
نزدیك به دو م�اه از وعده اروپا برای تأس�يس 
كانال ویژه ب�رای حفظ مبادالت مال�ی با ایران، 
راه ان�دازی این س�امانه همچنان معلق اس�ت. 
بلژیك، فرانس�ه، لوكزامب�ورگ و اتریش چهار 
كشور نامزد برای ميزبانی این كانال مالی هستند 
ولی وزارت خارج�ه اتریش دی�روز به صراحت 
اعالم كرد كه به دليل شك و تردید     ها و همچنين 
خطرات  در موقعيتی قرار ندارد كه قادر باش�د 
ميزبانی این نه�اد را بپذیرد. تردی�د اروپایی     ها 
به جایی رس�يده كه گوردون س�وندلند، سفير 
امری�کا در بروكس�ل، پایتخت اتحادی�ه اروپا، 
طرح اروپایی     ها را یك »ببر كاغذی « دانس�ت. 
عباس عراقچی مهرماه در حاش��یه نشست مجمع 
عمومی س��ازمان ملل در نیویورك بع��د از مذاكره 
با طرف ه��ای اروپایی گفته بود كه س��ازوكارهای 
تبادل بانکی و تج��اری اروپا با ایران تا ش��روع دور 
دوم تحریم های امریکا در 13 آبان اجرایی خواهد 
ش��د ولی با گذش��ت 10 روز از ش��روع دور جدید 
تحریم های امریکا، این س��ازو كار نه فقط عملیاتی 
نشده، چشم انداز روشنی هم برای عملیاتی شدن 
آن وجود ندارد. محمدج��واد ظریف در گفت وگو با 
روزنامه العربی الجدید كه روز سه      شنبه منتشر شد، 
به صراحت گفت كه كش��ورهای اروپایی آمادگی 
ندارند هزینه اقتص��ادی حفظ برج��ام را بپردازد. 
ظریف گفته كه اروپا در بلندمدت بهای زیادی برای 
این هزینه نکردن خود خواهد پرداخت. ظریف وارد 
جزئیات نشده و نگفته منظور او از هزینه     هایی كه 
اروپایی     ها خواهند پرداخت چیست، ولی احتماالً 
بتوان حدس زد كه منظ��ور او ، هزینه های امنیتی 
فروپاشی برجام اس��ت كه فدریکا موگرینی دیروز 
برای دومین بار درب��اره آن صحبت كرد. موگرینی 
گفته كه اتحادیه اروپا برجام را نه به خاطر تجارت 

و منافع بلک��ه به دالیل امنیتی حف��ظ می كند. به 
گفته كمیسیونر سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا، 
اگر اروپا بتواند برجام را نگه دارد، قادر خواهد بود بر 
اساس آن، به پیشرفت های بیشتری با ایران بر سر 
یمن، موضوع موشک ها، افغانستان و آسیای میانه 

دست پیدا كند. 
پاسكاری 4 كشور

با وجود نگاه امنیتی اروپایی به توافق هسته ای با 
ایران، آنها همچنان درباره برداشتن اولین گامی كه 
خود وعده آن را داده اند، مردد و البته دل نگران به 
نظر می رسند. آنها وعده كرده بودند كه كانال مالی 
ویژه حفظ مبادالت مالی با ایران را قبل از ش��روع 
تحریم های امریکا در 4 نوامب��ر )13 آبان( ایجاد 
كنند ولی شواهد و قرائن نشان می دهد حداقل در 
شرایط كنونی هیچ كشور اروپایی حاضر نیست ، 

نامزد برداشتن اولین گام یعنی میزبانی این كانال 
مالی شود. بلومبرگ نوش��ته كه عالوه بر اتریش، 
بلژیک، لوكزامبورگ و فرانسه به عنوان نامزد كانال 
ویژه مالی اروپا شناسایی شده اند. اتریش دیروز به 
طور رسمی اعالم كرد كه حاضر به پذیرش میزبانی 
این كانال نیست، چرا كه به گفته پیتر گوشلباوئر، 
س��خنگوی وزارت خارجه اتریش، دولت اتریش 
پس از بررسی های جدی در این باره به این نتیجه 
رسیده كه در این برهه زمانی در موقعیتی قرار ندارد 
كه میزبانی این نهاد را بپذی��رد. این مقام هرچند 
گفته كه از تأسیس      این ساز و كار حمایت می كند 
ولی مسائل فنی بسیاری در این میان وجود دارد كه 
پاسخی به آنها داده نشده است. سخنگوی وزارت 
خارجه اتریش گفته است: »ما با مطالعات مفصل 
به این نتیجه رس��یده ایم كه قصد نداریم میانجی 

