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حزب اهلل: 77 نماینده پارلمان جدید
موافق مقاومت علیه اسرائیل هستند

معاون دبیرکل ح�زب اهلل لبنان ضمن اش�اره به کم ش�دن تعداد 
نماین�دگان 14 م�ارس در پارلم�ان جدی�د گف�ت 77نماین�ده 
ب�ا مقاوم�ت علی�ه دش�من صهیونیس�تی مواف�ق هس�تند. 
به گزارش فارس، شیخ »نعیم قاسم«  در گفت وگو با شبکه »المنار « گفت: 
روابط حزب اهلل با متحدان تنها محدود به انتخابات پارلمانی نمی شود و 
همیشه با آنها همکاری داشته اس��ت. وی در ادامه تصریح کرد: خواهان 
اکثریت پارلمانی نیستیم و بر این اس��اس که اکثریت برای ما باشد، کار 
نمی کنیم. باقیمانده های ۱۴ مارس در انتخابات س��ابق ۴۷ نماینده در 
پارلمان داشتند و اکنون ۳۶ نماینده دارند و این یک عقبگرد واضح است. 
شیخ قاس��م افزود: پارلمان بر این اساس که چه کس��ی با مقاومت علیه 
اسرائیل موافق است و چه کسی موافق نیست، ۷۷ نماینده موافق مقاومت 
دارد. معاون حزب اهلل سپس گفت: ما روابطی با نمایندگان میانه  رو مستقل 
و گروه ها و سازمان های شیعه غیرمرتبط با سفارتخانه    ها داریم. ما به عنوان 
حزب اهلل در جنبش ۱۷ اکتبر به کسی خیانت نکردیم مگر کسانی که به 
س��فارتخانه    ها مرتبط هستند و این حق هر کسی اس��ت که درد خود را 
بگوید. شیخ قاسم تصریح کرد: ما به عنوان حزب اهلل خیال مان راحت است 
و معتقدیم حز ب اهلل برای ما و مردم موفقیت آمیز بوده است. اشخاصی که 
از دست دادیم خسارتی موقت است. تعداد دیگری از نمایندگان پس از 
جلسات و گفت وگو با آنها در صف بندی ملی خواهند بود. وی ضمن اعالم 
حمایت از نامزدی »نبیه بری « برای دور بعدی ریاست پارلمان لبنان، از 
دیگر گروه    ها هم خواست از این نامزدی حمایت کنند. شیخ قاسم در ادامه 
از تشکیل دولت وحدت ملی حمایت کرد و گفت، سخت است که کشور 
بدون دولت وحدت ملی پیشرفت کند. انتخابات پارلمانی لبنان یک   شنبه 
)۲۵ اردیبهشت( برگزار شد و پس از آن باید تکلیف انتخاب رئیس پارلمان، 

نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور مشخص شود. 
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  العامری: برای پایان انسداد سیاسی همکاری جمعی نیاز است 
هادی العامری، رئیس ائتالف » الفتح « عراق در جریان دیدار با بهاء الدین 
دبیرکل حزب » اتحاد اسالمی کردستان « و هیئت همراه وی در بغداد، اعالم 
کرد، مرحله کنونی نیازمند فداکاری همگان برای پایان دادن به انس��داد 
سیاسی است. به گزارش سایت ش��فق نیوز، هادی العامری پس از دیدار 
با بهاءالدین با صدور بیانیه ای اعالم کرد: ما امیدواریم که برای حل انسداد 
سیاسی و تشکیل دولت در نزدیک  ترین زمان ممکن جهت حل مشکالت 
بس��یاری که ملت عراق از آن رنج می برند، توافقی حاصل ش��ود. العامری 
همچنین تصریح کرد: افکار و عقاید ما با اتحاد اسالمی کردستان هماهنگ و 
یکسان بود و همه باید برای برون رفت از بحران کنونی تالش کنند و مرحله 
کنونی و حل و بررسی وضعیت اقتصادی مستلزم این است که همه برای 
حل انسداد سیاسی فداکاری کنند. در همین راستا، بهاءالدین تأکید کرد: 
این نشست، یک دیدار برادرانه بود و ما در مورد تمام مسائل کنونی که در 
رأس صحنه سیاس��ی قرار دارد، به بحث و تبادل نظر پرداختیم و با هادی 
العامری افکار و ایده های هماهنگ و نزدیکی داش��تیم و بر سر برخی امور 

