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پناه استراتژیک  طالبان به »شیطان«!
جنبش طالب��ان در مهم ترین امتیاز خود، پس از س��یطره بر کابل، بر 
این ویژگی تأکید داشت که توانس��ته پس از 20سال مبارزه مستمر، 
بزرگترین ابرقدرت نظام��ی و هم پیمانان غربی آنها را در افغانس��تان 
شکس��ت داده و موجب اخراج آنها ش��ود. البته اگره��ای زیادی برای 
این ثبت امتیاز وجود دارد که با جدی  تلقی کردن آنها، ادعای طالبان 
کم رنگ می شود. یکی از این اگرها، این است که »اگر« بستر شکل گیری 
و سازندگان پروژه غرب برای مبارزه با ارتش اتحاد شوروی در افغانستان 
را نادیده بگیریم و فراموش کنیم که دستگاه های اطالعاتی انگلیسی 
و اماراتی و امریکایی و سعودی چگونه بر مدارس دینی واقع در شمال 
پاکس��تان با آخوندهای وهاب��ی و دالرهای نفت��ی و عرب های افغان، 
نقش��ی در این والدت و ماهیت آن نداشته اند و اینکه بپذیریم، طالبان 
دارای یک ریشه قومی و واقعیت غیرقابل انکار است که با اینکه با تدبیر 
غربی و دالرهای نفتی و آخوندهای وهابی ساخته شده ولی دارای یک 
شناسنامه پشتونی است و از ظرفیت های غربی برای احیای قدرت قومی 

خود بهره گرفته تا بر افغانستان سیطره پیدا کند.
واقعیت هم همین است و به همین دلیل امریکا برای ساقط کردن آنها و 
با بهانه های شناخته شده و البته با اهدافی بزرگ تر از جغرافیای سیاسی 
افغانستان به آنها حمله کرده و آنها را کنار زده تا بدون واسطه به اهداف 
بزرگ خود در این شاهراه استراتژیک دس��ت یابد. اگر دیگر این است 
که با توجه به ویژگی های آن مرحل��ه و رویکردهایی که امریکا دنبال 
می کرد، پاکستان دیگر منفعتی در سوار شدن بر ظرفیت های طالبان 
و پشتون ها نداش��ت و حتی تعداد قابل توجهی از آنها را به زندان روانه 
کرد تا امتیازهای مستقیم را از امریکا کسب کند، لذا طالبان در همین 
دوره 20ساله، با کمک های تعیین کننده دیگران توانست بر پای خود 
بایستد و اگر این حمایت و کمک ها نبوده، ادامه حیات طالبان هم که 
در این دوره درمقابل امریکا، با انگیزه های قومی و حتی مذهب مبارزه 

می کرد، با سؤال مواجه بود.
نکته بسیار مهم تر این است که اگر طالبان، امریکا را دشمن و کافر در 
ادبیات خود معرفی می کند و از فتنه های آن هم نگران اس��ت، چگونه 
است که با واس��طه های ش��به قاره ای دور جدیدی از مذاکرات پنهانی 
را به وسیله مس��ئول استخبارات خود با معاون س��ازمان سیای امریکا 
دنبال می کند و برای مش��روعیت دادن ب��ه حاکمیت تک قومی خود، 
دست به دامان امریکا و غرب شده و برخی بده بستان ها هم با آنها شروع 
شده است. خطای استراتژیک طالبان این اس��ت که نمی داند، با پناه 
بردن به ش��یطان، خود را در معرض قربانی شدن قرار می دهد، چراکه 
امریکا، طالبان را »ابزار« می خواهد و در نهایت هم همانند آنچه برای 
دیگر متحدان عرب منطقه، توصیف کرده و آنها را گاو شیرده می داند، 
از جرم امریکایی کشی طالبان نخواهد گذشت و آخرین ایستگاه تعامل 

با امریکا، نابودی طالبان و رهبران آن است. 
این تجربه تلخ فقط در قبال طالبان نیس��ت و کینه توزی امریکا اجازه 
نمی دهد تا به قاتالن خود مشروعیت دهد، مگر اینکه، به ابزار دست آموز 
تبدیل شود و زمانی که تاریخ مصرف آنها تمام شود، قربانی شوند و این 

