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  گزارش  2

بنیگانتس:ممکناستبخشهایی
ازاسرائیلراازدستبدهیم

با تش�دید تنش بین فلس�طینی     ها و رژیم صهیونیستی، مقامات 
تل آویو نس�بت به آینده س�رزمین های اش�غالی نگران هستند 
و آنگون�ه که رس�انه های عب�ری زب�ان گ�زارش داده ان�د، وزیر 
جنگ رژی�م صهیونیس�تی در یک نشس�ت محرمانه درب�اره از 
دس�ت دادن کنترل مناط�ق الجلیل و نقب هش�دار داده اس�ت. 
در شرایطی که رژیم صهیونیستی با به کارگیری سیاست ارعاب و تهدید 
علیه فلسطینی     ها در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی تالش کرده 
امنیت سرزمین های اشغالی را توس��عه دهد، این اقدامات نتیجه عکس 
داده و به کابوسی برای تل آویو نسبت به از دست رفتن بخش های دیگری 
از اراضی اشغالی تبدیل شده است. روزنامه »یسرائیل هیوم« روز دو     شنبه 
در گزارشی نوشت که بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در یک 
نشست  محرمانه، در خصوص از دس��ت دادن مناطق الجلیل در شمال و 
نقب در جنوب فلسطین اشغالی ابراز نگرانی شدید کرده است. طبق این 
گزارش، بنی گانتس هفته گذش��ته در دیدار با اعضای فراکسیون حزب 
»کاحول لفان « در کنست که خود در رأس آن قرار دارد، گفته است که اگر 
اسرائیل در الجلیل و نقب سرمایه گذاری نکند، در نهایت مجبور خواهد 
شد قطعنامه سازمان ملل در خصوص دودولتی بودن فلسطین اشغالی را 
بپذیرد و این دو منطقه را از دست بدهد. او به صراحت گفته است که تسلط 
فلسطینی       ها به برخی مناطق در آینده بعید نیست و »دولت یهود« طی 
سال های پیش رو کوچک خواهد شد و ممکن است که اسرائیل از لحاط 
جغرافیایی به مساحت میان شهر »الخضیره« که در جنوب حیفا واقع شده 
تا شهر »غدیرا« که در ۲۵ کیلومتری جنوب تل آویو است، محدود شود. 
یسرائیل هیوم در ادامه نوشت که غلبه بافت جمعیتی الجلیل و نقب به نفع 
فلسطینی      ها و افزایش احساسات ملی گرایانه در میان آنها، از دیگر دالیل 
نگرانی بنی گانتس در خصوص از دست دادن کنترل این دو منطقه است. 
گانتس همچنین به هم حزبی های خود گفته است که پیام      هایی دریافت 
کرده مبنی بر اینکه فلس��طینی های ۱۹۴۸ برای تس��لط بر امور تالش 
می کنند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این باره گفته است: »پیامی در 
واتس اپ از افراد ناشناس دریافت کرده ام که نوشته اند: در مقابل خداوند 

فرصتی ندارید، آرام آرام حکومت تان را از بین می بریم.«
به گزارش فارس، ترس و واهمه مقامات صهیونیس��ت در خصوص زوال 
و نابودی این رژیم هرچند موضوع تازه ای نیس��ت، اما در سال های اخیر 
رشد قابل توجهی داشته است. در این باره ایهود باراک، نخست وزیر اسبق 
رژیم صهیونیستی اخیراً در گفت و گو با روزنامه یدیعوت آحارنوت، با اشاره 
به تاریخ گفت که نگران است تل آویو نیز همچون حکومت های پیشین 
در دهه هشتم خود نابود شود. تاکنون مقامات سیاسی، امنیتی، نظامی 
و شخصیت های علمی و رس��انه ای صهیونیس��تی متعددی از احتمال 
»فروپاش��ی اسرائیل « س��خن گفته اند. آری ش��اویط، تحلیلگر یهودی 
روزنامه هاآرت��ص  یکی از موارد چنین تحلیل      هایی اس��ت. او پیش تر در 
تحلیلی با عنوان »اسرائیل نفس های آخر را می کشد « نوشته بود: »دیگر 
جای زندگی در کشور نیست و باید به سانفرانسیسکو یا برلین رفت. ممکن 
است از نقطه بی بازگشت عبور کرده باش��یم و دیگر امکان پایان دادن به 
اشغال، توقف شهرک سازی و دستیابی به صلح، امکان اصالح صهیونیسم، 
نجات دموکراسی و تجزیه کش��ور وجود نداشته باشد.« ترس و وحشت 
صهیونیست     ها نسبت به از دست رفتن س��رزمین های اشغالی درحالی 
است که جنگ های مکرر تل آویو با گروه های مقاومت فلسطین با شکست 
مواجه شده است و مقاومت روز به روز قدرت بیشتری کسب می کند. به 
لطف توانمندی های موشکی بوده که مقامات اسرائیل در تنش های اخیر 
به ارتش دستور داده بودند از هرگونه اقدام نظامی در غزه خودداری کند، 
چرا که ورود به درگیری جدید با فلسطینی ها، دیگر به مرزهای نوار غزه 
محدود نخواهد شد و سراسر فلسطین به جبهه نبرد علیه اشغالگران تبدیل 
خواهد شد. همچنان که فلسطینی     های س��اکن کرانه باختری و قدس 
اشغالی در ماه های اخیر مبارزه مسلحانه و عملیات استشهادی را افزایش 

