
 فلسطین: پیش نویــس قانون محرومیت اسرای 
فلســطینی از دریافت خدمــات درمانی به کمیته 
عمومی کنست رژیم صهیونیستی ارائه شده است.
این قانون اســیرانی را که اقدام بــه عملیات علیه 
اهداف اسرائیلی می کنند هدف قرار می دهد تا آنها 
را از هر گونه عمل جراحی که زندگی آنان را بهبود 

بخشد جلوگیری به عمل آورد.

 چین: وزرای دفاع آمریکا و چین قرار اســت در 
حاشیه نشســت امنیتی »شانگری ال« در سنگاپور 
دیــدار و رایزنــی کردند.این اولین دیــدار »لوید 
آســتین« رئیس پنتاگون با »وی فنگ« وزیر دفاع 
چیــن از زمــان روی کار آمدن جــو بایدن رئیس 
جمهور آمریکاســت. روابط میان واشنگتن و پکن 
طی ســالهای اخیر بر سر مســائلی مانند تایوان، 
حضور نظامــی آمریکا در این تنگــه و حمایتهای 
نظامی این کشور از تایپه، ادعاهای ارضی در دریای 

چین جنوبی و... به شدت تنش آمیز بوده است. 

 سازمان ملل: مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
پنج کشور ژاپن، سوئیس، موزامبیک، مالت و اکوادور را 
به عنوان اعضای غیردائم شورای امنیت طی سال های 
۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ انتخاب کرد.اوداوارا کیوشی، معاون 
وزیر امور خارجه ژاپــن پس از رای گیری در مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت همه تالش خود را انجام 
خواهیم داد تا شورای امنیت بتواند به شیوه ای موثرتر 

به فعالیت های خود ادامه دهد.

 یمن: ائتالف متجاوز سعودی-آمریکایی به یمن 
و مزدورانش طی ۲۴ ساعت 1۰1 مورد نقض آتش 
بس انسانی و نظامی انجام دادند.یک منبع نظامی 
گفــت: تخلفات متجــاوزان در پنــج حمله هوایی 
جاسوســی به منطقه الجدافر در اســتان الجوف و 
۳۳ پــرواز مســلحانه جاسوســی در حریم هوایی 
اســتان های مــارب ، تعز، حجه، الجــوف، صعده، 

الضالع، البیضاء و جبهه های مرزی بود.

 تونس: وزارت خارجه تونس در بیانیه ای، شایعه 
برخی رســانه های اســرائیلی درباره گفت وگوهای 
دیپلماتیک بین تونس و رژیم موقت صهیونیستی را 
رد کرد.در این بیانیه آمده است که تونس به صورت 
رسمی و مردمی پشتیبان فلســطینیان در مبارزه 
آن ها علیه رژیم صهیونیستی تا زمان بازپس گیری 

حقوق مشروع این ملت، باقی خواهد ماند.

 امارات: نخســت وزیر رژیم موقت صهیونیستی 
به دیــدار رئیس امارات عربی متحده رفت و با وی 
گفت وگو کرد.نفتالی بنت نخست وزیر رژیم موقت 
صهیونیستی بعد در کاخ »الشاطی« به دیدار محمد 
بن زاید آل نهیان رئیس امارات عربی متحده رفت.

 لبنان: قرداحی وزیر ســابق اطالع رسانی لبنان 
ضمن تاکید بــر عدم کمک کشــورهای عربی به 
کشــورش، تاکیــد کرد کــه کشــورهای عربی از 
ســال ها پیش لبنان را با بحران هایش رها کرده اند. 
وی می گویــد: »بــرادران کشــورهای عربی حوزه 
خلیج فارسمی گویند ما لبنان را ترک خواهیم کرد؛ 

آنان از مدت ها پیش لبنان را ترک کردند«.