تجربه را در کشورهای مختلف شاهد بوده ایم.
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 پرواز هشداری پهپادهای انصاراهلل بر فراز جزیره سقطری
یک منبع در دولت صنعا اعالم کرد که پهپادهای شناسایی و اطالعاتی 
انصاراهلل برای اولین ب��ار از آغاز جنگ بر فراز جزیره س��قطری به پرواز 
درآمدند. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، یک منبع در دولت صنعا 
اعالم کرد: مأموریت نخس��ت پهپادهای انصاراهلل در جزیره س��قطری 
شناس��ایی و جمع آوری اطالعات درباره اهداف چه بر فراز آسمان یمن 
و چه مناطق مرزی اس��ت. مأموریت آنها در درجه اول شناسایی است و 
جنگی نیستند. این پهپاد   ها روز دو   شنبه بر فراز آسمان جزیره سقطری 
پرواز کردند. نیروی هوایی ارتش و کمیته های مردمی این عملیات را انجام 
دادند. این عملیات به این معناست که نیروهای حاضر در جزیره سقطری 
چه امریکایی باشند و چه اماراتی و چه اسرائیلی در بانک اهداف نیروی 
موشکی یمن قرار گرفته اند. این منبع اعالم کرد: طرف های متجاوز چه 
آنهایی که در داخل هستند و چه آنهایی که در عربستان و امارات هستند 
دیگر به خوبی می دانند که ما اگر اهدافی را در مناطق مشخصی شناسایی 
کنیم حتماً آن را مورد حمله موشکی قرار می دهیم. جزیره سقطری از 
دور   ترین مناطق خاک یمن است اما موشک های ما می توانند به ابوظبی و 

مناطق دورتر در عربستان و حتی مرکز اسرائیل هم برسند. 
-----------------------------------------------------

  حزب اهلل: نتانیاهو قادر به لغو توافق مرزی نیست
علی دعموش، معاون رئیس شورای اجرایی حزب اهلل لبنان تأکید کرد، 
نخس��ت وزیر مکلف رژیم صهیونیس��تی قادر به لغو توافقنامه ترسیم 
مرزهای دریایی ای��ن رژیم با لبنان نیس��ت. به گ��زارش المنار، علی 
دعموش اظهار کرد: مقاومت امروز قدرتمندتر و مصمم تر از هر زمانی 
اس��ت، به لطف مقاومت و برکت خون ش��هدا و آمادگی نیروهای مان 
لبنان دستاورد   هایی دارد. دعموش گفت: آنچه لبنان در پرونده ترسیم 
مرزهای دریایی به دس��ت آورد، دس��تاورد بس��یار بزرگی است و اگر 
یکپارچگی دولت، مقاومت و مردم نبود، به این نتیجه دست نمی یافت. 
معاون رئیس شورای اجرایی حزب اهلل لبنان افزود: ممکن است برخی 
به ویژه پس از پیروزی نتانیاهو در انتخابات اسرائیل، نگران باشند که 
اس��رائیل این توافق را نقض کند، چرا که او تهدید کرده بود در صورت 

پیروزی در انتخابات، این توافق را لغو می کند. 
-----------------------------------------------------

  رزمایش رژیم صهیونیستی در جوالن اشغالی
رسانه های عبری زبان اعالم کردند، ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه 
یک   شنبه رزمایشی را در جوالن اشغالی سوریه آغاز کرد و این رزمایش 
تا پنج  شنبه ادامه دارد. به گزارش سایت فلسطین الیوم، منابع اسرائیلی 
اعالم کردند که نیروهای اسرائیلی ظرف س��ه روز اخیر با بیش از 2۵ 
تانک و خودروی نظامی و زرهی وارد اراضی س��وریه در نزدیکی دیوار 
مرزی در جوالن شده بودند و هدف آنها باز کردن مسیر   هایی در منطقه 
تحت اشغال رژیم صهیونیستی در جوالن و جمع آوری اطالعات درباره 
طرف    هایی بود که قصد هدف ق��رار دادن نیروهای اس��رائیلی در این 
منطقه را دارند. رژیم صهیونیستی اخیراً حمله ای را به فرودگاه نظامی 
الشعیرات در حمص سوریه انجام داد که به کشته شدن دو سرباز سوری 

و زخمی شدن سه تن دیگر منجر شد. 
-----------------------------------------------------