داده اند که ترس و نگرانی اسرائیل را در پی داشته است. 
  استفاده از بالگرد رزمی علیه فلسطینیان

رسانه های اسرائیل گزارش دادند که پس از کشته شدن یک افسر یگان 
ویژه ارتش این رژیم بر اثر جراحت وارده به وی در درگیری های مسلحانه 
در جنین، ارتش اس��تفاده از بالگرد رزمی در کرانه باختری را بررس��ی 
می کند. کانال ۱۲ رژیم صهیونیس��تی گزارش کرد که این طرح ارتش 
بخش��ی از ایده تغییر ش��یوه تیراندازی در عملیات های اصلی در کرانه 
باختری است. به نوشته وبگاه »عرب ۴۸«، ارتش اسرائیل گفته است که 
دهها فرد مسلح فلسطینی به سمت نظامیان اسرائیلی در حال تیراندازی 
بوده اند و لذا ارتقای سطح تیراندازی      ها برای مقابله با آنها ضروری است. 
روزنامه هاآرتص نیز نوشت که ارتش اسرائیل امکان استفاده از پهپاد      را 
برای تأمین امنیت نظامیان و تیراندازی به سمت فلسطینیان مسلح در 
جنین در دست بررسی دارد. این روزنامه همچنین نوشت که استفاده از 
بالگردهای رزمی در جریان درگیری های مسلحانه در کرانه باختری، در 

گذشته نیز وجود داشته اما به صورت روتین نبوده است. 
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  امیرعبداللهیان: صفحه جدیدی در رواب�ط ایران و امارات 
گشوده شد

وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران در سفری کوتاه به ابوظبی 
برای ش��رکت در مراس��م رئیس فقید امارات متحده عربی در توئیتی 

نوشت که صفحه جدیدی در روابط دوطرف گشوده شده است. 
به گزارش فارس، در پی درگذشت رئیس امارات، حسین امیرعبداللهیان 
روز دو      شنبه در رأس هیئتی راهی ابوظبی شد و با »محمد بن زاید آل 
نهیان « همتای اماراتی خود دیدار و تس��لیت دولت و ملت ایران را به 
دولت و ملت امارات ابالغ کرد. وی در پیامی توئیتری نوشت که صفحه 
جدیدی در روابط ایران و امارات گشوده شده است. شامگاه دو      شنبه نیز 

تصاویری از دیدار امیرعبداللهیان با همتای اماراتی منتشر شد. 
-----------------------------------------------------

  ادعاهای جدید بنی گانتس علیه برنامه هسته ای ایران
 وزیر جنگ رژیم موقت صهیونیستی روز سه       شنبه در سخنانی بار دیگر 
سخنان سران پیشین این رژیم را تکرار و جمهوری اسالمی ایران را به 

ساخت بمب هسته ای متهم کرد. 
 بنی گانتس ادعا کرد که ایران فقط چند هفته با ساخت مواد شکاف پذیر 
الزم برای ساخت بمب هسته ای فاصله دارد و در حال حاضر در تالش 
برای تکمیل تولید و نصب ۱۰۰۰ س��انتریفیوژ پیشرفته IR6 از جمله 
در تأسیس��ات زیرزمینی جدید در نزدیکی نطنز اس��ت. بنی گانتس 
افزود: »هزینه ممانعت از اقدامات ایران اکنون کمتر از یک سال است 
و نباید زمان را از دست داد. « وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، همچنین 
مدعی شد که سپاه پاس��داران انقالب اس��المی اخیراً دو فروند پهپاد 
حامل سالح را به مقصد غزه به پرواز در آورده اما این پهپاد      ها در عراق 

