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ناتو مستقیم
 وارد جنگ اوکراین می شود؟

قرار است نشست سران س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( طی 
روزهای چهار         شنبه و پنج  شنبه آینده، 29 و30 ژوئن، در شهر مادرید، 
پایتخت اسپانیا، برگزار شود. شکی نیست که موضوع روسیه و حمله 
آن به اوکراین در صدر برنامه های این نشست است، چنان که این پیمان 
در این چند ماه چندین نشست در سطح سران و وزرای دفاع داشته و 
موضوع اصلی همگی بررسی وضعیت جنگ در اوکراین و نحوه کمک 
کشورهای عضو به اوکراین برای مقاومت در برابر نیروهای روسیه بوده 
و باید گفت که کمک های ناتو طیف گسترده ای از حمایت های متنوع 
از اطالعاتی گرفته تا تجهیزات و ادوات پیش��رفته نظامی و حتی اعزام 
نیروهای مزدور از کشورهای مختلف را در برگرفته است تا اینکه اوکراین 

بتواند در برابر روسیه تاب آورد. 
در واقع، اعضای ناتو و به خصوص امریکا طی بی��ش از چهار ماه و نیم 
از جنگ از تمام توان خود برای کمک به اوکراین استفاده کرده اند، به 
نوعی که حاال از جنگ نیابتی امریکا در اوکراین گفته می شود اما تاکنون 
گزینه مداخله مستقیم را در دستور کار خود قرار نداده اند. این چیزی 
بود که حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین از سوی ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو گفته          می شد و بعد از شروع جنگ نیز هم او و هم مقامات 
سیاسی و نظامی متحدان کلیدی غرب در ناتو می گفتند. شکی نیست 
که امریکا و متحدانش از ترس گسترش جنگ و حتی بروز یک جنگ 
هسته ای است که تاکنون ترجیح داده اند به صورت مستقیم با نیروهای 
روسیه درگیری نداش��ته باش��ند. با این حال، اوضاع و شرایط میدانی 
می تواند وضعیت را به نحوی درآورد ک��ه ناتو رویه ای متفاوت در قبال 
این جنگ در پیش بگیرد به خصوص اینکه استراتژی نظامی روسیه در 
این جنگ آشکارا تغییر کرده و به جای استراتژی حمله فراگیر اولیه، 
رو به اس��تراتژی نقطه ای و مرحله به مرحله آورده و توانس��ته آرام اما 

مطمئن به پیش برود. 
این تغییر اس��تراتژی به معنای موفقیت نهایی روسیه در این جنگ و 
شکست نهایی اوکراین است و دست کم امریکا و بریتانیا به هیچ وجه 
خواهان این نتیجه نیستند. یک راه مؤثر برای ممانعت از تحقق چنین 
نتیجه ای مداخله مس��تقیم ناتو در این جنگ اس��ت. به گفته راغده 
درغام، تحلیلگر امریکای��ی، این گزینه  می تواند غافلگیری نشس��ت 
مادرید باشد. او به نقل از منابعش در ناتو مدعی است که قدرت های ناتو 
آماده می شوند تا طبق منشور سازمان ملل، »عملیات  ویژه نظامی« در 
اوکراین انجام دهند. استراتژی مورد نظر در این نوع عملیات تمایز بین 
حمله به روسیه با حمله به نیروهای روسیه در اوکراین است تا اینکه 
ناتو از یک سو، خود را به صورت مستقیم درگیر روسیه نکرده باشد و 
از سوی دیگر مانع پیشروی نیروهای روسیه در اوکراین شود. به نظر 
درغام، این ن��وع مداخله ناتو تضمینی برای پی��روزی اوکراین، توقف 
عملیات روسیه و تغییری بزرگ در جریان جنگ است تا اینکه غرب و 
مسکو را از بن بست فعلی خارج کند. با این حال، این نوع مداخله ناتو با 
دو مشکل اساسی روبه رو است. مشکل نخست اختالف بین کشورهای 
عضو ناتو است. به نظر می رسد امریکا و بریتانیا مایل به شکست نظامی 
روسیه هستند و به این جهت، می توان این دو را حامی این نوع مداخله 
نظامی در این جنگ دانست اما کش��ورهای کلیدی اتحادیه اروپا و به 
خصوص آلمان، فرانسه و ایتالیا به جای شکست نظامی روسیه، خواهان 
مذاکره هستند و به این دلیل، می توان انتظار مخالفت آنها با این نوع 
مداخله را داشت. از س��وی دیگر، روسیه از ابتدا تأکید بر عدم مداخله 
اعضای ناتو در جنگ اوکراین داشته و حتی ناتو را تهدید به انتقام جویی 
هسته ای کرده است. نمی توان با اطمینان گفت که در صورت مداخله 
ناتو، روسیه از تسلیحات هسته ای یا دست کم از تسلیحات تاکتیکی 
هسته ای خود استفاده خواهد کرد یا نه اما این نکته مشخص است که 
جنگ وضع متفاوتی خواهد داشت و روسیه مجبور می شود با شدت 
بیشتری به جنگ ادامه دهد. در هر صورت، این احتمال وجود دارد که 
نشست آینده س��ران ناتو در مادرید وضعیت جنگ اوکراین را به کلی 

