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الپیدخودکشیسیاسیمیکند؟!
انتخابات زودهنگام کنس��ت، پارلمان رژیم صهیونیستی، اول نوامبر 
آینده برگزار می ش��ود. این پنجمین انتخابات طی چهار سال گذشته 
اس��ت. یائیر الپید با انتخابات مارس سال گذش��ته میالدی توانست 
در کنار نفتالی بنت دولت ائتالفی را تش��کیل دهد و بعد از کنار رفتن 
بنت از پست نخست وزیری، الپید این مقام را در ژوئیه سال جاری به 
دست بگیرد. هرچند که نخست وزیری الپید دوره ای گذار تا انتخابات 
اول نوامبر نیست اما همین مقدار هم فرصت طالیی برای الپید است 
تا اینکه با بهره برداری از این دوره بتوان��د در انتخابات آینده موفقیت 
قابل توجهی به دست بیاورد و نخس��ت وزیر دوره گذار خود را مبدل به 

یک دوره رسمی چهارساله کند. 
سخنرانی شامگاه پنج  شنبه گذش��ته در مجمع عمومی سازمان ملل 
بهترین فرصت برای الپید بود تا از این س��کو اس��تفاده کند و به جای 
مخاطب قرار دادن جهانیان، افکار عمومی در داخل رژیم خود را مورد 
خطاب قرار بدهد و به این ترتیب، از سازمان ملل به عنوان ابزار تبلیغاتی 
اس��تفاده کند. از این جهت و در یک نگاه کلی، می توان این سخنرانی 
او را نمایش تبلیغات��ی برای انتخابات اول نوامب��ر ارزیابی کرد و وقتی 
که ادعاهای گذش��ته دیگر مقامات این رژیم را در مورد ایران و برنامه 
هسته ای آن تکرار کرد، بیش از هر چیز می خواست از تبلیغات داخلی در 
این زمینه عقب نماند. او از »تهدید نظامی معتبر « علیه ایران به عنوان 
تنها راه جلوگیری از دستیابی آن به تسلیحات هسته ای گفت تا اینکه 
در این مقوله از افرادی نظیر بنیامی��ن نتانیاهو، بنی گانتس، آویگدور 
لیبرمن و دیگران عقب نیفتاده باشد اما به نظر می رسد که همین مقدار 
سر و صدایی که الپید در مجمع عمومی سازمان ملل کرده باعث رضایت 
خاطر این رقبا نشده است. نتانیاهو در واکنش به سخنرانی الپید گفت: 
»امشب سخنانی را ش��نیدیم که ماالمال از ضعف، شکست و تعظیم 
کردن بود « و لیبرمن هم به بخش دیگر حرف های او حمله کرد که گفته 
بود: »شرط تشکیل یک کشور برای فلسطینی     ها این است که این کشور 
صلح  آمیز بوده و مبدل به پایگاه تروریستی نشود که اسرائیل را تهدید 

کند. توافق بر سر راه حل دوکشوری برای اسرائیل مناسب است.«
موضع ضد ایرانی الپید به طور کلی در تضاد با موضع گیری دیگر مقامات 
رژیم صهیونیستی نیست، چرا که شاید تنها نقطه مشترک تمامی آنها 
نفرت و دشمنی ش��ان با ایران و توانمندی های��ش از جمله توانمندی 
هسته ای است. با این حال، حرفی که الپید در مورد »تشکیل یک کشور 
برای فلس��طین« زد چندان با ادبیات س��ال های اخیر سران این رژیم 
همخوان نیست و حتی بنت به عنوان شریک سیاسی او نیز نه تنها حاضر 
به گفتن چنین چیزی نمی ش��د بلکه عماًل در تضاد با این حرف عمل 
می کرد. لیبرمن در واکنش به این حرف گفت: »اظهارات الپید درباره 
راه حل دو کشوری به منزله تسلیم شدن در برابر فلسطینی     ها است« و 
می توان انتظار داشت که عمده مقامات سیاسی رژیم چنین واکنشی 
داشته باشند. بنابراین، مسئله اینجا است که با توجه به انتخابات اول 
نوامبر، آیا الپید با تأیید راه حل دو کش��وری  و تشکیل کشور مستقل 
فلسطینی دست به خودکشی سیاسی زده یا این مانور تبلیغاتی او است 
و شاید کارت برنده اش باشد؟ شکی نیست که این حرف او مورد قبول 
ش��هرک های غیرقانونی رژیم و ساکنان آن در س��رزمین های اشغالی 
نیست، چرا که جدای از گرایش راس��ت افراطی در میان آنها، تشکیل 
کشور مستقل فلسطینی به معنای تعطیل شدن این شهرک     ها است. 
بنابرای��ن، نمی توان گفت که الپید ب��ا این حرف رو به آنها داش��ته اما 
می توان گفت که نگاه او به جمعیت داخل رژیم است، به خصوص آن 
بخشی که تمایالت راست افراطی ندارند و جدای از این، از درگیری های 
پیاپی با فلسطینی     ها خسته ش��ده اند. این دست از افراد داخل رژیم را 
می توان صدای خاموشی دانست که با فروپاشی جریان سیاسی چپ، 
بلندگوی جدی در رژیم ندارند اما می توانند در پای صندوق های رأی 
تعیین کننده باشند. می توان گفت که الپید با برآورد آماری از این بخش 
حرف خود را در مورد دولت مستقل فلسطینی زده و می خواهد با این 
حرف رأی صدای خاموش داخل رژیم را بخرد تا پدیده سیاسی در اول 
نوامبر شود. بنابراین، او با طرح دولت مستقل فلسطینی دست به یک 
قمار سیاسی زده که می تواند منجر به خودکشی سیاسی او شود یا اینکه 