اردوغان نامزد انتخابات 2023 شد 
رئیس جمهــور ترکیه با بیان اینکــه انتخابات آتی 
ریاســت جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۳ برگزار 
خواهد شــد تاکید کرد که دوباره برای تصدی این 

جایگاه نامزد خواهد شد.
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه نامزدی 
مجدد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آتی 
این کشــور اعــالم کرد.طبق گــزارش خبرگزاری 
»آناتولی« اردوغان طی ســخنرانی خود در جریان 
شرکت در نشست مشورتی حزب عدالت و توسعه 
در استان ازمیر گفت که کاندیدای ائتالف مردمی 
برای انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه خواهد 
بود.رئیس جمهور ترکیه در این سخنرانی از »کمال 
قلیچ دار اوغلو« رهبر حــزب جمهوری خواه خلق، 
خواســت تا نامزدی خود را برای انتخابات ریاست 
جمهوری آینده اعالم کنــد. اردوغان ضمن اذعان 
به اینکه قلیــچ دار اوغلو در طــول دوران فعالیت 
سیاســی خود هیچ کاری به نفع مردم ترکیه انجام 
نداده، خاطرنشان کرد:»دولت باحچلی، رهبر حزب 
حرکت ملی بارها اعالم کرده است که نامزد ائتالف 
مردمی برای ریاســت جمهوری آینده رجب طیب 
اردوغان اســت«.رجب طیــب اردوغان، هبر حزب 
عدالت و توسعه ترکیه است و در 1۴ مارس ۲۰۰۳ 
به عنوان بیســت و هفتمین نخست وزیر این کشور 
انتخاب شــد. او در ســال ۲۰1۴ توانست با کسب 
بیــش از ۵۰ درصد از کل آرا در دور اول انتخابات 
به پیروزی دست یافته و دوازدهمین رئیس جمهور 
ترکیه شــود. در همین حال رئیس جمهور ترکیه 
خطاب به دولت یونان گفت با آن ها شوخی نداشته 
و درخصوص اقداماتی از ســوی آتن هشــدار داد 
که موجب پشــیمانی خواهد شد.در این میان هم 
اما  »عمار االســد« نماینده مجلس خلق سوریه از 
اقداماتی که »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیــه، آن ها را ایجــاد منطقه ی امــن در عمق 
۳۰کیلومتری شــمال ســوریه می نامد، به شدت 
انتقاد کرده و این سیاســت های آنــکارا را محکوم 
کرد.عمار االســد تاکید کرد: »آنچه را که اردوغان 
دربــاره ایجاد منطقه امــن در عمق ۳۰کیلومتری 
شمال سوریه می گوید، رد می کنیم؛ این رویاهای او 

برای گسترش امپراتوری اش محقق نخواهد شد«.

نیمچه گزارش

کنگره آمریکا اخیرا به بررسی حوادث پس از انتخابات سال 
۲۰۲۰ آمریکا که با پیــروزی بایدن بر ترامپ همراه بوده 
پرداخته و مدعی شده است که ترامپ به دنبال کودتا بوده 
اســت. کنگره با مجموعه ای از اقدامات به محکوم سازی 
حملــه به کنگره در اعتراض به نتایــج انتخابات پرداخته 
اســت. این اقدام از سوی کنگره در حالی صورت می گیرد 

که نگاهی به کارنامه آمریکا در جهان نشــان می دهد که 
این کشور در قبال سایر کشورها از چنین واژگانی استفاده 
نکــرده و حتی با ادعای حمایــت از ازادی و حق اعتراض 
مردم به نتایج انتخابات در آتش اعتراض ها دمیده اســت. 
حال این سوال مطرح است که چگونه کنگره امروز چنین 
ادعاهایی را در بــاب ترامپ مطرح و اقدام آن را حمله به 

دموکراسی آمریکایی عنوان می کند؟ 
هر چند که اقدام کنونی کنگره سندی آشکار بر دوگانگی 
رفتاری آمریکا در قبال اعتراض و مطالبات مردمی پس از 
انتخابات می باشــد که نگاه کاسبکارانه نظام سرمایه داری 
به مقوله اعتراض را نشان می دهد اما در کنار آن یک اصل 

