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   خبر

آیامحمدبنسلمان
ارتقایمقامگرفتهاست؟

ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، سه     شنبه گذشته 
فرامینی صادر کرد که مهم  ترین آن مربوط به محمد بن سلمان، پسر ملک 
سلمان و ولیعهد عربستان می شد. او با صدور این فرمان پسرش را با حفظ 
سمت ولیعهدی به عنوان رئیس شورای وزیران عربستان سعودی منصوب 
کرد که معادل پست نخست وزیری در سایر کشور    ها است. فرمان دیگر 
ملک سلمان مربوط به پسر دیگرش     می شد که با آن خالد بن سلمان را به 
عنوان وزیر دفاع پادشاهی خود منصوب کرد. با این حال، دیگر پست های 
کلیدی نظیر وزارت خارجه، انرژی، کش��ور و امور دارایی تغییر نکرد که 
ابقای عبدالعزیز بن سلمان، دیگر پسر ملک سلمان، در پست وزارت انرژی 

نیز از این جمله بود. 
هرچند که اعطای مقام ریاس��ت ش��ورای وزیران به محمد بن سلمان از 
جهتی می تواند در راستای مسیر اعطای مسئولیت های پادشاهی به وی 
باشد اما واقعیت امر این است که محمد بن سلمان در عمل زمام امور را در 
عربستان به دست دارد و پادشاه در سایه ای است که برای اعمال قدرت 
نیازی به کسب مقام ریاست شورای وزیران ندارد. از این جهت است که 
خبرگزاری فرانسه در گزارشی می گوید که عنوان جدید نخست وزیری 
برای محمد بن س��لمان »می تواند در خارج از کشور اهمیت بیشتری تا 
داخل کشور داشته باش��د.«  اهمیت مورد نظر این خبرگزاری در خارج 
از عربس��تان مربوط به پرونده های قضایی نظیر پرونده سارا لی ویتسون 
یا غاده اویس می شود که در حال حاضر علیه بن سلمان در امریکا جریان 
دارد و تنها مصونیت سیاسی است که می تواند  از درگیر شدن او در این 
پرونده     ها جلوگیری کند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به یک قاضی 
امریکایی اشاره کرده که از دولت امریکا خواسته وضعیت بن سلمان را از 
جهت مصونیت سیاسی به صورت واضح روشن سازد و مهلت زمان دولت 
امریکا تا دو    شنبه آینده تمام خواهد شد. به نظر می رسد که اعطای مقام 
نخست وزیری به بن سلمان برای تحت فشار قرار دادن دولت بایدن باشد 
تا او را به لحاظ مصونیت سیاسی واجد شرایط معرفی کند و دادگاه های 

امریکا ملزم به بستن پرونده هایش شوند. 
با این حال، اعطای وزارت دفاع به برادر جوان تر بن سلمان وجه دیگری از 
تحوالت خاندان سعودی را نشان می دهد که این یکی هم مستقیماً مربوط 
به بن سلمان می شود. باید توجه داشت که محمد بن سلمان مسئول اصلی 
به راه انداختن جنگ در یمن است و در حالی مقام وزارت دفاع را به برادرش 
تحویل می دهد که هنوز وضعیت یمن معلوم نیست و تنها با تمدید های 
دوماهه آتش بس وضعیتی از نه جنگ و نه صلح بین این کشور و عربستان 
سعودی به وجود آمده است. شکی نیست که خالد بن سلمان در خصوص 
این پرونده نه تنها با برادر بزرگ تر خود مشورت می کند بلکه هر اقدام را با 
اجازه او انجام خواهد داد اما این نقل و انتقال باعث می شود که مسئولیت 
این جنگ دست کم در ظاهر امر به عهده محمد بن سلمان نباشد و بتواند 
به این نحو خود را از شر پرونده ای خالص کند که خودش هفت سال قبل 
به راه انداخته بود. بنابراین، می توان گفت که اعطای مقام ریاست شورای 
وزیران یا به عبارت دیگر، نخست وزیری عربستان به محمد بن سلمان در 
واقع امر ارتقای مقامی برای او به حس��اب نمی آید و بر قدرت او نخواهد 
افزود اما به لحاظ خارجی و داخلی بی تأثیر هم نیست. بهبود وجهه محمد 
بن سلمان در خارج و به خصوص امریکا اولویت آل سعود است که پادشاه 
این خاندان امید دارد با اعطای این پست به پسرش تا اندازه ای موقعیت 
او را در امریکا بهبود ببخش��د و به لحاظ داخلی نیز سایه جنگ یمن را از 
سر او بردارد تا اینکه اتفاقات بعد از این به پای ولیعهد وی شمرده نشود. 
با این حال، هنوز هم معلوم نیست پیامدهای این ارتقای مقام در خارج از 
عربستان چگونه باش��د، چرا که هنوز دولت بایدن نظر رسمی خود را به 
دادگاه های امریکا اعالم نکرده و از سوی دیگر، شکایت     هایی علیه محمد 
بن سلمان در خارج از امریکا مثل شکایت گروهی از سازمان های غیردولتی 
علیه وی در فرانسه به راه افتاده و شاید ارتقای مقام جدید وی نتواند مانعی 