مبادالت می��ان ایران و كش��ورهای عضو اتحادیه 
اروپا باش��یم.«  ای��ن مق��ام وزارت خارجه اتریش 
همچنین گفت ك��ه »درباره كارای��ی كانال مالی 
شک و تردید     هایی وجود دارد و اتریش نمی تواند 
خطر نمایندگی آن را بپذی��رد.« هرچند بلژیک و 
لوكزامبورگ به طور رسمی میزبانی این كانال را 
قبول نکرده اند ولی بلومبرگ به طور غیررس��می 
گزارش كرده كه بلژیک و لوكزامبورگ هم حاضر 
به پذیرش آن نشده اند و فرانس��ه نیز تا این اواخر، 
به دنبال انتخاب اتریش برای میزبانی از این مکانیزم 

بوده است. 
 ببر كاغذی اروپا

چچیلیا مالمس��تروم، كمیس��یونر اتحادی��ه اروپا 
چهار     ش��نبه هفته گذش��ته درباره راه اندازی این 
مکانیس��م گفته بود :  »روی كاغذ ایده مناس��بی 
به نظ��ر می رس��د.« موضوعی كه نش��ان می دهد 
اروپاییان به رغم تمایل به بی اثر سازی تحریم های 
امریکا، همچنان در یک سرگردانی تصمیم گیری 
به نظر می رسند. بلومبرگ با اشاره به این وضعیت 
نوشته كه كش��ورهای عضو اتحادیه اروپا تا جایی 
حاضرند مقابل اقدامات ترامپ علیه ایران بایستند و 
كانال های انتقال پول به ایران را باز نگه دارند كه این 
كار در حیاط خلوت آنها رخ ندهد و ظاهراً با همین 
ارزیابی است كه گوردون سوندلند، سفیر امریکا در 
اتحادیه اروپا این طرح را یک »ببر كاغذی « خوانده 
است. بلومبرگ از قول یک منبع نوشته كه مشکل 
الینحل این است كه چگونه می توان به بانک های 
طرف همکاری با مکانیزم وی��ژه اطمینان داد كه از 
آنها در برابر ریس��ک محرومیت از بازار مالی امریکا 
حمایت خواهد ش��د. اروپایی     ها قصد دارند كار را با 
تراكنش های بسیار كوچک آغاز كنند و بعد به سراغ 

تراكنش های بزرگ تر بروند. 
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اتریش نپذیرفت، فرانسه، لوكزامبورگ و بلژیك  هم خطر نمي كنند 

پاسکاري »كانال مالی برجام «  در اروپا براي اتالف وقت!

»حشدالشعبی«: امریکا پاسخ سختی دریافت می کند 

 24 ساعت از حمالت 

روح اهلل صالحي
  گزارش  یک

موشكی گروه های 
مقاوم�ت غ�زه ب�ه 
ش�هرك های صهیونیست نش�ین نگذشته كه 
نشانه های شكاف در كابینه رژیم صهیونیستی 
نمایان شد و وزیر جنگ این رژیم در مخالفت با 
توافق آتش بس در غزه، از سمت خود استعفا داد 
تا نخس�ت وزیر اس�رائیل چاره ای جز برگزاری 
انتخابات زودهنگام نداشته باشد؛ اقدامی كه با 
استقبال فلسطینی      ها روبه رو شد و آنها استعفای 
لیبرمن را پیروزی سیاس�ی مهم�ی برای محور 

مقاومت اعالم كردند. 
تالش بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
برای توافق آتش بس با گروه های مقاومت فلسطین در 
نوار غزه، اختالفات در كابینه این رژیم را تشدید كرده 
اس��ت. دیروز درحالی كه كابینه رژیم صهیونیستی 
برای بررسی تحوالت اوضاع در غزه و تصمیم گیری 
درباره ادامه جنگ یا توقف آن نشست برگزار كرده 
بود، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اس��رائیل به دلیل 
آنچه مخالفت با توافق آتش بس در غزه اعالم كرده 
است، از سمت خود استعفا داد. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، لیبرمن درباره دلیل استعفای خود و اختالفی 
كه با بنیامین نتانیاهو بر سر غزه دارد، گفت:»آتش بس 
را نمی پذیرم، زیرا این به معنای تس��لیم ش��دن در 
برابر تروریست  هاس��ت«. لیبرمن همچنین تأكید 

