رئیسرژیم صهیونیستی :آذربایجان
دوست راهبردی اسرائیل است

رئیسرژیم صهیونیســتی از «الهــام علی اف»
رئیسجمهور آذربایجان بابت افتتاح ســفارت باکو در
فلسطین اشغالی تشکر کرد و باکو را دوست مهم این
رژیم خواند.
به نوشته روزنامه «جروزالم پست»« ،اسحاق هرتزوگ»
رئیسرژیم اســرائیل در توئیتی نوشت« :این یک گام بزرگ
رو بــه جلو بــرای روابط عالی ما با جمهــوری آذربایجان به
عنوان دوست مهم و شریک راهبردی است»وزیر جنگ رژیم
پنجشنبه  ۳آذر ۱۴۰۱

 ۲۹ربیعالثانی 14۴۴

پادشــاه بحرین پس از پایان انتخابات فرمایشی
و تحریم شــده پارلمانی در این کشور ،بار دیگر پسر
خود را به نخستوزیری منصوب کرد تا به دموکراسی
دهنکجی کند.
«حمد بن عیســی آلخلیفه» پادشاه بحرین ،سه شنبه
«ســلمان بــن حمد» ولیعهد این کشــور را بــار دیگر به
نخســتوزیری منســوب کرد .دو روز بعد از پایان انتخابات
بحثبرانگیز ،فرمایشــی و تحریم شده از طرف مردم بحرین

صهیونیســتی نیز با وزیر دفاع جمهــوری آذربایجان تلفنی
گفتوگو و بابت افتتاح ســفارتخانه باکو در فلسطین اشغالی
از او تشکر کرد«.بنی گانتز» در این تماس تلفنی گفت « :از
طرف وزارت جنگ اســرائیل به خاطر تصمیم مهم پارلمان
جمهوری آذربایجان مبنی بر افتتاح سفارت در اسرائیل از شما
تشکر میکنم» گفتنی است پارلمان باکو به تازگی در اقدامی
ضد آرمان فلسطین ،طرح افتتاح سفارتخانه در تلآویو واقع
در فلسطین اشغالی را تصویب کرد.

 ۲۴نوامبر 20۲۲

نگاه

ناتو و اهداف متناقض در جنگ اوکراین

سیدمحمد امینآبادی
«کارل فون کالو ِزویتس» از برجســتهترین استراتژیستهای نظامی
قرن  19جهان در کتاب بســیار مهم و تاثیرگــذار خود «در باب ماهیت
جنگ» مینویســد« :جنگ نباید بهعنوان یک متغیر مستقل مورد توجه
قرار گیرد ،بلکه همواره باید بهعنوان یک ابزار سیاســی هم مورد مطالعه
واقع شــود ».وی بر این باور بود که جنگ ابزاری برای دســتیابی به یک
هدف مشــخص و معین سیاســی است و بدون دســتیابی به این هدف
سیاسی ،جنگها مغلوبه خواهند شد .این استراتژیست آلمانی معتقد بود
در جنگ بین هدف ،وسیله و روش دستیابی به اهداف باید تناسب وجود
داشته باشد و در غیر این صورت جنگ به فرجام خود که همان دستیابی
به اهداف سیاسی مشخص است نخواهد رسید.
مســئلهای که «کالو ِزویتس» به آن اشاره میکند به معمایی الینحل
بــرای اروپا و آمریکا در جنگ کنونی اوکراین تبدیل شــده اســت273.
روز( 8مــاه و  28روز) از جنگ اوکراین میگــذرد .اوکراین هدف خود را
در این جنگ بازگرداندن تمامی سرزمینهای اشغالشده خود و از جمله
شبهجزیره کریمه اعالم کرده است .هدفی که به اذعان مقامات آمریکایی
و حتی استراتژیســتهایی مثل «کیسینجر» غیرواقعی به نظر میرسد و
دستیابی به آن با توجه به قدرت و توان روسیه غیرممکن به نظر میرسد.
طی روزهای اخیر اخبار و گزارشهای زیادی منتشــر شــده که نشــان
میدهد آمریکا ،مقامات اوکراینی را تحت فشــار قرار داده است که ضمن
شــروع مذاکرات با روســیه از اصرار بر اهداف غیرعملی مثل بازگرداندن
کریمه اجتناب کنند.
مشکل تعیین هدف قابل دستیابی در جنگ ،تنها به اوکراین محدود
نمیشــود .طی  9ماه گذشــته مقامات آمریکا و اروپا بارها و به صراحت
اعالم کردهاند «ناتو تمایلی به جنگ مســتقیم با روسیه ندارد» اما «هدف
جنگ اوکراین ،شکســت کامل روسیه» است .هدفی که برای دستیابی به
آن ابزار و روش مناســبی از سوی ناتو بهکار گرفته نشده است .دستیابی
به این هدف تنها از طریق جنگ نیابتی ممکن نیست و اوکراین حتی با
وجود تسلیح گسترده از سوی کشورهای ناتو قادر به شکست کامل روسیه
نخواهد بود .بــه عبارت دیگر در اینجا بین هدف ،ابزار و روش تناســبی
وجود دارد .شکست کامل روسیه بدون شروع یک جنگ تمامعیار احتماالً
هستهای از سوی ناتو امکانپذیر نیست و در صورت شروع این جنگ نیز با
توجه به قدرت نظامی روسیه در سالحهای نامتعارف و زرادخانه هستهای
این کشور به نابودی متقابل دو طرف منجر خواهد شد.
از ســوی دیگر بین هدف اعالمی و هدف اعمالــی آمریکا و اروپا در
جنگ نیز تناسبی وجود دارد به عبارت دیگر «هدف نابودی کامل روسیه»
و حذف یک رقیب خطرناک در اروپا با اقدامات کنونی سران اروپا و آمریکا
همخوانی ندارد .به نظر میرسد که آنها با توجه به وضعیت کنونی جنگ و
تبعات گسترده اقتصادی و امنیتی آن برای اروپا و آمریکا در عمل به این
نتیجه رسیدهاند که باید در هدف اعالمی خود تجدید نظر کنند .چنانکه
گفته شد اخبار و گزارشهای زیادی طی روزهای اخیر در مورد اظهارنظر
مقامات غربی مبنی بر ضرورت شــروع مذاکرات واقعبینانه بین اوکراین و
روسیه منتشر شده است .این اظهارات نیز با اقدامات میدانی اروپا و آمریکا
تناسبی ندارد .غرب نگران از تشدید بحران انرژی و رکود اقتصادی ناشی
از جنــگ اوکراین و تبعات اجتماعی آن تمایــل دارد که جنگ اوکراین
هرچه ســریعتر تمام شــود .خاتمه جنگ با اهداف تعیینشــده اوکراین
هماهنگی ندارد ،شکســت کامل روسیه نیز امکانپذیر نیست ،شروع یک
جنگ تمامعیار نیز به ضرر اروپا و آمریکا خواهد بود ،خاتمه دادن به جنگ
نیز با ارسال گسترده تسلیحات به طرف اوکراینی همخوانی ندارد و ممکن
اســت به خطر تشدید جنگ منجر شود .اصرار بر تجهیز اوکراین علیرغم
تبعات گسترده اقتصادی و امنیتی آن نیز نشان میدهد اروپا و آمریکا قادر
نیســتند پا بر تمامی ادعاهای قبلی مبنی بر اینکه تا زمانی که الزم باشد
به تســلیح اوکراین ادامه خواهند داد ،بگذارند .بنابراین اهداف متعارض و
متناقــض اروپا و آمریکا در جنگ که با اقدامــات متناقض آنها در عرصه
سیاســی و نظامی تکمیل شده است به نظر میرسد که جنگ اوکراین را
به ســمت نامشخصی هدایت میکند .به گفته «کالو ِزویتس» تعیین یک
هدف مشخص سیاسی قابل دستیابی و به خدمت گرفتن ابزار و استراتژی
مناسب با آن شرط پیروزی در جنگ خواهد بود و با این وضعیت آمریکا و
اروپا نهتنها آوردهای از این جنگ برای خود نخواهند داشت بلکه در صورت
تشدید جنگ به شدت از آن متضرر نیز خواهند شد.

