
رژیم صهیونیس��تی برای فرار از بحران 
سیاس��ی که به آن دچار است، در فضای 
کنونی به ماجراجویی خطرناکی دس��ت 
زده و ب��ه سیاس��ت ت��رور فرمانده��ان 
مقاومت در منطق��ه رو آورده ت��ا از این 
وضعیت رهایی یابد اما شکاف ها در درون 
سرزمین های اشغالی وخیم تر از آن است 

که با چنین اقداماتی به نتیجه برسد.
رژیم صهیونیس��تی که از زمان تأسیس 
خ��ود در س��ال 1948، ب��رای ح��ذف 
مخالفان خود، تروره��ای هدفمندی را 
انجام داده، بار دیگر این سیاس��ت را در 
پیش گرفته اس��ت. رسانه های اسرائیلی 
در هفته های اخیر فهرس��ت بلندباالیی 
از ش��خصیت های مح��ور مقاوم��ت را 
اعالم کرده اند که در لیس��ت ترور رژیم 
صهیونیس��تی قرار دارند. دور جدید این 
ترورها باز هم از فلس��طین شروع شده و 
هفته گذشته دو تن از فرماندهان جهاد 
اسالمی در غزه و دمشق، پایتخت سوریه 
توس��ط جنگنده ه��ای اس��رائیلی ترور 
شدند. مقامات صهیونیستی به این باور 
رسیده اند که نابودی گروه های مقاومت 
)حماس و جهاد اسالمی( در نوار غزه، با 
توجه به افزایش توانمندی های موشکی 
این گروه ها، عمالً غیرممکن است بنابراین 
برای کاهش تهدیدات امنیتی از س��وی 
فلسطینی ها، سناریوی ترور فرماندهان 
مقاومت فلس��طین را در دستور کار قرار 
داده اند تا ش��اید با ای��ن اقدامات امنیت 
خود را بیش از پیش افزایش دهند اما هر 
چه این اقدامات تروریستی افزایش یابد، 
پاس��خ فلس��طینی ها هم متناسب با آن 
افزایش خواهد یافت و حمالت موشکی 
جهاد اسالمی به سرزمین های اشغالی در 
واکنش به ترور بهاء ابوالعطا، از فرماندهان 
این گروه ب��ه خوبی به صهیونیس��ت ها 
فهماند که هر اقدامی علیه مقاومت، پاسخ 

کوبنده ای به همراه خواهد داشت.
بهاء ابوالعطا نخستین فرمانده فلسطینی 
نیست که به دست عناصر صهیونیستی 
به شهادت رسید و این سیاست در آینده 
نیز تکرار خواهد ش��د. سیاس��ت ترور از 
سوی طرف هایی انجام می شود که توان 
رویارویی مستقیم با رقیب خود را ندارند 
و از این شیوه برای پیش��برد اهدافشان 
اس��تفاده می کنن��د و به کارگی��ری این 
سیاست توس��ط رژیم صهیونیستی هم 
نش��ان می دهد که تل آویو ب��ه ضعف و 
ناتوانی خود در برابر فلسطینی ها اذعان 
دارد. اگرچه تا چند س��ال پیش ارتش تا 
بن دندان مسلح اسرائیل در موضع برتری 
نس��بت به گروه های مقاومت فلسطینی 
قرار داش��ت اما اکنون این برتری از بین 
رفته اس��ت و صهیونیس��ت ها در مقابل 
فلس��طینی ها حرفی برای گفتن ندارند. 
تروره��ای اس��رائیلی ها تنه��ا به حذف 
فیزیک��ی فرماندهان فلس��طینی ختم 
نمی ش��ود بلک��ه در عرصه ه��ای علمی 
هم صهیونیس��ت ها به ترور دانشمندان 

فلسطینی در جهان اقدام کرده اند.
لیس��ت تروره��ای رژیم صهیونیس��تی 
در دهه ه��ای اخی��ر نش��ان می دهد که 
صهیونیس��ت ها ب��ه ش��دت از جان��ب 
فلسطینی ها احس��اس خطر می کنند و 
برای اینکه از مش��کالت امنیتی رهایی 
پیدا کنند، دست به ترور فرماندهان ارشد 
گروه ه��ای مقاومت می زنند. اس��رائیل 

