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ریسمان سست 
سرویس های اطالعاتی و بعثی در عراق

ماجرای روند تش��کیل دول��ت عراق با ائت��اف س��ه گانه مرتبط با 
سفارتخانه های انگلیس و امریکا، به دلیل فقدان وجاهت های قانونی 
در پارلمان با بن بست روبه رو شد و با استعفای دسته جمعی جریان 
صدر که با دس��تور مقتدی ص��در انجام گرفت، با جایگزین ش��دن 
نمایندگان جدی��د، به جای نمایندگان صدر، ت��وازن در ائتاف های 
پارلمانی تغییر کرد. از ابتدای این حرکت که ناشی از ناامیدی برای 
شکل دهی به دولت و حکومت وابسته به سرویس های اطاعاتی غربی 
بود، دستور کار غربی ها که اولین بازندگان این رخداد سیاسی بودند، 
ش��ورش خیابانی قرار گرفت و یکباره ش��اهد رفتارهای تجربه شده 
مقتدی صدر بودیم که دستور اشغال پارلمان عراق به شکل غیرعادی 
و آشوب طلبانه و تخریبی را صادر کرد تا نشست پارلمان برای انتخاب 
رئیس جمهور و سپس نخست وزیر که از سوی چارچوب هماهنگی 
شیعه دنبال می شد، عقیم بماند. با سرزنش عمومی مردمی و مقامات 
نسبت به این عمل خارج از قانون، پارلمان تخلیه شد ولی دو روز بعد 
مجددا دستورالعمل جدیدی از طرف مقتدی صدر برای یک آشوب 
جدید و اشغال محیط پیرامونی پارلمان صادر شد و خواستار بازگشت 
به پارلمان و بعد انحال و تغییر نظام سیاسی و بسیاری مطالبات دیگر 
شدند. اگرچه این خواسته ها  ازجمله انحال پارلمان نیازمند این است 
که دولت جدید شکل بگیرد و مقدمات بسیاری از موضوعات که مورد 
تأیید چارچوب هماهنگی و دیگر گروه هاست فراهم شود. لیکن قرائن 
رفتاری و شعارها و مطالبات جریانی مشکوک که بر جریان صدری 
حاکم شده، نشان می دهد خأل ساختاری و حکومتی و حذف پارلمان 
و رئیس جمهور و باقی ماندن مصطفی کاظمی در دستور کار آنهاست. 
همه اطاعات موجود نشان می دهد، بعثی ها و دسته  های وابسته به 
س��فارت انگلیس و امریکا و هماهنگ کننده آنها، خانم پاسخارت 
هدایت عراق به شرایط خأل سیاسی و س��اختاری و توقف روندهای 
قانونی و هرج و مرج سیاس��ی و امنیتی را در ع��راق دنبال می کنند. 
با اینکه چارچ��وب هماهنگی تمام تاش خود را ب��رای همگرایی و 
هم افزایی و وحدت با مقتدی صدر از مسیرهای قانونی دنبال می کند 
و قرار است به زودی دیداری بین ابوحس��ن العامری و مقتدی صدر 
انجام شود ولی دستور کاری که خانم پاسخارت به مقتدی صدر در 
نجف داده است، تأکید بر ادامه آشوبگری و رفتارهای غیرقانونی در 
عراق است تا ساختار حکومتی جدید شکل نگیرد و روندهای قانونی 
متوقف ش��ود و ورود به یک کانال تاریک در عراق را نشانه  گرفته اند. 
تنها طرف های بهره مند از این دس��تور کار مش��کوک، امریکا، غرب 
و کش��ورهای غارتگر هس��تند که باید عراق و منطقه را ترک کنند  
همانند افغانستان که در آستانه سالگرد فرار آنها قرار داریم، روندهای 
مستقل و قانونی، ضرورت یک تحول بزرگ در عراق را با اخراج سلطه 
غیرقانونی در عراق نشان می دهد. اخراج امریکا و دستورکارهای آنها 
و تمامی نفوذی ها و همکاران آنها، سرآغاز هرگونه اصاح گری و تأمین 

