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  گزارش  2

2 سفارتخانه ای که بیروت را 
به بن بست کشیده اند

بيش از دو هفته است رياست جمهوري ميشل عون به پايان رسيده اما 
هنوز پارلمان لبنان رئيس جمهور جديد را به جاي او تعيين نكرده است. 
پارلمان پنجمين نشست خود را براي رأي گيري و انتخاب رئيس جمهور 
در پنج شنبه گذشته برگزار كرد اما همانند چهار نشست قبلي، اين بار 
هم نمايندگان نتوانستند بر سر يك فرد به اجماع برسند. حاال نجيب 
ميقاتي، نخس��ت وزير لبنان از ضرورت انتخاب رئيس جمهور گفته تا 
اينكه فعاليت سياسي كشور هر چه سريع تر سازماندهي شود و حمايت 
خود را از سليمان فرنجيه، رئيس جريان المرده به صراحت اعالم كرده 
است. شايد اين اقدام نخست وزير بتواند كليد حل معضل اساسي فعلي 
در لبنان براي تعيين جانشين عون باشد، به خصوص اينكه فرنجيه در 

ميان ليست نامزدهاي مطرح در پارلمان نيست. 
فهرست نامزدهاي پست رياست جمهوري در رأي گيري روز پنج شنبه 
پارلمان عبارت بودند از: ميش��ل معوض، عص��ام خليفه، زياد حايك و 
زياد بارود. هر چند معوض به عنوان گزينه اصلي مطرح توانس��ته بود 
44رأي را به دست بياورد اما 47رأي سفيد هم او را از رسيدن به مقام 
رياست جمهوري ناكام گذاشت و هم پارلمان را براي تعيين فرد مورد 
حمايت نمايندگان براي اين پست. فرنجيه تاكنون تمايل خود را براي 
مقام رياست جمهوري لبنان اعالم نكرده است و نام او در اين فهرست 
نيز ديده نمي شد اما اقدام ميقاتي مي تواند با تأييد او انجام شده باشد تا 
اينكه با مطرح كردن نامي تازه در فهرست رأي گيري پارلمان ولی كاماًل 
آشنا براي نمايندگان، جو موجود در پارلمان شكسته شود و نمايندگان 
سرانجام حاضر شوند جدال سياسي خود را كنار بگذارند و براي منافع 
لبنان هم كه شده او را به عنوان رئيس جمهور جديد لبنان انتخاب كنند. 
با اين حال، نبايد از عوامل نه تنها خارج از پارلمان بلكه خارج از لبنان 
غافل ماند كه خالي ماندن پست رياست جمهوري لبنان و تداوم بحران 

سياسي فعلي در اين كشور را به نفع خود مي دانند. 
امريكا و عربستان سعودی دو عامل مهم خارجي هستند كه با استفاده از 
عوامل خود در لبنان و پارلمان سعي بر تداوم بحران فعلي دارند. ايجاد 
اختالف بين احزاب و شخصيت هاي سياسي لبنان و كشاندن اين كشور 
به درگيري هاي داخلي هدف اوليه اي است كه اين دو كشور آن را دنبال 
مي كنند. در واقع، اين دو كش��ور بعد از شكست در انتخابات پارلماني 
در ماه می و ناتواني از به انزوا كشاندن مقاومت لبنان در پارلمان، تالش 
دارند اين شكست را با تفرقه افكني در پارلمان و ناكام گذاشتن آن در 
انجام وظيفه قانوني اش و انتخاب رئيس جمه��ور جديد جبران كنند. 
نبيل فاروق، عضو شوراي مركزي حزب اهلل اخيراً از اين مداخله جويي 
امريكايي ها و سعودي ها پرده برداش��ته و اينكه آنها مستقيماً در اين 
موضوع دخالت مي كنند »تا جايي كه برخي نمايندگان شكايت از اين 
دارند كه از س��وي سفارتخانه هاي امريكا و عربس��تان تحت فشار قرار 
گرفته اند.« مشخص است نبيل فاروق با اين نمايندگان در ارتباط و از 
نحوه فشار اين دو س��فارتخانه بر آنها آگاه است كه پرده از اين موضوع 
برداشته است و اين افشاگري او توضيح مي دهد كه چرا 47برگه رأي در 
رأي گيري پنج شنبه گذشته سفيد بود. به اين ترتيب، ششمين نشست 
پارلمان در پنج شنبه آينده نيز مي تواند به سرنوشت پنج نشست قبلي 
منجر ش��ود، مگر اينكه در مورد مداخله جويي هاي امريكا و سعودي و 
فشار اين دو بر نمايندگان فكری اساسي شود. در واقع، پيشنهاد ميقاتي 
و طرح نام فرنجيه يك گزينه قابل توجه براي شكستن انسداد سياسي 
فعلي در پارلمان است اما اگر سفارتخانه هاي امريكا و سعودي همچنان 
دستورالعمل ناكام گذاشتن پارلمان را دنبال كنند، بعيد به نظر مي رسد 
حتي طرح نام فرنجيه هم تأثيري بر وضعيت موجود بگذارد و بتواند به 