تغییر دهد و شرایط را بسیار سخت تر از قبل کند. 
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 آغاز تور منطقه ای بن سلمان 
ولیعهد عربستان عصر دو     ش��نبه در آغاز تور منطقه ای خود که شامل 
اردن و ترکیه نیز می شود، وارد مصر شد. به گزارش العربیه، طبق اعالم 
منابع مصری، عبدالفتاح السیس��ی، رئیس جمهور مص��ر در فرودگاه 
قاهره از محمد بن سلمان استقبال کرد. این سفر به دستور ملک سلمان 
بن عبدالعزیز، پادشاه عربس��تان و با هدف تحکیم و تقویت روابط بین 
عربس��تان و کش��ورهای منطقه در همه زمینه      ها انجام می شود. دفتر 
پادشاهی عربستان هم اعالم کرد که این سفر     ها در پاسخ به دعوت سران 
این کشور     ها صورت می گیرد. بسام راضی، سخنگوی ریاست جمهوری 
مصر نیز گفت: این سفر شامل گفت وگوهای دوجانبه با رئیس جمهور 
سیس��ی در مورد روابط دوجانبه و راه های تقویت آن، مسائل سیاسی 
منطقه ای و بین المللی است. قرار است در این سفرها، ولیعهد عربستان 
با رهبران این کشور     ها دیدار و درباره روابط دوجانبه و راه های ارتقای آن 

در زمینه های مختلف و موضوعات مهم گفت وگو کند. 
-----------------------------------------------------
  عضوی�ت گرجس�تان در ناتو به ح�ل اختالفات با روس�یه 

بستگی دارد
نخست وزیر گرجستان اعالم کرد که این کش��ور قبل از عضویت در 
ناتو باید اختالفات ارضی خود را با روس��یه حل کن��د. بنابر گزارش 
خبرگزاری رویترز، »ایراکلی گاریباشویلی « نخست وزیر گرجستان 
روز سه      ش��نبه در اظهاراتی موض��ع خود را درب��اره موضوع عضویت 
احتمالی این کشور در س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( بیان 
کرد. این مقام ارشد گرجستانی اعالم کرد که گرجستان باید قبل از 
عضویت در ناتو، اختالفات ارضی خود را با روسیه حل کند. اظهارات 
نخست وزیر گرجستان درباره منوط بودن الحاق این کشور به ناتو به 
حل اختالفات ارضی با روسیه در شرایطی مطرح شده که روز دو     شنبه 
دهها هزار نفر در تفلیس تظاهرات برپ��ا کردند. تظاهرات در تفلیس 
با موضوع حمایت احزاب سیاسی این کش��ور از الحاق گرجستان به 

اتحادیه اروپا صورت گرفت. 
-----------------------------------------------------

  خاورمیانه، مقصد ۴۳ درصد از صادرات تسلیحاتی امریکا
مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی اس��تکهلم گزارش داد، خاورمیانه 
دومی��ن مقص��د تس��لیحات جه��ان اس��ت و 32 درص��د از واردات 
س��الح های جهان را به خود اختصاص داده اس��ت. به گزارش پایگاه 
میدل ایست مانیتور، در گزارش ساالنه این مؤسسه سوئدی آمده است، 
از 20۱۷ تا 202۱، عربستان سعودی، مصر، قطر و امارات متحده عربی 
در میان ۱0 کش��ور واردکننده اصلی تس��لیحات قرار داشتند. در این 
گزارش آمده است: کش��ورهای خاورمیانه در 20۱۷ تا 202۱ نسبت 
به 20۱2 تا 20۱۶ ش��اهد افزایش 2/8 درصدی واردات تس��لیحات 
بودند. همچنین میزان واردات در 20۱2 تا 20۱۶ نسبت به 200۱ تا 
200۷ شاهد 8۶ درصد افزایش بود. براساس این گزارش »خاورمیانه 
۴3 درصد از تبادالت تسلیحاتی امریکا را به خود اختصاص داده است. 
چیزی که به ش��کلی به خصوص برای رشد صادرات تسلیحاتی امریکا 
اهمیت داش��ت، افزایش ۱0۶ درصدی صادرات تس��لیحات امریکا به 

