
سفیر هند در تهران مطرح کرد

تعیین تکلیف مبادالت پولی - مالی ایران و هند با 
مشخص شدن ساز و کار اروپایی ها

سفیر هند در تهران در مورد آخرین وضعیت استفاده از واحد پول ملی 
دو کشور برای انجام مبادالت تجاری گفت: در این زمینه گفت وگوها انجام 

شده البته ساز و کار اروپایی ها هم باید مشخص شود.
سائوراب کومار در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت بندر چابهار گفت: بندر 
چابهار بسیار اهمیت دارد و تاکنون پیشرفت  خوبی  در این زمینه داشته ایم. همان 
طور که اطالع دارید طبق توافق سال گذشته از آن استفاده کرده ایم، زمان و شرایط 
سخت و چالش برانگیزی را در پیش رو داریم که البته کشورها باید در این زمینه 

با یکدیگر همکاری کنند تا در این شرایط ببینیم چه کاری از دست ما بر می آید.
سفیر هند در تهران همچنین درباره استفاده از واحد پولی روپیه-ریال به جای دالر 
در مبادالت تجاری و اقتصادی هم اظهار کرد: این موضوع مساله مهمی است، در این 
مورد طرف ایرانی هم باید تالش کند، ما از طرف ایرانی دعوت کرده ایم تا در جریان 

سفر به هند موضوعات پیگیری شود.
این دیپلمات هندی همچنین تصریح کرد: در این زمینه ساز و کار اروپایی ها هم 
باید مشخص شود، البته در این مورد زمانی هم که آقای ظریف، وزیر خارجه ایران 
به هند سفر داشت، گفت وگوهایی انجام شد، اکنون در ماه اکتبر هستیم، امیدوارم با 

طرف ایرانی کار را شروع کنیم.
به گزارش ایسنا، هند و ایران توافق نامه ای برای توسعه ظرفیت بندر چابهار امضا 
کرده اند و پیمان سه جانبه ای نیز سال گذشته در تهران میان سران سه کشور 
ایران، هند و افغانستان برای اتصال این سه کشور به هم از طریق بندر چابهار به 

امضا رسیده است.
در سفری هم که اخیرا عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه به کابل داشت طی 
نشست سه جانبه ایران، افغانستان و هند توافقات قبلی درباره توسعه همکاری های 

اقتصادی ، ترانزیتی و استفاده سه جانبه از بندر چابهار پیگیری  شد .

سناتور آمریکایی: 

اگر خبر کشته شدن خاشقجی راست باشد باید 
روابط مان را با ریاض قطع کنیم

جمال خاشقجی که گفته می شود در کنسولگری عربستان در استانبول 
کشته شده است.

یک مسئول آمریکایی تأکید کرد که اگر خبر کشته شدن روزنامه نگار منتقد 
عربستانی درست باشد، باید واشنگتن روابطش را با ریاض کامال قطع کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اینترنتی النشره، کریس مورفی، عضو کمیته 
روابط خارجی سنای آمریکا گفت: اگر این خبر درست باشد که عربستانی ها جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی را به کنسولگری شان در ترکیه کشانده و او 
را در آنجا به قتل رسانده اند، در این صورت باید روابطمان را با عربستان کامال قطع 

کنیم.
وی گفت: عربستان باید فورا توضیح بدهد که چه بر سر خاشقجی آمده است.

جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی چهار روز پیش بعد از ورود به 
کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد. روز گذشته منابع ترکیه ای اعالم کردند 
که مقام های این کشور بر این باورند که این روزنامه نگار در داخل ساختمان این 

کنسولگری به قتل رسیده است.
امروز)یکشنبه( نیز حساب کاربری "زندانیان عقیدتی"  که اخبار و مسائل مرتبط 
با بازداشت شدگان عقیدتی و آزادی بیان در عربستان را منتشر می کند، اعالم کرد، 
اخباری از کشف جسد جمال خاشقجی در یکی از محله های استانبول منتشر شده 

است.

