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  گزارش  2

گام های »بن سلمان « در مسیر سادات
جام جهانی قطر بنابر بسیاری جهات متفاوت از جام جهانی های سابق 
است؛ از شرایط جوی گرفته تا ممنوعیت      هایی که از سوی دولت قطر 
اعمال شده و حتی جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، مجبور شد در آستانه 
شروع جام به تندی پاسخ منتقدان را بدهد. با این حال، برگزاری جام 
جهانی در یک کش��ور عربی باعث ش��د یکی از مهم  تری��ن پروژه های 
خاورمیانه ای امریکا مورد آزمایش قرار بگیرد و به جرئت می توان گفت 
که شکست سختی بر آن وارد شده است. این پروژه عادی سازی روابط 
بین رژیم اسرائیل و حکومت های عربی است و جام جهانی در قطر نشان 
داد که هرچن��د آن حکومت      ها با پذیرش عادی س��ازی روابط در برابر 
امریکا و رژیم اسرائیل س��ر تعظیم فرود آوردند اما این قضیه ربطی به 
مردم آنها ندارد. این موضوعی است که بی شک حکام دیگر کشورهای 

عربی نمی توانند از آن غفلت بورزند. 
عادی سازی روابط این تصور را برای خبرنگاران رسانه      ها در سرزمین های 
اشغالی ایجاد کرده بود که می توانند به بهانه جام جهانی به قطر بروند و 
با مردم این کشور و دیگر کشورهای عربی ارتباط برقرار کنند اما تجربه 
آنها چیزی کاماًل برخالف این را ثابت کرد. شهروندان کشورهای عربی 
در برخی از ویدئو     ها حاضر به مصاحبه با خبرنگاران رژیم صهیونیستی 
نمی ش��دند و در برخ��ی از ویدئو     ها نی��ز بعد از مطلع ش��دن از هویت 
خبرنگار مصاحبه کننده، گفت وگو را نیمه تمام ر     ها می کردند. روزنامه 
یدیعوت آحارونوت در گزارشی به این موضوع پرداخته و با برشمردن 
مش��کالت خبرنگاران رژیم در این زمینه نتیجه گرفته است که »آنها 
در قطر فهمیدند چه میزان در جهان عرب منفور هستند.« این روزنامه 
به نقل از خبرنگاران رژیم نوش��ت: »فلسطینی ها، ایرانی ها، قطری ها، 
مراکش��ی ها، س��وری ها، اردنی ها، مصری      ها و لبنانی      ه��ا در خیابان با 
چش��مانی پر از نفرت به ما ن��گاه می کنند. جالب توج��ه اینکه برخی 
سعودی      ها هم چنین حسی به ما دارند.« این خبرنگاران از نفرتی گزارش 
کرده اند که در قطر »در بین مردم کوچه و بازار « با آن مواجه شده اند. در 
واقع، این رژیم چنان در قطر دچار سرخوردگی شده که وزارت خارجه 
آن به قطر و فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( نسبت به نحوه برخورد با 

کادر رسانه ای آن در جام جهانی شکایت کرد. 
تجربه این خبرنگاران طی بی��ش از 10 روز اقامت خود در قطر ثابت 
کرد که عادی سازی روابط بین چند کشور عربی با رژیم صهیونیستی 
نه تنها به معنای عادی سازی روابط بین مردم کشورهای عربی نیست 
بلکه آرمان فلسطین همچنان در بین این مردم زنده و پرجوش است. 
به این دلیل است که جنبش حماس با صدور بیانیه ای ضمن استقبال 
از این حرکت مردمی در قطر، اعالم کرد: »همبس��تگی با فلسطین 
در جام جهانی ۲0۲۲ قطر تأکیدی بر این مسئله است که فلسطین 
مسئله مرکزی امت اسالم و در قلب میلیون      ها تن از فرزندان این امت 
و آزادگان جهان اس��ت. « به این ترتیب، معلوم ش��د که عادی سازی 
روابط بعد از دو س��ال تأثیری بر اعراب نداش��ته و اق��دام چند حاکم 
عربی برخالف خواسته آنها بوده است. این موضوع می تواند بر تصمیم 
حکام دیگر کشورهای عربی به خصوص آل سعود تأثیر بگذارد، چنان 
که نشنال اینترس��ت در تحلیلی از این موضوع نوشت: امضای توافق 
عادی سازی روابط بین آل سعود و رژیم اسرائیل می تواند هم وزن توافق 
»کمپ دیوید « باشد که انور سادات، رئیس جمهور پیشین مصر، آن را 
امضا کرد »اما بن سلمان باید به خوبی بداند که این همان اقدامی بود که 
منجر به ترور سادات شد.«  این نشریه به تحلیل پیامدهای عادی سازی 
روابط برای بن  سلمان پرداخته و این که چنین اقدامی می تواند برای 
او خطراتی در داخل به دنبال داش��ته باش��د. این تحلیل با توجه به 
تجربه خبرنگاران رژیم از جام جهانی قابل توجیه اس��ت و باید گفت 
که نارضایتی از عادی سازی روابط بین مردم کشورهای عربی واقعیت 
مسلم در جهان عرب است و اقدام بن سلمان می تواند این نارضایتی را 
مبدل به خشمی علیه او کند و او را گرفتار همان سرنوشتی بکند که 