كرد:»پاس��خ ما به حمله راكتی نامناسب بود و ما از 
خود ضعف نشان دادیم«. وزیر جنگ مستعفی رژیم 
صهیونیستی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام 
شده و گفته است:»عدم شفافیت سیاسی و امنیتی 
در دیدگاه دولت فعلی وجود دارد و زمان آن است تا 
تاریخ انتخابات جدید را ارائه دهیم«. لیبرمن گفت كه 
امیدوار است تاریخ انتخابات بعدی تا 1۸ نوامبر اعالم 
ش��ود. لیبرمن چند هفته پیش خواستار رویکردی 
سختگیرانه تر در قبال حماس شد. او گفته بود:»راهی 
برای رس��یدن به توافق با حماس وجود ن��دارد. ما 
نمی توانیم بدون وارد كردن شدید      ترین ضربه، صلح و 
آرامش را در جنوب برقرار كنیم.« به گزارش روزنامه 
هاآرتص، بنیامین نتانیاهو روز چهار      شنبه اعالم كرد 
كه »در صورتی كه آویگدور لیبرمن از وزارت جنگ 
رژیم صهیونیستی كناره گیری كند، مجبور به انحالل 
پارلمان خواه��د بود و به این ترتی��ب باید انتخابات 
زودهنگام پارلمانی، سرنوش��ت كابین��ه آینده این 
كشور را تعیین كند«. لیبرمن رهبر حزب »اسرائیل 
بیت نو« است و با خروج این حزب، نتانیاهو چاره ای 
جز برگزاری انتخاب��ات زودهنگام ن��دارد. روزنامه 
صهیونیستی یدیعوت آحارونوت دیروز اعالم كرد كه 
»اسرائیل به  جای اینکه حماس را از هم فروبپاشد، 
اعصاب ساكنان سرزمین های اشغالی را فرو پاشیده 
است«. از سوی دیگر، بن مناخیم، تحلیلگر مسائل 
سیاسی اسرائیل روز چهار      ش��نبه در حساب توئیتر 

خود درباره تشدید اختالفات در كابینه اسرائیل، اعالم 
كرد:»وزیران جنگ، دادگستری، آموزش و محیط 
زیست اسرائیل در نشست روز سه       شنبه ضمن اعالم 
مخالفت خود با برقراری آتش بس با حماس، خواستار 

ادامه جنگ در نوار غزه شدند.«
به گزارش اسپوتنیک، روز سه       شنبه پیش از آتش بس 
در غزه، جنبش حماس اعالم كرده بود كه اگر نتانیاهو 
خواهان توقف حمالت است، لیبرمن را بركنار كند. 
كابین��ه رژیم صهیونیس��تی عصر سه       ش��نبه پایان 
درگیری با حم��اس را تأیید كرد، ای��ن درحالی بود 
كه تعدادی از اعضای این كابینه از جمله لیبرمن با 
این توافق مخالف بودند. موج انتقادات ش��دیدی در 
دو روز گذشته در داخل اسرائیل و پس از شکست در 
غزه علیه لیبرمن به راه افتاده است. توافق آتش بس 
با حماس به وجهه او نزد جریان های تندرو اسرائیل 
به شدت آسیب زده است. استعفای لیبرمن از وزارت 
جنگ رژیم صهیونیستی، درس��ت 24 ساعت پس 
از آن انجام ش��د كه گروه های مقاومت غزه با 400 
موشک، شهرك های صهیونیست نشین را مورد هدف 
قرار دادند و اخباری منتشر شد كه بنیامین نتانیاهو 
آمادگی خود را برای توافق آتش بس با حماس اعالم 
كرده است. همین مسئله ناخرسندی لیبرمن را در 
پی داشته است. لیبرمن وزیر خشونت طلب و ناآرام 
صهیونیست       ها از مخالفان برقراری آتش بس با حماس 
در نوار غزه و حامی سرس��خت ترور رهبران حماس 

بود. استعفای لیبرمن عمق كشمکش های داخلی و 
ناتوانی در اتخاذ تصمیمات راهبردی در كابینه امنیتی 
رژیم صهیونیستی را نش��ان می دهد كه در مواجهه 
با فلس��طینی      ها رویکرد منس��جمی ندارند. به نظر 
می رسد، افزایش توان موشکی فلسطینی      ها در غزه و 
ناكارآمدی سامانه گنبد آهنین در مهار موشک های 
فلسطینی ها، سبب شده صهیونیست      ها به آتش بس 

در نوار غزه تن دهند. 
 استقبال فلسطینی ها

جنبش حماس از استعفای لیبرمن از وزارت جنگ 
اسرائیل استقبال كرد. به گزارش خبرگزاری العالم، 
سامی ابوزهری، یکی از رهبران ارشد جنبش حماس 
گفت:»رژیم اشغالگر قدس یکی از مهره های اصلی 
خود را از دس��ت داد و اس��تعفای آویگدور لیبرمن 
اعتراف رسمی آنها به شکست در برابر جبهه مقاومت 
است و یک پیروزی سیاسی مهم برای محور مقاومت 
به  ش��مار می رود«. همچنین ابومجاهد، سخنگوی 
اطالع رس��انی كمیته های مقاومت فلس��طین نیز 
استعفای لیبرمن را »پیروزی ویژه ای برای مقاومت 
بعد از شکست امنیتی و نظامی رژیم اسرائیل در غزه 
توصیف كرد«. فلس��طینی       ها همواره نگران مواضع 
لیبرمن درباره منازعه میان اسرائیلی       ها و فلسطینی       ها 
هستند. لیبرمن از صدور حکم اعدام در حق مجریان 
عملیات استش��هادی حمایت می كن��د؛ زیرا گمان 
می كند كه این امر اف��راد دیگری را از انجام عملیات 

