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»فلسطینی ها در صورتی می توانند دولت نتانیاهو 
را تحت فشار قرار دهند که معطوف به اعتراضات 
مدنی و مسالمت آمیز باشند و در عین حال، ایران 
کشور های  با  منطقه ای  گفتگو های  وارد  باید  نیز 
اروپایی  کشور های  نظیر  طرف ها  دیگر  و  عربی 
به  را  خود  دیپلماسی  باید  ایران  واقع،  در  شود. 
سمت و سویی ببرد که به مثابه یک تهدید از جانب 
اسرائیلی ها و البی های متحِد آن معرفی نشود. اگر 
این اتفاقات بیفتند، نتانیاهو تا حد زیادی یک بازنده 
خواهد بود با این حال اگر عکس آن اتفاق بیفتد، 

وی قطعا یک برنده خواهد بود.«
 همزمان با قطعی شدن پیروزی بنیامین نتانیاهو 
رهبر حزب لیکود و ائتالف احزاب همراه با وی در 
انتخابات پارلمانی یکِم نوامبر اسرائیل )با کسب ۶۴ 
کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان رژیم صهیونیستی(، 
تحلیل های مختلفی در مورد مختصات دولت آتی 
دولت  سیاست های  محور های  و  اسرائیل  رژیم 
المللی مطرح  بین  نتانیاهو در دو حوزه داخلی و 

می شود.
در این راستا، برخی به طرح این سوال می پردازند 
جدید  دولت  میان  را  تفاوت هایی  بایستی  آیا  که 
نتانیاهو با دولت های مختلف وی در دوران حضور 
وضعیت  بود؟  متصور  قدرت  در  ساله اش   ۱۲
داخل  سیاسی-اجتماعی  چالش های  و  تنش ها 
اراضی اشغالی چگونه خواهد بود؟ و در نهایت، 
عمده نقاط تاکید دولت نتانیاهو در عرصه سیاست 

منطقه ای و بین المللی اسرائیل چه خواهد بود؟
پاسخ به چند پرسش مهم در مورد بازگشت »بی 
بی« به قدرتاز این رو، در گفتگو با احمد زیدآبادی، 
بررسی  به  سیاسی،  مسائل  تحلیلگر  و  نویسنده 
برخی از مهمترین پرسش ها در رابطه با بازگشت 
مجدد "بنیامین نتانیاهو" به کرسی نخست وزیری 

اسرائیل پرداخته است.
مجدد  اقبال  دلیل  مورد  در  آبادی  زید  احمد 
گفت:  همراهش  احزاب  و  نتانیاهو  سمت  به 
»عمده ترین دلیل این مساله گردش افکار عمومی 
به سمت "افراط گرایی" است. از زمانی که برخی 
یهودیان به ویژه از سمت روسیه به اسرائیل رفتند، 
توازن جامعه چپ و راست اسرائیل به هم خورد. 
سال ها  برای  اسرائیل  کارگر  حزب  این،  از  پیش 
بعد ها  که  نیز  لیکود  حزب  و  بود  مسلط  حزب 
شکل گرفت، گاهی به سختی و از طریق ائتالف 
با دیگر احزاب می توانست دولت تشکیل دهد. با 
این حال، چندین سال است که وزنه سیاسی در 
اراضی اشغالی به سمت لیکود سنگینی می کند و 
در عین حال، افکار عمومی اسرائیل نیز تا حدی 

افراط گرایی در پیش گرفته اند«.
این  نیز  این مساله  افزود: »به نظر من دلیل  وی 
است که آن ها راه حل های موجود را جهت حل 

مساله فلسطین نمی پذیرند و معتقدند که مثال یک 
راه حل معجزه آسا وجود دارد که با تمسک به آن 
می توانند اراضی فلسطینی را همچنان در اشغال خود 
داشته باشند و حتی دامنه اشغالگری شان را توسعه 
بخشند. آن ها به دنبال این هستند که فلسطینی ها را 
از اغلب حقوقشان نظیر حق شهروندی و یا حق 

تشکیل دولت محروم کنند«.
این  به  مدام  نیز  نتانیاهو  »بنیامین  داد:  ادامه  وی 
امنیت  مدافع  را  خود  و  می زند  دامن  وضعیت 
نتانیاهو  فضا،  این  در  می کند.  معرفی  اسرائیلی ها 
همچنین  و  ایران  علیه  مختلف  اتهامات  طرح  با 
جریان ها و جنبش هاِی مقاومت فلسطینی، شدیدا 
اسرائیلی ها"  "ناجی  را  تا خود  است  آن  دنبال  به 
جامعه  در  فضا  همین  در  درست  کند.  معرفی 
به سمت  افکار عمومی را  اسرائیل گردش مجدد 
افراط گرایی و به طور خاص فردی نظیر بنیامین 