یک دوره چهار ساله نخست وزیری را برایش به ارمغان بیارود. 
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 وابستگی به تراشه های تایوان تهدید امنیت ملی امریکا است
جانت یل��ن، وزی��ر خزانه داری امری��کا گفته ک��ه تای��وان تنها منبع 
ریزتراشه های نیمه هادی پیشرفته است و وابستگی به آن امنیت ملی 
کش��ور را به خطر می اندازد. به گزارش ایرنا، یلن در گفت وگو با مجله 
آتالنتیک گفت : تایوان منبع پیشرفته       ترین تراشه های نیمه هادی در 
جهان اس��ت که من آن را به عنوان یک خطر بالقوه برای امنیت ملی 
در نظر می گیرم. وی در ادامه افزود: امریکا عالوه بر تایوان به شدت به 
چین برای منابع خاصی مانند لیتی��وم و فرآوری برخی از مواد معدنی 
که به باتری های الکتریکی مربوط می باش��د، وابسته است. جو بایدن 
رئیس جمهور امریکا ماه گذش��ته فرمانی را برای اج��رای قانون ۲۸۰ 
میلیارد دالری تراشه       ها و علم سال ۲۰۲۲ امضا کرد که شامل بیش از 
۵۲ میلیارد دالر یارانه برای تولیدکنندگان نیمه رساناهای امریکایی در 

تالش برای مقابله با نفوذ فناوری رو به رشد چین است. 
-----------------------------------------------------

  زرداری به تحقیق ایران در حوادث اخیر اعتماد دارد
ش��بکه خبری فرانس۲۴ در گفت وگو با »بالول بوتو زرداری« وزیر امور 
خارجه پاکستان از او درباره تحرکات اغتشاشگران در برخی شهرهای ایران 
در پی فوت خانم مهسا امینی سؤال کرد که وزیر امور خارجه پاکستان با 
اطمینان کامل پاسخ داد که وی اظهارات همتای ایرانی خود را درباره انجام 
تحقیقات شفاف درخصوص حادثه مذکور شنیده و امیدوار است که دولت 
ایران به خوبی وضعیت را دنبال کند. زمانی که مجری فرانس۲۴ با قطع 
صحبت زرداری از او پرسید که آیا شما اعتماد دارید، زرداری با قاطعیت 
جواب داد: البته من به اظه��ارات وزیر امور خارجه ای��ران اعتماد دارم و 

مطمئن هستم آنان امنیت مردم و جامعه را تأمین می کنند. 
-----------------------------------------------------

  تل آویو یهودیان فراری از جنگ را جذب می کند
با اعالم بسیج نسبی در روسیه، رژیم صهیونیستی خود را برای جذب 
و انتقال یهودیان فراری از جنگ آماده می کن��د. وزیر مهاجرت رژیم 
صهیونیستی روز پنج  شنبه در گفت وگو با روزنامه یدیعوت آحارونوت 
گفت: وزارت مهاجرت در جلس��ه ای فوق العاده با دیگ��ر وزارتخانه ها، 
استقبال از یهودیان فراری از روسیه را بررسی می کند. پنینا تامانو شاتا 
اضافه کرد: درخواست های زیادی برای مهاجرت از روسیه وجود دارد و 
مسئوالن اسرائیلی تالش خود را برای کمک به کسانی که مایل باشند 
براساس قانون بازگشت، به اس��رائیل مهاجرت کنند به کار می بندند. 
فعالیت اصلی آژانس یهود در روسیه تسهیل مهاجرت صهیونیست       ها 
به سرزمین های اشغالی و اس��کان آنها در فلسطین اشغالی است. این 
آژانس در ۳۰ سال گذشته در امر مهاجرت صهیونیست       ها از روسیه به 