استشهادی باز می دارد. 
 ردپای بن سلمان در حمله به غزه 

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی كه در هفته های 
اخیر به دلیل قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
سعودی تحت شدید      ترین انتقادهای جهانی قرار دارد 
برای خالص شدن از این فشار      ها و با هدف منحرف 
كردن افکار عمومی از قتل خاش��قجی تالش كرده 
نخست وزیر اسرائیل را برای حمله به غزه قانع كند. 
سایت میدل ایست آی روز چهار      شنبه در گزارشی به 
نقل از منابع داخلی عربستان نوشت:  »كارگروهی در 
عربستان تشکیل و یک بسته شامل اقدامات محتمل 
و سناریو      ها را برای مقابله با ضرر و زیان هایی كه در پی 
مسئله خاشقجی دامنگیر سعودی       ها شده، ارائه داد 
كه حمله به غزه یکی از این پیشنهاد      ها بوده است«. 
بر اس��اس این گزارش، »این كارگروه به بن سلمان 
پیشنهاد داده كه ش��روع جنگ در غزه توجه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا و افکار عمومی جهان را 
از مسئله خاشقجی منحرف كرده و موجب می شود در 
حفاظت از منافع استراتژیک اسرائیل بر نقش مثبت 
ریاض در این زمینه متمركز ش��ود«. در هفته های 
گذشته رسانه      ها و مقامات غربی با انتقادهای گسترده 
از ولیعهد سعودی، او را مسئول قتل خاشقجی اعالم 
كرده اند ولی مقامات ریاض مدعی هس��تند كه این 
ماجرا بدون اطالع مقامات ارشد سعودی و از سوی 

عناصر خودسر انجام شده است. 

  گزارش  2

   خبر

بازدارندگي تل آویو 
مقهور موشک هاي فلسطيني

یک خودرو از كماندوهای رژیم صهیونیس��تی شامگاه یک     شنبه همین 
هفته وارد بخش ش��رقی خان یونس در نوار غزه ش��د اما نیروهای گردان 
القسام، ش��اخه نظامی حماس، با آگاهی از ورود این خودرو با آن مقابله 
كردند. این تیم كماندویی برای ربودن یا كشتن مروان عبدالکریم عیسی 
ملقب به ابوبرئه، معاون القسام وارد این منطقه شدند كه با مقاومت تیمی 
از القسام مواجه شدند. درگیری بین این كماندو    ها و تیم مقاومت منجر به 
ش��هادت هفت تن از نیروهای مقاومت از جمله نورالدین محمد سالمه، 
یکی از فرماندهان القسام شد و در مقابل، فرمانده یگان ویژه صهیونیستی 
به نام سرهنگ دوم میم كشته و یک افسر دیگر این یگان هم زخمی شد. 
كل ماجرا می توانست در این حد تمام ش��ود اما درگیری طی دو روز بعد 
ادامه یافت تا در نهایت آتش بس بین دو طرف با میانجیگری سازمان ملل 
و كشورهای مصر، قطر و به احتمال زیاد نروژ ایجاد شود. حاال با آتش بس 
دوباره آرامشی برقرار ش��ده هرچند كه اهالی غزه از این دو روز درگیری 
احس��اس پیروزی می كنند و س��ردرگمی، نارضایتی و اعتراض س��هم 
سیاستمداران رژیم صهیونیستی و به خصوص صهیونیست های ساكن در 

جنوب سرزمین های اشغالی شده است. 
در نگاه اول، این آتش بس همانند آتش بسی اس��ت كه اواخر ماه جوالی 
برقرار شد و مفاد ش��ش بندی آن آتش بس حکایت از پیروزی مقاومت و 
عقب نشینی نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، داشت. آن آتش بس 
بعد از حمله ارتش رژیم صهیونیس��تی به تظاهر كنن��دگان غیرنظامی 
فلسطینی و پاسخ متقابل حماس برقرار ش��د و بند    هایی مثل بازگشایی 
گذرگاه ها، توسعه مساحت ماهیگیری اهالی غزه یا بازسازی زیرساخت های 
غزه از موارد آشکار عقب نش��ینی نتانیاهو بود كه صدای منتقدانش را در 
داخل رژیم صهیونیستی به ش��دت بلند كرد تا آنجا كه اسحاق هرزوگ، 
رهبر حزب كار، نتانیاهو را متهم به بی صداقتی و خیانت كرد و اریه دری، 
رهبر حزب شاس، هم گفت كه كابینه نتانیاهو دچار ازهم گسیختگی شده 
چون مقاومت را كوچک تصور كرده بود. اآلن همان شرایط برای نتانیاهو 
پیش آمده و هرچند كه هنوز مفاد آتش بس رسانه ای نشده اما ایهود باراك، 
نخست وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، درماندگی نتانیاهو 
را به رخ او كشیده و تزیپی لیونی، وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی، 
هم این آتش بس را یک »شکس��ت امنیتی بزرگ« توصیف كرده كه »به 
توانایی بازدارندگی اسرائیل به شدت آسیب می رساند.«  نتانیاهو نه تنها 
با این دست واكنش     ها روبه رو شده بلکه صدای اعتراض صهیونیست های 
ساكن در نزدیکی مرز با نوار غزه هم علیه او بلند شده كه دو روز درگیری را 
تحمل كردند و تغییر در موازنه درگیری را از نزدیک حس كرده اند و حاال 