سرنگون شده اند. 
-----------------------------------------------------

  گام دیگر برای عضویت کامل ایران در شانگهای
سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان اعالم کرد که به عنوان اولین 
گام در فرآین��د عضویت کامل ایران در س��ازمان ش��انگهای، با طرف 
ایرانی تفاهمنامه مربوط به تعهدات برای ورود به س��ازمان هماهنگ 

شده است. 
به گزارش فارس، والدیمیر ناراف پس از دیدار با »ژانگ مینگ« دبیرکل 
سازمان همکاری شانگهای، در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران 
داخلی و خارجی در مورد تصمیم گی��ری برای عضویت کامل ایران در 
سازمان مذکور در دوره ریاست ازبکستان گفت: »هم اکنون به ریاست 
ازبکستان برای اجرای این تصمیم اقدامات قابل مالحظه ای انجام شده و 
چندین رایزنی با مشارکت دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای و طرف 
ایرانی انجام شده است.« سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان اظهار 
داشت: »به عنوان اولین گام در چارچوب مذاکرات با نمایندگان ایران 
طرح تفاهمنامه در مورد تعهدات طرف ایرانی برای ورود به س��ازمان 
همکاری شانگهای هماهنگ شد. در این سند تعهدات ایران برای ورود 
به مقررات بین المللی مصوب در چارچوب سازمان همکاری شانگهای 
درج و همچنین می��زان حق عضویت در س��ازمان ها، واحد      ها و برخی 

نهادهای دائم سازمان شانگهای به ثبت رسیده است.«
-----------------------------------------------------

  وزیر کشور طالبان: امریکا را دشمن نمی دانیم
وزیر کشور طالبان می گوید که به امریکا مثل یک دشمن نگاه نمی کند 

و در آینده با آن کشور روابط خوبی برقرار خواهد کرد. 
سراج الدین حقانی در مصاحبه اش با رس��انه امریکایی سی ان ان گفته  
اس��ت که پس از تس��لط طالبان بر کابل، روابط طالبان و امریکا تغییر 
کرده و اینک این گروه در تالش داشتن روابط دیپلماتیک با امریکاست. 
وی تأکید کرده که »در حال حاضر ما به امریکا به عنوان دش��من نگاه 

نمی کنیم و بار      ها درباره دیپلماسی صحبت کرده ایم.«
حقانی در حالی از تغییر موضع در برابر امری��کا و تالش برای بهبود 
روابط با این کش��ور س��خن می گوید که او هنوز در فهرس��ت افراد 
تحت تعقیب پلیس فدرال ایاالت متحده اس��ت و برای بازداشت او 
۱۰میلیون دالر جایزه تعیین شده  است. همچنین براساس فرمانی 
که در رسانه های افغانستان منتشر شد، طالبان تعدادی از نهادهای 
عمومی را در افغانستان از جمله هر دو مجلس پارلمان و شورای امنیت 
ملی منحل کرد. دیگر نهادهای عمومی که طالبان در بحبوحه کسری 
بودجه آنها را منحل کرده است، عبارتند از: شورای عالی آشتی ملی، 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون مستقل نظارت 
بر تطبیق قانون اساسی. طالبان دبیرخانه های مجالس شورای ملی 

را نیز منحل کرده است. 

مسکوبرایاولینباربااس300
بهمصافتلآویورفت

در پ�ی حم�ات جنگنده ه�ای صهیونیس�تی به خاک س�وریه، 
رسانه های این رژیم اعام کردند که نیروهای روسیه جمعه گذشته 
با اس۳۰۰ به جنگنده های اسرائیلی شلیک کردند؛ اقدامی که پس از 
تشدید تنش های تل آویو و مسکو بر سر بحران اوکراین انجام شد. 
دامنه اختالفات روس��یه و رژیم صهیونیستی بر س��ر جنگ اوکراین، 
به تحوالت س��وریه هم کشیده شده اس��ت. کانال ۱۳ تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی روز سه        ش��نبه گزارش داد که نیروهای روس��یه هفته 
گذشته با موشک های ضد هوایی پیشرفته اس۳۰۰ به سمت جت های 
جنگنده  این رژیم که به اهدافی در ش��مال غربی س��وریه حمله کرده 

بودند، شلیک کردند. 
طبق گزارش رس��انه های رژیم صهیونیس��تی، »ش��لیک روسیه به 
جنگنده ه��ای ای��ن رژیم در س��وریه می توان��د نش��ان دهنده تغییر 
قابل توجهی در نگرش مسکو به اسرائیل باشد«. روزنامه  تایمز اسرائیل 
در گزارشی نوش��ت: »این حادثه روز جمعه زمانی رخ داد که نیروی 
هوایی اس��رائیل چندین هدف را در نزدیکی ش��هر مصیاف در شمال 
غرب سوریه بمباران کرد«. خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( در این باره 
خبر داده بود: »در جریان این حمله، پنج شهروند سوری شهید و هفت 
نفر مجروح شدند و پدافند هوایی سوریه با موشک های متجاوز مقابله 