ضروری تفاهمی حاصل شد. 
-----------------------------------------------------

  اصالحات بن زاید در کابینه امارات 
منابع خبری امارات از نخستین تغییرات در کابینه این کشور در دوره رئیس 
جدید امارات خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات )وام(، محمد 
بن راشد آل مکتوم، حاکم دوبی و نخست وزیر امارات اعالم کرد که تغییر 
ساختاری در بخش وزارت آموزش این کشور با موافقت محمد بن زاید آل 
نهیان، رئیس جدید امارات صورت گرفته است. طبق این گزارش، بر اساس 
تغییرات صورت گرفته، » احمد الفالسی«، به جای » حسین الحمادی « به 
عنوان وزیر تربیت و آموزش، » ساره االمیری « به جای » جمیله المهیری « به 
عنوان وزیر مشاور آموزش عمومی و تکنولوژی و » ساره المسلم « به عنوان 
وزیر مشاور آموزش زودهنگام منصوب شدند. وام همچنین گزارش داد که 
یک اداره فدرال آموزش زودهنگام تحت نظارت ساره المسلم تشکیل شده 
است. همچنین شورای آموزش و منابع انسانی به ریاست عبداهلل بن زاید آل 
نهیان، وزیر امور خارجه امارات با هدف نظارت بر پروژه آینده آموزش در این 
کشور تشکیل می شود. این نخستین تغییرات جزئی در کابینه دولت امارات 

پس از گذشت حدود یک هفته از ریاست محمد بن زاید به شمار می رود. 
-----------------------------------------------------
   المشاط: چشم طمع خارجی به یمن معلول وابستگی و وادادگی بود

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن به مناسبت سالگرد اتحاد 
این کشور گفت که جشن گرفتن این مناسبت، واقعیت های تلخ و طمع های 
خارجی را از بین نمی برد. المشاط با بیان اینکه طمع کشورهای خارجی 
ناشی از آفت وابس��تگی و وادادگی طی چند دهه است، تأکید کرد: جشن 
گرفتن این روز به این معناست که تمامی توطئه های خارجی برای تجزیه 
و تقسیم یمن به شکست منتهی خواهد شد. شبکه المسیره به نقل از این 
مس��ئول یمنی گزارش داد، مداخالت خصمانه و رهبری آشکار مزدوران 
فاسد کشورهای خارجی، خطر این کشور  ها را افزایش می دهد. وی با اشاره 
به اینکه ملت یمن، سازنده این اتحاد هستند، نه احزاب، خاطر نشان کرد، 
این ملت، قابل شکست نیستند و یمن نیز قابل تجزیه نیست. این مسئول 
یمنی ابراز اطمینان کرد که تمامی محاسبات دشمنان شکست خواهند 
خورد و »جنگ همچنان طوالنی است زیرا کشورهای متجاوز به رهبری 

امریکا همچنان علیه کشور ما دست به شرارت می زنند.«
-----------------------------------------------------

  دیدار مقام های ارشد جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
نخس��ت وزیر ارمنس��تان و رئیس جمهور آذربایجان در نشست بروکسل 
توافق کردند تا برای طرح صلح قره باغ همکاری بیشتری داشته باشند. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق بین الهام علی اف و نیکول پاشینیان، 
رئیس جمهور آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان در حالی صورت گرفته که 
اعتراضاتی گسترده در ایروان از سوی اپوزیسیون علیه پاشینیان بابت اینکه 
موضع » خیلی نرمی « در قبال دولت باکو دارد، ش��کل گرفته است. شارل 
میش��ل، رئیس ش��ورای اروپا با رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیر 
ارمنستان پیش از نشست سه جانبه درباره قره باغ، دیدارهای دو جانبه داشت. 
همچنین قرار است یک نشست سه جانبه دیگر در ژوئیه یا اوت سال جاری 
میالدی برگزار شود. میشل در بیانیه ای پس از نشست و اعالم اینکه وزرای 
خارجی دو کشور در هفته های آتی دیدار می کنند، گفت: مقام های دو کشور 
توافق کردند تا گفت وگو  ها درباره آینده معاهده صلح حاکم بر روابط بین باکو 

و ایروان را ادامه دهند. 
-----------------------------------------------------

  سازمان ملل: بیش از 1۰۰ میلیون در جهان آواره شده اند
آژانس پناهندگان س��ازمان ملل در گزارش��ی جدید اعالم کرد که بیش 
از ۱۰۰میلیون تن در جهان به دالیلی از جمله خش��ونت، مناقشه، نقض 
حقوق بشر و آزار و شکنجه از خانه های خود بیرون رانده شده اند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
اعالم کرد که جنگ اوکراین و درگیری طوالنی در کشور  هایی مانند اتیوپی 
و جمهوری دموکراتیک کنگو، از عوامل افزایش این آمار هس��تند. فیلیپو 
گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیانیه ای اعالم 
کرد: این سابقه ای است که هرگز نباید ثبت   می شد. این باید زنگ خطری 
باش��د برای پیش��گیری از مناقش��ات تخریب کننده، پایان دادن به آزار و 
شکنجه و رسیدگی به دالیل زمینه ای و پنهانی که مردم بی گناه را به گریز 
از خانه های شان وادار می کند. آمار این نهاد سازمان ملل شامل پناهندگان، 
پناهجویان و افرادی است که در کشور خود بی خانمان شده اند. اخیراً یک 
نهاد حقوق بشری گفت کسانی که در کشورهای خود آواره شده اند تا پایان 

سال گذشته میالدی به ۶۰ میلیون تن رسیده اند. 

