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فرمان دیپلماسی برلین
در دست »فرشته مرگ«

آنگال مرکل، صدراعظم سابق آلمان، یک سال بعد از ترک قدرت و طی 
مصاحبه ای با اشپیگل پنج  شنبه گذشته از سیاست دوران زمامداری اش 
نسبت به روسیه و اوکراین و مخالفتش با عضویت اوکراین در ناتو دفاع 
کرده است. او در آن زمان به دنبال این بود که به همراه امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه، »یک چارچوب مستقل اروپایی« برای مذاکره 
با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه، به وجود آورند اما همه چیز 
با کنار رفتن وی از ق��درت به کلی تغییر کرد. حاال سیاس��ت خارجی 
آلمان در دس��ت صدراعظم و وزیر خارجه ای اس��ت که درمانده از در 
پیش گرفتن سیاست مس��تقلی نظیر دوران مرکل هستند و به جای 
این، بیش از هر زم��ان دیگری پیروی کورکوران��ه ای از امریکا و خوی 

میلیتاریستی آن دارند. 
نشانه درماندگی رهبران فعلی آلمان را می توان به راحتی در سخنان چند 
روز اخیر اوالف ش��ولتز، صدراعظم آلمان، دید. او 15 نوامبر در نشست 
سران گروه 20 گفت که مؤثر    ترین راه برای بهبود اقتصاد جهانی، پایان 
دادن به جنگ در اوکراین است و تأکید کرد در این خصوص به گفت وگو 
با پوتین ادامه خواهد داد تا راه حل     هایی برای پایان دادن به این جنگ 
بیابد. با این حال، او سه چهار روز قبل، از افزایش تنش در جنگ اوکراین 
گفت و اینکه اعالم 100 میلیون ی��ورو برای بودجه دفاعی به این دلیل 
اس��ت که انبارهای دفاعی ارتش آلمان تقویت شود. موضوع مذاکره با 
روسیه و پایان دادن به جنگ بار دیگر از سوی او روز جمعه مطرح شد و 
نکته جالب اینجا است که او یک روز قبل از این گفته بود که »نه روسیه 
و نه کرونا عامل زخم اقتصادی فعلی اروپا نیست«، حرفی که برخالف 
تحلیل     ها و واقعیت های فعلی اقتصاد اروپا است. این سخنان شولتز به 
خوبی نشان می دهد که او در عین تمایل به مذاکره با روسیه برای پایان 
دادن به جنگ در اوکراین، ابتکار عملی در این زمینه ندارد و گویا بین 
دیپلماسی و تش��دید تنش و جنگ افروزی گرفتار شده و جز بیان یک 

سری حرف های کلی چیز دیگری برای عرضه کردن ندارد. 
این استیصال صدراعظم فعلی آلمان قابل مقایسه با مانورهای مرکل 
طی چهار دوره زمامداری اش نیس��ت که توانس��ت از گسترش جنگ 
2008 گرجس��تان و تندروی در قبال بحران الحاق کریمه در 2014 
جلوگیری کند و بعد به همراه فرانسه، نقش مؤثری در توافقات مینسک 
1 و 2 داشته باشد. سیاست خارجی فعلی آلمان برخالف آن دوران تهی 
از حزم اندیشی و درایت است، به خصوص اینکه سکان آن در دست آنالنا 
بربوک، وزیر خارجه آلمان، افتاده که در نقطه متضاد با مشی سیاسی 
مرکل قرار دارد. به نظر می رسد که هرچه مرکل در سیاست خارجی با 
حزم اندیشی و در سیاستی مستقل پیش می رفت، بربوک با بی پروایی، 
افراط گرایی و روحیه ای میلیتاریس��تی عمل می کند و در عمل مبدل 
به عروسکی در دست امریکا شده است. برای درک این خوی مخرب و 
به شدت خطرناک بربوک کافی است که آن را با مشی یوشکا فیشر در 
زمان حمله امریکا به عراق مقایسه کرد. فیشر از دست بر قضا هم حزبی 
بربوک است که در آن زمان وزیر خارجه آلمان بود و به همراه گرهارد 
شرودر از منتقدان جدی جنگ طلبی دولت جورج بوش پسر بود. اگر 
بگوییم که فیشر در آن زمان و بنابر اصول حزب سبز    ها منادی صلح و 
پرهیز از خشونت بود، بربوک برخالف این اصول رفتار کرده و مبدل به 
فرشته مرگ و ویرانی شده و هرچه که مرکل به دنبال سیاست اروپایی 
مس��تقل از امریکا بود، بربوک بیش��تر در خدمت امریکا عمل کرده تا 
این نوع سیاست تا جایی که می توان او را نیروی نیابتی امریکا در اروپا 
قلمداد کرد. به این ترتیب، دولت فعلی آلمان چنان دچار سردرگمی 
شولتز و افراط گرایی میلیتاریس��تی بربوک شده که نمی تواند همانند 
دوران مرکل ابتکار عمل اروپایی را در دس��ت داش��ته باشد و در عمل 