  مادرید در تسخیر معترضان ضد دولتی
صد   ها هزار معترض اسپانیایی روز یک   شنبه در مرکز شهر »مادرید« 
پایتخت اسپانیا در حمایت از خدمات بهداشت عمومی و اعتراض به کم 
و کاستی های دولت در این زمینه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری 
»آناتولی« س��ازمان دهندگان این تجمع شمار معترضان را670 هزار 
نفر اعالم کردند در حالی که مقام های دولتی اسپانیا شمار معترضان 
را حدود 200هزار نفر تخمین زدند. بر اس��اس این گزارش، س��اکنان 
مادرید با شعار »مادرید برای دفاع از س��المت عمومی قیام می کند « 
خشم خود را نسبت به کاهش بودجه و برنامه های دولت محافظه کار 
برای مراقبت های بهداشتی عمومی در این منطقه ابراز کردند. نزدیک 
به یک هفته است که پزشکان شاغل در درمانگاه های 2۴ ساعته مادرید 
در اعتصاب به س��ر می برند تا هرج و مرج ناش��ی از طرح اضافه کردن 
درمانگاه های بیشتر بدون اس��تخدام کارکنان جدید را محکوم کنند. 
آنها می گویند که پزش��کان در ش��رایط کنونی قادر به خدمت رسانی 

مناسب به بیماران نیستند. 

هادیمحمدی

از آغاز اغتشاشات    گزارش  یک
در ایران، مقامات 
اروپایی و در رأس آنها وزیر امور خارجه آلمان و 
رئیس جمهور فرانس�ه در عین حال که در پی 
شعله ور کردن آتش تحریم ایران بوده اند، تالش 
کردند از آب گل آلود شرایط موجود برای ربط 
دادن تح�والت داخل�ی ای�ران ب�ه مذاکرات 
هس�ته ای نهای�ت سوءاس�تفاده را بکنن�د. 
س�خنگوی وزارت خارج�ه، دیروز با هش�دار 
شدید به مقامات این دو کش�ور به آنها یادآور 
شد که تجارب تکراری گذشته را تکرار نکنند. 
ایران دیروز س�فیر آلمان را ب�رای دومین بار 

احضار کرد. 

موضع اتحادیه اروپا در روز    ها و هفته های گذشته 
در تقابل با ایران به گون��ه ای بوده که به وضوح 
آلمان و فرانس��ه را در جایگاه مهاجم قرار داده 
است؛ دو کشوری که به عنوان طرف های دیگر 
برجام تا پی��ش از این از ایف��ای نقش در توافق 
هس��ته ای ) برجام( ش��انه خالی می کردند و تا 
جایی که می توانستند، پیدا و پنهان از کارشکنی 
دریغ نمی کردند، حاال که آنها با زمستان سردی 
روبه رو هس��تند که جنگ اوکراین ب��رای آنها 
به ارمغان آورده امیدوارند س��رمای زمستان را 
با گرمای اغتشاش��ات در ایران برای خودشان 

گرم کنند.
مقامات آلمانی از صدراعظم گرفته تا وزیر خارجه 
تالش کردند مسائل مختلف را به هم گره بزنند. 
آنالنا بائرب��وک، وزی��ر خارجه آلمان دی��روز در 
تازه     تری��ن موضع گیری پیش از نشس��ت وزرای 
خارج��ه اتحادیه اروپ��ا، در بروکس��ل گفت: »ما 
تحریم های جدیدی را تصویب خواهیم کرد تا پیام 
روشنی را به کسانی ارسال کنیم که فکر می کنند 
می توانند به سرکوب، تهدید و کشتن شهروندان 
خود بدون هیچ عواقبی بپردازند.«  ساعاتی بعد، او 
به رسانه    ها گفت که اروپایی    ها درباره تحریم ایران 
به اتفاق نظر رس��یده اند. س��پس هم 29 شخص 

و سه نهاد ایرانی را در فهرس��ت تحریم خود قرار 
داد.  بائربوک فقط در دو هفته گذش��ته چند بار 
گفته که اتحادیه اروپا قرار دادن سپاه در فهرست 
سازمان های تروریستی را در دست بررسی دارد. 
همچنین برخی شنیده    ها حاکی از این است که 
برلین می کوشد،سوم آذرماه برای نخستین بار بعد 
از انقالب اسالمی یک نشست ویژه حقوق بشر علیه 

ایران در سازمان ملل برگزار کند. 
ایران دیروز ب��رای دومین بار س��فیر آلمان را به 
وزارت امور خارجه احضار و درباره تبعات اظهارات 
و اقدامات مقامات برلین بر روابط دو کش��ور به او 