می خواهد با ترور رهبران فلسطین، روند 
پیروزی های مقاوم��ت را متوقف کند اما 
به اذعان صهیونیس��ت ها ای��ن اقدامات 
تاکنون شکست خورده است و حماس و 
جهاد اسالمی با قدرت بیشتر از گذشته به 
فعالیت های خود ادامه می دهند. مقامات 
و رسانه های اسرائیلی بارها هشدار داده اند 
در صورت وقوع جن��گ احتمالی، روزانه 
صدها موش��ک از غزه به سمت اسرائیل 
شلیک خواهد شد و این مسئله به نگرانی 

اصلی مقامات تل آویو تبدیل شده است.
ب��ه نظ��ر می  رس��د مقام��ات تل  آویو از 
جن��گ احتمالی ب��ا مح��ور مقاومت در 
آینده نگران هس��تند و تالش می کنند 
با موج س��واری بر روی بی  ثباتی سیاسی 
و امنیتی در کش��ورهای لبن��ان و عراق 
و جنگ فرسایشی در س��وریه، با حذف 
رهبران تأثیرگذار و مغز متفکر مقاومت 
در عرصه های موش��کی، توان نیروهای 

مقاومت را تضعیف کنند.
   فرار از بحران سیاسی 

رژی��م صهیونیس��تی که س��اختارهای 
سیاسی خود را بر مبنای چارچوب های 
امنیتی پایه ریزی کرده، همیش��ه برای 
رهایی از مشکالت سیاسی و بحران های 
داخلی، به دنبال بحران آفرینی و تنش با 
فلسطینی ها برآمده است تا برای مدتی 
حواس اف��کار عمومی را از مش��کالت به 
س��مت دیگری متوجه کند. تل آویو در 
س��ال های اخیر دچار بحران سیاس��ی 
ش��ده و برگ��زاری انتخابات پ��ی در پی 
نشان می دهد که این رژیم از درون دچار 
فرسایش شده و نارضایتی افکار عمومی 
و برگ��زاری اعتراضات سراس��ری علیه 
کابینه تل  آویو، همگی بیانگر بروز بحران 
سیاسی در داخل این رژیم است. بنیامین 
نتانیاهو، که به مدت 11 س��ال مس��ند 
نخس��ت وزیری اس��رائیل را قبضه کرده 
است، به ش��دت برای باقی ماندن مجدد 
در قدرت ت��الش می کند. حزب نتانیاهو 
که اکثریت کرسی های پارلمان اسرائیل 
را کسب نکرده، ناچار است برای رسیدن 
به هدفش با دیگر احزاب ائتالف کند اما 
به دلیل تضاد منافعی ک��ه بین نتانیاهو 

و رقبایش وجود دارد، تاکنون نتوانسته 
احزاب دیگر را برای تش��کیل کابینه به 
ریاست خود متقاعد کند. ادامه این بحران 
سیاسی می تواند نارضایتی های عمومی 
را افزای��ش داده و حتی ب��رای بقای این 
رژیم خطرناک باش��د و به همین خاطر، 
برای مقابله با این وضعیت شکننده، باید 
توجهات افکار عمومی از این بحران ها به 

سمت دیگری سوق داده شود.
نتانیاهو و تیم امنیتی او که ماجراجویی در 
نوار غزه را برای ادامه حیات خود ضروری 
می دانند، برای خاموش کردن اعتراضات 
مردمی و اینکه بر ناکامی های سیاس��ی 
خود س��رپوش بگذارند، باید هر از گاهی 
س��ایه تهدید را بر س��ر شهرک نشینان 
صهیونیست بیندازند و با شروع درگیری 
ب��ا گروه ه��ای مقاوم��ت در غ��زه، برای 
آرام سازی اوضاع در سرزمین های اشغالی 
استفاده  کنند. ترور فرماندهان فلسطینی 
در روزهای اخیر و تش��دید درگیری در 
غزه، در راس��تای فرار از بحران سیاسی 
در اسرائیل انجام ش��ده است. با توجه به 
اینکه رهبران صهیونیستی بر سر تشکیل 
کابین��ه ائتالفی دچار اختالفات ش��دید 
هس��تند، نتانیاهو با درگیری مجدد در 
غزه تالش می کند ب��ا امنیتی کردن فضا 
در سرزمین های اشغالی، احزاب دیگر را 
مجبور به ائتالف با خود کند و از طرفی با 
حذف مهره های کلیدی مقاومت، وجهه 
خود را در بین افکار عموم��ی و مقامات 
صهیونیس��تی که به شدت تخریب شده 

