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  گزارش  2

امیرعبداللهیان: اختالف مذاکرات درباره
مطالبات اقتصادی ایران است نه سپاه

نخس�ت وزیر رژی�م صهیونیس�تی گفت�ه ک�ه ج�و بای�دن، 
رئیس جمه�ور امریکا به او اطمینان داده که س�پاه را از فهرس�ت 
تروریس�م حذف نخواهد ک�رد؛ ادعایی ک�ه البته در واش�نگتن 
تأیی�د نش�ده اس�ت.  حس�ین امیرعبداللهی�ان، وزی�ر خارجه 
ای�ران گفت�ه ک�ه چی�زی ک�ه باع�ث مک�ث در مذاکرات ش�ده 
درخواس�ت        ها و مطالب�ات اقتص�ادی ای�ران در مس�یر تج�ارت 
جهانی است، نباید اختالف را صرفًا به مس�ئله سپاه محدود کرد. 
حس��ین امیرعبداللهیان روز پنج ش��نبه، ۵ خرداد )۲۶ م��ه( در مجمع 
جهانی اقتصاد در گفت وگو با فرید زکریا گفت که ایاالت متحده باید برای 
نشان دادن حس��ن نیت خود تحریم های دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ را بردارد و تأکید کرد:»اگر بخواهم صادقانه بگویم چه چیزی باعث 
مکث در مذاکرات شده درخواس��ت        ها و مطالبات اقتصادی ما در مسیر 
تجارت جهانی است.«  به گفته امیرعبداللهیان، تهران برای بازگشت به 
برجام تحت شرایط مشخصی آمادگی دارد و این امریکاست که باید در 
این زمینه تصمیم بگیرد:»ما نسبت به تضمین های اقتصادی هنوز به نقطه 
اطمینان از سوی امریکا نرسیده ایم.«  او البته وجود اختالف با امریکا درباره 
حذف سپاه از آنچه را که امریکایی       ها فهرست تروریسم می نامند به کلی 
رد نکرده ولی گفته که این مسئله را البی اسرائیلی بزرگ نمایی می کند: 
»در واقع موضوع قرار داشتن سپاه در لیست تروریستی امریکا یک مسئله 
فرعی است که از طرف البی اسرائیلی بزرگ نمایی شده است.« او گفته 
که نباید مسائل را تنها به یک موضوع محدود کرده:»موضوع اف تی او تنها 
یکی از سطوح مذاکرات غیرمستقیم ما با امریکایی        ها بود، اما پیش از آن، 
هنوز مسائل دیگری باقی مانده است که آنها نیز مهمند. وقتی می گوییم 
بازگشت به برجام، این یعنی فعالیت اقتصادی و تجاری طبیعی ایران باید 
به وضعیت نرمال و طبیعی در فضای بین المللی بازگردد .« او تأکید کرد: 
»مانع اصلی این است که ما قانع نشده ایم مردم ایران و ما به طور کامل از 
مزایای اقتصادی برجام بهره مند خواهیم شد«. یک روز قبل از گفت وگوی 
امیرعبداللهیان با فرید زکریا در داووس، نفتالی بنت در یک پیام توئیتری 
با تقدیر از تصمیم جو بایدن برای نگه داشتن سپاه در فهرست تروریسم، 
او را » دوست واقعی کشور اس��رائیل « خواند و افزود جای واقعی سپاه در 
فهرست تروریستی است. او گفت که بایدن این تصمیم را یک ماه پیش 
در یک گفت وگوی تلفنی به اطالع او رسانده ولی نگفت که چرا این خبر را 
یک ماه قبل توئیت نکرده است! مقام های امریکایی هرچند می گویند که 
تصمیم گیری درباره سپاه یک مسئله غیر برجامی است، ولی دست کم تا 

االن ادعای بنت را هم تأیید نکرده اند. 
 اول ثابت کنید ترامپ نیستید!

امیرعبداللهیان درب��اره گره       هایی که باعث مکث در مذاکرات ش��ده، 
گفت که »امریکایی        ه��ا خیلی خوب می دانند اگ��ر بخواهند به برجام 
بازگردند، چه کاری باید انجام دهند. به اعتقاد من مهم  ترین مس��ئله 
این است که تحریم های اقتصادی ایران به نحو کارآمد برداشته شود. 
مهم  ترین مسئله این است که اجرای سیاس��ت فشار حداکثری دوره 
ترامپ از میان برداشته شود.«  او گفته که ما چیز زیادی نمی خواهیم 
ولی تقلیل دادن این مسائل اساسی به تنها یک موضوع و تمرکز بر آن، 
به نظرم رفتار و واکنش درستی نیست.«  وزیر خارجه برای چندمین بار 
طی ماه های اخیر از تبادل پیام های غیر رسمی امریکا صحبت کرده و 
گفته که از سپتامبر گذشته که در نشست نیویورک بودم و به تازگی در 
نشست امنیتی مونیخ و همچنین در مسیر گفت وگوهای غیرمستقیم 
و تبادل پیام های غیررسمی بین باقری و انریکه مورا، ما به طور مکرر با 
این درخواست ایاالت متحده مواجه بودیم که می گفتند بیایید بنشینیم 
و در گفت وگوی مس��تقیم، همه مس��ائل باقی مانده، ازجمله موضوع 
»اف تی او« را حل کنیم. او می گوید:»من گفت��م اگر نیت آقای بایدن 
واقعی و خوب باشد، باید این را درعمل نش��ان دهد.« امیرعبداللهیان 
افزود: » اگر از گفت وگوی مستقیم حرف می زنید، اول به ما ثابت کنید 