در برابر این شکایت     ها باشد. 
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 امی�دواری امیرعبداللهی�ان ب�ه آزادی حاج�ی زندانی در 
عربستان

وزیر امور خارجه ضمن قدردانی از تالش های وزرای خارجه عراق و عمان 
در پیگیری آزادی حاجی ایرانی بازداش��ت شده در عربستان سعودی، 
نسبت به بازگشت هر چه س��ریع تر این ش��هروند ایرانی به کشور ابراز 
امیدواری کرد. به گزارش فارس، بدر البوس��عیدی، وزیر خارجه عمان 
روز جمعه در گفت وگ��وی تلفنی با حس��ین امیرعبداللهیان تحوالت 
روابط دوجانبه و مس��ائل منطقه ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. 
امیرعبداللهیان در این تماس تلفنی از تالش وزرای خارجه عراق و عمان 
در پیگیری آزادی حاجی ایرانی بازداشت ش��ده در عربستان سعودی 
تشکر و ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد بازگشت وی به ایران باشیم. 
خلیل دردمند از اهالی ُدرچه اصفهان است که به همراه مادرش به حج 
تمتع ۱۴۰۱ مشرف ش��ده بود و پس از انجام مناسک حج تمتع در روز 
عید غدیر به دست نیروهای امنیتی عربستان سعودی در مسجدالحرام 
دستگیر و به زندانی که چند ایرانی در آنجا بودند، منتقل شده اما پس از 
دو روز توسط نیروهای سعودی به زندانی دیگر منتقل شده و از آن زمان 

تاکنون در عربستان سعودی در بازداشت به سر می برد. 
-----------------------------------------------------

  قطع امید زودهنگام انگلیسی       ها از لیز تراس
منابع رسانه ای گزارش داده اند سیاست های اش��تباه »لیز تراس « در 
اولین ماه نخس��ت وزیری اش در انگلیس محبوبی��ت او را کاهش داده 
و کار به جایی رس��یده که در یک نظرس��نجی جدید، حدود نیمی از 
انگلیسی       ها خواستار کناره گیری او شده اند. به نوشته خبرگزاری فرانسه ، 
سیاست های مالی غلط لیز تراس تاکنون آش��وب در بازارهای مالی و 
تزلزل محبوبیت او در نظرسنجی       ها را به همراه داشته است. در حالی 
که کمتر از چهار هفته از شروع نخست وزیری تراس می گذرد ۵۱ درصد 
از افرادی که در یک نظرسنجی مرکز افکارس��نجی »یوگاو « شرکت 
کرده اند، گفته اند که او باید از سمتش کناره گیری کند. تراس حدود یک 
هفته قبل از طرحی جنجالی رونمایی کرد که خواستار کاهش مالیات 
بر اقش��ار ثروتمند در بحبوحه افزایش هزینه های معیش��تی است. بر 
اساس نتایج نظرسنجی شرکت یوگاو که از ۴هزار و 9۱8 فرد بزرگسال 
که روز جمعه برگزار شد، تنها یک چهارم از انگلیسی       ها از باقی ماندن او 

در نخست وزیری کشورشان حمایت کردند. 
-----------------------------------------------------

  کره شمالی باز هم بالستیک آزمایش کرد
منابع رسمی در ژاپن و کره جنوبی ادعا کردند کره شمالی اقدام به شلیک 
آزمایشی موشک بالستیک کرده است. این موشک بالستیک که هنوز 
اشاره ای به نوع آن نش��ده چهارمین آزمایش موشکی کره شمالی طی 
یک هفته اخیر در بحبوحه تشدید تنش       ها در ش��به جزیره کره است. 
اقدام کره شمالی پس از آن انجام شده که امریکا و کره جنوبی در اقدامی 
تنش زا بزرگ ترین رزمایش مشترک نظامی را طی پنج سال اخیر برگزار 
کردند. این رزمایش در پی سفر »کاماال هریس«، معاون رئیس جمهور 
امریکا به کره جنوبی صورت گرفت. پیش از این، س��تاد مشترک ارتش 
کره جنوبی روز پنج  شنبه هم اعالم کرد که پیونگ یانگ اقدام به شلیک 
یک فروند موشک بالستیک نامشخص به سمت دریای ژاپن کرده است. 
ارتش کره شمالی یک      شنبه هفته گذشته هم یک فروند موشک بالستیک 
کوتاه برد آزمایش کرده بود. این موش��ک ۴۰۰ کیلومتر مس��افت را با 
حداکثر ارتفاع ۵۰ کیلومتر در آسمان پرواز کرد. همچنین روز چهار      شنبه 

دو فروند موشک بالستیک دیگر توسط کره شمالی شلیک شد. 