نتانیاهو شاهد هستیم.«
احمد زید آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا 
نتانیاهو در دولت جدید خود به نسبت دولت های 
ایران،  با  مواجهه  نظیر  قبلی اش، در مورد مسائلی 
با محذورات و محدودیت های بیشتری رو به رو 
نیست؟ گفت: »باید توجه داشت که بنیامین نتانیاهو 
نیز  سفید  کاخ  در  اوباما  باراک  حضور  زمان  در 
صریحاً در مورد مساله ای نظیر توافق برجام موضع 
گیری می کرد و سعی داشت به هر نحو ممکن در 
مسیر دولت آمریکا جهت حصول توافق با ایران، 

ایجاد چالش و مانع کند«.
که  است  این  واقعیت  همه،  این  »با  افزود:  وی 
العاده قدرتمند  اسرائیلی ها همواره یک البی فوق 
موجب  که  مساله ای  اند.  داشته  آمریکا  جامعه  در 
شده تا دولت های دموکرات و حتی جمهوری خواه، 
از توانایی چندانی جهت مقابله با آن ها برخوردار 
نباشند. از این منظر، در مورد مسائل مرتبط با ایران 
به ویژه در مورد توافق اتمی، نتانیاهو و البی های 
صهیونیست با قدرت روی این مساله کار خواهند 
کرد تا در نهایت، بایدن از ترِس بخشی از افکار 
عمومی و نیرو های ذینفوذ، هزینه های قابل توجهی 
برجام  توافق  به  آمریکا  بازگرداندن  امر  در  را 

احساس کند«.
»در  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
این فضا، انتظار می رود که نتانیاهو میدان کنشگری 
گسترده ای را نیز در اختیار سازمان جاسوسیموساد 
قرار دهد. به قدری در مورد آنچه خطر ایران عنوان 
می شود مانور داده خواهد شد )چه از طریق البی 
کشور های  که  رسانه ها(  از  استفاده  چه  و  گری 
زیادی در سطوح منطقه ای و بین المللی احساس 
خطر کنند. چه بسا در داخل هم نیرو های نفوذی 
وجود دارند که دستورکار های غرب و نتانیاهو را 

به پیش می برند«.
برای  منظر، فضا چندان هم  این  »از  وی گفت: 
دولت نتانیاهو جهت جنجال آفرینی و تنش زایی 
علیه ایران بسته نیست. در این میان، روس ها نیز 
بعید  و  ندارند  و  نداشته  اسرائیل  در  باالیی  نفوذ 
است بتوانند در دوره نتانیاهو کار خاصی را انجام 
که روسیه  کرد  فراموش  نباید  میان  این  در  دهند. 
خود در قالب جنگ اوکراین اسیر است و احتماال 
با  را  روابط شخصی اش  گذشته  همچون  نتانیاهو 
در  پیشتر  که  مساله ای  داد.  افزایش خواهد  پوتین 
دوره حضور نتانیاهو در قدرت نیز به وضوح قابل 

مشاهده بوده است.«
آیا حضور  این سوال که  به  زیدآبادی در پاسخ 
محتاطانه  رویکرد  در  تغییری  موجب  نتانیاهو 
اسرائیل نسبت به معادله جنگ اوکراین خواهد شد 
یا خیر؟ گفت: »به نظرم اگر بنا باشد تغییری نیز در 
مواضع اسرائیل ایجاد شود به سمت اتحاذِ احتیاط 
بیشتر خواهد بود. یائیر الپید نخست وزیر مکلِف 
اسرائیل مایل بود که تا حدی به نفع اوکراین کار 
این مساله  با محوریت  نیز  را  فعالیت هایی  و  کند 
آغاز کرده بود. با این حال، وی و دولتش حاضر 
را  قدرتمندی  هوایی  پدافند  تسلیحات  که  نشدند 
در اختیار اوکراین قرار دهند. در این راستا، نتانیاهو 