فلسطین اشغالی نقش داشته است. 
-----------------------------------------------------

  چین: امریکا دست از غارت منابع ملی سوریه بردارد
سخنگوی وزارت خارجه چین از امریکا خواست به چپاول منابع ملی 
سوریه از جمله نفت این کشور پایان داده و خسارات وارده را جبران کند. 
»وانگ ونبین« با اشاره به اینکه اولین بار نیست که نیروهای امریکایی 
نفت سوریه را به سرقت می برند، افزود: اکنون امریکایی      ها بی پرواتر از 
گذشته این سرقت را انجام می دهند. او به گزارش وزارت نفت سوریه 
اش��اره کرده و گفته که متوس��ط تولید روزانه نفت در نیمه اول سال 
۲۰۲۲ حدود ۸۰ هزار و ۳۰۰ بشکه بود اما نیروهای اشغالگر امریکایی و 
مزدورانشان ۶۶ هزار بشکه از این نفت را به صورت روزانه سرقت کردند 

که معادل ۸۲ درصد کل تولید نفت این کشور است. 
-----------------------------------------------------
  امارات از ترکیه بیرقدار خرید و از اسرائیل رافائل می گیرد

دو منبع آگاه به رویترز گفتند که اسرائیل با فروش سامانه پدافند هوایی 
پیشرفته رافائل به امارات موافقت کرده اس��ت.  به گزارش ایسنا، این دو 
منبع تصریح کردند که تل آویو در اواسط تابستان با درخواست امارات برای 
تأمین موش��ک های رهگیر عنکبوتی رافائل موافقت کرده است. شرکت 
ترکیه ای » بایکار « هم ۲۰ پهپاد معروف به بیرقدار به امارات تحویل داد و در 

حال بررسی درخواست ساخت کارخانه تولید پهپاد در عربستان است. 

غلبهفضایضدبرجامی»واشنگتن«
برخوشبینی»نیویورکی«

 واشنگتن: فاصله زیادی تا توافق مانده است
سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفته که تا بازگشت به توافق و 
دستیابی به توافق با ایران فاصله زیادی وجود دارد ولی وزیر خارجه 
ایران معتقد اس�ت اگر امریکایی ها  »اراده الزم« را داشته باشند، 
توافق همچنان در دسترس اس�ت. صحبت های امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه که گفته »فکر می کنم یک توافق امکان پذیر 
است«، الاقل در این یک مورد به تهران نزدیک تر است تا واشنگتن. 
ابراهیم رئیسی به تهران برگش��ت و مشخص شد که فضا در واشنگتن 
علیه توافق احیای برجام آنقدر سنگین است که محیط مجمع عمومی 
س��ازمان ملل در نیویورک دس��ت کم در ش��رایط کنونی نمی تواند بر 
آن غلبه کن��د. به خصوص بع��د از مالقات ابراهیم رئیس��ی با امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه در نیویورک، بحث     ها درباره امکان از 
سرگیری مذاکرات جدی شد. محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر 
رئیس جمهور گفت که در این دیدار ابتکار     هایی مطرح شد که اگر طرف 
مقابل تمایل یا اراده ای برای به س��رانجام رساندن توافق داشته باشد، 
مسیر برایش باز است و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه هم 
در مالقات با آنیکن هویتفلد، وزیر امور خارجه نروژ گفت که در صورت 
وجود اراده الزم نزد امریکا،توافق همچنان در دس��ترس اس��ت. حتی 
رئیس جمهور فرانسه در حاشیه نشس��ت مجمع عمومی در پاسخ به 
سؤال سی ان ان درباره احتمال بازگشت متقابل به توافق هسته ای گفت: 
»فکر می کنم یک توافق امکان پذیر است« ولی تأکید کرد که »ایاالت 
متحده و سایر طرف های درگیر باید به تهران این موضوع را اعالم کنند 
که پیشنهاد فعلی آخرین پیشنهاد اس��ت«. با وجود خوش بینی های 
نسبی در نیویورک، موضع گیری جان کربی، سخنگوی شورای امنیت 
ملی امریکا در واش��نگتن که گفته » ما بسیار تا بازگش��ت به توافق و 
دستیابی به توافق در این زمینه فاصله داریم«، نشان داد که امریکایی     ها 
به احتمال زیاد تا قبل از چند هفته آینده و عبور از ش��رایط انتخاباتی 
ماه نوامبر، امکان بازگش��ت به مذاکرات را ندارند. کربی که با خبرنگار 
فاکس نیوز صحبت می کرد، هرچند گفته که »دیپلماسی« هنوز بهترین 
راه است ولی تأکید کرده که دولت بایدن هرگز به ایران اجازه دستیابی 
به سالح هسته ای نمی دهد و اینکه به باور رئیس جمهور ایاالت متحده 