این آتش بس را ضامن امنیت خود نمی دانند. 
در واقع، این اعتراض و مخالفت     ها فقط به دلیل تکرار آتش بسی نیست كه 
مفاد آن مثل مورد قبلی داللت بر عقب نشینی رژیم صهیونیستی دارد بلکه 
دو روز درگیری تغییر معادالت میدانی را به نفع مقاومت نشان داد و همین نیز 
رژیم صهیونیستی را مجبور به قبول این آتش بس كرده است. روزنامه لبنانی 
االخبار این تغییر معادله را از سه زوایه مطرح كرده كه به ترتیب عبارتند از: 
اشراف اطالعاتی مقاومت به ورود واحد كماندویی صهیونیست     ها و مقابله 
سریع با آن، نابودی اتوبوس حامل نظامیان صهیونیست و ناكارآمدی گنبد 
آهنین در برابر حمالت متمركز موشکی مقاومت. مقاومت بنابر زاویه نخست 
واحد كماندویی صهیونیست     ها را نه تنها در اجرای مأموریت ناكام گذاشت 
بلکه فرار خفت باری را به آن تحمیل كرد كه تنها با حمایت هوایی سنگین 
توانست از مهلکه خارج شود. استفاده مقاومت از موشک كورنیت داللت بر 
برخورداری مقاومت از تسلیحات جدید دارد كه از این به بعد می تواند حتی 
با ادوات زرهی رژیم صهیونیس��تی مقابله كند. این موضوع در زاویه سوم و 
حمالت موشکی مقاومت هم نشان داده شد و ناكامی سامانه گنبد آهنین 
رژیم صهیونیستی مؤید این نکته است چرا كه این سامانه تنها توانست یک 
سوم از موشک های شلیک شده توسط مقاومت را رهگیری كند. یک منبع در 
اتاق عملیات مشترك به روزنامه االخبار از راهبرد جدید در این زمینه گفته تا 
توان عمل مقابله مثل مقاومت از حجم فشار حمالت اشغالگران صهیونیست 
به مناطق مسکونی را بکاهد. كشته و زخمی شدن دهها تن از ساكنان مناطق 
جنوبی در سرزمین های اشغالی نشان داد كه معادالت درگیری با مقاومت 
آن قدر برای رژیم صهیونیستی تغییر كرده كه دیگر نمی تواند مثل قبل بنابر 
راهبرد یک طرف قدرت خود عمل كند و به قول معروف، بزن در رو شاكله 
درگیری را تعیین كند بلکه حاال در مقابل زدن مناطق مس��کونی در غزه 
باید متحمل خساراتی در مناطق خود شود. بنابر این وجوه تغییر در معادله 
درگیری است كه می توان گفت مقاومت آتش بس را به رژیم صهیونیستی 
تحمیل كرده و اهالی غزه جشن پیروزی گرفته اند و در مقابل، اهالی مناطقی 
مثل سدیروت در جنوب فلسطین اش��غالی به خیابان     ها ریخته اند و علیه 
نتانیاهو و دولتش شعار می دهند چون به گفته یکی از اهالی این مناطق به 

یورونیوز، دیگر احساس امنیت و رفاه ندارند. 
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 هشدار جدایی ایرلند شمالی از انگلستان به دلیل برگزیت
رهبر حزب اتحادگرای دموكراتیک ایرلند شمالی درباره احتمال جدایی 
این كشور از انگلس��تان در توافق اولیه برگزیت میان لندن و بروكسل 
هشدار داد.  به گزارش فارس، »آرلین فاستر « گفت كه جدایی بریتانیا از 
اتحادیه اروپا در صورتی كه ایرلند شمالی را از دیگر بخش های پادشاهی 
متحده جدا كند، قابل قبول نیس��ت.  به نوشته س��ایت شبکه خبری 
»بی.بی.سی«، »سر جفری دونالدس��ون « از اعضای حزب اتحادگرای 
دموكراتیک ایرلند شمالی در پارلمان انگلستان نیز گفت، پیش نویس 
توافق برگزیت لندن و بروكسل اساسا یکپارچگی قانون اساسی و اقتصاد 
بریتانیا را تضعیف می كند. وی گفت كه حزبش موافق برگزیت اس��ت 
اما این توافق، برگزیت صحیحی نیست.  یک منبع در دولت انگلستان 
دیشب در جمع خبرنگاران خبر داد، لندن و بروكسل درباره مسائل فنی 