پارلمان براي پشت سر گذاشتن وضعيت انسدادي فعلي كمك كند. 
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 سعودي ها يك كشتي سوخت ديگر يمن را توقيف كردند
ائتالف متجاوز س��عودي امريكايي در ادامه س��ير توقيف كشتي هاي 
سوخت به مقصد يمن، بار ديگر يك كش��تي حامل بنزين را توقيف و 
مانع از ورود آن به بندر حديده شد.  به گزارش المسيره، عصام المتوكل، 
سخنگوي شركت نفت يمن در توئيتي نوشت: »ائتالف متجاوز عربي 
كش��تي حامل بنزين به نام »رد روب��ي« را با وجود بازرس��ي اجباري 
در جيبوتي و دريافت مجوز از س��ازمان ملل توقيف كرد.« وي افزود: 
»توقيف كشتي هاي نفتي توس��ط ائتالف متجاوز امريكايي- سعودي 
در راس��تاي اعمال فشار بيش��تر بر ملت يمن و افزايش درد و رنج آنها 

صورت مي گيرد.«
-----------------------------------------------------

  مربيان امريكايي، عامل انفجار تروريستي استانبول 
بنا بر گ��زارش يك روزنامه تركي��ه اي، امريكايي ها به احالم البش��ير، 
شهروند س��وري كه حمله تروريس��تي ۱۳نوامبر در خيابان استقالل 
استانبول را صورت داد، آموزش داده بودند.  يني شفق ديروز به نقل از 
پليس مسئول تحقيقات درباره انفجار تروريستي استانبول اين خبر را 
منتشر كرد. بنا بر اين گزارش، پليس استانبول از همه امكانات فني براي 
جست وجوي اين تروريست اس��تفاده كرد و آنها سرانجام توانستند با 
استفاده از هزارو200 دوربين مداربسته او را رديابي كنند. طبق گزارش 
اين روزنامه، شاخه سوري حزب كارگران كردستان )پ ك ك( كه در 

تركيه ممنوع است، دستور اين حمله را صادر كرده بود. 
-----------------------------------------------------

  ميقاتي: اميدوارم »فرنجيه« رئيس جمهور لبنان شود
نخس��ت وزير موق��ت لبن��ان در س��خناني درب��اره بح��ران انتخاب 
رئيس جمهوري جديد كشورش ابراز اميدواري كرد كه رئيس جريان 
»المرده« اين س��مت را بر عهده بگيرد.  نجيب ميقاتي در گفت وگو با 
شبكه الجزيره در اين باره گفت: »براي سازماندهي فعاليت سياسي در 
كشور بايد هرچه سريع تر رئيس جمهور جديد لبنان انتخاب شود.« وي 
تأكيد كرد: »رئيس جمهور بايد مورد قبول همه باشد و رئيس جمهوري 
نباش��د كه يك طرف را به چالش بكش��د.« ميقاتي درباره گزينه هاي 
تصدي س��مت رياس��ت جمهوري لبنان ني��ز تصريح ك��رد: »روابط 
تاريخي با سليمان فرنجيه، رئيس جريان »المرده« داريم و اميدوارم او 
رئيس جمهور شود. بخشي از بحراني كه لبنان با آن مواجه است، ناشي 

از وخامت روابط با كشورهاي عربي است.«
-----------------------------------------------------

  درخواست براي محاكمه علني الكاظمي
عضو ائتالف دوله القانون با اش��اره به پرونده هاي فسادي كه در دوران 
نخست وزيري مصطفي الكاظمي صورت گرفته است، خواستار محاكمه 
علني وي شد.  ابراهيم السكيني، عضو ائتالف دوله القانون به رهبري 
نوري المالكي، نخست وزير اسبق عراق خواستار محاكمه علني مصطفي 
الكاظمي، نخست وزير پيشين اين كشور شد. شبكه خبري االتجاه به 
نقل از السكيني گزارش داد، محمد السوداني، نخست وزير عراق بايد تا 
زمان پايان يافتن تمامي تحقيقات مربوط به پرونده هاي فسادي كه در 

دوران نخست وزيري الكاظمي رخ داده است، از وي دوري كند. 
اين سياستمدار عراقي تأكيد كرد: بايد در توزيع ثروت از شمال تا جنوب 
عراق بازنگري و نبايد با سياست هاي اشتباه، به حقوق برخي از استان ها 
تعدي ك��رد. وي همچنين خبر داد كه در دوره الكاظمي، پس��ت هاي 
مهمي به برخي از افراد در نهادهاي دولتي داده ش��د. محمد الشمري، 
نماينده ائتالف دوله القانون هم پيش از اين گفته بود الكاظمي انتصابات 
مشكوكي داشت كه در واقع خارج از دايره اختيارات او بود و تصميماتي 

را اتخاذ مي كرد كه قانوني نبود. 