توافق پامپئو و اون با تشکیل گروه بررسی خلع سالح 
هسته ای و دیدار دوم رهبران آمریکا و کره شمالی

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز )یکشنبه( اعالم کرد کیم جونگ 
توافق  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پامپئو،  مایک  و  کره شمالی  رهبر  اون، 
کرده اند تا نشست دوم میان رهبران دو کشور را در سریع ترین زمان ممکن 

هماهنگ کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی 
با مایک پامپئو بعد از سفر وزیر امور خارجه آمریکا در اوایل امروز )یکشنبه( به پیونگ 

یانگ دیدار کرد؛ سفری که شامل دیدار پامپئو با کیم جونگ اون بود.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در بیانیه ای اعالم کرد: مایک پامپئو 
خطاب به مون جائه این گفته که وی و کیم جونگ اون درباره گام های مربوط به 
خلع سالح هسته ای که باید از سوی کره شمالی برداشته شود و مساله بازرسی از این 
اقدامات که واشنگتن خواهانش بوده و در عین حال تدابیر متقابلی که آمریکا باید 

اتخاذ کند بحث کرده اند.
همچنین پامپئو و کیم جونگ اون توافق کردند که یک کارگروه برای بررسی و 
بحث بر سر فرایند خلع سالح هسته ای و همچنین بررسی دومین نشست میان 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون تشکیل شود.

 هفته گذشته رویارویی دو ناو جنگنده چین و آمریکا در 
دریای چین جنوبی که نزدیک بود به فاجعه ای دیگر منجر 
شود، حادثه هوایی 17 سال پیش این دو کشور در همین 
منطقه را یادآوری کرد و نشان داد که تا شروع درگیری و 

جنگی فاجعه بار فاصله چندانی نداریم.
به گزارش روز شنبه ایرنا یک هواپیمای جاسوسی آمریکایی 
حال  در  منظمی  شناسایی  ماموریت  در  آپریل 2001،  روز 1 
پرواز بر روی دریای چین جنوبی بود که با یک جت جنگنده 
چینی برخورد کرد، خلبان جت چینی کشته شد و 24 خدمه 
پرواز آمریکایی نزدیک به دو هفته در جزیره 'هانیان' به گروگان 
گرفته شدند. اگرچه واشنگتن و پکن توانستند این بحران را به 
سرعت مدیریت کنند اما این تصادف به عنوان موضوعی برای ادامه 

رزمایش های نظامی بین این دو قدرت بزرگ جهان باقی ماند.
»اس سی ام پی« نوشت:»هفته گذشته، پس از 17 سال، خبر 
نزدیک شدن بیش از حد و خطرناک دو ناو جنگنده چینی و 
آمریکایی به هم و احتمال برخورد شدید این دو، مانند خوابی بود 

که دوباره در حال تکرار شدن بود.
هر دو طرف یکدیگر را متهم به ایجاد زمینه برای بحرانی دیگر 
کردند؛ طرف های آمریکایی، چین را به دلیل رزمایش های نا امن 
و غیر حرفه ای و سد کردن راه ناو آمریکایی در حین این رزمایش، 

سرزنش کردند.«
سخنگوی وزارت دفاع چین نیز آمریکا را به دلیل ارسال ناوهای 
جنگنده خود به نزدیکی جزایر چین در دریای چین جنوبی مقصر 
دانست و گفت: این عمل آمریکا، تهدیدی جدی برای امنیت و حق 
حاکمیت چین بوده است و به شدت روابط بین ارتش دو کشور را 
تضعیف می کند و ثبات و صلح در منطقه را نیز کاهش خواهد داد.
به نوشته 'اس سی ام پی' رویارویی شدید و و تهاجمی واشنگتن 
و پکن و دیگر تنش های دو جانبه که در صدر آنها اعمال جنگ 
تجاری توسط آمریکا قرار دارد، افکار عمومی را بر این وا داشته 
است که این کشمکش ها و بدتر شدن روابط نه تنها ممکن است 
به جنگ سرد منجر شود بلکه می تواند به جنگ گرمی تمام عیار 
را در پی داشته باشد. اما اسپات نیک نیوز به نقل از 'دان کولینز' 
سیاست مدار آمریکایی که رخ دادن این جنگ را غیر ممکن می 
داند، نوشت: 'امکان رخ دادن این جنگ نه تنها به دلیل وسعت و 
توانایی های تکنولوژیکی ارتش چین بلکه به دلیل داشتن تعداد 
زیادی زیر دریایی و همچنین ظرفیت باالی جنگنده های دیگر 
دریایی این کشور، بعید به نظر می رسد. عالوه بر این چین از 
جزایر خود نیز به عنوان پایگاه ها و زیر ساخت های نظامی استفاده 