منافع ملی عراق و رشد و شکوفایی در عراق خواهد بود.
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 غنی به 50 سؤال درباره چمدان های پول جواب نداد
بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان )سیگار( تازه     ترین گزارش خود 
را درباره دالرهای به سرقت رفته در روز فرار اشرف غنی، رئیس جمهور سابق 
افغانستان منتشر کرد. طبق این گزارش، اشرف غنی درخواست »سیگار« 
برای مصاحبه را رد کرده است اما در عوض پذیرفته که از طریق وکیل خود 
به پرسش     ها پاسخ دهد. سیگار در عین حال گفته است که وکیل اشرف غنی 
از ۵۶ پرسش تنها به شش پرسش پاسخ داده اس��ت. این نهاد امریکایی در 
گزارش خود افزوده که مقداری پول نقد در بالگردهای اشرف غنی در هنگام 
فرار بارگیری شده، اما شواهد نشان می دهد که این رقم از یک میلیون دالر 
تجاوز نمی کند. وکیل غنی در نامه ای که به سیگار فرستاده، نوشته است که 
غنی به کار    هایی که در دوره تصدی ریاست جمهوری خود انجام داده است 
»بس��یار « افتخار می کند و همواره وظایف خود را با شرافت و صداقت انجام 
داده است. طبق گزارش سیگار، اشرف  غنی را هنگام فرار، سه بالگرد همراهی 
می کرده اند. به گفته  همه  ش��اهدان عینی، چمدان های موجود در این سه 
بالگرد کم بوده است اما برخی حاوی وس��ایل شخصی و برخی دیگر حاوی 
پول نقد بوده اند. یکی از مقامات ارشد سابق گفته است: »همه ۵هزار تا10هزار 
دالر در جیب داشتند… هیچ کس میلیون     ها دالر نداشته است. سیگار گفته 
اگرچه بعید است که غنی و همراهان او میلیون     ها دالر پول افغانستان را هنگام 
فرار از کشور با خود برده باشند، احتمال زیاد وجود دارد که میزان قابل توجهی 
از پول مردم افغانس��تان از جمله میلیون     ها دالر از پول های نهاد ریاس��ت 

جمهوری، در هرج و مرج بعد از سقوط دولت ناپدید شده باشد.
-----------------------------------------------------

  کویت: اسرائیل به NPT بپیوندد
پس از آنکه عربستان سعودی بر لزوم پیوستن تل آویو به پیمان عدم اشاعه 
ساح های هسته ای )NPT( تأکید کرد، کویت نیز خواستار پیوستن رژیم 
صهیونیستی به این پیمان شد. به گزارش فارس،  »ابراهیم الدعی« عضو 
هیئت کویت در جلسه کمیته دوم دهمین اجاس بررسی پیمان عدم 
اشاعه ساح های هس��ته ای بر لزوم عاری بودن خاورمیانه از تسلیحات 
هسته ای به منظور برقراری امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد. به گزارش 
»الخلیج اوناین«، این مقام کویتی گفت: »اسرائیل اشغالگر باید به پیمان 
عدم اشاعه ]ساح های هس��ته ای[ بپیوندد، به ویژه آنکه آنها تنها طرف 
غیر عضو و مانع ایجاد منطقه ای خالی از تسلیحات ]هسته ای در منطقه[ 
هستند. رژیم صهیونیستی تنها دارنده ساح اتمی در منطقه غرب آسیا 
به شمار می آید که تاکنون اجازه بازرسی از تأسیسات خود را به بازرسان 

آژانس بین المللی انرژی اتمی نداده است. 
-----------------------------------------------------

  سازشگران با الپید جمع می شوند 
منابع رسانه ای عبری زبان از برگزاری نشستی میان رژیم صهیونیستی و 
کشورهای سازشگر طی هفته های آتی در مراکش پرده برداشتند. روزنامه 
عبری زبان » یسرائیل هیوم « به نقل از منابع دیپلماتیک اعام کرد: یائیر 
الپید، نخست وزیر دولت رژیم صهیونیستی برای سفر به مراکش پیش از 
برگزاری انتخابات کنست )پارلمان این رژیم( آماده می شود. این سفر در 
راستای برگزاری کنفرانسی با حضور الپید و سران کشور    هایی است که 
سپتامبر ۲0۲0 توافقنامه عادی سازی روابط با دولت تل آویو امضا کردند. 
یسرائیل هیوم  همچنین نوشت که نشس��ت مذکور به مناسبت دومین 
سالروز امضای توافقنامه عادی سازی روابط میان امارات، بحرین و مراکش 

با رژیم صهیونیستی در سپتامبر ۲0۲0، برگزار خواهد شد. 