هشدار داد.
 سپر بالی تصمیمات واشنگتن 

س��مت دیگر االکلنگ اعمال فش��ار علیه ایران، 
فرانسه قرار دارد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
این کش��ور هم رویکرد مش��ابه آلمان را در پیش 
گرفته و مس��ائل داخلی ایران را ب��ه برجام پیوند 
داده است. او می گوید، اعتراض     ها در ایران شرایط 
را بسیار تغییر داده و رسیدن به توافق هسته ای را 
شکننده تر کرده است تا حدی که هیچ پیشنهاد 
تازه ای که در آینده نزدیک به توافقی منجر شود، 
وجود ن��دارد و احتماالً به چارچوب ت��ازه ای نیاز 
است. رئیس جمهور فرانسه هم مانند وزیر آلمانی 
از تحریم س��خن گفته: »ما چندین نفر هس��تیم 
که ب��رای تحریم های هدفمن��د به خصوص برای 
پاس��داران و آدم های رژیم فشار می آوریم.«  او در 
پاسخ به این سؤال که آیا از تحریم سپاه پاسداران 
حمایت می کند، گفت این موضوعی است که باید 
آن را بررسی کرد. به نظر می رسد که اروپایی    ها از 
موضع گیری های کورکورانه در جنگ اوکراین و 
تبعیت بی چون و چرا از امریکا در راستای تحقق 
اهداف واشنگتن علیه مس��کو درس نگرفته اند و 
حاال کار را به جایی رسانده اند که در زمینه تأمین 
انرژی در مضیق��ه قرار گرفته اند ب��از هم تصمیم 
ندارند از ایفای نقش سپر بالی تصمیمات امریکا 
خارج ش��وند و مس��تقل و بر مبنای منافع خود 

موضع گیری کنند. 

 ناقض حقوق بشر در جایگاه ناصح حقوق 
بشر نیست

ناصر کنعانی، س��خنگوی وزارت خارج��ه ایران در 
جلسه هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی پیش 
از هر موضع گیری درباره اقدامات آلمانی  ها، آنها را 
دعوت کرد که گذشته خودشان را فراموش نکنند. 
کنعانی گفت: »چه مقامات دولتی آلمان و چه اعضای 
پارلمان این کشور هم به گذش��ته دور خودشان و 
کشورشان و س��ابقه طوالنی نقض حقوق بشر و هم 
به نقض فاحش حقوق بش��ر مردم ایران در ارتباط 
با تسلیح یک رژیم متجاوز به سالح های شیمیایی و 
به کارگیری علیه شهروندان ایرانی نگاه کنند. « وی 
تصریح کرد: » کشوری که سابقه تاریک نقض فاحش 
حقوق بشر به ویژه علیه ملت ایران دارد، در جایگاهی 
نیست که ما را در موضوعات حقوق بشری مؤاخذه 

کرده یا مورد تحریم قرار دهد.«
 به فکر منافع خودتان باشید

سخنگوی وزارت خارجه درباره درخواست آلمان و 
ایسلند برای برگزاری نشست ویژه حقوق بشر علیه 
ایران و احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در این 
نشست و واکنش ایران گفت: »استفاده ابزاری از 
حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی علیه کشور    ها 
را شدیداً محکوم و رد می کنیم. حقوق بشر موضوع 
مقدسی است و بس��یار جای تأس��ف و تأثر دارد 
کش��ور    هایی با ادعای طرفداری از حقوق بشر از 
این موضوع مقدس برای اعمال فشار سیاسی علیه 
کشورهای مستقل استفاده می کنند.«  وی ادامه 
داد: »ما این موضوع را مش��خصاً استفاده ابزاری 
دولت آلمان و برخی از کش��ورهای همسوی این 
کش��ور تلقی می کنیم برای اعمال فشار سیاسی 
علیه ایران به منظور دس��تیابی به منافع سیاسی 
خاص. رابطه ایران و آلمان رابطه ای طوالنی است 
ولی ایران گذشته های مربوط به اقدام دولت آلمان 
در نقض حقوق بشر ملت ایران را فراموش نکرده 
است.« کنعانی با اشاره به مقامات دولت آلمان و به 
ویژه مقاماتی که با منافع حزبی و سیاسی گروهی 
اقدامات تندی را علیه ایران رقم می زنند، به عقال و 

حکمای آلمان توجه و تذکر می دهیم که در مقابل 
این تندروی     ها بایستند و منافع بلندمدت روابط 
ایران و آلمان را قربانی منافع حزبی و کوتاه مدت 
نکنند. سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی ادامه داد: 
»هرگونه اقدام در ارتباط با صدور هر قطعنامه ای 
علیه ایران در شورای حقوق بشر را رد می کنیم و 
از ظرفیت های دیپلماتیک خودمان در این ارتباط 
استفاده و مذاکرات مختلفی را با کشورهای عضو 
ش��ورای حقوق بش��ر ادامه می دهیم. امیدواریم 
کشورهای مختلف اجازه سیاسی کردن موضوع 
حقوق بشر و استفاده از شورای حقوق بشر را برای 
اس��تفاده ابزاری کشورهای مش��خص به منظور 