می کند.'
به نوشته 'سی اس ام پی' واقعیت این است که اگرچه واشنگتن 
چین را متهم به نظامی کردن دریای چین جنوبی از طریق ایجاد 
جزایر مصنوعی و نصب تجهیزات نظامی در جزایر مورد مناقشه )یا 

جزایر اسپراتلی( آن منطقه کرده است، اما گفتنی است که چین 
رویکردهای دیپلماتیک خود را با ایجاد روابط اقتصادی و سیاسی 
نزدیک با کشورهای جنوب شرقی آسیا به منظور رفع نگرانی های 

خود در مورد این جزایر مورد مناقشه را کاهش داده است.
جزایر اسپراتلی جزیره ای در جوب دریای چین جنوبی است 
که هر یک از کشورهای چین، ویتنام ، فیلیپین، مالزی، برونئی 
و تایوان بر بخش هایی از این جزیره ادعای مالکیت دارند؛ ایاالت 
متحده این دریا را جزئی از آب  های بین المللی می داند و بر حق 
قانونی رفت و آمد کشتی ها و زیردریایی هایش در این دریا تأکید 
می  ورزد.در اصل آنچه در دریای چین جنوبی اتفاق می افتد، بازی 

قدرتی بین قدرت حاکم و قدرت رو به رشد است.
به  بود  نزدیک  که  اتفاقی  این  تحلیلگران،  برخی  عقیده  به 
تصادفی بین کشتی های جنگی آمریکا و چین منجر شود، نشانه 
ای از استقامت تهاجمی فزاینده چین در دریای چین جنوبی 
است؛ درست مثل 17 سال پیش و برخورد جت جنگی چینی 
با هواپیمای آمریکایی که چین باز هم از آن به عنوان رزمایش 

نظامی یاد می کند.
هر دو تصادف ممکن است باعث ایجاد رعب و وحشت شود اما 
حقیقت این است که آمریکا هرگز از سرکشی و نظارت بر سواحل 

چین که همیشه با مقابله نظامی تند چینی ها رو به رو می شود، 
دست نخواهد کشید.در حال حاضر با تشدید گمانه زنی ها درباره 
گشت های هوایی و دریایی در دریای چین جنوبی و سخت تر 
شدن تحمل چین در دریای چین جنوبی، جای تعجب دارد که 
چرا این تصادف بسیار پیشتر از هفته گذشته رخ نداده است. این 
وقفه 17 ساله بین این دو تصادف، علیرغم افزایش رقابت بین چین 

و آمریکا، حاکی از مهارت و بردباری ارتش هر دو کشور است.
طبق تحلیل سایت »اس سی ام پی« احتمال اینکه تصادفات این 
چنینی جرقه جنگ و درگیری های نظامی را افزایش دهد، وجود 
دارد، مخصوصا حاال که 'شی جین پینگ' رئیس جمهور چین، 
سیاست های خارجی طوالنی مدت خود را رها کرده و تالش 
می کند تا نفوذ خود را در منطقه با موضع قویتری بر سر جزایر 
مورد مناقشه، دنبال کند. به نوشته وب سایت دیفنس نیوز، ارتقا 
و نوسازی برنامه های گسترده نظامی چین طی دو دهه گذشته 
همسو با پایگاه نظامی صنعتی این کشور پیشرفت کرده است و 
این روند همچنان ادامه خواهد داشت. در نتیجه نیروهای دریایی و 
هوایی چین از 17 سال پیش تا به امروز تفاوت چشمگیری داشته 
است. چین همچنین تالش خود را برای افزایش نیروهای نظامی 
خود در جهت به چالش کشیدن قوای نظامی ایاالت متحده در 