پکن: واشنگتن مواظب صحبت کردنش
درباره تایوان باشد

در ادامه سیاست واشنگتن در همراه کردن دیگر کشور   ها به منظور 
مواجهه با تنش های جهانی، بعد از اوکراین نوبت به چین رس�یده 
است. رئیس جمهور امریکا به صراحت گفته که اگر چین علیه تایوان 
اقدام نظامی صورت دهد، واشنگتن نیز در حمایت از تایپه وارد عمل 
خواهد شد. پکن ضمن هشدار شدید به واشنگتن، خطاب به طرف 
امریکایی گفت که ش�رایط اوکراین با تایوان قابل مقایسه نیست. 
دونالد ترامپ در دوران تصدی ریاس��ت جمهوری با دست گذاشتن 
روی سهم کشورهای عضو س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
عماًل به ش��رکای امریکا تفهیم کرد که باید در عرصه شراکت، سهم 
خود را بپردازند. چنین رویکردی اگرچ��ه در دولت دموکرات امریکا 
ادامه پیدا نکرد اما در سیاس��ت های جو بایدن درباره جنگ اوکراین 
و به میدان کشیدن اروپایی   ها برای تقابل با روسیه خود را نشان داد. 
سیاست بس��یج کردن کشورهای جهان در راس��تای اهداف امریکا، 
مدتی بعد از جنگ اوکراین، حاال به شرق آسیا کشیده شده تا جایی 
که در دیدار سران امریکا و ژاپن، صحبت از اصالح شورای امنیت برای 
عضویت دائم توکیو به میان آمده اس��ت. جو بایدن دیروز در جریان 
سفر به ژاپن و دیدار با فومیو کیش��یدا، نخست وزیر این کشور گفت: 
»ائتالف امریکا- ژاپن رکن و پایه ای برای صلح و شکوفایی در منطقه 
هند- آرام بوده اس��ت و ایاالت متحده به طور کام��ل به دفاع از ژاپن 
متعهد است. « نخست وزیر ژاپن هم در اظهاراتی مشابه اعالم کرد که 
ژاپن و ایاالت متحده باید جهان را برای اجرای اصل »منطقه باز و آزاد 
هند و اقیانوس آرام « رهبری کنند. در گزارشی که شبکه تلویزیونی 
ژاپنی NHK منتشر کرده، آمده است که رئیس جمهور ایاالت متحده، 
نیاز به اصالح شورای امنیت سازمان ملل و تمایل ژاپن برای عضویت 

دائمی در آن را تأیید کرده است. 
 همسان سازی شرایط اوکراین با تایوان

از زمانی که ترامپ از توافق تجاری چندملیت��ی که اکنون به عنوان 
توافقنامه جامع برای مشارکت ترانس-پاسیفیک شناخته می شود، 
کناره گیری و زمینه را برای گسترش نفوذ چین فراهم کرد، واشنگتن 
س��تون اقتصادی برای تعامل با منطقه هند- اقیانوس��یه ندارد. این 
موضوعی است که مقامات فعلی کاخ سفید از آن غافل نیستند. از این 
رو، تایوان که همواره زمین مناقش��ه میان چین و امریکا بوده است، 
دیگر نقطه ای بود ک��ه جو بایدن درباره آن بیانیه  داد و به روش��نی از 
تایوان حمایت کرد. در این بیانیه آمده اس��ت: »اگ��ر چین به تایوان 
حمله کند، ایاالت متحده به صورت نظام��ی در رابطه با این موضوع 
مداخله و از تایوان حمایت خواهد کرد. « بایدن خاطرنش��ان کرد که 
پس از حمله روس��یه به اوکراین، محافظت از این جزیره مسئولیت 
» بسیار خطیری « است. امریکا در راستای، سیاست چین واحد، پکن 
را در قالب دولت چین می شناسد و اگرچه روابط دیپلماتیکی با تایوان 
ندارد اما با این حال امریکا روابط غیررسمی خود را با تایوان از جمله 
سفارت دوفاکتو در تایپه حفظ می کند و تجهیزات نظامی به تایوان 
ارسال می کند. بایدن در بخش دیگری از کنفرانس خبری در توکیو 
گفت: »ما در قبال تایوان متعهد ش��ده ایم. هرگونه زور و اجبار چین 
علیه تایوان نامناسب و زشت تلقی خواهد شد. « رئیس جمهور امریکا 
تحوالت شرق آسیا را به وقایع اوکراین گره زد و گفت:» چین با اقدام 
خود کل منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد و اتفاقی مشابه اوکراین رخ 
خواهد داد. امیدوارم والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بهای حمله 
خود به اوکراین را بپردازد تا به چین نشان دهد که درصورت حمله به 