عربستان سعودی بود.«

صدر از »پنجره اعتراضات «
 به سیاست بازمی گردد

ب�ا قطعی ش�دن اس�تعفای نماین�دگان جری�ان ص�در، پارلمان 
عراق پنج  ش�نبه ۲۳ ژوئن جلس�ه فوق العاده ای برگ�زار می کند 
تا جایگزین ه�ای صدری    ه�ا را در پارلمان تعیین کن�د. در حالی 
که از همین حاال، بحث    ه�ا درباره نامزد نخس�ت وزیری به جریان 
افت�اده، برخی تحلیلگ�ران هش�دار می دهند که صدر با بس�تن 
پنجره مصالحه سیاس�ی، از پنجره اعتراضات بازخواهد گش�ت. 
برای جریان های سیاسی عراق محرز شده که میانجیگری دیگر روی 
تصمیم مقتدی صدر برای خروج از پارلمان اثر ندارد. به همین دلیل، 
گروه ه��ای باقی مان��ده در پارلم��ان روز 23 ژوئن )دوم تیر(، جلس��ه 
فوق العاده  پارلمان را برگزار خواهند کرد؛ جلس��ه ای که با اس��تناد به 
احکام ماده ۵8 قانون اساسی و براس��اس درخواست اعضای پارلمان 
برگزار می شود. این نشس��ت برای جایگزینی نمایندگان جریان صدر 
است که اخیراً از پارلمان استعفا کردند و نخستین جلسه پارلمان عراق 
بعد از استعفای ۷3 نماینده جریان صدر است. روز دو    شنبه این هفته، 
چارچوب هماهنگی ش��یعیان معروف به االطار التنسیقی، نشستی را 
در سطح رهبران در منزل حیدر العبادی، رئیس ائتالف النصر برگزار 
کرد. در این نشست درباره راه های برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان 
گفت وگو شد و درباره امکان تحرک چارچوب هماهنگی شیعیان عراق و 
همکاری با احزاب کرد و ائتالف حاکمیت و عزم و شخصیت های مستقل 
برای تشکیل فراکسیون اکثریت و دولت آتی صحبت شد. گفته می شود 
در این جلسه، نام 9 تن برای تصدی پست نخست وزیری عراق مطرح 
شده و از بین نام های ارائه شده هم، در انتهای جلسه شرکت کنندگان 
در توافقی اولیه دو تن را برای رقابت بر سر پست نخست وزیری انتخاب 
کردند. یک منبع عراقی به المعلومه گفته ک��ه حیدر العبادی، رئیس 
ائتالف نصر که در س��ال 20۱۴ ریاس��ت دولت را بر عهده داش��ت، به 
همراه اسعد العیدانی، استاندار فعلی بصره دو نامزد اصلی برای تصدی 
پست نخست وزیری عراق هستند. این منبع گفته که در روزهای آینده 
چارچوب هماهنگی جلساتی متوالی برای تصمیم گیری در مورد انتخاب 
نخست وزیر و اعالم آن به رس��انه     ها برگزار می کند. او این را هم روشن 
کرده که چارچوب هماهنگی شیعیان ممکن است به سمت برگزاری 