غرب اقیانوس آرام ادامه خواهد داد.
برخی تحلیلگران با اشاره به تجهیزات نظامی پیشرفته چین در 
مقابل ایاالت متحده از خود می پرسند که آیا آمریکا واقعا حاضر 

است با سنگ و چوب به جنگ چین برود؟
'تانگ جیاسانان' وزیر امور خارجه در زمان حادثه هواپیمای 
جاسوسی سال 2001 در خاطرات خود نوشت، چین هنوز هم 
یاد نگرفته است که چطور مانند آمریکا از رسانه ها برای پیش برد 
اهداف خود و قرارگیری در صدر افکار عمومی استفاده کند،پس از 
حادثه برخورد هواپیمای جاسوسی آمریکا با جت جنگنده چینی، 
آمریکا با مهارت تمام و با عکس های ماهواره ای ، تمام رسانه ها را 

در دست گرفت و افکار عمومی را متوجه خود کرد.
تحلیلگران از اینکه این درگیری های گاه و بی گاه ممکن است 
به تدریج به جنگ و درگیری های مسلحانه بی انجامد ابراز نگرانی 
می کنند، زیرا در این صورت ممکن است میلیون ها انسان جان 

خود را از دست بدهند.
آنها بر این باورند که سیاست مداران و مذاکره کنندگان باید 
این نگرانی را در صدر نگرانی های خود قرار دهند، زیرا این جنگ 
تجاری که چین و آمریکا را درگیر کرده است، ممکن است جرقه 

ای برای جنگ جهانی سوم باشد.
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نتانیاهو و پوتین دیدار می کنند
نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد که با رئیس جمهوری روسیه برای انجام یک دیدار فوری میان دو طرف به توافق رسیده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آغاز 

نشست کابینه اظهار کرد: کمی قبلتر با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به منظور برگزاری یک نشست با هدف هماهنگی امنیتی میان دو طرف توافق کردیم. وی گفت: اسرائیل همچنان تالش خواهد کرد تا مانع از پایگاه سازی نظامی ایران 
در سوریه و انتقال سالح های مرگبار به حزب اهلل لبنان شود.

اخبار به بهانه رویارویی دو ناو جنگنده چین و آمریکا در دریای چین جنوبی

 جرقه جنگ جهانی سوم

 ضربه کاری ظریف به ناتوی عربی

درست زمانی که همه به مذاکرات برجامی محمد جواد ظریف با مقام های غربی 
در نیویورک چشم دوخته بودند، رایزنی های فشرده او با همتایان عربی درباره 

منطقه و تهدیدهای ترامپ، یکی از دستاوردهای مهم را برای ایران رقم زد.
به گزارش ایرنا، اگر حاصل رایزنی گسترده ظریف و تیمش با همتایان غربی، بیانیه 
مشترک برجامی بود که خواب مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا را 'آشفته' کرد. در جبهه 
عربی هم ظریف توانست در حساس ترین لحظه، ضربه ای کاری به طرح ناتوی عربی 

ترامپ وارد کند.
در چند روز گذشته دیدارهای مختلف وزیر امور خارجه با مقام های عرب که بیشترشان 
با حرارت و صمیمیتی فراتر از پروتکل های دیپلماتیک همراه بود، پیام های مهمی به 
پایتخت های غربی و عربی فرستاد: خواب واشنگتن، ریاض و تل آویو برای ایجاد کمربند 

عربی علیه ایران تعبیر نخواهد شد.
نشست و برخاست های ظریف در حاشیه اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل، نه 
تنها با وزیران خارجه عراق، سوریه و الجزایر صورت پذیرفت، بلکه چند دور جلسه دو جانبه 

و چند جانبه با وزیران خارجه قطر و عمان را نیز شامل می شد.
این دیدارهای فشرده همزمان با تالش شبانه روزی آمریکایی ها برای گردهم آوردن 
مجموعه هشت کشور عربی زیر پرچم دشمنی با ایران صورت گرفت، طرحی که قرار است 

از دل آن یک ناتوی عربی متولد شود.
پمپئو، وزیران خارجه عربستان، بحرین، امارات، قطر، کویت، عمان، اردن و مصر را گرد 

هم آورد و به آنها گفت که باید برای 'متوقف کردن فعالیت های مخرب ایران' یکپارچه 
شوند.