»خیام«  امریکا و رژیم صهیونیستی را
نگران کرد 

در پ�ی پرت�اب ماه�واره خی�ام به فض�ا، تل آوی�و ضم�ن اذعان 
به اینک�ه پرتاب ای�ن ماه�واره برای ایران پیش�رفت محس�وب 
می ش�ود، ب�ا تکی�ه ب�ر قابلیت ه�ای نظارت�ی ماه�واره خی�ام، 
از آن ب�ه عن�وان چالش�ی ب�رای اس�رائیل و امری�کا ی�اد ک�رد. 
روز سه      شنبه موشک ماهواره بر سایوز از پایگاه فضایی بایکونور در کشور 
قزاقستان ماهواره ایرانی خیام را به فضا پرتاب کرد. انتشار این خبر اگرچه 
در رس��انه های جهان واکنش های زیادی را به دنبال داش��ت اما از همان 
ساعات نخس��ت با جریان س��ازی همراه بود. روزنامه صهیونیستی  تایمز 
اسرائیل نوشت که ماهواره جدید ایرانی دارای قابلیت های نظارتی است و 
امکان نظارت بر نقاط حساس و گرفتن تصاویر با وضوح باال از اشیای روی 
زمین، مشکلی جدی را برای اس��رائیل فراهم می کند. در این مورد، »تال 
اینبار « پژوهشگر ارشد در ائتاف غیرحزبی حمایت از دفاع موشکی مستقر 
در ایاالت متحده به نیویورک تایمز گفت: »تا آنجا که به ایران ارتباط دارد 
این یک پیشرفت واقعی است. برای نخستین بار ایران صاحب ماهواره ای 
با وضوح تصویر باال می شود و از آن اس��تفاده می کند؛ بسیار بهتر از آنچه 
تاکنون داش��ته اند. « وی در ادامه گفت که قابلیت های تصویربرداری این 
ماهواره چالش بزرگی را برای اس��رائیل به وجود می آورد که مدت هاست 
از این فناوری اس��تفاده کرده اس��ت. به گفته این کارشناس، از این پس، 
ایران می تواند اطاعات بسیار دقیق تری را برای عملیات نظامی نیروهای 
خود و همچنین سازمان هایی که از آنها حمایت می کند جمع آوری کند. 
این کاهش قابل توجه شکاف فناوری بین ایران، اسرائیل و ایاالت متحده 
است.  به نوشته  تایمز اسرائیل، ریچارد گلدبرگ، تحلیلگر سابق ایران در 
ش��ورای امنیت ملی دولت ترامپ که اکنون مشاور ارش��د »بنیاد دفاع از 
دموکراسی ها« اندیشکده مس��تقر در واشنگتن است، به واشنگتن پست 
گفت که این ماهواره هم اکنون یک خطر روشن برای امریکا و متحدانش 
محسوب می شود. جاسوسی از اوکراین دیگر ادعایی است که  تایمز اسرائیل 
مطرح کرده است. در راستای همین ادعا، یکی از سخنگویان وزارت خارجه 
امریکا مدعی شد که ایاالت متحده از اقدام روسیه در پرتاب ماهواره ای با 
قابلیت چشمگیر جاسوسی از جانب ایران آگاه است. وی ادامه داد: »تعمیق 
اتحاد روسیه با ایران چیزی است که کل جهان باید آن را ببینند و آن را به 

عنوان یک تهدید عمیق در نظر بگیرند.«

اتحادیه اروپا: 
چیزی برای مذاکره با ایران نمانده است

س�خنگوی هماهنگ کنن�ده سیاس�ت خارج�ی اتحادی�ه اروپا 
گفته ک�ه هی�چ چی�ز قابل مذاک�ره ای در مذاکرات هس�ته ای با 
ایران به جا نمانده و نوبت به تصمیمات سیاس�ی رس�یده اس�ت.
به گزارش ایلنا، »پیتر استانو«، سخنگوی جوزف بورل، در گفت وگو با 
روزنامه لبنانی »النهار « گفت که چهار روز پایانی مذاکرات در وین به 
گفت وگو های غیرمستقیم هیئت های ایرانی و امریکایی برای بهبود و 
حل و فصل چند مس��ئله اندک باقی مانده و برخی تعدیات در طرح 
پیشنهادی بورل گذشت. وی گفت که این گفت وگو     ها اکنون تمام شده 
و دیگر چیز قابل مذاکره ای وجود ندارد و همه چیز در متن نهایی که روز 
دو    شنبه به مش��ارکت کنندگان در مذاکرات وین تقدیم شد، مشخص 
شده است. اس��تانو از بیان هرگونه جزئیات درباره این متن خودداری 
کرد، اما گفت که »این بهترین پیشنهاد ممکن است که در آن ماحظات 
همه طرف     ها لحاظ شده و می توان درباره آن به توافق رسید«. وی افزود 
که اکنون همه طرف های مذاکره باید تصمیم سیاسی خود را بگیرند و 
تأکید کرد که بورل در انتظار گرفتن تصمیمات سیاسی سرنوشت ساز 
برای امضای توافق است.  روز سه     شنبه هم یک سخنگوی وزارت امور 
خارجه امریکا گفت که دولت جو بایدن آماده امضای هرچه س��ریع تر 
توافق است و افزود که از نظر امریکا متن ارائه شده از جانب اتحادیه اروپا 

تنها مبنای ممکن برای احیای توافق هسته ای )برجام( است. 