مسکو: مذاکره با  اوکراين
به موضع غرب بستگی دارد

بنا بر آنچه مقام�ات امريكايي و اوكرايني مي گويند، كاخ س�فيد 
مي كوش�د از طريق اطمين�ان به كي ي�ف مبني بر اينك�ه اياالت 
متحده ب�ه حمايت از اوكراي�ن ادامه خواه�د داد، مذاكرات صلح 
را به تعوي�ق بيندازد، اين در حالي اس�ت كه رژيم صهيونيس�تي 
به تالف�ي رأي مثبت اوكراي�ن به قطعنام�ه اي ضد اي�ن رژيم در 
س�ازمان ملل، به قطعنام�ه ضدروس�ي رأي مثبت نداده اس�ت. 
ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين پيشتر گفته بود سران اطالعاتي 
روسيه و اياالت متحده در آنكارا به درخواست واشنگتن گفت وگو كردند. 
سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه هم ديروز با اعالم اينكه پايان جنگ در 
اوكراين به موضع غربي ها بستگي دارد، گفت: »ما مخالف مذاكره نيستيم، 
بلكه كي يف اس��ت كه با مذاكره مخالفت مي كند.« اگر چه مارك ميلي، 
رئيس ستاد مش��ترك ارتش امريكا هم هفته گذشته گفته بود پنجره اي 
براي مذاكرات صلح بين روسيه و اوكراين مي تواند در زمستان امسال باز 
شود اما اظهارات مقامات دولت جو بايدن به همتايان اوكرايني حاكي از اين 
است كه حتي اگر آرامش برقرار شود، مذاكرات صلح نبايد به اين زودي ها 
انجام شود. يك مقام دولت امريكا تصريح كرده است كه آنها هيچ راهبرد 
مذاكره اي كه نش��ان دهنده برداش��تن گام هايي جهت آماده شدن براي 
مذاكرات احتمالي صلح بين مسكو و كي يف باشد، برنامه ريزي نمي كنند. 

 تل آويو اقدام كي يف را بي جواب نگذاشت
 به موازات اين تحوالت، در رأي گيري نشست مجمع عمومي سازمان ملل 
قطعنامه اي تصويب شد كه از روسيه مي خواهد خسارات وارده به اوكراين 
در خالل جنگ را پرداخت كند. در اين قطعنامه آمده است كه بايد ساز وكار 
بين المللي براي پرداخت غرامت آسيب، صدمه يا جراحات ناشي از اقدامات 
غيرقانوني روسيه در اوكراين ايجاد شود. صهيونيست ها به اين قطعنامه 
رأي مثبت ندادند. آنها به اقدام اوكراين واكنش نشان دادند. اوكراين جزو 
۹۸كشوري بود كه روز جمعه به نفع پيشنهاد فلسطين پيرامون درخواست 
از دادگاه الهه جهت اتخاذ موضع قانوني درباره »ماهيت حقوقي اشغالگري 
استعماري اسرائيل« رأي داد. در اين راستا، روزنامه يديعوت آحارونوت 
نوشت كه زمانبندي اقدام اسرائيل و خودداري از دادن رأي مثبت به اين 
قطعنامه سؤاالتي را در اين مورد مطرح مي كند، از جمله اينكه آيا هدف 

تل آويو تالفي كار كي يف است يا خير. 

»اوکراين«
 نقطه   شکاف در نشست گروه20

نشس�ت گروه20 در حالي دي�روز در اندون�زي آغاز ب�ه كار كرد 
ك�ه رئيس جمه�ور اوكراي�ن از حاض�ران خواس�ت روس�يه را 
تح�ت فش�ار بگذارن�د. وزي�ر خارج�ه روس�يه ه�م نمايندگان 
كش�ورهاي عضو اين گروه را دع�وت كرد ولوديمير زلنس�كي را 
تنبيه كنند. ادام�ه اين موضع گيري ه�ا مي تواند به دو دس�تگي 
ج�دي در گ�روه20 ب�ر س�ر تح�والت اوكراي�ن منته�ي ش�ود. 
رهبران كشورهاي گروه20 روز سه ش��نبه گفت وگوهاي خود را در بالي 
اندونزي آغاز كردند. جنگ اوكراين يكي از مهم ترين مسائلي بود كه در اين 
نشست به آن اشاره شد. زلنسكي در يك سخنراني ويدئوكنفرانسي از سران 
جهاني خواست به روسيه فشار بياورند.  وي ضمن اشاره به تسلط اوكراين بر 
خرسون گفت كه كشورش اجازه بازگشت روسيه به اين منطقه را نمي دهد، 
اكنون زمان اعمال فشار براي صلح است و تا زماني كه همه اراضي اشغالي 
اوكراين آزاد نشود، درگيري ها ادامه خواهد يافت. رئيس جمهور اوكراين از 
سران كشورهاي حاضر در نشست گروه20 خواست كه از طرحي ۱0بندي 
براي پايان دادن به جنگ بر اساس منشور سازمان ملل حمايت كنند و در 
اين مورد گفت: »من مجاب شدم كه اكنون زماني است كه جنگ مخرب 
روسيه مي تواند و بايد متوقف شود. اگر روسيه با فرمول صلح ما مخالفت 
كند، شما خواهيد ديد كه فقط خواهان جنگ است.« زلنسكي البته اين 
را هم گفت كه كشورش روي حاكميت، تماميت ارضي يا استقالل خود 