انور سادات در 6اکتبر 1981 دچارش شد. 
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 سفیر آلمان بار سوم به وزارت خارجه احضار شد
در پی تکرار اظهارات مداخله جویانه و بی پایه و اساس مقامات آلمانی، 
سفیر جمهوری فدرال آلمان برای سومین بار در یک ماه اخیر به وزارت 
امور خارجه ایران احضار شد. در مالقات با »هانس اودو موتسل « مراتب 
اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران نسبت به اظهارات مداخله جویانه 
و بی پایه و اساس مقامات آلمانی به سفیر این کشور ابالغ شد. همچنین 
به سفیر آلمان گفته شد قطعنامه اخیر نشست ویژه شورای حقوق بشر 
گامی اشتباه بر اساس رویکردی کاماًل سیاسی و ابزاری نسبت به حقوق 
بشر است و از اساس مردود اس��ت و جمهوری اسالمی ایران با هر ساز 
و کاری که بر مبنای آن تعریف شده، همکاری نخواهد کرد. همچنین 
تصریح ش��د همراهی آلمان و سایر کش��ورهای اروپایی با تحریم های 
یکجانبه امریکا که موجب نقض فاحش حقوق بش��ر مردم ایران شده، 
این کش��ور     ها را فاقد هرگونه وجاهت و صالحیت برای طرح ادعاهای 

حقوق بشری می سازد. 
-----------------------------------------------------

 طالبان دنبال جذب سرمایه گذاران ایرانی 
نورالدی��ن عزی��زی، وزیر صنع��ت و تج��ارت حکوم��ت طالبان از 
س��رمایه گذاران ایران خواست در این کشور س��رمایه گذاری کنند. 
به گزارش ایرنا به نقل از رادیو دری، وزی��ر صنعت و تجارت طالبان 
در دیدار با شماری از س��رمایه گذاران ایران در محل این وزارتخانه 
در کابل درباره برنامه های آنان در رابطه با چگونگی س��رمایه گذاری 
در افغانستان گفت وگو کرد و خواستار سرمایه گذاری تاجران ایرانی 
در این کش��ور ش��د. در این دیدار، نورالدین عزیزی، از سهولت های 
ایجاد شده از سوی حکومت طالبان برای سرمایه گذاری خارجی در 
افغانستان یاد کرده و گفت که »افغانستان دارای معادن بزرگ است 
که فرصت های زیاد کاری و س��رمایه گذاری را در این کشور مساعد 
کرده است. سرمایه گذاران می توانند در بخش های مختلف این کشور 

سرمایه گذاری کنند. «
-----------------------------------------------------

  تأکید فرمانده ارتش پاکستان بر روابط دوستانه با ایران 
ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش پاکستان بر اهمیت تقویت روابط 
دوستانه با ایران و حفظ همکاری های دوجانبه تأکید کرد. به گزارش 
ایرنا به نقل از رسانه های پاکستان، ژنرال قمر جاوید باجوا که در آستانه 
بازنشستگی قرار دارد، پیش از پایان رسمی دوره خدمتش در مصاحبه 
با یک رسانه اماراتی با اشاره به آنچه وی نگرانی جامعه جهانی نسبت به 
جهت گیری خاص ژئواستراتژیک ایران خواند، گفت:» پاکستان همواره 
خواستار روابط مسالمت  آمیز و دوستانه با همسایه مسلمان خود ایران 
بوده و سعی در حفظ روابط کاری مثبت دارد.« تعامالت نظامی ایران و 
پاکستان از جمله تبادل هیئت      ها در این خصوص در زمان فرماندهی 

ژنرال باجوا رشد قابل توجهی داشته است. 
-----------------------------------------------------
  ۲5 میلیون دالر امریکا برای حمایت از»جامعه مدنی« عراق
دولت امریکا تا ۲۵ میلیون دالر برای یک برنامه پنج ساله تحت عنوان 
»حمایت از جامعه مدنی« در عراق هزینه خواهد کرد. بر اساس سند 
آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده، این آژانس می خواهد مشارکت 
زنان و جوانان عراقی را در حوزه عمومی و زمینه های مختلف، به عنوان 
مثال، در فعالیت روی تغییرات آب و هوایی افزایش دهد. امریکا مدعی 
است که به این طریق به دنبال »کمک« به عراق برای تبدیل شدن به 

یک کشور دارای ثبات و دموکراسی بیشتر است. 