اولتیماتوم چین به تایوان: 

الزم باشد به زور متوسل می شویم
دولت چین با صدور یک س�ند و گزارش درباره تایوان با تأکید بر 
اصل »یک کش�ور، دو نظام « اع�ام کرد که پک�ن در صورت لزوم 
برای حفظ امنی�ت چی�ن و تای�وان از زور اس�تفاده خواهد کرد. 
به گزارش فارس به نقل از »شینهوا« دفتر شورای دولتی و دفتر اطاعات 
شورای دولتی امور تایوان جمهوری خلق چین روز چهار     شنبه گزارشی 
با عنوان »مسئله تایوان و اتحاد مجدد با چین در عصر جدید« منتشر 
کرد، گزارشی که برای تأکید بر این واقعیت منتشر شده است که تایوان 
بخشی از چین است و عزم حزب کمونیست و مردم چین و تعهد آنها 
به اتحاد ملی را نشان دهد و بر موضع و سیاست های حزب کمونیست 

چین و دولت چین در عصر جدید تأکید کند. 
در این گزارش آمده که تای��وان از زمان های قدیم متعلق به چین بوده 
است و قطعنامه ۲7۵8 مجمع عمومی سازمان ملل یک سند سیاسی 
است که اصل »چین واحد« را در بر می گیرد که صاحیت قانونی آن 
جایی برای شک و تردید باقی نمی گذارد و در سراسر جهان به رسمیت 
شناخته شده اس��ت. در گزارش دولت چین آمده است: »ما یک چین 
هستیم و تایوان بخشی از چین اس��ت. این یک واقعیت غیر قابل انکار 
اس��ت که تاریخ و قانون آن را تأیید می کند. تایوان هرگز یک کش��ور 
نبوده اس��ت. وضعیت آن به عنوان بخشی از چین تغییر ناپذیر است«. 
طبق این گزارش دولت افزایش مبادالت، همکاری های گس��ترده تر و 
تعامات نزدیک تر، مزایای ملموس��ی را برای مردم در سراسر تنگه ها، 
به ویژه تنگه تای��وان به ارمغان آورده اس��ت. این به طور کامل نش��ان 
می دهد که دوس��تی و همکاری بین تنگه      ها برای دو طرف س��ودمند 
اس��ت ولی اقدامات مقامات ح��زب دموکراتیک ترقی خ��واه منجر به 
تنش در روابط بین تنگه ه��ا، به خطر انداختن صل��ح و ثبات در تنگه 
تایوان و تضعیف چش��م انداز و محدود کردن فضا ب��رای اتحاد مجدد 
مسالمت  آمیز شده است. اینها موانعی هستند که باید در پیشبرد روند 
اتحاد مجدد مسالمت  آمیز برداشته شوند. دولت چین در این گزارش به 
جدایی طلب های تایوان هشدار داده که تکیه به نیروهای خارجی هیچ 
دس��تاوردی برای جدایی طلب های تایوان نخواهد داشت و استفاده از 

تایوان برای مهار چین محکوم به شکست است. 
چین سپس بر استفاده از زور در صورت لزوم تأکید کرد و گفت: »ما 
با بیش��ترین صداقت کار خواهیم کرد و نهایت ت��اش خود را برای 
دستیابی به اتحاد مجدد مس��المت  آمیز به کار خواهیم بست. اما از 
توس��ل به زور چشم پوش��ی نمی کنیم و ما این گزینه را برای انجام 
تمام اقدامات الزم محفوظ می داریم. این ب��رای محافظت در برابر 
مداخات خارجی و تمام فعالیت های تجزیه طلبانه اس��ت. به هیچ 
وجه هموطنان چینی ما در تایوان هدف قرار نمی گیرند. استفاده از 
زور آخرین راه حلی است که تحت شرایط قانع کننده اتخاذ می شود.« 
وزارت امور خارجه چین هم هشدار داد هر طرفی که اصل چین واحد 
را به چالش بکشاند یا نقض کند مسئول ایجاد تنش در تنگه تایوان 

خواهد بود. 
 صف آرایی کشتی     ها 

با وجود گذش��ت حدود دو هفته از س��فر نانس��ی پلوس��ی به تایوان، 
کشتی های جنگی چین و تایوان به بهانه برگزاری رزمایش دریایی، در 
فاصله نزدیک به خط میانی تنگه تایوان مقابل یکدیگر صف کشیده اند 
یک منبع آگاه درباره رویارویی چین و تایوان دیروز به »رویترز « گفت: 
»حدود ۲0 کشتی نیروی دریایی چین و نیروی دریایی تایوان از صبح 
روز چهار     شنبه در نزدیکی خط میانی تنگه تایوان مستقر شدند. « رویترز 
به نقل از این منبع که نامش را فاش نکرد، نوشت چندین کشتی نیروی 
دریایی چین از صبح چهارش��نبه به انجام مأموریت در سواحل شرقی 
تایوان ادامه دادند که همین امر موجب صف آرایی کشتی های جنگی 
تایوانی در برابر آنها شد. »جوزف وو« وزیر امور خارجه تایوان در نشست 
خبری هدف رزمایش چین را الحاق تایوان و تثبیت بخش های زیادی از 
غرب اقیانوس آرام خوانده است. وزیر خارجه تایوان مدعی شد که این 
رزمایش      ها جاه طلبی ژئواستراتژیک چین را نشان می دهد. وی افزود: 
»چین حق مداخله یا تغییر در دموکراسی تایوان یا تعامات آن با سایر 

کشور     ها را ندارد.«

حدس و گمان     های جدی درباره دخالت کی یف در حمات روز سه      شنبه 

انفجار کریمه در اوکراین قیامت می کند؟!