است، بهبود بخشد.
روی کار آم��دن نفتالی بن��ت، به عنوان 
وزیر جنگ اسرائیل که دشمن درجه یک 
فلسطینی ها به شمار می رود و در تندروی 
دس��ت کمی از نتانیاهو ندارد، بیانگر این 
اس��ت ک��ه رژی��م صهیونیس��تی برای 
ماجراجویی های جدید آماده می ش��ود. 
نتانیاهو سعی دارد با همراه کردن تندروها 
و ماجراجویی و تنش های محدود، فضای 
افکار عمومی را از فس��اد به امنیت تغییر 
دهد و با جلب نظر افکار عمومی، بار دیگر 
شانس خود را برای پیروزی در انتخابات 

احتمالی در آینده بیازماید.
   موازنه مقاومت مقابل اسرائیل 

ه��ر چن��د نتانیاه��و درصدد اس��ت با 
درگیری های مجدد در غزه، این منطقه 
محصور شده را به سرزمین های اشغالی 
ضمیمه کن��د اما این تالش ه��ا تاکنون 
بی نتیجه بوده و ت��وان نظامی گروه های 
مقاومت در غزه ب��ه مراتب قوی تر از قبل 
شده و به نوعی توازنی بین فلسطینی ها با 
اسرائیل به وجود آمده است. شلیک صدها 
موشک به س��رزمین های اشغالی و وادار 
کردن تل آویو به ت��ن دادن به آتش بس 
با ش��روط گروه های فلسطینی، حکایت 
از این دارد که مع��ادالت امنیتی به نفع 
فلسطینی ها در جریان است. شکست های 
پی در پی تل آویو در مقابل فلسطینی ها، 
صدای رس��انه های صهیونیس��تی را هم 
درآورده اس��ت و آنه��ا در گزارش ه��ای 
اخیر خود درباره نتانیاهو از تعبیر »مرد 
شکست« اس��تفاده کرده اند. رسانه های 
اسرائیلی با شکست های نتانیاهو در مقابل 
حماس و جهاد اسالمی، اذعان کرده اند که 
در صورت وقوع جنگ احتمالی با ایران، 
اسرائیل تاوان سنگینی خواهد پرداخت و 

نمی تواند در آن پیروز شود.

شلیک موشک به تل آویو در درگیری های 
اخیر غزه که برای اولین بار انجام شد، نشان 
داد که همه مناطق صهیونیست نشین در 
تیررس موش��ک های مقاومت قرار دارد 
و در صورت وق��وع جنگ همه جانبه، این 
اسرائیلی ها هس��تند که متضرر خواهند 
شد. این موشک ها چنان ترس و وحشتی 
را در بین صهیونیست ها ایجاد کرده که به 
گفته مقامات تل آویو بیش از یک میلیون 
صهیونیس��ت از بی��م حمالت موش��کی 
فلسطینی ها به پناهگاه ها فرار کردند که از 
زمان تأسیس رژیم صهیونیستی بی سابقه 
بوده اس��ت. با این وجود، در صورت بروز 
جن��گ همه جانب��ه و طوالنی مدت بین 
دو طرف، اس��رائیل از لحاظ اقتصادی و 
امنیتی آسیب پذیرتر خواهد بود. به خاطر 
توانایی موشکی گروه های مقاومت است 
که مقامات اس��رائیلی پ��س از چند روز 
درگیری در غزه، همیشه تن به آتش بس 
داده و شروط فلس��طینی ها را می پذیرند 
چراک��ه اس��رائیلی ها ت��وان ادامه جنگ 
طوالنی را ندارند. اگر زمانی تنها جنبش 
حماس تهدی��د امنیتی برای اس��رائیل 
به ش��مار می رفت، االن جهاد اس��المی 
هم به ای��ن نگرانی ها افزوده ش��ده و این 
گروه نیز رژیم صهیونیس��تی را به چالش 
کشیده است. قدرت روزافزون گروه های 
فلس��طینی در غزه، محاس��بات تل آویو 
را به هم ریخت��ه و صهیونیس��ت ها را در 
سیاست گذاری هایشان دچار مشکل کرده 
است. قرار گرفتن تمام اراضی اشغالی در 
تیررس موشک های فلسطینی ها، حاوی 
پیام مهمی به س��ران رژیم صهیونیستی 
است که اگر دست از پا خطا کنند، خواب 
را برای آنها حرام خواهن��د کرد. رهبران 
فلس��طینی در غ��زه تأکی��د کرده اند که 
پایه های رژی��م صهیونیس��تی را به لرزه 
درآورده ان��د و ابت��کار عمل را از دس��ت 