نیز بعید است که دست به یکچنین اقدامی بزند«.
وی افزود: »با این حال در دولت جدید نتانیاهو 
مثال از حزب "صهیونیسم مذهبی" افرادی حضور 
را  اوکراین  به  روسیه  حمله  که  داشت  خواهند 
تایید کرده اند و پوتین را یک رهبر واقعی توصیف 
نموده اند. از این رو در بحث مواجهه دولت جدید 
اما  آمد،  نخواهد  پیش  مشکلی  پوتین  با  اسرائیل 
احتیاط ها در رابطه با معادله جنگ اوکراین )و اراده 
اسرائیل جهت عدم ارسال تسلیحات به اوکراین( 
به  پاسخ  در  زیدآبادی  شد.«احمد  خواهد  تشدید 
این پرسش که آیا چالش قطبی گرایِی سیاسی و 
اجتماعی در اراضی اشغالی با حضور نتانیاهو در 
قدرت، تشدید می شود یا خیر؟ گفت: »بله، به نظر 
من چالش قطبی گرایی سیاسی-اجتماعی در دوره 
تشدید خواهد  قدرت،  در  نتانیاهو  دولت  حضور 
شد. دلیل اصلی این مساله این است که اکنون دو 
حضور  نتانیاهو  دولت  در  افراطی  مذهبی  حزب 
خواهند داشت و بدون تردید این احزاب در مورد 
در  خود  نظر  مد  شرعی  مقررات  برخی  اجرای 
جامعه اسرائیل فشار زیادی را وارد خواهند کرد. 
در عین حال در مورد اقلیت های جنسی و به بیانی 
دگرباشان جنسی نیز آن ها محدودیت هایی را ایجاد 
خواهند کرد که این مساله نیز می تواند در نوع خود 
تنش های اجتماعی در داخل اسرائیل را ایجاد کند«.
وی افزود: »در این راستا، طیف ها و گروه هایی که 
به دنبال صلح طلبی هستند هم به خشم خواهند آمد 
)گروه هایی که مدافع صلح و مذاکره با فلسطینی ها 
روند  که  نیست  بعید  هیچ  فضا،  این  در  هستند(. 
شهرک سازی های اسرائیل در کرانه باختری افزایش 
اِعمال  دنبال  به  اسرائیل  رژیم  حتی  و  کند  پیدا 
میان،  این  در  کند.  اردن حرکت  دره  بر  حاکمیت 
هم سکوالرها، هم میانه رو ها و هم دیگر گروه های 
سیاسی تحت فشار قرار خواهند گرفت و به طور 
خاص یهودیان آمریکا که قریب به ۷۰ درصد از 
می شوند،  محسوب  طلب  اصالح  یهودِی  آن ها 
شرایط نامناسبی را با روی کارآمدن دولت نتانیاهو 
خود  روی  پیش  قدرت  در  وی  حامی  ائتالف  و 
در  را  اجتماعی  که شکاف های  مساله ای  می بینند. 

داخل اسرائیل باال خواهد برد«.
زیدآبادی تصریح کرد: »البته همانطور که پیشتر 
نیز گفتم، باید مراقب بود که مثال اسرائیلی ها ایران 
را تبدیل به یک کانون تنش و درگیری نکنند و یا 
چند مشکل امنیتی را در داخل اسرائیل ایجاد نکنند 
که توجهات از مسائل مهم منحرف شود و دولت 
جدید اسرائیل به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو بار 
دیگر سناریوی تکراری اش که همان محور قرار 
دادن مساله امنیتی است را در دستورکار قرار دهد 

و به بهانه آن دیگر گروه ها و طیف ها و جریان های 
سیاسی را خاموش و ساکت کند«.

و  حماس  سو،  یک  از  رو،  این  »از  گفت:  وی 
در  می توانند  فلسطینی  مقاومت  گروه های  دیگر 
متحدانش  و  نتانیاهو  سوی  از  شده  طراحی  پازل 
به مثابه بهانه ای جهت پیشبرد دستورکارهایشان در 
نظر گرفته شوند و از سوی دیگر ایران نیز می تواند 
به طریقی مشابه تبدیل به بهانه ای برای اسرائیل و 
پنهانی  و  خاص  دستورکار های  و  نتانیاهو  دولت 
امنیتی  تهاجمی و  اتخاذ رویه های  آن ها در حوزه 
این  »از  مسائل سیاسی گفت:  تحلیلگر  باشد«.این 
منظر، دو گروه یاد شده بایستی به نحوی محتاطانه 
و به دور از ایجاد بهانه برای دولت نتانیاهو اقدام 
به کنشگری کنند. رویکردی که در صورت اتخاذ 
می تواند میزان فشار ها را بر نتانیاهو و حامیانش تا 
در صورتی  فلسطینی ها  دهد.  افزایش  زیادی  حد 
می توانند دولت نتانیاهو را تحت فشار قرار دهند 
آمیز  مسالمت  و  مدنی  اعتراضات  به  معطوف  که 
باشند و ایران هم باید وارد گفتگو های منطقه ای با 
کشور های عربی و دیگر طرف ها نظیر کشور های 
دیپلماسی خود  باید  ایران  واقع  در  اروپایی شود. 
را به سمت و سویی ببرد که به مثابه یک تهدید 
معرفی  ابزاری(  )به صورت  اسرائیلی ها  جانب  از 
نشود.  اگر این اتفاقات بیفتند، نتانیاهو تا حد زیادی 
اگر عکس  حال  این  با  بود  "بازنده" خواهد  یک 
آن ها اتفاق بیفتد، وی قطعا یک "برنده" خواهد بود 
و می تواند بدون در پیش بودن موانع چندانی، نه 
تنها دستورکارهایش را به نحوی موفقیت آمیز به 
جریان های  و  گروه ها  دیگر  حتی  بلکه  برد  پیش 
سیاسی در داخل اسرائیل و منطقه را نیز می تواند در 