تایوان، با چه چیزی مواجه خواهد شد.«
 مقایسه ای پوچ، امریکا مواظب موضع گیری اش باشد

س��خنان رئیس جمهور امریکا به تنش میان کاخ س��فید و وزارت 
خارجه چین نیز منجر ش��د. یک مقام کاخ س��فید که خواس��ت 
نامش فاش نش��ود، در دفاع از موضع بایدن گف��ت: »همانطور که 
رئیس جمهور گفت، سیاست ما تغییر نکرده است. وی بر سیاست 
چین واحد و تعهد ما در قبال صلح و ثبات در سراس��ر تنگه تایوان 
تأکید کرد. « این مقام کاخ سفید در ادامه افزود: »وی همچنین بر 
تعهد ما طبق قانون روابط تایوان برای ارائه ابزار نظامی برای دفاع از 
خود، تأکید کرده است«. وی با ادعای اینکه امریکا به سیاست »چین 
واحد« متعهد است، مدعی ش��د دولت پکن در حال بازی کردن با 
آتش درخصوص تایوان است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز 
دو   شنبه در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور امریکا گفت: »موضوع 
تایوان و اوکراین کاماًل متفاوت است و مقایسه آنها پوچ است. تایوان 
بخشی از خاک چین است و ما به هیچ کش��وری اجازه دخالت در 
امور داخلی خود را نمی دهی��م. ما از ایاالت متح��ده می خواهیم 
هنگام صحبت در مورد موضوع تایوان مراقب باش��د. « سخنگوی 
وزارت خارجه چین همچنین به تهدیدهای شدیداللحن جو بایدن 
علیه کشورش اشاره کرد و گفت: »امریکا می داند که چین قادر به 

حفاظت از خاک خود است.«

بایدن درگیر بحران
 شیر خشک و استیضاح

در ش�رایطی ک�ه می�زان رضای�ت از عملک�رد رئیس جمه�ور 
امری�کا همچن�ان رو ب�ه کاهش اس�ت ت�ا جایی که درخواس�ت 
اس�تیضاح وی نی�ز مط�رح ش�ده، بح�ران تهی�ه شیرخش�ک 
در ای�ن کش�ور و اع�الم وضعی�ت اضط�راری در نیوی�ورک 
ه�م ب�ه مش�کلی اساس�ی ب�رای بای�دن تبدیل ش�ده اس�ت. 
روند نزولی میزان رضایت از عملکرد جو بایدن ادامه دارد. بر اس��اس 
نظرسنجی اخیر یوگاو به سفارش دانشگاه ماساچوست در امهرست، 
۶۸ درصد جمهوریخواهان خواستار اقدام کنگره در استیضاح بایدن 
شده اند. در عین حال، کمی بیش از یک س��وم از هزار شرکت کننده 
در نظرس��نجی )۳۴ درص��د( معتقدند مجلس��ی که تح��ت کنترل 
جمهوریخواهان است باید بایدن را اس��تیضاح کند. این در شرایطی 
اس��ت که بحران کمبود شیرخش��ک در امریکا همچنان خبرس��از 
است. در ش��رایطی به دلیل کمبود شیرخشک در نیویورک وضعیت 
فوق العاده اعالم ش��ده که دولت دموکرات جو بای��دن برای رفع این 
بحران به اس��تفاده از هواپیماهای نظامی متوس��ل شده است. طبق 
گزارش ها، یک   ش��نبه اولین محموله حامل چندین تن شیرخشک 
مورد نیاز کودکان از آلمان وارد امریکا شد. با این همه، این بحران در 
یکی از بزرگ ترین شهرهای امریکا به طور ویژه نمود داشته است. در 
گزارش شبکه خبری فاکس نیوز آمده است که اریک آدامز، شهردار 
دموکرات نیویورک در این شهر وضعیت اضطراری اعالم کرد تا امکان 
مقابله با باال رفتن قیمت این محصول اساسی فراهم شود. دفتر اریک 
آدامز که از هم حزبی   های بایدن اس��ت، خبر داد با این اقدام شهردار، 
اداره »حمایت از مصرف کنندگان و کارگران نیویورک « اختیار الزم 
را برای جلوگیری از افزایش قیمت شیرخشک در این شهر به دست 
آورده است. شهردار نیویورک در فرمان اعالم وضعیت اضطراری در این 
شهر امریکا تصریح کرد که بحران کمبود شیرخشک در خانواده های 
نیویورک باعث ایجاد »درد و اضطراب غیرقابل تصور« ش��ده است و 
گفت: »ما باید با فوریت اقدام کنیم. این دستور اجرایی اضطراری به ما 
کمک می کند با افزایش قیمت این کاالی اساسی و هر خرده فروشی 
که می خواهد از این بحران سرمایه گذاری کند، مقابله کنیم. پیام ما 
به مادران و خانواده های در حال مبارزه )با بحران کمبود شیرخشک( 
ساده است؛ شهر ما تمام تالش خود را برای کمک به شما در این دوره 