محمودکاظمی

سخنگوی وزارت    گزارش  یک
امور خارجه دیروز 
در حال�ی در جلس�ه نشس�ت هفتگی خ�ود با 
خبرنگاران داخلی و خارجی حاضر شد که همان 
ماسک شیمیایی را در دست داشت که رزمندگان 
دوران دفاع مقدس برای در امان ماندن از حمالت 
شیمیایی رژیم بعث از آن استفاده می کردند. ناصر 
کنعانی ضمن تشریح جنایات آلمانی    ها در سطح 
جهانی و ب�ه ویژه نقش آنه�ا در تجهیز بعثی ها، 
ژست حقوق بشری برلین در هفته های گذشته را 
توأم با نفاق و شرم آور دانست و به صراحت اعالم 
کرد ک�ه ای�ران هیچ گونه هم�کاری ب�ا کمیته 

حقیقت یاب نخواهد داشت. 

روزنامه جوان چندی پیش در گزارشی با نقد مواضع 
دولت آلمان در دامن زدن به اغتشاشات در ایران، بر 
لزوم واکنش قاطع به اقدامات مداخله جویانه برلین 
تأکید کرد. دی��روز حضور ناصر کنعان��ی در جمع 
خبرنگاران با ماسک ش��یمیایی، عماًل جو حاکم را 
متوجه جنایاتی کرد که یادآور مظلومیت ایرانی    ها 
طی دفاع مقدس در دهه 60 خورشیدی است. این 
دیپلمات ایرانی در مواجهه با پرسشی درباره اقدامات 
تهران علیه مشارکت دولت برلین در جنایات رژیم 
بعث، ادعاهای حقوق بشری آلمان را زیر سؤال برد 
و با باال بردن ماس��ک در برابر دوربین های رسانه    ها 
گفت: » این ماس��ک مخوف، هم ب��رای من گویای 
خاطراتی اس��ت و هم رمز و نماد خاصی برای ملت 
ایران.«  وی با اش��اره به اینکه در زم��ان نوجوانی در 
جبهه حضور داشته است و ماسک شیمیایی همواره 
همراه او و رزمندگان بوده اس��ت، تصریح کرد: » بر 
اساس اسناد سازمان ملل متحد، مسئولیت تجاوز 
به جمهوری اس��المی ایران با رژیم بعث عراق بود. 
در طول جنگ، دولت ه��ای غربی خصوصاً آلمان با 
علم و اطالع دولتمردان این کش��ور مبنی بر اینکه 
رژیم صدام از مواد شیمیایی که در اختیار رژیم بعث 
عراق قرار دادند، استفاده صنعتی نمی کند بلکه در 
تولید تسلیحات ش��یمیایی از آن استفاده می کند، 

اج��ازه دادند که چنی��ن محموله    های��ی در اختیار 
رژیم بعث ع��راق قرار گیرد. جنایات بی ش��ماری با 
این تس��لیحات و تجهیزات علیه ملت ایران و عراق 
انجام شد.«  به گزارش خبرنگار »جوان«، کنعانی با 
اشاره به گزارش های سازمان ملل و نشریات آلمانی 
از جمله اشپیگل به نقش آلمان در تسلیح عراق به 
مواد شیمیایی یادآور شد که طبق همین گزارش ها، 
80 درصد گازهای ش��یمیایی تولی��دی در عراق با 
کمک شرکت های آلمانی بود. کنعانی به طور ویژه 
به گزارش اشپیگل اشاره کرد که بر اساس آن دولت 
آلمان در زمینه فروش مواد شیمیایی و بیولوژیکی به 
عراق 139 تذکر از سازمان ملل دریافت کرده است. 
 حمالتی ک�ه بعثی    ها با پش�توانه آلمانی    ها 