واشنگتنهویتامریکاییکشتهشده
درحملهایرانرافاشنمیکند!

وزارت امور خارج�ه امریکا گفته ک�ه به دلیل برخ�ی مالحظات، 
نمی توان�د جزئی�ات مربوط به کش�ته ش�دن ی�ک امریکایی در 
ع�راق را منتش�ر کن�د، ف�ردی ک�ه در حمل�ه موش�کی ای�ران 
ب�ه پایگاه ه�ای تروریس�ت   ها در ع�راق کش�ته ش�ده اس�ت. 
ایران دیروز برای چندمین بار به پایگاه تروریس��ت   ها در اقلیم کردستان 
حمله کرد؛ اقدامی که مقام های ایرانی می گویند به دلیل تبدیل ش��دن 
اقلیم به پایگاهی برای حمایت از اغتشاشات در داخل ایران انجام شده است. 
چهار   شنبه قبل نیز ایران به پایگاه های تروریست   ها در اقلیم حمله کرد که 
در اثر آن، یک امریکایی هم کشته شده است. ودانت پاتل، معاون سخنگوی 
وزارت امور خارجه امریکا جمعه شب گفت که می تواند تأیید کند که » یک 
شهروند امریکایی« در نتیجه حمله ای موشکی به کردستان عراق کشته 
شده است.« او در عین حال افزود: » به خاطر مالحظاتی نمی توانم جزئیات 
بیشتری ارائه بدهم. « ارتش امریکا همچنین گفته که روز پنج  شنبه یک 
پهپاد ایرانی را در کردستان عراق سرنگون کرده است. ارتش امریکا ادعا 
کرده که این پهپاد برای نظامیان امریکایی در منطقه، » تهدیدساز « بوده 
و تأکید کرده که ابزار   ها و خط مشی    هایی برای پاس��خگو کردن ایران به 
خاطر اقدامات ثبات زدایش در منطقه پی��ش روی امریکا قرار دارد که ما 
این خط مش��ی را دنبال خواهیم کرد. او گفته اس��ت: » از اینجا چیزی را 
تشریح نمی کنم، اما این گزینه    ها روی میز قرار دارند.«  در مقابل، سردار 
سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو های مسلح این اقدام 
امریکا را اثبات کننده همدستی »امریکا با تروریست    ها و تجزیه طلب   ها« 
 خوانده و گفته که این نشان می دهد امریکا » حال همکاری با این گروه های 
تجزیه طلب و تروریست هاست«. باقری هشدار داده که اگر اقدامی علیه 
جمهوری اسالمی ایران از پایگاه های امریکایی در کشور های همسایه اتفاق 

بیفتد، حتماً پاسخ منطقی و متقابل دریافت خواهند کرد. 
عالوه بر امریکا س��خنگوی اتحادیه اروپا هم در بیانی��ه ای حمله ایران به 
اقلیم کردستان را محکوم کرده و این حمالت را نقض حاکمیت و تمامیت 
ارضی عراق خوانده ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که به اقدامات 
تجاوزکارانه از هر قلمرویی پاسخ قاطع می دهیم. در حالی که برهم صالح و 
قاسم االعرجی، رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی عراق با یکدیگر دیدار و 
حمالت ایران به مواضع تروریست   ها در اقلیم کردستان را اقدامی خطرناک 
و غیرقابل پذیرش خواند ه اند، برخی گروه های عراق��ی، نگرانی ایران را از 
تهدید   هایی که از منطقه اقلیم متوجه ایران می شود، تأیید کرده اند. سید 
عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق روز جمعه در بیانیه ای گفت 
که نباید اجازه داده شود که عراق گذرگاه یا مقری برای تجاوز به کشورهای 
همجوار شود و از کشورهای همجوار نیز خواست که حاکمیت عراق را نقض 
نکنند و در مقابله با خطرات و تهدیدهای احتمالی با دولت مرکزی عراق 

هماهنگی داشته باشند.