و اکثر آنها را ساقط کرد«. 
 تایمز اسرائیل در گزارش خود درباره این حمله مدعی شد: »رسانه های 
دیگر در این کشور گفتند که شش نفر کشته شدند که همگی پرسنل 
یک سامانه دفاع هوایی پنتس��یر بودند که تالش کردند موشک های 
اس��رائیل را س��اقط کنند«. کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی با 
اشاره به سابقه طوالنی تجاوزات این رژیم در س��وریه ادعا کرد: »این 
بار سامانه های اس۳۰۰ در حالی که جت های اسرائیلی منطقه را ترک 
می کردند، آتش گشودند. این گزارش با اشاره به اینکه سامانه اس۳۰۰ 
سوریه را ارتش روسیه اداره می کند و نمی توانند بدون تأیید آنها شلیک 
کنند، در نهایت تهدید واقعی برای جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل 

ایجاد نکردند«.
روزنامه تایمز اسرائیل  هم در ادامه گزارش خود درباره شلیک روسیه 
به جنگنده های اسرائیلی نوشت: »اگر تأیید شود، این اولین باری است 
که چنین اتفاقی رخ می دهد و تحولی نگران کننده برای اسرائیل خواهد 
بود که صد       ها حمله هوایی در داخل سوریه در جریان جنگ داخلی این 
کشور انجام داده است و آنچه را که می گوید محموله های تسلیحاتی 
برای گ��روه تروریس��تی حزب اهلل لبن��ان تحت حمایت ایران اس��ت، 
هدف قرار داده است«. اختالفات مسکو و اس��رائیل به خاطر حمایت 
صهیونیس��ت       ها از دولت اوکراین و حضور مزدوران اسرائیلی در کنار 

نیروهای اوکراینی در هفته های اخیر متشنج شده است. 

صنعا:اختاللدرپروازهایصنعا
یعنیبازگشتبهجنگ

صنعا اب�راز امیدواری ک�رد که اج�رای پروازهای توافق ش�ده بر 
اس�اس آتش بس انجام ش�ود و هش�دار داد هرگونه مانع تراشی 
در رون�د ای�ن پرواز   ه�ا ب�ه مثاب�ه بازگش�ت ب�ه جن�گ اس�ت. 
به گزارش ایسنا،  نقل از المیادین،  حسین العزی، معاون وزیر امور خارجه 
دولت نجات ملی صنعا، دو   ش��نبه اعالم ک��رد که تا زم��ان پایان یافتن 
آتش بس، روزانه یک پرواز انجام خواهد گرفت و ابراز امیدواری کرد که در 
این زمینه مانع تراشی و انسدادی صورت نگیرد. وی در پیامی در توئیتر 
اعالم کرد که هرگونه انسداد و مانع تراشی به معنای بازگشت جنگ است 
و خاطرنشان کرد که این امر نباید تحت هیچ شرایطی اتفاق بیفتد. العزی 
خطاب به ائتالف سعودی اعالم کرد: اجازه دهید به سوی صلح، بازگشت 
آرامش و برقراری روابط طبق اصل حسن همجواری پیش رویم. درحالی 
که تا انتهای زمان آتش بس فعلی تنها ۱۵ روز باقی مانده اس��ت،  اولین 
هواپیمای تجاری از زمان برقراری آتش بس انس��انی و نظامی، اواخر روز 
دو   شنبه در فرودگاه بین المللی صنعا به زمین نشست. این پرواز تجاری 
برای اولین بار در شش سال گذشته در ۲۴ آوریل به مقصد امان پایتخت 
اردن برنامه ریزی شد، اما شرکت هواپیمایی یمن اعالم کرد که این پرواز 
به تعویق افتاده است. سازمان هوانوردی غیرنظامی و هواشناسی یمن از 
سازمان ملل خواسته است که با اجرای ۱۶ پرواز توافق شده در طول زمان 
باقیمانده آتش بس، به منظور کاهش درد و رنج شهروندان یمنی، روند این 
پرواز   ها بدون اختالل و مانع تراشی صورت گیرد با این حال، احزاب یمنی 
در نشستی، به شدت تعلل ائتالف سعودی در افتتاح فرودگاه صنعا و عدم 
پایبندی به مفاد آتش بس اعالم شده از سوی سازمان ملل برای مدت دو 

ماه، به ویژه در مورد فرودگاه صنعا را محکوم کردند. 