مرتکب شدند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: »در این روز    ها 
با پرچمداری دولت آلمان در طرح ادعاهای حقوق 
بشری و نقض حقوق زنان و ارائه پیش نویس قطعنامه 
ضد ایرانی در شورای حقوق بش��ر علیه جمهوری 
اسالمی ایران مواجه هستیم. دولتی که طی سالیان 
گذشته عامل اصلی ش��کل گیری دو جنگ جهانی 
بوده و فارغ از کش��ته ش��دن میلیون    ها نفر، ایران 
به رغم بی طرفی متحمل خس��ارات بسیار زیادی 
ش��د.«  س��خنگوی وزارت خارجه در ادامه به ارائه 
آمار درباره جنایاتی پرداخت که بعثی    ها با تکیه بر 
حمایت آلمانی    ها در دوران جنگ تحمیلی مرتکب 
شده اند: »تعداد حمالت شیمیایی رژیم بعث عراق 
علیه ای��ران: ۵7۲ مورد، 16۵ بار توس��ط توپخانه، 
79بار توسط خمپاره، 14 بار توسط بالگرد سه واحد 
توسط کاتیوشا و... .  مصدومین حمالت شیمیایی: 
10 هزار نفر مصدوم، در حال حاضر 67 هزار جانباز 
شیمیایی که در قید حیات هستند و 1۵0 نفر جانباز 
شیمیایی شدید. مصدومین سالح های شیمیایی در 
عراق 8 هزار نفر، 30 هزار مصدوم. انواع حمالتی که 
شیمیایی عراق به کار برده: ۲76 مورد عامل تاول زا، 
143 مورد اعصاب و روان، 81 سیانور، 48خفه کننده، 
هشت مورد فسفری، شش مورد عامل ناتوان کننده.« 
 ناصر کنعانی ضمن یادآوری حمله شیمیایی به شهر 

سردش��ت با 7 هزار و 800 نفر مصدوم و افرادی که 
هنوز با عوارض این حمالت در رنج هستند، گفت: 
»کش��ور    هایی چون آلمان چطور به خودشان حق 
می دهند مدعی حقوق بشر باشند در حالی که زنان و 
کودکان ما را در سردشت بمباران شیمیایی کرده اند، 
اکنون دم از دفاع از حقوق زنان ک��رد ما بزنند، این 

شرم آور و نفاقی آشکار است.«
 هیچ همکاری نمی کنیم

 کنعانی در بخش دیگری از این جلسه پرسش و پاسخ 
در خصوص تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران 
توسط دولت آلمان گفت: »ایران همانطور که رسماً 
اعالم کرد هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی 
تحت عنوان کمیته حقیقت یاب نخواهد داش��ت. 
جمهوری اس��المی در چارچوب مس��ئولیت های 
ملی خود رأساً اقدام به تشکیل کمیته ملی با حضور 
صاحبنظران و حقوقدانان و نمایندگان رس��می و 
غیررسمی برای روشن س��اختن ابعاد یک موضوع 
کرده است، به این معنا که معتقد به مسئولیت ذاتی 
و ملی خودش اس��ت و در این ارتباط در حال انجام 
مس��ئوالنه وظایف و بررس��ی و تحقیق همه جانبه 
هستیم. « وی افزود: »استفاده از ساز و کارهای حقوق 
بشری و رویکردهای سیاسی و استفاده ابزاری از آنها 
مردود است و هیچ کمکی به ارتقای مفهوم حقوق 
بشر نخواهد کرد. جمهوری اسالمی در این ارتباط به 
مسئولیت های ملی خود عمل می کند. دولت در این 
زمینه تا االن مسئوالنه عمل کرده و با تشکیل کمیته 
ملی مسئولیت خود را ادامه می دهد و اطالع رسانی 

شفاف خواهدکرد.«
موضوع مداخالت خارجی در تحوالت ایران از جانب 
مرزهای غربی و تصمی��م عراق مبنی بر اس��تقرار 
نیروهای امنیتی رسمی در مرزهای این کشور با ایران 
یکی دیگر از مواردی بود که کنعانی درباره آن توضیح 
داد: »همان طور که اعالم شد، نشست مشورتی عالی 
مقامات امنیتی دو کشور در تهران و بغداد برگزار شد 
و در ارتباط با موضوع مورد اشاره توافقاتی به عمل 
آمد. ما تأکید داریم که اقلیم کردستان عراق بخشی 
از خاک عراق اس��ت، و دولت عراق به عنوان دولت 

مرکزی این کشور، مسئولیت تأمین امنیت خطوط 
مشترک مرزی دو کش��ور را برعهده دارد و باید به 
مسئولیت های قانونی خود در این ارتباط عمل کند. 
« وی یادآور شد: »ما این خبر را شنیده ایم که دولت 
عراق تصمیم گرفته نیروهای رسمی خود را در طول 
مرزهای مش��ترک در حوزه اقلیم کردستان عراق 
مس��تقر کند. امیدوارم این اتفاق بر مبنای تعهدات 
دولت عراق مس��ئولیت های این کشور و قول    هایی 
که به ما داده اند برای تأمین امنیت مرزهای مشترک 
این اتفاق صورت گیرد. از استقرار این نیرو    ها حتماً 
استقبال می کنیم و آماده هستیم اگر دولت عراق در 
این زمینه نیازمند کمک و مساعدت فنی و تکنیکی 

