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نگرانیصهیونیستها
ازوقوعانتفاضهدرکرانهباختری

پیامده�ای  ب�ه  نس�بت  زب�ان  عب�ری  روزنام�ه  ی�ک 
کران�ه  ب�ه  صهیونیس�تی  ارت�ش  مک�رر  یورش ه�ای 
باخت�ری ب�ر ثب�ات حکمران�ی محم�ود عب�اس هش�دار داد. 
روزنامه » یسرائیل هیوم « روز     شنبه در گزارشی نوشت: بعد از بازداشت    ها 
و ترور اعضای مقاومت فلسطین توسط ارتش در کرانه باختری انتقاد 
مردم فلسطین از محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
افزایش یافته است. محافل فلسطینی می گویند عباس به اسرائیل در 
شهرهای فلسطینی آزادی عمل داده اس��ت و در صورتی که اسرائیل 
به فعالیت هایش ادامه دهد علیه عباس ش��ورش خواهد ش��د. در این 
گزارش آمده است: انتش��ار بیانیه های محکومیت در دفتر عباس بعد 
از بازداشت    ها یک عمل عادی است و این برای ملت فلسطین یک کار 
بی فایده است. تعدادی از فلسطینی    ها تشکیالت خودگردان فلسطین 
را به ویژه بعد از ترور ابراهیم النابلسی، از اعضای مقاومت و دو تن دیگر 
از رفیقانش در نابلس به همکاری با اس��رائیل مته��م می کنند. برخی 
فلسطینی    ها می گویند: دستگاه امنیت تشکیالت خودگردان فلسطین 
کجا هستند؟ چرا مانع کار اسرائیل نمی شوند؟ تشکیالت خودگردان و 
دستگاه های امنیتی به جای کمک کردن به جوانان مان برای مبارزه و 
مقابله با نیروهای اسرائیلی پنهان می شوند. در این گزارش آمده است: 
نابل��س و اردوگاه های آوارگان در کرانه باختری مناطقی هس��تند که 
تشکیالت خودگردان فلس��طین نمی تواند در داخل آن فعالیت کند. 
چالش تقریباً هر باری که دستگاه های تشکیالت خودگردان فلسطین 
برای بازداشت    ها و اقدامات امنیتی وارد عمل می شوند شروع می شود. 
منابع فلسطینی معتقدند که مسئله قدرت نداشتن نیست بلکه مسئله 
اراده نداشتن است. عباس نمی تواند به نیروهای امنیتی اش دستور بدهد 
که به اردوگاه    ها یورش برده و سالح افراد مسلح را بگیرند و اگر این اتفاق 
بیفتد ملت فلس��طین فکر می کنند که عباس علیه مقاومت فلسطین 
تالش می کند و می خواهد آن را س��رکوب کند. این روزنامه نوش��ت: 
اقدامات فشرده اسرائیل در شهرهای کرانه باختری می تواند عباس را 
دچار مشکل کند. اگر عباس به این موضع خود ادامه بدهد ممکن است 
یک انتفاضه داخلی علیه حکومتش اتفاق بیفتد«. این گزارش درحالی 
است که محمود عباس و تشکیالت خودگردان همسو با سیاست های 
رژیم صهیونیستی در سال های اخیر از قدرت گیری گروه های مقاومت 
در کرانه باختری جلوگیری کرده و حتی اطالعاتی را از اعضای مقاومت 
حماس و جهاد اسالمی به صهیونیست   ها داده اند و به نوعی در میدان 

تل آویو بازی کرده اند. 
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 نفتکش النا به زودی عازم ایران می شود
عملیات انتقال نفت مسروقه ایران به کشتی النا در آب های یونان در حال 
انجام است و کشتی به زودی همراه محموله کامل نفت، عازم کشور خواهد 
شد.  به گزارش فارس، سفارت جمهوری اسالمی ایران در آتن ، در صفحه 
توئیتر خود اعالم کرد: »عملیات انتقال نفت مسروقه ایران به کشتی النا 
) کشتی حامل نفت ایران(، در آب های یونان در حال انجام است و کشتی 

به زودی همراه محموله کامل نفت، عازم کشورمان خواهد شد.«
-----------------------------------------------------

