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هم سویی آلمان با آمریکا در 
خصوص برجام

ســخنگوی وزارت خارجه آلمــان اعالم کرد که 
این کشــور با تغییر تمرکز ایاالت متحده از توافق 
هســته ای به ناآرامی های اخیــر در ایران موافق 

است.
به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آلمان 
در کنفرانــس خبــری هفتگی خود با اشــاره به 
تغییر تمرکز آمریــکا از مذاکرات احیای برجام به 
ناآرامی های اخیر در ایــن عنوان کرد: ما واقعا در 

حال حرکت در یک راستا هستیم. 
او در ادامــه ادعا کرد که در حال حاضر تمرکز ما 
حمایت از مردم ایران و اعمال فشــار علیه دولت 

برای توقف سرکوب حقوق مردمش است.
رابــرت مالی، نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران 
هفته گذشــته در جمع خبرنــگاران در پاریس با 
اشاره به اینکه فروش پهپاد توسط ایران به روسیه 
و ناآرامی هــای اخیر در ایــران تمرکز آمریکا را از 
توافق هســته ای برداشــته اســت، اظهار کرد که 
آمریکا در دیپلماســی را باز خواهد گذاشت اگر و 

برای زمانی که موعد مناسب فرا برسد.
این مقام ارشــد آمریکا تصریح کــرد: »تمرکز ما 
توافقی نیســت که پیشــروی نمی کند بلکه روی 

چیزی است که در ایران رخ می دهد.
 همچنیــن بخــش دیگــری از تمرکــز ما روی 
فروش پهپاد توســط ایران به روسیه و آزادکردن 
گروگان هایمان اســت.« او در ادامه عنوان کرد که 
واشنگتن هم اکنون سیاست تحریم و فشار را علیه 
ایــران دنبال خواهد کرد. مالــی اضافه کرد: »اگر 
این مذاکرات هسته ای در جریان نیست به خاطر 
موضع ایران اســت و هر آنچه از ماه سپتامبر رخ 

داده است.«
نماینــده ویژه آمریکا در امــور ایران بدون تعیین 
چارچــوب زمانی بــرای مذاکرات گفــت که اگر 
دیپلماسی شکســت بخورد، آمریکا آماده استفاده 

از دیگر ابزارها خواهد بود.
 ایــن مقــام آمریکایی همچنین عنــوان کرد که 
اگر ایــران بخواهد ابتکارات جدیــدی برای عبور 
از سرحدهای برنامه هســته ای اتخاذ کند، آنوقت 
پاســخ به طور واضح متفاوت و هماهنگ شــده با 

متحدان اروپایی مان خواهد بود.

نظر معاون نصراهلل درباره 
ناآرامی های ایران

معــاون دبیرکل حــزب اهلل لبنــان در واکنش به 
ناآرامی های اخیر ایران گفت که تعداد اندکی که 
افراد بی گناه را در خیابان ها می کشــند از آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی دستور می گیرند تا در ایران 

هرج و مرج ایجاد کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم، 
معاون دبیــرکل حزب اهلل لبنان تاکید کرد: »آنچه 
در ایــران از ســوی مجموعه هــای مدعی آزادی 
درحال رخ دادن است و تالش هایی که برای کودتا 
علیه جمهوری اسالمی انجام می دهند، خشونت و 

جنایت است.«
او گفت کــه آن ها افــراد بی گنــاه را در خیابان 
 می کشند تا هرج و مرج ایجاد کنند، آن ها تعدادی 
اندک هســتند که از آمریکا و اســرائیل دســتور 

می گیرند.
معاون سید حسن نصراهلل خاطرنشان کرد که ملت 
ایران با تظاهرات میلیونی و مشارکت گسترده در 
مراسم تشییع شــهدای مظلوم پای بندی خود به 
جمهوری اســالمی و رهبــری آن را اعالم کردند. 
شــیخ نعیم قاســم گفت: »ایرانی که 43 ســال 
مقاومت کرد به اذن خداوند قادر اســت که از این 

بحران عبور کند.«
او گفت که ما تحرکات مشــکوک مجموعه های 
وابســته به آمریکا و اســرائیل علیــه جمهوری 
اسالمی را محکوم می کنیم و از حکمت رهبری، 
پاســداران و ملت ایران در حفظ ماهیت آزادی 
و مقاومت و پیشــرفت علمی در منطقه مطمئن 

هستیم.