باشد، به این دولت کمک کنیم.«
 به مداخله کنندگان اطالع دادیم

خبرنگاران س��ی بی اس درب��اره اینکه ای��ران بار    ها 
اعالم کرده مدارکی مبنی بر دخالت و حضور برخی 
کشورهای خارجی در تحوالت اخیر ایران در اختیار 
دارد، پرس��ید. کنعانی اینطور پاس��خ داد: »اینکه 
دولت های غربی و مشخصاً دولت امریکا و کشورهای 
همسو با آن در تهییج و دامن زدن به اغتشاشات در 
ایران نقش داشتند تردیدی نیست. در این ارتباط 
اطالع��ات دقیقی وج��ود دارد و ای��ن اطالعات در 
چارچوب های مختلف به نماین��دگان دیپلماتیک 
این کشور    ها و رؤسای نمایندگی های آنها در ایران 
و در ارتباط با دولت امریکا از طریق سفارت سوئیس 
در ایران ارائه شده و از طرف س��فرای ما به مقامات 
این کشور    ها نیز این اطالعات داده شده است. « وی 
ادامه داد: »تع��دادی از اتباع کش��ورهای غربی که 
با پوش��ش های مختلف در ایران بازداشت شده اند 
اطالعات در خصوص نقش سازماندهی شده ایشان 
در اغتشاش��ات وجود دارد و دالیل آش��کار و اثبات 
شده ای است که نقش مداخله جویانه این کشور    ها 
در تهییج، تحریک و دامن زدن به اغتشاشات داشته 
باشد و این اطالعات و اسناد و مدارک از طریق مجاری 
دیپلماتیک و دیگر مجاری موج��ود در اختیار این 
کشور    ها قرار گرفته است. « کنعانی همچنین یادآور 
شد که بیش از ۵0 مورد تعرض به اماکن دیپلماتیک 
در کشورهای غربی از جمله در کشور انگلستان شده 
است و کشور    ها ملزم به حفاظت از اماکن دیپلماتیک 
و مأموریت های دیپلماتیک هس��تند. این کشور     ها 
اجازه دادند که مخالفان سیاس��ی خشونت طلب از 
دیوار های س��فارتخانه های ایران ب��اال بروند و هیچ 
اقدامی انجام ندادند.  سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا وزیر 
خارجه عمان در جریان سفر به تهران حامل پیامی 
از سوی امریکا بوده است و اینکه آیا وزیر خارجه قطر 
در گفت وگوی تلفنی با وزیر خارجه کشورمان حامل 
پیامی از سوی امریکا بوده با توجه به اینکه اخیراً وزیر 
خارجه امریکا به دوحه س��فر کرده اس��ت، تصریح 
کرد: »ما بار    ها تأکید کرده ای��م که پیام     هایی میان 
ایران و شرکای برجامی از جمله دولت امریکا تبادل 
می ش��ود. من بدون تأیید یا تکذیب انتقال پیام از 
سوی مقامات مورد اشاره از سوی شما تأکید می کنم 
که تبادل پیام از طریق واسطه     ها از جمله مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا یا مقامات و وزرای 
خارجه کشورهای دوس��ت که با دو طرف )ایران و 
امریکا( در ارتباط هس��تند، انجام می شود.« وی در 
پاسخ به سؤال مجدد خبرنگار پرسش کننده که آیا 
وزیر خارجه عمان حامل پیام از سوی امریکا به ایران 
بود، اظهار کرد: »من این موضوع را نه تأیید می کنم 

نه تکذیب.«

نخست وزیر رژیم صهیونیستی:

نتانیاهوکابینه»دیوانگان«تشکیلمیدهد
جهان نظاره گر شکل گرفتن تندرو      ترین کابینه 
رژیم صهیونیستی است؛ کابینه ای که حاال صدای 
دست راستی های اسرائیل را درآورده است. اول، 
بحث     ها حول دادن وزارت » امنیت ملی « به ایتامار 
بن گویر، صهیونیست افراطی بود که قصد دارد 
ماه دسامبر )10 آذر به بعد( با صهیونیست های 
افراطی به مس�جداالقصی تعرض کند. حاال هم 
بحث     ه�ا روی »آوی ماعوز « متمرکز ش�ده که 
قرار اس�ت مسئول دفتر نخس�ت وزیری شود. 
یائیر الپید، نخس�ت وزیر پیش�برد امور رژیم 
صهیونیستی با حمله به این انتخاب نتانیاهو گفته 
کابینه ای »دیوانه« در حال ش�کل گیری است. 
حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با حزب دینی »نوعم « 
توافقی امضا کرده که طبق آن، آوی ماعوز رهبر این 
حزب به عنوان معاون وزیر در دفتر نخست وزیری 
منصوب می شود. ماعوز همچنین مکلف به تشکیل 
نهادی موس��وم به »هیئت هویت یهودی « ش��د 
که ریاس��ت آن را برعه��ده خواهد داش��ت. ماعوز 
مخالف خدمت زنان در ارتش اس��ت و دیدگاه های 
سختگیرانه ای هم در مورد مهاجران یهودی دارد. 
او گفته اس��ت که می خواهد واجد ش��رایط بودن 
برای مهاجرت یهودیان به اس��رائیل محدود کند 
که بسیاری از مهاجران به اسرائیل از اتحاد جماهیر 
ش��وروی س��ابق تابعیت خود محدود می کند. او 
بالفاصله بعد از انتخاب ش��دنش به عنوان نماینده 
کنست گفت که از قانون بازگشت که واجد شرایط 
بودن یهودیان را برای ش��هروندی اسرائیل تعیین 
می کند، برای »آوردن غیریهودیان « به اسرائیل مورد 
سوء استفاده قرار می گیرد. دیدگاه های تندی هم 