مبدل به دولتی مستأصل در عرصه اروپا شده است. 

15

 اسد: ایران همواره حامی سوریه است
رئیس جمهور سوریه با اش��اره به اینکه ایران همواره حامی کشورش 
بوده اس��ت، تأکید کرد ترکیه یا کش��ورهای عربی اگر خواهان عادی 
کردن روابط خود با دمشق هس��تند باید این رویکرد خود را در عمل 
نشان دهند نه حرف.  بشار اسد طی نشستی در کاخ ریاست جمهوری 
دمشق با جمعی از روزنامه نگاران و کارشناسان سوری درباره امریکا و 
اشغالگری  آن در سوریه گفت: »ما هیچ ارتباطی با امریکایی     ها برقرار 
نمی کنیم و روی تشدید مقاومت مردمی برای فشار علیه امریکایی     ها 
جهت خروج از اراضی سوریه که اشغال کرده اند حساب باز کرده ایم.« 
 رئیس جمهور سوریه درباره روابط با هم پیمانان این کشور اظهار داشت: 
ایران همواره فعاالنه از سوریه حمایت کرده و به این حمایت     ها در سطوح 
اقتصادی و نظامی ادامه می دهد و در حق ما کوتاهی نکرده است. روسیه 
نیز کمک های زیادی به ما کرده است اما واقعیت امروز بعد از عملیات 
نظامی این کشور در اوکراین و فشارهای اقتصادی و نظامی که بر مسکو 
وجود دارد متفاوت شده است. وی درباره رابطه با ترکیه گفت که به نظر 

می سد این روز    ها تا حدودی مثبت شده است. 
-----------------------------------------------------
  تهدید رئیس جمهور کره جنوبی در پی اعتصاب کامیون داران 

پس از آنکه رئیس جمهور کره جنوبی اعتصاب سراسری کامیون داران را 
اقدامی غیرقانونی و غیرقابل قبول برای » گروگان گرفتن « زنجیره تأمین 
ملی در طول بحران اقتصادی خواند و هشدار داد که دولت ممکن است 
برای شکستن اعتصاب وارد عمل ش��ود، وزیر حمل و نقل از مذاکره با 
کامیون داران در روز دو    شنبه خبر داد.  به گزارش رویترز، یکی از مقامات 
وزارت حمل و نقل کره جنوبی گفت که وزارتخانه قصد دارد روز دو    شنبه 
با اتحادیه کامیون داران اعتصابی ب��رای مذاکره دیدار کند. هزاران نفر 
از کامیون داران کره جنوبی روز پنج  شنبه دومین اعتصاب بزرگ خود 
را در کمتر از شش ماه گذش��ته به منظور دستیابی به حقوق و شرایط 
کاری بهتر آغاز کردند. این مقام وزارت حمل و نقل به رویترز گفت: »ما 
درخواس��ت گفت وگو با اتحادیه کردیم و اتحادیه کامیون داران پاسخ 
داد که روز دو    شنبه با ما دیدار خواهند کرد. گفت وگو هنوز نهایی نشده 

