
 رئیس  رژیم صهیونیستی: آذربایجان 
دوست راهبردی اسرائیل است

»الهــام علی اف«  از  رئیس رژیم صهیونیســتی 
رئیس جمهور 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« 
رئیس رژیم 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 

صهیونیســتی نیز با وزیر دفاع جمهــوری آذربایجان تلفنی 
گفت وگو 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 می کنم« گفتنی است پارلمان باکو به تازگی در اقدامی 
ضد آرمان فلسطین، طرح افتتاح سفارتخانه در تل آویو واقع 

در فلسطین اشغالی را تصویب کرد.

دموکراسی به روش آل خلیفه
پسر پادشاه دوباره نخست وزیر بحرین شد

پادشــاه بحرین پس از پایان انتخابات فرمایشی 
و تحریم شــده پارلمانی در این کشور، بار دیگر پسر 
خود را به نخست وزیری منصوب کرد تا به دموکراسی 

دهن کجی کند.
»حمد بن عیســی آل خلیفه« پادشاه بحرین، سه شنبه 
»ســلمان بــن حمد« ولی عهد این کشــور را بــار دیگر به 
نخســت وزیری منســوب کرد. دو روز بعد از پایان انتخابات 
بحث برانگیز، فرمایشــی و تحریم شده از طرف مردم بحرین 

که در ۲۱ آبان ماه برگزار شد، ولی عهد طبق قانون اساسی از 
سمت نخست وزیری 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 ۲۰۲۰ نخست وزیر است. پیش از او »خلیفه بن حمد 
آل خلیفه« از ســال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ نخست وزیر بود تا اینکه 
ُمرد. در بحرین مدت زمان پادشاهی و نخست وزیری که توسط 

آل خلیفه اشغال شده تا دم مرگ ادامه دارد.
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گزارش خبری کیهان

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

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

ناتو و اهداف متناقض در جنگ اوکراین

تعمیق شکاف در غرب بر سر جنگ اوکراین

بلغارستان پیشنهاد روسیه برای دور زدن تحریم های اروپا را پذیرفت

نگاه

سرویس خارجي-
در ادامه سلســله حوادث و رویدادهاي امنیتی در 
رژیم صهیونیستی از قطعی برق گسترده گرفته تا حمله 
به نفتکش های رژیم، صبح چهارشنبه نیز قدس اشغالي 
شاهد بي سابقه ترین انفجارها با بمب هاي کنترل از راه 

دور بود.
پیش بیني برخــي مقامات صهیونیســتي درباره روزهاي 
آشفته این رژیم در حال محقق شدن است. طی هفته های اخیر 
روزی نبوده است که سرزمین های اشغالی شاهد حوادث امنیتی 
نباشد؛ از قطع برق و اختال در شبکه توزیع برق تل آویو گرفته 
تا آتش سوزی و حمله به یک نفتکش رژیم اسرائیل در سواحل 
عمان که دچار آسیب هاي جدي شد، مناطق اشغالي فلسطین 
تقریبا هیچ روزي را بدون حوادث غیرعادي سپري نکرده است. 
آخرین حادثه بزرگ در مناطق اشــغالي فلســطین، دو انفجار 
بزرگي بود که صبح چهارشنبه بخش هایي از غرب بیت المقدس 
را لرزاند. انفجار نخست ساعت ۷ صبح به وقوع پیوست و کمتر 
از نیم ساعت بعد بخش دیگري از بیت المقدس غربي نیز بر اثر 
انفجار لرزید. رسانه های عبری گزارش دادند که علت انفجار اول 
یک خودرو بوده است که با انفجار آن آتش سوزی در ترمینال و 

ایستگاه اتوبوس ها رخ داده است.
ایــن انفجار همچنیــن فعالیت کلیه خطــوط حمل ونقل 
عمومــی از جمله اتوبوس ها در شــهر قــدس را متوقف کرد و 
رادیو ارتش رژیم صهیونیســتی اعام کرد که پلیس این رژیم 
در پی انفجارهای شهر قدس به حالت آماده باش کامل در آمده 
و تحقیقات برای شناســایی عامان عملیات ها آغاز شده است. 
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت اعام کرد که در دو انفجار 
روز چهارشنبه در قدس اشــغالی، »در مجموع ۲3 اسرائیلی با 
جراحت های مختلف زخمی شــدند. پس از ایــن انفجار، حال 
دســت کم 4 نفر از مجروحان بسیار وخیم اعام شد و پزشکان 
از دو نفــر قطع امید کردند. این انفجارها همچنین تا شــامگاه 
چهارشــنبه حداقل یک کشــته برجاي گذاشــت.« با توجه به 
گستردگی عملیات ضد صهیونیستی دیروز به نظر می رسد که 

صهیونیست ها آمار کشته ها و زخمی ها را پایین اعام کرده اند.
ترس و هراس بر سر صهیونیست ها

پــس از وقــوع سلســله  انفجارهای صبح چهارشــنبه در 
شــهر بیت المقدس، ترس و هــراس از عملیات های مجاهدین 
فلسطینی سراسر ســرزمین های اشــغالی را فرا گرفت. پلیس 
رژیم صهیونیستی از دریافت بیش از 6۰ تماس تلفنی و گزارش 
مشاهده اجسام مشکوک توسط ساکنین سرزمین های اشغالی از 

زمان وقوع انفجارها خبر داد.
همچنین در پی وقوع سلسله انفجارهای بیت المقدس، کابینه 
امنیتی رژیم صهیونیستی به ریاست »یائیر الپید« نخست وزیر 
موقــت و با حضور »بنی گانتس« وزیر جنگ، »عمر بارلو« وزیر 

امنیت داخلی، »ایال خوالتاه« مشــاور امنیت داخلی، »یعقوب 
شبتای« رئیس پلیس و »رونن بار« رئیس شاباک تشکیل جلسه 
داد. در واکنــش به این انفجارها، »ایتامــار بن گویر«، نماینده 
افراطی و ضد فلسطینی کِنِست اسرائیل )پارلمان( که در همان 
ساعات نخست حادثه در محل حضور یافته بود، خواستار حمله 
ارتش این رژیم به نوارغزه شــد. بن گویر یکی از گزینه ها برای 
تصدی سمت وزارت امنیت داخلی رژیم اسرائیل است و پس از 
این انفجارها حتي خواستار از سرگیري عملیات هاي ترور علیه 
فلســطیني ها شد. درخواســتي که به نظر مي رسد بیش از هر 
چیز ناشــي از ترس و نگراني شدید صهیونیست ها از اوضاع این 

روزهاي شان باشد.
گروه هاي مقاومت در حال آماده باش

انفجارهای قدس اســتقبال گروه های مقاومت فلسطین و 
در رأس آنهــا جنبش های حماس و جهاد اســامی را به همراه 
داشــته اســت. گروه های 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 جنایت های خود علیه ملت فلسطین و 
مسجداالقصی را برداشت می کنند. خشم االقصی شعله ور شده 
و همه مناطــق را در خواهد نوردید.« جنبش جهاد اســامی 
فلسطین نیز با تبریک این عملیات تاکید کرد: »تمامی عملیات 
یهودی  ســازی، حمله به مقدسات و مردم ما در قدس، الخلیل، 

جنین و نابلس بدون مجازات نخواهد ماند.«
ازســوی دیگر، المیادین به نقل از منابــع خود اعام کرد 
که گروه های مقاومت فلســطین در غزه گروه های ضربتی خود 
را در حالــت آماده بــاش قرار داده و آماده مقابله با هر شــرایط 
اضطراری هســتند. این منابع گفتنــد: »در پی وقوع انفجار در 
قدس گروه های مقاومت فلسطین در غزه درحال انجام اقدامات 
امنیتی بی سابقه  هستند. با توجه به تحوالت میدانی، مقاومت در 

حال آماده شدن برای یک تشدید تنش بزرگ است که می تواند 
به جنگی گسترده تبدیل شود.«

همچنیــن کمیته های 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 عام های 
دشــمن صهیونیســتی اســت. بیانیه این کمیته ها اضافه کرد: 
»بــار دیگر جوانان انقابــی و قهرمانان مقاومــت ثابت کردند 
که می توانند به ســاختار امنیتی رژیم اســرائیل ضربه بزنند و 

نقشه های جنایتکارانه آن علیه مردم فلسطین را خنثی کنند.«
حوادث زنجیره اي در مناطق اشغالي

انفجارهاي صبح روزچهارشنبه، براي صهیونیست ها تقریبا 
بي سابقه بود. از سال ۲۰۱6 تا کنون هیچ گاه سیستم حمل ونقل 
رژیم صهیونیســتي هدف حمات و انفجارها قرار نگرفته بود و 
انفجار صبح چهارشــنبه در یک ایســتگاه اتوبوس اولین حادثه 
مرگباري بود که در 6 ســال گذشــته سیستم حمل ونقل رژیم 
صهیونیســتي را هدف قرار مي داد. از ســوي دیگر پلیس رژیم 
صهیونیستي نیز اعتراف کرده که این روش انفجاري که با بمب 
کنترل از راه دور انجام شــده اســت، روشي بي سابقه است و تا 
کنون طي ۲۰ سال گذشته هیچ گاه اسرائیل با بمب هاي انفجار 
از راه دور تهدید نشده بود. در واقع انفجار صبح چهارشنبه نشان 
داد کــه دوره اي جدید از ناامني و بي ثباتي در اســرائیل آغاز 
شده و شــاید صهیونیست ها دیگر مانند گذشــته قادر نباشند 
امنیت خود را در مناطق اشــغالي تامین کنند. حداقل در یک 
هفته گذشته، عاوه بر انفجار صبح چهارشنبه، حوادث متعدد و 
مشکوک دیگري نیز امنیتي ترین مناطق رژیم صهیونیستي را 
هدف قرار داده که منشــا این تهدیدات و حوادث همچنان براي 
صهیونیست ها ناشناخته است. چند روزپیش همزمان با صدای 
انفجار مهیب و قطع برق؛ ساکنان استان های تل آویو و حیفا در 
سرزمین های اشغالی از منازل خود خارج شدند و پس از مدتی 
به آنها اعام شــد که صدای انفجار صرفا شکستن دیوار صوتی 

توســط جنگنده ها در یک رزمایش نظامی بوده است. بافاصله 
بعد نیز تمام اخبار مرتبط با این رخداد که توســط رســانه ها و 
اکانت های عبری زبان انتشــار یافته بود از فضای مجازی حذف 
شد؛ در حالی که برخی رسانه های بزرگ تر در گزارش های 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 اعام 

قبلی توسط وزارت دفاع رژیم صهیونیستی است.
حتــي روز گذشــته نیــز یک واحــد صنعتی در شــهر 
کریات ماخی، دچار آتش ســوزي گســترده اي شد و پس از 
بررسی ها مشخص شــد که این آتش سوزی مربوط به شرکت 
دارو ســازی CTS رژیم صهیونیستی اســت که در حوزه صنایع 

پزشکی و دارویی فعالیت گسترده داخلی و بین المللی دارد.
دو روز پیش نیز، در ادامه سلسله رخدادهای غیرمنتظره در 
سرزمین های اشغالی، منابع خبری از قطع کامل برق در شهرهای 
حیفا، کارمل و مناطق اطراف آن خبر دادند و شرکت برق رژیم 
صهیونیستی با انتشار بیانیه ای مدعی شد که قطع گسترده برق 
در شــهرهای حیفا، تیرات کارمل و شــهرک مجدیم در نتیجه 
نقص در ســامانه های صنعتی و انتقال ولتاژ باالی برق رخ داده 
است. با این حال قطع ناگهاني برق در رژیم صهیونیستي اقدامي 
کم ســابقه است و سراســري بودن آن در بخش هایي از مناطق 

اشغالي، گمانه زني ها درباره خرابکاري بودن آن را تقویت کرد.
سلسله انفجارهاي عجیب در مناطق اشغالي فلسطین حتي 
تا بیخ گوش امنیتي ترین مناطق این رژیم نیز رســیده اســت 
و روز ســه شنبه  آتش سوزی در شهر ســرزمین های اشغالی و 
در نزدیکی ویای خانوادگی بنیامین نتانیاهو در شهر قیصریه، 
چندین ایســتگاه آتش نشانی را رهسپار این منطقه کرد. اگرچه 
مقامات و منابع صهیونیستي تا کنون در قبال این گونه حمات و 
حوادث سکوت کرده اند، اما بعید است با تداوم حوادث مشکوک 
و زنجیره اي در مناطق اشغالي فلسطین، رژیم صهیونیستي بعد 

از این بتواند رنگ و بوي آرامش را به خود ببیند.

همزمان با تشدید بحران اقتصادی و بروز شکاف 
در اروپا دربــاره ادامه جنگ اوکراین، بلغارســتان 
که خود از اعضای اتحادیه اروپا محســوب می شود؛ 
پیشنهاد روســیه را برای دور زدن تحریم های اروپا 

پذیرفت.
نزدیک به ۹ ماه از جنــگ اوکراین می گذرد طی این 
مدت کشــورهای غربی در مجموع بیــش از 5 هزار نوع 
تحریم را علیه روسیه وضع کرده اند. اتحادیه اروپا نیز خود 
به تنهایی ۹ بســته تحریمی را بر ضد روسیه وضع کرده 
است. با تشدید تحریم های ضد روسی بحران انرژی نیز در 
اروپا وارد مرحله تازه ای 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 تحریم های ضد روسی در سران اروپا باال گرفته است 
و شکاف بین این کشورها درباره ادامه این تحریم ها تشدید 
شده اســت. در همین راســتا منابع خبری اعام کردند 
که بلغارســتان که خود از اعضای اتحادیه اروپا محسوب 
می شود پیشنهاد شرکت روسیه ای »لوک اویل« برای دور 
زدن تحریم های اتحادیه اروپا برای صادرات نفت را پذیرفته 
است. بر اساس این گزارش اگر چه کمیسیون اتحادیه اروپا 
به بلغارســتان درباره نقض رژیم تحریم ها علیه روســیه 
هشدار داده است اما دولت بلغارستان با پذیرفتن پیشنهاد 
شــرکت »لوک اویل«، به درآمــدی 35۰ میلیون یورویی 
دست خواهد یافت.  این خبر در حالی مطرح می شود که 
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز سه شنبه گزارش 
داد که واشنگتن و همپیمانانش در تاش 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 6۰ دالری برای هر بشــکه نفت روســیه را مورد 
بحــث قرار دادند.چند روز پیش بود کــه وزیر خزانه داری 
پیشــین آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی ان بی سی 
از طرح گــروه هفت )جی ۷( برای تعیین ســقف قیمتی 
برای نفت روســیه انتقاد کرد.»منوچین« درباره این اقدام 
که اوایــل ماه آینده اجرایی خواهد شــد، گفت: »نه تنها 
امکان پذیر نیســت، فکر می کنم این مضحک ترین ایده ای 

است که تا به حال شنیده ام.«

هشدار درباره تعمیق بحران اقتصادی در اروپا
 همزمــان »پائولو جنتیلونی« مســئول امور اقتصادی 
اتحادیه اروپا در گفت و گو با شــبکه یورو نیوز هشدار داد که 
اگر جنگ روسیه علیه اوکراین تا زمستان ۱4۰۲ پایان نیابد، 
مشکات اروپا در حوزه انرژی به شدت افزایش خواهد یافت. 
به گزارش ایرنا، این مقام ارشــد اقتصــادی اتحادیه 
اروپــا گفت: »طبق پیش بینی ما، بهبــود اوضاع اقتصادی 
از میانه ســال ۲۰۲3 آغاز 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 رو به رو 
خواهد شــد.«وی همچنین از دولت های اروپایی خواست 
تا از سیاســت های تورم زا پرهیز کرده و در عوض با تداوم 
ســرمایه گذاری، اتحادیــه اروپا را قادر ســازند تا کماکان 
در ســطح جهانی با دیگر غول های اقتصادی رقابت کند. 
ســازمان همکاری و توســعه اقتصــادی )OECD( نیز در 
جدیدترین گزارش خود با اشــاره بــه تداوم تورم و بحران 
انرژی که در بیش از 4۰ سال گذشته بی سابقه بوده، آورده 
اســت که در سال آینده میادی اروپا بیشترین لطمه را از 
این شــرایط می بیند. در گزارش این ســازمان آمده است 
رکــود جهانی به طور نابرابر بــه اقتصادها ضربه می زند و 
اروپا بیشــترین ضربه را از این رکود می خورد، زیرا جنگ 
در اوکراین از یک سو به فعالیت های تجاری ضربه زده و از 

سوی دیگر قیمت انرژی را به شدت افزایش داده است.این 
سازمان از جمله کشورهای منطقه یورو که بیشترین لطمه 
را از رکود می بینند، 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 دانشگاه های این کشور 
را نیز در برگرفته و مســئوالن دانشــگاه ها مجبور شده اند 
راهکارهایــی را برای صرفه جویــی در مصرف انرژی اتخاذ 
کنند. به گزارش ایرنا، تارنمای دانشــگاه فرایبورگ آلمان 
به تازگی گزارش داد به منظور اجرای درخواســت دولت 
آلمــان برای صرفه جویی ۱5 درصــدی در مصرف انرژی، 
دانشــگاه های بیشــتری در این کشــور به اقداماتی برای 
کاهش هزینه ها متوســل شــده اند. 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 می دهند. پیش از 
آن نیز اتحادیه پرســتاران انگلیس اعام کرده بود که ده ها 
هزار پرســتار 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 اعتصاب ها در طیفی از مشاغل 
بوده زیرا افزایش دستمزدها نتوانسته با تورم ۱۰ درصدی 

همراه شود. 

زیان 80 درصدی شرکت های ژاپنی
کشورهای آسیایی نیز از تاثیرات جنگ اوکراین در امان 
نمانده اند.یک نظرسنجی نشــان می دهد که نزدیک به ۸۰ 
درصد شرکت های 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 آناین که در میان هزار و 445 شرکت در 
شهریور سال جاری میادی توسط سازمان تجارت خارجی 
ژاپن انجام شــد حدود ۸۰ درصد شرکت های ژاپنی در اروپا 

تأیید کردند که تحت تاثیر جنگ اوکراین قرار گرفتند. 
اخراج خبرنگار آسوشیتدپرس 

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 اطاعات 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 3۲ ســاله خبرگزاری آسوشــیتدپرس در 
گزارشی نوشته بود، دو تن به دلیل ورود »موشکهای روسیه« 
به خاک لهستان، از اعضای ائتاف نظامی ناتو، و برخورد آنها 
به منطقه ای در نزدیکی مرز با اوکراین کشته شده اند. 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 می دهد. 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 می کند، برداشت می کند. این شرکت هشدار داد که از 
۲۸ نوامبر )۷ آذر( گاز عبوری از این کشور را کاهش خواهد 
داد.در حالی که صادرات گاز روســیه به مولداوی تنها بخش 
کوچکی از گاز ترانزیت شــده از طریق اوکراین را تشــکیل 
می دهد، هــر گونه تهدید به قطع باقی مانــده گاز در حال 
صدور به اروپای غربی می تواند بازارهای انرژی را در آســتانه 

دچار تاطم کند.
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 غارتگران نفت یمن را بدون هشدار هدف قرار می دهیم
 انصاراهلل تأکید کرد

در حالی که حمالت ترکیه به شمال ســوریه ادامه دارد، وزیر دفاع 
ترکیه با ارائه آماری از حمالت هوایی به شــبه نظامیان ُکرد در شــمال 
سوریه، گفت ارتش این کشــور فقط محل اختفای تروریست ها را هدف 

قرار می دهد؛ او از نابودی 471 هدف و 254 شبه نظامی ُکرد خبر داد. 
»حلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه بعد از هشــدار چنــد باره به آمریکا و دیگر 
متحدان آنکارا مبنی بر توقف فوری حمایت های نظامی از شبه نظامیان ُکرد، آماری 
از حمات 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 برون مرزی علیه گروه »یگان های مدافع خلق« 

)ی.پ.گ(، 4۷۱ هدف شامل ۲54 تروریست نابود شده اند.
وی در ادامه مدعی شد: »ارتش ترکیه فقط تروریست ها و مخفیگاه های آنها را 
در جریان عملیات هدف قرار می دهند. ما هیچ مشــکلی با هیچ قومیت، مذهب یا 
فرقه ای نداریم، همین طور با برادران عرب یا ُکرد هم مشــکلی نداریم.« به گزارش 
فارس، وزیر دفاع ترکیه همچنین افزود: »تروریســت ها امــا به طرز نفرت انگیزی 
غیرنظامیان را هدف قرار می دهند. ما در ســریع ترین زمان ممکن، آنها را خاموش 
می  سازیم.« »ســلیمان صویلو« وزیر کشور ترکیه نیز روز سه شنبه 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 می کرد، همچنین گفت: »دیدار مفید و سازنده ای داشتیم که نشان می دهد 

آلمان همچنان شریک مهمی برای ترکیه به شمار می آید.«
اردوغان: حمالت تازه شروع شده

همچنین در ادامه اظهــارات تهدیدآمیز مقامات آنــکارا درباره آغاز عملیات 
زمینی در شمال سوریه، »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه گفت عملیات 
هوایی علیه شــبه نظامیان ُ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 استقال در استانبول دخیل بودند را پیدا و مجازات 
می کنیم. ترکیه در برابر این حمات سکوت نخواهد کرد و احزاب حامی گروه های 
تروریســتی را می شناسد.« رئیس جمهور ترکیه که به سیاست خارجی خصمانه و 
متجاوزکارانه خود در قبال سوریه شناخته می شود، با بیان این که ترکیه حق دارد با 
مشکات خود در شمال سوریه مقابله کند، توضیح داد: »وقایع نشان داده نیروهایی 
که تضمین می کردند ترکیه توســط مناطق تحت کنترل آنها هدف قرار نگیرد، به 
وعده هــای خود عمل نکردند.« اردوغان در جای دیگری همچنین گفت که ترکیه 
با حمایت تانک ها و نظامیان خود، تروریســت ها را ریشــه کن می کند. وی که این 
سخنان را در جریان افتتاح سد و نیروگاه آبی »یوسف ایلی« مطرح می کرد، گفت: 
»با حمله به اهداف تروریستی در شمال سوریه و عراق، به حمله تروریستی پست 

در استانبول که به کشته شدن 6 بی گناه منجر شد، پاسخ دادیم.«
جالب توجه است که در این میان وزارت دفاع آمریکا شامگاه سه شنبه مدعی 
شــد که عملیات نظامی تمامی طرف ها در شمال سوریه، ماموریت شکست گروه 
داعش را با خطر مواجه می کند. بر اساس ادعای پنتاگون، هرگونه تشدید تنش ها 

در شمال سوریه ادامه مأموریت مبارزه با داعش را تهدید می کند.
حمالت متقابل ُکردها

در مقابل حمات ترکیه، شبه نظامیان ُکرد نیز به مواضع تحت اشغال ترکیه 
و مزدوران این کشــور در شــهر اعزاز واقع در شمال غرب سوریه، حمله راکتی 
کرده اند. رویترز به نقل از یک پرســتار در بیمارستان شهر اعزاز خبر داد که در 
جریان این حمات ســه غیر نظامی کشته و پنج نفر دیگر نیز زخمی شده اند. 
یک نفر از این افراد کودک عنوان شــده اســت. صابریــن نیوز هم خبر داد که 
شبه نظامیان ُکرد پایگاه نظامی ترکیه در گذرگاه مرزی »باب السامه« را هدف 

حمات راکتی خود قرار داده اند.

رئیس ائتالف دولت قانون در دیدار با رئیس منطقه کردســتان عراق 
تأکید کرد که قانون اساسی این کشور حضور هر گروه مسلح معارض را 

در خاک خود مردود می داند و ما نباید باعث نگرانی همسایه ها شویم.
چند وقتی اســت برخــی از گروهک های تروریســتی و تجزیه طلب ُکرد در 
اقلیم کردستان عراق فعال شــده اند و به گفته مسئوالن جمهوری اسامی ایران 
عملیات هایــی را علیه ایران ترتیب داده اند کــه البته با برخورد کوبنده جمهوری 
اسامی رو به رو شده اند. در چنین شرایطی »نوری المالکی«، نخست وزیر اسبق و 
رئیس ائتاف دولت قانون عراق شــامگاه روز سه شنبه میزبان »نیچروان بارزانی«، 
رئیس منطقه کردستان بود. آن طور 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. نخســت وزیر اسبق عراق با اشاره به وضعیت خطرناک امنیتی 
شــهرهای مرزی اقلیم کردستان و نگرانی های ایران در این مورد، تأکید کرد: »ما 
]عراقی ها[ نمی خواهیم مایه نگرانی کشورهای همسایه شویم. قانون اساسی ما نیز 

حضور هر گروه مسلح معارضی را در خاک خود رد می کند.«
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 مشکات 
بین عراق و کردستان نیز طرفین تأکید کردند که باید گفت وگوی 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 تاشها و مواضع 
حمایتی المالکی از گفت وگو برای تشــکیل دولت جدید و تاشهای وی در زمینه 

تقویت امنیت و ثبات در عراق قدردانی کرد.
گفتنی است، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی، در 
اطاعیه ای از آغاز حمات جدید موشــکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهداء 
علیه  الســام برای انهــدام مقرها و مراکــز باقی مانده گروهک های تروریســتی 
تجزیه طلب ضدایرانی مستقر در شمال منطقه عراق خبر داد. این چندمین مرحله 
از حمله علیه مواضع این گروهک های تروریســتی در شــمال عراق است. روابط 
عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران ششم مهرماه سال جاری نیز در اطاعیه ای 

از عملیات علیه بقایای گروهک های ضد انقاب تروریستی خبر داد.

نوری المالکی در دیدار با بارزانی تأکید کرد 

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

سیدمحمد امین آبادی
»کارل فون کاوزِویتس« از برجســته  ترین استراتژیست های نظامی 
قرن ۱۹ جهان در کتاب بســیار مهم و تاثیرگــذار خود »در باب ماهیت 
جنگ« می نویســد: »جنگ نباید به عنوان یک متغیر مستقل مورد توجه 
قرار گیرد، بلکه همواره باید به عنوان 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، جنگ ها 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.
مســئله ای که »کاوزِویتس« به آن اشاره می کند به معمایی الینحل 
بــرای اروپا و آمریکا در جنگ کنونی اوکراین تبدیل شــده اســت.۲۷3 
روز)۸ مــاه و ۲۸ روز( از جنگ اوکراین می گــذرد. اوکراین هدف خود را 
در این جنگ بازگرداندن تمامی سرزمین های اشغال شده خود و از جمله 
شبه جزیره کریمه اعام کرده است. هدفی که به اذعان مقامات آمریکایی 
و حتی استراتژیســت هایی مثل »کیسینجر« غیرواقعی به نظر می رسد و 
دستیابی به آن با توجه به قدرت و توان روسیه غیرممکن به نظر می رسد. 
طی روزهای اخیر اخبار و گزارش های زیادی منتشــر شــده که نشــان 
می دهد 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 
نمی شــود. طی ۹ ماه گذشــته مقامات آمریکا و اروپا بارها و به صراحت 
اعام کرده اند »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 به کار 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 تمام عیار احتماالً 
هسته ای از سوی ناتو امکان پذیر نیست و در صورت شروع این جنگ نیز با 
توجه به قدرت نظامی روسیه در ساح های نامتعارف و زرادخانه هسته ای 

این کشور به نابودی متقابل دو طرف منجر خواهد شد.
از ســوی دیگر بین هدف اعامی 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 می رسد که آنها با توجه به وضعیت کنونی جنگ و 
تبعات گسترده اقتصادی و امنیتی آن برای اروپا و آمریکا در عمل به این 
نتیجه رسیده اند که باید در هدف اعامی خود تجدید نظر کنند. چنان که 
گفته شد اخبار و گزارش های زیادی طی روزهای اخیر در مورد اظهارنظر 
مقامات غربی مبنی بر ضرورت شــروع مذاکرات واقع بینانه 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 ســریع تر تمام شــود. خاتمه جنگ با اهداف تعیین شــده اوکراین 
هماهنگی ندارد، شکســت کامل روسیه نیز امکان پذیر نیست ، شروع یک 
جنگ تمام عیار 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 علی رغم 
تبعات گسترده اقتصادی و امنیتی آن نیز نشان می دهد 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 می رسد که جنگ اوکراین را 
به ســمت نامشخصی هدایت می کند. به گفته »کاوزِویتس« 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 نه تنها آورده ای از این جنگ برای خود نخواهند داشت بلکه در صورت 

تشدید جنگ به شدت از آن متضرر نیز خواهند شد.

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 دست کم جان 10 نفر را گرفت.
در تازه تریــن هفت تیر کشــی خیابانی در آمریکا این بار مشــتریان 
فروشگاهی در ایالت ویرجینیا هدف قرار گرفتند تیراندازی در آخرین ساعات 
روز سه شنبه در فروشگاه »والمارت« در ایالت ویرجینیا اتفاق افتاد و صاحب 
فروشــگاه حداقل ۱۰ نفر را کشت و شماری را نیز زخمی کرد. سخنگوی 
پلیس هم درخصوص این حادثه می گوید: »معتقدیم عامل تیراندازی یک 
نفر بوده و اکنون مرده اســت. تصور می شود تیراندازی داخل فروشگاه رخ 

داده اما دست کم یک جسد بیرون آن یافت شده است«.
پلیس همچنین در یکی از اطاعیه های خود جزئیاتی از حادثه رخ داده 
اعام کرده است. بر این اساس، مردی که در ابتدا تصور می شد مدیر فروشگاه 
است، در محوطه پیاده روی می کند و سپس به صورتی کاما ناگهانی اقدام به 
تیراندازی به سوی مردم می کند. عامل تیراندازی در جریان همین خشونت 
مسلحانه جان خود را از دست می دهد. مسئوالن ایالت ویرجینیا این را هم 