انتخابات داخلی برای انتخاب این دو شخصیت برود. 
 چالش بازگشت

با وجود تحرکات ائتالف شیعیان برای حرکت روبه جلوی فرایند سیاسی 
عراق، همچنان این پرسش وجود دارد که چرا صدری    ها با وجود کسب 
۷3کرسی پارلمان، از روند سیاسی کنار رفتند؟ و اینکه مقتدی صدر در 
سر چه می پرورد؟ شخصیت سیاسی صدر، از ابتدای شکل گیری روند 
سیاسی عراق در سال 2003، ش��خصیتی غیرقابل پیش بینی بوده و او 
پیش از این هم یک بار از روند سیاسی عراق کناره گیری کرده است. با 
این حال برخی تحلیلگران هشدار می دهند که او با اعتراضات، مجدداً 
به صحنه سیاسی بازخواهد گشت. »علی التمیمی«، کارشناس حقوقی 
عراق پیشنهاداتی درخصوص مناصب متعدد دولتی دریافت کرده اما 
همه را رد کرده است، لذا در مقطع کنونی هرگونه ابتکار یا گفت وگویی 
برای منصرف کردن وی از استعفای نمایندگان صدری بی فایده خواهد 
بود و بدین ترتیب نفوذ و قدرت هیئت هماهنگ��ی در پارلمان تقویت 
خواهد شد. به گفته التمیمی، صدر در انتظار تحرکات مردمی در صورت 
ناکامی دولت هیئت هماهنگی خواهد ماند و از هرگونه اقدام و اعتراضی 
علیه این دولت حمایت خواهد کرد؛ اعتراضاتی که نش��انه های آن در 
برخی مناطق بغداد و استان ذی قار هویدا ش��ده است. »علی البیدر«، 
تحلیلگر امور سیاسی نیز با چنین دیدگاهی موافق است. او در گفت وگو 
با العالم الجدید می گوید: »این امر نشانه ای از حرکت به سمت تظاهرات 
است که احتماالً با نخستین گام های هیئت هماهنگی گروه های شیعی 
در تشکیل دولت جدید آغاز خواهد ش��د. «وی گفت: صدر به تشکیل 
دولت توس��ط هیئت هماهنگی رضایت نخواهد داد، حتی اگر ریاست 
دولت را به وی بدهند، لذا وی تالش خواهد کرد پس از خروج از پارلمان 

از پنجره اعتراضات سیاست های خود را پیش برد. 

تل آویو در شورای امنیت 
زیر فشار تهران- مسکو-دمشق

در حالی که روس    ها خود را برای ارائ�ه یک قطعنامه برای محکوم 
کردن حمله رژیم صهیونیستی به سوریه آماده می کنند، شورای 
امنیت سازمان ملل دو    شنبه شب شاهد یک نشست درباره حمالت 
اسرائیلی    ها به سوریه بود، نشستی که به ابتکار روس    ها برگزار شده 
و نش�ان دهنده روند فزاینده شکاف بین مس�کو-تل آویو است. 
به گزارش فارس به نقل از خبرگزای تاس،»دیمیتری پولیانسکی« معاون 
اول نمایندگی دائم روسیه در س��ازمان ملل، در نشست دو    شنبه شب 
درباره حمله اسرائیل به سوریه حمله به فرودگاه دمشق در روز ۱0 ژوئن 
را غیرقابل قبول خواند و تأکید کرد که این اقدامات باعث تشدید تنش    ها 
در کل منطقه خواهد شد. »دیمیتری پولیانسکی« افزود: وضعیت انسانی 
)در سوریه( همچنان با حوادث غم انگیزی که امنیت را تضعیف می کند، 
تشدید می شود. سلسله حمالت هوایی اسرائیل به حومه دمشق در ۱0 
ژوئن که طبق اعالم سازمان ملل به ساختمان    ها و باند فرودگاه پایتخت 
سوریه آسیب وارد کرده، چیزی فراتر از این موضوع است. پولیانسکی 
در ادامه گفت:»در نتیج��ه این حمالت، پرواز    ه��ا از طریق پایتخت، از 
جمله پروازهای خدمات انسان دوستانه سازمان ملل، که زندگی بیش 
از 2میلیون نفر به آن وابسته است، به حالت تعلیق درآمده است. چنین 
اقداماتی غیرقابل قبول است و پیامدهای جدی برای شهروندان سوری 

دارد و مملو از خطرات تشدید تنش برای کل منطقه است. 
روس��یه پیش نوی��س قطعنام��ه ای را در زمین��ه حمله هوای��ی رژیم 
صهیونیستی به فرودگاه دمشق ارائه کرده است و قصد دارد در اقدامی 
کم سابقه تل آویو را درباره آن پاسخگو کند.  در این نشست، مجید تخت 
روانچی، نماینده ایران نیز با محکوم کردن تجاوزات و حمالت تروریستی 
رژیم صهیونیستی علیه سوریه گفت: رژیم اسرائیل به نقض حاکمیت 
و تمامیت ارضی س��وریه ادامه می دهد، در حالی که ش��ورای امنیت 
همچنان در این زمینه سکوت می کند. نماینده دائم ایران تأکید کرد که 
جمهوری اسالمی ایران حق مشروع سوریه برای دفاع از خود را بر اساس 
حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل به رسمیت می شناسد. وی گفت: 
ما از شورای امنیت می خواهیم که استاندارد دوگانه خود را کنار بگذارد 
و اقدامات تجاوزکارانه اس��رائیل را به صراحت محکوم کند و این رژیم 
یاغی را در قبال تجاوزات و فعالیت های بدخواهانه خود پاسخگو نماید. 
همچنین »بسام صباغ « نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در نشست 
دوشنبه شب س��وریه گفت که پافشاری کش��ورهای غربی در اعمال 
سیاست های تروریسم اقتصادی و تداوم اقدامات تهاجمی و تخریبی 
رژیم اشغالگر اسرائیل و ترکیه و گروه های تروریستی علیه سوریه مانع از 
تالش های این کشور برای برقراری ثبات می شود. صباغ با اشاره به حمله 
رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین المللی دمشق افزود: »تجاوز اسرائیل 
به فرودگاه بین المللی دمش��ق پیامدهای سیاس��ی، انسانی، نظامی و 
اقتصادی خطرناک دارد که تمامی مردم سوریه و کشورهای منطقه را 
تحت تأثیر قرار می دهد و انتقال تجهیزات، پش��تیبانی و ارائه خدمات 
اساسی به بیش از 2 میلیون نفر از مردم سوریه را به طور کامل متوقف 
کرده است. «نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تصریح کرد: سوریه از 
شورای امنیت و سازمان ملل می خواهد که اقدامات تجاوزکارانه علیه 
حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی این کشور را متوقف کنند و 