که بین بایدن و ترامپ تفاوت وجود دارد.«
 منافع امریکا را به گروگان گرفته اند

امیرعبداللهیان در پاسخ به سؤالی در خصوص سخنان اخیر رابرت مالی، 
نماینده ویژه امریکا در امور ایران که به نتیجه رسیدن مذاکرات را ضعیف 
خوانده، گفت: » من هم درست مثل وزیر خارجه امریکا و رابرت مالی 
با فشارهای زیادی از سوی پارلمان مواجهم. آنها طیفی قوی در داخل 
دو کش��ورند که با احیای برجام مخالفند و دالیل خودشان را دارند.« 
 البته وزیر خارجه گفته ک��ه رابرت مالی را درک می کن��د و اینکه »او  
باید انتظارهای داخلی را هم در نظر بگیرد و ما می دانیم که صحبت در 
مقابل کنگره چگونه است.«  امیرعبداللهیان گفت: »پیام        هایی از رابرت 
مالی و مقامات امریکا و بایدن دریاف��ت می  کنیم که قدری متفاوت از 
مواضع رسانه ای آنهاست. امیرعبداللهیان بدون اشاره به جزئیات گفته 
که ایران به تازگی »ابتکار جدیدی روی میز گذاشته است«، ولی تأکید 
کرد:» احساس می کنیم بایدن دچار بی تصمیمی شده است.«  او مجدداً 
برای رسیدن به توافق اعالم آمادگی کرد و گفت که این طرف امریکایی 
است که باید تصمیم بگیرد:»ما پنجره دیپلماسی را باز نگه  داشتیم و 
امیدواریم که اگر امریکایی        ها رویکرد واقع بینانه ای داش��ته باشند، به 
نقطه ای برس��یم که بتوانیم توافق کنیم.« وزیر امور خارجه گفته که 

»اسرائیلی        ها منافع ملی امریکا را به گروگان گرفته اند.«
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 پکن: امریکا درباره » تهدید چین « گزافه گویی نکند
چین به اتهام زنی اخیر وزیر امور خارجه امریکا علیه این کشور واکنش 
نشان داده و از واشنگتن به خاطر آنچه که » گزافه گویی درباره تهدید 
چین « خواند، انتقاد کرد. به گزارش اسپوتنیک، وانگ ونبین، سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین درباره صحبت اخیر آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه امریکا با مضمون چالش ایجاد کردن چین برای نظم بین المللی، 
از واشنگتن خواست درباره » تهدید چین « گزافه گویی نکند. »آنتونی 
بلینکن« وزیر امور خارجه امریکا در س��خنرانی روز پنج  ش��نبه پکن 
را بزرگ ترین چال��ش درازمدت برای »نظم جهان��ی« توصیف کرد و 
مدعی شد واشنگتن به دنبال جنگ سرد با پکن نیست. به نوشته وبگاه 
شبکه »سی ان بی سی«، بلینکن در سخنرانی خود در دانشگاه »جورج 
واشنگتن « گفت: »چین تنها کشور در جهان است که هم تمایل دارد 
ش��کل نظم بین المللی را تغییر دهد و هم به طور فزاین��ده ای توانایی 

اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و تکنولوژیک انجام آن را نیز دارد.« 
-----------------------------------------------------