معترضانونفوذیها
علیهثباتسیاسیعراق

با ش�روع جلس�ات پارلمان عراق برای انتخاب نخس�ت وزیر و عبور 
از بح�ران سیاس�ی در این کش�ور، برخ�ی جریان     ه�ا همچنان کف 
خیاب�ان را برای رس�یدن به مقاص�د خ�ود برگزیده اند. تع�دادی از 
معترضان عراقی دیروز در س�الگرد اعتراضات اول اکتب�ر 2019، در 
میدان التحریر بغ�داد تجمع کردند تا مخالفت خود را با ازس�رگیری 
جلس�ات پارلمان اعالم کنند. اعتراضاتی که واح�د اطالعات عراق 
از مش�اهده واحدهای نفوذ در بین معترضان خبر داد که با اس�تفاده 
از س�الح های س�اچمه ای به نیروه�ای امنیت�ی ش�لیک می کنند. 
در حالی که گروه های سیاسی در هفته های اخیر به انتخاب نخست وزیر 
برای عبور از بحران سیاس��ی یک ساله نزدیک ش��ده اند، معترضان که از 
سوی برخی جریان های سیاس��ی تحریک می شوند، س��عی دارند مانع 
برگزاری جلسات پارلمان شوند. شبکه السومریه نیوز روز       شنبه اعالم کرد 
که به رغم تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده در بغداد، تعدادی از معترضان 
در میدان التحریر تجمع کردند و شعار     هایی در رد تشکیل دولت و حمایت 
از انحالل پارلمان و همچنین مجازات عامالن قتل معترضان در تظاهرات 
اکتبر ۲۰۱9 سر دادند. این رسانه همچنین اعالم کرد که سومین سالروز 
تظاهرات اکتبر درحالی درحال برگزاری است که حامیان جریان صدر نیز 
در میان معترضان حضور داش��تند. در همین حال برخی منابع رسانه ای 
عراق نیز اعالم کردند که گروهی از معترضان با عبور از موانع نصب شده در 
مسیر پل » الجمهوریه « در مرکز بغداد و در تالش برای ورود به منطقه سبز 
اقدام به پرتاب سنگ به سمت نیروهای امنیتی کردند. بر این اساس، درپی 
درگیری میان برخی معترضان و نیروهای ضد شورش روی پل الجمهوریه، 
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اش��ک آور استفاده 

کردند و در این درگیری     ها ۲8 نفر زخمی شدند. 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق هم دیروز همزمان با فرا رسیدن سالروز 
تظاهرات اکتبر ۲۰۱9 دستورالعمل      هایی را برای نیروهای امنیتی و معترضان 
صادر کرد. به گزارش بغدادالیوم، الکاظمی از معترضان عراقی خواس��ت با 
نیروهای امنیتی عراق در راس��تای حفاظت از نهادهای دولتی و خصوصی 
همکاری کنند. الکاظمی همچنین با اعالم دستورالعمل      هایی از نیروهای 
امنیتی عراق نیز خواس��ت که امنیت معترضان را تأمین کنند.       شنبه اول 
اکتبر، سومین سالروز تظاهرات اکتبر سال ۲۰۱9 بود که در نتیجه حمایت 
برخی کشورهای غربی از آن، به س��قوط دولت وقت عراق به ریاست عادل 
عبدالمهدی، انجامید و پس از آن دول��ت مصطفی الکاظمی روی کار آمد. 
گروه      ها و احزاب و افرادی که در تظاهرات سه سال پیش شرکت داشتند، در 
عراق به احزاب »تشرینی « )اکتبری( شهره شدند. هرچند گفته می شود که 
احزاب و گروه های تشرینی در تظاهرات روز       شنبه حضور داشتند، اما به گفته 
منابع عراقی، بسیاری از افراد حاضر در تجمع پرچم های منتسب به جریان 
صدر را در دست داش��تند.  اعتراضات خیابانی از چند روز پیش همزمان با 
برگزاری جلسات پارلمان شروع شده است و مخالفان می خواهند با ایجاد 
آشوب، فرایند انتخاب نخست وزیر را به تعویق بیندازند تا انسداد سیاسی 
همچنان تداوم داشته باشد. گروه های سیاس��ی تقریباً روی محمد شیاع 
السودانی، به عنوان گزینه نخست وزیری توافق کرده اند و به نظر می رسد بعد 
از یک سال شرایط برای پایان دادن به انسداد سیاسی فراهم شده است اما 
با این حال برخی رهبران عراقی ادامه این وضعیت را به صالح می دانند و در 
مسیر تشکیل کابینه جدید سنگ اندازی می کنند. برخی منابع هفته گذشته 
اعالم کردند که اعتراضات اخیر با چراغ سبز الکاظمی و در همراهی با جریان 

صدر انجام می شود تا همچنان در مسند نخست وزیری باقی بماند. 
 نفوذی     ها در بین معترضان 