به حضور غیرقانونی نظامی خارجی در سرزمین هایش پایان دهند. 

الپید جای بنت را می گیرد

تشدید بی ثباتی در تل آویو 
با فروپاشی کابینه سهامی

سيدرحيمنعمتی

پس از چندین ماه    گزارش  یک
تنش، س�رانجام 
نخست وزیر و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
برای انح�الل کنس�ت و برگ�زاری انتخابات 
زودهنگام در فلس�طین اش�غالی ب�ه توافق 
رس�یدند. نه تنه�ا حماس بلک�ه تحلیلگران 
صهیونیس�ت، چنی�ن وضعیتی را ناش�ی از 
بی ثبات�ی و تزل�زل ای�ن رژی�م می دانن�د. 

بنای سستی که هشت حزب رژیم صهیونیستی با 
آن، آخرین کابینه را تشکیل داده بودند، در آستانه 
فروپاشی قرار گرفته است و تل آویو چاره ای ندارد غیر 
از اینکه در کمتر از چهار سال، خود را برای برگزاری 
پنجمین انتخابات آماده کند. دو      شنبه شب خبری 
منتشر شد مبنی بر اینکه نفتالی بنت و یائیر الپید، 
درباره انحالل کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( 
و برگزاری انتخاب��ات زودهنگام تواف��ق کرده اند. 
بنابر گزارش��ی که روزنامه صهیونیستی هاآرتص 
منتش��ر کرده، بنت و الپید در بیانیه ای مش��ترک 
گفته اند هفته آینده درباره انحالل کنست رأی گیری 
خواهد شد و اگر این رأی گیری تصویب شود الپید 
نخس��ت وزیر موقت بعدی خواهد ش��د. در بیانیه 

یاد شده آمده اس��ت: »بعد از آنکه همه راه       ها برای 
ثبات بخش��ی به این ائتالف امتحان شدند، نفتالی 
بنت و یائیر الپید به این نتیجه رس��یدند که هفته 
آینده طرحی برای انحالل کنس��ت ارائه شود. بعد 
از تصویب، طرح ]نخست وزیر[ گردشی به صورت 
نوبتی اجرا خواهد شد.«  قرار است انتخابات جدید 
2۵ اکتبر )سوم آبان ماه( برگزار شود. منابع نزدیک 
به نفتالی بنت به جروزالم پست گفته اند هدف الپید 
و بنت برگزاری انتخابات بر اساس شرایط خودشان 
است تا مجبور نشوند به شرایط تحمیلی بنیامین 

نتانیاهو رهبر مخالفان کابینه تن دهند. 
 خیز نتانیاهو برای تصاحب دولت

رس��انه های رژیم صهیونیس��تی از ق��ول بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر س��ابق این رژیم نقل کردند 
که وی ضمن استقبال از انحالل دولت، گفته است: 
»دولتی بزرگ و وس��یع به رهبری ح��زب لیکود 
تش��کیل خواهیم داد. « در بیانیه ای که نتانیاهو به 
همین منظور منتش��ر کرده، آمده است که دولت 
بنت به شدت در مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی 
شکست خورده است و نتانیاهو قصد دارد یک دولت 
ائتالفی گسترده تش��کیل دهد. اگر اعضای کابینه 
ائتالفی - از احزاب امید ن��و و یامینا- تغییر موضع 

دهند و به حزب راست گرای نتانیاهو بپیوندند، او از 
بخت تشکیل دولت برخوردار خواهد شد. 

در شرایطی که رس��انه       ها اوایل هفته جاری اعالم 
کرده بودند که یائیر الپید روز پنج  شنبه به ترکیه 
می رود، با شرایط اخیر احتمال لغو این سفر قوت 
گرفته است. منابع رسانه ای در فلسطین اشغالی 
از قبیل ش��بکه کان نیوز خبر دادن��د: »به دنبال 
رویدادهای سیاسی اسرائیل، سفر الپید به ترکیه 
در روز پنج  شنبه ممکن است لغو شود و این موضوع 
در حال حاضر در حال بررسی است. « با این حال، 
سفارت امریکا تأکید کرده که سفر رئیس جمهور 
این کش��ور به اراضی اش��غالی طبق برنامه ، انجام 
خواهد شد. سخنگوی س��فارت امریکا اعالم کرد: 
اسرائیل یک شریک استراتژیک است و ما به روند 
دموکراتیکی که در آن در حال انجام است، احترام 

می گذاریم.«
 انتخابات کمکی نخواهد کرد

نتیجه یک نظرسنجی که رادیو اسرائیل دیروز منتشر 
کرد، پیش بینی کرد که یک دور دیگر انتخابات بدون 
اینکه هیچ یک از بلوک       ها قادر به تشکیل یک دولت 
باثبات با حمایت دست کم ۶۱نماینده باشند، پایان 
یابد. این نظرس��نجی نش��ان داد که جبهه حامی 

نتانیاهو رهبر حزب لیکود ممکن است ۵9 کرسی 
به دست آورد که از این تعداد 3۶ کرسی به لیکود، 
۱0 کرسی به ائتالف »صهیونیسم مذهبی«، هفت 
کرسی به حزب »شاس « و ش��ش کرسی به حزب 
»اتحاد یهودیت توراتی« تعلق خواهد گرفت. این 
نظرس��نجی حاکی از افزایش ان��دک قدرت حزب 
لیکود و همچنین قدرت ح��زب »یمینا« و ائتالف 
صهیونیسم مذهبی بوده است، سایر احزاب به جز 
حزب »مرتز « نسبت به نظرسنجی های قبلی قدرت 
خود را حفظ کرده اند. همچنین، جبهه »تغییر« که 
در حال حاضر حاکم است، بدون اینکه مرتز بتواند از 

آستانه الزم عبور کند، ۵۵کرسی به دست آورد. 
 حرکت به سمت نابودی اسرائیل

فوزی برهوم، سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی 
فلس��طین)حماس( دیروز در واکنش به استیصال 
صهیونیس��ت      ها در تش��کیل دولتی باثبات گفت 
که فروپاش��ی کابینه ائتالفی بنت دلیل بر سستی 
و ضعف رژیم صهیونیس��تی و س��اختار داخلی آن 
اس��ت. وی تصریح کرد: » این اتفاق یکی از مظاهر 
ایس��تادگی ملت ما، قدرت مقاومت در س��ردرگم 
کردن این دولت، شکست اراده آن و نیز جلوگیری 
از تحقق اهدافش است.«  آمنون ابراموویچ، تحلیلگر 
شبکه ۱2رژیم صهیونیستی هم درباره این تصمیم 
گفت: »با روش انتخاباتی کنونی، ما عماًل گام به گام 
به س��مت از بین بردن اسرائیل حرکت می کنیم.« 
 ابراموویچ در ادامه تحلیل خود گفت: »وقتی درباره 
تغییر روش انتخابات صحبت می کنیم، مقصودمان 
تغییر فنی و یا تاکتیکی نیست؛ ما چهار دور انتخابات 
داشتیم و حاال به دور پنجم می رویم. « این تحلیلگر 
اس��رائیلی در توضیح این موضوع به یک مس��ئله 
اش��اره کرد و گفت: »یک عبارت جالب وجود دارد 
که می گوید اگر یک کار را بار      ها و بار      ها انجام دهید 
و انتظار نتایج مختلف داشته باشید، چنین چیزی 
رخ نخواهد داد. حتی اگر ائتالف نتانیاهو به حمایت 
۶۱عضو کنس��ت برس��د، باز هم م��ا می دانیم که 
همچنان مدیریت اس��رائیل با این تع��داد نماینده 

غیرممکن خواهد بود.«
خبرگزاری آناتولی در گزارش��ی به وضعیت فعلی 
سیاس��ت داخلی رژیم صهیونیس��تی پرداخت و 
نوشت که قرار است در این دوره انتقالی، بنت سمت 
نخست وزیر جایگزین و مس��ئول پرونده ایران در 
کابینه را بر عهده داشته باش��د. در گزارش آناتولی 
آمده است: »این تصمیم از وضعیت ائتالف دولتی 
متشکل از هش��ت حزب که اصاًل با هم هماهنگ 
نبودند و فقط یک سال توانستند دوام بیاورند، پرده 
برداشت. حاال انتخابات بعدی که انتظار می رود در 
ماه اکتبر برگزار شود، پنجمین انتخابات اسرائیل در 

سه سال و نیم اخیر خواهد بود.«

با تصرف سورودونتسک، تقریباً تمام منطقه لوهانسک به دست روسیه می افتد 

تک گام روسیه تا کنترل کامل لوهانسک
نیروه�ای روس�یه در ادام�ه پیش�روی های 
خود در مناطق ش�رقی اوکراین، این بار شهر 
استراتژیک سورودونتسک را به کنترل خود 
درآوردند، ش�هری که تقریبًا کنت�رل کامل 
لوهانسک را در اختیار روس    ها قرار می دهد. 

در شرایطی که برخی کشورهای غربی از پیروزی 
اوکراینی    ها مقابل روسیه سخن می گویند، آنچه 
در عرصه میدانی رقم می خورد برخالف ادعای 
غربی    ها است. نیروهای روسیه که در هفته های 
اخیر پیش��روی های زیادی در مناطق شرقی و 
جنوبی اوکراین داش��ته اند، این بار نیز یک شهر 
مهم را به کنترل خود درآوردند. فرماندار منطقه 
لوهانسک در ش��رق اوکراین روز سه     شنبه گفت 
که نیروهای روس��ی تقریباً ش��هر اس��تراتژیک 
ِسِورودونِتس��ک را تصرف کرده ان��د و نیروهای 
اوکراینی تنها یک کارخان��ه را در اختیار دارند. 
به گزارش بی بی سی، سرهئی هایدایی گفت که 
نیروهای اوکراینی در کارخانه ش��یمیایی آزوت 
موضع گرفته اند؛ جایی که صد    ها غیرنظامی نیز به 
آن پناه برده اند. پیش تر درحالی که غیرنظامیان 
در زیرزمین آزوت پناه گرفت��ه  بودند، نیروهای 
اوکراین و روسیه برای کنترل شهر در بیرون این 
کارخانه می جنگیدند. در هفته های اخیر ش��هر 
ِسِورودونِتس��ک صنعتی کان��ون اصلی حمالت 
روس��یه بود و درگیری های ش��دیدی در آن رخ 
داد. با تصرف ِسِورودونِتسک، کنترل تقریباً تمام 
منطقه لوهانسک به دست روس��یه می افتد. در 
جریان این درگیری     ها هر دو طرف تلفات زیادی 

متحمل شدند. 
همزمان با تصرف شهر سورودونتسک، نیروهای 
روس��یه حمالت به ش��هر خارکف را نیز شدت 
بخشیده اند. رس��انه های غربی گزارش داده اند 
که هرچند روسیه بمباران اطراف شهر خارکف 
را شدت بخشیده اس��ت، اما نیروهای زمینی و 
پیاده این کشور، موفق نشده اند خطوط دفاعی 
نیروهای اوکراینی را بش��کنند. س��ی ان ان روز 
دوشنبه، به نقل از مقام های محلی گزارش داده 
است که حمالت روسیه عمدتاً در اطراف خارکف 

در ساحات شمالی این کشور، تشدید یافته است. 
همزمان با تش��دید حمالت روس     ه��ا به اطراف 
خارکف، عفو بین الملل با نشر گزارشی استفاده 
از بمب های خوشه ای از سوی نیروهای روسیه را 

مستندسازی کرده است. 
پیش��روی روس    ها درحالی اس��ت که نیروهای 
اوکراین در روزهای اخیر از کمبود تس��لیحات 
مورد نیاز ب��رای مقابله با روس    ه��ا خبر داده اند. 
لوهانس��ک یکی از استان های ش��رقی اوکراین 
است که در کنار دونتسک از سال 20۱۴ به دلیل 
جمعیت زیاد روس تباره��ا، رهبران آن خواهان 
پیوستن به خاک روسیه بودند. باتوجه به اینکه 
مقامات روس��ی در روزهای اخی��ر گفته اند که 
مناطق تصرف ش��ده را دیگر به اوکراین تحویل 
نخواهند داد، به همین منظور امکان الحاق این 
مناطق به خاک روس��یه در آینده نزدیک وجود 
دارد. حتی روس    ه��ا گفته اند که اوکراین ممکن 
است تا دو سال آینده از نقشه جهان حذف شود. 
به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، به رغم 
سیل کمک های نظامی و تسلیحاتی کشورهای 
غربی به اوکراین، نیروهای این کش��ور در نبرد 
س��نگینی که در منطقه »دونباس « در ش��رق 