هادیمحمدی

»کریمه«؛  جایی که    گزارش  یک
روس     ه�ا گفته اند 
حمله ب�ه آن قیامت ب�ه پ�ا خواهد ک�رد، روز 
سه      شنبه ش�اهد حداقل 12 انفجار پی در پی در 
پایگاه هوایی روسیه به نام »ساکی« بود؛ اتفاقی 
که نه اوکراینی     ها مسئولیتش را پذیرفته اند و نه 
روس     ها تا االن آن را به کسی نسبت داده اند. در 
حالی که ولودیمی�ر زلنس�کی، رئیس جمهور 
اوکراین  وعده کرده جنگ اوکراین را با آزادی 
کریمه پایان خواهد داد، انتظار می رود تنش     ها بر 
س�ر آن به زودی رو به تشدید ش�دن بگذارد. 

شبه جزیره کریمه با حدود۲/۵ میلیون جمعیت 
و ۲7 ه��زار کیلومتر مربع مس��احت که روس     ها 
از س��ال ۲014 آن را به خاک خودشان ضمیمه 
کرده اند، در حال تبدیل شدن به نقطه داغ جنگ 
اوکراین است. روز سه شنبه پایگاه هوایی ساکی 
در نووفدوریوکا در س��واحل غربی کریمه، شاهد 
چند انفجار شدید بود که گردشگران روس را در 
نزدیکی این پایگاه به وحش��ت انداخت. چندین 
ویدئو در رسانه های اجتماعی، از زوایای مختلف 
این انفجار     ها را که ش��اهدان عینی تعدادشان را 
دست کم 1۲ انفجار اعام کرده اند، ثبت کردند. 
ش��دت انفجار     ها و ابری از دود که ب��ر اثر آنها در 
پایگاه س��اکی رخ داده، در حالی نمایان است که 
گردشگران روس نیز از این انفجار     ها دچار ترس 
ش��ده اند. نه اوکراینی     ها مس��ئولیت انفجار های 
کریمه را به عه��ده گرفته اند و ن��ه واکنش اولیه 
روس ها، حکای��ت از چنین چی��زی دارد. دولت 
اوکراین هرگونه مسئولیت خود را در این انفجار     ها  
که گفته می شود یک کشته و 8 زخمی به دنبال 

داش��ته، رد کرده و وزارت دفاع روسیه هم گفته 
که این حادثه بر اثر انفجار مهمات در این پایگاه 
نظامی روی داده اس��ت. وزارت دفاع روس��یه به 
خبرگزاری ریانووس��تی گفت که ای��ن انفجار     ها 
حدود ساعت 1۵:۲0 بعدازظهر به وقت محلی رخ 
داده و » مقداری مهمات هوانوردی « در یک انبار 
منفجر شده است. این وزارتخانه گفته در تاش 
برای کشف علت این حادثه است ولی دست کم تا 
لحظه تنظیم این گ��زارش، هیچ طرفی را در این 
باره متهم نکرد. با این ح��ال، گمانه زنی     ها درباره 
دخالت نیروهای اوکراین��ی در وقوع انفجار     ها در 
حال قوت گرفتن اس��ت، به خصوص که ساعاتی 
بعد، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در 
سخنانی بدون اشاره مستقیم به انفجارها به طور 
مفصل درباره کریمه صحبت کرد و گفت کریمه 
متعلق به اوکراین اس��ت و این کشور هرگز آن را 
ر     ها نخواهد کرد. زلنس��کی گفت که »فراموش 
نمی کنیم جنگ روس��یه علیه اوکراین با اشغال 
کریمه آغاز شد.«  او وعده کرد همانطور که جنگ 
با کریمه شروع شد  »باید با آزادی آن پایان یابد.« 
 زلنسکی با اش��اره  به تصرف این ش��به جزیره به 
دست روسیه در س��ال ۲014 گفت: جنگ برای 
آزادس��ازی کریمه آغاز ش��ده.  کریمه متعلق به 
اوکراین باق��ی می ماند و هرگز تس��لیم نخواهد 
شد. سه      ش��نبه ش��ب همچنین توئیت میخائیلو 
پودولیاک، مش��اور رئیس دفتر ریاست جمهور 
اوکراین منتشر شد که گفته تازه همه چیز شروع 
ش��ده اس��ت و غیرنظامی کردن روسیه بخشی 
جدایی ناپذی��ر از تضمین امنیت جهانی اس��ت. 
به گزارش خبرگ��زاری اوکرای��ن، پودولیاک در 
توئیتر نوش��ت: » غیرنظامی س��ازی فدراسیون 