راستای اهداف خود تحت فشار قرار دهد.«
شانس  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  زیدآبادی 
طوالنی  جهت  وی  با  همراه  ائتالف  و  نتانیاهو 
کردِن حضور خود در راس قدرت سیاسی رژیم 
اسرائیل را چگونه ارزیابی می کند )نظیر دوره ۱۲ 
اسرائیل(؟  قدرت  راس  در  نتانیاهو  حضور  ساله 
گفت: »اکنون که جای نتانیاهو و ائتالف همراه با 
وی که توانسته اند ۶۴ کرسی را در پارلمان اسرائیل 
به دست بیاورند تا حد زیادی محکم است و آن ها 
ندارند. در  نیازی  از بلوک خود  به احزاب خارج 
به  اتکایی  کنونی  شرایط  در  نتانیاهو  دولت  واقع 
جریان اپوزیسیون ندارد و همین مساله میدان مانور 

گسترده ای را در اختیار آن قرار می دهد«.
وی افزود: »با این حال، با توجه به اینکه در جریان 
انتخابات اخیر اسرائیل و نتیجه حاصله از آن، نتانیاهو 
به گروگان حزب "صهیونیسم مذهبی" درآمده و این 
حزب احتمال دارد که بخواهد خواسته های زیادی را 
از سمت خود به نتانیاهو و حزب لیکود تحمیل کند، 
از این رو، شانس ایجاد برخی درگیری ها در قابل 
ائتالف نتانیاهو و فروپاشی آن وجود دارد. گزینه ای 
که البته من بعید می دانم حادث شود و رنگ واقعیت 

به خود بگیرد«.
دولت  اسرائیل  در  فعال  من  نظر  به  بنابراین 
مستحکمی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو سر کار 
خواهد آمد. حال اینکه با چه بحران های داخلی و بین 
المللی رو به رو شود و آیا اینکه آن ها می توانند برای 
ایجادِ چالش های جدی کنند، مساله ای  این دولت 
پیش بینی  نمی توان  اکنون  و  آینده  به  مربوط  است 

قاطع و محکمی را در مورد آن داشت.

پازلنتانیاهو
دوستیباپوتین،دشمنیباایران

در  حماس  اسالمی  مقاومت  جنبش  سخنگوی 
به  صهیونیستی  رژیم  هوایی  حمالت  به  واکنش 
استقالل  و  آزادی  تا  مقاومت  ادامه  بر  غزه،  نوار 

فلسطین تاکید کرد.
به گزارش از خبرگزاری فلسطینی شهاب، حازم 
باره اظهار کرد:  قاسم، سخنگوی حماس در این 
یک  غزه  نوار  به  صهیونیست ها  وحشیانه  حمله 
تجاوز آشکار و نشان دهنده گسترش دامنه جنگ 

علنی آن علیه ملت ما در تمامی سرزمین فلسطین 
است.قاسم تاکید کرد: این تروریسم صهیونیستی 
مانع از تشدید انقالب مردم ما در سراسر فلسطین 

نخواهد شد.
و  مبارزه  ادامه  بر  همچنین  حماس  سخنگوی 
رژیم  تجاوزات  علی رغم  فلسطین  ملت  مقاومت 
و  آزادی  هدف  به  دستیابی  زمان  تا  صهیونیستی 
استقالل تاکید کرد. این اظهارات پس از آن بیان 

اعالم  امروز  بامداد  فلسطین  رسانه های  که  شد 
کردند که جنگنده های رژیم صهیونیستی حمالتی 
را به یکی از مواضع مقاومت فلسطین در اردوگاه 