افزایش خشونتهای مسلحانه در آمریکا
صاحب یک فروشگاه در ویرجینیا  10نفر را کشت

خشونت مسلحانه در آمریکا دوباره قربانی گرفت و این بار در
یک فروشگاه در ایالت «ویرجینیا» صاحب این فروشگاه مشتریان
را به گلوله بست و دستکم جان  10نفر را گرفت.
در تازهتریــن هفتتیر کشــی خیابانی در آمریکا این بار مشــتریان
فروشگاهی در ایالت ویرجینیا هدف قرار گرفتند تیراندازی در آخرین ساعات
روز سهشنبه در فروشگاه «والمارت» در ایالت ویرجینیا اتفاق افتاد و صاحب
فروشــگاه حداقل  10نفر را کشت و شماری را نیز زخمی کرد .سخنگوی
پلیس هم درخصوص این حادثه میگوید« :معتقدیم عامل تیراندازی یک
نفر بوده و اکنون مرده اســت .تصور میشود تیراندازی داخل فروشگاه رخ
دادهاما دستکم یک جسد بیرون آن یافت شده است».
پلیس همچنین در یکی از اطالعیههای خود جزئیاتی از حادثه رخداده
اعالم کرده است .بر این اساس ،مردی که در ابتدا تصور میشد مدیر فروشگاه
است ،در محوطه پیادهروی میکند و سپس به صورتی کامال ناگهانی اقدام به
تیراندازی به سوی مردم میکند .عامل تیراندازی در جریان همین خشونت
مسلحانه جان خود را از دست میدهد .مسئوالن ایالت ویرجینیا این را هم
گفتهاند که انگیزه این تیراندازی همچنان نامشخص است.
آمریکا در یک ماه اخیر شاهد خشونتهای مسلحانه متعددی بوده است.
یکشــنبه گذشته فردی که از لحاظ روحی وضعیت نامناسبی داشته وارد
یک باشگاه شبانه همجنسگرایان در شهر اسپرینگز ایالت کلرادو میشود
و جان  ۵آمریکایی را میگیرد و  ۱۸نفر دیگر را راهی بیمارستان میکند.
ده روز پیش نیز در دانشگاه ویرجینیا ،دستکم چهار دانشجوی ورزشکار
آمریکایی به دنبال یک تیراندازی کشته شدند.
گفتنی است ،یکی از مرگبارترین تیراندازیهای سال جاری مربوط به
اواسط اردیبهشت ماه بود که در پی آن ،یک مرد مسلح جان  ۱۹کودک و
دو بزرگسال را در تگزاس گرفت .در تیراندازیهای شبهالووین در کانزاس
سیتی و شیکاگو هم یک نفر جان باخت و دستکم  ۲۰نفر مجروح شدند.
جمهوریخواهان تهدید به استیضاح کردند

دموکراسی به روش آل خلیفه
پسر پادشاه دوباره نخستوزیر بحرین شد

خبر دیگــر این که «کوین مککارتی» رهبــر جمهوریخواهان در
مجلس جدید نمایندگان آمریکا و جایگزین احتمالی «نانســی پلوســی»
در مجلس آینده تهدید کرد که اگر وزیر امنیت داخلی اســتعفاء ندهد او
را اســتیضاح خواهد کرد .رهبر جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان به
عملکرد «آلخاندرو مایورکاس» وزیر امنیت داخلی در قبال مرز این کشور
با مرز مکزیک حمله و او را تهدید به اســتیضاح کرده است .گفتنی است،
مجلــس نمایندگان جدید آمریکا برای یک دوره دو ســاله از  13دی کار
خود را آغاز خواهد کرد.