  پای تاجران صهیونیست به عربستان باز شد
مناب��ع عبری زب��ان می گویند ک��ه طی ماه ه��ای اخیر دهه��ا تاجر با 
گذرنامه های های اس��رائیلی برای انجام معامالت به عربس��تان س��فر 
کرده اند. به گزارش فارس، پایگاه اینترنتی شبکه »المیادین « نوشته که 
دهها نفر از تاجران سرزمین های اشغالی برای انجام معامالت اقتصادی 
در حوزه های کشاورزی و فناوری اطالعات و فضای سایبری وارد ریاض 
شده اند. پیش از این رسانه های اسرائیلی از سرمایه گذاری »جرد کوشنر « 
دستیار سابق کاخ سفید و داماد رئیس جمهور سابق امریکا در تل آویو خبر 
داده و خاطرنشان کرده بودند که این اولین سرمایه گذاری عمومی وی در 
عربستان سعودی است و ممکن است به پایه ای برای بهبود روابط بین 
دو طرف منجر شود. رسانه های رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به اینکه 
مقامات تل آویو نمی توانند تنها به اجازه پرواز در حریم هوایی عربستان 
س��عودی قانع باش��ند، گزارش دادند که »اتفاق بزرگی بین عربستان، 
امریکا و اسرائیل در حال وقوع اس��ت«. »نداف ایال « تحلیلگر سیاسی 
شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی نیز در این باره خاطرنشان کرد: »اسرائیل از 
نیاز جو بایدن، رئیس جمهور امریکا به کشورهای خلیج فارس و عربستان 
سعودی چیزی برای خود می خواهد؛ نیازی که براساس کاهش قیمت 
نفت از سوی این کشور    ها و در مقابل، نیاز سعودی     ها به مشروعیت برای 

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بنا شده است.«
-----------------------------------------------------

  عراق رابطه با اسرائیل را جرم انگاری کرد
پارلمان عراق بعد از تعدیل نام قانون » ممنوعیت عادی سازی و برقراری 
رابطه با رژیم اسرائیل « به » جرم دانستن عادی سازی با رژیم اسرائیل « آن 
را به تصویب رساند.  به گزارش »ایرنا«، با حضور ۲۷۵ نماینده از مجموع 
۳۲۹ نماینده پارلمان، قانون جرم انگاری رابطه با رژیم اسرائیل در پارلمان 
عراق به تصویب اکثریت رسید. این الیحه قانونی به پیشنهاد جریان صدر 
و حمایت همه جریان های سیاسی شیعه )ائتالف چارچوب هماهنگی( 
به پارلمان معرفی شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید تا به این ترتیب راه 
را بر کسانی که درصدد ارتباط پنهانی با این رژیم غاصب هستند، ببندد و 
عراق برای همیشه از برقراری رابطه با رژیم اسرائیل مصون بماند. در ماده 
۲۰۱ قانون کیفری عراق تصریح شده است که » هرکس برای اسرائیل از 
جمله تشکیالت فراماسونری تبلیغ کند یا به آن یا هریک از سازمان های 
مربوط به آن انتساب یابد یا به صورت مادی یا نوشتاری یا هر نوع دیگر 

برای این امر تبلیغ کند، مستحق اعدام است.«
-----------------------------------------------------

 صد    ها تن از کارکنان رسانه های انگلیس در صف اخراج
بنگاه سخن پراکنی بی بی س��ی به  عنوان رسانه دولتی این کشور قصد 
دارد برای صرفه جویی در هزینه     ها صد    ه��ا نفر از کارکنانش را اخراج و 
تعییراتی را در نحوه خدمات رسانی اعمال کند. به گزارش ایرنا، »تیم 
دیوی« مدیرکل بی بی سی روز پنج  شنبه اعالم کرد که شبکه بی بی سی 
چهار و  بی بی س��ی کودکان )CBBC( از پخ��ش روی آنتن قطع و به 
صورت دیجیتال در اختیار مخاطبان قرار خواهند گرفت. طبق تصمیم 
گرفته شده، شبکه رادیویی بی بی سی ۴ اکسترا نیز به صورت آنالین ارائه 
و دو کانال خبری بی بی سی در هم ادغام خواهند شد. بی بی سی در حال 
حاضر دو شبکه خبری متفاوت برای مخاطبان بریتانیا و جهان دارد. بر 
اساس تصمیم مدیرکل بی بی سی بالغ بر یک هزار نفر از کارکنان این 
شرکت برای صرفه جویی در هزینه     ها اخراج خواهند شد تا این شرکت 

بتواند ساالنه ۲۰۰میلیون پوند صرفه جویی کند. 

الوروف: نیروهای روسیه 
در سوریه باقی می مانند

وزی�ر خارج�ه روس�یه ب�ه گزارش ه�ای غیررس�می درب�اره 
خ�روج نیروه�ای روس از س�وریه واکن�ش نش�ان داد و تصریح 
کرد ک�ه نیروه�ای این کش�ور در س�وریه باق�ی خواهن�د ماند. 
به گزارش فارس، »س��رگئی الوروف« پنج  شنبه ش��ب در گفت وگو با 
روسیا الیوم گفت که نیروهای این کشور به درخواست دمشق در سوریه 
حضور دارند. وی گفت:»ما به درخواست رئیس جمهور قانونی جمهوری 
عربی س��وریه و دولت قانونی این کشور در آنجا هس��تیم. ما به اصول 
تأکید شده در قطعنامه های سازمان ملل در آنجا کاماًل پایبند هستیم و 
مأموریت    هایی را انجام می دهیم که شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۵۴ 
آن را مشخص کرده است. در آینده نیز به همین امر متعهد خواهیم بود.« 
سرگئی الوروف اضافه کرد: »ما حکومت سوریه را در بازپس گیری کامل 
خاک جمهوری عربی سوریه حمایت خواهیم کرد، زیرا کماکان گروه های 
مسلح کشور   هایی در آنجا حضور دارند که کسی آنها را فرانخوانده است 
و برای اینکه تا االن به عنوان مثال ارتش امریکا که بخش بزرگی از کرانه 
شرقی رود فرات را اشغال کرده، علناً در حال ساخت تشکیالتی شبیه به 
یک کشور در آنجاست. آنها از تجزیه طلبی مستقیماً حمایت می کنند و 