واکنش کرملین به ادعای همکاری 
نظامی ایران و روسیه

ســخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه به سوالی 
درباره ادعای اخیر یک روزنامه آمریکایی راجع به 

همکاری نظامی ایران و روسیه پاسخ داد.
به گــزارش وبگاه خبــری اردوپوینــت، دمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین روز گذشته در جمع 
خبرنگاران درباره ادعای روزنامه واشنگتن پســت 
مبنــی بر وجود اطالعاتی دال بــر کمک ایران به 
روســیه برای تولید پهپادهای جنگی در خاک آن 
کشــور ، گفت: »نه من نمی توانــم نظری در این 
باره بدهم. نمی دانم واشنگتن پست از کجا به این 
اطالعات دســت پیدا کرده است. باید از خودشان 

بپرسید.«
روزنامه واشــنگتن پســت به نقل از منابع مطلع 
آمریکایی در گزارشــی مدعی شده بود که ایران و 
روسیه طبق قرارداری در ماه نوامبر توافق کرده اند 
که ایران به روسیه برای تولید پهپادهای جنگی با 

طراحی ایرانی در خاک آن کمک کند.
کشــورهای غربی ادعا می کنند که ایران در حال 
حاضر هواپیماهای بدون سرنشــین برای عملیات 
نظامی در اوکراین به روســیه می دهد. مســکو و 

تهران چنین اتهاماتی را رد کردند. 
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران 
گفت کــه تهران چند ماه قبــل از آغاز عملیات 
ویــژه در اوکراین پهپادهایی به روســیه تحویل 

داده است.

خبر

همدلی|  محسن رفیق: آنکارا اعالم کرده 
اســت که عملیات نظامی در شمال سوریه و 
عراق محدود به حمالت هوایی نخواهد بود و 
در صورت نیاز از نیروهای زمینی نیز استفاده 
خواهد شــد. بر اســاس اعالم رئیس جمهور 
این کشــور عملیات هوایی در شــمال عراق 
و ســوریه موفقیت آمیز بوده اســت و در این 
عملیات، حدود ۷۰ جنگنده و پهپاد شرکت 
کردنــد. اردوغان ادعا کرده اســت که ارتش 
کشور او ۸۹ هدف را با موفقیت منهدم کرده 
که شــامل پناهگاه ها، مخفیگاه ها و تونل ها، 
انبارهای مهمات، مقرها و پادگان های آموزشی 
تروریست هایی بوده است که کشور و امنیت 
مرزهای ترکیه را در شــمال سوریه و عراق را 
تهدید می کرده است. این در حالی است که بر 
اساس گزارش ها، ترکیه به تازگی 4۵ هدف در 
عمق ۱4۰ کیلومتری شمال عراق و 44 هدف 
در عمق ۲۰ کیلومتری سوریه را مورد حمله 

قرار داده است. 
به گزارش شــبکه خبری اسکای نیوز، رجب 
طیب اردوغان، رئیــس جمهور ترکیه حین 
بازگشــت از قطــر در گفتگو بــا خبرنگاران 
گفت که مذاکراتی با رؤســای جمهور آمریکا 
و روسیه درباره عملیات هوایی پنجه  شمشیر 
در شمال سوریه و عراق نداشته است. اردوغان 
اضافه کرد: »جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
و والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور روســیه 
می دانند که ما می توانیم هر زمان که بخواهیم 
این عملیات را انجــام دهیم. ما منتظر اجازه 
هیچ کســی نمی مانیم و آمریکا از این به بعد 
باید ایــن را خوب بفهمــد.« اردوغان گفت: 
»بسیار ناراحتیم از اینکه هم پیمان ترکیه در 
ناتو در سال های اخیر هزاران کامیون مهمات 
و سالح برای مناطق سوری که تروریست ها در 
آنجا فعال هستند، فرستاده است. این روند از 
دوره باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا ادامه 
داشته است و در دوره بایدن نیز تغییری نکرده 
اســت.« اردوغان گفت: »عملیات نظامی در 
شمال سوریه و عراق قطعا محدود به حمالت 
هوایی نخواهد بود و بعد از بررسی و مشورت 
از نیروی زمینی نیز استفاده خواهد شد. ستاد 
ارتش ترکیه و وزارت دفاع درباره مشــارکت 