شماره ۲۳۱۷۶
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صفحه آخر

گزارش خبری کیهان

اسرائیل روی خط ناامنی و انفجار
از حمله به نفتکش تا بمبگذاری در قدس

سرويس خارجي-
در ادامه سلســله حوادث و رويدادهاي امنیتی در
رژیم صهیونیستی از قطعی برق گسترده گرفته تا حمله
به نفتکشهای رژیم ،صبح چهارشنبه نیز قدس اشغالي
شاهد بي سابقه ترين انفجارها با بمبهاي كنترل از راه
دور بود.
پيش بيني برخــي مقامات صهيونيســتي درباره روزهاي
آشفته اين رژيم در حال محقق شدن است .طی هفتههای اخیر
روزی نبوده است که سرزمینهای اشغالی شاهد حوادث امنیتی
نباشد؛ از قطع برق و اختالل در شبکه توزیع برق تلآویو گرفته
تا آتش سوزی و حمله به يك نفتكش رژیم اسرائيل در سواحل
عمان که دچار آسيبهاي جدي شد ،مناطق اشغالي فلسطين
تقريبا هيچ روزي را بدون حوادث غيرعادي سپري نكرده است.
آخرين حادثه بزرگ در مناطق اشــغالي فلســطين ،دو انفجار
بزرگي بود كه صبح چهارشنبه بخشهايي از غرب بيت المقدس
را لرزاند .انفجار نخست ساعت  7صبح به وقوع پيوست و كمتر
از نيم ساعت بعد بخش ديگري از بيت المقدس غربي نيز بر اثر
انفجار لرزيد .رسانههای عبری گزارش دادند که علت انفجار اول
یک خودرو بوده است که با انفجار آن آتشسوزی در ترمینال و
ایستگاه اتوبوسها رخ داده است.
ايــن انفجار همچنيــن فعالیت کلیه خطــوط حملونقل
عمومــی از جمله اتوبوسها در شــهر قــدس را متوقف كرد و
رادیو ارتش رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که پلیس این رژیم
در پی انفجارهای شهر قدس به حالت آمادهباش کامل در آمده
و تحقیقات برای شناســایی عامالن عملیاتها آغاز شده است.
روزنامه عبریزبان یدیعوت آحارونوت اعالم کرد که در دو انفجار
روز چهارشنبه در قدس اشــغالی« ،در مجموع  23اسرائیلی با
جراحتهای مختلف زخمی شــدند .پس از ايــن انفجار ،حال
دســتکم  4نفر از مجروحان بسیار وخیم اعالم شد و پزشکان
از دو نفــر قطع امید کردند .اين انفجارها همچنين تا شــامگاه
چهارشــنبه حداقل يك كشــته برجاي گذاشــت ».با توجه به
گستردگی عملیات ضد صهیونیستی دیروز به نظر میرسد که
صهیونیستها آمار کشتهها و زخمیها را پایین اعالم کردهاند.
ترس و هراس بر سر صهيونيستها

پــس از وقــوع سلســلهانفجارهای صبح چهارشــنبه در
شــهر بیتالمقدس ،ترس و هــراس از عملیاتهای مجاهدین
فلسطینی سراسر ســرزمینهای اشــغالی را فرا گرفت .پلیس
رژیم صهیونیستی از دریافت بیش از  60تماس تلفنی و گزارش
مشاهده اجسام مشکوک توسط ساکنین سرزمینهای اشغالی از
زمان وقوع انفجارها خبر داد.
همچنين در پی وقوع سلسلهانفجارهای بیتالمقدس ،کابینه
امنیتی رژیم صهیونیستی به ریاست «یائیر الپید» نخستوزیر
موقــت و با حضور «بنی گانتس» وزیر جنگ« ،عمر بارلو» وزیر

امنیت داخلی« ،ایال خوالتاه» مشــاور امنیت داخلی« ،یعقوب
شبتای» رئیسپلیس و «رونن بار» رئیسشاباک تشکیل جلسه
داد .در واكنــش به اين انفجارها« ،ایتامــار بن گویر» ،نماینده
افراطی و ضد فلسطینی کنِسِ ت اسرائیل (پارلمان) كه در همان
ساعات نخست حادثه در محل حضور يافته بود ،خواستار حمله
ارتش این رژیم به نوارغزه شــد .بن گویر یکی از گزینهها برای
تصدی سمت وزارت امنیت داخلی رژیم اسرائیل است و پس از
اين انفجارها حتي خواستار از سرگيري عملياتهاي ترور عليه
فلســطينيها شد .درخواســتي كه به نظر مي رسد بيش از هر
چيز ناشــي از ترس و نگراني شديد صهيونيستها از اوضاع اين
روزهاي شان باشد.
گروههاي مقاومت در حال آمادهباش

انفجارهای قدس اســتقبال گروههای مقاومت فلسطین و
در رأس آنهــا جنبشهای حماس و جهاد اســامی را به همراه
داشــته اســت .گروههای مقاومت این انفجارهــا را نتیجه یک
عملیات دالورانه و پاســخی طبیعی به جنایات و تجاوزات رژیم
صهیونیستی و شــهرک نشــینان تندرو آن در قدس اشغالی،
مسجداالقصی و دیگر مناطق فلسطین خواندند.
عبداللطیف القانوع ،ســخنگوی حماس در این باره تاکید
کرد« :اشــغالگران ثمره جنایتهای خود علیه ملت فلسطین و
مسجداالقصی را برداشت میکنند .خشم االقصی شعلهور شده
و همه مناطــق را در خواهد نوردید ».جنبش جهاد اســامی
فلسطین نیز با تبریک این عملیات تاکید کرد« :تمامی عملیات
یهودیســازی ،حمله به مقدسات و مردم ما در قدس ،الخلیل،
جنین و نابلس بدون مجازات نخواهد ماند».
ازســوی دیگر ،المیادین به نقل از منابــع خود اعالم کرد
که گروههای مقاومت فلســطین در غزه گروههای ضربتی خود
را در حالــت آمادهبــاش قرار داده و آماده مقابله با هر شــرایط
اضطراری هســتند .این منابع گفتنــد« :در پی وقوع انفجار در
قدس گروههای مقاومت فلسطین در غزه درحال انجام اقدامات
امنیتی بیسابق ه هستند .با توجه به تحوالت میدانی ،مقاومت در