برای این منظور از روحیه بخشی از کردهای عراق استفاده می کنند.«
یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع امریکا که نام او فاش نشده روز پنج  شنبه 
به شبکه »اس��کای نیوز« گفته بود که ارتش روسیه از چند هفته پیش 
ش��روع به خارج کردن تدریجی نیروهای خود از مناط��ق جداگانه در 
سوریه، به ویژه از پایگاه هوایی »حمیمیم « در جنوب شرقی الذقیه کرده 
است. به گفته این مقام امریکایی، عملیات عقب نشینی شامل هزاران 
واحد از پیاده نظام، نیروی هوایی و مهندس��ی ارتش روسیه مستقر در 
سوریه است. وی در ادامه ادعاهای خود توضیح داده بود: »وزارت دفاع 
روسیه برنامه های خود را برای عقب نش��ینی از سوریه به دولت دمشق 
اطالع داده است تا حضور نیروهای سوری را در شمال و شمال شرق به 
منظور آمادگی برای احتمال تغییرات شرایط امنیتی میدانی فعال کند.« 
 طی هفته های اخیر هم گزارش   هایی غیررسمی از کاهش نیروهای روس 
در سوریه منتشر ش��ده از جمله اینکه هفته قبل گزارش شد که ارتش 
روسیه بخش های مهمی از مناطق تخلیه شده از جمله انبارهای مهمات 
» مهین « در شرق استان حمص سوریه را تحویل حزب اهلل لبنان داده اند. 
انتشار این گزارش   ها باعث شد که نیروهای ترکیه که طی جنگ سوریه 
از اجرای طرح ایجاد منطقه موسوم به منطقه امن در شمال سوریه ناکام 
مانده بودند، دس��ت به عملیات جدید در مناطق مرزی س��وریه بزنند. 
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( روز پنجم خرداد گزارش کرد که ارتش 
ترکیه با ورود یک ستون بزرگ نظامیان خود از گذرگاه باب السالمه به 
سمت مناطق شمالی سوریه تجاوز گسترده نظامی را علیه این کشور آغاز 
کرده است. شبکه عربی »ترکیا عاجل« هم دیروز اعالم کرد که ارتش 
ترکیه به مناطق عملیاتی »سپر فرات«، »شاخه زیتون«، »چشمه صلح « 

و ادلب در شمال و شمال غرب سوریه نیروهای کمکی اعزام می کند. 

احضار کاردار سوئیس
 در پی نفت دزدی امریکا در سواحل یونان

به دنب�ال توقیف محموله نفتک�ش حامل نفت ای�ران در آب های 
ساحلی یونان تحت فشار امریکا، کاردار سوئیس در تهران به وزارت 
امور خارجه احضار و   مراتب اعتراض شدید ایران به وی ابالغ شد. 
چندی پیش نفتکشی در آب های یونان توقیف شد و بنابر گزارشی که 
داوجونز در این باره منتش��ر کرده بود، نفتکشی که هفت هفته پیش 
در آب های یونان توقیف شد، حامل نفت ایران بوده و امریکا با تکیه بر 
تحریم ها، این محموله را به کشتی دیگری منتقل کرده تا به این کشور 
انتقال دهد. در راس��تای تالش های دیپلماتی��ک وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران با هدف رفع توقیف محمول��ه این نفتکش، 
مدیرکل امریکای وزارت امور خارجه، روز چهار     ش��نبه کاردار سفارت 
سوئیس در تهران را در غیاب سفیر این کشور احضار و مراتب نگرانی و 
اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران را نسبت به تداوم نقض صریح 
قوانین و مقررات بین المللی حقوق دریا     ها و کنوانسیون های بین المللی 
مربوط خصوصاً اصل آزادی کشتیرانی و تجارت آزاد بین المللی توسط 
دولت امریکا، اعالم و بر رفع فوری توقیف کش��تی و محموله آن تأکید 
کرد. کاردار سوئیس اعالم کرد مراتب را در اسرع وقت به مقامات امریکا 
منتقل خواهد کرد. روز چهار     شنبه چهارم خردادماه نیز کاردار سفارت 
یونان در تهران، در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار و 

مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسالمی ایران به وی ابالغ شد. 
در همین خصوص نیز شرکت اطالعات دریایی »لیست  لویدز « انگلیس 
گزارش داد که امریکا نفتکش آیس انرژی را برای تحویل این محموله 
نفتی به یونان اع��زام کرده و ای��ن محموله طبق درخواس��ت وزارت 
دادگستری ایاالت متحده، تحویل این کشور ش��ده است. گفته شده 
که این نفتکش حامل ۷۰۰هزار بشکه نفت بوده که ۲۶ فروردین سال 
جاری در آب های یونان توقیف ش��ده است. انجمن حفاظت از محیط 
 LANA زیست کاریستوس یونان در بیانیه ای اعالم کرد: نفتکش روسی
پگاس سابق با ظرفیت ۱۱۵ هزار تن بارگیری نفت خام به دلیل نقص 

فنی، ۴۰ روز است که در خلیج کاریستوس توقیف شده است. 

الپوشانی انفجارهای رمزآلود در سرزمین های اشغالی
رژیم صهیونیستی براساس یک سنت امنیتی پایدار، خبر حوادث امنیتی را سانسور می کند

در سلس�له  آتش س�وزی های مش�کوک 
در س�رزمین های اش�غالی روز پنج  ش�نبه 
آتش س�وزی مهیبی در یک ش�هر صنعتی در 
قلب سرزمین های اشغالی رخ داد که مقامات 
تل آویو نه تنها واقعیت ماجرا را اعالم نکردند، 
بلکه از انتش�ار وس�یع این اتفاقات مشکوک 
در رس�انه    ها جلوگی�ری کردن�د. حادث�ه ای 
که چن�د روز پس از اق�دام این رژی�م در ترور 
س�رهنگ صیاد خدایی در تهران رخ داد. این 
در حالی اس�ت ک�ه صهیونیس�ت    ها از ترس 
انتقام ایران ب�ه حالت آماده ب�اش درآمده اند. 

هشدار گروه های مقاومت فلسطین درباره هرگونه 
تحرکات رژیم صهیونیس��تی در قدس و هشدار 
ایران برای گرفتن انتقام ش��هید صی��اد خدایی، 
شرایط امنیتی را در سرزمین های اشغالی دگرگون 
کرده اس��ت.   منطقه صنعتی ش��هر قلنس��وه در 
سرزمین های اشغالی روز پنج  شنبه دچار حریق 
گس��ترده ش��د. منطقه صنعتی قلنس��وه یکی از 
مناطق ب��زرگ صنعتی در اس��تان مرکزی رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت که از جهاتی قطب صنایع 
چوب این استان هم محسوب می شود. به گزارش 
خبرگزاری تس��نیم، کارشناس��ان ایمنی مراکز 
صنعتی در پی این حادثه اعالم کردند نوع حریق 
و آس��یب های آن اختالل زیرس��اخت های برق 
صنعتی و تجهیزات مرتبط با آن را نشان می دهد. 
س��رزمین های اش��غالی از روز چهار    شنبه شاهد 

حوادث پی درپی و اختالالت گسترده است، وقوع 
انفجار و آتش سوزی گسترده در پتروشیمی بندر 
حیفا یکی از جدید    ترین این موارد است. سیستم 
رسمی رژیم صهیونیستی تالش گسترده ای برای 
جلوگیری از انتشار وسیع اخبار دارد، با این حال 
اخبار درزکرده در برخی منابع محلی و شبکه های 
اجتماعی حاکی از آن است که روز چهار    شنبه در 
پی انفجار در پتروشیمی حیفا، اختاللی قابل توجه 
در عملکرد پمپ های بنزین شهر ریشتون لتزیون 

به وجود آمده است. 
  سانسور طبق معمول 

طی روزه��ای گذش��ته همچنین حادث��ه ای در 
کارخان��ه کشتی س��ازی در بندر حیف��ا به وقوع 
پیوست و ماشین های امدادی و کمک رسان این 
رژیم به منطقه اعزام ش��دند، با این حال اسرائیل 
مانع انتشار اخبار دقیق این مسئله شده است. روز 
سه     شنبه نیز گزارش آتش سوزی شدیدی هم در 
یک مرکز صنعتی غذایی در سرزمین های اشغالی 
رخ داد ک��ه گفته می ش��ود در داخ��ل یک واحد 

فرآوری گوشت بوده است. 
مقامات تل آویو همواره از انتشار جزئیات و حقیقت 
این حوادث و انتش��ار آن در رس��انه    ها خودداری 
می کنند، موضوعی که نش��ان می دهد مس��ائل 
امنیتی خارج از س��رزمین های اش��غالی در این 
رخداد    ها تأثیرگذار بوده اس��ت. ماه گذش��ته نیز 
رس��انه های صهیونیس��تی از وقوع آتش سوزی 
مهیب در یک مخزن س��وخت در شهر حیفا خبر 