اوکراین جریان دارد و عمدتاً به نبرد توپخانه     ها 
تبدیل شده اس��ت، نس��بت به نیروهای روسی 
تس��لیحات و مهمات کمتری دارن��د و متحمل 
شکست شده اند. بر اساس این گزارش، نیروهای 
روسی می توانند برای س��اعت     ها آتش سنگین 
و م��داوم را ادامه دهند، اما نیروه��ای اوکراینی 
نمی توانند در سالح یا مهمات با آنها برابری کنند 
و باید از مهمات خود با احتیاط بیشتری استفاده 
کنند. مقامات اوکراینی می گویند که حمایت در 
بوق و کرنا شده غربی     ها از اوکراین کافی نیست 
و به اندازه کافی به س��رعت به میدان نبرد برای 
این مرحله سخت و بسیار کش��نده درگیری     ها 
نمی رسد. مقامات اوکراینی همچنین می گویند 
که تا حدود 200 نفر از نیروهای این کشور هر روز 
کشته می شوند. نیروهای روسی به آرامی در حال 
پیشروی در ش��رق اوکراین هستند، اما مقامات 
مذکور مدعی هس��تند که روس     ها نیز متحمل 
خسارات سنگین شده اند. غربی     ها و در رأس آنها 
امریکا کمک های نظامی و تسلیحاتی متعددی 
به اوکراین اختصاص داده و ارسال کرده اند، اما به 
گفته متخصصان این مسئله در مقابل نیروهای 
روسی، میزان تس��لیحات و مهمات و همچنین 

حجم آتش آنها اص��اًل مؤثر نیس��ت. باتوجه به 
اینکه غربی    ها نی��ز به تصرف مناطق ش��رقی و 
جنوبی اوکراین توسط روسیه اطمینان دارند، به 
همین منظور کمک های خود را تا حدی کاهش 
داده اند و نمی خواهند بیش از این متحمل هزینه 
شوند و این روز    ها روی تنها اهرم خود که همان 
تحریم های اقتصادی است متمرکز شده اند تا در 

آینده بتوانند از آن بهره برداری کنند. 
  پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا

با پیشروی روس    ها در خاک اوکراین، اروپایی    ها 
نیز تحرکات خ��ود را برای عضویت این کش��ور 
در اتحادیه اروپا را افزای��ش داده اند. خبرگزاری 
بلومبرگ روز سه     ش��نبه گزارش داد که اتحادیه 
اروپا این هفته وضعیت کاندیداتوری به اوکراین 
اعطا می کند. در نشست سفرای اتحادیه اروپا در 
روز دوش��نبه، هیچ مقامی مخالف این تصمیم 
نبوده است. رئیس کمیس��یون اروپایی چندی 
پیش گفت��ه بود ک��ه مقامات اجرای��ی اتحادیه 
اروپا ط��ی چن��د روز آینده اع��الم می کنند که 
آیا وضعی��ت کاندیدات��وری ب��ه اوکراین جهت 
پیوس��تن به این اتحادیه را اعط��ا خواهند کرد 
یا خیر. رهب��ران اتحادیه اروپ��ا از تاریخ 23 الی 
2۴ ژوئن در بروکس��ل با یکدیگر دیدار خواهند 
داشت و طی آن جلسه قرار است تصمیم گیری 
نهایی درخصوص اعطای وضعیت کاندیداتوری 
به اوکراین، مولداوی و گرجس��تان اعالم شود و 
همچنین هرگونه شروط در این زمینه هم از طرف 
اعضای این اتحادیه قبل از نهایی شدن تصمیم 
اعالم خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از شارل 
میشل، رئیس شورای اروپا گفت: »اکنون زمان 
آن فرا رسیده است تا بپذیریم که آینده اوکراین، 
مولداوی و گرجس��تان به تصمیم اتحادیه اروپا 
بستگی دارد.«  جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم 
در سخنانی احتمال عضویت اوکراین در اتحادیه 
اروپا را بسیار زیاد توصیف کرد. مقامات اوکراینی 
خواهان عضویت سریع این کشور در اتحادیه اروپا 
هس��تند و با وجود برخی مخالفت    ها در ابتدای 
جنگ با عضویت اوکراین، در روزهای اخیر این 

موانع نیز برطرف شده است. 