اعمال فشار بر کشورهای مستقل ندهند. «
 مسیحی که کور می کند و شفا نمی دهد

کنعانی درباره اظهارات ماک��رون مبنی بر اینکه 
ح��وادث در ایران بر برجام اثر گذاش��ته اس��ت و 
احتمال توافق را ضعیف تر کرده اس��ت هم گفت: 
»جمهوری اسالمی ایران مسیر مذاکرات را مرتبط 
با هیچ تحول دیگری نمی داند. اگر کش��ور    هایی 
هستند که مس��یر مذاکرات را به تحوالت داخلی 
ایران گره زدند بر اسب بازنده شرط بندی کردند. 
ایران کشور مقتدر و باثباتی است و این را تجربه 
کردند و تجارب غلط گذش��ته را تک��رار نکنند و 
برای خودش��ان و دیگ��ران هزین��ه نکنند.«  وی 
ادامه داد:»اینکه در کنار مخالفانی قرار بگیرند که 
ماهیت آنها برای ملت ایران روشن است، سیاست 
غلط و کوته  بینانه ای است. این مسیحی که رئیس 
این کشور که اشاره کردید، در کنار آن قرار گرفته، 
کور می کند، شفا نمی دهد. نشان می دهد دستشان 
خالی است. بیایند در کنار ملت بزرگ ایران قرار 
بگیرن��د و به مناف��ع بلندمدت خودش��ان توجه 
کنند. توجه داشته باشند تخریب روابط تاریخی 
و بلندمدت منافع ناش��ی از مناسبات دوجانبه را 
تخریب می کند.« سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
با اشاره به مواضع تند فرانسه و آلمان در ارتباط با 
اغتشاشات اخیر اظهار داشت: »اینها در کنار دولت 
امریکا مسئول ش��رایط جاری برجام هستند. اگر 
اینها به تعهدات شان عمل می کردند برجام شاهد 
این روند طوالنی نبود. در جایگاهی نیس��تند که 
ایران را متهم کنند و باید به مسئولیت خود در قبال 

تعهدات به صورت جدی عمل کنند.«
 مسئله فلسطین مصداق بارز نقض حقوق 

بشر 
س��خنگوی وزارت خارج��ه در بخ��ش دیگری از 
نشست دیروز در پاسخ به پرسش خبرنگار »جوان« 
درباره رأی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در 
خصوص فلسطین اظهار داشت: »در بحث فلسطین 
همواره جزو حامیان درجه یک موضوع فلسطین 
بودیم و برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین از هیچ 
تالشی دریغ نکردیم و در ارتباط با حمایت از حقوق 
قانونی این ملت همواره از همه فرصت     ها به ویژه در 
مجامع بین المللی استفاده کردیم. « وی ادامه داد: 
»جمهوری اسالمی ایران در هر موضوع و چارچوبی 
که منفعت و منافع ملت فلسطین و احقاق حقوق 
قانونی این مردم مظلوم اقدامی انجام شود و طرحی 
باش��د، ایران حتماً در چارچوب حمایت از حقوق 
قانونی این ملت عمل کرده و همچنان در این ارتباط 
عمل خواهد کرد. ایران هزینه های سنگین حمایت 
از فلسطین را در طول س��الیان متمادی پرداخت 
کرده، چون معتقد اس��ت مسئله فلسطین مسئله 
جهانی و مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر است 
و در این ارتباط ایران همواره در کنار ملت فلسطین 