نیروی زمینی تصمیم خواهند گرفت.«
پیش از این روزنامه ینی شفق ترکیه گزارش 
داد، عملیات هوایی ترکیه در شــمال سوریه 
می تواند اولین گام به ســوی عملیات زمینی 
باشــد. همچنین خبرگزاری کردی فرات نیز 
گزارش داده بود که ترکیه بار دیگر به شــهر 
کوبانی در شمال ســوریه حمله هوایی کرده 
اســت. فرهاد شــامی، رئیس مرکز رسانه ای 
نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کردها 
)قسد(، شامگاه شــنبه در توییتر نوشت که 
هواپیماهــای ترکیه در حال حمله به شــهر 
کوبانی هســتند. بــه دنبــال آن خبرگزاری 
آناتولی به نقــل از وزارت دفاع ترکیه گزارش 
داد کــه یک عملیات هوایــی علیه ی پ گ، 

شاخه نظامی پ ک ک یا همان حزب کارگران 
کردســتان ترکیه که هر دو توسط آنکارا به 
عنوان سازمان های تروریستی معرفی شده اند، 
در شمال سوریه و شمال عراق در حال انجام 

است.
روزنامه ینی شــفق روز دوشــنبه گزارش داد 
که ۸۹ هدف تروریست ها در جریان عملیات 
هوایی در سوریه و عراق منهدم شد و بسیاری 
از رهبران پ ک ک از بین رفتند. این روزنامه 
گزارش داد که این عملیات هوایی اولین گام 
به ســوی عملیات زمینی احتمالی در سوریه 
تلقی می شود. به گزارش ینی شفق، عملیات 
ترکیه در ابتدا برای یکشنبه شب برنامه ریزی 
شــده بود اما یک روز زودتر آغاز شــد چون 
مقامات آمریکایی کــه از این عملیات مطلع 

شده بودند، از قبل آن را رمزگشایی کردند.
گروه ضدتروریســم اقلیم کردستان نیز اعالم 
کرد که نیروی هوایی ترکیه بیش از ۲۵ حمله 
به مواضع گروه های مسلح کرد در کردستان 
عراق و شمال ســوریه انجام داده و 3۲ شبه 
نظامی ی پ گ را حذف کرده است. همچنین 
خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه روز یکشــنبه 
گفت کــه تازه ترین حمالت هوایی ترکیه در 
شمال سوریه و عراق پایگاه های شبه نظامیان 
پ ک ک را منهدم کرده است. به گفته وزارت 
دفاع ترکیه، این عملیات هوایی با هدف قرار 
دادن ی پ گ )یگان های مدافع خلق( مطابق 
با حق دفاع از خود براســاس ماده ۵۱ منشور 
سازمان ملل انجام شده است. سلیمان سویلو، 
وزیر کشور ترکیه گفته بود که گمان می رود 
دســتور حمله تروریســتی مرگ بار یکشنبه 
گذشــته در مرکز اســتانبول از شهر مرزی 
کوبانی ســوریه صادر شــده است. در جریان 
انفجار استانبول شــش تن کشته و بیش از 

هشتاد تن زخمی شدند.
این در شرایطی اســت که منابع خبری روز 
گذشته از حمله راکتی یگان های مدافع خلق 
)ی پ گ( به شهری در استان غازی آنتپ ترکیه 
خبــر دادند. به گزارش خبرگــزاری آناتولی، 
مقامات محلی در استان غازی آنتپ ترکیه در 
این زمینه اعالم کردند که نیروهای یگان های 
مدافع خلق ُکرد با شلیک پنج موشک منطقه 
کارکمیش را در این استان هدف قرار دادند. 
شبکه اسکای نیوز عربی تعداد کشته های این 
حمله را سه تن از جمله یک کودک اعالم کرد. 
خبرنگار آناتولی نیــز در این باره گزارش داد 
که موشــک های شلیک شده به یک مدرسه، 
دو خانه و یک منطقه کشــاورزی در نزدیکی 
گــذرگاه مرزی کارکمیش اصابــت کرده اند. 
یکشنبه نیز حمالت متقابلی میان گروه های 
کرد مسلح در سوریه و ترکیه انجام شده بود.