دادند که جزئیات آن نیز از س��وی تل آویو منتشر 
نشد. طبق روال معمول سکوت خبری رسانه های 
صهیونیستی، گفته می شود این بار نیز ارتش این 
رژیم دستور سانس��ور جزئیات این حادثه را داده 
است. همه انفجار    ها و آتش سوزی های مشکوک 
در روزهای اخیر، پس از ترور شهید خدایی انجام 
شده است که فرماندهان ارشد ایران اعالم کردند 
که انتقام سختی خواهند گرفت. پس از آن ارتش 
صهیونیستی در مرزهای سوریه و لبنان به حالت 

آماده باش کامل درآمد.
 اگرچ��ه مقام��ات اس��رائیل در ابت��دا از هرگونه 
اظهارنظر درباره ترور شهید خدایی سر باز می زدند 
اما روزنامه نیویورک  تایمز روز چهار    شنبه به نقل 
از یک مس��ئول اطالعاتی آگاه ب��ه تماس     ها بین 
رژیم صهیونیس��تی و امریکا که نخواست نامش 
فاش ش��ود، عنوان کرد که تل آویو به امریکایی     ها 
اطالع داده که ترور ش��هید خدایی کار این رژیم 
بوده اس��ت. رس��انه های عبری زبان اعالم کردند 
که ارتش صهیونیس��تی به شدت از درز اطالعات 
ترور شهید صیاد خدایی توس��ط امریکایی     ها به 

خشم آمده است. 
از س��وی دیگر، ارتش لبنان پنج  شنبه شب طی 
بیانیه ای اعالم کرد که یک پهپاد صهیونیس��تی 
از نوع »اسکای الرک« پنج  شنبه شب در جنوب 
لبنان، بع��د از تجاوز به حریم هوایی این کش��ور 
سرنگون شده است. گفته می شود صهیونیست     ها از 
ترس پاسخ احتمالی ایران و محور مقاومت به خاطر 

ترور    ها و اقدامات جنایتکارانه اخیر در آماده  باش 
کامل هستند و این پهپاد هم در مأموریت پایش 
مرزهای جنوبی لبنان و شمال فلسطین اشغالی 
ساقط شده است. س��طح آماده  باش ارتش رژیم 
صهیونیستی و س��ایر نهادهای امنیتی این رژیم 
به باال    ترین س��طح رس��یده و گفته می شود تمام 
مرخصی     ها لغو ش��ده است. حتی س��فارت های 
اس��رائیل در سرتاس��ر دنی��ا به ح��ال آماده باش 
درآمده اند. مقامات صهیونیس��تی که همیش��ه 
ادعا می کردند از امنیت آهنین برخوردارند، وقوع 
چنین حوادث پی در پی در سرزمین های اشغالی 
نش��ان می دهد که همه اینها لفاظی بیش نبوده 
اس��ت و این رژیم نمی تواند امنیت شهروندانش 

را تضمین کند. 
  قدس در نقطه جوش 

عالوه بر ت��رس صهیونیس��ت    ها از انتق��ام ایران، 
وضعیت امنیتی بین این رژیم با فلسطینی    ها هم 
در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارد. به رغم هشدار 
گروه های مقاومت فلس��طین، رژیم صهیونیستی 
به شهرک نش��ینان افراطی اج��ازه داده تظاهرات 
پرچم را روز یک    شنبه برپا کنند. به گزارش شبکه 
المیادی��ن، آنها با پرچم اس��رائیل وارد محله های 
قدس می شوند و به مس��جداالقصی رفته و به آن 
اهانت می کنند. آنها همچنین خواس��تار تخریب 
مس��جد قبه الصخره هس��تند. مقاومت فلسطین 
تصمیم دارد به هرگونه تجاوز به مس��جداالقصی 
پاسخ دهد. ش��بکه عبری زبان » کان « اعالم کرد 
که ارتش رژیم صهیونیستی از ترس حمله راکتی 
مقاومت فلس��طین به قدس اش��غالی در جریان 
برگزاری راهپیمایی تحریک آمیز پرچم، اقدام به 
نصب س��کوهای س��امانه گنبد آهنین در اطراف 
این شهر کرده است. این درحالی است که جنبش 
حماس و دیگر گروه های فلسطینی هشدار داده اند 
که اگر راهپیمایی پرچم برگزار شود با قاطعیت به 
آن پاسخ خواهند داد که نبرد سیف القدس در مقابل 
آن ناچیز اس��ت. مقاومت همچنین گفته که این 
اقدام بازی با آتشی است که تبعات آن تنها متوجه 
مقامات اسرائیلی است.  بنابراین با توجه به اصرار 
صهیونیست    ها به برگزاری چنین مراسمی درگیری 
مجدد در سرزمین های اشغالی و سراسر فلسطین 
محتمل به نظر می رسد. همچنان که سیدحسن 
نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان هم در س��خنانی 
گفته که در روزهای آینده ممکن اس��ت اتفاقاتی 
در فلسطین رخ دهد و ممکن است این اتفاقات به 
حد یک انفجار بزرگ برسد. گروه های فلسطینی 
بار    ها نسبت به تحرکات صهیونیست    ها در قدس و 
کرانه باختری هشدار داده و گفته اند اگر این رژیم 
دست از پا خطا کند، سراسر سرزمین های اشغالی 
را موشک باران خواهند کرد. در نبرد سیف القدس 
سال گذش��ته که ۱۲ روز به طول انجامید، بیش 
از۴هزار موشک به س��مت اراضی اشغالی شلیک 
ش��د و در نبرد آتی تعداد این حم��الت به مراتب 

گسترده تر از قبل خواهد شد. 

تغییرموازنهاوکراینبهنفعروسها
عالوه ب�ر یک�ی از مقامات ارش�د در س�تاد 
مشترک نیروهای مسلح اوکراین، نخست وزیر 
انگلیس هم از پیش�روی نیروه�ای روس در 
عرص�ه جنگی اوکراین س�خن گفته اس�ت. 
این موضع گی�ری در کن�ار اظه�ارات دیروز 
رئیس جمه�ور اوکرای�ن که گفت�ه باید برای 
ح�ل بح�ران کنون�ی ب�ا همت�ای روس خود 
دیدار کند، چشم انداز روشن تری از احتمال 
دستیابی به توافق آتش بس ترسیم می کند. 

معادله جنگ اوکراین طی روزهای گذشته و پس 
از هفته     ها کندی تحرکات روس ها، تغییر کرده و 
عماًل جنگ از حالت فرسایشی خارج شده است. 
طبق آنچه اوکراینی     ها اع��الم کرده اند، نیروهای 
روسیه به بیش از ۴۰ شهرک در شرق دونتسک و 
لوهانسک حمله کرده و شهرهای سیورودونتسک 
و لیسیچانسک را بمباران کرده اند. جدایی طلبان 
اوکراینی ه��م روز جمعه از تصرف کامل ش��هر 
اس��تراتژیک »لیمن « در ش��رق این کشور خبر 
دادند. این اخبار در ش��رایطی منتش��ر می شوند 
که اولکس��ی گروموف روز پنج  ش��نبه در جریان 
نشس��تی خبری در کی یف در تش��ریح آخرین 
تحوالت جن��گ اوکرای��ن گفته بود که روس��یه 
هم در حمالت هوایی و در حم��الت توپخانه ای 
دس��ت برتر را دارد اما نیروه��ای کی یف با همه 
توان برای تغیی��ر دادن وضعیت تالش می کنند. 
این نظامی برجس��ته اوکراینی اذع��ان کرده بود 
که وضعیت در منطقه سیورودونتس��ک واقع در 
استان لوهانسک اوکراین سخت اما باثبات است 
و نیروهای روسیه با حمالت هوایی، خسارت های 
توپخانه ای به نیروهای اوکراین تحمیل می کنند. 
گروم��وف تأمین تس��لیحات از جان��ب متحدان 
اوکراین را زمینه س��از پیروزی این کشور دانسته 
بود. یک روز قبل، اولکسی آرستووچ از مشاوران 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته 
بود که روس      ها قب��ل از اوکراینی      ها توانس��ته اند 
منابع ذخیره شان را جمع آوری کنند و این موضوع 
باعث می شود اوضاع در جبهه جنگ دشوار شود. 
این مقام اوکراینی همچنین درباره وخامت اوضاع 

هشدار داده بود که امکان دارد در آینده نزدیک، 
وضعیت در جبهه از شرایط کنونی هم بدتر شود 
تا جایی که احتمال محاصره نیروهای اوکراین و 

شکست های سنگین آنها هم وجود دارد. 
  واکنش لندن و واشنگتن

همچنین بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس 
دیروز به شبکه خبری بلومبرگ گفت که پوتین در 
حال پیشروی ُکند اما محسوس در منطقه دونباس 
اوکراین است. وی خاطرنش��ان کرد: »متأسفانه 
پوتین با صرف هزینه های گزاف برای خود و ارتش 
روسیه، به بلعیدن زمین در دونباس ادامه می دهد. 
او به پیشرفت تدریجی و آهسته اما محسوس ادامه 
می ده��د و بنابراین کاماًل حیاتی اس��ت که ما به 
حمایت نظامی از اوکراینی      ها ادامه دهیم. « پیش 
از اظهارنظر جانسون، یک مقام وزارت دفاع امریکا 
روز پنج  شنبه گفت روسیه در بخش      هایی از منطقه 
خودمختار دونباس در اوکراین به شکل فزاینده ای 
پیشروی داشته است. به گزارش »سی ان ان«، این 
مقام پنتاگون که نامی از وی منتش��ر نش��ده به 
خبرنگاران امریکایی گفت، روس��یه گردان های 
تاکتیکی خود را در دونباس ظرف دو و نیم هفته، 

از ۹۷ به ۱۱۰ گردان رسانده است. 