بوده و خواهد بود.«

فشارواشنگتنبرکییف
برایمذاکره»واقعبینانه«بامسکو

مقام های دول�ت بایدن پی درپ�ی می گویند 
که این ب�ه اوکراین بس�تگی دارد که بخواهد 
با روس     ها صلح کند یا ن�ه. آخرین اظهارنظر 
مربوط اس�ت به وزیر خارجه امری�کا که روز 
یک     ش�نبه گفت که این کی یف اس�ت که در 
مورد زم�ان و محت�وای چارچ�وب مذاکره با 
روس�یه تصمیم خواهد گرف�ت. در ورای این 
تعارفات ام�ا، تکرار مطالبه مذاکره از س�وی 
امریکا نشان دهنده فشار واشنگتن بر کی یف 
برای وارد ش�دن به مذاکره با روس     ها اس�ت. 
وال اس��تریت ژورن��ال دی��روز از ق��ول مناب��ع 
دیپلماتیک گ��زارش کرد که جیک س��الیوان، 
مشاور امنیت ملی بایدن به ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمه��ور اوکرای��ن توصیه ک��رده که در 
مذاکرات احتمالی با روسیه موضعی»واقع بینانه « 
داشته باشد. اینکه توصیه امریکا به اوکراین برای 
مذاکره »واقع بینانه« چیست مشخص نیست ولی 
می توان حدس زد که بعد از عقب نشینی روس     ها 
از خرسون، واشنگتن فشار     ها را بر کی یف تشدید 
کرده که واقعیت های جنگ در اوکراین، از جمله 
الحاق برخی از سرزمین هایش را قبول کند. چند 
ماه پیش هم هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه 
اسبق ایاالت متحده در مجمع جهانی اقتصاد در 
داووس، خواستار مصالحه س��رزمینی اوکراین 
شده بود که البته بعداً در گفت وگو با تایم، حرف 
خود را تعدیل کرد. او در آن سخنرانی، خواستار 

آغاز سریع مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین 
شد. حاال وال استریت ژورنال، از قول دیپلمات      ها 
نوشته که سالیوان در سفر ۴ نوامبر خود به کی یف 
این پیام را به زلنسکی داد که او و مقاماتش باید 
خواس��ته      ها و اولویت ه��ای واقع بینان��ه را برای 
گفت وگو     ها تدوی��ن کنند و احتم��االً در هدف 
اعالم شده خود برای بازگرداندن کنترل کریمه 
تجدید نظر کنند. واشنگتن همچنین پیشنهاد 
کرده که کی یف باید ایده مذاکره با روسیه را برای 

به دس��ت آوردن اهرم فش��ار بپذیرد. همچنین 
روزنامه نیویورک تایمز روز       شنبه گزارش کرد که 
واشنگتن انتظار دارد که اقدامات و پیشرفت های 
صورت گرفته توس��ط دو ط��رف منجر به توقف 
درگیری      ها شوند. مقامات ارشد دولت جو بایدن 
به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که امریکا معتقد 
است با فرا رسیدن فصل زمس��تان، روسیه » به 
طرز چشمگیری ش��دت حمله اش به اوکراین را 
کاهش دهد. « یک مقام رسمی دولت جو بایدن، 

رئیس جمهور امریکا ب��دون ذکر نام گفت: »این 
توق��ف اجباری به واس��طه ش��رایط آب وهوایی 

می تواند تا شش ماه طول بکشد. «
 به نوش��ته روزنامه نیویورک تایم��ز، بارش برف 
سنگین و هوای س��رد عملیات را برای نیروهای 
روسی » پیچیده « می کند. همچنین، این منابع 
و مقامات امریکایی ادع��ا می کنند که درعوض، 
مس��کو روی » حمالت م��داوم علی��ه نیروهای 
کی یف، پایگاه های ارتش اوکراین، زیرساخت      ها 
و شبکه برق این کشور متمرکز خواهد شد.«   این 
مقامات دولت بایدن همچنی��ن گفتند: »توقف 
جنگ اوکراین به دلیل فصل زمستان برای امریکا 
و متحدانش ضروری است تا از این فرصت برای 
پرکردن مجدد ذخایر دفاعی و تسلیحات اوکراین 

استفاده کنند« 
صحبت های »اوالف شولتز « صدراعظم آلمان نیز 
نش��ان می دهد که گزارش     ها در این باره چندان 
دور از ذهن نیس��ت. او روز یک     ش��نبه گفت که 
از روسیه می خواهیم پیش��نهادات خود را برای 
تحقق صل��ح در اوکرای��ن ارائه ده��د و البته در 
ادامه س��خنانش گفت: »هرگونه پیشنهاد صلح 
باید وحدت و حق حاکمی��ت اوکراین را مدنظر 
داشته باش��د.«  صدراعظم آلمان اضافه کرد: »از 
عدم حضور پوتین در نشس��ت س��ران گروه 20 
متأسفیم و امیدواریم که در لحظات اخیر تصمیم 

خود را تغییر دهد.«
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امیرعبداللهیان: تروریسم محکوم است
میدان تقسیم باشد یا شاهچراغ