شروع دور جدید اعتراضات در پایتخت عراق، زمینه را برای موج سواری برخی 
عناصر مخرب فراهم کرده تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. واحد اطالع رسانی 
امنیتی عراق از شناسایی افراد نفوذی در میان تظاهرات کنندگان خبر داد 
که با کوکتل مولوتف و تفنگ ساچمه ای به نیروهای امنیتی حمله می کنند. 
در بیانیه رسمی واحد اطالع رسانی امنیتی عراق که خبرگزاری رسمی این 
کشور )واع( آن را منتشر کرده، آمده که نیروهای امنیتی عراق به روش کاماًل 
حرفه ای و بدون حمل سالح و با خودداری از هرگونه خشونت در حال تعامل 
با تظاهرات کنندگان در بغداد هستند. در این بیانیه از تظاهرات کنندگان 
خواسته ش��ده که این افراد نفوذی را فوراً تحویل دستگاه امنیتی دهند و 
حالت مس��المت آمیز تظاهرات را حفظ کنند. امریکا و عربستان سعودی 
در سال های اخیر همواره با حمایت از اعتراضات خیابانی در عراق، به ایجاد 
ناامنی و بی ثباتی سیاسی در این کشور دامن زده اند و این بار هم احتمال دارد 
که با وارد کردن عناصر نفوذی به جمع معترضان، سعی کنند برنامه های 

شکست خورده خود را عملی کنند. 

طرحاسرائیلی»ترورهدفمند«
برایمهارمقاومتکرانهباختری

سيدنعمترحيمی

روزنام�ه  ی�ک    گزارش  یک
صهیونیس�تی از 
موافقت رئیس س�تاد ارتش ای�ن رژیم با ترور 
رهبران ارش�د مقاومت در کرانه باختری خبر 
داد. ای�ن در حالی اس�ت ک�ه نظامیان ارش�د 
صهیونیس�ت مقاومت در جنین را بی س�ابقه 
خوانده اند و حماس و جهاد اسالمی همچنان بر 
تشدید اقدام علیه صهیونیست    ها تأکید دارند. 
طی هفته ه��ای اخی��ر، تقریباً روزی نیس��ت که 
اخباری از اقدام مقاوم��ت در کرانه باختری علیه 
اشغالگران صهیونیس��ت منتشر نش��ود. اگرچه 
صهیونیست    ها تالش کرده بودند این عملیات    ها را 
کم اهمیت جلوه دهند اما حاال به خوبی دریافته اند 
که با گسترش هسته مقاومت در این منطقه و به 
خصوص در جنین بای��د خود را ب��رای رویارویی 
با تهدیدی ب��زرگ آماده کنند و ب��ه همین دلیل 
ترور بزرگ را در دستور کار گذاشته اند. به نوشته 
یدیعوت آحرونوت، آویوکوخاروی رئیس س��تاد 
ارتش اسرائیل با ترور رهبران ارشد جهاد اسالمی، 
گردان های االقصی، شاخه نظامی الفتح و مسئوالن 

حماس در کرانه باختری موافقت کرده است. ارتش 
رژیم صهیونیستی پنج  ش��نبه گذشته در جریان 
حمله به اردوگاه جنی��ن و محاصره منزل خانواده 
رعد حازم، عامل عملیات دیزنغوف در تل آویو که به 
کشته شدن سه اسرائیلی منجر شد، این خانه را با 
چند بمب منفجر کرد. نظامیان رژیم صهیونیستی 
اعالم کردن��د که تمامی گزینه     ه��ا مدنظر خواهد 
بود ام��ا احتمال اینک��ه عملیاتی گس��ترده علیه 
ش��هر های فلس��طینی به راه انداخته شود، کمتر 
است. در همین راستا، ش��بکه ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی دیروز اعالم کرد ک��ه ارتش رژیم 
صهیونیس��تی اجرای عملیات گسترده و پیچیده 
در اردوگاه جنین را در برنامه خود گذاشته است. 
نیر دفوری، خبرن��گار نظامی تلویح��اً به افزایش 
اقدامات مقاومت علیه صهیونیس��ت    ها اشاره کرد 
و گفت: »در ش��رایطی که اوضاع امنیتی در کرانه 
باختری هر لحظه بدترمی شود، نهاد های امنیتی 
صهیونیست با مش��کالت زیادی روبه رو هستند 
که یکی از آنها احتمال محاصره کرانه باختری در 
جریان عید یهودی عرش است.«  ایهود بن حیمو، 

خبرنگار رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان با فرماندهان 
سرویس های امنیتی فلسطینی دیدار کرده و آنها 
به وی اطالع داده اند س��خت است بتوان نیرو های 
امنیتی را کنترل کرد و مانع از مش��ارکت آنان در 