علیه دگرباشان جنسی دارد که رژیم صهیونیستی 
با ادعای هویت سکوالر، خود را حامی آنها می داند. 
توافق با حزب ماعوز بالفاصله با واکنش های داخلی 
روبه رو ش��د. یائیر الپید، نخست وزیر پیشبرد امور 
رژیم صهیونیس��تی که دوره اش با روی کار آمدن 
کابینه آتی این رژیم به پایان می رسد گفته که روز 
به روز روشن تر می شود که یک کابینه »دیوانه« در 
در حال شکل گیری است. الپید در توئیتر نوشت: 
»حقیقت اینک��ه نتانیاهو »آوی ماع��وز « نماینده 
خاخام »تسوی تاو « را به عنوان معاون وزیر در دفتر 
نخست وزیری منصوب کرده است، چیزی کمتر از 
دیوانگی نیست. «الپید نوشت: »ماعوز شخصی است 

که با خدمت زنان در ارت��ش و دادن مناصب باال به 
زنان مخالفت و از همه مواضع تاریک و سیاهی که به 
ذهن خطور می کند، حمایت می کند. « وی خطاب به 
رأی دهندگان به حزب لیکود نوشت: »آیا این چیزی 
بود که شما می خواستید؟ آیا شما می خواستید که 
این قومی گرای ظالم )ماعوز( مس��یر زندگی تان را 
مش��خص  کند؟ آیا می خواس��تید که او سرنوشت 
دختران تان را مش��خص کند؟ آیا شما می خواهید 
که کابینه اسرائیل اینگونه باشد؟ « مطبوعات رژیم 
صهیونیستی در حالی از توافق نتانیاهو با حزب نوعم 
خبر داده اند که گفته می شود نتانیاهو برای تشکیل 

کابینه نیازی به ائتالف با این حزب ندارد. 

عالوه بر ماعوز، نتانیاهو قرار است ایتامار بن گویر، 
رئیس حزب » قدرت یهود « را به عنوان وزیر امنیت 
داخلی تعیین کند. بن گویر در مصاحبه با کانال 13 
تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته که همه باید بدانند 
که من در ماه دسامبر به مسجداالقصی خواهم رفت 
اما اکنون مشغول مذاکرات مربوط به دولت هستم. 
او گفته است: » من در چند روز آینده در زمانی که 
به صورت علنی اعالم نخواهد شد به مسجداالقصی 
یورش می برم و این مس��ئله ب��ا هماهنگی پلیس 
اسرائیل )رژیم صهیونیستی( انجام خواهد شد. « بنی 
گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش 
به انتخاب بن گویر در سخنرانی خود در کنفرانس 
مؤسس��ه دموکراتیک این رژیم گف��ت: »تصمیم 
اعطای وزارت امنیت ملی به ایتامار بن گویر، رهبر 
حزب قدرت یهود از تمایل برای تشکیل یک گروه 
شبه نظامی وابسته به بن گویر سرچشمه می گیرد.« 
وی افزود: »در مذاکرات ائتالفی اشتباهاتی صورت 
می گیرد که منجر به آس��یب های امنیتی بزرگی 
می ش��ود که ممکن اس��ت خدای ناکرده به جان 
انسان     ها آسیب برساند. این مذاکرات دستورالعمل 
قطعی برای آس��یب رس��اندن به » دولت و سلسله 
فرماندهی « اس��ت. « نبیل ابوردینه، س��خنگوی 
ریاست تش��کیالت خودگردان فلسطین گفته که 
توافق      ها و تفاهم های اعالم ش��ده توس��ط ائتالف 
راست گرای رژیم صهیونیس��تی در واقع به معنای 
کنار گذاشتن توافق های دوجانبه امضا شده تحت 
نظارت بین المللی، مقابله آش��کار با قطعنامه های 
مشروع بین المللی و ایجاد مرحله جدیدی در نقض 

قوانین بین المللی است. 
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برلین پشت ماسک حقوق بشر!
 سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به سردمداری جدید آلمان در خصومت مستمر غرب با ایران به نام حقوق بشر با یک ماسک شیمیایی به نشست خبری آمد 

تا به آلمان ها جنایاتشان را در تسلیح عراق به سالح شیمیایی و مرگ دهها هزار نفر ایرانی و عراقی در بمباران شیمیایی یادآوری کند 

| روزنامهجوان| شماره6636

جنگ افروزی
 همزمان با صلح امریکا در اوکراین 

مقام�ات امریکایی از یک طرف ب�ه اوکراین فش�ار می آورند تا به 
میز مذاک�ره بازگردد و ب�ا روس    ها صل�ح کند و از ط�رف دیگر به 
جنگ افروزی ب�رای طوالنی تر کردن درگیری    ه�ا دامن می زنند و 
آنگونه که رویترز گفته واش�نگتن ارسال تس�لیحات جدید را به 
کی یف بررسی می کند که شامل بمب های دقیق و ارزان قیمت است. 
درحالی که روسیه آمادگی خود را برای ازسرگیری مذاکرات با اوکراین 
اعالم کرده و توپ را به زمین غربی    ه��ا انداخته تا در این زمینه تصمیم 
بگیرند، امریکا و متحدانش کماکان به کمک های تسلیحاتی به متحد 
خود ادامه می دهند که می تواند به طوالنی تر شدن جنگ کمک کند. 
بر این اساس، پنتاگون در حال بررسی پیشنهاد بوئینگ جهت تأمین 
بمب های دقی��ق و ارزان قیمت ب��رای اوکراین اس��ت؛ بمب     هایی که 
می توانند روی راکت های موجود نصب ش��وند و از مسافت دور خطوط 
مقدم روس��یه را هدف قرار دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذخایر 
نظامی امریکا و متحدانش در حال کاهش است و همزمان با ادامه جنگ 
روسیه-اوکراین، کی یف با نیاز فزاینده به تسلیحات پیشرفته تر مواجه 
شده است. منابع مربوط به حوزه صنعت اعالم کردند، سیستم پیشنهادی 
 )GLSDB( » بوئینگ تحت عنوان » بمب کم  قطر پرتاب شونده از زمین
یکی از طرح های تولید مهمات جدی��د برای اوکراین و متحدان اروپای 
شرقی امریکا محسوب می شود. براساس س��ندی که رویترز و سه فرد 
آگاه به این طرح مشاهده کرده اند، GLSDB احتماالً اوایل بهار ۲0۲3 
 »GBU-39 تحویل داده خواهد شد. این سامانه مزبور، » بمب کم قطر
را با موتور موشک ام-۲6 ترکیب می کند؛ ترکیباتی که هر دو در ذخایر 
امریکا به وفور یافت می شود. دوگ بوش، از خریداران تسلیحات ارتش 
امریکا چندی پی��ش در پنتاگون گفت: ارتش به دنبال تس��ریع تولید 
گلوله های توپخانه ای 1۵۵ میلی متری است که در حال حاضر تنها در 
تأسیسات دولتی تولید می شوند. بوش افزود: حمله روسیه به اوکراین، 
نیاز برای تسلیحات و مهمات ساخت امریکا را افزایش داده است و این در 
حالی است که متحدان امریکا در اروپای شرقی سفارش های زیادی برای 
تس��لیحات مختلف می دهند و در حال تأمین تسلیحات برای اوکراین 
هستند. تام کاراکو، کارشناس تس��لیحات و امنیت در مرکز مطالعات 
استراتژیک و بین المللی گفت: کسب مقدار مناسب تسلیحات با هزینه 
ارزان؛ مس��ئله این است. موضوع کاهش ذخایر تس��لیحاتی امریکا، به 
تولید سریع آنها کمک می کند. ذخایر به نسبت چیزی که مایلیم داشته 
باشیم و به نسبت چیزی که برای بازدارندگی درگیری چین نیاز داریم، 
در حال کاهش است. امریکا تاکنون حدود 1۵ میلیارد دالر به اوکراین 
کمک کرده و همین مسئله هزینه های این کشور را باال برده است. تالش 
امریکا برای کمک های تسلیحاتی ارزان قیمت به اوکراین درحالی است 
که مقامات غربی بار    ها هشدار داده اند که ذخایر تسلیحاتی این کشور    ها 
به خاطر جنگ اوکراین رو به اتمام اس��ت، ولی با این حال سعی دارند 
کی یف را در برابر روس    ها مجهز کنند. این درحالی اس��ت که مقامات 
مسکو هش��دار داده اند که این گونه اقدامات نه تنها کمکی به برقراری 

صلح نمی کند بلکه می تواند تنش    ها را تشدید کند. 
امریکا درحالی جنگ را طوالن��ی می کند که اخی��راً مقامات اروپایی 
گفته اند که واش��نگتن از جنگ اوکراین دنبال منفعت طلبی است و از 

متحدانش سوء استفاده می کند. 