دولت ترکیه شــبه نظامیان کرد را مســئول 
انفجار در خیابان اســتقالل استانبول در ۱3 
نوامبر می داند که منجر به کشته شدن شش 
نفر و مجروح شدن بیش از ۸۰ نفر شد. هیچ 
گروهی مسئولیت انفجار در این خیابان شلوغ 
را بر عهده نگرفته اســت و گروه های کرد نیز 
دســت داشــتن در این انفجار را رد کرده اند. 
دولت ترکیه حــزب کارگران کردســتان را 

مسؤول این انفجار دانسته است.
در همین زمینه پیشــتر نیز به دنبال انفجار 
تروریســتی در خیابان اســتقالل استانبول، 
ترکیه از هدف قــرار دادن مواضع گروه های 
تروریســتی در شمال ســوریه خبر داده بود. 
به گــزارش خبرگزاری آناتولــی وزارت دفاع 
ترکیه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که مواضع 
گروه های تروریستی پ.ک.ک )حزب کارگران 
کردســتان( و ی.پ.گ )یگان هــای مدافع 

خلق( در شــمال ســوریه را هدف حمالت 
خود قرار داده است. در این بیانیه آمده است: 
»پهپادهای شناسایی نیروهای مسلح ترکیه دو 
سامانه راکتی آماده پرتاب و چندین تروریست 
پ.ک.ک و ی.پ.گ که آماده نفوذ به منطقه 
عملیاتی نبع السالم )چشمه صلح( در شمال 

سوریه بودند را رصد و شناسایی کردند.«
وزارت دفــاع ترکیه در ادامه گزارش داد: »در 
ادامه محل حضور تروریست ها و سامانه های 
راکتی توســط توپخانه ارتــش ترکیه هدف 
قرار گرفــت.« در همین حال، مرکز دیده بان 
حقوق بشر سوریه وابسته به گروه های مخالف 
سوری از حمالت توپخانه ای ترکیه به روستای 
ام حرمله در حومه حسکه خبر داد. طبق این 
گزارش، ارتش ترکیــه همچنین حمالتی را 
به مناطق تل الورد، خربة شــعیر، دادا عبدال، 
البوبی و األسدیة در شمال غرب حسکه خبر 
دادند. دیده بان حقوق بشــر سوریه همچنین 
از مجروح شدن چند نظامی در این حمالت 

خبر داد.
این در حالی اســت که پــس از این انفجار 
سلیمان ســویلو، وزیر کشــور ترکیه اعالم 
کرد که احتماال تروریســت های ُکرد، عامل 
بمب گذاری اســتانبول باشند و چند مظنون 
در این رابطه بازداشت شده اند. سویلو توضیح 
داد که مظنونان در اظهاراتشــان گفته اند که 
اگر دستگیر نمی شدند به کجا می رفتند و این 
منجر به یک ارزیابی اولیه شد مبنی بر اینکه 
دســتور این اقدام از کوبانی صادر شده است. 
کوبانی شهری با اکثریت ُکردنشین در شمال 
سوریه است. حزب کارگران کردستان ترکیه 
)پ.ک .ک( که چند دهه است جنگ چریکی 
علیه ترکیه به راه انداخته، از ســوی اتحادیه 

اروپا یک سازمان تروریستی به شمار می رود.

ترکیه حمالت خود به شمال عراق و سوریه را تشدید کرد 

عزم اردوغان برای افزایش فشار بر کردها 

همدلی| روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی روز گذشــته در اطالعیه ای  از آغاز حمالت جدید 
موشــکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا علیه السالم 
برای انهدام مقرها و مراکز باقی مانده گروهک های تروریستی 
تجزیه طلب ضدایرانی مستقر در شمال اقلیم عراق خبر داد .

متن اطالعیه روابط عمومی نیروی زمینی سپاه به این شرح  
اســت: »در ادامه انهدام  مقرها و مراکز توطئه، اســتقرار، 
آموزش و سازمان دهی گروهک های تروریستی تجزیه طلب 
ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق، برخی از مقرهای باقی مانده 
مزدوران استکبار جهانی از ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه 
هدف دور جدید حمالت موشــکی و پهپادی قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا علیه السالم نیروی زمینی سپاه قرار گرفتند. طی 
این حمالت که در مناطقی در عمق اقلیم شــمال عراق از 
جمله جژنیکان، زرگوئیز و کوی سنجق انجام گرفت، ضمن 
انهدام اهداف مورد نظر، ضربات و خسارت های سنگینی به 