حال آماده شدن برای یک تشدید تنش بزرگ است که میتواند
به جنگی گسترده تبدیل شود».
همچنيــن کمیتههای مقاومت مردمی فلســطین نیز این
عملیات را تبریک گفت و تاکید کرد که این عملیات در راستای
پایبندی به خون شــهدای مردم فلسطین و رنج اسیران پیروز
فلســطینی است و پاســخی طبیعی به جنایات و قتل عامهای
دشــمن صهیونیســتی اســت .بیانیهاین کمیتهها اضافه کرد:
«بــار دیگر جوانان انقالبــی و قهرمانان مقاومــت ثابت کردند
که میتوانند به ســاختار امنیتی رژیم اســرائیل ضربه بزنند و
نقشههای جنایتکارانه آن علیه مردم فلسطین را خنثی کنند».
حوادث زنجيره اي در مناطق اشغالي

انفجارهاي صبح روزچهارشنبه ،براي صهيونيستها تقريبا
بي سابقه بود .از سال  2016تا كنون هيچگاه سيستم حملونقل
رژيم صهيونيســتي هدف حمالت و انفجارها قرار نگرفته بود و
انفجار صبح چهارشــنبه در يك ايســتگاه اتوبوس اولين حادثه
مرگباري بود كه در  6ســال گذشــته سيستم حملونقل رژيم
صهيونيســتي را هدف قرار مي داد .از ســوي ديگر پليس رژيم
صهيونيستي نيز اعتراف كرده كه اين روش انفجاري كه با بمب
كنترل از راه دور انجام شــده اســت ،روشي بي سابقه است و تا
كنون طي  20سال گذشته هيچگاه اسرائيل با بمبهاي انفجار
از راه دور تهديد نشده بود .در واقع انفجار صبح چهارشنبه نشان
داد كــه دوره اي جديد از ناامني و بي ثباتي در اســرائيل آغاز
شده و شــايد صهيونيستها ديگر مانند گذشــته قادر نباشند
امنيت خود را در مناطق اشــغالي تامين كنند .حداقل در يك
هفته گذشته ،عالوهبر انفجار صبح چهارشنبه ،حوادث متعدد و
مشكوك ديگري نيز امنيتي ترين مناطق رژيم صهيونيستي را
هدف قرار داده كه منشــا اين تهديدات و حوادث همچنان براي
صهيونيستها ناشناخته است .چند روزپیش همزمان با صدای
انفجار مهیب و قطع برق؛ ساکنان استانهای تلآویو و حیفا در
سرزمینهای اشغالی از منازل خود خارج شدند و پس از مدتی
به آنها اعالم شــد که صدای انفجار صرفا شکستن دیوار صوتی

توســط جنگندهها در یک رزمایش نظامی بوده است .بالفاصله
بعد نیز تمام اخبار مرتبط با این رخداد که توســط رســانهها و
اکانتهای عبری زبان انتشــار یافته بود از فضای مجازی حذف
شد؛ در حالی که برخی رسانههای بزرگتر در گزارشهای خود
گفته بودند منتظر اخبار تکمیلی درباره علت انفجار و یا قربانیان
احتمالی آن باشید! اما ابهامی که تاکنون و بعد از این رخداد در
ذهن ناظران رفع نشــده برگزاری یکباره رزمایش و عدم اعالم
قبلی توسط وزارت دفاع رژیم صهیونیستی است.
حتــي روز گذشــته نيــز یک واحــد صنعتی در شــهر
کریاتمالخی ،دچار آتش ســوزي گســترده اي شد و پس از
بررسیها مشخص شــد که این آتش سوزی مربوط به شرکت
داروســازی  CTSرژیم صهیونیستی اســت که در حوزه صنایع
پزشکی و دارویی فعالیت گسترده داخلی و بینالمللی دارد.
دو روز پيش نيز ،در ادامه سلسله رخدادهای غيرمنتظره در
سرزمینهای اشغالی ،منابع خبری از قطع کامل برق در شهرهای
حیفا ،کارمل و مناطق اطراف آن خبر دادند و شرکت برق رژیم
صهیونیستی با انتشار بیانیهای مدعی شد که قطع گسترده برق
در شــهرهای حیفا ،تیرات کارمل و شــهرک مجدیم در نتیجه
نقص در ســامانههای صنعتی و انتقال ولتاژ باالی برق رخ داده
است .با اين حال قطع ناگهاني برق در رژيم صهيونيستي اقدامي
كم ســابقه است و سراســريبودن آن در بخشهايي از مناطق
اشغالي ،گمانه زنيها درباره خرابكاري بودن آن را تقويت كرد.
سلسله انفجارهاي عجيب در مناطق اشغالي فلسطين حتي
تا بيخ گوش امنيتي ترين مناطق اين رژيم نيز رســيده اســت
و روز ســه شنبه آتشسوزی در شهر ســرزمینهای اشغالی و
در نزدیکی ویالی خانوادگی بنیامین نتانیاهو در شهر قیصریه،
چندین ایســتگاه آتشنشانی را رهسپار این منطقه کرد .اگرچه
مقامات و منابع صهيونيستي تا كنون در قبال اين گونه حمالت و
حوادث سكوت كردهاند ،اما بعيد است با تداوم حوادث مشكوك
و زنجيره اي در مناطق اشغالي فلسطين ،رژيم صهيونيستي بعد
از اين بتواند رنگ و بوي آرامش را به خود ببيند.

تعمیق شکاف در غرب بر سر جنگ اوکراین

بلغارستان پیشنهاد روسیه برای دور زدن تحریمهای اروپا را پذیرفت
همزمان با تشدید بحران اقتصادی و بروز شکاف
در اروپا دربــاره ادامه جنگ اوکراین ،بلغارســتان
که خود از اعضای اتحادیه اروپا محســوب میشود؛
پیشنهاد روســیه را برای دور زدن تحریمهای اروپا
پذیرفت.
نزدیک به  9ماه از جنــگ اوکراین میگذرد طی این
مدت کشــورهای غربی در مجموع بیــش از  5هزار نوع
تحریم را علیه روسیه وضع کردهاند .اتحادیه اروپا نیز خود
به تنهایی  9بســته تحریمی را بر ضد روسیه وضع کرده
است .با تشدید تحریمهای ضد روسی بحران انرژی نیز در
اروپا وارد مرحله تازهای شــده است و به گفته کارشناسان
رکود اقتصادی در قاره سبز طی سال آینده اجتناب ناپذیر
خواهد بود از سوی دیگر با افزایش تورم و شروع اعتراضات
گسترده در کشورهای اروپایی تردیدها نیز درباره اثر بخش
بودن تحریمهای ضد روسی در سران اروپا باال گرفته است
و شکاف بین این کشورها درباره ادامه این تحریمها تشدید
شده اســت .در همین راســتا منابع خبری اعالم کردند
که بلغارســتان که خود از اعضای اتحادیه اروپا محسوب
میشود پیشنهاد شرکت روسیهای «لوکاویل» برای دور
زدن تحریمهای اتحادیه اروپا برای صادرات نفت را پذیرفته
است .بر اساس این گزارش اگر چه کمیسیون اتحادیه اروپا
به بلغارســتان درباره نقض رژیم تحریمها علیه روســیه
هشدار داده است اما دولت بلغارستان با پذیرفتن پیشنهاد
شــرکت «لوک اویل» ،به درآمــدی  350میلیون یورویی
دست خواهد یافت .این خبر در حالی مطرح میشود که
روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال روز سهشنبه گزارش
داد که واشنگتن و همپیمانانش در تالش برای رسیدن به
توافقی برای تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه هستند.
بر اســاس گزارش ایــن روزنامه ،گــروه هفت و اتحادیه
اروپا در نشســت روز چهارشــنبه(دیروز) تعیین ســقف
قیمــت  60دالری برای هر بشــکه نفت روســیه را مورد
بحــث قرار دادند.چند روز پیش بود کــه وزیر خزانهداری
پیشــین آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سیانبیسی
از طرح گــروه هفت (جی  )7برای تعیین ســقف قیمتی
برای نفت روســیه انتقاد کرد«.منوچین» درباره این اقدام
که اوایــل ماه آینده اجرایی خواهد شــد ،گفت« :نه تنها
امکانپذیر نیســت ،فکر میکنم این مضحکترین ایدهای
است که تا به حال شنیدهام».

زیان  80درصدی شرکتهای ژاپنی

کشورهای آسیایی نیز از تاثیرات جنگ اوکراین در امان
نماندهاند.یک نظرسنجی نشــان میدهد که نزدیک به ۸۰
درصد شرکتهای ژاپنی در اروپا شاهد تاثیر جنگ اوکراین
از طریق افزایش قیمت سوخت ،انرژی و مواد غذایی شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از از پایگاه خبری «کیودو» ،براساس
یک نظرســنجی آنالین که در میان هزار و  ۴۴۵شرکت در
شهریور سال جاری میالدی توسط سازمان تجارت خارجی
ژاپن انجام شــد حدود  ۸۰درصد شرکتهای ژاپنی در اروپا
تأیید کردند که تحت تاثیر جنگ اوکراین قرار گرفتند.
اخراج خبرنگار آسوشیتدپرس

هشدار درباره تعمیق بحران اقتصادی در اروپا

همزمــان «پائولو جنتیلونی» مســئول امور اقتصادی
توگو با شــبکه یورو نیوز هشدار داد که
اتحادیه اروپا در گف 
اگر جنگ روسیه علیه اوکراین تا زمستان  ۱۴۰۲پایان نیابد،
مشکالت اروپا در حوزه انرژی به شدت افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایرنا ،این مقام ارشــد اقتصــادی اتحادیه
اروپــا گفت« :طبق پیشبینی ما ،بهبــود اوضاع اقتصادی
از میانه ســال  ۲۰۲۳آغاز خواهد شــد و در نیمه دوم آن
ســال تورم رو به کاهش خواهد گذاشــت .اگر آن هنگام
نتوانیم جنگ اوکراین را پایان دهیم ،بخش انرژی در فصل
زمستان با مخاطرات شــدیدتری نسبت به امسال روبهرو
خواهد شــد».وی همچنین از دولتهای اروپایی خواست
تا از سیاســتهای تورم زا پرهیز کرده و در عوض با تداوم
ســرمایهگذاری ،اتحادیــه اروپا را قادر ســازند تا کماکان
در ســطح جهانی با دیگر غولهای اقتصادی رقابت کند.
ســازمان همکاری و توســعه اقتصــادی ( )OECDنیز در
جدیدترین گزارش خود با اشــاره بــه تداوم تورم و بحران
انرژی که در بیش از  ۴۰سال گذشته بیسابقه بوده ،آورده
اســت که در سال آینده میالدی اروپا بیشترین لطمه را از
این شــرایط میبیند .در گزارش این ســازمان آمده است
رکــود جهانی به طور نابرابر بــه اقتصادها ضربه میزند و
اروپا بیشــترین ضربه را از این رکود میخورد ،زیرا جنگ
در اوکراین از یک سو به فعالیتهای تجاری ضربه زده و از

که در  ۲۱آبان ماه برگزار شد ،ولیعهد طبق قانون اساسی از
سمت نخستوزیری استعفا داد و کابینه پیشبرد امور تشکیل
داد .اکنون پس از اعــام نتایج انتخابات نیز او دوباره مأمور
تشکیل کابینه شــده .به گزارش فارس ،سلمان بن حمد از
ســال  ۲۰۲۰نخستوزیر است .پیش از او «خلیفه بن حمد
آلخلیفه» از ســال  ۱۹۷۰تا  ۲۰۲۰نخستوزیر بود تا اینکه
ُمرد .در بحرین مدت زمان پادشاهی و نخستوزیری که توسط
آلخلیفه اشغال شده تا دم مرگ ادامه دارد.

سوی دیگر قیمت انرژی را به شدت افزایش داده است.این
سازمان از جمله کشورهای منطقه یورو که بیشترین لطمه
را از رکود میبینند ،آلمان دانســته که به عنوان یک وزنه
ســنگین اقتصادی در اروپا به شدت به گاز روسیه وابسته
اســت .در آلمان بحران انرژی جدای از این که صنایع این
کشور را تحت تاثیر قرار داده اکنون دانشگاههای این کشور
را نیز در برگرفته و مســئوالن دانشــگاهها مجبور شدهاند
راهکارهایــی را برای صرفهجویــی در مصرف انرژی اتخاذ
کنند .به گزارش ایرنا ،تارنمای دانشــگاه فرایبورگ آلمان
به تازگی گزارش داد به منظور اجرای درخواســت دولت
آلمــان برای صرفهجویی  ۱۵درصــدی در مصرف انرژی،
دانشــگاههای بیشــتری در این کشــور به اقداماتی برای
کاهش هزینهها متوســل شــدهاند .در انگلیس نیز منابع
خبری از سلســه اعتصاب کارکنان راه آهن این کشور در
دو ماه دســامبر و ژانویه(دی و بهمن) که اوج مســافرت
مــردم در این دوماه خواهد بود ،خبــر میدهند .پیش از
آن نیز اتحادیهپرســتاران انگلیس اعالم کرده بود که دهها
هزارپرســتار این کشــور برای اولین بار از زمان تاسیس
این اتحادیه در صد و شــش ساله گذشته تاکنون برای
تقاضای دســتمزد باالتر اعتصاب خواهند کرد.انگلیس در
سال جاری شاهد موجی از اعتصابها در طیفی از مشاغل
بوده زیرا افزایش دستمزدها نتوانسته با تورم  ۱۰درصدی
همراه شود.

خبــر دیگــر از جنــگ اوکرایــن ایــن کــه خبرنگار
«آسوشــیتدپرس» به دلیــل گزارش دروغ درباره ســقوط
موشک در لهستان اخراج شد .به گزارش فارس ،خبرگزاری
آسوشیتدپرس روز دوشنبه یکی از خبرنگاران تحقیقی خود
را به دلیل گزارش اطالعات غلط درباره سقوط موشکی در
هفته گذشــته در شرق لهســتان در جریان جنگ روسیه و
اوکراین اخراج کرد.به نوشته خبرگزاری «آناتولی»« ،جیمز
الپورتا» ،خبرنگار  32ســاله خبرگزاری آسوشــیتدپرس در
گزارشی نوشته بود ،دو تن به دلیل ورود «موشکهای روسیه»
به خاک لهستان ،از اعضای ائتالف نظامی ناتو ،و برخورد آنها
به منطقهای در نزدیکی مرز با اوکراین کشته شدهاند .روزنامه
«دیلی بیست» گزارش کرد خبرگزاری آسوشیتدپرس بعد از
انتشار این گزارش «الپورتا »را اخراج کرده است.
تهدید گاز پروم

غول گازی روسیه نیز با متهم کردن اوکراین به برداشت
گاز مولداوی ،تهدید کرد کــه در روزهای آتی صادرات گاز
به غرب اروپا را کاهش میدهد .تارنمای روزنامه «فایننشال
تایمز» گزارش داد که شــرکت دولتــی گازپروم که انحصار
صادرات گاز روسیه را در اختیار دارد ،اوکراین را متهم کرده
که از گاز اختصاص یافته به مولداوی که از طریق این کشور
عبور میکند ،برداشت میکند .این شرکت هشدار داد که از
 ۲۸نوامبر ( ۷آذر) گاز عبوری از این کشور را کاهش خواهد
داد.در حالیکه صادرات گاز روســیه به مولداوی تنها بخش
کوچکی از گاز ترانزیت شــده از طریق اوکراین را تشــکیل
میدهد ،هــر گونه تهدید به قطع باقی مانــده گاز در حال
صدور به اروپای غربی میتواند بازارهای انرژی را در آســتانه
دچار تالطم کند.

انصاراهلل تأكيد کرد

نوری المالکی در دیدار با بارزانی تأکید کرد

معارضین مسلح در خاک عراق جایی ندارند
نباید باعث نگرانی کشورهای همسایه شویم

رئیسائتالف دولت قانون در دیدار با رئیسمنطقه کردســتان عراق
تأکید کرد که قانون اساسی این کشور حضور هر گروه مسلح معارض را
در خاک خود مردود میداند و ما نباید باعث نگرانی همسایهها شویم.
چند وقتی اســت برخــی از گروهکهای تروریســتی و تجزیهطلب ُکرد در
اقلیم کردستان عراق فعال شــدهاند و به گفته مسئوالن جمهوری اسالمی ایران
عملیاتهایــی را علیه ایران ترتیب دادهاند کــه البته با برخورد کوبنده جمهوری
اسالمی روبهرو شدهاند .در چنین شرایطی «نوری المالکی» ،نخستوزیر اسبق و
رئیسائتالف دولت قانون عراق شــامگاه روز سهشنبه میزبان «نیچروان بارزانی»،
رئیسمنطقه کردستان بود .آنطور که فارس نوشته ،در این دیدار وضعیت سیاسی
و امنیتی عراق ،تهدیدهای مرزی و نحوه یافتن راهکارهایی بررسی شد که به این
بحران پایان دهد .نخســتوزیر اسبق عراق با اشاره به وضعیت خطرناک امنیتی
شــهرهای مرزی اقلیم کردستان و نگرانیهای ایران در این مورد ،تأکید کرد« :ما
[عراقیها] نمیخواهیم مایه نگرانی کشورهای همسایه شویم .قانون اساسی ما نیز
حضور هر گروه مسلح معارضی را در خاک خود رد میکند».
المالکی همچنین در این دیدار گفــت« :باید از دولت فدرال حمایت کرد تا
بتواند به مســئولیت خود در قبال مردم عراق عمل کند و وضعیت معیشــتی و
خدماتی آنان را بهبود بخشــد .همه گروههای سیاســی باید دست به دست هم
دهند تا کشور را بسازند و امنیت و حاکمیت آن را حفظ کنند ».درباره مشکالت
بین عراق و کردستان نیز طرفین تأکید کردند که باید گفتوگوی سازنده صورت
گیــرد و قوانینی در داخل پارلمان تصویب شــود؛ به ویژه در زمینه نفت و گاز تا
بر اســاس قانون اساسی ،راهکارهایی در این زمینه ایجاد شود و عدالت اجتماعی
و مســاوات بین همه اقشار ملت عراق رعایت شود .بازرانی نیز از تالشها و مواضع
حمایتی المالکی از گفتوگو برای تشــکیل دولت جدید و تالشهای وی در زمینه
تقویت امنیت و ثبات در عراق قدردانی کرد.
گفتنی است ،روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،در
اطالعیهای از آغاز حمالت جدید موشــکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهداء
علیهالســام برای انهــدام مقرها و مراکــز باقیمانده گروهکهای تروریســتی
تجزیهطلب ضدایرانی مستقر در شمال منطقه عراق خبر داد .این چندمین مرحله
از حمله علیه مواضع این گروهکهای تروریســتی در شــمال عراق است .روابط
عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران ششم مهرماه سال جاری نیز در اطالعیهای
از عملیات علیه بقایای گروهکهای ضد انقالب تروریستی خبر داد.

آنکارا :در حمله به شمال سوریه
 ۴۷۱هدف و  ۲۵۴شبهنظامی ُکرد نابود شدند

در حالی که حمالت ترکیه به شمال ســوریه ادامه دارد ،وزیر دفاع
ترکیه با ارائه آماری از حمالت هوایی به شــبهنظامیان ُکرد در شــمال
سوریه ،گفت ارتش این کشــور فقط محل اختفای تروریستها را هدف
قرار میدهد؛ او از نابودی  471هدف و  254شبهنظامی ُکرد خبر داد.
«حلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه بعد از هشــدار چنــد باره به آمریکا و دیگر
متحدان آنکارا مبنی بر توقف فوری حمایتهای نظامی از شبهنظامیان ُکرد ،آماری
از حمالت هوایی روزهای اخیر به شــمال ســوریه ارائه کرد .آکار روز چهارشنبه
بــا حضور در مرکز عملیات فرماندهی نیــروی زمینی ارتش ترکیه در آنکارا گفت
تاکنــون در جریان عملیات هوایی برونمرزی علیه گروه «یگانهای مدافع خلق»
(ی.پ.گ) ۴۷۱ ،هدف شامل  ۲۵۴تروریست نابود شدهاند.
وی در ادامه مدعی شد« :ارتش ترکیه فقط تروریستها و مخفیگاههای آنها را
در جریان عملیات هدف قرار میدهند .ما هیچ مشــکلی با هیچ قومیت ،مذهب یا
فرقهای نداریم ،همینطور با برادران عرب یا ُکرد هم مشــکلی نداریم ».به گزارش
فارس ،وزیر دفاع ترکیه همچنین افزود« :تروریســتها امــا بهطرز نفرتانگیزی
غیرنظامیان را هدف قرار میدهند .ما در ســریعترین زمان ممکن ،آنها را خاموش
میسازیم« ».ســلیمان صویلو» وزیر کشور ترکیه نیز روز سهشنبه تأکید کرد که
کشورش اجازه نخواهد داد تا دولتی تروریستی در اطرافش ایجاد شود .وی که این
سخنان را در جریان کنفرانس خبری مشترک با «نانسی ورز» همتای آلمانی خود
مطرح میکرد ،همچنین گفت« :دیدار مفید و سازندهای داشتیم که نشان میدهد
آلمان همچنان شریک مهمی برای ترکیه به شمار میآید».
اردوغان :حمالت تازه شروع شده

همچنین در ادامه اظهــارات تهدیدآمیز مقامات آنــکارا درباره آغاز عملیات
زمینی در شمال سوریه« ،رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه گفت عملیات
هوایی علیه شــبهنظامیان ُکرد تازه شروع شده است .اردوغان روز چهارشنبه طی
ســخنرانی در جمع نمایندگان پارلمانی حزب عدالت و توسعه ،مدعی شد« :تمام
کســانی که در انفجار خیابان استقالل در استانبول دخیل بودند را پیدا و مجازات
میکنیم .ترکیه در برابر این حمالت سکوت نخواهد کرد و احزاب حامی گروههای
تروریســتی را میشناسد ».رئیسجمهور ترکیه که به سیاست خارجی خصمانه و
متجاوزکارانه خود در قبال سوریه شناخته میشود ،با بیان اینکه ترکیه حق دارد با
مشکالت خود در شمال سوریه مقابله کند ،توضیح داد« :وقایع نشان داده نیروهایی
که تضمین میکردند ترکیه توســط مناطق تحت کنترل آنها هدف قرار نگیرد ،به
وعدههــای خود عمل نکردند ».اردوغان در جای دیگری همچنین گفت که ترکیه
با حمایتتانکها و نظامیان خود ،تروریســتها را ریشــهکن میکند .وی که این
سخنان را در جریان افتتاح سد و نیروگاه آبی «یوسف ایلی» مطرح میکرد ،گفت:
«با حمله به اهداف تروریستی در شمال سوریه و عراق ،به حمله تروریستی پست
در استانبول که به کشته شدن  6بیگناه منجر شد ،پاسخ دادیم».
جالب توجه است که در این میان وزارت دفاع آمریکا شامگاه سهشنبه مدعی
شــد که عملیات نظامی تمامی طرفها در شمال سوریه ،ماموریت شکست گروه
داعش را با خطر مواجه میکند .بر اساس ادعای پنتاگون ،هرگونه تشدید تنشها
در شمال سوریه ادامه مأموریت مبارزه با داعش را تهدید میکند.
حمالت متقابل ُکردها

در مقابل حمالت ترکیه ،شبهنظامیان ُکرد نیز به مواضع تحت اشغال ترکیه
و مزدوران این کشــور در شــهر اعزاز واقع در شمال غرب سوریه ،حمله راکتی
کردهاند .رویترز به نقل از یکپرســتار در بیمارستان شهر اعزاز خبر داد که در
جریان این حمالت ســه غیر نظامی کشته و پنج نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
یک نفر از این افراد کودک عنوان شــده اســت .صابریــن نیوز هم خبر داد که
شبهنظامیان ُکرد پایگاه نظامی ترکیه در گذرگاه مرزی «باب السالمه» را هدف
حمالت راکتی خود قرار دادهاند.

غارتگران نفت یمن را بدون هشدار هدف قرار میدهیم
سرويس خارجي-
نخســتوزیر دولت نجات ملی یمن هشدار داده
اســت كه در صورت ادامه غارت منابع نفتي ،بدون
اعالم قبلي غارتگران را هدف قرار خواهيم داد.
نيروهاي دولت يمن در صنعا مصمم هستند تا با قاطعيت
كامل مانع از هرگونه غارت منابع نفتي خود از ســوي ائتالف
متجاوز سعودي شوند .در همين ارتباط نيز نخستوزیر دولت
نجــات ملی یمــن در واکنش به تالشهــای ائتالف متجاوز
عربی برای ســرقت نفت این کشور و هشــدارهای صنعاء در
این باره گفت که در صورت تکرار این اقدامات بدون هشــدار
قبلی کشتیهای غارتگر منابع یمن هدف قرار خواهند گرفت.
به گزارش المســیره ،عبد العزیز بن حبتور ،نخستوزیر دولت
نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصاراهلل اظهار کرد« :دفعات
بعدی به کشــتیها هشدار نمیدهیم و مستقیما آنها را هدف

قرار میدهیم ،جهان باید بداند که ما
اجازه نمیدهیم ملتمان گرسنه بماند
و آنها منابع یمن را به یغما ببرند».
وی تاکید کرد« :ما از حق خود
برای دفاع از منافع و منابع ملت یمن
اســتفاده میکنیم و وابســتگان به
ائتالف متجاوز اموال مردم را به سرقت
میبرند .مزدوران متجاوز بیش از ۱۴
میلیارد دالر از درآمدهای نفت و گاز
یمــن را غارت کرد ه و بدون پرداخت
حقوق کارمندان این مبلغ را به بانک ملی عربســتان سعودی
حواله کردهاند ».نخستوزیر یمن همچنین خاطرنشان کرد:
«بــا هیچ توجیهی غارت منابع نفت و گاز خود را نمیپذیریم
و اگــر با صنعاء برای انتقال وجوه به بانک مرکزی یمن توافق

نشــود ،پاسخ ما محکم و قوی خواهد بود ».این اظهارات پس
از آن بیان شــد که ارتش یمن ،اخیرا عملیاتهایی را با هدف
جلوگیری از سرقت و قاچاق نفت این کشور از سوی متجاوزان
به ویژه در بندر الضبه در استان حضرموت انجام داد .دوشنبه

گذشته نيز ،انصاراهلل یمن برای دومین بار طی ماه کنونی بندر
نفتی الضبه در شــرق یمن را هدف حمله پهپادی قرار داد تا
نشان دهد كه براي جلوگيري از غارت نفت اين كشور مصمم
اســت .آن حمله دومین حمله نیروهای مســلح یمن به بندر
نفتی الضبه و سومین حمله به بنادر تحت کنترل دولت مورد
حمایت عربستان در یمن به حساب مي آمد.
روز گذشته نيز «ابراهیم السراج» دبیر اطالعرسانی کمیته
عالــی اقتصادی یمن تأکید کرده بود که مــزدوران متجاوز
آمریکایی-سعودی شرکتهای قاچاق بینالمللی را برای غارت
نفت از طریق بندر «الضبه» در استان حضرموت یمن به این
کشــور کشاندهاند و صنعاء از کشــورهای که این نفتکشها
حامل پرچمهایشان است و کشورهایی که کشتیهایشان در
تالش برای چپاول نفت یمن شــریک هستند ،خواسته است
دست از سرقت ثروتهای ملی یمن بکشند.
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