اما درست در اوج این تالش ها، دو عضو این مجموعه یعنی عمان و قطر، با پیام های 
دوستانه ای به دیدار ظریف رفتند.

با اینکه در تمام سال های گذشته وزیر خارجه قطر با همتای ایرانی خود در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل مالقات می کرد، اما امسال قطری ها برای ظریف سنگ تمام 

گذاشته و میزبانی گرمی از وی در نیویورک ترتیب دادند.
جدا از چند دیدار دو جانبه میان »محمدبن عبدالرحمن آل ثانی« معاون نخست وزیر 
و وزیر امور خارجه قطر با ظریف، این دو در نشست وزیران خارجه مجمع گفتگوهای 
همکاری آسیا در هتل 'سینت ریجز' خیابان 55 نیویورک دیدار کردند. پیش از آغاز رسمی 
نشست، هر دو وزیر گپ و گفت دوستانه ای داشتند که با آمدن یک شاهزاده کویتی و 
سفیران قطر در سازمان ملل و واشنگتن با دست دادن های صمیمی و خنده های بلند 

همراه شد.
در جریان برگزاری نشست این مجمع، ابتدا وزیر خارجه قطر به عنوان رئیس جدید این 
مجموعه از ایران ستایش کرد و سپس ظریف از نقش مهم قطر در این مجموعه سخن 
گفت. سپس هر دو به طبقه دوم هتل رفته و گفت وگویی دو جانبه پشت درهای بسته 

برگزار کردند.
دیدار دیگر میان آل ثانی و ظریف، در جریان ضیافت شام قطری ها با 'یوسف بن علوی' 
وزیر خارجه عمان، 'ابراهیم الجعفری' وزیر خارجه عراق و همین طور وزیر خارجه نروژ انجام 
شد و درباره آخرین تحوالت منطقه و مواضع تهران تبادل نظر کردند. اغراق آمیز نیست 
که این دیدار را به نوعی گردهمایی دیپلمات های ضد ترامپ توصیف کرد. عمان و قطر، 
دو عضو مهم شورای همکاری خلیج فارس با وجود روابط دوستانه با واشنگتن، دل خوشی 
از سیاست های دونالد ترامپ نداشته و به سختی نگران توسعه طلبی سعودی ها هستند. 
تردیدی نیست که آتش افروزی محور بن سلمان-ترامپ بیش از هر زمان دیگری ایران را 
در چشمان دوحه و مسقط به عنوان یک نیروی توازن در برابر جاه طلبی های عربستان 

دارای اهمیت کرده است.
نگرانی هایی که کویتی ها هم در آن سهیم هستند و می دانند بدون وجود یک 
ایران قوی، طمع تاریخی آل سعود به خاک و نفت این کشور می تواند تراژدی اشغال 
1990/1369 صدام را تکرار کند. یوسف بن علوی وزیر خارجه کهنه کار و کم حرف عمان 
هم دو بار با ظریف دیدار کرد. نخست او به محل اقامت وزیر امور خارجه ایران رفت و درباره 

وضعیت منطقه و ضرورت همکاری برای جلوگیری از تنش در خلیج فارس سخن گفت.
وی بار دیگر در ضیافت شام قطری ها حضور یافت و با ظریف درباره آخرین تحوالت و 
همکاری های اقتصادی رایزنی کرد. عمانی ها در سال گذشته، همین روزها در نیویورک 

میزبان وزیران خارجه ایران و هند برای توسعه بندر چابهار بودند و هنوز هم خود را ظلع 
سوم شراکت در توسعه چابهار می بینند.