برگزیت توافق كرده اند. 
--------------------------------------------------

 ماتیس : فقط ناتو را مسئول حفاظت از اروپا می دانیم
وزیر دفاع امریکا در واكنش به پیش��نهاد رئیس جمهور فرانسه برای 
تش��کیل ارتش اروپایی، تأكید كرد كه فقط ناتو را مس��ئول حفاظت 
از اروپا می دانند.  به گزارش فارس، ژنرال »جیمز ماتیس« وزیر دفاع 
امریکا بامداد چهار   شنبه در واكنش به درخواست فرانسه و آلمان برای 
تش��کیل ارتش اروپایی، تأكید كرد كه فقط سازمان پیمان آتالنتیک 
ش��مالی )ناتو( بنیان محافظت از اروپا اس��ت.  به نوش��ته خبرگزاری 
»رویترز « ماتی��س در ابتدای نشس��ت با همتای لهس��تانی خود در 
پنتاگون، در پاسخ به اینکه آیا از ارتش اروپایی حمایت می كند، گفت: 
»ما در حوزه امنیتی، ناتو را سنگ بنای محافظت از قاره اروپا می دانیم 
و از اینکه كش��ورهای عضو اقدامات بیش��تری را برای س��بک كردن 
بار این س��ازمان انجام دهند، حمایت می كنیم.« »امانوئل ماكرون« 
رئیس جمهور فرانس��ه حدود یک هفته قبل با مطرح كردن پیشنهاد 
ایجاد ارتش اروپایی، گفت كه پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد 
)INF( نماینده امنیت اروپاس��ت و اروپا باید ارتشی به معنای واقعی 

داشته باشد. 
--------------------------------------------------

 احتمال كاندیداتوری میشل اوباما برای ریاست جمهوری 
میشل اوباما، همسررئیس جمهور سابق امریکا گفته است كه به اعتقاد او 
» در وضعیت فعلی امریکا هر كسی شرایط كاندیداتوری برای انتخابات 
ریاست جمهوری را داشته باشد باید برای این انتخابات كاندیدا شود.«

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، میشل اوباما، همسر باراك 
اوباما، رئیس جمهور س��ابق امریکا در مصاحبه ای با شبکه ای بی 
س��ی به ش��وخی و با وجود این كه به لحاظ قانونی چنین كاری 
امکان پذیر نیست، گفت كه حتی ساش��ا )دختر 17 ساله اش( را 
نیز برای كاندیداتوری مد نظر قرار می ده��د! او به نحوی كه انگار 
دخترش را خطاب قرار می دهد، گفت: » ساشا، تو كمی زمان آزاد 
داری. من فکر می كنم كه تو كارت عالی خواهد بود!« میشل اوباما 
این صحبت   ها را بعد از آن مطرح كرد ك��ه رابین رابرتس، مجری  
ای بی سی به این موضوع اشاره كرد كه این بانوی اول سابق امریکا 
خودش تمایلی برای كاندیداتوری برای ریاست جمهوری ندارد و 
این كه هیالری كلینتون همچون سال 2016 ممکن است مجددا 

بخواهد كاندیدا شود. 

فروکش کردن درگيری      ها در الحدیده 
ائتالف عربی ضد یمن به رهبری عربس�تان ب�رای محاصره بندر 
راهب�ردی یمن هر چ�ه در توان داش�ته ب�ه كار گرفته اس�ت اما 
مقاومت یمنی      ها نتيجه ای جز ناكامی را برای آنها رقم نزده است؛ 
امری كه ب�ه نظر می رس�د در نهایت موجب ضعف س�عودی  ها در 
تغيير واقعيت ه�ای ميدانی و در نتيجه كاهش ش�دت درگيری      ها 
در الحدیده ش�ده و لندن از موافق�ت با انتق�ال زخمی      ها پيش از 
آغاز مذاك�رات صلح احتمالی در س�وئد طی ماه ج�اری خبر داد. 
پس از دو هفته درگیری  شدید در شرق و جنوب شهر الحدیده مشرف 
به دریای سرخ كه نزدیک به 600 تن كشته بر جای گذاشت، اكنون به 
نظر می رسد مذاكرات سیاسی نتیجه داده است. منابع محلی می گویند 
محله های جنوبی این شهر كه محل شدید     ترین درگیری ها بود، از روز 

سه      شنبه شاهد برقراری آرامش بود. 
یکی از منابع محلی در جنوب الحدیده در تماسی تلفنی با خبرگزاری 
فرانسه اعالم كرد: درگیری های شدید از عصر روز سه      شنبه متوقف شده 
است و در طول شب ما صدای تیراندازی های محدودی را می شنیدیم 
اما به نظر می رسد شرایط فعاًل  آرام است و هیچ گونه صدای انفجاری 