سازش نخواهد كرد و خواهان آزادي زندانيان خود است. 
 زلنسكي را ادب كنيد

س��رگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه در نشست خبري در حاشيه 
اجالس گروه20 به طور ويژه به موضوع جنگ اوكراين پرداخت و در اشاره 
مستقيم به سخنان زلنسكي گفت: »سخنراني سراسر نفرت و خصومت 
رئيس جمهور اوكراين در اجالس سران گروه20 نشان داد كه او به هيچ يك 
از توصيه هاي حاميان غربي خود در مورد مذاكره با روسيه گوش نمي دهد. 
ما مي خواهيم شواهد ملموسي ببينيم كه غرب به  طور جدي عالقه مند 
به تنبيه و ادب كردن زلنسكي است و به او توضيح مي دهد كه اين روند 
نمي تواند ادامه يابد و به نفع مردم اوكراين و خود او نيس��ت.« وي افزود: 
»من در گفت وگو با رئيس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان به آنها اطالع 
دادم كه اوكراين مذاكره با م��ا را نمي پذيرد و خواهان حل و فصل بحران 
نيست.« وي با بيان اينكه روسيه مخالفتي با مذاكره با اوكراين ندارد، از 
سياس��ت اوكراين در س��ر باز زدن از مذاكرات صلح انتقاد كرد. الوروف 
تصريح كرد: »اتحاديه اروپا و ناتو مدت هاس��ت درگير جنگ تركيبي در 
اوكراين عليه روسيه هستند و اين مشاركت، شامل تهيه سالح و آموزش 
نيروهاي نظامي است.« وزير خارجه روسيه يادآور شد: »ما توجهات را به 
فعاليت هاي نظامي - بيولوژيكي پنتاگون در بسياري از كشورها به ويژه 
در آسياي مركزي جلب مي كنيم. روسيه به دنبال ايجاد مكانيسمي براي 

نظارت بر فعاليت هاي بيولوژيكي نظامي پنتاگون خواهد بود.«

سيدرحيمنعمتي

  گزارش  یک ب�ه رغ�م ت�الش 
ن  يس��يو ز پ�و ا
جمهوري اسالمي براي متقاعد كردن اروپا و امريكا 
در خارج كردن مذاكرات هسته اي  از دستور كار، 
واشنگتن و بروكسل حاضر نيس�تند روي اسب 
بازنده ش�رط ببندند. رابرت مال�ي، نماينده ويژه 
امريكا در امور ايران گفته اس�ت »فعاًل« سياست 
تحريم و فشار بر ايران را ادامه مي دهيم ولی »روزنه 
ديپلماسي« را باز نگه مي داريم. كميسيونر سياست 
خارجي اتحاديه اروپا، با گفتن اينكه »اينها مسائل 
متفاوتي هس�تند« حت�ي حاضر نش�ده پرونده 
پهپادهاي منتس�ب به ايران را با مذاكرات پيوند 
بزند. جالب تر از همه، نحوه برخورد آلمان اس�ت؛ 
دولتي كه در هفته هاي اخير لفاظي كم سابقه اي در 
حمايت از چي�زي انج�ام داده اس�ت ك�ه آن را 
»اعتراضات« مردمي مي خواند. ديروز فاش ش�د 
برلين در حال »مذاكرات محرمانه« براي خريد نفت 

از ايران است! 