است، اما ما قصد داریم با اعضای اتحادیه دیدار و گفت وگو کنیم.«
-----------------------------------------------------
  تالش آل خلیفه برای تغییر محتوای آموزشی به نفع اسرائیل

حکومت بحرین ت��الش می کند با تغییر محتوای کتاب های درس��ی 
دانش آموزان و وارد ک��ردن واژگان و ادبیات سازش��کارانه برای تغییر 
نگرش نسل های کنونی و آینده بحرین نس��بت به رژیم صهیونیستی 
گام بردارد.  به گزارش العهد، روز      شنبه در گزارشی درخصوص اقدامات 
دولت بحرین برای تغییر نگرش دانش آموزان این کش��ور نس��بت به 
دش��من صهیونیس��تی نوش��ت که خطرناک     ترین پروژه ، وارد کردن 
واژگان خیانت  آمیز در اندیشه نسل های آینده است. آموزش و پرورش 
نماد توطئه ای است که علیه دانش آموزان عرب به ویژه در کشورهای 
سازش کننده با رژیم صهیونیستی که بحرین یکی از آنهاست، طراحی 
می شود. برخی منابع آموزشی در بحرین نگرانی خود را از مجبور کردن 
آنها به پیروی از روند عادی س��ازی - به رغم مخالفت گسترده مردمی 
با آن-و خطر این عادی سازی در س��طح مشاغل فرهنگ عمومی ابراز 
کردند. این منابع با اشاره به اینکه مخالفان عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی به دادگاه در بحرین احضار شده اند، اظهار داشتند:  »در 
حال حاضر یک محاکمه در همین زمینه در جریان است. تا زمانی که 
این موضوع چتری قانونی داشته باشد، جرم انگاری مقابله با عادی سازی 

روابط یک امر واقعی خواهد بود.«

سيدرحيمنعمتی

تهران می گوید که    گزارش  یک
ب�ه تازگ�ی یک 
نشس�ت در س�طح کارشناس�ی بین ایران و 
اوکراین برگزار ش�ده، جایی که در آن ادعای 
ط�رف اوکراینی درب�اره اس�تفاده روس    ها از 
تسلیحات ایرانی بررسی شد. تهران گفته که 
کی یف، هیچ مدرک قابل اتکایی که نشان دهد 
ایران در اوکراین مداخله مستقیم دارد، ارائه 

نکرده است. 

چند روز بعد از نشس��ت کارشناسی بین ایران و 
اوکراین برای بررسی ادعای کی یف درباره استفاده 
روس    ها از تسلیحات ایرانی در اوکراین، مقام های 
مطلع ایرانی که نام آنها فاش نشده ، دیروز گفتند 
که طرف اوکراینی هیچ مدرک قابل اتکایی درباره 
استفاده روس��یه از تس��لیحات ایرانی در جنگ 
اوکراین ارائه نکرده است. نورنیوز رسانه نزدیک 
به شورای عالی امنیت ملی که صحبت های منابع 
ایرانی را منتش��ر کرده، جزئیات بیشتری در این 
باره منتشر نکرده، ولی سکوت چندروزه مقام های 
اوکراینی از محتوای این جلس��ه، نش��ان دهنده 
نزدی��ک بودن روایت ط��رف ایران��ی در این باره 
است. هفته قبل اولگ نیکولِنکو، سخنگوی وزارت 
امور خارج��ه اوکراین، در گفت وگو با س��ی ان ان 
تأیید کرد که کارشناس��انی از ای��ران و اوکراین 
در مورد ابهامات و اتهامات مطرح ش��ده در مورد 
به کارگیری پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه 
در جنگ علیه اوکراین دیدار و گفت وگو کرده اند 
ولی او تأکید کرد:» نمی توانم جزئیات آن را بازگو 
کنم. « او گفته که »همین قدر به شما بگویم که 
طرف اوکراینی به اقدامات سخت گیرانه خود به 