درگیری     ها با ارتش رژیم صهیونیستی شد. 
 انتظار چنین مقاومتی را نداشتیم 

فرمانده یکی از یگان های ارتش رژیم صهیونیستی 
که در یکی از عملیات های اخیر علیه اردوگاه جنین 
مشارکت داش��ته در گفت وگو با روزنامه یدیعوت 
آحرونوت اذعان کرد: » در طول س��ال های حضور 
در عرصه نظام��ی با چنین صحنه     های��ی برخورد 
نکرده بودم، زیرا در این عملیات صد    ها اس��لحه به 
سمت نیروهای ما نش��انه رفته بود. « این فرمانده 
صهیونیست عملیات گروه های مقاومت را پیچیده 
و جهنمی توصیف کرد و گفت: »نیروهای ما س��ه 
ساعت زیر آتش شدید آنها قرار گرفته بودند. دهها 
هزار فش��نگ به س��وی نیروهای یگان من و دیگر 
یگان های نظامی شرکت کننده در عملیات یورش، 
شلیک شد و برای اولین بار، از بمب کناره جاده ای 

علیه ما استفاده ش��د. « وی افزود: »عملیات علیه 
مبارزان فلس��طینی تحت تعقیب تنها ۱۰ دقیقه 
زمان نیاز داشت، اما به دلیل شدت تیراندازی افراد 
مسلح، سه ساعت به طول انجامید. وی تصریح کرد: 
البته ما انتظار داشتیم با مقاومت مواجه شویم اما نه 

با این قدرت و شدت!«
روزنامه یدیع��وت آحرونوت همچنی��ن در روایت 
دیگری به نقل از یک نظامی صهیونیس��ت که در 
این حمله شرکت کرده بود، نوش��ت که نظامیان 
صهیونیست با مقاومت سرسختانه ای روبه رو شده اند 
و افزود: » در اردوگاه جنین شما همیشه می دانید 
چگونه وارد شوید، اما هرگز نمی دانید چگونه از آن 
خارج شوید. دهها نظامی به اهداف متمرکز تبدیل 
می شوند و به س��وی آنها از هر مکان مواد منفجره 

پرتاب و هزاران گلوله شلیک می شود. «
 مقاوم�ت می توان�د جل�وی طغیانگری را 

بگیرد
در همین راستا فوزی برهوم، سخنگوی جنبش 
مقاومت اس��المی فلس��طین )حماس( از مردم 
فلسطین به خصوص فلسطینیان در کرانه باختری، 
قدس اشغالی و مناطق اشغالی ۱9۴8خواست بر 
ش��دت روند انقالب��ی و اقدام��ات مقاومتی علیه 
نظامیان اشغالگر اسرائیل و شهرک نشینان بیفزایند 
تا بتوانند در برابر رژیم اشغالگر نوعی بازدارندگی 

ایجاد کنند و به فرسایش این رژیم ادامه دهند. 
داوود شهاب، س��خنگوی جنبش جهاد اسالمی 
فلس��طین به خبرگزاری ص��دا و س��یما گفت: 
»اقدامات روزافزون تروریستی رژیم صهیونیستی 
در کرانه باختری و هدف قرار دادن ملت فلسطین، 
سرزمین و مقدسات آن جز با مقاومت و پایداری 
ملت فلسطین متوقف نخواهد شد.«  وی افزود: »ما 
به افزایش ق��درت مقاومت ب��رای بازدارندگی و 
پاسخ به این جنایات های تروریستی ایمان داریم. 
مقاومت می تواند جلوی طغیانگری کابینه رژیم 
اش��غالگر صهیونیس��تی، ارتش و س��ازمان های 
امنیتی و جاسوس��ی آن را بگیرد.« داوود شهاب 
گفت: »مقاوم��ت ضامن بازدارندگ��ی در مقابل 
رژی��م صهیونیس��تی و کوتاه کردن دس��ت این 
رژیم از مقدسات، مس��جداالقصی مبارک و شهر 
مقدس قدس است.«  س��خنگوی جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین افزود: »ما به قهرمانان مقاومت 
و قهرمانان گردان های قدس درود می فرستیم که 
هر روز به دشمن خسارات  فراوان وارد می کنند و 
دژ محکمی در مقابل حم��الت و تجاوزات رژیم 
صهیونیس��تی به جنی��ن و دیگر مناط��ق کرانه 