روسیه بخش��ی جدایی ناپذیر از تضمین امنیت 
جهانی است. آینده ش��به جزیره کریمه، مروارید 
دریای س��یاه اس��ت؛ یک پارک ملی با طبیعت 
منحصر به ف��رد و یک اس��تراحتگاه جهانی و نه 
یک پایگاه نظامی برای تروریست ها.«  پودولیاک 

نوشت: »همه چیز تازه شروع شده است.«
 تأیید و تکذیب اوکراینی ها

هنوز نتیجه بررسی روس     ها از انفجار مهمات در 
پایگاه س��اکی اعام نش��ده، ولی اگر روشن شود 
که انفجار     ه��ا به اوکراینی     ها رب��ط دارد، احتمال 
تصاعد قابل توجه بحران وجود دارد، به خصوص 
که دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت 
ملی و نخست وزیر پیشین ، چند هفته قبل هشدار 
داده بود اگر کریمه هدف قرار گیرد، در آن صورت 
»روز قیامت منتظر مس��ببان اس��ت« و واکنش 
روسیه خیلی س��ریع و س��خت خواهد بود.«  از 
س��ال ۲014 که روسیه این ش��به جزیره جنوب 
اوکراین را ضمیمه کرده، این جزو معدود مواردی 
اس��ت که با انفجار     هایی با این گستردگی روبه رو 
می شود.  س��ایت دیفنس باگ از قول نیروهای 
هوایی اوکراین نقل کرده که دست کم 9 جنگنده 
روس در انفجارها از بین رفته اند، چیزی که روسیه 
آن را تأیید نکرده اس��ت. افراد محل��ی به یکی از 
سایت های خبری روسیه گفتند که انفجار     ها به 
مدت یک ساعت ادامه داشته و برخی ناظران هم 
اظهارات میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس دفتر 
ریاس��ت جمهوری اوکراین را که گفته »اوکراین 
مس��ئولیت این انفجار     ها را بر عهده نمی گیرد« 
عامت دخالت گروه های شبه نظامی اوکراین در 
انفجار های روز سه      شنبه دانسته اند. پودولیاک در 
پاسخ به سؤال کانال تلویزیونی آناین Dozhd که 

پرسیده آیا کی یف مسئولیت را بر عهده می گیرد، 
گفت: »البته که نه. این چه ربط��ی به ما دارد؟ « 
همچنی��ن نیویورک تایم��ز به نق��ل از یک مقام 
ارش��د نظامی اوکراینی که درگیر موضوع است 
نوش��ته که نیروهای اوکراینی پشت انفجارهای 
کریمه هستند. یک کارشناس نظامی اوکراینی 
هم به Current Time گفت��ه که کی یف »روی 
کاغذ« س��اح     هایی دارد که بردش��ان به پایگاه 

ساکی می رسد. 
 2 دلیل حساسیت روسیه

گمانه زنی     های��ی درب��اره اصابت موش��ک های 
اوکراینی به پایگاه ساکی وجود دارد. پایگاه هوایی 
»ساکی« به لحاظ تاریخی همان جایی است که 
فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل در مسیر 
کنفرانس یالتا در فوریه 194۵ فرود آمدند؛ جایی 
که حدود 110مایل )177 کیلومتر( با خط مقدم 
درگیری که موش��ک     های اوکراین به آن برخورد 
می کن��د، فاصله دارد ول��ی گاردین نوش��ته که 
ممکن است دامنه برد سایر سیستم های موشکی 
دوربردتر باشد. به نوشته گاردین، در ۲4 ساعت 
گذشته، پس از اینکه امریکا برای اولین بار تأیید 
کرد موشک های  دوربردی را که برای از بین بردن 
سیستم های پدافند هوایی استفاده می شود، به 
کی یف عرضه ک��رده اس��ت، گمانه زنی      ها درباره 
تقویت توانایی موش��کی اوکراین افزایش یافته 
است. طی یک ماه گذش��ته، اوکراین نشان داده 
قادر اس��ت با استفاده از موش��ک های هیمارس 
که بردی ح��دود ۵0 مای��ل دارد، می تواند عمق 
بیشتری از خاک روسیه را هدف قرار دهد. فاصله 
170 مایلی پایگاه هوایی ساکی از شهر اودسا، این 
گمانه زنی را برانگیخته که انفجار روز سه      ش��نبه 
ناشی از اصابت موشک های نپتون باشد که قبًا 
اوکراینی     ها از آنها برای هدف قرار دادن کش��تی 
جنگی روسیه مسکوا اس��تفاده کرده اند. برخی 
دیگر حدس می زنند که پایگاه ساکی مورد حمله 
چریکی قرار گرفته اس��ت. مارگاریتا سیمونیان، 
سردبیر نشریه دولتی روس��یه تودی، در توئیتی 
گفته که انفجار     ها ناش��ی از خرابکاری بوده ، ولی 
ساعاتی بعد توئیت خود را پس گرفت و گفت که 
انفجار ناش��ی از انفجار »مقداری مهمات « بوده 
است. مایکل سی کیماژ، اس��تاد و رئیس بخش 
تاریخ در دانش��گاه کاتولیک امریکا در واشنگتن 
دی س��ی، به نیوزویک گفته که اگ��ر اوکراین در 
این انفجار     ها دس��ت داشته باشد، جنگ »قطعاً« 
می تواند تشدید ش��ود. کیماژ گفت که دو دلیل 
وجود دارد که روسیه » واقعاً به این موضوع اهمیت 
می دهد. اول اینکه در هفته های اخیر مجموعه ای 
از حمات ب��ه انبارهای مهمات روس��یه صورت 
گرفته که » یک معضل نظامی واقعی«  است که به 
روسیه ضربه می زند و برایش هزینه بر است.« دوم 
اینکه به نظر کیماژ »این یک مسئله بزرگ برای 
آنها است، به ویژه در برخورد با مردم روسیه اگر به 
نظر می رسد که اوضاع خوب پیش نمی رود.« او 
پیش بینی کرده که تشدید تنش می تواند خود را 
در بمباران شهرهای بزرگ لویو و کی یف، حمله 
به ش��بکه برق اوکراین و حمات سایبری بزرگ 