چالش برانگیز انجام خواهد داد.«

با اشاره به تداوم جنگ اوکراین

بورل: ذخایر نظامی اتحادیه اروپا رو به اتمام است 

کشورهای غربی    گزارش  یک
که تا چندی پیش 
مدعی بودند جنگ اوکراین را تا زمان شکست 
روس�یه ادامه داده و تمام نیازهای تسلیحاتی 
کی ی�ف را تأمین خواهن�د کرد، هنوز س�ه ماه 
نگذشته کاسه گدایی به دست گرفته و از ضعف 
نظامی خود می گویند. مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا دیروز با اشاره به کمک های نظامی 
اروپا به اوکراین گفت که ذخایر نظامی کشورهای 
اروپایی رو به اتمام است. روسیه که به تنهایی 
همه تسلیحات مورد نیاز نیروهایش را در جبهه 
اوکراین تأمین می کند، تاکنون از کاهش ذخایر 
اس�ت.  نگفت�ه  س�خن  خ�ود  تس�لیحاتی 

کش��ورهای اروپایی و امریکا بار   ها ادعا کرده اند 
که جنگ اوکراین برای چندین سال آینده ادامه 
خواهد داشت و آنها متعهد به دفاع از این کشور 
هس��تند اما آنگونه که از اظهارات مقامات غربی 
بر می آید این حمایت   ه��ا نمی تواند برای مدت 
طوالنی تداوم داشته باشد. جوزف بورل، مسئول 

سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپ��ا در تازه    ترین 
اظه��ارات خود درب��اره بح��ران اوکراین گفت: 
»حمله روس��یه به اوکراین ش��کاف    هایی را در 
توانایی های دفاعی ما نشان داد و این هشداری 
برای امنیت اتحادیه اروپاست.« بر اساس گزارش 
الجزیره، ب��ورل تأکید کرد، ما بای��د هزینه های 
دفاعی خ��ود را افزای��ش دهیم تا ش��کاف های 
ناش��ی از عدم س��رمایه گذاری در قابلیت های 
دفاعی را پر کنیم. مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا با اشاره به ارسال سالح و تجهیزات 
نظامی به اوکراین اضافه کرد:»کمک های نظامی 
کشور   هایی اروپایی به اوکراین ذخایر نظامی این 
کشور   ها را کاهش داده است. « بورل با اشاره به 
کمبودهای نظامی اتحادیه اروپا در یک پس��ت 
وبالگی نوشت: »کاهش ذخایر نظامی در نتیجه 
کمک های نظامی به اوکراین بارز   ترین نمونه از 
این کمبودهاس��ت. در هر ص��ورت این در صدر 
مسائلی است که ما از کاهش بودجه نظامی و عدم 
سرمایه گذاری در گذشته به ارث برده ایم. « وی 
در ادامه استدالل کرد که توانمندی های دفاعی 

و هزینه های نظام��ی اتحادیه اروپ��ا با آنچه که 
برای مقابله با تهدیدات امنیتی مورد نیاز است 
مطابقت ندارد. مقام ارش��د دیپلماتیک اتحادیه 
اروپا افزود: » از سال ۱999 تا ۲۰۲۱، هزینه های 
دفاعی ترکیب��ی اتحادیه اروپا تنه��ا ۲۰درصد 
افزایش یافته اس��ت، در حالی که این رقم برای 
امریکا ۶۶ درص��د، برای روس��یه ۲99 درصد و 
برای چین ۵9۲ درصد اس��ت. « بورل در نهایت 
درخواست کرد که اتحادیه اروپا باید هزینه های 
نظامی خود را افزایش دهد تا نیروهای مس��لح 
مدرن و قابل همکاری فراهم کند و ذخایر نظامی 
خود را دوباره پر کند. وی همچنین پیشنهاد کرد 
ظرف پنج سال آینده قابلیت های نظامی، به ویژه 
دفاع هوایی، سایبری و فضایی اتحادیه اروپا باید 