تروریست ها وارد آمد.«
در همین حال، روســیاالیوم گزارش داد کــه دولت اقلیم 
کردســتان عراق در بیانیه ای به حمالت موشکی و پهپادی 
ایران علیه اقلیم کردستان واکنش نشان داده است. در این 
بیانیه آمده اســت که چنیــن اقداماتی به حاکمیت عراق و 
اقلیم کردستان آســیب می زند و دولت اقلیم کردستان آن 
را نقض آشــکار قوانین بین المللی و اصل حسن همجواری 
می داند. دولت اقلیم کردستان در ادامه بیانیه خود با اشاره 
به راه های رســیدن بــه ثبات از ایران خواســت که به این 

حمالت پایان دهد.
از سوی دیگر، نمایندگی سازمان ملل در عراق نیز حمالت 
مکــرر علیه عراق را نقــض حاکمیت این کشــور خواند و 
درخواســت کرد که ایــن حمالت متوقف شــود. این نهاد 
اعــالم کرد که چنیــن اقداماتی نه تنها منجر به تشــدید 
تنش می شود بلکه مشکالتی را نیز به دنبال خواهد داشت. 
نمایندگی ســازمان ملل در عراق تاکید کــرد که هرگونه 
مالحظات خارجی که کشــور همسایه برای حل آن تالش 
می کند، به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک تنها راه پیشــبرد 
آن اســت.ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه نیز در 
نشست خبری روز گذشته در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
برخی از اظهارنظرها بیانگر این است که ایران به عراق گفته 

که اگر اقدام قاطعی علیه تروریســت ها و تجزیه طلب ها در 
نواحی مرزی دو کشور انجام ندهد ایران مجبور خواهد شد 
که به صورت زمینی اقدام نظامــی علیه این گروه ها انجام 
دهد، گفت:»ما موضع خود را در ارتباط با فعالیت گروه های 
تروریســتی و تجزیه طلب در نواحی مرزی دو کشور ایران 
و عراق پیــش از این اعالم کرده ایــم. امیدواریم که دولت 
مرکزی عراق با بســط حاکمیت خود و اســتقرار نیروهای 
مرزبانی و نظامی خود در طول مرزهای مشــترک دو کشور 
مانع فعالیت گروه های تروریســتی و تجزیه طلب شــود تا 
ایران مجبور نشــود برای دفع تهدیدات علیه خود دســت 
به اقدامــات بازدارنده دیگری بزنــد.« او  ادامه داد: »ما به 
وعده هایــی که دولــت عراق در این زمینــه داده همچنان 
امیدواریم و انتظار داریم کــه دولت عراق به تعهدات خود 
در این زمینه عمل کند و مرزهای دو کشــور مرزهای صلح 

و امنیت باشد.«
ســفیر ایران در عراق نیز با بیان اینکــه ایران بیش از ۷۰ 
مدرک و سند به بغداد داده است که ثابت می کند نیروهای 
تروریســتی در شمال این کشور حضور دارند تاکید کرد که 
به طرف عراقی مهلت ۱۰ روزه دادیم تا نیروهای تروریستی 

مسلح را خلع سالح کند.
به گزارش ایســنا، محمدکاظم آل صادق، ســفیر ایران در 
بغداد در گفت با شــبکه العالم که ســازمان موســاد رژیم 
صهیونیســتی از طریق خاک کردستان تاسیسات حیاتی ما 
در کرمانشــاه را هدف قرار داد.سفیر ایران همچنین گفت 
که مســاله حمله زمینی به مجموعه های مســلح در اقلیم 

کردستان عراق مطرح نیست. او تاکید کرد که سردار قاآنی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه اخیرا سفری به عراق داشت و با 
روسای ســه گانه این کشور دیدار کرد. آل صادق همچنین 
بیــان کرد که ایــران با دولت فدرال عــراق و دولت محلی 
اقلیم کردستان توافق کرد که در مرزهای ایران و کردستان 

نیروهای عراقی مستقر کنند اما این توافق اجرایی نشد.
ســفیر ایران در عراق روز گذشته نیز در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونــی العهد گفت که از بغداد خواســتیم مرزها را از 
طریق دولــت مرکزی این کشــور کنترل کنــد. او تاکید 
کرد کــه در مذاکرات با طرف عراقی از دولت این کشــور 
خواستیم تا برای اجرایی کردن موضوع خلع سالح مخالفان 
جمهوری اسالمی ایران جدول زمانی تعیین کند. آل صادق 
خاطرنشان کرد که ایران خواســتار خلع سالح مخالفان و 
بازگرداندن آنها به اردوگاه ها به عنوان پناهنده شــد. سفیر 
ایــران در بغــداد اعالم کرد که دولت عراق با دو خواســته 
ما موافقت کرد و برای موضوع خلع ســالح مهلت خواست. 
او همچنین خاطرنشــان کرد که دو طــرف ایرانی و عراقی 
موضوع تبادل افراد تحت تعقیب بر اســاس تفاهم نامه میان 