حل مشکالت خاورمیانه با هسته ای شدن ایران آسان تر نمی شود. 
کربی همچنی��ن گفته که همانطور ک��ه جو بایدن پیش ت��ر گفته تمام 
گزینه      ها روی میز هستند. »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه امریکا 
هم در موضعی تقریباً مشابه، گفته که پیشنهادات و نظراتی که ایران به 
تازگی درباره توافق در مذاکرات داد، گامی در جهت اشتباه بود. پرایس 
گفته است:»پاسخی که ایران به تازگی ارس��ال کرد سازنده نبود و به ما 
اجازه کامل کردن توافق را نداد ولی ما همچنان معتقدیم که بازگش��ت 
به توافق هسته ای با ایران امکانپذیر است. «تحت چنین شرایطی، به نظر 
می رسد صحبت های چهار     شنبه شب جو بایدن در نشست مجمع عمومی 
در نیویورک که گفت » امریکا آماده بازگشت دوجانبه به برنامه جامع اقدام 
مشترک است؛ اگر ایران به تعهداتش عمل کند « بیش از هر چیز، یک مانور 
تبلیغاتی به حساب می آمد، به خصوص که او بالفاصله تأکید کرد:» ما به 

ایران اجازه نخواهیم داد به سالح هسته ای دست پیدا کند.«

تداومتنشدرقرهباغ
باوجودآتشبسشکننده

درحالی که جمه�وری آذربایجان و ارمنس�تان بر س�ر آتش بس 
در مناط�ق م�ورد مناقش�ه تواف�ق کرده ان�د، درگیری    ه�ای 
پراکنده بین نیروه�ای دو طرف کم�اکان ادامه دارد و بر اس�اس 
گزار ش ه�ا، نیروه�ای آذربایج�ان روز جمعه با نق�ض آتش بس، 
بخ�ش ش�رقی م�رز ارمنس�تان را م�ورد حمل�ه ق�رار دادن�د. 
با وجود تالش کش��ورهای منطقه برای جلوگیری از تش��دید تنش    ها 
در قره باغ، تبادل آتش بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
ادامه دارد. خبرگزاری تاس روز جمعه در گزارشی نوشت: وزارت دفاع 
ارمنستان اعالم کرد قوای جمهوری آذربایجان صبح جمعه به مواضع 
ارتش ارمنستان در بخش ش��رقی حمله کردند. تاکنون از تلفات این 
حمله گزارش��ی مخابره نشده اس��ت. درگیری های مرزی جدید بین 
ارمنستان و آذربایجان از دو هفته پیش آغاز شد و هر دو طرف یکدیگر را 
به آغاز خشونت     ها متهم کردند. ایروان اعالم کرده است که ۱۳۵ سرباز 
خود را در این جنگ از دس��ت داده و باکو تعداد کشته های خود را ۷۹ 
سرباز اعالم کرده اس��ت. درگیری های پراکنده بین دو طرف درحالی 
است که مقامات باکو و ایروان بر سر آتش بس در منطقه مورد مناقشه 
توافق کرده بودند. از سوی دیگر، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان 
در جریان س��خنرانی هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل گفت: اگر جمهوری آذربایجان یکپارچگی قلمرو ارمنستان را به 
رسمیت بشناسد آن هم به صورت عملی نه تئوری، ما می توانیم معاهده 
صلحی را که به صورت دو طرفه به رسمیت شناخته شده، امضا کنیم. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی همچنین گفت: در موارد دیگر 
دولت باکو از مسئله تحدید مرزی برای ادعای جدید سرزمینی و افزایش 
تنش استفاده خواهد کرد. دولت باکو قلمروهای حساس ارمنستان را 
همچنان در تصرف خ��ود دارد و همانطور که قباًل گفتم، این مس��ئله 
خطر تهاجم جدید از س��وی جمهوری آذربایجان را همچنان باال نگه 
داشته است. پاشینیان سازش جامع درگیری قره باغ را به عنوان یکی 
از فاکتورهای کلیدی ثبات در منطقه عنوان کرد و افزود: ما خواس��تار 
حمایت از دسترس��ی ایمن و بی قید و ش��رط آژانس های بشردوست 
س��ازمان ملل به قره باغ با هدف ارزیابی اوضاع بشری و حقوق مردم و 

همچنین تضمین حمایت از میراث فرهنگی در منطقه هستیم. 

شمارشمعکوسبرایالحاقدونباسبهروسیه
همه پرسی استقالل از اوکراین در مناطق شرقی این کشور شروع شد

سيدرحيمنعمتی

اع�الم  از  پ�س    گزارش  یک
رس�می مقامات 
روس�یه مبنی بر برگ�زاری رفران�دوم الحاق 
دونباس اوکراین به این کشور، روس تباران روز 
جمعه برگزاری همه پرسی جدایی از اوکراین را 
آغاز کردند. این همه پرسی در مناطق چهارگانه 
دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا انجام 
می شود و به مدت پنج روز طول خواهد کشید 
تا در نهایت مشخص شود که ساکنان دونباس 
تمایلی برای پیوس�تن به روس�یه دارند یا نه. 

در شرایطی که کشورهای غربی مخالفت خود را 
با برگزاری همه پرسی در مناطق شرقی اوکراین 
اعالم کرده و هشدار داده اند که در صورت الحاق 
به روس��یه آن را به رس��میت نخواهند شناخت، 
روس تباران این مناطق روز جمعه به آن چیزی 
که هشت سال برای آن لحظه شماری می کردند، 
رسیدند. کمیسیون مرکزی انتخابات در لوهانسک 
و دونتسک روز جمعه اعالم کرد، رفراندوم برای 
پیوستن این دو منطقه به روس��یه در سراسر دو 
جمهوری لوهانسک و دونتسک آغاز شده است. 
به گ��زارش خبرگ��زاری اس��پوتنیک، والدیمیر 
ویسوتسکی، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات 
در جمهوری دونتسک نیز گفت: رفراندوم پیوستن 
به روسیه در سراسر این منطقه همانند لوهانسک 
روز جمعه در ساعت ۸ صبح به وقت روسیه آغاز 
شده است. وی گفت: رأی گیری طبق فرم قبلی 
تعیین ش��ده در سراس��ر منطقه دونتسک انجام 

می گی��رد که توس��ط مقام های ای��ن جمهوری 
کنترل می شود. 

این همه پرس��ی از ۲۳ تا ۲۷ س��پتامبر به طول 
خواهد انجامید. عالوه بر دونتسک و لوهانسک، 
دو منطقه دیگر یعنی زاپروژیا و خرس��ون نیز از 
دی��روز رفراندوم خود را ش��روع کرده اند. باتوجه 
به اینکه مناطق چهارگانه جزو مناطق جنگی به 
شمار می روند، به همین خاطر فرایند رأی گیری 
طوالنی خواه��د بود تا همه س��اکنان بتوانند در 
این همه پرسی ش��رکت کنند. به دالیل امنیتی، 
مردم در چهار منطقه برای رأی دادن در نزدیکی 
خانه های ش��ان دعوت می ش��وند و نه در مراکز 
رأی گیری. همچنین روز جمعه مراکز رأی گیری 
برای آوارگان در تعدادی از ش��هرهای روس��یه 
آغاز به کار کرد. کمیس��یون مرک��زی انتخابات 
منطقه خرسون انتظار دارد حدود ۷۵۰ هزار نفر 
در این همه پرس��ی ش��رکت کنند و نیم میلیون 
نفر در منطق��ه زاپروژی��ا به عن��وان رأی دهنده 
ثبت نام کرده اند. برگه های رأی برای ۱/۵ میلیون 
رأی دهنده در دونتسک چاپ ش��ده است. برای 
ساکنان لوهانسک نیز ۴۵۰ ش��عبه رأی و بیش 
از ۲۰۰ ش��عبه در روس��یه در دس��ترس است. 
کمیسیون مرکزی انتخابات لوهانسک نیز ۴۶۱ 
ش��عبه رأی در داخل منطقه و ۲۰۱ شعبه را در 
سراسر روسیه دارد. درحالی که چند روز تا اعالم 
نتایج این رفراندوم باقی مانده است، روس    ها همه 
مقدمات الحاق را فراهم کرده اند و همانگونه که 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین دیروز اعالم 

کرد، اگر مردم در دونباس، خرس��ون و زاپروژیا 
به پیوستن به روس��یه در رفراندوم رأی بدهند، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و پارلمان 
نیز بی درنگ عمل کرده و تمامی اسناد ضروری 

را امضا می کنند. 
روسیه سال ۲۰۱۴ نیز ش��به جزیره کریمه را به 
خاک خود ضمیمه کرد و این بار قصد دارد مناطق 
ش��رقی اوکراین که اکثری��ت آن را روس تبار    ها 
تشکیل می دهند، به خاک روس��یه ملحق کند. 
استقالل طلبان دونتس��ک و لوهانسک از هشت 
سال پیش در رؤیای برگزاری همه پرسی پیوستن 
به روس��یه بودند اما به دلیل جلوگیری از تشدید 
تنش    ها بین مسکو و غرب این طرح تاکنون انجام 
نشده اس��ت اما در ماه های اخیر شرایط به کلی 
دگرگون ش��ده اس��ت و دو ط��رف درگیر جنگ 
مستقیم هستند و روس    ها همه مالحظات را در 
قبال غربی    ها کنار گذاشته اند. روسیه همیشه از 
روس تبارهای اوکراین حمایت کرده و خواستار 
اعطای خودمختاری به آنها بود اما دولت کی یف 
با این درخواست مخالفت کرده بود و آن را بخشی 
از پروژه تجزیه طلبانه می دانست. والدیمیر پوتین 
که به خاط��ر دفاع از اقلیت روس تبار    ها دس��تور 
حمله به اوکراین را صادر کرد اکنون قصد دارد این 
مناطق را که تحت کنترل نیروهای روس��ی قرار 
دارند از طریق رفراندوم به خاک روسیه ضمیمه 
کند تا بتواند همچنان این مناط��ق را در اختیار 
خود داشته باشد. به باور برخی تحلیلگران، روسیه 
می خواهد با این اق��دام به حمالت خود در خاک 

اوکراین از بعد حقوقی مشروعیت دهد. 
 هشدار اتمی روس    ها به غرب 

همزم��ان با همه پرس��ی اس��تقالل در دونباس، 
مقامات کرملین نیز نس��بت به هرگونه تحرکات 
غرب در اوکراین هش��دار می دهن��د. دیمیتری 
مدودف، معاون رئیس ش��ورای امنیت روس��یه 
پنج  ش��نبه ش��ب در س��خنانی گف��ت: »تم��ام 
س��الح های موجود در زرادخانه روسیه، از جمله 
سالح های هس��ته ای راهبردی می تواند در دفاع 
از س��رزمین های الحاقی به روسیه مورد استفاده 
قرار گیرد. « به گزارش خبرگزاری تاس، مدودف 
تأکید کرد: »همه پرسی برنامه ریزی شده توسط 
مقام های روس��یه و جدایی طلب در مورد بخش 
وس��یعی از خاک اوکراین برگزار خواهد ش��د و 
» هیچ بازگش��تی وجود ندارد.« ماری��ا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت خارجه روس��یه هم پنج  شنبه 
شب به کشورهای غربی گفت که اگر آنها نگران 
وقوع فاجعه  هسته ای هستند، برای بازگرداندن 

اوکراین به راه درست تالش کنند. 
این درحالی اس��ت ک��ه چند روز پی��ش پوتین 
در س��خنانی خطاب به غربی    ها هش��دار داد که 
در ص��ورت هرگونه حمله ای ب��ه تمامیت ارضی 
روسیه، واکنش مسکو شدید خواهد بود و حتی 
ممکن است از سالح هسته ای برای دفاع از امنیت 
مرزهای خود استفاده کند. پوتین در سخنان خود 
خطاب به غربی    ها هشدار داد:» آنهایی که سعی 
می کنند با سالح های هس��ته ای از ما باج خواهی 
کنند باید بدانند که وزش باد می تواند به س��مت 
آنها تغییر مس��یر دهد.« بنابراین، روس    ها سعی 
دارند هر چه زودتر مناطق ش��رقی اوکراین را به 
خاک روسیه ملحق کرده و آن را جزئی از تمامیت 
ارضی خود کنند تا راه هرگونه حمله به این مناطق 
از س��وی اوکراینی    ها بسته ش��ود، زیرا مقامات 
مسکو در صورت حمله به این مناطق می توانند 
آن را حمله به تمامیت ارضی خود قلمداد کرده 
و استفاده از سالح هسته ای را در دستور کار قرار 
دهند و به نظر می رسد هشدارهای مکرر روس ها، 
برای جلوگیری از هرگونه حمله به مناطقی است 
که احتم��االً در روزهای آینده به روس��یه ملحق 

خواهند شد. 
از سوی دیگر، با وجود هشدارهای مقامات روسی، 
امریکایی    ها به این هش��دار    ها اعتنایی ندارند و 
کماکان به کمک های تسلیحاتی خود به کی یف 
ادامه می دهند. به گ��زارش خبرگزاری رویترز، 
پاتریک رایدر، س��خنگوی پنتاگون روز جمعه 
گفت که تهدید والدیمیر پوتین درباره احتمال 
استفاده از سالح های اس��تراتژیک هسته ای در 
اوکراین مانع از کمک های واشنگتن به کی یف 
نخواهد ش��د. امریکا که از ابتدا تس��لیحات در 
اختیار دولت اوکراین قرار داده است در هفته های 
اخیر س��الح های مدرن تری را به کی یف ارسال 
کرده است تا بتوانند در مقابل روس    ها مقاومت 
کنند؛ اقدامی که خشم مقامات مسکو را در پی 

داشته است. 

الپید برای اولین بار در سازمان ملل درباره تشکیل دولت مستقل فلسطینی لفاظی کرد

 فرار به »راه حل دو دولتی « از وحشت مقاومت کرانه باختری

مقاومت در کران�ه باختری گس�ترش یافته؛ 
تازه    ترین نشانه آن، عملیات شهادت طلبانه 
ی�ک ج�وان فلس�طینی با س�الح س�رد در 
غرب رام اهلل اس�ت که منجر به زخمی شدن 
هش�ت صهیونیس�ت ش�ده و البت�ه جوان 
فلسطینی، خود هم با گلوله مستقیم نظامیان 
اس�رائیلی شهید ش�د. نش�انه نمایان تر آن، 
نتایج اولی�ه این مقاومت اس�ت. در حالی که 
تا پی�ش از این چ�پ اس�رائیلی مدافع طرح 
دو کش�وری به حس�اب می آمد، ح�اال یائیر 
الپی�د، نخس�ت وزیر راس�ت گرای رژی�م 
صهیونیس�تی هم ب�رای نخس�تین ب�ار، از 
تریبون س�ازمان ملل از موافقت با تش�کیل 
کشور مستقل فلسطین صحبت کرده است. 

به گ��زارش »جوان«، ی��ک جوان فلس��طینی 
پنج ش��نبه ش��ب با س��الح س��رد ب��ه گروهی 
از صهیونیس��ت    ها در نزدیکی ایس��ت بازرسی 
»بیت سیرا« در نزدیکی شهرک »مودیعین« در 
جنوب غرب رام اهلل حمله کرد. در این حمله، پنج 
صهیونیست  به ضرب سالح سرد زخمی و سه نفر 
دیگر هم در اثر گاز فلفل آسیب دیدند. نظامیان 
اسرائیلی بالفاصله به سمت این جوان فلسطینی 
تیراندازی ک��رده و او را ش��هید کردند. جزئیات 
بیش��تری از وضعیت جس��مانی صهیونیست ها  
منتشر نش��ده اس��ت. این جدید    ترین عملیات 
شهادت طلبانه مقاومت مستقر در کرانه باختری 
علیه اسرائیلی   ها است. جنبش مقاومت اسالمی 
)حماس( از عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان 
کرانه باختری اس��تقبال و اعالم ک��رد که ملت 
فلسطین به مبارزات علیه دشمن صهیونیستی با 
تمامی ابزارهای ممکن و از جایی که اشغالگران 
گمانش را هم نمی کنن��د، ادامه می دهد و زنگ 
خطر را برای آنان به صدا درآورده و با توطئه های 
شوم آنان برای تعرض به مسجداالقصی و تصمیم 
به انجام مناس��ک تلمودی در داخل این مسجد 
مقابل��ه خواهد ک��رد. این جنب��ش، عموم ملت 

فلسطین در قدس، کرانه باختری و سرزمین های 
اش��غالی ۱۹۴۸ را به ادامه مقابله و رویارویی با 
اشغالگران اسرائیلی و حمایت از مسجداالقصی 
در برابر توطئه های آنها فراخواند. ۱۳ شهریورماه 
۱۴۰۱ ه��م، کران��ه باخت��ری ش��اهد عملیات 
رزمندگان فلسطینی بود که طی آن یک اتوبوس 
حامل نظامی��ان تیپ ویژه گوالن��ی ارتش رژیم 
صهیونیستی در منطقه غور هدف قرار گرفت و 
هفت نظامی این رژیم زخمی شدند؛ عملیاتی که 

وحشت فراوانی به دل صهیونیست    ها انداخت. 
حاال در ش��رایطی که به نظر می رس��د مقاومت 
فلس��طینی از غزه به کرانه باختری گس��ترش 
یافته، صحبت   ها درباره پذیرش دولت مس��تقل 
فلسطینی، در باال   ترین سطوح این رژیم شنیده 
می ش��ود. تا پیش از این ، راه ح��ل دو دولتی که 
با روند های اس��لو در س��ال ۱۹۹۳ کلید خورد، 
طرفدارانی در میان جناح چپ اس��رائیل داشت 
ولی با گسترش مقاومت به کرانه باختری، یائیر 
الپید نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی از جناح 
راست نیز، از راه حل دو دولتی صحبت می کند. 