المغازی در نوار غزه انجام دادند.
صدای  حمالت  این  درپی  گزارش،  این  طبق 

چند انفجار در نوار غزه به گوش رسید.
خبرگزاری شهاب اعالم کرد که حمالت بامداد 
امروز جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به غزه 

منجر به قطعی برق در اردوگاه المغازی شد.
این  که  است  مدعی  صهیونیستی  رژیم  ارتش 
حمالت در پاسخ به شلیک سه فروند موشک از 
به سمت شهرک های صهیونیست نشین  غره  نوار 
شاخه  شده اند.  انجام  غزه«  »غالف  منطقه  در 
حماس  فلسطین  اسالمی  مقاومت  جنبش  نظامی 
حمالت  با  آن  هوایی  ضد  یگان  که  کرد  اعالم 
جنگنده های رژیم صهیونیستی مقابله کرده است.
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مجله اشپیگل آلمان روز شنبه بدون افشای منابع 
خود ادعا کرد که برلین و هشت کشور دیگر عضو 
اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی برای گسترش 
و  افراد  آن  در  که  هستند  ایران  علیه  تحریم ها 
با آنچه به کارگیری خشونت  سازمان های مرتبط 
داده  قرار  هدف  نامیده،  ایران  در  معترضان  علیه 
شده اند.این نشریه آلمانی افزود که بر اساس طرح 
یادشده دارایی های افراد و موسسات تحریم شده 
اروپا  اتحادیه  شهروندان  و  ها  شرکت  و  مسدود 
از مراوده مالی با آنان منع خواهند شد. این طرح 
قرار است در جلسه شورای وزیران امور خارجه 

اتحادیه اروپا در ۱۴ نوامبر بررسی شود.
 ۳۱ نام  می کنند  ادعا  غربی  رسانه های  برخی 

شخصیت و نهاد ایرانی در این طرح قرار دارد.
این  در  فوری  اظهارنظر  هیچ  آلمان  دولت 
خارجه  امور  وزیر  البته  است.  نداشته  خصوص 
رویکرد  ادامه  در  گذشته  آبان ماه   ۴ کشور  این 

مداخله جویانه غرب در امور داخلی ایران، مسائل 
حقوق بشری را بهانه کرده و گفته بود: ما در حال 
از  بیشتری  بشری  حقوق  تحریم های  آماده سازی 
اعضای  فهرست  بررسی  و  اروپا  اتحادیه  سوی 

خانواده افراد مسئول هستیم.
وی از بازنگری در روابط تهران و برلین سخن 
تعلیق  حال  در  آلمان  که  بود  کرده  ادعا  و  رانده 
و  است  کشور  دو  میان  دوجانبه  گفت وگوهای 
تجاری  روابط  در  مانده  باقی  ابزارهای  »معدود 
بازنگری قرار می دهند. همچنین  مالی را مورد  و 
حضور موسسات فرهنگی فعال آلمان در ایران را 

کاهش خواهیم داد.«
و  آلمان  انگلیس،  کشور  سه  و  اروپا  اتحادیه 
و  بشری  حقوق  مسائل  بهانه  به  اخیرا  فرانسه 
ادعای بی اساس مشارکت ایران در جنگ اوکراین 
تحریم های جدیدی را وضع کرده اند که با پاسخ 

متقابل ایران روبرو شده است.

طرحتازه۹کشوراروپاییبرایتحریمایران

واکنشرابرتمالی
بهاظهاراتامیرعبداللهیاندربارهپهپادهایایرانی

زلنسکی«  »ولودمیر 
رئیس جمهور اوکراین 
سخنان  به  شنبه  روز 
»حسین امیرعبداللهیان« 
وزیر امور خارجه ایران 
مبنی بر اقدام ایران در 
ارسال پهپاد به صورت 
اوکراین  جنگ  آغاز  از  پیش  روسیه  به  محدود 

واکنش نشان داد.
 وی در سخنانی مدعی شد: »نیروهای اوکراینی 
روزانه حداقل ۱۰ پپهاد ایرانی را سرنگون می کنند 
و تعداد پهپادهایی که تهران به روسیه ارسال کرده 

محدود نیستند«.
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
جمع  در  ماه  آبان   ۱۴ ایران  اسالمی  جمهوری 
خبرنگاران گفت: مناسبات ما با روسیه بر مبنای 
همسایگی و منافع متقابل است. این هیاهویی که 