اما 'ابراهیم الجعفری' وزیر خارجه عراق که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل 
به نیویورک آمده بود صریح تر از همتایان عرب خود در 'محور ضد ترامپ' علیه آمریکا 

موضعگیری و تاکید کرد بغداد نمی خواهد بهای آتش افروزی های کاخ سفید را بدهد.
الجعفری با اعالم اینکه 'با هیچ تهدید یا مداخله ای همراهی نخواهیم کرد'، پاسخ قاطعی 
به جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید داد که ایران را تهدید کرده بود بهای سنگینی 

برای حضور در عراق خواهد داد.
جدا از دیدارهای دو جانبه، الجعفری و ظریف در نشست 'تمدن های کهن' در مقر 
سازمان ملل کنار یکدیگر نشستند، جلسه ای که 'سامح شکری' وزیر خارجه مصر نیز در 
آن حضور یافت. شکری به هنگام ورود وزیر امور خارجه ایران به جلسه، نیم خیز شد تا 
شاید با او دستی بدهد اما بی اعتنایی ظریف که مستقیما به سوی صندلی خود رفت وی 
را سر جایش نشاند. قیافه شکری آنجا دیدنی بود که وزیران خارجه عراق و ایران به پارسی 
شروع به احوال پرسی کردند و ظریف از وضعیت دیسک کمر وزیر خارجه عراق سوال کرد. 
گویی برای گوش های تیز وزیر خارجه مصر که سرش را پایین انداخته بود، این پیام را می 
فرستادند که ائتالف سازی بر اساس تقسیم بندی های مذهبی و قومی بیهوده است و تکثر 
فرهنگی و همزیستی عربی و پارسی و شیعه وسنی جایی برای موفقیت طرح های فرقه 
گرایانه، همچون ناتوی عربی یا به تعبیر برخی آمریکایی ها کمربند سنی علیه ایران، نمی 
گذارد. اما از مغرب عربی، روز جمعه 'عبدالقادر مساهل' وزیر خارجه الجزایر به دیدار ظریف 
رفت تا سنت سال های گذشته در مالقات های حاشیه مجمع عمومی در نیویورک تکرار 

شده و دو عضو اوپک بر روابط دوستانه تاکید کنند.
پس از آن، دیدار با دیپلمات های قدیمی ترین متحد عرب تهران، صورت گرفت. همانند 
سال های گذشته، 'ولید المعلم' وزیر خارجه سوریه به همراه معاونش 'فیصل المقداد' و 
'بشار الجعفری' نماینده این کشور در سازمان ملل با وزیر خارجه ایران دیدار و درباره 

تحوالت سوریه و سیاست های آمریکا گفت وگو کردند.
هر چند هیات سوری همان ترکیب سال های پیشین بود اما امسال سوری ها با اعتماد 
به نفس دیپلماتیک بی سابقه ای در راهروهای سازمان ملل قدم می زدند. دیگر کسی از 
رفتن 'بشار اسد' سخن نمی گوید و خیلی از کشورهای عربی در حال زمینه سازی برای 
عادی سازی روابط با دمشق هستند. سالم و احوال پرسی گرم وزیر خارجه »بحرین« با 

المعلم در سازمان ملل پیامی روشن در این خصوص بود.
رایزنی های فشرده چند روز گذشته وزیر امور خارجه ایران با همتایان عرب خود نمایشی 
از هماهنگی با مجموعه عربی ضد ترامپ بود که رشته های پمپئو و الجبیر را برای اعالم 

موجودیت ناتوی عربی پنبه کرد.