نشان بدهد.

پاسخ به فراخوان دبیرکل حزب اهلل

انگشت مقاومت لبنان روی ماشه است
س�خنان سه      ش�نبه دبیرکل ح�زب  اهلل لبنان 
ک�ه واکنش�ی قاط�ع علی�ه طم�ع ورزی 
صهیونیس�ت     ها به منابع ان�رژی لبن�ان بود، 
حمایت گروه های مقاومت را به دنبال داش�ت 
که گفتند انگش�ت آنها روی ماش�ه قرار دارد. 
رس�انه     ها و تحلیلگ�ران صهیونیس�ت ه�م 
هش�دار اخیر دبی�رکل ح�زب اهلل را جدی تر 
و متفاوت از ادوار گذش�ته ارزیاب�ی کرده اند. 
به دنبال دسیسه چینی های صهیونیست     ها برای 
سیطره بر منابع انرژی لبنان، سیدحسن نصراهلل 
در سخنانی به مناسبت عاشورای حسینی )ع( با 
هشدار به رژیم صهیونیستی گفت: »لبنان و مردم 
این کشور دیگر دزدی منابع خود را بر نمی تابند و 
ما آماده تمام احتمال      ها هستیم.«  دبیرکل حزب اهلل 
لبنان با اش��اره به جنگ اخیر گفت: »ما در جنگ 
غزه پیام های موردنظر را دریافت کردیم و ش��اهد 
پایداری غزه بودیم اما حس��اب ما در لبنان با شما 
چیز دیگری است. مقاومت امروز قوی تر از هر زمان 
دیگری است. هرگونه تعرض به هر فردی در لبنان 
بدون مجازات و پاس��خ نخواهد ماند.« گروه های 
مقاومت طی پیامی در پاسخ به درخواست دبیرکل 
حزب اهلل لبن��ان برای آمادگی ب��رای مرحله آتی، 
اعام کردند که انگش��ت آنها روی ماشه است. در 
این پیام آمده است : »پیام شما را دریافت کردیم 
و درخواست شما عزم ما را در این ایام راسخ کرد. 
به خدا سوگند ما با تمام قوا آماده ایم و در مرزهای 
آبی و خاکی و هر جایی که ]دش��منان[ فکرش را 
هم نمی کنند، مستقر هستیم. « نیروهای مقاومت 
در ادامه تأکید کردند: »ارابه های آتشین ش��ان را 
درهم می کوبیم و النه های شان را ویران می کنیم 
و پیروزی بزرگ را که مشتاقانه منتظر آن هستیم، 
رقم می زنیم. « در پایان این پیام همچنین خطاب 
به سیدحسن نصراهلل آمده است: »هرگز تو را ر     ها 
نکردیم و نخواهیم کرد و همیش��ه بر س��ر عهد و 