آمادگی نظامی سوریه
 برای جلوگیری از عملیات زمینی ترکیه

در پی آماده ش�دن ترکیه برای ش�روع عملیات زمینی در شمال 
سوریه به بهانه مقابله با گروه های تروریس�تی، دولت سوریه هم 
تحرکات نظامی خود را افزایش داده است و دیروز تجهیزات نظامی 
جدیدی را ب�ه عین العرب که محل اصل�ی درگیری ها خواهد بود، 
ارسال کرده است. این اقدام هش�داری به آنکارا است که دمشق 
برای هرگونه سناریویی در دفاع از تمامیت ارضی خود آماده است. 
پس از ناکامی روسیه و امریکا برای متقاعد کردن ترکیه به توقف عملیات در 
شمال سوریه به نظر می رسد ارتش ترکیه برای دور جدید عملیات زمینی 
آماده می شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و دیگر مقامات این 
کشور گفته اند که هر لحظه ممکن است عملیات زمینی را علیه گروه های 
تروریستی کرد انجام دهند و به همین خاطر با جدی شدن عملیات ترکیه، 
س��وریه هم خود را برای مقابله با اقدامات آماده می کند. منابع سوریه ای 
روز دو شنبه خبر دادند که ستاد نیروهای مسلح سوریه نیرو ها و تجهیزات 
نظامی تازه ای به شهر عین العرب در شمال شرق استان حلب اعزام کرده 
است. به گزارش روزنامه »الوطن« سوریه، یک مقام نظامی سوریه ای تأکید 
کرده که دس��ت کم ۲0 تانک و یک زرهی انتقال سربازان با مسلسل های 
سنگین و توپ به منطقه اعزام شده است. این تصمیم پس از آن گرفته شده 
که نیروهای ترکیه و مخالفان سوریه بیش از 40 بار اطراف شهر عین العرب 
را هدف حمالت توپخانه ای قرار داده اند. پیش از این، جنگنده های ترکیه 
فرودگاه نظامی منغ را که نیروهای نظامی س��وریه در آن مستقر هستند 
بمباران کرد. ترکیه در روزهای اخیر حمالت خود را به اطراف حلب، رقه 
و حسکه تشدید کرده و تاکنون در این حمالت چند غیرنظامی کشته و 
زخمی شده و چندین خانه و تأسیسات شهری از جمله یک نیروگاه برق 
تخریب شده است و همه چیز برای عملیات زمینی آماده است. منابع مطلع 
در این باره به العربی الجدید گفته اند: اکنون مقدمات آغاز عملیات زمینی 
کامل شده است و این احتمال وجود دارد که تل رفعت در حومه شمالی 
حلب و همچنین شهر » عین العرب « )کوبانی( در شرق فرات، هدف بعدی 
ترکیه باشد. یک نظامی ارشد مخالف سوری نیز اعالم کرد که ارتش ترکیه 
تجهیزات جدیدی را از طریق گذرگاه » باب السالمه « وارد سوریه کرده است 
و این تجهیزات شامل تانک، تجهیزات توپخانه ای و لجستیکی است. طبق 
گفته این منبع، ترکیه همچنین یک یگان نظامی را به طور کامل از ادلب به 

حومه غربی حلب منتقل کرده است. 
 پیشنهاد روسیه به کرد ها 

با اصرار ترکیه برای شروع عملیات زمینی، روسیه برای کاستن از تلفات 
انس��انی راهکارهای جدیدی را مطرح کرده است و به گفته منابع محلی، 
الکساندر چایکو، فرمانده نیروهای روس��یه در سوریه در سفری به استان 
حسکه در ش��مال شرقی س��وریه با رهبر نیروهای س��وریه دموکراتیک 
موسوم به قسد دیدار کرد. به گزارش ایسنا، منابع آگاه به شبکه المیادین 
گفتند، در دیدار الکساندر چایکو با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه 
دموکراتیک در استان حسکه تهدیدهای ترکیه درباره آغاز عملیات زمینی 
و راه های اتخاذ اقداماتی برای ممانعت از انجام این عملیات بررس��ی شد. 
چایکو در این دیدار ایده استقرار ارتش سوریه در امتداد نوار مرزی به عمق 
30 کیلومتر را بار دیگر مطرح کرد. اما منابع سوری، هرگونه توافق را میان 
دولت سوریه و »قسد« درباره ورود ارتش سوریه به مناطق شمال شرق و 
استقرار آنها در مرز به منظور بستن راه بر هرگونه حمله احتمالی سوریه به 

این مناطق رد کردند. 
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