که  انداخته اند  راه  به  غربی  کشورهای  از  برخی 
ایران برای کمک به جنگ اوکراین موشک و پهپاد 
داده است. بخش موشک  قرار  اختیار روسیه  در 
درست  آن  پهپاد  بخش  و  است  غلط  کامال  آن 
است. ما مقدار معدودی پهپاد ماه ها قبل از جنگ 

اوکراین در اختیار روسیه گذاشتیم.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه مقدار معدودی 
پهپاد ماه ها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه 
قرار دادیم، گفت: با وزیر خارجه اوکراین توافق 
کردیم چنانچه هرگونه مستندی در اختیار دارند 
اوکراین  جنگ  در  ایرانی  پهپاد  از  روسیه  که 
»ولودمیر  دهد.  قرار  ما  اختیار  در  کرده  استفاده 
شنبه  روز  اوکراین  جمهور  رئیس  زلنسکی« 
امور  وزیر  امیرعبداللهیان«  »حسین  سخنان  به 
خارجه ایران مبنی بر اقدام ایران در ارسال پهپاد 
به صورت محدود به روسیه پیش از آغاز جنگ 

اوکراین واکنش نشان داد.

حملهوحشیانهصهیونیستهابهغزهیکتجاوزآشکاراست

رابرت مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا و نماینده 
ویژه این کشور در امور ایران به اظهارات حسین 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره پهپاد های 
ایران  کرد:  ادعا  وی  داد.  نشان  واکنش  ایرانی 
آن ها  نداد.  از جنگ،  پیش  پهپاد  تعداد محدودی 
تابستان منتقل کردند. آن ها  ده ها فروند را همین 
به یک سیاست  با شواهد و مدارک،  در مواجهه 

جدید نیاز دارند، نه یک داستان جدید.
ایران  اینکه  بر  تاکید  با  خارجه  امور  وزیر 
و  اوکراین  و  روسیه  جنگ  توقف  خواستار 
کرد:  تاکید  است،  مذاکره  به  طرفین  بازگشت 
ماه ها  به  مربوط  داده ایم  روسیه  به  که  پهپادهایی 

قبل از جنگ اوکراین است و اگر برای ما ثابت 
شود روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین 
استفاده کرده، نسبت به آن بی تفاوت نخواهیم بود.
تعداد  ایران  کرد:  ادعا  آمریکایی  مقام  این 
دهها  آنها  نداد.  جنگ،  از  پیش  پهپاد  محدودی 
فروند را همین تابستان منتقل کردند و نیروهای 
اشغالی  مناطق  در  با حضور  اکنون  ایرانی  نظامی 
اوکراین به روسیه کمک می کنند که از آنها علیه 

غیرنظامیان اوکراینی استفاده کنند.
رابرت مالی ادعا کرد: آنها در مواجهه با شواهد 
نه  دارند،  نیاز  جدید  سیاست  یک  به  مدارک،  و 

یک داستان جدید.

تروریستهایطالبان
بازهمسنگمزارشهیداحمدشاهمسعودراشکستند!

منابع محلی گفتند که چهار تن از نیروهای طالبان 
که به تازگی برای جنگ با جبهه مقاومت به پنجشیر 
رفته اند، روز جمعه وارد آرامگاه احمدشاه مسعود 
شدند و سنگ مزار او را شکستند. عبداهلل عبداهلل، 
پیشین  دولت  در  مصالحه  عالی  شورای  رئیس 
افغانستان که فعال در کابل به سر می برد، در واکنش 
به تخریب سنگ مزار مسعود، در صفحه فیسبوک 
خود نوشت: »لوحه سنگ مقبره شهید احمد شاه 
مسعود، قهرمان ملی و سپه ساالر نامدار جهاد مردم 
افغانستان برای چندمین بار توسط افراد شرور و غیر 

مسئول تخریب شده است.«
عبداهلل بدون نام بردن از طالبان، شکنجه دختران 
دانشجو در بدخشان را نیز محکوم کرد و افزود: 
»در حالی که این اعمال زشت را محکوم می دانیم، 
زودتر  چه  هر  تا  داریم  انتظار  مسئول  مقامات  از 
عوامل این فتنه ها را شناسایی و در جهت تنبیه آنان، 
جدا اقدام نمایند.« پیش از این، در سپتامبر ۲۰۲۱ 
نیز افرادی از طالبان هنگامی که برای نخستین بار 
وارد پنجشیر شدند، سنگ مزار احمدشاه مسعود را 
شکستند. در آن هنگام طالبان دوباره سنگ آرامگاه 
قهرمان ملی را بازسازی کردند و گفتند که با این 