دولت امريكا از انتخابات خارج ش��د، ولي مقام هاي 
آن همچنان مي گويند كه به جاي مذاكرات احياي 
برجام، روي اغتشاش��ات داخل اي��ران و همچنين 
پهپادهاي منتس��ب به اي��ران در اوكراين متمركز 
هس��تند. اين را رابرت مالي، نماينده ويژه امريكا در 
امور ايران گفته؛ كس��ي كه همين چند هفته قبل، 
اپوزيس��يون جمهوري اس��المي در خارج، از دولت 
امريكا خواستند بركنارش كند: »تمركز ما توافقي 
نيس��ت كه به جلو نمي رود، بلكه )تمرك��ز ما روي( 
آن چيزي است كه در ايران مي گذرد... اين جنبش 
مردمي و سركوب وحش��يانه رژيم عليه معترضان 
است. اين فروش پهپادهاي مس��لح توسط ايران به 
روسيه و آزادي گروگان هاي ماس��ت.« با اين حال، 
رابرت مالي اين را هم را تلويحاً تأييد كرده كه تمركز 
دولت امريكا روي اغتشاشات و پهپادها، موقتي است 
و به خبرنگاران در پاريس تأكيد كرده اس��ت امريكا 
درها را براي ازسرگيري ديپلماسي »باز« مي گذارد، 
اما در حال حاضر، واشنگتن به سياست تحريم و فشار 
خود ادامه خواهد داد »تا وقتي كه زمان آن برسد.« 
اينكه زمان مورد نظر دولت بايدن چه موقعي است، 
رابرت مالي درباره اش صحبتي نكرده، ولي تأكيد او 
بر باز نگه داشتن درهاي ديپلماسي، مي تواند نمايي 
كلي از ارزيابي و برآورد دولت بايدن از سطح و عمق 
رويدادهاي ايران به دست بدهد. مالي مي گويد: »اگر 
ايران تصميم بگيرد از ح��دود جديد در برنامه اتمي 
خود عبور كند، پس جواب ما هم قطع��اً متفاوت و 
هماهنگ با متحدان اروپايي م��ان خواهد بود. هيچ 

جادويي هم در يافتن فرمول جديد ما نخواهد بود.«
 اروپا دريچه را »باز« نگه می دارد

پيش از اين، حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه در 
ميانه اغتشاشات از پيغام و پسغام هاي دولت امريكا 
درباره مذاكرات هسته اي صحبت كرده بود؛ اظهار 
نظري كه دولت امريكا آن را تأيي��د و در عين حال 
تكذيب هم نكرد. فراتر از صحبت هاي وزير خارجه 
ايران، به نظر مي رسد دولت بايدن بخشي از »بازنگه 
داشتن دريچه ديپلماس��ي« را از طريق توصيه به 
دولت هاي اروپايي براي برقرار نگه داشتن خطوط 
تماس با تهران انجام داده است. روز دوشنبه حسين 
اميرعبداللهيان و »جوزف بورل« كميسيونر سياست 
خارجي اتحاديه اروپا براي چندمين بار در هفته هاي 
اخير تلفني گفت وگو كردند. از محتواي گفت وگوهاي 
اين دو گزارش چيزی منتشر نشده است ولي بورل 

دوش��نبه در كنفرانس مطبوعاتي بعد از نشس��ت 
شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل گفت: 
»ما درباره ايران و واكنش سركوبگرانه مسئوالن به 
اعتراضات عمومي صحبت كرديم.« او همچنين گفت 
كه »اروپا مصر است ايران ارائه تسليحات به روسيه را 
كه در حال ارتكاب جنايت عليه مردم اوكراين است، 
متوقف كند.« به گفته بورل »پهپادهاي ارائه ش��ده 
ايران به روسيه كه گفته مي شود ماه ها قبل از شروع 
جنگ بوده، اكنون در جنگ اس��تفاده مي ش��ود و 
نقض آشكار قطعنامه22۳۱ شوراي امنيت سازمان 
ملل است.« نكته قابل توجه اينكه بورل در پاسخ به 
سؤالي درباره اينكه آيا استفاده روسيه از پهپادهاي 
ايراني ب��ر مذاكرات رفع تحريم هاي اي��ران در وين 
و احياي توافق هس��ته اي اثر خواهد گذاشت يا نه، 
توضيح داده است: »اينها مسائل متفاوتي هستند. 
برجام مسئله شوراي امنيت سازمان ملل است. من 
به  عنوان هماهنگ كننده مذاكرات جهت بازنگري 
در توافق براي جلوگيري از هس��ته اي شدن ايران 
عمل مي كنم.« بورل مجدداً تأكيد كرد: »اين مسئله 
)مذاكرات احياي برجام( هنوز سر جاي خود است« 
و تأكيد كرده كه »بايد ببينيم چه اتفاقي رخ خواهد 
داد.« مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پاسخ 
به سؤال ديگري درباره موضع »آنالنا بائربوك« وزير 
خارجه آلمان درباره تروريس��تي اعالم كردن سپاه 
پاسداران از طرف اتحاديه اروپا گفت كه »در مورد اين 
مسئله صحبتي نكرديم، اما بگذاريد بگويم كه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي همين االن هم در ليست 
سياه اس��ت. آنها ذيل رژيم تحريم هاي سالح هاي 
كشتار جمعي ايران و نقض حقوق بشر قرار دارند.« 
بورل تلويحاً با رد درخواست بائربوك در اين باره افزود: 
»افزودن يك سازمان به ليست تروريستي اتحاديه 
اروپا، بايد با تصميم شوراي اروپا و قانوني كه بايد با 