الپید روز پنج  ش��نبه برای نخس��تین بار ادعای 
موافقت تل آویو برای تش��کیل کش��ور مستقل 
فلس��طین را مطرح کرد و گفت:» دس��تیابی به 
توافق با فلس��طینیان براساس راه حل دو دولت، 
راه حلی مناسب است.«  الپید البته اجرایی شدن 
این طرح را مشروط به تضمین امنیت اسرائیل 
خوانده، چیزی که نشان می دهد احساس ناامنی 
چقدر در باال   تری��ن رده های سیاس��ی-امنیتی 
در اس��رائیل نفوذ کرده اس��ت. الپید در مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت:»شرط تشکیل یک 
کشور برای فلسطینی    ها این است که این کشور 
صلح  آمیز بوده و پایگاه » تروریستی « که اسرائیل 
را تهدید کند، نباش��د. توافق بر س��ر راه حل دو 
کشوری برای اس��رائیل مناسب اس��ت. «الپید 
در حالی گفته که با وجود همه موانع، »اکثریت 
بزرگی از اس��رائیلی   ها از چش��م انداز راه حل دو 
دولتی حمایت می کنن��د« و او خودش » یکی از 
آنها«  است که بالفاصله، سخنرانی او در مجمع 
عمومی، در داخل س��رزمین های اشغالی مورد 
حمله قرار گرفت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

پیشین رژیم صهیونیستی از سخنان الپید انتقاد 
کرد و گفت که س��خنان وی در مجمع عمومی 
سازمان ملل ماالمال از عجز و شکست بود. آیلت 
شاکد، وزیر کشور رژیم صهیونیستی، در توئیتر 
از نخست وزیر انتقاد کرد و گفت که الپید » هیچ 
مشروعیت عمومی برای درگیر کردن اسرائیل با 
اظهاراتی که به کشور آسیب وارد می کند « ندارد. 
نفتالی بنت، نخس��ت وزیر س��ابق نیز در توئیتر 
خود نوش��ت: » هیچ جایی یا منطقی در شناور 
شدن دوباره ایده دولت فلسطین وجود ندارد...  
حتی دوستان واقعی اسرائیل از ما انتظار ندارند 
امنیت خود را به خطر بیندازیم. هیچ دلیلی برای 
داوطلب شدن برای انجام این کار وجود ندارد.« 
 همچنین گیدئون س��اعر، وزیر دادگس��تری در 
توئیتی نوشت: »ایجاد یک دولت تروریستی در 
یهودیه و سامره ]کرانه باختری اشغالی[ امنیت 
اسرائیل را به خطر می اندازد. « در حالی که برخی 
تحلیلگران معتقدند که حمایت الپید از راه حل 
دو دولتی، یک خودکش��ی سیاسی در انتخابات 
آتی اس��ت ، ولی برخ��ی این موضع او را ژس��ت 
سیاس��ی صلح طلبانه برای جلب حمایت امریکا 
می دانند. المانیتور نوشته است: »الپید می داند 
که اسرائیل با چالش های پیچیده ای برای امنیت 
خود مواجه است. او می داند که اگر او زمانی که 
به سربازان اسرائیلی دستور دهد تا مبارزات ضد 
تروریسم کنونی خود را در شهر   ها و روستاهای 
فلسطینی کرانه باختری تقویت کنند، به هر ذره 
اعتبار بین المللی، به ویژه از سوی واشنگتن، نیاز 

خواهد داشت.« 
سه دهه بعد از کلید خوردن توافقات اسلو، حتی 
در داخل تشکیالت خودگردان فلسطینی، اعتماد 
اندکی وجود دارد که الپید حاضر به شروع مجدد 
مذاکرات سازش باشد، با این حال، مهم این است 
که گس��ترش مقاومت به کرانه باختری، فضای 
داخلی اس��رائیل را به اندازه ای تحت تأثیر قرار 
داده که الپید در باال   ترین سطح، در مورد اهمیت 

راه حل دو دولتی لفاظی می کند. 
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