نیروهای  از  دیگر  گروهی  نیستند.  موافق  جریان 
احمدشاه  آرامگاه  سر  بر  اردیبهشت ماه  طالبان 

مسعود رقص و پایکوبی کردند و ترانه خواندند!
این کار واکنش های منفی بسیاری درپی داشت. 
پیشین  رئیس  جمهوری  اول  معاون  امراهلل صالح، 
و عضو جبهه مقاومت ملی، رقص و ترانه خوانی 
ملی  قهرمان  مسعود،  احمدشاه  مزار  بر  طالبان 
و  دانست  شخصیت  این  به  توهین  را  افغانستان، 
گفت که این عمل بر ضرورت مبارزه مشروع در 
برابر طالبان مهر تایید می زند. احمدشاه مسعود یکی 
از برجسته ترین فرماندهان نظامی افغانستان است 
که ۱۴ سال با نیروهای شوروی پیشین که حامی 
حکومت وقت افغانستان بودند، جنگید. او مردی 
می شود.  افغانستان شناخته  به  وفادار  و  آزادیخواه 
احمدشاه مسعود به مدت پنج سال )۱۳۷۵-۱۳۸۰( 
با طالبان جنگید و در این سال ها نیروهای طالبان 
هیچ گاه نتوانستند به دره پنجشیر که مرکز مقاومت 
ملی بود، وارد شوند. او ۱۸ شهریور ۱۳۸۱ در یک 
حمله انتحاری که دو فرد عرب با عنوان خبرنگار و 
به بهانه مصاحبه با او انجام دادند، جان باخت و در 

پنجشیر به خاک سپرده شد.

به  مکرر  بی حرمتی های  این  عالوه بر  طالبان 
او،  مزار  و شکستن سنگ  افغانستان  ملی  قهرمان 
پیشین  فرمانده  اچکزی،  عبدالرازق  ژنرال  آرامگاه 
قندهار و از قدرتمندترین چهره های ضد طالبان در 
میان پشتون ها، را نیز به توقفگاه ۲۴ساعته وسایل 
نقلیه تبدیل کرده اند. ژنرال عبدالرازق متعلق به یک 
خانواده صاحب نفوذ و پرقدرت است و با وجودی 
که خودش کشته شده و خانواده  و شبکه قدرتش 
در جنوب افغانستان نیز متالشی شده اند، اما هنوز 
در جامعه افغانستان، به ویژه در میان پشتون ها، از 
برخورد  به  او  است.  برخوردار  فراوانی  محبوبیت 
ژنرال  داشت.  شهرت  طالبان  با  قاطع  و  سخت 
عبدالرازق از ۱۰ سوءقصد نجات یافت، اما اواخر 
گفته  که  مسلح  مهاجم  یک  در حمله  مهر ۱۳۹۷ 
شده  گماشته  او  محافظ  به عنوان  به تازگی  می شد 

بود، کشته شد.
عبدالرازق،  ژنرال  برادر  اچکزی،  عبدالخالق   
از  انتشار عکس هایی  با  اردیبهشت ماه ۱۴۰۱،   ۱۷
با  فیسبوک نوشت که طالبان  برادرش در  آرامگاه 
نقلیه  وسایل  توقفگاه  به  را  او  آرامگاه  بی حرمتی، 

تبدیل کرده اند!

شیخاالزهرجهاناسالمرابهوحدتفراخواند
احمد الطیب، شیخ االزهر مصر که باالترین نهاد 
به  سفر  در  می شود  محسوب  سنت  اهل  مذهبی 
بحرین، و در چارچوب "همایش جهانی گفتگو" 
مسلمان  "برادران  ویژه  به  مسلمان سراسر جهان 
متقابل  نزدیکی و شناخت  به وحدت،  را  شیعه" 

فرا خواند.
با  که  گفتگو"  "همایش جهانی  در چارچوب   
حضور پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان 
و احمد الطیب، شیخ االزهر مصر و همچنین شمار 
و  برجسته  شخصیت های  و  رهبران  از  دیگری 
نمایندگان ادیان جهان در بحرین برگزار می شود، 
احمد الطیب جهان اسالم را به وحدت فرا خواند.
در  مسلمان  "متکلمان  به  خطاب  االزهر  امام 
شیعه"  مسلمان  "برادران  ویژه  به  جهان"  سراسر 
برای  مکتبشان،  و  جامعه  فرقه،  از  »فارغ  گفت: 
ایجاد وحدت و نزدیکی و شناخت متقابل، سریعا 