همانند روند معمول دو هفته اخیر آرامش را بر هم نمی زند. 
از طرف دیگر نیروهای وابس��ته به انصاراهلل نیز روز سه      شنبه از طریق 
رسانه های شان هیچ گونه عملیاتی را در شهر الحدیده اعالم نکردند و این 

نشانه دیگری از كاهش شدت درگیری      ها میان دو طرف است. 
سخنگوی انصاراهلل در كنفرانسی مطبوعاتی در صنعا اظهار داشت: اگر 
نیروهای وابسته به دولت مس��تعفی برای پیشروی به سمت الحدیده 
تالش كنند، ما آم��اده مقابله هس��تیم و طرح های متع��ددی در این 
زمینه داریم.  با این حال طبق گزارش خبرگزاری فرانسه در دو حمله 
روز سه      شنبه جنگنده های ائتالف عربی به ش��مال شهر الحدیده یک 

ساختمان كوچک در یکی از ورودی های این شهر هدف قرار گرفت. 
 همچنین وبگاه یمنی النجم الثاقب یمن تأكید كرد: اطالعات مستند 
مربوط به واقعیت جبهه های جنگ یمن نش��ان می ده��د متجاوزان 
س��عودی-اماراتی و مزدوران ش��ان در محاص��ره نیروه��ای ارتش و 

كمیته های مردمی گرفتار آمده و پایان جنگ بسیار نزدیک است. 
گزارش »النجم  الثاقب« نوش��ت: دشمن س��عودی و اماراتی به همراه 
مزدوران ش��ان در نبردهای اخیر الحدیده متحمل تلفات شدید جانی 
و تجهیزاتی شدند تا درس بسیار سخت و فراموش ناشدنی بگیرند كه 
چند نسل آتی از آن سخن خواهند گفت؛ این جنگی بود كه خودشان 
انتخاب كردند و برای آن، مزدورانی از ملیت های مختلف را به خدمت 
گرفتند.  به عقیده نویسنده، الحدیده به رغم اینکه یک منطقه ساحلی، 
غیركوهستانی و زمینی مسطح اس��ت اما آمار تلفات دشمن تقریباً از 
تلفاتش در هر جبه��ه دیگری از جبهه های این نب��رد تمام عیار باالتر 
رفته است.  النجم الثاقب آورد: برای ناظران سؤال      هایی مطرح می شود، 
ازجمله اینکه: آیا در حال حاضر نفس تجاوز سعودی-اماراتی علیه یمن 
به شماره افتاده است؟ آیا ناتوانی نیروهای متجاوز در تسلط بر الحدیده و 
بندر آن، آنها را به یقین رسانده كه یمن گورستانی است و الحدیده مانند 
عدن و دیگر مناطق اشغالي نخواهد بود؟  وزارت خارجه انگلیس هم روز 
سه      شنبه با انتشار بیانیه ای اعالم كرد كه نیروهای ائتالف عربی تحت 
امر عربستان به سازمان ملل اجازه خواهند داد پیش از آغاز مذاكرات 
جدید در س��وئد، بر انتقال زخمی ه��ای انصاراهلل به كش��ور عمان كه 
تعدادشان به ۵0 تن می رسد، نظارت كند.  این مسئله پس از سفر وزیر 
خارجه انگلیس به عربستان و امارات، دو عضو اصلی ائتالف عربی ضد 
یمن اعالم شد.  مسئله انتقال زخمی      ها به خارج از یمن یکی از دالیل 
شکست برگزاری مذاكرات صلح ژنو در س��پتامبر گذشته بود.  وزارت 
خارجه انگلیس اعالم كرد: موافقت با انتقال زخمی      ها در سایه شروطی 
حاصل شده است.  ۸0 درصد كمک های بشردوستانه و بسته های مواد 
غذایی برای میلیون      ها یمنی كه با خطر گرس��نگی مواجه هس��تند از 
طریق بندر الحدیده به این كشور وارد می شود.  یحیی شرف الدین، از 
مسئوالن بندر الحدیده در تماس��ی تلفنی با خبرگزاری فرانسه تأكید 
كرد: ورودی اصلی بندر الحدیده در چند روز اخیر هدف چندین حمله 
هوایی قرار گرفت اما در حال حاضر فعالیت      ها در بندر به ش��کل عادی 

در حال انجام هستند. 