گفته اند که انگیزه این تیراندازی همچنان نامشخص است. 
آمریکا در یک ماه اخیر شاهد خشونت های مسلحانه متعددی بوده است. 
یکشــنبه گذشته فردی که از لحاظ روحی وضعیت نامناسبی داشته وارد 
یک باشگاه شبانه همجنس گرایان در شهر اسپرینگز ایالت کلرادو می شود 
و جان 5 آمریکایی را می گیرد و ۱۸ نفر دیگر را راهی بیمارستان می کند. 
ده روز پیش نیز در دانشگاه ویرجینیا، دست کم چهار دانشجوی ورزشکار 

آمریکایی به دنبال یک تیراندازی کشته شدند.
گفتنی است، یکی از مرگبارترین تیراندازی های سال جاری مربوط به 
اواسط اردیبهشت ماه بود که در پی آن، یک مرد مسلح جان ۱۹ کودک و 
دو بزرگسال را در تگزاس گرفت. در تیراندازی های شب هالووین در کانزاس 
سیتی و شیکاگو هم یک نفر جان باخت و دست کم ۲۰ نفر مجروح شدند.

جمهوری خواهان تهدید به استیضاح کردند
 خبر دیگــر این که »کوین مک کارتی« رهبــر جمهوری خواهان 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 جمهوری خواهان 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 ۱3 دی کار 

خود را آغاز خواهد کرد.

افزایش خشونت های مسلحانه در آمریکا
 صاحب یک فروشگاه در ویرجینیا ۱0 نفر را کشت

سرویس خارجي-
نخســت وزیر دولت نجات ملی یمن هشدار داده 
اســت که در صورت ادامه غارت منابع نفتي، بدون 

اعالم قبلي غارتگران را هدف قرار خواهیم داد.
نیروهاي دولت یمن در صنعا مصمم هستند تا با قاطعیت 
کامل مانع از هرگونه غارت منابع نفتي خود از ســوي ائتاف 
متجاوز سعودي شوند. در همین ارتباط نیز نخست وزیر دولت 
نجــات ملی یمــن در واکنش به تاش هــای ائتاف متجاوز 
عربی برای ســرقت نفت این کشور و هشــدارهای صنعاء در 
این باره گفت که در صورت تکرار این اقدامات بدون هشــدار 
قبلی کشتی های غارتگر منابع یمن هدف قرار خواهند گرفت. 
به گزارش المســیره، عبد العزیز بن حبتور، نخست وزیر دولت 
نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصاراهلل اظهار کرد: »دفعات 
بعدی به کشــتی ها هشدار نمی دهیم و مستقیما آنها را هدف 

قرار می دهیم، جهان باید بداند که ما 
اجازه نمی دهیم 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 می کنیم و وابســتگان به 
ائتاف متجاوز اموال مردم را به سرقت 
می برند. مزدوران متجاوز بیش از ۱4 
میلیارد دالر از درآمدهای نفت و گاز 
یمــن را غارت کرده  و بدون پرداخت 

حقوق کارمندان این مبلغ را به بانک ملی عربســتان سعودی 
حواله کرده اند.« نخست وزیر یمن همچنین خاطرنشان کرد: 
»بــا هیچ توجیهی غارت منابع نفت و گاز خود را نمی پذیریم 
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 عملیات هایی 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 نیز، انصاراهلل یمن برای دومین بار طی ماه کنونی بندر 
نفتی الضبه در شــرق یمن را هدف حمله پهپادی قرار داد تا 
نشان دهد که براي جلوگیري از غارت نفت این کشور 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 نیز »ابراهیم السراج« دبیر اطاع رسانی کمیته 
عالــی اقتصادی یمن تأکید کرده بود که مــزدوران متجاوز 
آمریکایی-سعودی شرکت های قاچاق بین المللی را برای غارت 
نفت از طریق بندر »الضبه« در استان حضرموت یمن به این 
کشــور کشانده اند و صنعاء از کشــورهای که  این نفتکش ها 
حامل پرچم هایشان  است و کشورهایی که کشتی هایشان در 
تاش برای چپاول نفت یمن شــریک هستند، خواسته است 

دست از سرقت ثروت های ملی یمن بکشند.