افزایش یابد. 
به رغم هشدارهای مسکو، کشورهای غربی از زمان 
آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین مرتباً در 
حال ارسال سالح و تجهیزات نظامی به این کشور 
هستند و مقامات اروپایی و امریکایی بار   ها اعالم 
کرده اند بودند که تا هر زمان جنگ اوکراین ادامه 

داشته باش��د، نیازهای تس��لیحاتی این کشور را 
تأمین خواهند کرد اما با توجه به گفته های بورل، 
به نظر می رسد غربی   ها در آینده با چالش بزرگی 
در کمک های نظامی ب��ا اوکراین مواجه خواهند 
ش��د، چرا که بحران مواد غذایی ناش��ی از جنگ 
اوکراین بسیاری از کش��ور   ها را به سمت اعمال 
سیاس��ت   ها برای کاهش ص��ادرات اقالم غذایی 
س��وق داده اس��ت و بنابراین غربی   ها در افزایش 
بودجه های دفاعی خود با محدودیت های زیادی 
مواجه خواهند شد. از س��وی دیگر، بخش عمده 
تسلیحاتی که غربی   ها به اوکراین ارسال می کنند 
توسط روس   ها منهدم می شود که در میدان جنگ 
به کار گرفته نمی شوند و عماًل هزینه های زیادی را 

روی دوش غربی   ها می گذارد. 
 احتمال استفاده روسیه از سالح اتمی 

هرچند مقامات روس��یه گفته اند ک��ه الزامی به 
استفاده از س��الح هس��ته ای در اوکراین ندارند، 
اما مقام��ات امریکایی همچنان اس��تفاده از این 
نوع س��الح   ها را محتمل می دانند. رئیس سابق 
س��تاد مش��ترک ارتش امریکا گفت که مقامات 
واشنگتن باید احتمال اینکه روسیه در بحبوحه 
حمله خود به اوکراین از سالح هسته ای استفاده 
کند، را در نظر بگیرند. مایک مولن یک   شنبه شب 
به شبکه ای بی س��ی گفت: واقعاً دانستن این که 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه در برهه 
زمانی مشخص به چه فکر می کند، بسیار دشوار 
است. قطعاً او درباره این صحبت کرده است. گمان 
می کنم ما باید اطمینان حاصل کنیم که آن را به 
عنوان یک احتمال در نظر بگیری��م. « او با بیان 
اینکه امیدوار است بازدارندگی مؤثر باشد، گفت: 
آنها ویرانگر   ترین تس��لیحاتی را که تاکنون روی 
زمین تولید شده اس��ت، در اختیار دارند. مایک 
مولن گفت: »باید یادآوری کنیم که ما به عنوان 
کشوری که در دهه ۱9۴۰ واقعاً از آن تسلیحات 
استفاده کرد، باید هر کاری که ممکن است انجام 
دهیم تا مطمئن شویم از این تسلیحات استفاده 
نمی شود. با این حال آنها بخشی از زرادخانه پوتین 
هستند. « او در ادامه تأکید کرد: »پوتین به خوبی 
گوشه رینگ افتاده و مشت خورده، بنابراین ما باید 
به طور حتم در نظر داشته باشیم که این اقدامی 
است که ممکن است او انجام دهد. « این اظهارات 
درحالی است که روس   ها در ماه های اخیر هرچند 
برخی کشورهای اروپایی را به حمله اتمی تهدید 
کرده اند اما با این حال بار   ه��ا اعالم کرده اند تنها 
در صورتی از سالح اتمی اس��تفاده می کنند که 

موجودیت شان به خطر بیفتد. 

گزارش خبری-تحلیلی از ابعاد منطقه ای حادثه تروریستی خیابان مجاهدین

ترور در تهران واکنش به تغییر بازی  در سوریه
 ت�رور حس�ن صیادخدایی، ش�هید مدافع 
حرم در قلب تهران، با تحوالت این روزهای 
سوریه ارتباطی تنگاتنگ دارد ؛ رویدادی که 
رویارویی ایران با رژیم صهیونیستی را وارد 
مرحله ای جدید خواه�د کرد. حاال دیگر، به 
جای برنامه هس�ته ای، ضریب نفوذ امنیتی 
ایران  درخارج نزدیک سرزمین های اشغالی، 
به کانون نگرانی های امنیتی در تل آویو تبدیل 
ش�ده و حادثه تروریس�تی روز یک شنبه، 
نماد کلی�د خوردن ی�ک فاز جدید اس�ت. 

روز یک      ش��نبه در حالی که بنی گانتس، وزیر 
جنگ رژی��م صهیونیس��تی در واش��نگتن با 
مقام ه��ای امریکایی در ح��ال چانه زنی درباره 
نگه داشتن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم 
امریکا بود، دو موتورسوار در خیابان مجاهدین 
تهران، حسن صیادخدایی را نزدیک خانه اش 
با شلیک پنج گلوله ترور کردند. بالفاصه پیکان 
توجهات در تهران به س��مت تل آویو چرخید و 
البته اسرائیلی      ها هم مثل همیشه بدون تأیید 
یا رد دخالت در این عملیات، به سیاست سنتی 
ابهام ادامه دادند. بنی گانتس بعد از مالقات با 
لوید آس��تین، وزیر دفاع امریکا در واشنگتن، 
هنگام شرکت در یک مراسم ویژه صهیونیست      ها 
در شهر نیویورک در پاسخ به سؤالی درباره ترور 
حسن خدایی در تهران از اظهارنظر در این باره 
خودداری کرد ولی گفت: »دولت اسرائیل بسیار 
قوی است. من به همه گزارش های مختلفی که 
در همه مکان       ها مطرح می شوند، نمی پردازم.«  با 
این حال، منابع اسرائیلی مانند ترورهای قبلی، 
با ایما و اشاره، این سیگنال را به طور تلویحی به 
جهان مخابره کردند که آنها پشت پرده ترور در 
تهران هستند. یوسی ِملمان، خبرنگار اسرائیلی 
که اغلب در این گونه ترور      ها اظهارنظر می کند 
س��اعتی بعد از ترور توئیت کرد:»من تخمین 
می زنم موساد مسئول ترور افس��ر ارشد سپاه 
قدس در تهران است. «در دوحه که این روز      ها 
به دلیل مناس��بات نزدیک با ته��ران در مرکز 
توجه      ها ق��رار دارد، یک مقام ایرانی به ش��بکه 
الجزیره مس��تقر در دوحه گفته که این ترور به 
منزله »عبور از خط قرمز« است و مسئوالن آن 

»بهای سنگینی خواهند پرداخت.«
سوای اینکه تهران این بار چگونه از تل آویو انتقام 
خواهد گرفت، ترور عصر یک شنبه، شروع یک 
مرحله جدید در رویارویی امنیتی ایران با رژیم 

صهیونیستی است که مرکز توجه      ها را از برنامه 
هسته ای به س��مت نفوذ منطقه ای ایران سوق 
می دهد. اس��رائیلی      ها در ترورهای قبلی، اغلب 
محققان هسته ای یا کسانی را هدف گرفته اند 
که دس��ت کم خود مدعی بودند مس��تقیم یا 
غیرمس��تقیم با برنامه هس��ته ای ایران ارتباط 
دارند ولی این بار حسن صیادخدایی، سرهنگ 
پاسدار هدف قرار گرفت که نماد رویارویی ایران 

با رژیم صهیونیستی در سوریه است. 
  در سوریه چه خبر است؟

ترور حسن صیادخدایی با رویدادهای هفته های 
اخیر در س��وریه ارتباط تنگاتن��گ دارد. رژیم 
صهیونیستی حوالی ساعت ۲۳ جمعه شب این 
هفته، برای چندمین بار به س��وریه حمله کرد 
که در جریان این حمله به ریف جنوبی دمشق، 
سه افس��ر پدافند ارتش س��وریه کشته شدند و 
خساراتی به نزدیک منطقه زینبیه دمشق وارد 
ش��د، منطقه ای که به دلیل حساس��یت باالی 
نیروهای مقاومت کمتر ه��دف قرار می گرفت. 
حمله جمعه ش��ب به ش��کل کم س��ابقه ای با 
موش��ک های زمین به زمین انجام شد؛ تحولی 
که نشان دهنده اوج گیری رویارویی اسرائیلی      ها 
با جریان مقاومت است. منابع غیر رسمی روس 
چند هفته است که گزارش می کنند مسکو در 
کشاکش جنگ اوکراین در حال تخلیه بخشی از 
نیروهای خود از سوریه است و طی روزهای اخیر 
هم گزارش ش��ده که ارتش روسیه بخش های 
مهمی از مناطق تخلیه ش��ده از جمله انبارهای 