دستگاه قضایی دو کشور را بررسی کردند.
این در حالی اســت که منابع عراقی از برگزاری جلســه ای 
غیرعلنــی درمورد اقدامات ایران و ترکیه در خاک عراق در 
پارلمان این کشور خبر دادند. به گزارش موازین نیوز، محمد 
الحلبوســی، رئیس پارلمان عراق اعالم کرد که این پارلمان 
روز ســه شنبه جلسه ای غیرعلنی درخصوص حمالت ایران 
و ترکیه به اقلیم کردســتان عراق برگزار می کند. یک منبع 

پارلمانی نیز این خبر را تایید کرده است.
پیــش از ایــن وزارت خارجه عــراق در بیانیــه ای ضمن 
محکومیــت ایــن حمالت، مدعی شــد که ایــن اقدامات 
یک جانبه و خصمانه عاملی بــرای ایجاد ثبات نخواهد بود 
و پیــش از این نیز در مواضعی اعالم کردیم که این  تعرض 
آشــکار به حاکمیت عراق و امنیت شهروندان آن تهدیدی 
مداوم به شــمار می رود و منجر به افزایش تنش در منطقه 
می شــود. وزارت خارجه عراق در ادامــه بیانیه خود تاکید 
کرد که در راســتای حفظ حاکمیت عــراق و امنیت مردم 
این کشــور ، اقدامات دیپلماتیک در ســطوح باال را اتخاذ 

خواهد کرد.

تروریست های تجزیه طلب را بیرون نکنید دوباره حمله می کنیم

ضرب االجل 10 روزه ایران به عراق

واشنگتن: از حمله ایران به 
عربستان ممانعت کردیم

یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایران قصد حمله 
به عربستان را داشــت که به احتمال زیاد به دلیل 
همکاری امنیتی میان ریاض و واشنگتن انجام نشد.

بــه گزارش الخلیج آنالین، مــک گورک، هماهنگ 
کننده شــورای امنیت آمریکا در امــور خاورمیانه 
و شــمال آفریقــا در اظهاراتی در نشســت امنیتی 
منامه گفت که کشــورش بــرای مقابله با تهدیدات 
قریب الوقــوع در منطقه راهبــردی و غنی از منابع 
انرژی تمرکز کرده اســت.او مدعی شد که نیروهای 
آمریکایی یک تهدید قریب الوقوع از ســوی ایران را 
رصد، با آن مقابله و از انجام آن ممانعت کردند. مک 
گورک در ادامه مدعی شــد که ایران برای حمله به 
عربســتان آمده می شد و به احتمال زیاد این امر به 
دلیل همکاری امنیتی گســترده میان عربستان و 
آمریکا رخ نداد. این مقام آمریکایی همچنین گفت 
که کشورش به دنبال ایجاد زیرساخت دفاعی دریایی 

و هوایی پیشرفته در خاورمیانه است.
پیــش از این مقامــات آمریکایی و عربســتانی در 
گفت وگو با روزنامه وال استریت ژورنال ایاالت متحده 
مدعی شدند که ریاض و واشنگتن به دلیل دریافت 
اطالعاتی مبنی بر اینکه ایران ممکن است در آینده 
نزدیک برای حمله به عربستان سعودی و عراق آماده 

شود، در وضعیت هشدار قرار گرفتند.
وال اســتریت ژورنال ادعا کرده بود که ایران ممکن 
اســت به زودی به اهدافی در عربســتان سعودی و 
شــهر اربیل عراق حمله کند تا توجه افکار عمومی 
را از اعتراضات داخلی منحرف کند. در این گزارش، 
با اشاره به اینکه عربستان این اطالعات را با مقامات 
آمریکایی در میان گذاشــته اســت، ادعا شده است 
کــه ارتش دو کشــور و برخی دیگر از کشــورها به 
حالت آماده باش در آمده اند.یکی از مقامات شــورای 
امنیت ملی کاخ ســفید در این خصوص به خبرنگار 
خبرگــزاری آناتولی گفت: »ما نگــران تهدید ایران 
هســتیم و از طریق کانال های نظامی و اطالعاتی با 
عربستان ســعودی در تماس دائم هستیم. در انجام 
هیچ گونه اقدامی برای دفاع از منافع خود و شرکای 