مهم وجود دارد و آن زمان طرح ادعاها علیه ترامپ است. 
این روزهــا در حالی دموکرات ها خــود را برای انتخابات 
میان دوره ای کنگره آماده می کنند که نظر ســنجی ها از 
نارضایتی شــدید مردم از بایدن رئیس جمهور دموکرات 
حکایــت دارد بگونه ای که احتمال شکســت دموکرات ها 
در انتخابات به شــدت قوت گرفته اســت. در این شرایط 
می  توان گفت که دموکرات ها در کنار مقوله هایی همچون 
جنگ افــروزی در اوکراین به نشــانه حالت فوق العاده و 
جنگی، حمایت از صهیونیســت ها بویــژه با اقدامات ضد 
ایرانــی با هدف جلب حمایت البی صهیونیســتی رویکرد 
دیگــری را نیز در پیش گرفته اند کــه محور آن را حذف 

قانونی رقیب از میدان تشــکیل می دهد. در این ســناریو 
دموکرات هــا با باز کردن پرونده حمله به کنگره و معرفی 
آن به عنــوان اقدامی علیــه امنیت ملی و دموکراســی 
آمریکایی به دنبال آنند تا قوانینی را وضع کنند که حذف 
جمهوریخواهــان را به صورت قانونی اجرایی ســازند. به 
عبارتــی دیگر دیکتاتوری دموکرات هــا و بایدن به عرصه 
کل ســاختار آمریکا رسیده اســت و آنها برآنند تا انحصار 
قدرت را برای خویش رقم زننــد در حالی که همزمان با 
ترســاندن جامعه جهانی از آمریکا ترامپ و هوادارانش به 
دنبال جلب حمایت های جهانی از خود برای رســیدن به 

این جاه طلبی  انحصاری قدرت هستند. 

یادداشت

گزارش

دبیــر کل حزب اهلل به مســئله غــارت گاز و نفــت لبنان توســط رژیم موقت 
صهیونیســتی از میدان کاریش اشاره کرد و گفت که مقاومت اجازه نخواهد داد 

این رژیم بتواند منابع لبنان را غارت کند.
ســید حســن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل در آغاز ســخنرانی با بیان اینکه درباره 
آخریــن تحوالت مربوط به گاز و نفت و ترســیم مرزهای دریایی صحبت خواهد 
کرد، تصریح کرد، پس از ورود کشتی یونانی به میدان »کاریش«، لبنان در برابر 
یک مرحله جدید قرار دارد.وی با بیان اینکه مأموریت این کشتی، حفاری نیست، 
بلکه این کشتی برای استخراج و تولید وارد کاریش شده است، خاطر نشان کرد، 
این کشــتی در نزدیکی میدان کاریش، مستقر شده اســت؛ یعنی منطقه مورد 

مناقشه بین لبنان و رژیم غاصب.
دبیر کل حزب اهلل با اشاره به اینکه دشمن اسرائیلی به لبنانیها و جهان می گوید 
که به زودی، اســتخراج گاز را آغاز خواهد کرد، گفــت: »ما در برابر یک تحول 
و مرحله جدید قــرار داریم؛ آنچه در روزهای گذشــته رخ داد، تجاوز به لبنان، 
تحریک، تعدی و قرار دادن لبنان در یک موضع دشــوار است که باید به صورت 
نهایی و واضح، انتخاب خود را انجام دهد«.وی با اشاره به اینکه »ما در برابر یک 
ثــروت هنگفت قرار داریم که آن را گنج موجود در کنــار خود نامیدیم«، ادامه 
داد: »ارزش این ثروت این اســت که تنهــا امید برای حل بحرانها و نجات لبنان 
است. ]این ثروت[، متعلق به همه مردم لبنان است. ما باید از این  ثروت حمایت 
کرده و آن را استخراج کنیم و سپس بیشترین استفاده را از آن داشته باشیم«.