مسکوکلیدکنترلدونباسرابهدستآورد
سقوط بندر استراتژیک ماریوپل

ب�ه دنب�ال هفته    ها    گزارش  یک
جنگ در اوکراین و 
ت�اش نیروهای روس�ی برای تصاح�ب بندر 
راهبردی ماریوپل، دیروز  بنابر تأیید مقامات 
اوکراینی از جمله رئیس جمهور و وزارت دفاع 
این کش�ور، کنت�رل آخرین پای�گاه نظامیان 
ش�د.  خ�ارج  آنه�ا  دس�ت  از  اوکرای�ن 

در پ��ی حمله ۲۴ فوریه )۵ اس��فند( روس��یه به 
اوکراین، همواره تصاویری از شهر بندری ماریوپل 
منتش��ر     می ش��د که این تصاویر به عن��وان نماد 
» مقاوم��ت « اوکراین تعبیر     می ش��دند. ماریوپل 
بندری با موقعیت راهبردی در دریای آزوف است 
که در جریان جنگ ۲۰۱۴ هم یکی از نقاط مورد 
بحث بود. خبرگزاری رویترز چندی پیش درباره 
اهمیت تسلط روسیه بر این شهر نوشته بود:  »اگر 
ماریوپل س��قوط کند، این بزرگ ترین دستاورد 
روسیه تاکنون در این جنگ خواهد بود. این بندر 
اصلی منطقه دونباس اس��ت؛ منطقه ای متشکل 
از دو استان در جنوب شرقی که مسکو خواستار 
واگذاری کامل آن به اس��تقالل طلبان اس��ت.« 

 تصرف ماریوپل از اهداف مهم نظامی مسکو بود، 
چون عالوه بر اینکه با تص��رف این بندر، کنترل 
یکی از بزرگ ترین بنادر اوکراین را به دست خواهد 
آورد، امکان دسترسی راحت تر به دیگر مناطق هم 
برای مسکو فراهم خواهد شد. پس از مدت    ها نبرد 
س��نگین، دیروز  به دنبال موافقت مسکو و آغاز 
روند خروج نظامیان اوکراین��ی از کارخانه فوالد 
آزوف اس��تال که از آن به عنوان س��نگری برای 
مقابله با نیروهای روس استفاده می کردند، عماًل 
کنترل کامل این شهر بندری استراتژیک به دست 
نیروهای روسیه درآمد. این خروج، احتماالً پایان 
طوالنی     ترین و خونین     ترین نبرد جنگ اوکراین 
اس��ت و شکس��تی قابل توجه را برای این کشور 
رقم خواهد زد. ارتش اوکراین روز سه     شنبه گفت 
که می کوشد تمام نیروهای باقی مانده خود را از 
کارخانه فوالد محاصره شده در ماریوپل خارج و 

کنترل شهر را به روسیه واگذار کند. 
 تاش برای نجات جان نظامیان

 ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمه��ور اوکراین نیز 
بامداد دیروز با تأیید رون��د تخلیه ماریوپل گفت: 
»امیدواریم بتوانیم جان افرادمان را نجات دهیم. 

برخی از آنها به شدت مجروح شده اند. آنها مراقبت 
می شوند. اوکراین به قهرمانان اوکراینی زنده نیاز 
دارد.«  همچنین، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین 
در بیانیه ای اعالم کرد که پایگاه ماریوپل مأموریت 
رزمی خ��ود را انج��ام داده و اف��زود: »فرماندهی 
عالی نظامی به فرماندهان واحدهای مس��تقر در 
آزوف استال دستور داد جان پرسنل را نجات دهند. 

مدافعان ماریوپل قهرمانان زمان ما هستند.« 
 آنا مالیار، مع��اون وزیر دف��اع اوکراین هم گفت: 
۵۳ سرباز زخمی از کارخانه فوالد آزوف استال به 
بیمارستانی در شهر »نووازوفسک « تحت کنترل 
روس��یه در ۳۲کیلومتری ش��رق منتقل شدند. 
مالیار افزود که ۲۱۱ نفر دیگر به شهر »اولنیوکا« 
در منطقه ای تحت کنت��رل جدایی طلبان تحت 
حمایت روسیه منتقل شدند. وی افزود که همه 
افراد خارج ش��ده در مع��رض تب��ادل احتمالی 

زندانیان با روسیه خواهند بود. 
اولین عملیات خروج نظامیان، اواخر روز دو    شنبه 
ساعاتی پس از آن انجام شد که روسیه اعالم کرد 
با انتقال سربازان مجروح اوکراینی به یک مرکز 
پزشکی در نووازوفس��ک موافقت کرده است. در 

گزارش��ی که رویترز در این مورد منتش��ر کرده، 
آمده است که مش��خص نیست چه تعداد نیروی 

اوکراینی در آزوف استال باقی مانده است.
 ارتش اوکراین گفته که تالش     ها برای خارج کردن 
افرادی که هنوز در داخل هستند در جریان است. 
این خبرگزاری تأیید کرد که مشاهداتش حاکی 
از این است که پنج اتوبوس حامل نظامیان اواخر 
روز دو    ش��نبه از آزوف اس��تال به »نووازوفسک « 
رسیدند. تعدادی از نیروهای خارج شده مجروح 
بودند و با برانکارد از اتوبوس     ها خارج شدند. گفته 
می شود حدود ۶۰۰سرباز در داخل کارخانه فوالد 

حضور داشتند. 
 اهمیت آزوف استال

وزارت دفاع روس��یه اوایل اردیبهشت از گشودن 
کریدور بشردوس��تانه از کارخانه آزوف استال در 
ماریوپل برای خروج غیرنظامیان خبر داده و اعالم 
کرده بود که س��ربازان روس در اطراف کارخانه 
فوالد محاصره ش��ده آتش بس را رعایت خواهند 
کرد تا غیرنظامیان خارج شوند. در حالی که سایر 
بخش های ماریوپل کاماًل در دس��ت روسیه بود، 
صد    ها س��رباز و غیرنظامی اوکراینی در کارخانه 
فوالد آزوف استال مخفی شده بودند. غیرنظامیان 
داخل این تأسیس��ات در هفته های اخیر خارج 
شدند و بیش از ۲۶۰ سرباز که برخی از آنها زخمی 
بودند، اواخر روز دو    ش��نبه کارخان��ه را به مقصد 
مناطق تحت کنترل روسیه ترک کردند.  مجتمع 
فوالد آزوف استال با مساحت ۱۰ کیلومتری، یکی 
از بزرگ ترین کارخانه های تولید فلز در اروپاست. 
در این کارخانه شبکه بزرگی از اتاق     ها و تونل های 
زیرزمینی قرار دارد که در دوران جنگ س��رد به 

عنوان پناهگاه هسته ای ساخته شده بودند. 
 پیش بینی    ها از تحوالت آتی 

وزارت دفاع امریکا پیش بینی کرده اس��ت که به 
این ترتی��ب، ۱۲ گردان، با حدود ۸ هزار س��رباز 
آزاد خواهند شد و انتظار می رود که این نیرو    ها به 
دونباس اعزام شوند. ماریوپل همچنین به مسکو 
یک پایگاه استراتژیک در دریای آزوف می دهد تا 
از آنجا به سمت شمال حرکت کند تا با نیروهای 
روسی که به خارکف روانه می شوند پیوند بخورد. 
ساموئل چاراپ، کارش��ناس ارشد علوم سیاسی 
معتقد است: »آنها باید از ماریوپل عبور کنند تا به 
شمال برسند. همچنین به مسکو اجازه می دهد 
دو محور اصلی حمله خود را به هم مرتبط کند؛ 
کریمه و دونباس.«  به دس��ت گرفتن کنترل کل 
منطقه، به مس��کو ابزار چانه زنی قابل توجهی در 
مذاکرات صلح می دهد و راه را برای مسکو هموار 

می کند تا اعالم پیروزی کند. 

شکست قاطع جریان غربگرا در انتخابات لبنان

تداوم معادله ضداسرائیلی بعد از انتخابات لبنان
با اعام نتایج نهایی انتخابات لبنان، حزب اهلل 
و متحدان با دستیابی به 62 کرسی به اکثریت 
آرا دس�ت یافتند. این تعداد کرسی از شمار 
کرس�ی های 8 مارس در انتخابات سال 2۰18 
کمتر اس�ت ول�ی این کاه�ش کرس�ی    ها به 
تعداد کرس�ی رقبای غربی ح�زب اهلل اضافه 
نکرده، بلک�ه در تحولی بی س�ابقه بین 12 تا 
16 نامزد مس�تقل ک�ه عمدتًا مخالف فس�اد 
رهبران جریان غربگرای 14 مارس هس�تند، 
وارد پارلمان ش�دند. منابع اس�رائیلی تأیید 
می کنند که حزب اهلل همچن�ان پرنفوذ     ترین 
جری�ان اثرگ�ذار در لبن�ان باق�ی می ماند. 