اتفاق نظر همه اتخاذ شود، انجام گيرد.« 
  برلين دنبال نفت تهران

موضع كميسيونر سياست خارجي اتحاديه اروپا به 
يك طرف، ديروز يك محقق آلمان��ي فاش كرد كه 
دولت برلين به رغ��م لفاظي كم س��ابقه عليه ايران، 
در حال »مذاك��رات محرمانه« ب��راي خريد نفت از 
جمهوري اس��المي ايران اس��ت. روزنامه اسرائيلي 
جروزالم پست به نقل از موريتس كرامر، اقتصاددان 
ارش��د در بانك نيمه دولتي »الندس بانك« در ايالت 
بادن- وورتمبرگ در جنوب غرب آلمان فاش كرده 
است دولت آلمان »مذاكراتي فشرده در پشت پرده 
با ايران، ونزوئال و الجزاير« براي تأمين نيازهاي نفت و 
بنزين آلمان انجام مي دهد. كرامر گفته است كه اين 
مذاكرات بخشي از كوشش هاي آلمان براي رها شدن 
از وابستگي به گاز روسيه، نظر به ادامه جنگ روسيه 
در اوكراين اس��ت. جروزالم پست نوش��ت: در حالي 
كه آلمان ش��ريك تحريم ها عليه بخش انرژي ايران 
است، هنوز معلوم نيست چگونه مي خواهد سوخت از 
ايران منتقل كند. خاخام آبراهام كوپر، معاون »مركز 
سايمون ويزنتال« در لس آنجلس كه مخالف هر نوع 
رابطه و مذاكره كشورهاي جهان با جمهوري اسالمي 
ايران است، به جروزالم پست گفت: اگر گزارش هاي 
مذاكرات دقيق باش��د، دليلي براي مخفي بودن آن 
وجود دارد. اين در حالي است كه آنالنا بائربوك، وزير 
خارجه آلمان طي هفته ه��اي اخير لفاظي حمايتي 
كم سابقه اي در حمايت از آنچه »اعتراضات« در ايران 
خوانده، انجام داده است، طوري كه دوشنبه شب براي 
دومين بار وزارت خارجه ايران اعالم كرد سفير ايران 

را احضار كرده است. 

هالكت 3 صهيونيست در عمليات استشهادي كرانه باختري
به رغم تدابير ش�ديد امنيتي در كرانه باختري 
ب�راي مقابله با مب�ارزان فلس�طيني، ام�ا اين 
اقدامات كارساز نبوده است و در جريان عمليات 
استش�هادي روز سه ش�نبه در س�رزمين هاي 
اشغالي يك جوان فلس�طيني در يك شهرك 
صهيونيست نشين، سه صهيونيست را به هالكت 
رس�اند و س�ه تن ديگر را زخمي كرد. پيش تر 
گروه عرين االس�ود كه رهبري اجراي عمليات 
استشهادي را در دس�ت دارد، هشدار داده بود 
صهيونيست ها بعد از اين در امان نخواهند بود. 

به گزارش »جوان« با تشديد درگيري بين گروه هاي 
فلسطيني و نيروهاي نظامي صهيونيستي در كرانه 
باختري، وضعيت امنيتي در اي��ن منطقه به نقطه 
جوش نزديك شده است و عمليات شهادت طلبانه اي 
كه جوانان فلسطين انجام مي دهند، مي تواند نقطه 
شروعي براي انتفاضه جديد باشد. هر چند مقامات 
رژيم صهيونيستي مدعي هستند توانسته اند قدرت 
مقاومت فلسطين را در كرانه باختري تضعيف كنند 
اما شواهد و قرائن خالف اين ادعاها را ثابت مي كند.  
روز سه ش��نبه رسانه هاي فلس��طيني از انجام يك 
عمليات جديد عليه شهرك هاي صهيونيست نشين 
و كشته شدن سه صهيونيست خبر دادند. رسانه هاي 
عبري اما مدعي ش��دند دو فلس��طيني با استفاده 
از سالح س��رد، در شهرك صهيونيس��تي »ارئيل« 
عمليات انجام دادند كه طي آن س��ه صهيونيست 
كشته و سه تن ديگر به شدت زخمي شدند. لحظاتي 
پس از انتشار اين خبر، خبرنگار شبكه الميادين در 
فلسطين اشغالي از انجام دو عمليات در اين شهرك 
صهيونيست نشين خبر داد و اعالم كرد مجري هر 

دو عمليات زيرگيري و حمله با سالح سرد، يك نفر 
بوده است. اين جوان فلسطيني پس از حمله با چاقو 
به جاي فرار، عمليات ديگري ترتي��ب داده و چند 
شهرك نش��ين را با اتومبيل زير گرفته است. وبگاه 
فلسطيني ش��هاب نيز با تأييد اين خبر نوشت كه 
مجري اين عمليات يك جوان فلسطيني ۱۹ساله 
به نام »محمد مراد صوف« از شهرك »حارس« در 
شهرستان »سلفيت« بود كه به ضرب گلوله نظاميان 
صهيونيست به شهادت رسيد و رسانه هاي فلسطيني 
تصاوير لحظه به شهادت رسيدن اين جوان فلسطيني 
را بازنشر كردند. چندي پيش گروه مقاومت »عرين 
االس��ود« با انتش��ار بيانيه اي رژيم صهيونيستي را 
تهديد و اعالم ك��رد اين رژيم از ش��دت حمالت و 

غافلگيري آنها در كرانه باختري حيرت زده و شوكه 
خواهد شد. در ماه هاي اخير عمليات استشهادي در 
كرانه باختري و قدس اشغالي افزايش يافته است و 
بسياری از اين عمليات ها نيز توسط نيروهای عرين 
االسود انجام مي ش��ود كه به تازگي در اين منطقه 
قدرت گرفته اند.  مقامات اسرائيلي از قدرت گيري 
اين گروه كه هر روز جوانان زيادي را به سمت خود 
جذب مي كند، به شدت واهمه دارند و آن را تهديد 
جديدی براي امنيت شهرك نش��ينان مي دانند، به 
همين منظور در ماه هاي گذشته عمليات گسترده ای 
را عليه مواض��ع اين گروه در نابل��س و قدس انجام 
داده اند اما اينگونه حمالت هم نتوانس��ته اين گروه 
را از مسيري كه شروع كرده است، بازدارد. نيروهاي 

عرين االسود برخالف گذش��ته كه فلسطيني ها با 
سنگ و تير و كمان به مصاف صهيونيست هاي تا بن 
دندان مسلح مي رفتند، با سالح گرم مبارزات خود را 
آغاز كرده اند و اين مسئله مي تواند موازنه را به نفع 
فلس��طيني ها در كرانه باختري تغيير دهد.  مبارزه 
مس��لحانه زنگ خطري براي مقامات تل آويو است 
كه در مقابله با فلسطيني ها عاجز مانده اند. بر اساس 
گزارشي كه اخيراً رسانه هاي صهيونيستي منتشر 
كرده اند، از ابتداي 2022ميالدي 24صهيونيست 
توسط فلسطيني ها به هالكت رس��يده  و دهها نفر 
ديگر هم به شدت زخمي شده اند و با احتساب اين 
سه صهيونيست كشته ش��ده، آمار صهيونيست ها 
به 27نفر مي رس��د كه در تاريخ اين رژيم بي سابقه 
اس��ت. با توجه به اينكه عمليات شهادت طلبانه در 
كرانه باختري روزانه ش��ده اس��ت، در آينده تعداد 
صهيونيست هايي كه توسط فلسطيني ها مورد هدف 
قرار خواهند گرفت، بسيار بيشتر از اين تعداد خواهد 
بود و گروه هاي مقاومت هم بر اين مسئله تأكيد دارند 
كه نبرد مس��لحانه تا بيرون راندن اشغالگران ادامه 

خواهد داشت. 
 ديوار 100كيلومتري در كرانه باختري

به موازات افزايش عمليات شهادت طلبانه در كرانه 
باختري، مقامات صهيونيس��تي هم براي در امان 
ماندن از اين عمليات ها دنب��ال راهكارهای جديد 
هستند تا شايد امنيت شهرك نشينان را تضمين 
كنند. بر اين اس��اس، بني گانتز، وزير جنگ رژيم 
اشغالگر دوشنبه شب در سخناني با ساخت ديوار 
بتني جدي��د در ش��مال كرانه باخت��ري به طول 
۱00كيلومتر موافقت كرد و اين ديوار قرار است در 

آينده ساخته شود. 
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اروپا پرونده »برجام« را جدا از » آشوب« دنبال مي کند 
بورل: اينها مسائل متفاوتي هستند 

رابرت مالي: فعالً مذاكره نمي كنيم ولي روزنه ديپلماسي را باز نگه مي داريم
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دولت بايدن مجبور به تمديد 
حفاظت از قاتالن سردار سلیماني شد