صهیونیست ها خارج کرده اند.
وحش��ت مقامات تل آویو تنه��ا از قدرت 
گروه های فلسطینی نیست بلکه اکنون 
گروه های بسیج مردمی عراق و انصاراهلل 
یم��ن ه��م در کن��ار ح��زب اهلل لبنان و 
مقاومت فلس��طین در جبهه واحد علیه 
صهیونیس��ت ها قرار گرفته ان��د و اضالع 
جدید محور مقاوم��ت در ماه های اخیر 
به هدف قرار دادن سرزمین های اشغالی 
هش��دار داده ان��د. قدرت گی��ری محور 
مقاومت و گسترش نفوذ آن در منطقه به 
کابوسی برای سران تل آویو تبدیل شده 
اس��ت. هر چند نتانیاهو و دیگر مقامات 
رژیم صهیونیستی با استفاده از سیاست 
ترور س��عی دارند برای خود محبوبیتی 
کسب کنند اما این تاکتیک برای کسب 
وجهه در سرزمین های اش��غالی اعتبار 
و جذابیتی برای اح��زاب و افکار عمومی 
نخواهد داش��ت و بر عک��س آن، در بین 
گروه  های فلس��طینی منج��ر به وحدت 

بیشتر خواهد شد.  
در پی ماجراجویی خطرناک تل آویو در 
نوار غزه و تالش برای ت��رور فرماندهان 
مقاومت، نتانیاهو بیش از پیش وارد بحران 
سیاسی خواهد شد و شکست های متعدد 
در مقابل فلس��طینی ها، از نفوذ و قدرت 
نتانیاهو در بین اسرائیلی ها می کاهد و با 
ناکامی در تشکیل کابینه ائتالفی، نتانیاهو 
به ایس��تگاه پایانی سیاس��ت نزدیک تر 

خواهد شد.

روزنامه  الجمهوریه 
سیدنعمتاهللعبدالرحیمزاده

دورنما
لبنان از نبیه  بری، 
رئی��س پارلمان 
لبنان، نقل کرده که وضعیت کشور را همانند »کشتی در 
حال غرق« می داند و احتمال می دهد که »اگر تدابیر الزم را 

اتخاذ نکنیم، کشور به طور کامل غرق خواهد شد.« 
تظاهرات در لبنان به ماه دوم خود وارد شده و این احساس 
خطر از سوی رئیس پارلمان کمی دیرهنگام به نظر می رسد 
اما همچنان که از سخنان خود بری هم معلوم شده، نگاه 
او به تشکیل دولت و بحرانی  اس��ت که به نظر می رسد در 
ابتدا چندان جدی گرفته نمی ش��د اما با فراگیر شدن آن 
منجر به سقوط دولت سعد حریری شد. سقوط این دولت 
بحران اعتراضات در خیابان ها را به بحران سیاسی در داخل 
ساختار سیاسی کشاند و شاید به همین جهت باشد که بری 
می گوید: »وضعیت کنونی کشور در زمینه تشکیل دولت 
شاهد رکودی کامل است و همه هر لحظه رویدادها را رصد 
می کنند اما تا این لحظه اوضاع هیچ تغییری نکرده است.« 
این حرف بری به طور خالصه وضعیت کلی برای تشکیل 
دولت و باز ش��دن راه فرار برای خروج از بحران را نش��ان 
می دهد که باید گفت جدا از خود بری، دیگر بازیگران اصلی 

