوخته را باقی خواهد گذاشت که 
این امر تنها تالشی ناامیدانه برای باقی ماندن در 
سمت خود است«. وی همچنین اعالم کرد:»طی 
یک دهه، نتانیاهو ه��ر روز صبح ب��رای تقویت و 
افزایش اش��غالگری و ممانعت از چش��م اندازهای 
صلح تالش می کرد و امروز نیز همین کار را کرده 
اس��ت«. نتانیاهو تالش می کند با ایجاد درگیری 
با گروه های مقاومت، افکار عمومی اس��رائیل را از 
بحران سیاس��ی منحرف کرده و ش��رایط را برای 
بقای سیاسی خود فراهم کند. وقوع جنگ سبب 
می شود نتانیاهو تا آرام ش��دن اوضاع امنیتی، به 
عنوان نخست وزیر به کار خود ادامه دهد. همچنان 
که دیروز جنگنده های صهیونیستی حمالتی را به 
برخی مناطق غزه انجام دادند که به گفته وزارت 
بهداشت این منطقه، چهار فلسطینی شهید و دهها 

تن دیگر زخمی شدند. 