گفت وگوی جدی درون اسالمی داشته باشند.«
باهم  »بگذارید  گفت:  تاکید  با  همچنین  او 
سخنان نفرت پراکن و اختالفات کهنه و نو را در 

هر شکل اش به کنار بگذاریم.«
سخنان اش  از  دیگری  بخش  در  االزهر  شیخ 
گفت: »شرق و غرب به یکدیگر نیاز دارند و نباید 
را  خود  سالمت  طرف  دو  روابط  که  شد  ناامید 
بازیابد.« الطیب با اشاره به سند "برادری انسانی" 
امضا رسید  به  پاپ  و  او  بین  در سال ۲۰۱۹  که 
افزود: »سند برادری انسانی، الگویی برای گفتگو 
برجسته  را  و غرب  رابطه شرق  اهمیت  و  است 

می کند.«
در  نیز  جهان  کاتولیک های  رهبر  پاپ، 
برای  اتحاد  خواستار  خود  سخنان  از  بخشی 
و  سرد  جنگ  دوران  منطق  احیای  با  مقابله 
غرب  و  شرق  در  متضاد"  "بلوک های  تشکیل 
نبرد  قدرتمندان در  از  »تعدادی  شد.پاپ گفت: 
منسوخ،  لفاظی های  احیای  حزبی،  منافع  برای 
بلوک های  و  نفوذ  حوزه های  مجدد  طراحی 
آتش  با  »ما  افزود:  او  شده اند.«  گرفتار  مخالف 
موشک و بمب بازی می کنیم. با سالح هایی که 

باعث اشک و مرگ می شود.«

برق به نیروگاه هسته ای 
اوکراین بازگردانده شد

که  کرد  اعالم  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
برق خارجی نیروگاه اتمی زاپوریژیا اوکراین دو 
روز پس از قطع شدن به دلیل آسیب رساندن به 
خطوط فشار قوی توسط حمالت روسیه برقرار 

شده است.
آژانس  مدیرکل  گروسی  ماریانو  رافائل   
ای  بیانیه  در  شب  شنبه  اتمی  انرژی  بین المللی 
گفت: هر دو خط برق خارجی نیروگاه اوکراین 

تعمیر و اتصال مجدد  آغاز شد.
ایجاد  خواستار  دیگر  بار  ادامه  در  گروسی 
در  ای  هسته  امنیتی  و  ایمنی  حفاظتی  منطقه 
از  جلوگیری  برای  زاپوریژیا  نیروگاه  اطراف 
حادثه هسته ای شد و افزود: ما نمی توانیم بیشتر 
از این زمان را از دست بدهیم، باید قبل از اینکه 

دیر شود اقدام کنیم.
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  این  از  پیش 
توئیتر اعالم کرد کارشناسان این آژانس، بازرسی 
از دو مرکز تاسیسات هسته ای اوکراین را بر اساس 
کرده اند.بازدید  آغاز  کی یف  دولت  درخواست 
پس  اوکراین  ای  هسته  های  سایت  از  گروسی 
از آن صورت گرفت که روسیه در مورد ساخت 
بمب کثیف و دعوت کی یف از کارشناسان آژانس 

برای بازدید از دو سایت در اوکراین انجام شد.

فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم
مدرک کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به نام حسن غفاری ساربانقلی مفقود گردیده است.

مفقودی
)سند کمپانی و برگ سبز( خودرو سواری پراید ۱۳۱ – بنام محمد حسین قاری – پالک ۴۳۲ م ۶۹ ایران ۴۱ – شماره موتور  

 بروجرد۵۳۴۳۶۲۶ – شماره شاسی NAS۴۱۲۱۰۰F۱۰۸۶۰۲۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
پالک   – غالمی  علی  سبز  بنام   CC۱۵۰ تندر  سیستم  سیکلت  موتور   ) کمپانی  سند  و  سبز  برگ  جمله  از  مدارک  )کلیه 

۷۲۱۹۲/۵۳۳  شماره موتور ۰۰۰۰۲۱  شماره شاسی ۱۵۰۸۴۱۰۵۲۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
بروجرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۲۲۱۳    – ۰۶ /۱۴۰۱/۰۷   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی     به شناسه ملی  ۱۰۱۰۱۸۹۲۱۹۳  در ششدانگ یک  قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات شرکت گاز به 
مساحت ۸۰۹۸/۸۲  متر مربع   به پالک ۲۸۸۳  فرعی از   ۳۴   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   ۳۴   اصلی واقع در  
کشکسرای    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۲ /۱۴۰۱/۰۹

محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند


