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  گزارش  2

  خبر

بودجهچندمیلیاردیبنسلمان
برایمعامالتنظامیباتلآویو

به دنبال انتش�ار اخب�اری مبنی ب�ر آمادگی رژیم صهیونیس�تی 
و عربس�تان س�عودی ب�رای عادی س�ازی رواب�ط، مناب�ع 
دیپلماتی�ک از برنامه ری�زی ولیعه�د س�عودی ب�رای اختصاص 
بودجه س�نگین به معامالت نظام�ی با این رژیم پرده برداش�تند. 
به دنبال گمانه زنی     ها درباره احتمال نزدیکی روابط میان عربستان سعودی 
و رژیم صهیونیستی طی سفر جو بایدن، رئیس جمهور امریکا به منطقه، 
س��عودی لیکس به نقل از منابع دیپلماتیک خود ف��اش کرد که محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان درحال تهیه بودجه چند میلیارد دالری برای 
انجام معامالت نظامی بزرگ با رژیم صهیونیستی است. منابع مذکور روز 
یک    شنبه در این باره گفتند: »محمد بن سلمان بودجه سنگینی را برای 
واردات نظامی از اسرائیل و نشان دادن حسن نیت خود به تل آویو در نظر 
گرفته اس��ت. « منابع دیپلماتیک درحالی از تمایل بن س��لمان به انعقاد 
معامالت نظامی با رژیم صهیونیستی خبر داده اند که منابع رسانه ای عبری 
     شنبه از تالش رژیم صهیونیس��تی برای رونمایی از یک » توافق امنیتی 
بزرگ « با عربستان سعودی در جریان سفر بایدن به منطقه پرده برداشتند. 
شبکه » کان « اسرائیل در این باره گفت: » تمامی این موارد تحت نظارت 
امریکا قرار دارد، چراکه اسرائیل و عربستان روابط دیپلماتیک با یکدیگر 
ندارند.« اخیراً نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرده بود که 
مقامات این رژیم درصدد جلب رضایت جو بایدن برای تحویل سامانه های 
پدافند هوایی به چند کشور عربی هس��تند. این شبکه گزارش داد: »این 
طرح شامل تحویل سامانه پدافند هوایی لیزری » پرتو آهنین « به امارات و 
عربستان است.« ارسال سامانه های پدافندی اسرائیل به شیخ نشین های 
خلیج فارس بخش��ی از پروژه ائتالف منطقه ای رژیم صهیونیستی علیه 
ایران است. این ائتالف تحت عنوان »پدافند هوایی خاورمیانه« قرار است با 
موشک    ها و پهپادهای ایرانی در منطقه مقابله کند. عربستان در سال های 
اخیر برای مقابله با موش��ک های یمنی    ها درصدد تقویت سامانه پدافند 
هوایی خود است و روی خرید تجهیزات نظامی از اسرائیل حساب ویژه باز 
کرده است. ارسال سامانه های پدافندی اسرائیل به اعراب درحالی است 
که سامانه گنبد آهنین در جریان جنگ های متعدد با گروه های فلسطینی 

ناکارآمد بوده و نتوانسته بسیاری از این موشک    ها را رهگیری کند. 
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 انصاراهلل: سیاست دزدی دریایی ائتالف از کشتی های یمن 
تغییر نکرده است

عصام المتوکل، سخنگوی شرکت نفت یمن وابسته به انصاراهلل در گفت وگو با 
خبرگزاری اسپوتنیک با اشاره به تداوم توقیف کشتی های حامل فراورده های 
نفتی یمن توسط ائتالف متجاوز عربی به س��رکردگی عربستان سعودی، 
اظهار کرد: به رغم آتش بس، سیاست متجاوزان در قبال یمنی    ها تغییر نکرده 
است. وی گفت: ائتالف همچنان به اقدامات سابق خود و توقیف کشتی های 
یمنی حامل فراورده های نفتی ادامه می دهد. المتوکل افزود: ائتالف متجاوز 
امریکایی، سعودی و اماراتی همچنان دو کشتی نفتی حامل ۵۷ هزار و ۷۳۵ 
تن گازوئیل را توقیف کرده است که به منزله دزدی دریایی است. وی در این 
باره تصریح کرد: کشتی های نفتی توقیف شده تمامی مراحل از جمله بررسی 
و بازرسی از طریق مکانیسم بازرسی سازمان ملل مستقر در جیبوتی را انجام 
داده اند و مجوزهای بین المللی را دریافت کرده اند و مجوزهای دریافت شده 
مطابقت محموله با شروط بارنامه را تأیید می کنند. المتوکل ادامه داد:»این 
اقدامات متجاوزان به منزله نقض اصول و قوانین مربوطه سازمان ملل و مفاد 
کنوانسیون بین المللی حقوق بشر، قانون انسانی بین المللی، قانون منازعات 

مسلحانه و تمامی قوانین و آداب و رسوم است.« 
-----------------------------------------------------

  ترامپ ممکن است این ماه نامزد ریاست جمهوری شود 
دونالد ترامپ به این نتیجه رس��یده که با اعالم زودهنگام نامزدی اش 
برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ توجه را از جلسات استماع 
مربوط به تحقیقات درباره اتفاقات ششم ژانویه ۲۰۲۱ در کنگره منحرف 
کند. به گزارش نیویورک تایمز، برخی از جمهوریخواهان نگران هستند 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا با اقداماتش به شانس این 
حزب برای انتخابات میان دوره کنگره در ماه نوامبر آس��یب برس��اند. 
دونالد ترامپ ممکن است در حال برنامه ریزی برای دست زدن به یک 
اقدام غیرعادی در اعالم زودهنگام برنامه اش برای نامزد شدن مجدد 
برای ریاست جمهوری امریکا باشد اما همه هم حزبی های جمهوریخواه 

او چنین کاری را به صالح این حزب نمی دانند. 
-----------------------------------------------------

  رزمایش ترکیه و جمهوری آذربایجان 
در ادامه تقویت همکاری های باکو و آنکارا در زمینه های مختلف، وزارت 
دفاع جمهوری آذربایجان از برگزاری رزمایش نظامی مش��ترک بین دو 
کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری »آذرنیوز«، وزارت دفاع جمهوری 
آذربایجان اعالم کرد که روز دوم جوالی پرس��نل نیروهای مس��لح این 
کشور با نظامیان ترکیه رزمایش مشترک برگزار و مأموریت های مختلف 
را تمرین کردند. بنا بر اعالم وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، »نظامیان 
این دو کشور برادر، مطابق با س��ناریوی رزمایش، عملیات جست وجو و 
نجات، تخلیه مجروحان از میدان نبرد و سایر وظایف را با موفقیت به پایان 
رساندند و حرفه ای بودن خودشان را نشان دادند«. رسانه های آذربایجان 
اعالم کردند که این رزمایش    ها همچنین با هدف بهبود تعامل و هماهنگی 
رزمی بین نیروهای نظامی در طول عملیات و همچنین توسعه مهارت های 

تصمیم گیری نظامی و مدیریت یگان فرماندهان انجام می شود.«
-----------------------------------------------------
  اتحادیه مش�اغل تونس: اختیارات گسترده رئیس جمهور، 

دموکراسی را تهدید می کند
اتحادیه مش��اغل تونس در اولین واکنش به پیش نویس قانون اساسی که 
توسط قیس سعید، رئیس جمهور این کشور منتشر شد، اعالم کرد، قانون 
اساس��ی که به همه پرسی گذاشته خواهد شد ش��امل اختیارات گسترده 
رئیس جمهور و محدود کردن اختیارات سایر ارگان    ها و ساختارهای دولتی 
است که این امر دموکراسی را تهدید می کند. به گزارش رویترز، این اتحادیه 
که بیش از یک میلیون عضو دارد، اعالم ک��رد، کارکنان و اعضای اتحادیه 
مشاغل در رأی دادن آزاد هس��تند. اتحادیه مشاغل تونس اعالم کرد، این 
پیش نویس از فصول مرب��وط به آزادی    ها و حق��وق محافظت می کند اما 
برخی محدودیت    ها و نبود ضمانت می تواند این آزادی    ها و حقوق را تهدید 
و فرصتی برای نقض آن فراهم کند. پیش تر رئیس جمهور تونس دس��تور 
انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید را داد که به رئیس جمهور اختیارات 

گسترده ای می دهد و قرار است ۲۵ ژوئیه به همه پرسی گذاشته شود. 
-----------------------------------------------------

  وزیر خارجه چین به میانمار رفت
برای نخستین بار از زمان کودتای ارتش میانمار، وزیر امور خارجه چین 
وارد این کش��ور شد تا در نشس��تی منطقه ای ش��رکت کند. به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در نشست 
گروه »همکاری النکانگ - مکونگ « با همتایانش از میانمار، الئوس، تایلند، 
کامبوج و ویتنام دیدار خواهد داشت. ژنرال زاو مین تون، سخنگوی ارتش 
میانمار در کنفرانسی خبری در روز جمعه گفت که حضور وزرای خارجی 
در این نشست به معنای به رسمیت شناختن حق حاکمیت میانمار و دولت 
آن است و افزود، شرکت کنندگان یک یادداشت تفاهم  و چند قرارداد امضا 
می کنند. چین بزرگ ترین شریک تجاری میانمار و یک متحد قدیمی این 
کشور است. پکن میلیارد   ها دالر در معادن، خط لوله های نفت و گاز و دیگر 
زیرساخت های میانمار سرمایه گذاری کرده و در کنار روسیه، تأمین کننده 

اصلی تسلیحاتی این کشور است. 

سفرامیرعبداللهیانبهسوریه
دربحبوحهعملیاتترکیه

س�فر وزیر خارجه ایران به س�وریه و دیدار با مقام�ات عالی رتبه 
این کشور نش�ان می دهد که عالوه بر مس�ائل دوجانبه، تحوالت 
منطقه نیز در این میان تأثیرگذار بوده اس�ت و احتماالً با ش�روع 
عملی�ات نظام�ی ترکی�ه در هفته های آت�ی بی ارتباط نیس�ت. 
به گزارش»جوان«، حس��ین امیرعبداللهیان روز     ش��نبه با بش��ار اس��د، 
رئیس جمهور سوریه بر سر موضوعات دوجانبه و مسائل منطقه ای دیدار 
و گفت وگو کرد. هرچند جزئیاتی از این دیدار منتش��ر نشده است اما به 
نظر می رسد مس��ئله عملیات نظامی ترکیه در ش��مال سوریه مهم ترین 
عامل سفر غیرمنتظره وزیر خارجه به دمشق بوده است. باتوجه به اینکه 
سفر امیرعبداللهیان به سوریه پس از بازگشت از ترکیه و دیدار با مقامات 
آنکارا انجام شد، بیانگر این اس��ت که احتماالً مقامات ترکیه پیام   هایی را 
برای دولت سوریه ارسال کرده اند. باتوجه به اینکه رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه عملیات نظامی در شمال سوریه را حتمی اعالم کرده 
است، بنابراین این فرضیات مطرح است که آنکارا از طریق میانجیگری ایران 
به دمشق توصیه کرد برای جلوگیری از تلفات بیشتر ارتش سوریه در مقابل 
نیروهای ترکیه مقاومت نکند . این درحالی است که مقامات سوریه بار   ها 
با بیان اینکه عملیات ترکیه بازی با آتش است، گفته اند که به شدت به آن 
پاسخ خواهند داد و رزمایش مشترکی را نیز با روسیه برای باال بردن سطح 
آمادگی نیروهای دوطرف در مقابل ترکیه برگزار کرده اند. حتی روس   ها 
نیز با عملیات نظامی ترکیه مخالفت کرده اند. هرچند مقامات آنکارا انتظار 
دارند روس��یه و ایران در عملیات آتی این کشور در شمال سوریه سکوت 
اختیار کنند، اما وزیر خارجه ایران در بدو ورود به دمشق مخالفت صریح 
تهران با این اقدام نظامی و آمادگی ایران را برای تسهیل گفت وگو   ها بین 

دو طرف اعالم داشت. 
همزمان با سفر امیرعبداللهیان به سوریه، منابع رسانه ای از ورود یک 
نفتکش ایرانی جدید به بندر بانیاس سوریه خبر دادند. روزنامه الوطن 
سوریه، به نقل از منابع آگاه نوشت که مواد نفتی که از طریق این نفتکش 
در عصر     شنبه وارد بندر بانیاس شد، حاصل فعال سازی خط اعتباری 
جدید میان دمشق و تهران اس��ت. این روزنامه به نقل از منابع آگاه در 
تهران نوشت که وصول نفتکش   ها به صورت طبیعی، طبق جدول های 
زمانبدی شده مشخص و بدون تأخیر ادامه خواهد یافت. این سومین 

نفتکش ایرانی است که طی ماه های اخیر وارد بنادر سوریه می شود. 
 رژیم صهیونیس�تی در بد     ترین ش�رایط امنیتی و سیاس�ی 

قرار دارد
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به لحاظ امنیتی 
و سیاسی در بد     ترین شرایط خود به سر می برد، گفت که برخی خیال 
می کنند با عادی س��ازی روابط با این رژیم می توانند مشکالت داخلی 

خود را حل کنند، که به طور قطع اشتباه می کنند. 
حسین امیرعبداللهیان شنبه شب دیداری نیز با گروه های فلسطینی در 
دمشق داشت. امیرعبداللهیان در نشس��ت با گروه های فلسطینی تأکید 
کرد:»مفتخرم که در این مدت در خدمت شما بودم، یک بار در تهران و یک 
بار در همین جا. به همه شهدای فلسطینی از شهید فتحی شقاقی تا شهیده 
شیرین ابوعاقله که در عرصه رسانه فعال بود و توسط رژیم صهیونیستی به 
شهادت رسید، ادای احترام می کنم. « به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
وزیر امور خارجه با بیان اینکه مسئله فلسطین همچنان در اولویت است، 
ادامه داد: » اسرائیل اکنون به لحاظ امنیتی و سیاسی در بد     ترین شرایط خود 
به سر می برد و کسانی هم که فکر می کنند با عادی سازی روابط با اسرائیل 
که با مسائل متعدد دسته و پنجه نرم می کند می توانند مشکالت داخلی خود 
را حل کنند، که به طور قطع اشتباه می کنند. « وزیر امور خارجه ایران درباره 
فضاسازی اخیر صهیونیست     ها علیه ایران نیز تأکید کرد:»اخیراً با دروغ سازی 
علیه جمهوری اسالمی مدعی شدند ایران با اعزام چند نیروی امنیتی تالش 
می کند گردشگران اسرائیلی را در ترکیه برباید. در سفر اخیر خود به ترکیه، 
این موضوع را بیان کردم. اوالً یک ایرانی در میان دستگیرشدگان نیست، 
ثانیاً این دروغ سازی صهیونیستی است، ثالثاً هر وقت اراده کرده ایم در خاک 
رژیم صهیونیستی کارهای خصمانه آنها را تالفی کرده ایم. « وی یادآور شد: 
حمایت از گروه های فلسطینی را با حمایت از مقاومت در برابر رژیم غاصب 
سرزمین های فلسطینی آغاز کردیم. وزیر امور خارجه ادامه داد: تجربه هفت 
دهه گذشته نشان می دهد که حل ریش��ه ای اشغال فلسطین فقط در راه 
مقاومت، مقاومت و مقاومت است. امیرعبداللهیان تأکید کرد: با همه توان 
کنار ملت فلسطین تا تحقق اهداف شان ایستاده و این را به لحاظ اخالقی و 

دینی بر خود واجب می دانیم. 

حماس:یورشمکرراشغالگران
بهمسجداالقصیخطرناکاست

س�خنگوی جنبش حماس هش�دار داد که پافش�اری اشغالگران 
و شهرک نش�ینان اس�رائیلی ب�ر ی�ورش ب�ه مس�جداالقصی به 
ص�ورت پیاپی، اقدام�ی تحریک آمیز و تنش�ی خطرناک اس�ت. 
با تداوم جنای��ات رژیم صهیونیس��تی در مس��جداالقصی گروه های 
فلسطینی بار دیگر نسبت به این ماجراجویی     ها هشدار دادند. به گزارش 
پایگاه خبری العه��د، محمد حماده، س��خنگوی جنبش حماس روز 
یک     ش��نبه در جریان گفت وگویی مطبوعاتی خاطرنشان کرد، سران 
رژیم اشغالگر مس��ئول پیامدهای یورش هس��تند. وی ضمن هشدار 
نس��بت به اینکه افراط  گرایان اس��رائیلی عواقب تجاوزات مکرر خود 
را متحمل خواهند ش��د، تصریح کرد، ملت فلس��طین بی وقفه و تا ابد 
س��پر حفاظتی مس��جداالقصی و مقدسات اس��المی و مسیحی باقی 
می مانند. محمد حماده در ادامه افزود، مرحله خطرناکی که طرح      ها و 
نقشه های اشغالگران علیه مسجداالقصی به آن رسیده است، مستلزم 
تداوم هماهنگی و انس��جام و آماده باش اس��ت تا دفاع از شهر قدس و 
مسجداالقصی در تمامی سطوح فلسطینی، عربی و اسالمی در اولویت 
باشد. س��خنگوی جنبش حماس از ملت فلسطین و س��اکنان کرانه 
باختری و داخل اراضی اش��غالی خواس��ت تا با تالش های متجاوزان 
مقابله کنن��د و طرح های مربوط به یهودی س��ازی رژیم اش��غالگر را 
ناکام بگذارند. حماده همچنین اظهار داشت: » پافش��اری اشغالگران و 
شهرک نشینان اسرائیلی بر یورش به مسجداالقصی به صورت پیاپی، 
اقدامی تحریک آمیز و تنشی خطرناک اس��ت. « هشدار فلسطینی     ها 
درحالی است که نظامیان صهیونیستی در ماه های اخیر به طور روزانه 
به مس��جداالقصی یورش برده و تعدادی از فلسطینی     ها را زخمی و به 
شهادت رس��انده اند. گروه های مقاومت فلسطین بار     ها هشدار داده اند 
که اگر دشمن صهیونیستی به اشغالگری های خود در مسجداالقصی 
و کرانه باختری ادامه دهد، پاسخ کوبنده ای به آن خواهند داد که نبرد 
سیف القدس در مقابل آن ناچیز است. اما مقامات صهیونیستی بدون 
توجه به این هشدارها کماکان به تحرکات خود ادامه می دهند و همین 
مسئله به تشدید تنش     ها بین غزه و اسرائیل منجر شده است و هر لحظه 

احتمال درگیری بین دو طرف وجود دارد. 
 شرط تل آویو برای تبادل اسرا

پس از ویدئوی منتشر شده که وخامت اوضاع سالمتی سرباز اسرائیلی 
نزد جنبش حماس را نشان می داد، اخباری در خصوص احتمال امضای 
قرارداد تبادل اسرا منتشر شد و ارتش صهیونیستی از شرط این رژیم 
برای امضای این قرداد پرده برداش��ت. به گزارش شبکه خبری روسیا 
الیوم، در همین رابطه، ران کوخاو، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی 
روز یک     شنبه در سخنانی اعالم کرد: برای ما امکان امضای قراداد تبادل 
اس��را با جنبش حماس وجود ندارد مگر این که شامل آرون شاؤول و 

هدار گولدن باشد. « 

تسلطکاملروسیهبرلوهانسک
رئیس جمهور اوکراین برای اولین بار اعتراف کرد که2هزار و 610 شهر و منطقه این کشور در اختیار روس      ها است

در ادامه پیشروی    گزارش  یک
نیروهای روس�ی 
در شرق اوکراین، استان لوهانسک به عنوان 
یکی از مناطق خودمختار این کش�ور به طور 
کامل در اختیار روسیه قرار گرفت و وزیر دفاع 
روس�یه دیروز این خبر را رس�مًا اعالم کرد. 
رئیس جمه�ور اوکراین ه�م ب�رای اولین بار 
اعتراف کرد که2هزار و 610 شهر و منطقه این 

کشور در اختیار روس      ها است. 

در شرایطی که امریکا و اروپا با کمک های تسلیحاتی 
گسترده به اوکراین تالش می کنند پیشروی روس      ها 
را متوقف کنن��د، این اقدامات نتیج��ه عکس داده 
و ارتش روسیه توانسته بس��یاری از مناطق شرقی 
و جنوب��ی اوکرای��ن را در کنترل خ��ود بگیرد. در 
همین راستا، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه روز 
یک      شنبه به والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
درباره تصرف کامل قلمرو جمهوری خلق لوهانسک 
گزارش داد. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، در 

بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع روس��یه آمده است: 
» ام��روز، ۳ ژوئی��ه ۲۰۲۲، وزیر دفاع فدراس��یون 
روسیه، ژنرال ارتش سرگئی شویگو، به فرمانده عالی 
نیروهای مسلح روسیه والدیمیر پوتین خبر آزادی 
جمهوری خلق لوهانس��ک را اعالم کرد.« پیش تر 
نظامیانی متشکل از ارتش روس��یه و جنگجویان 
شبه نظامی خلق لوهانسک، لیسیچانسک، آخرین 
شهر منطقه لوهانسک را که تحت کنترل نیروهای 
امنیتی اوکراین بود، محاصره کردند. مساحت کل 
مناطق آزاد شده در روز        شنبه ۱8۲ کیلومتر مربع 
بوده است. با کنترل لوهانس��ک به دست روس      ها 
راه برای تصرف استان دونتسک نیز هموار می شود. 
با کنترل کامل دونتس��ک و لوهانسک، ارتباطات 
حمل ونق��ل و زنجیره تأمی��ن کاال در تمامی نقاط 
شرقی اوکراین با خارج قطع می شود. از طرفی، این 
مناطق زغال سنگ تولید می کنند و کارخانه های 
قابل توجهی را در خود جای داده اند و از این رو برای 
روس      ها اهمیت قابل توجهی دارند. از س��وی دیگر، 
ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه 

       شنبه ش��ب گفت: »دش��من در تمامی جبهه      ها با 
خسارات قابل توجهی مواجه است؛ سه گردان از تیپ 
دهم حمله کوهستانی و تیپ ۷۲ مکانیزه نیروهای 
مسلح اوکراین بیش از نیمی از نیروهای خود را در 

نزدیکی تنها در یک روز از دست دادند.« 
 2610 منطقه در اختیار روس      ها 

 با تداوم پیشروی های روسیه ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین هم        شنبه شب در سخنانی 
خطاب به مردم کشورش گفت که نیروهای اوکراینی 
بیش از یک هزار شهر و ش��هرک را آزاد کرده اند اما 
آنها همچنان باید ۲ هزار و ۶۱۰ م��ورد دیگر را که 
در دست روس هاست آزاد کنند. وی افزود:» اغلب 
این مکان       ها تحت تأثیر جنگ باید بازسازی شوند و 
صد      ها مورد از آنها کاماًل توسط ارتش روسیه ویران 
شده اند.« رئیس جمهور اوکراین در عین حال تأکید 
کرد:» اجرای چنین پروژه بزرگی در سراسر کشور 
و ایجاد استانداردهای ایمنی و کیفیت جدید برای 
زندگی فقط با جذب ظرفیت های بین المللی ممکن 
است.« زلنسکی پیش تر در سخنانی گفته بود که 

۲۰ درصد خاک اوکراین در اختیار روسیه قرار دارد. 
اظهارات زلنسکی برای آزادس��ازی مناطق تحت 
کنترل روسیه، درحالی است که در هفته های اخیر 
نیروهای اوکراینی از کمب��ود تجهیزات نظامی در 
مقابل روس      ها انتقاد کرده اند و خواستار کمک های 
بیشتر از سوی کشورهای غربی شده اند زیرا به اذعان 
آنها اگر تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین نرسد، 
بس��یاری از مناطق خود را از دس��ت خواهند داد. 
امریکا و اروپایی      ها در ماه های اخیر میلیارد      ها دالر 
تسلیحات به اوکراین ارسال کرده اند که بخشی از این 
تسلیحات قبل از رسیدن به مقصد به دست روس      ها 
منهدم شده است. روس      ها بار      ها هشدار داده اند که 
اگر ناتو بخواهد به روند کمک های تسلیحاتی خود 
ادامه دهد این تس��لیحات در تیررس مس��کو قرار 

خواهند گرفت. 
  نگرانی آلمان از عضویت اوکراین در اتحادیه 

اروپا 
درحالی ک��ه غربی      ها تالش می کنن��د با عضویت 
اوکراین در اتحادیه اروپا، وزن اقتصادی خود را در 
مقابل روس��یه تقویت کنند، برخی کشور      ها از این 
مس��ئله ابراز نگرانی کرده ان��د. روزنامه »تلگراف « 
روز یک      ش��نبه به نقل از منابع دولتی گزارش داد، 
اوالف ش��ولتز، صدراعظم آلمان، به دلیل نگرانی از 
اینکه عضویت اوکراین در اتحادی��ه اروپا می تواند 
توازن قدرت داخلی را به ض��رر برلین تغییر دهد، 
خواستار تجدیدنظر در معاهدات بنیانگذار اتحادیه 
اروپا ش��د. تلگراف در این مطلب نوش��ت: »شولتز 
می خواهد سیستم رأی گیری تغییر کند تا اطمینان 
حاصل ش��ود که بلوک ه��ای قدرت کش��ورهای 
اتحادیه اروپا نمی توانند برای تأمین بودجه اضافی 
از متحدان ثروتمند غربی ش��ان تش��کیل شوند«. 
بر اس��اس این گزارش، یک منبع دیپلماتیک نیز 
گفته که صدراعظم آلمان این موضوع را در نشست 
اخیر با همتایان اروپایی در بروکس��ل مطرح کرد و 
خواس��تار تغییر معاهدات قبل از پیوستن اوکراین 
به اتحادیه اروپا ش��د. تلگراف توضیح داد: »مطابق 
با سیس��تم رأی گیری فعلی در اتحادی��ه اروپا، که 
تعداد کش��ورهای رأی دهنده و جمعیت آنها را در 
نظر می گیرد، کی یف ۹ درصد از آرا را در ش��ورای 
اتحادیه اروپ��ا دریافت خواهد کرد. اگ��ر اوکراین و 
لهستان صدای خود را متحد کنند، قوی تر از آلمان 
خواهند شد. همچنین پیوستن کشورهای اروپای 
مرکزی و شرقی به لهستان و اوکراین نیز منجر به 
تشکیل اکثریتی خواهد شد که قوی تر از فرانسه و 

آلمان خواهد بود.«

غرش پهپادهای حزب اهلل بر سر »کاریش«

کره شمالی: در مقابل توافق امریکا، ژاپن و کره جنوبی خود را تقویت می کنیم
افزای�ش  تواف�ق  کره ش�مالی  خارج�ه  ام�ور  وزارت 
هم�کاری نظام�ی می�ان امری�کا، ژاپ�ن و کره جنوب�ی 
اع�الم ک�رد.  را  ب�ه آن  متقاب�ل  پاس�خ  و  را محک�وم 
سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی روز یک    شنبه توافق اخیر میان 
امریکا، ژاپن و کره جنوبی در حاشیه نشست سران ناتو را محکوم کرد. 
به نوشته روزنامه »گاردین«، این مقام کره شمالی گفت: »واقعیت به 
روشنی نشان می دهد که هدف حقیقی امریکا از پخش شایعه » تهدید 
ناشی از کره شمالی « این است که بهانه ای برای کسب برتری نظامی در 
حوزه اقیانوس هند-آرام داشته باشد«. او همچنین بیان داشت: »وضع 

عمومی، حاکی از نیاز فوری تری برای تقویت دفاع کش��ور به منظور 
سازگاری فعاالنه با تنش آلود شدن سریع فضای امنیتی شبه جزیره 

کره و باقی نقاط جهان است«. 
در بیانیه این مقام کره شمالی آمده اس��ت: »سران امریکا، ژاپن و کره 
جنوبی برای مقابله با کره شمالی فکرشان را روی هم گذاشته و اقدامات 
خطرناک نظامی مش��ترک علیه این کش��ور از جمله به راه انداختن 
رزمایش های مش��ترک نظامی را به بحث گذاشتند.« هفته گذشته 
نیز این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم ک��رد: »امریکا همزمان با اجرای 
گستاخانه رزمایش های نظامی با کره جنوبی و ژاپن، در حال اقدام تمام 

عیار برای ایجاد ناتوی آسیایی اس��ت«. با این وجود نیروهای پدافند 
هوایی ژاپن چند روز پیش به همراه ارت��ش امریکا رزمایش هوایی با 
حضور جنگنده     ها بر فراز آب های ژاپن و دریای چین ش��رقی برگزار 
کردند. کره شمالی معتقد است که برگزاری این رزمایش    ها تنش     را در 
شبه جزیره کره تشدید می کند اما امریکایی    ها به این هشدار    ها توجهی 
نکرده و به ماجراجویی های خود ادام��ه می دهند. حتی مقامات کاخ 
سفید در هفته های اخیر برای اینکه کره شمالی را تحت فشار قرار دهند 
ادعا کرده اند که این کشور قرار است طی ماه های آینده آزمایش اتمی 

جدید خود را انجام دهد. 

درحالی که مذاکرات غیرمستقیم ترسیم مرز   ها 
و منابع دریایی بین لبنان و رژیم صهیونیستی 
در جریان است و امریکا تالش می کند مذاکرات 
را به نفع اسرائیل تمام کند، حزب اهلل برای اینکه 
نش�ان دهد در دفاع از حقوق ملت لبنان جدی 
است، سه پهپاد شناس�ایی را بر سر سکوهای 
گازی اس�رائیل در دریای مدیترانه ارسال کرد 
که مأموریت خ�ود را با موفقیت انج�ام دادند. 

زیاده خواهی رژیم صهیونیستی در میادین گازی 
مشترک با لبنان در دریای مدیترانه، سبب شده 
حزب اهلل با قاطعیت با دشمن صهیونیستی رفتار 
کند. حزب اهلل     شنبه شب در بیانیه ای ارسال سه 
پهپاد شناس��ایی به منطقه مورد اختالف با رژیم 
صهیونیس��تی در دریای مدیترانه را تأیید کرده 
است. به گزارش شبکه المنار، در این بیانیه آمده 
است: سه پهپاد غیرمسلح را به سوی منطقه مورد 
اختالف در می��دان کاریش در جن��وب لبنان در 
یک عملیات شناسایی ارس��ال کردیم. مقاومت 
اسالمی لبنان این عملیات را موفقیت آمیز دانست 
و اعالم کرد که با این پهپاد   ه��ا مأموریت الزم به 
صورت مطلوب و مناسب انجام و پیام ابالغ شد. این 
پهپاد   ها را دو گروه شهید جمیل سکاف و مهدی 

یاغی ارسال کرده اند. 
مقامات صهیونیست نیز     شنبه شب مدعی شدند 
که ارتش این رژیم سه پهپاد حزب اهلل را که به سوی 
سکوی گاز میدان کاریش در حرکت بودند، رهگیری 
کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای 
آورد: » س��ه پهپاد متخاصم را که ب��ر فراز آب های 
اسرائیل به حریم هوایی ما نزدیک شده بودند و از 
طرف لبنان می آمدند، رهگیری کردیم.« در ادامه 
این بیانیه ادعا شده است: » پهپادهای متخاصم در 

طول مدت پرواز بر فراز دریای مدیترانه، هیچ گونه 
خطر واقعی برای اسرائیل به دنبال نداشتند. « ارتش 
رژیم صهیونیستی همچنین اعالم کرد که حزب اهلل 
برای از بین بردن حاکمیت این رژیم در زمین، دریا 

و هوا تالش می کند. 
 ارس��ال پهپادهای حزب اهلل حاوی این پیام مهم 
برای صهیونیست   ها اس��ت که مقاومت از مواضع 
اعالنی خود در دفاع از حق��وق مردم لبنان ذره ای 
عقب نشینی نخواهد کرد و حاضر است با همه توان 
برای رسیدن به این هدف وارد عمل شود. حزب اهلل 
بار   ها با ارسال پهپادهای شناسایی به سرزمین های 
اشغالی نشان داده که اگر بخواهد به راحتی می تواند 
وارد حریم هوایی اسرائیل شود و برنامه های خود 
را عملی کند. در سال های اخیر جبهه مقاومت در 
حوزه پهپادی رشد چشمگیری داشته است و عالوه 

بر دستیابی به انواع پهپادهای با کاربردهای مختلف 
توانسته است در عرصه میدانی نیز با به کارگیری 
این توان ضربات مهلکی بر پیکره دش��منان خود 
وارد کند.  اختالف بین رژیم صهیونیستی و لبنان 
بر س��ر مرزهای دریایی مانع از اکتشاف انرژی در 
بخش    هایی از مدیترانه شرقی شده و خطر تشدید 
تنش    ها بین دو طرف را به دنبال دارد. میدان نفتی 
کاریش در خط مرزی شماره ۲۹ که لبنانی    ها آن 
را مرز دریایی این کشور می دانند، قرار دارد و آنها 
اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی در این میدان 
را تجاوز، اشغالگری و غیرقانونی می دانند. با توجه 
به تالش امری��کا برای دادن هم��ه منابع گازی به 
اس��رائیل، حزب اهلل به امریکایی   ها هم این هشدار 
را داد که در مذاکرات بیطرف��ی خود را حفظ کند 
وگرنه این جنبش با گزینه ه��ای دیگری منافع بر 

حق لبنان را تأمین خواهد کرد. همچنین حزب اهلل 
با این اقدام پهپادی می خواهد به نمایندگان لبنان 
در میز مذاکرات قوت قلب داده و قدرت چانه زنی 

آنها را باال ببرد. 
 توافق مرزی شاید در سپتامبر!

هرچند مذاکرات ترس��یم دریایی بی��ن تل آویو و 
بیروت سه سال اس��ت که به نتیجه نرسیده است، 
اما وزیر خارجه لبنان در سخنانی از توافق احتمالی 
کشورش و رژیم صهیونیس��تی در پرونده ترسیم 
مرزهای دریایی میان دو طرف طی ماه س��پتامبر 
آینده خبر داد. عبداهلل بو حبیب، روز یک   ش��نبه 
در سخنانی در گفت وگو با شبکه » LBCI « درباره 
پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان بیروت و اراضی 
اشغالی گفت:»اطالعات به دست آمده از امریکایی    ها 
و سازمان ملل حاکی از پیشرفت در روند مذاکرات 
غیر مستقیم است. « مذاکرات غیرمستقیم لبنان و 
رژیم صهیونیستی بر س��ر مرز   ها و منابع دریایی با 
میانجیگری عاموس هوکشتیان، نماینده امریکا در 
جریان است. اسرائیل و امریکا با استناد به محاسبات 
و اندازه گیری ه��ای خ��اص خود درب��اره آب های 
س��رزمینی ادعا می کنند که میدان گازی کاریش 
متعلق به اسرائیل است و لبنانی   ها هیچ سهمی از 
آن ندارند اما بر اساس محاسباتی که سازمان ملل 
انجام داده است، بخش زیادی از این میدان تحت 
حاکمیت سرزمینی لبنان قرار دارد و همین مسئله 
به تشدید اختالفات بین دو طرف منجر شده است. 
اسرائیل اخیراً برای تأمین نیازهای انرژی اروپا پس 
از بحران اوکراین، تالش کرده به طور یکجانبه از این 
میادین گازی استخراج کند؛ اقدامی که حزب اهلل به 
شدت با آن مخالفت کرده و گفته که در صورت لزوم 
با اقدام نظامی اجازه بهره برداری از این منابع را به 

اسرائیل نخواهد داد. 