پیمانمان هستیم.«

 دست متجاوزان قطع می شود
دبیرکل حزب اهلل روز سه      شنبه  صهیونیست     ها را 
خطاب قرار داده و گفته بود: »تصمیم گیری      ها در 
لبنان به دست خود ماس��ت نه دیگران. ما در 40 
سال گذش��ته با محاصره، جنگ و ترور     ها دست و 
پنجه نرم کردیم. به دنبال آینده ای امیدوارکننده 
برای مردم خواهیم بود. ما برای لبنانی آزاد، عزیز، 
توانمند در حفظ حاکمیت و عزت و استخراج منابع 
طبیعی ت��اش خواهیم ک��رد. « وی تأکید کرده 
بود: »در ت��اش برای لبنان توانمن��دی خواهیم 
بود که جلوی هر دس��تی را که به س��مت منابع 
طبیعی اش دراز می شود، می گیرد و هر آن دستی 
را که به سمت خاک، روس��تا     ها و شهرهایش دراز 
می ش��ود، قطع می کند. هر دس��تی که به سمت 
منابع لبنان دراز ش��ود، قطع می ش��ود، همانند 
دستانی که به سمت خاکش دراز شد و قطع شد.« 
 استفان دوجاریک در اظهاراتی درباره هشدارهای 
سیدحسن نصراهلل در موضع گیری محافظه کارانه 
گفت: »من بر این باورم ما همواره از ش��کنندگی 

وضعیت در آن منطقه نگران هس��تیم. ما از همه 
می خواهیم از ایراد سخنرانی      هایی که به بدتر شدن 

وضعیت دامن می زند، خودداری کنند.«
 آمادگی برای جنگ سوم لبنان

سخنان اخیر دبیرکل حزب اهلل و استقبال مقاومت 
نه تنها در رسانه های منطقه انعکاس داشته بلکه 
این رسانه     ها تحلیل     هایی منتشر کرده اند که نشان 
می دهد، تهدید سیدحسن نصراهلل را جدی تلقی 
کرده اند. رأی الیوم نوشت که وی به تازگی سرعت 
و لحن تهدیدات خود را در خصوص منازعه میان 
لبنان و رژیم صهیونیستی بر س��ر ترسیم مرزها، 
افزایش داده است. این تحلیلگران تأکید می کنند 
که طبق جلس��ات توجیهی که با مقامات ارش��د 
امنیتی و سیاسی تل آویو برگزار می کنند، به این 
امر باور دارند که نصراهلل در س��خنرانی های اخیر 
خود افکار عمومی را در لبنان برای احتمال وقوع 
جنگ سوم لبنان آماده می کند. این تحلیلگران در 
عین حال می گویند که اقدام ح��زب اهلل در اعزام 
پهپادهای خ��ود به می��دان گازی کاریش در ماه 

گذشته، آغازی بر این امر و حاوی پیام شدیداللحنی 
برای اسرائیل بود، مبنی بر اینکه نصراهلل برای آغاز 

یک جنگ جدید کامًا آماده است.  
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت شخصیت 
شناخته شده نصراهلل را طی سالیان متمادی مورد 
توجه قرار داد و نوش��ت: »وقتی زمان س��خنرانی 
نصراهلل اعام می شود، رسانه های اسرائیلی مانند 
سایر رسانه      ها در خاورمیانه، قبل و بعد از سخنرانی، 
هوشیار می شوند و منتظر می مانند و از هر سخن 
نصراهلل یک تیتر می گیرند. « این روزنامه به نقل از 
منابع آگاه خود در تل آویو نوشت که نصراهلل با دقت 
و اهتمام ویژه ای، امور اس��رائیل را که رسانه های 
عبری در تیترهای اصلی خود منتشر نمی کنند، 
زیر نظ��ر دارد و مث��ال آن، اقتب��اس او در یکی از 
سخنرانی های اخیر، از نظرسنجی های اسرائیلی 
درباره ذهنی��ت و جهت گیری اس��رائیلی      ها و نیز 
مقاله های تحلیلی منتشر شده در رسانه های عبری 
و مقاالت تحقیقاتی مراکز مطالعاتی و دانشگاه های 

اسرائیلی است. 
 این تهدید با قبلی     ها فرق دارد

روعی کایس، تحلیلگر شبکه 11 تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی می گوید: »نصراهلل تهدیدات خود 
را افزایش داده زیرا بحران اقتصادی لبنان بس��یار 
تشدید شده اس��ت. بحران های اقتصادی بیشتر 
کش��ور     ها را به اجتناب از جنگ ب��ه دلیل هزینه 
آن سوق می دهد. « وی مدعی شده که نصراهلل از 
شرایط رو به وخامت اقتصادی در لبنان برای صدور 
بحران استفاده می کند و اسرائیل و امریکا را متهم 
می کند که به دنبال ربودن ثروت های زیرزمینی 
لبنان و در دریا، به ویژه در میادین گازی در دریای 
مدیترانه است. به همین دلیل، تهدیدی که ممکن 
است در اوایل سپتامبر آینده، عملی شود، برخاف 
دفعات قبل است و نصراهلل مصمم است این تهدید 
را عملی کند و جنگ سوم لبنان را علیه اسرائیل 

به راه بیندازد.«

| روزنامهجوان| شماره6548 پنجشنبه20مرداد1401| 13محرم1444|

عکسديفنسبالگازجنگندهمنهدمشدهروس)سمتچپباال(وانفجارپايگاهساکیازيکزاويه)سمتچپپايين(