دبیر کل حزب اهلل با تأکیــد بر اینکه خطرات زیادی، نفت و گاز لبنان را تهدید 
می کند، تصریح کرد: »از جمله این خطرات، باید به تالش آمریکا و اسرائیل اشاره 
کرد که قصد دارند مساحت گسترده ای را از آن جدا کنند؛ ]منطقه ای که[ منابع 
و ثروتهای بســیاری دارد. خطر دوم هم جلوگیری از اســتخراج ]منابع[ توسط 
لبنان است. لبنان از استخراج نفت خود، ممنوع شده است. این مشکلی است که 

باید لبنانی ها برای حل آن، فکری بکنند«.
نصراهلل با بیان اینکه امروز سؤال مهم این است که چکونه در قبال تجاوز اسرائیل 
در دریا رفتار کنیم، خاطر نشــان کرد: »ما به عنــوان حزب اهلل، درباره مرزها و 
منطقه مورد مناقشــه ســخن نمی گوییم؛ زیرا این مســئله ای است که حکومت 

باید درباره آن ســخن بگوید اما خطر سومی که لبنان با آن مواجه است، تخلیه 
میادین نفتی و گازی موجود در آبهای آن توســط دشــمن و سایر کشورهاست. 
مــا زمان زیادی برای آغاز کار در میادیــن گازی و نفتی موجود در آبهای لبنان 
نداریم«.وی با اشــاره به اینکه در منطقه مشرف بر دریای مدیترانه، فقط سوریه 
و لبنان حق ندارند برای اســتخراج منابع خود، حفاری کنند، افزود: »ما در برابر 
مســئله ای قرار داریم که اهمیت آن از مســئله آزادسازی نوار مرزی اشغال شده 
کمتر نیست. در سال 1۹۸۵، مسئله آزادسازی این نوار مطرح شد. طی 1۵ سال، 
مقاومت، جانفشــانیهای زیادی کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۰ به آزادسازی دست 
پیدا کردیم«.دبیر کل حزب اهلل با تأکید بر اینکه اهمیت مســئله استخراج منابع 
نفتی لبنان از آزادســازی نوار مرزی اهمیت بیشتری دارد، توضبح داد: »هر روز 
تأخیر، به منزله نابودی منبع و اموال ملت لبنان اســت. همه باید در این زمینه، 
از نظر ملی و اخالقی، احســاس مسئولیت کنند. این مسئله ویژگیهایی دارد که 
باید انگیزه ای باشد که باعث شود ملت لبنان، احساس مسئولیت بیشتری کنند«.

نصراهلل با بیان اینکه هدف مســتقیم باید این باشــد که اجازه ندهیم دشــمن 
صهیونیستی بتواند از میدان کاریش، گاز و نفت استخراج کند، ادامه داد: »میدان 
کاریش، مشــترک اســت و در منطقه مورد مناقشه قرار دارد. این در حالی است 
که دشمن، استخراج گاز را ازآن آغاز خواهد کرد، ولی لبنان اجازه نخواهد داشت 
در آن فعالیت کند. باید برای کمک به این مســئله ملی، هدف تعیین کرد. مهم 
نیســت که کشتی کجا ایستاده است؛ زیرا کافی است که در نزدیکی میدان قرار 
داشته باشد تا بتواند استخراج کند. آن چه را هم استخراج کند، محل نزاع خواهد 
بود«.وی در ادامه ســخنان خود به لزوم مقابله با برنامه صهیونیستها برای غارت 
منابــع گازی و نفتی لبنان پرداخت و تصریح کرد: »لبنان در این درگیری، حق 
و انگیــزه دارد و قدرتی به نام ارتش و مقاومــت در اختیار دارد. هیچ اقدامی از 
سوی دشمن نخواهد توانست از این سکوی شناور که نامش کشتی یونانی است، 
حمایت کند و نخواهد توانســت از عملیات استخراج از میدان کاریش، حمایتی 