خود در منطقه تردید نخواهیم کرد.«

بزرگ ترین پیروزی در برابر غرب؛
 ارزیابی عجیب مقتدی صدر 

از جام جهانی قطر 
رهبر جریان صدر عراق در سخنانی نسبت به میزبانی 
قطر به عنوان یک کشور عربی از جام جهانی ۲۰۲۲ 
واکنش نشان داد و این اتفاق را بزرگ ترین پیروزی 

در برابر غرب توصیف کرد.
به گزارش ســایت شــفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر با انتشــار توییتی در این باره نوشــت: 
»اولین ثمره جام جهانی فوتبال در اولین نسخه عربی 
آن؛ از ســرگیری روابط قطر و عربستان بود و امید 
اســت که جامی برای وحدت صف عربی و اسالمی 
و گسترش و توســعه صلح به ویژه در یمن، سوریه، 

لبنان و دیگر کشورهای عربی باشد.«
او تاکید کرد: »این اتفاق به جهان ثابت می کند که 
عرب ها و مســلمانان قادر به مدیریت جام جهانی و 
برگزاری آن هستند و می توانند صلح و وحدت عربی-

اسالمی و بین المللی را توسعه دهند.« رهبر جریان 
صدر در ادامه توییت خود نوشــت: »این بزرگ ترین 

پیروزی و موفقیت در برابر غرب است.«
جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال عصر یکشنبه و در مراسمی 
با حضور مقامات بلند پایه کشــورهای مختلف و در 
رأس آنهــا رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری 
ترکیه، عبدالفتاح سیسی، همتای مصری او و محمد 

بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی افتتاح شد.

تسلیحات ارسالی به اوکراین به 
دست تروریست ها می رسد

مدیرکل آژانس جرایم ملی انگلیس گفت، سالح های 
غربی ممکن است از اوکراین قاچاق شوند و به دست 
جنایت کاران و تروریســت ها برسند. پیشتر مسکو 
تخمین زده بود که هر ماه تسلیحاتی به ارزش یک 
میلیــارد دالر از اوکراین خارج می شــود.به گزارش 
ایسنا، گریم بیگار مدیرکل آژانس جرایم ملی انگلیس 
به ساندی تایمز گفت: »مانند هر درگیری ای، زمانی 
که اســلحه به داخل سرازیر می شود، خطر برگشت 
در مسیر مخالف وجود دارد. در پایان این درگیری، 
تسلیحات مازادی هســت که به دستان مجرمان و 

تروریست ها می رسد.«
این مقام انگلیسی که در ماه اوت ریاست این نهاد را 
بر عهده گرفت، گفت که پلیس انگلیس و اروپا مراقب 
هفت تیر، مسلسل و نارنجک هایی که از خیابان ها سر 
در می آورند، هستند. با وجود دریافت تضمین هایی از 
رئیس پلیس ملی اوکراین مبنی بر اینکه تسلیحات 
غربی مورد حساب رســی قرار می گیرند، او گفت که 
یوروپل و سایر آژانس های مجری قانون اروپا، همه در 

حال پیگیری این موضوع هستند.
مدیرکل آژانــس جرایم ملی انگلیس گفت که نهاد 
تحت نظرش هنوز هیچ مدرکی مبنی بر دست یابی 
مجرمان به سالح از اوکراین به دست نیاورده است. 
با این حال، اینترپل و یوروپل هر دو هشدار داده اند 
که تسلیحات به ناچار از این کشور خارج شده و در 

نهایت به بازار سیاه خواهد رسید.
حامیان غربی اوکراین اعتراف کرده اند که نمی توانند 
بیشتر محموله های تسلیحاتی خود را پس از ورود به 
این کشــور ردیابی کنند و ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه ماه گذشته اعالم کرد که ماهانه 
تا یک میلیارد دالر از این سالح ها از اوکراین به دست 
جنایت کاران و گروه های تروریســتی در خاورمیانه، 

آفریقا و جنوب شرق آسیا می رسد.

خبر