  دیدار رؤسای جمهور امریکا و چین طی نوامبر 
یک روزنامه امریکایی از دیدار رو در روی رؤسای جمهور چین و امریکا 
طی ماه نوامبر خبر داد.  وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش 
داد، مقامات چینی درحال آماده کردن مقدمات سفر شی جین پینگ 
به جنوب شرقی آس��یا و دیدار وی با جو بایدن در ماه نوامبر هستند. 
کرت کمپبل هماهنگ کننده بایدن در امور منطقه هند و اقیانوس آرام، 
در یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت که بایدن و جین پینگ در 
آخرین تماس خود در مورد مالقات حضوری احتمالی صحبت و توافق 
کردند که تیم آنها جزئیات را پیگیری کند. این اولین سفر خارجی رهبر 
چین طی نزدیک به سه سال اخیر و اولین دیدار شخصی وی با بایدن از 

زمان آغاز ریاست جمهوری به شمار می رود. 
-----------------------------------------------------

  ادامه نفت دزدی امریکا در سوریه
منابع رسمی سوریه با انتشار تصاویر جدیدی خبر دادند که امریکا دهها 
کامیون حامل سوخت سرقت شده از سوریه را به کشورهای مجاور قاچاق 
کرده است.  خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، با انتشار تصاویری به نقل 
از خبرنگار خود گزارش داد که امریکا ۸۹تانکر حامل نفت سرقت  شده 
از میدان های نفتی منطقه »الجزیره« )شمال شرق( را از سوریه خارج 
کرده است.  بر اس��اس داده های وزارتخانه نفت سوریه، حوزه نفت این 
کشور از آغاز جنگ تا اواسط س��ال جاری حدود ۱۰۵ میلیارد دالر در 
نتیجه عملیات سرقت نفت توسط امریکا متحمل خسارت های سنگین 
شده است. همچنین، اقدامات امریکا و شبه نظامیان وابسته به این کشور 
در سوریه تلفات جانی نیز به همراه داشته به نحوی که ۲۳۵ نفر کشته، 

۴۶ نفر زخمی و ۱۱۲ نفر ربوده شده اند. 
-----------------------------------------------------

  حزب اهلل: هرچه سریع تر دولت تشکیل شود
رئیس فراکسیون پارلمانی حزب اهلل لبنان رهبران سیاسی این کشور را 
به تشکیل هرچه سریع تر دولتی با اختیارات کامل که بتواند بحران های 
کنونی را حل کند، دعوت کرد.  به گزارش النش��ره، محمد رعد، رئیس 
فراکس��یون » وفاداری به مقاوم��ت « در پارلمان لبنان در مراس��م روز 
سیزدهم محرم عالوه بر اینکه بر همبستگی حزب اهلل با تمام مظلومان 
تأکید کرد، گفت: »ما خواهان تش��کیل هرچه س��ریع تر یک دولت با 
اختیارات کامل و شایسته هستیم که بتواند وظایف خود را در قبال مردم 
انجام داده و مشکالت برق، آب، آموزش، بهداشت و بازار کار را حل کند.« 
 محمد رعد درباره موضوع ترسیم مرزهای دریایی گفت: »حزب اهلل منتظر 
است تا آموس هوکشتاین، نماینده امریکا در مذاکرات ترسیم مرزهای 
دریایی پاسخ رژیم صهیونیستی را به ما اعالم کند. ما منتظر می مانیم 
اما نه برای یک زمان طوالنی. « وی تصریح کرد: »دشمن صهیونیستی 
باید بداند که محاسبات ما تا زمان آزادی کامل آب      ها و سرزمین ما باقی 

خواهد ماند و انگشت ما روی ماشه خواهد بود.«
-----------------------------------------------------

 سومالی در آستانه یک فاجعه است
سازمان ملل درباره خطر بروز گرسنگی و قحطی در سومالی هشدار داد 
و اعالم کرد، صد     ها هزار سومالیایی در فاصله یک قدمی قحطی هستند.  
به گزارش آناتولی ترکیه، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان 
ملل در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک اظهار کرد: »پس از چهار دوره 
خشکسالی پیاپی )در سومالی( احتماالً دور پنجم پس از بد     ترین موج 
خشکسالی ۴۰ سال اخیر، فاجعه بار است. « دوجاریک گفت: »سومالی 
در آستانه یک فاجعه است و صد     ها هزار تن در این کشور در یک قدمی 

قحطی هستند.«
-----------------------------------------------------

  پایان سومین مرحله آبگیری اتیوپی از سد النهضه
دولت اتیوپی از پایان مرحله سوم آبگیری سد النهضه به رغم اعتراضات 
س��ودان و مصر خبر داد.  به گزارش رأی الیوم، آبی احمد، نخست وزیر 
اتیوپی اعالم کرد، مرحله سوم آبگیری س��د النهضه پایان یافته است. 
وی در سخنرانی تلویزیونی خود از محل س��د النهضه واقع در شمال 
غربی اتوپی که بزرگ ترین س��د از نوع خود در آفریقا به شمار می آید، 
خاطرنشان کرد: »آنچه پشت سر من می بینید، تکمیل سومین مرحله 
آبگیری است. نیل موهبتی اس��ت که خداوند به ما عطا کرده است تا 

اتیوپی      ها بتوانند از آن بهره ببرند.«

با کشف اسناد » فوق محرمانه « از اقامتگاه ترامپ در فلوریدا

دموکراتهاباهمهتوان
راهورودترامپبهانتخاباترامیبندند

درحالی که احتم�ال نامزدی مج�دد دونالد ترام�پ در انتخابات 
ریاست جمهوری 2024، بیش از پیش به واقعیت نزدیک می شود، 
دموکرات  ها تالش می کنند پرونده ه�ای زیادی را از تخلفات او رو 
کنند تا مانع ورود او به کارزار انتخاباتی شوند. از این رو، دادگستری 
امریکا اس�ناد فوق محرمانه ای را از محل اقامت ترامپ به دس�ت 
آورده است که افشای محتوای آنها می تواند به ضرر او تمام شود. 
به گزارش »ج��وان«، دموکرات  ها که چند ماهی اس��ت در جلس��ات 
اس��تماع کنگره، دنبال یافتن حقایق اتفاقات حمله ه��واداران دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا به ساختمان کنگره در ژوئن ۲۰۲۱، 
هستند با همه ابزارهای الزم تالش می کنند او را به انجام کودتا در این 
کشور متهم کنند. به گزارش روزنامه القدس العربی، مأموران اف بی آی 
در جریان بازرس��ی ملک ش��خصی ترامپ در ایالت فلوریدا، اس��ناد با 
مهر کاماًل محرمانه کش��ف کردند. براس��اس گ��زارش قاضی تحقیق، 
در مجموع ۱۱ س��ند و مدرک محرمانه در این عملیات کشف و ضبط 
شده است. بخشی از این اسناد در طیف »اطالعات مجزای حساس « یا 
» فوق محرمانه « طبقه بندی شده اند؛ داده     هایی که افشای آنها می تواند 
»منافع ملی « ایاالت متحده را در خطر قرار دهد، از جمله سندی مربوط 
به » رئیس جمهور فرانسه.« مأموران اف بی آی با حکم دادگستری مأمور 
تحقیق درباره نقض احتمالی سه قانون فدرال امریکا بودند. مهم  ترین 
قانون شکنی که ترامپ متهم به آن اس��ت، نقض ممنوعیت های قانون 
جاسوسی است. مأموران اف بی آی دو    شنبه هفته گذشته  در زمانی که 
رئیس جمهور پیشین امریکا در برج ترامپ در نیویورک به سر می برد، 
به خانه وی در فلوریدا ی��ورش برده و آنجا را تفتی��ش کردند. روزنامه 
واشنگتن پست به نقل از منابع نزدیک به تحقیقات اعالم کرد که در میان 
اسناد کشف شده، اسناد طبقه بندی شده مربوط به سالح های هسته ای 
هم وجود دارد. ترامپ در اظهارنظری ظاهراً صحت این اطالعات را رد 
کرد و گفت که »مسئله تسلیحات هسته ای یک فریب و حقه است و اشاره 

کرد که اف بی آی ممکن است شواهدی را در خانه او قرار داده باشد.«
 حمایت جمهوریخواهان از ترامپ

در پ��ی تصمی��م دادگاه ب��رای لغ��و حکم تفتی��ش عم��ارت ترامپ ، 
جمهوریخواهان کنگره امریکا بالفاصله و بدون معطلی، حمایت خود را 
از رئیس جمهور سابق اعالم کردند. دونالد ترامپ و همقطارانش در حزب 
جمهوریخواه این بازرسی را »سیاسی کاری« خوانده و دموکرات  ها را به 
تالش برای ممانعت از حضور رئیس جمهوری پیشین در انتخابات آینده 
توصیف کردند اما دولت دموکرات جو بایدن این اتهام را رد می کند. به 
گزارش روزنامه نیویورک تایمز، تیلور گری��ن یکی از جمهوریخواهان 
کنگره ضمن متهم کردن دادستان کل امریکا در سوءاستفاده از قدرتش، 
اظهار کرد آنچه که علیه ترامپ انجام می شود، نوعی شکنجه سیاسی 
دشمنان جو بایدن است و تمام اهداف این قبیل اقدامات، جلوگیری از 
به قدرت رسیدن دوباره ترامپ است. ما نمی توانیم این موضوع را تحمل 
کنیم. این درحالی است که در ماه های اخیر جلسات استماع کنگره با 
حضور مقامات دولت ترامپ برگزار شده است تا جزئیات بیشتری درباره 
حوادث ناگوار حمله به کنگره به دست آورند. دموکرات  ها با استناد به 
اظهارات مقامات سابق کاخ سفید بر این باورند که ترامپ متهم به اجرای 
کودتا در امریکا بوده اس��ت و باید متهم شناخته شود و برای همیشه از 
رقابت های سیاسی کنار برود. این درحالی است که جمع بندی جلسات 
کنگره هنوز به اتمام نرسیده و دیوان عالی امریکا هم تاکنون نظر نهایی 
در این زمینه ارائه نداده است. در صورتی که رأی دیوان عالی و جلسات 
اس��تماع کنگره، ترامپ را محکوم کند، او دیگر نمی تواند در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۴  یا هر رقابت سیاس��ی دیگری در این کشور 
نامزد شود. اما ترامپ بار    ها گفته که دموکرات  ها در پرونده سازی علیه او 
شکست خواهند خورد و او و تیمش سال ۲۰۲۴ دوباره کاخ سفید را از 
دموکرات    ها پس خواهند گرفت. ترامپ در هفته های اخیر بار    ها از برنامه 
اقتصادی و سیاست خارجی دولت بایدن به شدت انتقاد کرده و گفته که 
امریکا در دوران بایدن در حال افول است. دموکرات  ها از حضور مجدد 
ترامپ در انتخابات آتی واهمه دارند و به همین منظور تالش می کنند 
به هر نحوی ش��ده تا پیش از ش��روع رقابت ه��ای درون حزبی بتوانند 
پرونده های خود را علیه او به نتیجه برسانند. هرچند تالش دموکرات  ها 
برای کنار زدن ترامپ و پیروزی مجدد بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ درحالی 
اس��ت که بیش از نیمی از امریکایی    ها در نظرس��نجی های اخیر اعالم 
کرده اند که نه ترامپ را می خواهند نه بایدن، و حتی ش��انس پیروزی 
ترامپ بیشتر از بایدن است و همین مسئله نگرانی دموکرات  ها را در پی 
داشته است. لذا تنها راه مقابله با روی کار آمدن ترامپ پرونده سازی و 

متهم شناختن او در حوادث حمله به کنگره است. 

نمایندهامریکا:
هنوزبرسررفعتحریمهاتوافقنکردهایم!

غربی         ها ادعا می کنند بهترین متن برای احیای 
برجام روی میز است و با انداختن مجدد توپ به 
زمین ایران می گویند آینده برجام به تصمیم 
نهایی ایران بس�تگی دارد ام�ا نماینده دولت 
امریکا در ام�ور ایران که نق�ش مذاکره کننده 
اصلی این کشور را در مذاکرات وین ایفا می کند، 
اعتراف کرده است که هنوز بر سر رفع تحریم         ها 
که اساس مفاد برجام اس�ت و خواسته اصلی 
طرف ایرانی است توافقی صورت نگرفته است. 
این اقدام می تواند در مسیر رسیدن به هرگونه 
توافق احتمالی خل�ل ایجاد کند، زیرا ش�رط 
ایران برای احی�ای برجام لغو هم�ه تحریم         ها 

عنوان شده است. 

پس از پنج م��اه وقفه، دور جدی��د مذاکرات رفع 
تحریم های ایران از پنج  ش��نبه گذش��ته به مدت 
چهار روز ادامه داشت. در فضایی که گمانه زنی         ها 
درباره آینده مذاکرات ب��ار دیگر قوت گرفته بود، 
روزنامه وال اس��تریت ژورنال روز جمعه به نقل از 
اروپایی         ها ادعا کرد که آنها امتی��ازات ویژه ای به 
ای��ران داده اند. اگرچه درب��اره همین موضوع هم 
نمی توان با قطعیت نظر داد اما بزرگ ترین هدف 
احیای برجام لغو همه تحریم         ها است و این چیزی 
است که تاکنون امریکا با آن موافقت نکرده است 
و ادامه این روند می تواند به نوعی راه رس��یدن به 
توافق را مسدود کند. در واقع ایران در دور جدید 
مذاکرات، در پی تضمین جلوگیری از خروج مجدد 
از برجام است اما امریکا همچنان در همان مبنای 

اولیه رفع تحریم         ها مانده است. 
 واشنگتن آژانس را تحت فشار نمی گذارد

این موضوعی اس��ت که راب��رت مال��ی نماینده 
دولت امریکا در امور ایران در گفت وگو با ش��بکه 
پی بی اس هم به نوعی به آن اذع��ان کرد. وی در 
پاس��خ به س��ؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا 
بر سر رفع تحریم های ایران توافقی حاصل شده 
یا خیر گفت: »توافقی نش��ده اس��ت. چون تا بر 
سر همه چیز توافق نش��ود بر سر هیچ چیز توافق 
نمی شود.« مذاکره کننده ارش��د امریکا در ادامه 
اضافه کرد: »یک متن وجود دارد. فهم مشخصی 
از اینکه هماهنگ کننده اتحادیه اروپا چه نظری 
دارد وجود دارد. « رابرت مال��ی در ادامه ادعاهای 
مطرح ش��ده در روزنامه وال اس��تریت ژورنال که 
مدعی شده بود امریکا و اروپا در صورت همکاری 
ایران با آژانس اتمی به بسته شدن پرونده تحقیقات 
این نهاد بین المللی از چند مکان در ایران کمک 

خواهند ک��رد را تکذیب کرد. او در پاس��خ به این 
س��ؤال که آیا امریکا در این زمینه به ایران امتیاز 
خواهد داد، گفت: »نه ما این را روش��ن کرده ایم. 
البته می دانم گزارش          هایی منتشر شده اما موضع 
ما شفاف است و آن هم این است که ما هیچ فشاری 
روی آژانس برای بستن پرونده مسائل باقی مانده 

نخواهیم گذاشت.«
رابرت مالی در ادامه در حالی که س��عی می کرد 
مانند همه ادوار مذاکرات، بار این مسئله را بر دوش 
ایران بیفکند، تصریح کرد: »آن پرونده زمانی بسته 
می شود که ایران همان پاسخ های معتبر فنی را که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواس��ت کرده، 
بدهد. به محض اینکه ای��ن کار را انجام بدهند و 
به محض اینکه آژانس راضی ش��ود ما هم راضی 

خواهیم شد. اما ما قبل از آن راضی نمی شویم.«
 امریکا به اروپا امتیازی نمی دهد

دیگر س��ؤال مجری پی بی اس به ادعای دیگری 
مربوط          می شد که پایگاه خبری پولیتیکو مطرح 
کرده بود. این رسانه مدعی شده در متن پیشنهادی 

اتحادیه اروپا بندی وجود دارد که به کاهش فشار 
بر سپاه پاسداران انقالب اس��المی منجر خواهد 
ش��د. این بند به برخی از طرف های غیرامریکایی 
اجازه خواه��د داد با برخی طرف ه��ای مرتبط با 
سپاه پاسداران معامالتی انجام دهند. رابرت مالی 
در پاسخ به این ادعا گفت: »ما بر سر پایین  آوردن 
مالک های تحریمی مان در مسئله تعامالت تجاری 
اروپایی          ها با ایران مذاکره نکرده ایم و نخواهیم کرد. 
آنها اگر می خواهند با ایران م��راوده کنند باید به 
تحریم های ما احترام بگذارن��د. « وی اضافه کرد: 
»هر گزارش��ی که خالف این را بگوید و ادعا کند 
که ما این اس��تاندارد         ها را پایین می آوریم و یا بر 
سر این استاندارد         ها وارد مذاکره می شویم کاماًل 

اشتباه است.«
شبکه المانیتور در گزارشی به وضعیت غربی         ها در 
مذاکرات اخیر پرداخت و نوشت: کسانی در غرب 
که همیش��ه از برجام انتقاد کرده اند، خود عواقب 
خروج از توافق ۲۰۱۵ را نادیده می گیرند. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور پیش��ین امری��کا با نادیده 

گرفتن این موض��وع، ایران را به کنار گذاش��تن 
محدودیت های غنی سازی اورانیوم تشویق کرد، 
تا جای��ی که زمان »گسس��ت « برای شناس��ایی 
به موقع کمتر از حد خطا است. ظرف چند هفته، 
ایران می تواند اورانیوم غنی شده کافی برای بمب 
هسته ای تولید کند. غرب برای اینکه بتواند یک 
دوره تش��خیص به موقع را بازگردان��د، به ناچار 
باید برای خروج ترامپ جریمه بپردازد. در بخش 
دیگری از این گزارش آمده است که به نظر می رسد 
ایران همچنین درخواس��ت خود را برای تضمین 
عدم خ��روج ایاالت متحده از ای��ن توافق متوقف 
کرده است. از آنجایی که برجام یک تفاهم سیاسی 
است، نه یک معاهده که نیاز به رأی تأیید سنای 
ایاالت متحده داش��ته باش��د، هیچ مبنایی برای 
تضمین قانونی وجود ن��دارد. در هر صورت، ایران 
یک تضمین ضمنی در قالب اهرم خود دارد؛ اگر 
ایاالت متحده دوباره از توافق خارج ش��ود، ایران 
می تواند دوباره به سرعت غنی س��ازی اورانیوم را 

افزایش دهد. 

تیر غیب
ادامه از صفحه اول

درحالی که سلمان رشدی به ندرت در اماکن 
عمومی ظاهر       می شد اما حضور در جریان یک 
سخنرانی در شهر نیویورک امریکا کافی بود تا 
مورد حمله قرار گیرد. نویسنده مرتد کتاب آیات 
شیطانی که به ساحت پیامبر اسالم)ص( اهانت 
کرده بود، آن طور که آسوش��یتدپرس نوشته 
است هنگامی که قصد سخنرانی در نیویورک 
داشت مورد حمله واقع شد. بی بی سی گزارش 
داد که رشدی در حال سخنرانی در یک مرکز 
آموزش غیرانتفاعی به نام مرکز »چوتوکوآ« در 
نیویورک بوده است. ش��اهدان عینی گزارش 
دادند مردی به س��مت رش��دی حمله ور شد 
و او را با مش��ت یا چاقو هدف ق��رار داد. پلیس 
ایالتی نیوی��ورک در بیانیه ای تأیی��د کرده او 
احتماالً از ناحیه گ��ردن هدف ضربه چاقو قرار 
گرفته اس��ت. در این بیانیه آمده اس��ت: » یک 
مظنون مرد به سمت تریبون دوید و به رشدی 
و مصاحبه کننده حمله ور شد. رشدی ظاهراً بر 
اثر اصابت چاقو در ناحیه گردن زخمی ش��د و 
با بالگرد به بیمارس��تانی در آن ناحیه منتقل 
شد. « گفته می ش��ود که فرد ضارب بین ۱۰ تا 
۱۵ ضربه چاقو  به رش��دی وارد کرده و حال او 
وخیم گزارش شده است. اندرو ویلی، سخنگوی 
سلمان رشدی به روزنامه نیویورک تایمز گفت 

که پس از س��اعت       ها عمل جراحی، رشدی از 
طریق دستگاه تنفس مصنوعی نفس می کشد 
و قادر به صحبت کردن نیست. سخنگوی این 
نویسنده مرتد انگلیسی – امریکایی ۷۵ ساله 
افزود: »سلمان رشدی احتماالً یک چشم خود 
را از دس��ت خواهد داد، اعصاب دستش قطع 
ش��ده و کبدش بر اثر ضربه چاقو آسیب دیده 
است. « پلیس نیویورک با اعالم هویت ضارب 
گفت که او فردی به نام »هادی مطر « ۲۴ ساله 
اهل فر ویو نیوجرسی است که در بازداشت بسر 
می برد. پلیس نیوی��ورک همچنین اعالم کرد 
هیچ نش��انه ای از انگیزه این حمله ندارد، اما با 
اف بی آی در ارتب��اط و در حال تعیین اتهامات 
اوست. مقامات محلی امریکا گفته اند که ورود به 
برنامه سخنرانی سلمان رشدی برای عموم آزاد 
بوده و همگان می توانسته اند با خرید بلیت در 
این مراسم شرکت کنند. همین مسئله، امنیت 
جانی رشدی را به خطر انداخته است و سرانجام 
به سزای توهین هایی که به مقدسات اسالمی 

کرده بود، رسید. 
  تحت حفاظت امنیتی

رشدی در حالی مورد حمله ناشیانه قرار گرفته 
است که از ۳۴ س��ال پیش توسط دولت های 
انگلی��س و امریکا تحت حفاظت ش��دید قرار 
داشته است. دولت انگلستان که زمینه انتشار 

کتاب آیات شیطانی را فراهم کرده بود با صرف 
هزینه های فراوان مسئولیت حفاظت از جان او 
را به عهده گرفته بود. شبکه الجزیره نوشته این 
نویسنده انگلیس��ی- هندی در امریکا زندگی 
می کند و از مدت       ه��ا پیش تحت حفاظت قرار 
داش��ت. انگلیس در س��ال ۲۰۰۷ به س��لمان 
رشدی جایزه داد که این اعتراضات مسلمانان 
در سراس��ر جهان را به همراه داش��ت. سلمان 
رشدی بعد از انتشار این کتاب در سال ۱۳۶۷ 
خشم مس��لمانان را برانگیخته بود و به همین 
دلیل به یک زندگی مخفیانه با شرایط سخت 
امنیتی روی آورده بود. امام خمینی )ره( بعد از 
انتشار این کتاب فتوای ارتداد وی را صادر نمود 
و رشدی از ترس واکنش مسلمانان به زندگی 
مخفی روی آورد. ترس و وحش��تی که سراسر 
وجود این مرتد را گرفته بود مثال زدنی اس��ت 
و گفته می ش��ود که در نخستین ماه های پس 
از انتشار آیات شیطانی و باالگرفتن اعتراضات 
مس��لمان به محتوای ضد دینی آن، س��لمان 
رشدی در طول پنج ماه، ۵۷ بار محل سکونت 
خود را تغییر داد و حتی اجازه نمی دادند احدی 
از بستگان و آشنایان با او دیدار کند و این سطح 
از تدابیر امنیتی نشان می دهد که تا چه حد از 
خشم و انتقام مسلمانان واهمه داشت. هزینه 
یک میلیون دالری برای حفاظت از او توس��ط 

دولت انگلیس انتقاد مردم این کشور ا به همراه 
داشت و همین مسئله سبب شد او چند سال 
پیش به امریکا سفر کند و در منهتن نیویورک 
زندگ��ی می ک��رد. رش��دی در انگلیس تحت 
تدابیر شدید امنیتی قرار داشت و حتی از محل 
سکونت او نیز ۲۴ س��اعته به شدت محافظت       
می شد اما در امریکا تنها در انظار عمومی توسط 
نیروهای امنیتی محافظت       می ش��د و به نوعی 
حفاظت از او در امریکا ت��ا حدی کاهش یافته 