  امریکا برای کمک نظامی دس�ت به کار 
شود

کنگ��ره امریکا در ای��ن هفته کم��ک اضافی به 
اوکراین ب��ه ارزش ۱۳/۶ میلی��ارد دالر تصویب 
کرد که یک بودج��ه ۶/۵ میلی��ارد دالری برای 
هزینه های اعزام نیرو و ارسال تسلیحات به اروپای 
شرقی و یک بودجه ۶/8 میلیارد دالری دیگر برای 
پناهندگان اوکراینی و کمک های اقتصادی به این 
کشور اختصاص می دهد. شبکه خبری سی ان ان 
در گزارش��ی به برنامه دولت امری��کا در تدارک 
برای ارسال تس��لیحات » پرتاب راکت پیشرفته 
و دور برد«  به اوکراین پرداخ��ت و تصریح کرد: 
»دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا چندین 
هفته از بررسی ارس��ال این دست تسلیحات به 
اوکراین از بابت نگرانی      ه��ا به خاطر اینکه ارتش 
اوکراین ممکن است از آنها با هدف دست زدن به 
حمالت در داخل روسیه استفاده کند، خودداری 
کرده بود.«  عالوه بر امریکا، کش��ورهای اروپایی 
نیز میلیون      ها ی��ورو به اوکرای��ن کمک نظامی 
کرده اند. دیمیتری کولب��ا، وزیر خارجه اوکراین 
پنج شنبه شب در شبکه اجتماعی توئیتر با تأکید 
بر اینکه تصمیم واشنگتن به تجهیز تسلیحاتی 

کشور در برهه کنونی سرنوشت ساز است، نوشت: 
»ما به سیس��تم های پرتاب راکت نیاز داریم. ما 
خواهان دریافت تس��لیحات س��نگین هستیم. 
این تنها بخشی است که روسیه بهتر از ما است. 
روسیه سالح های س��نگین بیشتری در مقاسیه 
با ما دارد. بدون داش��تن توپخانه و سیستم های 
پرتاب راکت، ما نخواهیم توانست در مقابل آنها 
ایستادگی کنیم. وضعیت در شرق اوکراین بسیار 

وخیم است.«
  پذیرش واقعیت مذاکره با پوتین

اوالف شولتس، صدراعظم آلمان در سخنرانی 
خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفته 
بود که پوتین اجازه ندارد شروط صلح در اوکراین 
را دیکته کند:»هیچ صلح تحمیلی وجود نخواهد 
داش��ت، اوکراینی     ها آن را نمی پذیرند و ما نیز 
آن را نمی پذیریم. بای��د پوتین را متقاعد کنیم 
که نمی تواند صلحی را ک��ه می خواهد تحمیل 
کند، زیرا اوکرای��ن آن را نمی پذی��رد.«  با این 
حال به نظر می رسد که رئیس جمهور اوکراین 
دید واقع بینانه ت��ری درباره تح��والت میدانی 
کشورش دارد. وی که پیش تر کشورش به شدت 
به پیشنهاد تس��لیم بخش      هایی از این کشور و 
سازش برای پایان جنگ با روسیه واکنش نشان 
داده بود، روز جمع��ه موضع متعادل تری اتخاذ 
کرد. وی در جریان سخنرانی در اندیشکده ای 
اندونزیای��ی گفت ک��ه کی یف اش��تیاقی برای 
گفت وگو با پوتین ندارد ام��ا باید با این واقعیت 
روبه رو ش��ود که احتماالً چنی��ن دیداری برای 
پایان دادن به جنگ ضروری است. رئیس جمهور 
اوکراین یادآور شد: »چیز     هایی برای گفت وگو 
با رهبر روس��یه وجود دارد. منظورم این نیست 
که مردم ما مش��تاق صحبت با او هس��تند، اما 
بای��د ب��ا واقعیت های آنچ��ه در جریان اس��ت 
روبه رو ش��ویم. « زلنس��کی با تکیه بر اینکه به 
نظر نمی رسد روسیه هنوز برای مذاکرات صلح 
جدی آماده باش��د، افزود: »ما از این دیدار چه 
می خواهی��م، می خواهیم زندگی م��ان را پس 
بگیریم،  می خواهیم زندگی یک کشور مستقل 

را در قلمرو خودش پس بگیریم.«

فرشید پرهام
  گزارش  یک