باختری به حساب می آیند.«

مسکو:صادرکنندگانامریکاییخرابکاریدر»نورداستریم«راجشنگرفتهاند
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س�فیر روس�یه در س�ازمان مل�ل گفت�ه ک�ه 
امری�کا از آس�یب ب�ه سیس�تم خ�ط لول�ه 
ن�ورد اس�تریم در زی�ر دری�ای بالتیک س�ود 
زی�ادی می ب�رد ولی به ط�ور مس�تقیم امریکا 
را مته�م به خراب�کاری در این خ�ط لوله نکرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از رویترز، نشست شورای 
امنیت سازمان ملل برای بررسی خرابکاری کشف 
شده در خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ به درخواست 
روسیه برگزار ش��د؛ خط لوله ای که گاز روسیه را به 
اروپا وصل می کند و غول ان��رژی روس، گازپروم و 
ش��رکای اروپایی آن میلیارد     ه��ا دالر در آن هزینه 
کرده اند. دو     شنبه هفته قبل، س��ه اقدام خرابکارانه 
موجب نش��ت و توقف صادرات گاز روسیه به اروپا 
از طریق خط لوله نورداس��تریم ۱ و ۲ شد. با توجه 
به گزارش های انفجار و اینکه بعید است سه انفجار 
در یک روز تصادفی باشد، خرابکاری قطعی به نظر 
می رس��د. در هر دو خط لوله نورد استریم ۱ و ۲ در 
۲6 سپتامبر افت فش��ار گزارش شد و گزارش های 
لرزه نگاری مس��تقر در دانمارک و سوئد نشان داده 
که انفجارهای قابل توجهی در حدود ۱۰۰ کیلوگرم 
TNT در ه��ر خط لوله رخ داده اس��ت. بر اس��اس 
برآوردهای اولی��ه، در مجم��وع ۵۰۰ میلیون متر 
مکعب گاز هدر رفته که مع��ادل 8 میلیون تن دی 
اکسید کربن یا ۵۰۰۰/۱ انتشار س��االنه CO2 در 
جهان اس��ت و می تواند اثر قابل توجهی بر محیط 
زیست بگذارد. کارشناسان می گویند این موضوع 
عماًل دست روسیه را برای صادرات گازی به اتحادیه 
اروپا از طریق اعمال محدودیت بر ص��ادرات گاز و 
امتیازگیری از آنها می بندد زیرا به گفته رئیس انجمن 
گاز روسیه، تعمیرات این خط لوله حداقل شش ماه 
زمان می برد و به زمس��تان امس��ال نمی رسد. ناتو، 
اتحادیه اروپا و چهر ه های کلیدی مانند فاتح بیرول، 
مدیر آژانس بین المللی انرژی هرچند به صراحت از 
نام بردن متهم ردیف اول این خرابکاری، خودداری 

کرده اند ولی تلویحاً روسیه را مسئول آن می دانند. 
بیرول گفته است: »بس��یار بدیهی است چه کسی 
پشت این موضوع بوده اس��ت. «در مقابل، واسیلی 
نبنزیا، سفیر روسیه در نشست جمعه شب شورای 
امنیت گفت که سؤال اصلی در مورد انفجار     ها این 
است که آیا ایاالت متحده می تواند از تخریب خطوط 
لوله منتفع شود یا خیر. او گفت: »پاسخ بدون شک 
)بله( است«. به گفته سفیر روسیه »تأمین کنندگان 
گاز طبیعی مایع امریکایی باید افزایش چند برابری 
عرضه LNG به اروپا را جش��ن بگیرن��د. « در حالی 
که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه هم روز 
جمعه گفت ک��ه ایاالت متح��ده و متحدانش نورد 
استریم را منفجر کردند و تأکید کرد »تحریم      ها برای 
آنگلوساکسون      ها کافی نبود؛ آنها به سمت خرابکاری 
پیش رفتند«، چیزی که ادعای روس     ها را به صحت 
نزدیک کرده ، مخالفت امریکا با هر دو خط لوله است 
تا جایی ک��ه امریکایی     ها نورد اس��تریم ۲ را تحریم 

کردند و لوله گذاری آن را کشتی های روسی تکمیل 
کردند. با این حال، کاخ سفید این اتهام را رد کرده 
است. ریچارد میلز، معاون نماینده امریکا در سازمان 
ملل در نشست شورای امنیت گفت: »اجازه بدهید 
واضح بگویم، ایاالت متحده قاطعانه هرگونه دخالت 
در این حادثه را رد می کن��د و ما ادعای خالف آن را 
رد می کنیم«. میلز در عین حال این واقعیت را تأیید 
کرد که ایاالت متحده در س��ال های اخیر صادرات 
LNG )به اروپا( را افزایش داده اس��ت زیرا روس��یه 
مدت هاست که تأمین کننده قابل اعتماد انرژی برای 

اروپا نبوده است. 
خرابکاری در نورد استریم، نگرانی     هایی را در مورد 
ایمنی سایر سیستم های انرژی در اروپا و تحقیقات 
در مورد اینکه چه کسی مقصر بوده است، افزایش 
داده است. دولت      ها از اسلو تا رم در حالت آماده باش 
قرار گرفته ان��د. برخی دولت ه��ای اروپایی مجبور 
شده اند ارتش خود را برای ایمن سازی سیستم های 