بود.
 احتمال حمله عمدی به رشدی 

مشاور تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران در 
وین در واکنش به خبر حمله به سلمان رشدی 
گفت با نزدیک ش��دن به آستانه احیای برجام 
ادعای ترور بولتون و حمله به رشدی؛ عجیب 
است. س��یدمحمد مرندی جمعه شب اظهار 
داشت:»من برای نویسنده ای که نفرت و تحقیر 
بی پایان نسبت به مسلمانان و اسالم را به همراه 
داشته است، اش��ک نمی ریزم. وی یک بازیچه 
امپراتوری است که به عنوان یک رمان نویس 
پسا استعماری ظاهر شده است«. مرندی تاکید 
کرد: »اما، آیا عجیب نیست که با نزدیک شدن 
به توافق هس��ته ای احتمالی، امریکا ادعاهایی 
در مورد تالش برای کشتن جان بولتون مطرح 

کرده و اکنون این اتفاق می افتد؟« 
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تحصنشیعیاندرمخالفت
باآشوبهایاخیرهوادارانصدر

 حامیان جریان صدر در ادامه اعتراضات روز   ها و هفته های اخیر، بار 
دیگر در بغداد و استان های دیگر عراق تظاهرات کردند. همزمان 
حامیان کمیته هماهنگی گروه های ش�یعی موس�وم به چارچوب 
هماهنگی نیز در نزدیکی منطقه سبز بغداد تظاهرات و تحصن کردند. 
معرفی محمد ش��یاع الس��ودانی به عنوان نامزد منصب نخست وزیری، 
باعث شد امید   ها مبنی بر اینکه ماه   ها تنش سیاسی در عراق پایان یابد، 
قوت گیرد اما در حالی که پارلمان نیز خود را برای انتخاب رئیس جمهور 
و معاون اول رئیس پارلمان آماده می کرد، تظاهرات حامیان جریان صدر 
برای مخالفت با روند سیاسی، شرایط عراق را پیچیده کرد. روز جمعه در 
ش��رایطی که حامیان جریان صدر مقابل پارلمان عراق و دیگر نقاط این 
کش��ور از جمله الناصریه، بابل و بصره تظاهرات کرده بودند، وبگاه بغداد 
الیوم از استقرار گسترده نیروهای امنیتی عراق در منطقه سبز خبر داد. 
رس��انه های این کش��ور هم گزارش دادند که حامیان کمیته هماهنگی 
گروه های شیعی عراق موسوم به چارچوب هماهنگی با چندین اتوبوس از 
سمت جنوب منطقه سبز خود را به نزدیکی پل معلق رساندند. در همین 
راستا، کمیته موسوم به سازماندهی تظاهرات برای حمایت از مشروعیت 
و حفاظت از س��ازمان های دولتی عراق نزدیک به چارچوب هماهنگی 
بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه، ضمن اعالم تحصن نامحدود در مجاورت 
پل معلق منطقه سبز در بغداد تا تحقق خواسته های عادالنه، بر تسریع 
روند تشکیل دولت دارای اختیارات کامل مطابق با قانون اساسی به منظور 

احیای حیثیت کشور و حل مشکالت شهروندان تأکید شده است. 
به دنبال تظاهرات اخیر، نوری المالکی، رهب��ر ائتالف دولت قانون در 
بیانیه ای اظهار کرد: »توده های ملت عراق با شرکت در تظاهرات، همگی 
برای دفاع از مشروعیت کشور و حمایت از دستگاه های قانونگذاری و 
قضایی ایفای نقش کردند. « وی گف��ت: »تظاهرات حامیان چارچوب 
هماهنگی شیعیان عراق پیامی را به همه تشکل های سیاسی در عراق 
ارسال کرد که همگی برای عبور از بحران به سخن مشترک )گفت وگو( 
روی بیاورند. عبور از بحران، تعطیلی روند تشکیل دولت جدید و پارلمان 
تشکیل شده طبق قانون اساسی را پایان می دهد و موانع بر سر برگزاری 
جلس��ات پارلمان را کنار می گذارد.«  قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب 
اهل الحق عراق نیز در واکنش به این تظاهرات اظهار کرد: »امروز شما 
قلب عراقی    ها و شهید ابومهدی المهندس، نایب رئیس حشدالشعبی را 
شاد کردید. امروز ثابت کردید که مردمانی آگاه و منسجم هستید و ما با 
شما عهد می بندیم که راه سازندگی و دفاع از کشور و همچنین تسریع 

روند تشکیل دولت برای ارائه خدمات را ادامه دهیم.«

  گزارش  یک

  گزارش  2