به عمل آورد«.
دبیر کل حزب اهلل با اشاره به اینکه مقاومت می تواند مانع از آن شود که دشمن 
بتواند از میدان کاریش، گاز و نفت اســتخراج کند، افزود: »آنچه اسرائیل در هر 
جنگی از  دســت خواهد داد، بســیار بیشتر از چیزی اســت که لبنان از دست 
می دهد. مقاومت، قدرت نظامی، مالی، امنیتی، اطالعاتی و لجستیکی در اختیار 
دارد. ما به تهدیدها و بزرگنماییهای دشمن، عادت داریم، ولی هر گونه اشتباهی 
که مرتکب شــود، پیامدهای آن، موجودیتی خواهد بود، نه راهبردی. درخواست 
مردمی از مقاومت برای مداخله و بازداشتن دشمن در این مسئله، مایه خرسندی 
ماســت، نه ناراحتی«.»مقاومت مقتدر نمی تواند در برابر غارت منابع لبنان دست 
بسته بماند و نخواهد ماند. همه گزینه های بر روی میز است. باید در پیش بینیها 
واقعگرا باشــیم. یکی از مهمترین علل و مشروعیت حضور مقاومت این است که 
در حمایت از لبنان، ســهیم اســت. وظیفه اصلی مقاومــت، کمک به حمایت از 
ســرزمین، دریا، نفت، گاز و کرامت لبنان اســت. این یــک وظیفه دینی، ملی و 
جهادی اســت.« الزم به ذکر است به اعالم رسانه های رژیم صهیونیستی، ارتش 
این رژیم بشــدت نگران وقوع یک رویارویی غیر برنامه ریزی نشــده با حزب اهلل 

لبنان در پی آغاز استخراج گاز از میدان کاریش است.

ونده  بازگشایی یک پر
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در اقدامی که بیشــتر برگرفتــه از کودتای دموکرات ها 
برای حذف جمهوریخواهان از انتخابات آتی کنگره است 
در جلسه کمیته منتخب تحقیق درباره حمله به کنگره 
آمریکا، رئیس جمهور ســابق این کشــور به اقدام برای 
کودتا متهم شد و اظهارات نزدیکان و مقامات دولت وی 

برای اولین بار پخش شد.
در جلسه صحن مجلس نمایندگان آمریکا درباره حمله 
هواداران »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا به 
ساختمان کنگره، شــواهدی از تالش وی برای کودتا و 
حفظ قدرت ارائه شد.به نوشته وبگاه شبکه »سی اِن اِن«، 
کمیته منتخب رســیدگی به حوادث ششم ژانویه سال 
۲۰۲1 در ایــن جلســه طوالنی و جنجالــی، یافته های 
خود از چندین ماه برگزاری جلســات و انجام تحقیقات 
در ایــن زمینه را بــرای اولین بار منتشــر کردند.»بنی 
تامپسون« رئیس این کمیته در آغاز این جلسه، ترامپ 
را بــه »اقدام بــرای کودتا« متهم کــرده و گفت هدف 
ایــن تحقیقات فراتر از تمرکز بر اتفاقات گذشــته بوده 
 و »توطئه برای انحراف خواســت مــردم هنوز به پایان

نرسیده است«.
»لیز چنی« عضــو جمهوری خواه مجلــس نمایندگان 
آمریــکا و معــاون تامپســون در کمیتــه منتخب نیز 
مســتقیماً ترامپ را بابت حمله به کنگره مقصر دانست 
و گفــت: »کســانی که به کنگــره ما حملــه کردند و 
ســاعت ها با مجریان قانون نزاع کردنــد، از حرف هایی 
رئیس جمهور ترامپ انگیــزه گرفتند که به آن ها گفت 
انتخابــات دزدیــده شــده و او رئیس جمهــور بر حق 
اســت«.معاون کمیته منتخب همچنیــن گفت، ترامپ 
»نقشــه پیچیده هفــت مرحله ای« بــرای تغییر نتیجه 