به نوبه خود نقشی در این وضعیت دارند.
   استعفای تاکتیکی

سعد حریري در هفته دوم اعتراضات از مقام نخست وزیری 
لبنان استعفا داد و به نظر می رسید با این کار حاضر شده به 
خواست معترضان برای سقوط دولت پاسخ مثبت دهد. 
در واقع، استعفای او بعد از این بود که بسته اقتصادی اش 
نتوانس��ت معترضان را برای ترک خیابان ه��ا قانع کند. 
بس��ته اقتصادی حریری ش��امل وعده هایی مثل کاهش 
حقوق وزرای فعلی و سابق کابینه لبنان تا 50 درصد، عدم 
تجاوز حقوق مدیران عامل به بیش از 5 هزار دالر و حقوق 
قضات به بیش از 10 هزار دالر، انحالل برخی از ش��وراها 
و وزارتخانه ها مثل وزارت اطالع رسانی، کمک 3 میلیارد 
دالری دولت به بانک لبنان و دیگر بانک ها، وضع مالیات 
برای بانک ها و ش��رکت های بیمه تا 25 درصد و بازرسی 
دیوان محاسبات برای هر مناقصه ای باالتر از 25 هزار دالر 
می شد. این موارد به نوعی در پاسخ به شعار معترضان در 
خصوص فساد گسترده و ریش��ه دار بود تا این که به مردم 
اطمینان خاطر داده ش��ود دولت قصد کوتاه کردن دست 
مفسدان از قراردادهای کالن و کاهش سوءاستفاده مدیران 
از مقام خود را دارد اما زود معلوم شد که بسته حریری در بین 
معترضان چندان خریداری ندارد. درست یک روز بعد از این 
که حریری بسته اقتصادی خود را اعالم کرد، اعتراض های 
خیابانی در شهرهای لبنان از طرابلس در شمال تا صیدا در 
جنوب از سر گرفته شد و معلوم بود که حریری نمی تواند با 
این بسته گرهی از مشکل کشور بگشاید. به این جهت بود 
که حریری یکی دو روز بعد از شکست بسته اقتصادی اش 
از مقام نخست وزیری اس��تعفا داد تا این که دست کم در 
ظاهر همراهی خود را با معترضان نش��ان داده باش��د. در 
واقع، ای��ن دومین بار بود که حریری اس��تعفا می داد و بار 
نخست به دو سال قبل بازمی گردد که نوامبر 2017 و در 
جریان سفرش به عربستان سعودی، در مقابل دوربین های 
سعودی متن استعفای خود را قرائت کرد. تاکتیکی بودن 
آن استعفا برای اکثر مقام های لبنان واضح بود و به همین 
جهت هم با بازگشت حریری به لبنان، کار خود را در پست 
نخست وزیری ادامه داد. این بار نیز همین گمانه در مورد 
استعفای حریری مطرح ش��د به خصوص این که درست 
بعد از این استعفا، رسانه های نزدیک به او دوباره نامش را 
به عنوان گزینه محتمل نخست وزیری مطرح کردند و این 

موضوع از سوی خودش هم مطرح شد.
   نخست وزیر یک شبه

اقدام حریری برای کناره گیری از نخست وزیری خود به 
خود خألیی را برای تشکیل کابینه جدید به وجود می آورد 

که این خأل تنها با تعیین فردی جدید از س��وی میش��ل 
عون، رئیس جمهور لبنان، برای تش��کیل دولت جدید 
برطرف می شد. رایزنی بین عون و جریان های سیاسی و 
بین همین جریان طی دو هفته بعد از استعفای حریری 
برای حل این مسئله انجام می شد و در حالی که نام حریری 
کماکان به عنوان یک نام محتمل مطرح بود، ناگهان در 
ساعات آخر پنج شنبه گذش��ته فرد جدیدی مطرح شد. 
این فرد کس��ی نبود جز محمد الصفدی که سابقه قابل 
توجه تجاری و سیاسی دارد. الصفدی 75 ساله یکی از تجار 
موفق لبنانی است که در دولت های قبلی لبنان چندین 
بار مسئولیت چند وزارتخانه را به عهده داشته و مهم تر از 
همه این که فردی خوشنام و معروف به پاکدستی است. 
به نظر می رسید طرح نام او خبر خوشی برای برون رفت 
لبنان از بحران یک ماهه باش��د و رهبران سیاس��ی این 
کشور متقاعد ش��ده باش��ند که بر خالف گذشته، سعی 
کنند با سرعت بخشیدن به تشکیل دولت خأل موجود را 
برطرف کرده و به طور جدی به حل مشکل کمک کنند. 
این امیدواری با دیدار حریری با علیل خلیل، وزیر دارایی 
لبنان و حاج حسین خلیل، معاون سیاسی دبیرکل حزب اهلل 
لبنان تأیید می شد که سه طرف در این دیدار بر سر نامزدی 