مهم��ات » مهین « را در ش��رق اس��تان حمص 
س��وریه تحویل حزب اهلل لبنان داده است. این 
روند اسرائیلی      ها را به شدت از چرخش معادالت 
امنیتی سوریه به سود تهران و متحدانش نگران 
کرده است. در حالی که در سه  چهار روز اخیر، 
کارشناسان گفته اند که تشدید حمالت تل آویو 
به س��وریه به دلی��ل نگرانی از نزدیک ش��دن 
نیروهای مح��ور مقاومت ب��ه نزدیکی مرزهای 
جوالن است، حاال منابع اسرائیلی می گویند که 
ترور عصر یک      شنبه تهران هم با روند جاری در 
س��وریه ارتباط دارد. یدیعوت آحرونوت دیروز 
نوش��ت:»ارتش اس��رائیل حمالت خود را علیه 
اهداف ایرانی در سوریه از جمله حمله منتسب به 
اسرائیل در جمعه گذشته به فرودگاه بین المللی 
دمش��ق افزایش داد. همه هدف این اس��ت که 
نیروی ق��دس را تا حد امکان از مرز اس��رائیل و 
س��وریه در بلندی های ج��والن دور کنند.« در 
حالی که طی یک دهه گذش��ته، اسرائیلی      ها با 
ترور هدفمند دانش��مندان هس��ته ای به دنبال 
پمپاژ وحش��ت در میان محققان و دانشمندان 
هس��ته ای ایران بودند، حاال یدیعوت آحرونوت 
نوشته که »اسرائیل با حمالتی که به آن نسبت 
داده می شود، به ژنرال های آینده )ایرانی( نشان 
می دهد که در خارج کردن ایران از سوریه ، ذی 
نفع هستند.« به نوشته این روزنامه  » ترور خدایی 
را می توان با این سیاست مرتبط دانست « زیرا به 
ادعای این روزنامه، »خدایی  ب��ه عنوان معاون 
فرمانده نیروی قدس قاسم س��لیمانی، وظیفه 

برقراری ارتب��اط بین ایران و گروه تروریس��تی 
حزب اهلل لبنان را بر عهده داشت.«

  تغییر در معادله درگیری 
موفقیت چنین سیاس��تی واقع��اً در رده های 
نظامی سپاه پاسداران و نیروی قدس که اغلب از 
میان داوطلبان انتخاب می شوند، به طور جدی 
محل تردید است، به خصوص که اهداف ایران در 
سوریه در یک روند پیچیده از تصمیم گیری های 
اس��تراتژیک انجام می شود. س��ابقه ترورهای 
هسته ای هم نشان داده که این گونه سیاست ها، 
اغلب اوقات در روند تصمیم سازی      ها در تهران، 
اثری معک��وس دارد. تحت چنین ش��رایطی، 
ناظران حدس می زنند ک��ه ترور صیادخدایی، 
روند رویارویی استراتژیک ایران با اسرائیلی      ها 
را در سوریه تشدید خواهد کرد، همانگونه که 
به گفته ی��ک منبع مطلع در ته��ران  ترور های 
هس��ته ای اواخر دهه ۱۳۸۰، منجر به سرعت 
گرفتن برنامه هس��ته ای ایران ش��د. » یوسی 
یهوش��واع « خبرنگار نظامی روزنامه یدیعوت 
آحرونوت می گوید که اگ��ر گزارش       ها در مورد 
عملیات روز یک      ش��نبه در ایران و جزئیات آن 
صحت داشته باش��د، می توان گفت که ظاهراً 
موس��اد علیه سپاه پاس��داران و به ویژه نیروی 
قدس در خاک ایران وارد عمل ش��ده اس��ت. 
در مقابل، یک مقام ایرانی به الجزیره گفته که 
ترور سرهنگ صیادخدایی، تغییرات اساسی در 
معادله درگیری ایجاد می کن��د، همانگونه که 
همین منبع این ترور را به منزله »عبور از خط 
قرمز« خوانده که مسئوالن آن »بهای سنگینی 

خواهند پرداخت«. 
اینکه این بهای سنگین چطور پرداخت خواهد 
شد، به درستی مشخص نیست ولی »العربیه« 
مدع��ی اع��الم وضعی��ت آماده ب��اش در مرز 
اسرائیل با لبنان و سوریه شد. روزنامه یدیعوت 
آحارونوت  ه��م از آماده باش ارتش اس��رائیل 
خبر داد. همچنین بر اس��اس گزارش »لبنان 
دیبیت«، اسرائیل سطح هش��دار امنیتی را در 
سفارتخانه هایش در جهان افزایش داده است؛ 
خبری که خبرنگار رادیو رژیم صهیونیستی نیز 
آن را تأیید کرده است. بر اساس گزارش شبکه 
عبری زبان »نیوز وان « یک��ی از دالیل نگرانی 
اسرائیل آن است که تهران اعالم کرده این ترور 
عبور از خط قرمز است و عواقب خاص به خود 
را دارد و جنایتکاران بهای س��نگینی بابت آن 

خواهند پرداخت. 
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