به گزارش »ج��وان«، وزارت کش��ور لبنان روز 
سه     شنبه نتایج نهایی رسمی را پس از شمارش 
آرای تمامی ۱۵ حوزه انتخاباتی اعالم و نس��بت 
مش��ارکت را ۴۱درص��د تعیی��ن ک��رد. طبق 
اعالم نتای��ج نهایی انتخابات ح��زب اهلل لبنان و 
جنبش امل ۳۱ کرسی به دس��ت آورده اند ولی 
با احتساب آرای متحدان حزب اهلل و امل، یعنی 
»التیارالوطن��ی الح��ر « )جری��ان آزاد ملی( به 
رهبری جبران باسیل، وزیر خارجه پیشین لبنان 
و »تیار المرده « تعداد کرس��ی های این جریان ، 
معروف به ۸ مارس به ۶۲ کرس��ی رسیده است. 
حزب اهلل و متحدان برای دستیابی به اکثریتی که 
بعد از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ از آن برخوردار 
بودند، به ۶۵ کرس��ی از مجموع ۱۲۸ کرس��ی 
مجلس نیاز داشتند که به آن دست پیدا نکردند. 
با این حال، همچنان با بیش��ترین تعداد رأی در 
میان جریان های سیاسی، برنده قاطع انتخابات 
هستند. حزب اهلل در جنوب لبنان دو کرسی خود 
را از دست داده ولی بیشترین ریزش کرسی    ها را 
جریان ۱۴مارس تجربه کرد. »القوات اللبنانیه « 
به رهبری سمیر جعجع ۲۰ کرسی، جریان ملی 
آزاد به رهبری جبران باسیل ۱۸ کرسی و حزب 
سوسیال پیش��رو به رهبری »تیمور جنبالط « 
نیز ۹ کرس��ی به دس��ت آوردند. حزب مسیحی 
» نیروهای لبنانی « به رهبری س��میر جعجع ، از 
مخالفان حزب اهلل و نزدیک به عربستان توانست 
با کسب ۲۰ کرسی به بزرگ ترین گروه مسیحی 
پارلمان لبنان تبدیل شود ولی بعید است با این 
تعداد کرسی بتواند چالش بزرگی مقابل حزب اهلل 
و متحدان به وج��ود بی��اورد. مهم     ترین تحول، 

دستیابی نیروهای مس��تقل به ۱۲ تا ۱۶ کرسی 
است که در انتخابات لبنان کم سابقه یا احتماالً 

بی سابقه است. 
حزب اهلل دنبال دولت ائتافی

»محمد رعد « رئیس فراکس��یون وف��اداری به 
مقاوم��ت در پارلمان لبنان در مراس��م جش��ن 
پیروزی در انتخابات خطاب به جریان غربگرای 
۱۴ مارس گفت: »اگ��ر دولت ملی نمی خواهید، 
لبنان را به ورطه نابودی خواهید کشید«؛ موضعی 
که نش��ان می دهد حزب اهلل به رغم دس��تیابی 
به اکثری��ت، بر موضوع س��نتی دول��ت وحدت 
ملی اصرار دارد. س��عد الحری��ری رهبر جریان 
المستقبل که چند ماه قبل از انتخابات از فضای 
سیاسی کناره گیری کرده بود، در پیامی توئیتری 
انتخابات اخیر را  » ورود خ��ون تازه ای به حیات 
سیاسی« لبنان توصیف کرد و گفت که لبنان در 
آستانه نقطه عطفی جدید و یک پیروزی واقعی 
اس��ت. او گفته که خروج جریان سیاسی اش از 
فعالیت های انتخاباتی س��بب به ل��رزه درآمدن 
ساختارهای ناکارآمد سیاس��ی این کشور شده 
است. با این حال، این موضع حریری بیشتر شبیه 
به نوعی تعارف سیاسی اس��ت. روزنامه االخبار 
لبنان نوش��ته که روز دو ش��نبه ، در ح��وزه دوم 
بیروت که وارثان س��عد حریری و نیز مهره های 
عربس��تان س��عودی تالش زیادی برای اجرای 
پروژه ضد حزب اهلل خود کرده بودند، از ساعت 7 

صبح که صندوق های رأی باز شد تا زمان بسته 
شدن آنها در 7 شب، صدای باالیی از سنی     ها به 
گوش نمی رسید. روزنامه الدیار لبنان هم نوشته 
که در سایه تحریم انتخابات از سوی سعد حریری 
و جریان المستقبل میزان مشارکت سنی     ها در 
این انتخابات بسیار پایین بود که به نفع جریان 