ليبرمن استعفا كرد، جشن در غزه

اصابت موشک های مقاومت به قلب  کابينه اسرائيل 

محمودحکيمی

کنگره امریکا: در جنگ با روسيه و چين
 شکست می خوریم

براساس گزارش یك كميسيون كنگره در حوزه بررسی استراتژی 
دفاعی دول�ت امریکا، این كش�ور برتری نظامی خ�ود را به حدی 
خطرن�اک از دس�ت داده و احتم�ال دارد در جنگ�ی احتمالی با 
چين یا روسيه شکس�ت بخورد. معاون دونالد ترامپ هم گفته كه 
واشنگتن از مناقش�ات تجاری ایجاد ش�ده با چين عقب نشينی 
نمی كند، حتی اگر این مسئله منجر به وقوع یك جنگ سرد شود. 
همزمان با تشدید رقابت های اقتصادی و نظامی بین امریکا با روسیه و 
چین، مقامات واشنگتن از احتمال شکس��ت در رقابت با رقبای شرقی 
خود نگران هستند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، یک كمیسیون دو 
حزبی كه برای ارزیابی استراتژی دفاعی دولت ترامپ تشکیل شده، به این 
نتیجه رسید كه برتری نظامی ایاالت متحده به مرحله خطرناكی رسیده 
است. كمیسیون استراتژی دفاع ملی متشکل از مقام های جمهوریخواه 
و دموكرات س��ابق، به بررسی اس��تراتژی س��ال 201۸ دولت ترامپ 
پرداختند. براساس این استراتژی دفاع ملی دستور داده شد تا در عصر 
تجدید رقابت بر س��ر ابر قدرتی، تغییر گسترده  نظامی در ارتش امریکا 
در رقابت با پکن و مسکو ایجاد شود. این كمیسیون كه از سوی كنگره 
تعیین شده است، گرچه اهداف این استراتژی را تأیید كرده اما هشدار 
داد كه واشنگتن سرعت كافی یا سرمایه گذاری مناسب برای اجرای این 
اقدام ندارد و همین امر خطر فرسایش در سلطه نظامی امریکا را بیشتر 
می كند و ممکن است به یک فوریت امنیت ملی تبدیل شود. همزمان این 
كمیسیون گزارش داد: »چین و روسیه به دنبال سلطه و توسعه قدرت 
نظامی در سراسر جهان هستند و حاكمان آنها تقویت نظامی را كه آشکارا 
علیه امریکا است، در پیش گرفته اند«. چین در سال های اخیر با افزایش 
توان اقتصادی و نظامی خود به دنبال مقابله با تحریکات امریکا در دریای 
چین جنوبی است و بار   ها نسبت به نفوذ واشنگتن در نزدیک مرزهای 
چین هشدار داده است. از سوی دیگر، در ادامه تشدید تنش های تجاری 
میان واشنگتن و پکن، مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا درباره 
احتمال وقوع جنگ سرد به چین هشدار داد. به گزارش رویترز، پنس 
روز سه    شنبه در اظهاراتی هشدارآمیز خطاب به چین مدعی شد:»ما از 
هر جهت در جایگاه قدرتمندی قرار داریم. ما تعرفه   هایی به ارزش 2۵0 
میلیارد دالر اعمال كرده ایم. ما می توانیم دو برابر آن را هم اعمال كنیم. 
ما به دنبال نتیجه هستیم. ما به دنبال تغییر موضع هستیم. چین می داند 
كه دولت امریکا در خصوص این مسئله جدی است. آنها موضع كشور ما 

را می دانند. آنها موضع رئیس جمهور امریکا را می دانند.«

س�ازمان الحشدالش�عبی ع�راق، خط�اب ب�ه واش�نگتن 
اعالم كرد ك�ه در صورت ب�ه خط�ر انداختن جان ه�ر یك از 
فرماندهان این س�ازمان، پاسخ س�ختی دریافت خواهد كرد. 
به گزارش فارس، سازمان »الحشدالشعبی« عراق به اقدام وزارت 
خزانه داری امریکا مبنی بر تحریم چهار عراق��ی به بهانه ارتباط با 
حزب اهلل لبنان از جمله »ش��بل محس��ن عبید الزیدی « دبیركل 
گردان های امام علی )ع( از زیرمجموعه های این سازمان واكنش 

نشان داد و از دولت جدید این كش��ور خواست تا موضعی جدی و 
قاطع در قبال این تحریم    ها اتخاذ كند. 

به نوشته پایگاه خبری »سومر نیوز«، »علی الحسینی« از رهبران 
الحشدالش��عبی عراق در این باره گفت: تهدیده��ای امریکا علیه 
رهبران الحشد با هدف ایجاد بحران در عراق همچنان ادامه دارد. اما 
الحشد هیچ اهمیتی برای این تحریم های اخیر وزارت خزانه داری 

امریکا علیه دبیركل گردان های امام علی )ع(، قائل نیست. 

وی افزود: الزیدی فرمانده و مجاهدی از نیروهای الحشدالش��عبی 
است و در بس��یاری از عملیات    ها علیه داعش ش��ركت داشته و در 
آزادسازی عراق از سیطره تروریست    ها نقش داشته است. تهدیدهای 
امریکا و رئیس جمهور آن زی��ر پای ما قرار دارد. الحش��د در قبال 
هرگونه حمله یا هدف قرار دادن شبل الزیدی یا هر فرمانده دیگر 
مقاومت سکوت نخواهد كرد و در صورت هرگونه تعدی به الزیدی و 

به خطر افتادن زندگی او، پاسخ سختی نشان خواهیم داد.