نگران  شدت  به  صهیونیستی  رژیم  نظامی  محافل 
هرگونه جنگ با رزمندگان حزب اهلل که به اذعان آنها 
پس از کسب تجارب جنگی در کنار نیروهای روس در 

سوریه توانمندتر شده اند، هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم،  گزارش سری 
»اسحاق برک« ژنرال احتیاط ارتش رژیم صهیونیستی مبنی 
بر آماده نبودن ارتش این رژیم برای ورود به جنگ گسترده 
موجبات خشم تل آویو را فراهم ساخته و این موضوع سبب 
شده است که بحث تشکیل کمیته حقیقت یاب خارجی مطرح 

شود.
قضات  صهیونیستی،  رژیم  های  رسانه  گزارش  اساس  بر 
برجسته ضمن رد برداشت ها درباره ارتش آنرا در اوج آمادگی 
می دانند این در حالی است که بسیاری از نظرات ژنرال برک) 

ضعف نیروی زمینی ارتش اسرائیل( حمایت می کنند. گادی 
آیزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل اقدام به تشکیل کمیته 

تحقیق کرده؛ اما این اقدام نیز با انتقاداتی روبرو شده است.
لبنان  اهلل  اسرائیل حزب  اصلی  دشمن  گزارش؛  این  طبق 
است که با ورود به جنگ سوریه طی هفت سال گذشته تجربه 
جنگی بسیار باالیی به دست آورده است به ویژه که شانه به 

شانه نیروهای روسی جنگیده است.
رای الیوم در ادامه نوشت: منابع امنیتی در تل آویو اعالم 
اهلل که هم  نیروهای حزب  از  اسرائیلی  افسران  اند که  کرده 
اکنون از تبحر جنگی بیشتری در مقایسه با نظامیان اسرائیلی 
برخوردار شده اند احساس نگرانی می کنند و نگرانی عمیق 
تر آن است که نیروی زمینی اسرائیل بخواهد وارد جنگ تمام 
منابع؛ تشکیالت  این  به گفته  لبنان شود.  اهلل  با حزب  عیار 

منظم و احتیاط فاقد توان پیروزی سریع ضد دشمن خواهند 
بود و این یگانهای زرهی را به جنگ فرسایشی سوق می دهد.

این رسانه می نویسد: آنچه در رسانه های اسرائیلی منتشر 
می شود، نشان دهنده این است که ارتش اسرائیل تمام تالش 
خود را به کار می بندد تا وارد جنگ زمینی با حزب اهلل و 
حماس که جنگ چریکی را دنبال می کنند، نشود. تجارب 
تاریخی ثابت کرده است که ارتش منظم در مقابله با گروههایی 
که به جنگ چریکی روی می آورند با سختی روبرو می شوند 
و آنچه در جریان جنگ سال 2006 ضد لبنان رخ داد و بر 
سر ارتش اسرائیل آمد گواه این مدعاست. همچنین سناریوی 
آنرا  اسرائیل  که  تابستان 2014  در  غزه  به  وحشیانه  جنگ 
عملیات صخره استوار خواند، مجددا مطرح شده است که در 
محله الشجاعیه غزه درگرفت و به کشته و زخمی شدن دهها 

نفر از نیروهای تیپ گوالنی که از قوی ترین واحدهای ارتش 
اشغالگر محسوب می شوند، انجامید. علت شکست از گروههای 

فلسطینی این بود که آنها به جنگ چریکی روی آوردند.
تحلیل  طبق  شد؛  ذکر  آنچه  بر  عالوه  نوشت:  الیوم  رای 
هنوز  هآرتص،  روزنامه  نظامی  امور  تحلیلگر  هارئیل  عاموس 
برد  می  رنج  ای  عدیده  مشکالت  از  اسرائیل  زمینی  نیروی 
که ورود به جنگ زمینی را به مثابه کابوسی می بیند که از 
رویارویی با آن از بیم تلفات می هراسد. این تحلیلگر که روابط 
منابعی  از  نقل  به  دارد  اسرائیل  امنیتی  نهادهای  با  محکمی 
در تل آویو اعالم کرده است که جنگ سال 2014 ضد غزه 
میزان توان نیروی زمینی اسرائیل را آشکار کرد و آخرین حلقه 
ناامید کننده ای بود که از جنگ سال 2006 ضد لبنان شروع 

شده است.

گزارش سری ژنرال رژیم صهیونیستی

هراس افسران اسرائیلی از رزمندگان حزب اهلل