ارزيابي جديد دولت »جو بايدن« رئيس جمهور امريكا نشان مي دهد 
هراس انتقام همچنان بر زندگي قاتالن س�ردار »قاسم سليماني« 
فرمانده سابق نيروي قدس سپاه سنگيني مي كند؛ وضعيتي كه باعث 
شده اس�ت مقام هاي دولت امريكا حفاظت از آنها را تمديد كنند. 
به گزارش فارس، خبرگزاري آسوشيتدپرس روز دوشنبه گزارش داد، 
دولت بايدن به اين نتيجه رسيده است تهديدهاي جاني عليه »مايك 
پمپئو« وزير خارجه س��ابق امريكا و »برايان هوك« مسئول امور ايران 
كماكان معتبر و موثق هس��تند.  وزارت خارجه امريكا هفته گذشته به 
كنگره اطالع داد كه هم پمپئو و هم برايان هوك به دليل فعاليت هاي شان 
در دولت ترامپ »در معرض تهديد جدي و باورپذير از يك دولت خارجي 
يا عامل يك دولت خارجي قرار دارند.« معناي اين ارزيابي اين است كه 
اين دو مقام سابق امريكايي همچنان از سوي دولت بايدن تحت حفاظت 
قرار خواهند گرفت. ارزيابي فوق به امضاي »برايان مك كئون« دستيار 
وزير خارجه كنوني امريكا رس��يده و روز ۹ نوامبر به كنگره ارسال شده 
است. آسوش��يتدپرس چند ماه پيش هم گزارش كرد كه دولت فدرال 
امريكا به طور تقريبي 2ميليون و۱75ه��زار دالر در ماه براي محافظت 
از اين دو مقام س��ابق هزينه مي كند. در گزارش آسوشيتدپرس كه ماه 
مارس منتشر شد، تأكيد ش��ده بود هزينه محافظت از »برايان هوك« 
۱75هزار دالر در هر ماه و براي »مايك پمپئو« 2ميليون دالر در هر ماه 
برآورد شده اس��ت. در گزارش جديد كنگره، اشاره اي به رقم محافظت 
از پمپئو و برايان هوك نشده اس��ت. مايك پمپئو، دي ماه سال گذشته 
در دومين سالگرد شهادت سردار سليماني، خواستار افزايش حافظت 

فيزيكي از خودش و دونالد ترامپ شده بود. 

نماي نزديک

  اينترنشنال 
از نشست سازمان همکاري اسالمي هم اخراج شد

تروريسم رسانه اي ايران اينترنشنال از يك نشست بين المللي مربوط به سازمان همكاري اسالمي اخراج 
شد. ديروز در جريان برگزاري يك نشست س��ازمان كنفرانس اسالمي در نيويورك كه به درخواست 
ايران برگزار شده بود، خبرنگار ش��بكه ايران اينترنشنال به درخواس��ت ايران از سوي رئيس نشست 
از جلسه اخراج شد. نشست هاي سازمان هاي بين المللي مانند س��ازمان همكاري اسالمي كه صرف 
رايزني دولت ها برگزار مي شود، عرفاً بدون حضور رسانه ها برگزار مي شود ولي در تصاويري كه ظاهراً 
مربوط به ابتداي نشست است، خبرنگار ايران اينترنشنال بر ماندن در جلسه اصرار مي كند. ايران، شبكه 
ايران اينترنشنال را به دليل تحريك خشونت و ناامني و ترويج اقدامات تروريستي، يك شبكه تروريستي 
اعالم كرده است. كاظم غريب آبادي، نماينده ايران بعد از پايان نشست معاون بين الملل و حقوق بشر 
قوه قضائيه در پايان سفرش به نيويورك در جمع خبرنگاران رسانه هاي ايراني گفت: »اقداماتي كه اين 
رسانه ها انجام مي دهند، سراسر تحريك به خشونت، جنايت، ناامني و اقدامات تروريستي است.« در 
حالي كه شوراي حقوق بشر قرار است هفته آينده نشستي با موضوع ايران برگزار كند، دبير ستاد حقوق 
بشر قوه قضائيه گفت كه با نمايندگان حدود ۱00كشور در نيويورك به صورت جمعي و فردي ديدار 
كرده است. او گفت: »ضمن روشنگري الزم و ارائه روايت صحيح از اغتشاشات، حساسيت مناسبي در 
ميان كشور ها درباره نقش مخرب برخي شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي فارسي زبان ضدايراني در 
اغتشاشات ايجاد شد.« وي افزود: »در اين نشست ها به طور خاص هم به نقش اينستاگرام و توئيتر اشاره 
كرديم و همين طور به نقش برخي رسانه هاي فارسي زبان ضدايراني كه در خارج از كشور مستقر هستند 
و به اقداماتي به ويژه در زمينه ترويج خشونت، ناامني، جنايت، تحريك و تشويق به اقدامات تروريستي 
روي آورده اند.« غريب آبادي يادآور شد: »بي بي سي فارسي و تلويزيون سعودي اينترنشنال با اعضاي 
گروه هاي جدايي طلب و گروهك هاي تروريستي صد ها مصاحبه كرده اند و در آنها تشويق به خشونت 
و جنايت صورت گرفته است كه اين مسئله براي كشور هاي مختلف به صورت مستند و مستدل مطرح 
شد.« وي افزود: »در طول سه روز كاري در نيويورك، با نمايندگان بيش از ۸0كشور به صورت گروهي 
شامل كشور هاي عضو جنبش غيرمتعهدها، كشور هاي عضو سازمان همكاري اسالمي و گروه دوستان 

منشور ملل متحد ديدار و گفت وگو كردم.« 