انرژی آسیب پذیرتر به کار گیرند. نروژ، بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت و گاز اروپای غربی، نیروهای خود 
را برای محافظت از تأسیسات انرژی خود اعزام کرده 
است، ایتالیا نظارت دریایی را در مسیرهای خط لوله 
افزایش داده است و اپراتورهای شبکه آلمانی امنیت 

خطوط انتقال آن را افزایش داده اند. 
 مسکو: پیوستن اوکراین به ناتو جنگ سوم 

جهانی را شتاب می بخشد
مع��اون ش��ورای امنیت ملی روس��یه هش��دار داد 
درخواست اوکراین برای پیوس��تن به ناتو، موجب 
شتاب بخشیدن به آغاز جنگ سوم جهانی است.  به 
گزارش فارس، »دیمیتری مدودف « روز جمعه درباره 
پیوستن اوکراین به ناتو هش��دار داد و در سخنانی 
گفت: »درخواست زلنسکی برای پیوستن ]اوکراین[ 
به ناتو، شتاب بخش��یدن به آغاز جنگ جهانی سوم 
است«. این هشدار پس از آن ابراز شده که ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین عصر جمعه به طور 
رسمی خواستار تسریع روند پیوستن این کشور به 
پیمان آتالنتیک شمالی شد. وی همچنین گفت تا 
زمانی که پوتین رئیس جمهور روسیه است، اوکراین 
با مسکو مذاکره نخواهد کرد. رئیس جمهور امریکا یک 
الیحه تأمین اعتبارات مالی را امضا کرده که براساس 
آن ایاالت متحده تا ماه دسامبر ۱۲/۴ میلیارد دالر 
دیگر به اوکراین کمک مالی خواهد کرد و ش��امگاه 
جمعه هم گف��ت تهدیدات رئیس جمهور روس��یه 
امریکایی      ها را مرعوب نمی کند. نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان امریکا در مصاحبه ای گفت که از 
تضمین های امنیتی برای اوکراین حمایت می کند اما 
او صحبتی از حمایت از نامزدی اوکراین برای پیوستن 
به ائتالف نظامی ناتو نکرد. به گزارش اس��پوتنیک، 
نانسی پلوسی در گفت وگو با نشریه پولیتیکو تأکید 
کرد: ما بسیار به دموکراس��ی در اوکراین متعهدیم. 
بیایید این جنگ را ببریم. ام��ا من از وجود تضمین 

امنیتی برای آنها حمایت می کنم. 

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان با اش�اره به ت�الش امریکا برای 
ضربه زدن به کش�ورش، بر نقش پارلمان لبن�ان در برون رفت 
از بن بس�ت سیاس�ی تأکید ک�رد. وی درباره نقش مس�تقیم 
سفارتخانه     ها هشدار داد و گفت که لبنان در برابر تحمیل افراد 
مدنظر س�فارتخانه     ها به عنوان رئیس جمهور آتی می ایستد. 
روزنامه االخبار در مقاله جدید خود با افش��ای یک پروژه امریکایی 
به توطئه تازه ای در حذف ش��یعیان پرداخت و نوشت که طبق این 
معادله می توان دیوار جداکننده ای به وج��ود آورد که »لبنان آنها« 

از »لبنان ما« جدا شود. شیخ نعیم قاسم با تأکید بر اینکه اگر معضل 
فساد در کشور حل ش��ود امکان انجام اصالحات فراهم می شود، به 
فتنه افروزی      ه��ا و مداخالت طرف های خارجی در پرونده سیاس��ی 
لبنان اشاره کرد و گفت: »مشکل دوم لبنان امریکاست که به فروپاشی 
بیشتر کشور کمک می کند. ما پارلمانی داریم که نماینده واقعی مردم 
است و بنابراین باید برای حل پرونده سیاسی لبنان توافقی در پارلمان 
انجام شود اما امریکا می خواهد شروط خود را در این زمینه بر لبنانی      ها 
تحمیل کند. « وی تصریح کرد:» گروه سفارتخانه      ها در لبنان تالش 

می کنند کاری انجام دهند اما موفق نمی ش��وند، چرا که ما نماینده 
ملت خودمان هستیم و نیرو     هایی داریم که نمایندگان مردم هستند. 
همچنین سایر نمایندگان پارلمان هرگز نمی پذیرند که خارجی      ها 
دیکته های خود را بر لبنان تحمیل کنند. « معاون دبیرکل حزب اهلل 
تأکید کرد:»ما هرگز اجازه نمی دهیم که فرد مورد نظر سفارتخانه      ها به 
منصب ریاست جمهوری لبنان برسد و ملت لبنان که در برابر هیچ کس 
در دنیا سر خم نمی کنند، در برابر سفارتخانه      ها و دستوراتی که این 

سفارتخانه      ها به مهره های خود می دهند، تسلیم نخواهند شد.«
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