انتخابات داشــته اســت. همچنین در ویدئوی منتشــر 
شــده از ادای شــهادت ویلیام بار در برابــر این کمیته، 
 او می گوید که ادعای ترامــپ درباره تقلب در انتخابات 

»مزخرف« است.
در این جلسه، همچنین برای اولین بار اظهارات »مارک 
میلی« رئیس ســتاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در 
جلسه غیرعلنی کمیته پخش شد. میلی گفته بود، مایک 
پنس کسی بود که در زمان حمله به کنگره به گارد ملی 

دستور داد وارد عمل شوند.
رئیس جمهــور ســابق آمریــکا حملــه طرفدارانش به 
ســاختمان کنگره را بزرگترین جنبش در تاریخ آمریکا 
توصیف کرد.»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور سابق آمریکا 
در واکنش به برگزاری جلســه استماع کمیته تحقیقات 
دربــاره حوادث ۶ ژانویه ۲۰۲1، حملــه طرفدارانش به 
ســاختمان کنگــره در آن روز را »بزرگترین جنبش« 
تاریخ آمریکا توصیف کرد.ترامپ همچنین در بیانیه اش، 
بــه کمیته کنگره که در حال تحقیق در خصوص حمله 
به ســاختمان کنگره اســت لقب »کمیته غیرمنتخب 

تبهکاران سیاسی« داد.
رئیس جمهور ســابق آمریکا گفت: »کمیته غیرمنتخب، 
یک دقیقه هم وقت صرف نکرده تا دالیل عزیمت شمار 
زیادی از مردم به واشــنگتن دی سی  را -که تعداد آنها 
بســیار بیشتر از آن چیزی اســت که رسانه های جعلی 
عالقه ای به بیان آن داشــته باشند- بررسی کند.« الزم 
به ذکر است بســیاری این اقدام کنگره را طراحی برای 
قانونــی ســازی ممنوعیت حضــور جمهوریخواهان در 
انتخابات می دانند تا دموکرات ها از شکســت ســنگین 

رهایی یابند. 

با بررسی پرونده حمله به کنگره صورت می گیرد 

کودتای دموکرات ها علیه جمهوریخواهان با ادعای کودتای ترامپ 
وزیر خارجه روســیه ضمن اشــاره بــه ناتوانی ائتالف 
نظامی ناتو از تعیین سرنوشت برای کشورهای اروپایی، 
تحریم های رئیس جمهور اوکراین علیه مقامات ارشــد 

مسکو را به »وسیله سرگرمی یک کودک« تشبیه کرد.
 »ســرگئی الوروف« وزیــر امور خارجه روســیه گفت 
سازمان پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( دیگر نمی تواند 
برای کشورهای اروپایی تعیین تکلیف کند.الوروف طی 
نشســت خبری در ایروان پیش از ورود به جلسه وزرای 
خارجه کشورهای عضو ســازمان پیمان امنیت جمعی، 
گفت: »برای همه روشــن شــد که ناتو دیگر نمی تواند 
سرنوشــت اروپا را تعیین کنــد«.وی در این باره توضیح 
داد: »فکر می کنم این واقعیت که آنها نمی توانند درباره 
سرنوشــت اروپا تصمیم بگیرند، برای همه روشن شده 
اســت. امروز ســازمان پیمان امنیت جمعــی به عنوان 
یک عامل متعادل کننده بــرای اقدامات غیرقانونی ناتو 
عمــل می کنــد«.الوروف با بیان اینکــه اعتقادی ندارد 
که تحریم های رژیم اوکراین علیــه »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه و دیگر سیاستمداران روسی نیاز به 
واکنش داشته باشد، گفت: »مهم نیست که یک کودک 

با چه چیزی سرگرم می شود!«
الزم به ذکر است معاون رئیس اطالعات نظامی اوکراین 
با اذعــان به ضعف ارتش اوکرایــن در یگان توپخانه ای 
گفت:جنــگ در حال حاضر توپخانه ای اســت و کی یف 
برای دور نگه داشتن نیروهای روسیه تنها به سالح   های 
غربی متکی اســت.وی با اذعان به ضعف یگان توپخانه 
ای اوکرایــن، افزود: اکنون همه چیز به آنچه غرب به ما 
می دهد بستگی دارد. شرکای غربی ما حدود 1۰ درصد 
از آنچه را کــه دارند به ما داده انــد.وزارت امور خارجه 

روســیه نیز به غرب درباره درگیری نظامی مســتقیم با 
عواقبی غیرقابل پیش بینی هشدار داد.

در ایــن میان هم علیرغم تحریمهای آمریکا و اروپا علیه 
مســکو، یک مقام آمریکایی در جلســه استماع کنگره 
اذعان کرد که میزان درآمدهای نفتی روســیه نسبت به 
قبل از شروع جنگ اوکراین افزایش یافته است.»آموس 
هاچستاین«، فرســتاده آمریکا در امور امنیت انرژی در 
جلســه اســتماع کنگره به قانونگذاران آمریکایی گفت: 
روســیه احتماال اکنون درآمد بیشــتری از سوخت های 
فســیلی خود نســبت به قبل از حمله به اوکراین دارد، 
زیــرا افزایش قیمت هــای انرژی در بازارهــای جهانی 
تأثیر تالش های غرب بــرای محدود کردن فروش نفت 
این کشــور را جبران می کند.همزمــان با ادامه تنش ها 
در روابط مســکو و غرب به دلیــل بحران اوکراین، مقام 
ارشد اطالعاتی مسکو رئیس جمهور اوکراین را به تحویل 
دادن حاکمیت این کشــور به لهســتان متهم کرد.وزیر 
دفــاع اوکراین گفت روزانه یکصــد نظامی اوکراینی در 
میدان نبرد با نظامیان روســیه کشــته می شوند.در ان 
میان معاون دبیرکل ناتو تایید کرد که زلنســکی رئیس 
جمهور اوکراین به نشســت سران این ائتالف نظامی در 
مادرید دعوت شده است.وزارت دفاع انگلیس نیز مدعی 
شد شهر ماریوپل در جنوب اوکراین که به کنترل روسیه 

درآمده، در معرض خطر شیوع گسترده وبا قرار دارد.
الزم به ذکر اســت پوتین رئیس جمهور روســیه ضمن 
بیان این که منزوی کردن کشــور بزرگی مثل روســیه 
غیرممکن اســت، گفت به رغم ادعاها، تورم سرســام آور 
در کشــورهای غربی ارتباطی با مســکو ندارد و پیامد 

اشتباهات آن هاست.

روسیه هشدار داد:

ناتو دیگر تعیین کننده سرنوشت اروپا نیست 

هشدار سیدحسن نصرهللا به رژیم صهیونیستی درباره نفت و گاز لبنان 

»کاریش« گورستان اشغالگران خواهد شد

فرامرز اصغری

پس از حمله پهپادی به ســه خودرو در شــمال عراق که بعداً گفته شــد حامل 
عناصر سازمان »موســاد« رژیم صهیونیستی بوده، اربیل، جنبش »کتائب حزب 
اهلل عراق« را مسئول آن دانست اما در مقابل،  حزب اهلل عراق این اتهام را رد کرد. 
شــورای امنیت اقلیم کردســتان در بیانیه ای، جنبش کتائب حزب اهلل عراق را 
مســئول حادثه دانســته و گفته این جنبش پهپاد انتحــاری را از منطقه آلتون 
کوبری به ســمت اربیل پرواز داده اســت.در مقابل ابوعلی العســکری مســئول 
امنیتی جنبش کتائب حزب اهلل این اتهام را رد و از حادثه اظهار بی اطالعی کرد.