الصفدی برای تصدی منصب نخست وزیری لبنان توافق 
کردند. با وجود این، نشانه هایی در همان ساعات اولیه بروز 
پیدا کرد که نشان می داد وضعیت به این صورت نیست بلکه 
طرح نام الصفدی فقط مقطعی کوتاه در بازی های سیاسی 
بیشتر نیست. اولین نشانه با حضور تعدادی از معترضان در 
مقابل خانه الصفدی در شهر طرابلس بود که علیه او شعار 
دادند و معلوم ش��د حتی قبل از جدی شدن نامزدی اش 
برای نخست وزیری، پاسخ منفی معترضان به او داده شده 
و نخواهد توانست مشکل اصلی و اعتراضات را حل و فصل 
کند. نشانه دیگر در نحوه انتش��ار خبر نامزدی الصفدی 
بود چراکه رسانه های عمدتاً نزدیک به حریری و جریان 
المستقبل این خبر را منتشر کردند و همین نیز باعث شد 
شک و تردیدهایی در مورد اصالت خبری یا دست کم قصد 
و نیت حریری و المستقبل برای نامزدی الصفدی ایجاد 
شود. برخی تحلیلگران این گمانه را مطرح کردند که جریان 
المستقبل نام الصفدی را در صدر فهرست نامزدی پست 
نخست وزیری قرار داده تا این که با وقوع اعتراضات علیه او، 
زمینه حذفش فراهم شده و گزینه  انتخابی بیشتر از گذشته 
محدود به حریری شود. اتفاقات چند روز گذشته این تحلیل 
را تأیید کرده و با انصراف الصفدی معلوم شد که او در حکم 
یک قربانی در مسیر حریری بوده تا به عنوان نخست وزیر 
یک شبه، کار حریری را برای تحمیل خواسته هایش بر دیگر 

احزاب سیاسی آسان تر کند.
   دولت یکدست

حاال و با کنار رفتن الصفدی از نامزدی پست نخست وزیری، 

گزینه بازگشت حریری به این پست جدی تر از قبل شده 
و او آماده می شود که بعد دو از هفته پس از کناره گیری 
دوباره به مقام خود بازگردد. حریری بعد از استعفا برخی از 
نزدیکانش را مورد حمله قرار داد و گفت »برخی طرف های 
لبنانی که نزدیک به من بودند از من بهره برداری کردند« 
و »آنها از من اس��تفاده کردند و من را دزدیدند، همه آنها 
در لیس��ت رفته اند و به اذن خدا مؤاخذه خواهند ش��د و 
باید پاسخگو باشند. این مرحله سیاسی بسیار حساسی 
اس��ت.« حریری در آن موقع به صورت مشخص معلوم 
نکرد که منظورش چه کس��انی اس��ت اما دست کم این 
نکته را روشن کرد که در صورت بازگشت به قدرت قصد 
تسویه  حساب جدی دارد اما فهرست این تسویه حساب 
را مشخص نکرده تا این که دستش بازبماند. در این میان، 
رقبای همیشگی سیاسی به طور طبیعی در فهرست او 
جای خود را دارند و حاال با وجود اعتراضات بیش از یک 
ماه و بازگشتش به قدرت می تواند تسویه حساب خود را 
ش��امل حال آنها نیز بکند. این نحوه بازگشت حریری به 
قدرت تنها به معنای تشکیل کابینه ای یکدست متشکل 
از افرادی نزدیک به خودش است که نه تنها نمایندگانی 
از جریان های سیاسی رقیب در آن حضور نداشته باشند 

بلکه حتی از افراد هم جریان هم هر کسی امکان حضور در 
کابینه را نداشته باشد. حریری این هدف را تحت عنوان 
کابینه تکنوکرات دنبال می کند. در واقع، تشکیل کابینه 
تکنوکرات عاری از حضور گروه های سیاسی و تنها متشکل 
از وزیران متخصص یکی از ش��عارهای معترضان است 
که حاال حریری از این خواسته معترضان برای تشکیل 
کابینه دلخواه و یکدس��ت خود بهره برداری می کند. در 
مقابل، عون و عمده گروه های سیاس��ی به دنبال کابینه 
به اصطالح نصف - نصف هس��تند به این معنا که نیمی 
از اعضای کابینه نماینده جریان های سیاس��ی باش��د و 
نیم دیگر از سوی افراد تکنوکرات باشد. جریان ملی آزاد 
نزدیک به میشل عون بیانیه ای صادر کرده تا نقش حریری 
را در کنار زدن الصفدی برمال کن��د و البته در مقابل هم 
حریری سعی کرده تا خود را بی تقصیر نشان دهد. این رد 
و بدل ش��دن اتهامات از دو طرف در حالی انجام می شود 
که خود الصفدی در پاسخ به بیانیه حریری گفته آنچه در 
این بیانیه آمده برخالف مطالبی است که حریری برای او 
مطرح کرده بود و به دلیل همان مطالب بود که از پذیرش 
مسئولیت کابینه جدید انصراف داده است. در هر صورت، 
نقش حریری در مطرح شدن نام الصفدی و سوختن این 
نام طی یک روز نکته ای نیست که بتوان آن را پنهان کرد 
و حاال حریری س��عی می کند در این عرصه تنها کاندیدا 
برای نخست وزیری باشد و با استفاده از اعتراضات موجود، 
شرایط مورد نظرش را به میشل عون و دیگر احزاب برای 

تشکیل دولت یکدست مطلوبش اعالم کند.
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88498444س��رويس بین الملل

 سناریوی ترور
برای الپوشانی بحران سیاسی در تل آویو

حذف فرماندهان مقاومت به اتحاد بیشتر فلسطینی ها منجر می شود

روی کار آم�دن نفتالی بنت، 
به عنوان وزیر جنگ اسرائیل 
ک�ه دش�من درج���ه یک 
فلسطینی ها به شمار می رود 
و در تن�دروی دس�ت کمی از 
نتانیاه�و ن�دارد، بیانگر این 
اس�ت که رژیم صهیونیستی 
برای ماجراجویی های جدید 
آماده می شود. نتانیاهو سعی 
دارد با همراه کردن تندروها 
و ماجراجوی�ی و تنش ه�ای 
محدود، فضای افکار عمومی 
را از فس�اد به امنی�ت تغییر 
دهد و ب�ا جل�ب نظ�ر افکار 
عمومی، بار دیگر شانس خود 
را برای پی�روزی در انتخابات 
 احتمالی در آین��ده بیازماید

روحاهللصالحی
 قربانی  کردن الصفدی رویکرد

برای دولت یکدست حریری!

ــورخ  ــالیانه م ــادى س ــى ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
1398/5/16و نامــه شــماره 506/19/1146 مــورخ 1398/7/24اداره 
 تعــاون روســتایى شهرســتان نیشــابور تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ــاى ســلیمان  ــب شــد. - آق ــى ســال 1397 تصوی ــاى مال - صورته
ســاالرى بــه شــماره ملــى 1061402002 و آقــاى مصطفى ســاالرى 
بــه شــماره ملــى 1061755975 بــه عنــوان بــازرس اصلــى بــراى 
ــغ  ــد. - ســرمایه شــرکت از مبل ــى انتخــاب گردیدن ــک ســال مال ی
647700000 ریــال بــه مبلــغ 998100000 افزایــش یافــت و مــاده 

مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد. 

آگهــى تغییــرات شــرکت تفریحــى وگردشــگرى چشــمه ســبز گلمــکان 
شــرکت تعاونــى به شــماره ثبــت 376 و شناســه ملــى 10861592399 
ــورخ 1398/5/18و  ــادى م ــى ع ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عموم ب
نامــه شــماره 5471 مــورخ 1398/8/4اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــى 
شهرســتان چنــاران تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: - محمــود جمالــى بــه 
ــى 0939603616  ــه کدمل ــد ب ــد جاوی ــى 5229246758 و حمی کدمل
ــى  ــازرس اصل ــوان ب ــه عن ــى 5229246278 ب ــه کدمل ــالح ب -احمــد ف
ــه  ــه کدملــى0939668858 و قاســم شــفیعى ب و رضــا ذوقــى ارکــى ب
ــک  ــراى ی ــدل ب ــى الب ــازرس عل ــوان ب ــه عن ــى 5229963301 ب کدمل
ــورد  ــال 97 م ــى س ــاى مال ــد . - صورته ــاب گردیدن ــى انتخ ــال مال س

تصویــب قــرار گرفــت.

ــورخ  ــاده م ــوق الع ــى ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــى  ــز اصل ــانى مرک ــد: نش ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی 1398/6/12تصمیم
شــرکت از محــل قبلــى بــه آدرس اســتان خراســان رضــوى، 
شهرســتان مشــهد، بخــش مرکزى، شــهر مشــهد، محلــه فرهنگیان 
ــید  ــان س ــاد 21]، خیاب ــل آب ــگ 18-وکی ــیدرضى [فرهن ــوار س بل
ــه اول کدپســتى  ــالك -165، طبق رضــى 6 [شــهید رضــوى 22]، پ
9188844751 تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح 
فــوق اصــالح گردیــد. تعــداد اعضــاء هیــأت مدیــره از 3 نفــر بــه 4 
ــد.  ــنامه اصــالح گردی ــه اساس ــاده مربوط ــت و م ــش یاف نفرافزای

ــه  ــورخ 1398/8/4 ونام ــادى م ــى ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
شــماره 1533 مــورخ  1398/8/18 اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــى خلیــل ابــاد 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 1. محســن نجاریــان 0890157091 بــه ســمت 
ــى  ــازرس عل ــه ســمت ب ــى و احســان صفــرى 0890025721 ب ــازرس اصل ب

البــدل بــراى مــدت یــک ســال مالــى انتخــاب شــدند. 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى مــورخ 1397/7/4و نامه شــماره 6893 
مــورخ 1397/10/2 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــى خراســان رضــوى تصمیمــات ذیل 
اتخــاذ شــد: 1. فاطمــه اســماعیلى مقــدم 0872051072 بــه ســمت بــازرس اصلــى و 
لیــال عوضعلــى پــور یحیــى 2219369315 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل شــرکت 
بــراى ســال مالــى 1397 انتخــاب شــدند 2. صورت هــاى مالــى 96 بــه تصویــب رســید. 