۸ مارس است. 
 حزب اهلل تضعیف نشده

برخ��ی منابع از س��رمایه گذاری چن��د میلیون 
دالری امریکا برای پی��روزی جریان های غربگرا 
در انتخاب��ات خبر داده اند. حس��ن هانی زاده در 
گفت وگو با ایسنا گفته ایاالت متحده با همکاری 
عربستان و امارات حدود ۴۰ میلیون دالر از چند 
ماه پیش تا روز انتخابات هزینه کردند تا بتوانند 
جریان قوات اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع را 
در این راه تقویت و پیروز میدان اعالم کنند. دیروز 
دیوید شنگر، سفیر س��ابق امریکا در لبنان هم 
ضمن تأیید حمایت از گروهی که او آنها را جریان 
مستقل خوانده در یک مصاحبه تلویزیونی با یک 
شبکه محلی در بیروت گفت:»به نظر من جامعه 
مدنی تاکنون حدود ۱۰ کرس��ی به دست آورده 
است که این اتفاق خوبی اس��ت.« برخی منابع 
گفته اند شرایط اقتصادی که به خصوص بعد از 
انفجار س��ال ۲۰۲۰ بیروت در وخیم     ترین وضع 
اس��ت، به نفع جریان هایی تمام ش��ده که برای 
نخس��تین بار داخل مجلس شده اند. با این حال، 

اینکه آیا این جریان حداکث��ر ۱۶ نفری قادر به 
ایجاد تحول عمده ای خواهد ب��ود یا نه، با چون 
چرای جدی روبه رو اس��ت. دیوید شنگر دیروز 
تلویحا تأیی��د کرد که نتیج��ه انتخابات، مطابق 
آن چیزی نیس��ت که امریکا به دنب��ال آن بوده 
است:»ش��اید اگر به نوعی متحد     می شدند و به 
عنوان یک اپوزیس��یون منسجم با جامعه مدنی 
وارد     می ش��دند، می توانس��تند آرای بیش��تری 
کسب کنند.«  تایمز اسرائیل دیروز در گزارشی 
نوشت: »بلوک حزب اهلل اکثریت پارلمانی خود را 
در رأی گیری روز یک    شنبه از دست داد - از 7۱ 
کرسی به ۶۲ کرسی در این هیئت ۱۲۸ عضوی 
کاهش یافت - و حزب قوی��اً ضد حزب اهلل و ضد 
سوریه قوات لبنانی به بزرگ ترین گروه مسیحی 

در پارلمان تبدیل خواهد شد. 
با این حال ژاک نریا، تحلیلگر خاورمیانه در مرکز 
روابط عمومی بیت المقدس به  تایمز اس��رائیل 
گفته اس��ت: » هرگونه انتظاری مبن��ی بر اینکه 
لبنان متحول ش��ده یا اینکه تهدی��د حزب اهلل 
علیه اس��رائیل در حال کاهش اس��ت، » تفکری 
رؤیایی « اس��ت. « مایکل هراری، س��فیر سابق 
اسرائیل در قبرس، از مؤسسه میتویم نیز معتقد 
است »هیچ کس قرار نیست س��الح حزب اهلل را 
بگیرد؛ این موضوع اصاًل در دستور کار نیست.« 
 همچنی��ن دیوی��د داوود، کارش��ناس لبنان در 
شورای آتالنتیک، می گوید: » نتیجه این انتخابات 
پارلمانی، هر چه که باشد، هرگز تأثیر عمده ای بر 
نفوذ حزب اهلل در داخل کشور نخواهد داشت«. 
به گفته داوود،  آنها )حزب اهلل( از طرق مختلف، 
توانسته اند زرادخانه )تسلیحاتی( خود را حفظ و 
زیرساخت های سازمانی خود را توسعه دهند و به 
کار    هایی در سوریه، عراق و یمن دست بزنند که 
این کارشناس اس��رائیلی آنها را  »ماجراجویی« 
نامیده است. همچنین آموس گیالد، مدیر اجرایی 
مؤسسه سیاست و استراتژی در دانشگاه رایشمن 
هرتزلیا می گوید: »بین بیروت و مرز]اس��رائیل[ 
۱۵هزار موش��ک وجود دارد و کس��ی که آنها را 
عملیاتی می کند نصراهلل اس��ت. ح��زب اهلل تنها 
بازیگری اس��ت که در آنجا س��ازماندهی ش��ده 
است.«  گیالد می گوید: »انتخابات این مسائل را 
حل نمی کند. نتایج به گونه ای است که یا حزب اهلل 
رهبری می کند یا از این بحران ]اقتصادی[ برای 

قوی تر شدن استفاده می کند.«