آنکارا تسلیت امریکا را نپذیرفت
وزی�ر ام�ور خارج�ه ضمن اب�راز هم�دردی و تس�لیت ب�ه ملت 
و دول�ت ترکی�ه در پ�ی اق�دام تروریس�تی یک     ش�نبه عص�ر 
در می�دان تقس�یم اس�تانبول گف�ت ک�ه تروریس�م مذم�وم و 
محکوم اس�ت، هم در تقس�یم، هم ش�اهچراغ و هر ج�ای عالم. 
به گزارش فارس، حس��ین امیرعبداللهیان روز دو     ش��نبه 2۳ آبان در 
صفحه توئیترش نوشت: ضمن ابراز تسلیت و همدردی با دولت و ملت 
دوست و برادر ترکیه، اقدام تروریس��تی و  هدف قرار دادن انسان های 
بی گناه را در استانبول به شدت محکوم می کنیم. وی افزود: تروریسم 
مذموم و محکوم است هم در تقسیم هم شاهچراغ و هر جای عالم. امیر 
قطر در تماس تلفنی با رئیس جمهور ترکیه وقوع حادثه تروریستی در 
میدان تقسیم این کشور و کشته و زخمی شدن شماری از افراد در این 
حادثه را تسلیت گفت. عراق، عربس��تان و اردن، نیز انفجار تروریستی 
در مرکز استانبول را به شدت محکوم کردند و البته موج محکومیت      ها 
هنوز ادامه دارد. با این حال، وزیر کش��ور ترکی��ه همچنین گفت که 
کشورش به دلیل »حمایت واش��نگتن از تروریست های کرد کوبانی« 
تس��لیت ایاالت متحده را نمی پذیرد. به گزارش سلیمان سویلو گفته 
است»ما تسلیت ایاالت متحده را رد می کنیم. اتحاد ما با کشوری که با 
کوبانی و جیب های ترور )... ( مراوده دارد باید مورد بحث قرار گیرد.« 
 نیروهای ویژه و پلیس ترکیه در فاصله کمتر از یک روز بعد از انفجار در 
استانبول در عملیاتی ضد تروریستی ، به محل اختفای زنی که بمب را 
در خیابان ر     ها کرده بود، یورش برده و او را دستگیر کردند. اداره امنیت 
استانبول بعد از بازجویی از او اعالم کرد که نام او »احالم البشیر « و تبعه 
سوریه است که اعتراف کرده توسط گروهک تروریستی »پ.ک.ک « 
به عنوان یک افسر اطالعاتی آموزش دیده و از طریق منطقه عفرین در 
ادلب )سوریه( وارد خاک ترکیه شده اس��ت. وزارت کشور ترکیه ابتدا 
اعالم کرد که پلیس ترکیه 22 نفر را در رابطه با انفجار مرگبار استانبول 
بازداش��ت کرده ولی به گزارش »آناتولی«، س��اعاتی بعد تعداد افراد 
بازداشت شده به ۴6 نفر افزایش یافت. وزیر کشور ترکیه همچنین پای 
یونان را هم به حمله تروریس��تی در میدان تقسیم باز کرد و گفت، اگر 
زن مظنون به بمب گذاری را دس��تگیر نمی کردیم، به یونان می رفت. 
سلیمان سویلو به خبرنگاران گفته که مظنونین بازداشت  شده شامل 
فردی است که بمب را در مرکز اس��تانبول ر     ها کرد و به انفجار در یک 
خیابان شلوغ در بزرگ ترین شهر ترکیه منجر شد. سخنان سویلو تکرار 
بحث     هایی است که ترکیه چند دهه اس��ت درباره وجود اردوگاه های 
گروه تروریستی »پ .ک .ک « در جنوب یونان و آموزش به آنها در خاک 
یونان مطرح می کند. سویلو در کنفرانس خبری خود، حزب کارگران 
کردس��تان )پ.ک.ک( را عامل انفجار خیابان استقالل معرفی کرد و 
گفت: »ارزیابی ما این است که دستور برای حمله تروریستی از سوی 
عین العرب )کوبانی( در شمال سوریه صادر شده است. ما از آنهایی که 
مسئول این حمله تروریستی شنیع هس��تند، انتقام خواهیم گرفت. 
« س��اعتی بعد نیز وزارت دفاع ترکیه با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که 
مواضع گروه های تروریستی » پ.ک.ک « )حزب کارگران کردستان( و 
» ی.پ.گ « )یگان های مدافع خلق( در شمال سوریه را هدف حمالت 
خود قرار داده است. این در حالی اس��ت که حزب کارگران کردستان 
این مسئله را تکذیب کرد که نقش��ی در انفجار روز گذشته در خیابان 

استقالل در استانبول داشته باشد. 

ترامپ مجددًا اعالم تقلب انتخاباتی کرد
پی�روزی هرچن�د ش�کننده دموکرات  ه�ا در س�نا، ب�رای 
جمهوریخواه�ان، ب�ه خص�وص ترام�پ گ�ران تم�ام ش�ده 
تا جای�ی که ترام�پ مجدداً بح�ث تقل�ب در انتخاب�ات را مطرح 
کرده و گفت�ه که باید مج�دد در آریزون�ا انتخابات برگزار ش�ود. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور قبلی امریکا مجدداً ادعای تقلب در انتخابات 
را ، این بار برای انتخابات میان دوره ای کنگره مطرح کرد و گفت که باید 
مجدد در آریزونا انتخابات برگزار ش��ود. او مسئوالن بی کفایت را برای 
مشکالت دستگاه رأی گیری مقصر دانسته است:  ترامپ در این خصوص 
گفت: »مقام های احمق و احتماالً فاسد کنترل انتخابات آلوده در آریزونا 
را از دست دادند. دستگاه های رأی گیری در مناطق جمهوریخواه از کار 
افتاده بود. هرچه سریع تر باید انتخابات جدیدی برگزار شود.« ادعای 
ترامپ درباره تقلب بعد از پیروز ش��دن دموکرات  ها در انتخابات س��نا 
مطرح ش��ده اس��ت، هرچند آنها به احتمال قریب ب��ه یقین اکثریت 

کرسی های مجلس نمایندگان را به خود اختصاص خواهند داد. 
در آریزونا »مارک کلی « سناتور دموکرات در مقابل رقیب جمهوریخواه 
خود »بلیک مسترز « پیروز شده و به سنا راه پیدا کرده ولی ترامپ مدعی 
است که»بلیک مسترز « نامزد جمهوریخواه در انتخابات مجلس سنا 
به دلیل »تقلب رأی دهی « در آریزونا شکس��ت خورده است. عملکرد 
ضعیف تر از انتظ��ار جمهوریخواهان در انتخابات، باعث ش��ده که آنها 
درباره خودش��ان دچار نگرانی ش��وند. در مقابل، کاخ سفید پیروزی 
دموکرات  ها در انتخابات س��نا را تاریخی توصیف ک��رده و گفته که ما 
همچنان منتظر نتایج نهایی مجلس نمایندگان هستیم. در حالی که 
جمهوریخواهان انتظار داشتند در انتخابات مجلس نمایندگان حداقل 
به ۴۳۵ کرسی دست پیدا کنند، این چشم انداز نیز برای آنها مخدودش 
شده است. نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان دیروز 
گفت که برخی از قانونگذاران حزب دموکرات رسماً از او خواسته اند در 
تصمیمش برای کنار رفتن از رهبری دموکرات  ها در مجلس نمایندگان 
امریکا تجدیدنظر کن��د. او همچنین گفت، با توجه به قطعی نش��دن 
وضعیت کرس��ی های مجلس نمایندگان امریکا هنوز زود اس��ت که 
تصمیمش برای حفظ پست رهبری در این مجلس را اعالم کند. او در 
مصاحبه ای جداگانه به سی.ان.ان هم گفت: » آنها )جمهوریخواهان( 
هنوز برنده نشده اند.«  پلوس��ی همچنین در مصاحبه با ای.بی.سی در 
پاسخ به سؤالی درباره خبر » قریب الوقوع « ترامپ برای امروز )سه شنبه( 
گفت: »ترامپ، یک نیروی خیرخواه نبوده است، بنابراین فکر نمی کنم 
نامزدی او اتفاق خوبی برای کشور ما باشد. « او به مجری ای.بی.سی نیوز 
گفت: )ترامپ( فردی است که یکپارچگی انتخابات ما را تضعیف کرده 
و به سوگند ریاست جمهوری خود پایبند نبوده است. او افراد و آدم های 
عجیب و غریب را تشویق کرده که نامزد انتخابات شوند. او یک نیروی 
خیرخواه نبوده اس��ت، بنابراین فکر نمی کنم نام��زدی او اتفاق خوبی 
برای کشور ما باشد، اما این به جمهوریخواهان بستگی دارد که تصمیم 
می گیرند چه کس��ی را انتخاب کنند. بگذارید اینطور بیان کنیم؛ این 
یک خبر بد برای کشور است. این در شرایطی است که یکی از مشاوران 
ترامپ دیروز تأیید کرد ک��ه او قصد دارد امروز نام��زدی خود را برای 

شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 202۴ اعالم کند.