العســکری با انتشــار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: »ما در آستانه سالروز 
شــهادت گروهی از مؤمنان قرار داریم که در نتیجه جنایت رژیم صهیونیســتی 
در بمباران مقرهای الحشــد الشــعبی در القائم رخ داد«.وی بــا بیان اینکه این 
حمله در ســال ۲۰1۸ انجــام گرفت، ادامه داد: »لذا جانفشــانی های مجاهدان 
خــود را در حمایت از عراق و مــردم و حاکمیتش به یــاد می آوریم... هر چند 
این اتهام، افتخاری ]برای ما[ اســت، ولی اطالعی از آن ]حادثه[ نداریم«.برخی 
منابع انگلیســی و عربی می گویند در حمله پهپــادی به چند خودرو در بزرگراه 
اصلی شــهر اربیل، فرمانده جوخه ترور موساد کشته شده است.حساب توئیتری 

»اینتل اسکای« - که در زمینه تحلیل خطرات و ریسک های بین المللی، ردیابی 
پروازهای جهانی و اخبار ویژه بحران های مختلف فعالیت می کند - مدعی شــد 
در این حمله یک مقام ارشــد موساد کشته شده است.همچنین »خالد اسکیف« 
خبرنگار شبکه تلویزیونی »المیادین« در لبنان نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»منابع عراقی، از کشته شدن ایالک رون، مسؤول جوخه ترور رژیم صهیونیستی 
در این حمله سخن می گویند«.این در حالی است که آژانس ضد تروریسم منطقه 
کردستان عراق مدعی است در این حمله به خودروهایی در جاده »بیرمام«، فقط 

سه شهروند عراقی مجروح شدند.
نخســت وزیر عراق در واکنش به حمله پهپادی در اربیل، با مسرور بارزانی تلفنی 
گفت وگــو و بر همکاری امنیتی با منطقه کردســتان تاکید کرد. الکاظمی اعالم 

کرد: »حمله به شــهر اربیل توســط یک پهپاد، بیانگر اصرار عده ای برای تداوم 
منطق هرج ومرج و ضربه زدن به کشــور اســت.وی تاکید کرد: »دولت هر گونه 
ارعاب شهروندان و تجاوز به قانون و دولت را رد می کند و دولت عراق به همکاری 
با دولت منطقه کردســتان به تعقیب کسانی که به دنبال بی ثباتی هستند، ادامه 
می دهد«.پس از آنکه برخی منابع عربی و انگلیسی خبر دادند که فرمانده جوخه 
ترور »موســاد« در حمله پهپادی دیشــب در اربیل کشته شد، ائتالف آمریکایی 

ادعا کرد که در این حمله غیرنظامیان هدف قرار گرفته اند.
الزم به ذکر اســت اربیل روابط نزدیکی با صهیونیست ها برقرار و امنیت منطقه 

را تهدید نموده است. 
خبــر دیگر از عراق آنکــه رهبر جریان صدر عراق ضمن اعــالم اینکه در دولت 
توافقی مشــارکت نخواهد کرد، از اعضای فراکسیون صدر خواست متن استعفای 
خود را بنویســند.وی گفت: من دغدغه قدرت و سیاست نداشتم و فقط خواستار 
رسوا کردن هر فاسد ظالمی بودم. اکثریت برای ماست نه دیگری؛ در دولت توافق 
شرکت نخواهم کرد.صدر ضمن اعالم اینکه انسداد سیاسی در عراق »ساختگی« 

است ، افزود، نمایندگان فراکسیون صدر آماده استعفا هستند.

 فرافکنی اربیل 
برای پنهان سازی رابطه با صهیونیست ها 