ــورخ  ــالیانه م ــادى س ــى ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
1398/5/16و نامــه شــماره 506/19/1146 مــورخ 1398/7/24اداره 
 تعــاون روســتایى شهرســتان نیشــابور تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ــاى ســلیمان  ــب شــد. - آق ــى ســال 1397 تصوی ــاى مال - صورته
ســاالرى بــه شــماره ملــى 1061402002 و آقــاى مصطفى ســاالرى 
بــه شــماره ملــى 1061755975 بــه عنــوان بــازرس اصلــى بــراى 
ــغ  ــد. - ســرمایه شــرکت از مبل ــى انتخــاب گردیدن ــک ســال مال ی
647700000 ریــال بــه مبلــغ 998100000 افزایــش یافــت و مــاده 

مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد. 

آگهــى تغییــرات شــرکت تفریحــى وگردشــگرى چشــمه ســبز گلمــکان 
شــرکت تعاونــى به شــماره ثبــت 376 و شناســه ملــى 10861592399 
ــورخ 1398/5/18و  ــادى م ــى ع ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عموم ب
نامــه شــماره 5471 مــورخ 1398/8/4اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــى 
شهرســتان چنــاران تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: - محمــود جمالــى بــه 
ــى 0939603616  ــه کدمل ــد ب ــد جاوی ــى 5229246758 و حمی کدمل
ــى  ــازرس اصل ــوان ب ــه عن ــى 5229246278 ب ــه کدمل ــالح ب -احمــد ف
ــه  ــه کدملــى0939668858 و قاســم شــفیعى ب و رضــا ذوقــى ارکــى ب
ــک  ــراى ی ــدل ب ــى الب ــازرس عل ــوان ب ــه عن ــى 5229963301 ب کدمل
ــورد  ــال 97 م ــى س ــاى مال ــد . - صورته ــاب گردیدن ــى انتخ ــال مال س

تصویــب قــرار گرفــت.

ــورخ  ــاده م ــوق الع ــى ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــى  ــز اصل ــانى مرک ــد: نش ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی 1398/6/12تصمیم
شــرکت از محــل قبلــى بــه آدرس اســتان خراســان رضــوى، 
شهرســتان مشــهد، بخــش مرکزى، شــهر مشــهد، محلــه فرهنگیان 
ــید  ــان س ــاد 21]، خیاب ــل آب ــگ 18-وکی ــیدرضى [فرهن ــوار س بل
ــه اول کدپســتى  ــالك -165، طبق رضــى 6 [شــهید رضــوى 22]، پ
9188844751 تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح 
فــوق اصــالح گردیــد. تعــداد اعضــاء هیــأت مدیــره از 3 نفــر بــه 4 
ــد.  ــنامه اصــالح گردی ــه اساس ــاده مربوط ــت و م ــش یاف نفرافزای

ــه  ــورخ 1398/8/4 ونام ــادى م ــى ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
شــماره 1533 مــورخ  1398/8/18 اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــى خلیــل ابــاد 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 1. محســن نجاریــان 0890157091 بــه ســمت 
ــى  ــازرس عل ــه ســمت ب ــى و احســان صفــرى 0890025721 ب ــازرس اصل ب

البــدل بــراى مــدت یــک ســال مالــى انتخــاب شــدند. 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى مــورخ 1397/7/4و نامه شــماره 6893 
مــورخ 1397/10/2 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــى خراســان رضــوى تصمیمــات ذیل 
اتخــاذ شــد: 1. فاطمــه اســماعیلى مقــدم 0872051072 بــه ســمت بــازرس اصلــى و 
لیــال عوضعلــى پــور یحیــى 2219369315 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل شــرکت 
بــراى ســال مالــى 1397 انتخــاب شــدند 2. صورت هــاى مالــى 96 بــه تصویــب رســید. 