منظور جلوگیری اس��تفاده روسیه از سالح های 
ایرانی در جنگ علیه اوکراین ادامه خواهد داد « 
و در یک موضع گیری نزدیک به تهدید، گفته که 
»اوکراین ب��ه ایران اطالع داده اس��ت که عواقب 
همدستی در تجاوز روسیه با منافعی که احتماالً 
]ایران[ از همکاری با روسیه به دست خواهد آورد 
»غیرقابل قیاس خواهد بود.«  تقریباً همزمان با این 
اظهارنظر طرف اوکراینی، حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه ایران در یک موضع گیری که به نظر 
می رسید طعنه ای غیرمستقیم به طرف اوکراینی 
دارد، در کنفرانس خبری با خبرنگاران گفت که 
وزیر خارجه اوکراین در تماس تلفنی به او گفته 
»یک پهپاد سالم به دست شان افتاده که روسی 
است اما ]صرفاً[ شبیه ش��اهد 1۳۶ ایران است.« 
امیرعبداللهی��ان گفته که در پاس��خ به همتای 
اوکراینی خود گفته است » حرف یعنی ایران به 

مواضع خودش پایبند است.«
 در اوکراین بود نه سوریه! 

هنوز چند روز از نشس��ت کارشناس��ان ایران و 
اوکراین نگذشته، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع 
اوکراین ادعا کرد که شماری از مستشاران ایرانی 
در ش��به جزیره کریمه کشته ش��ده اند. این ادعا 
تقریباً روز جمعه مطرح ش��د که برخی منابع از 
شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه و فعال 
شدن پدافند هوایی خبر دادند و واسیلی تلیژنکو، 
رئیس منطق��ه کریمه هم موض��ع را تأیید کرد. 
تلیژنکو در عین حال روز جمع��ه به خبرگزاری 
تاس گفت:»صدای انفجار    هایی در آرمیانس��ک 
ش��نیده ش��ده و پدافند هوایی در خارج از شهر 
فعال ش��ده اس��ت. موضوع با همه دستگاه های 
ذی ربط هماهنگ ش��ده و وضعیت عادی است. 

« به فاصله یک روز بعد از ط��رح این ادعا، برخی 
سایت های فارسی زبان وابس��ته به اپوزیسیون 
جمهوری اس��المی در خارج، از قول یک منبع 
آگاه ادعا کردند که س��رهنگ داود جعفری که 
منابع ایرانی می گویند در س��وریه در اثر انفجار 
بمب کنار جاده ای حوالی دمش��ق شهید شده، 
یکی از فرماندهان اعزامی سپاه به اوکراین بود که 
به ادعای آنها  »در کریمه کشته شده است.«  این 
منبع هیچ استنادی به غیر از این ادعا که جسد 
)شهید( جعفری ابتدا از محل دیگری به دمشق 
و سپس از آنجا پنج  شنبه صبح س��وم آذرماه به 
تهران منتقل گردید، ارائه نکرده و جالب تر اینکه 
در هفته های اخیر دس��ت کم 18 نفر از اعضای 
سپاه پاسداران اعزامی پس از عقب نشینی روسیه 
از خرسون اسیر بوده اند که »نیروهای روسیه به 
صورت عمدی س��اختمانی را که این اسیران در 
آنها نگهداری     می ش��دند هدف ش��لیک موشک 
قرار دادند و همگی این افراد کشته شدند.« این 
منبع نگفته که کی یف اجساد این اسرا را در دست 
دارد یا نه؟! دولت اوکرای��ن چند هفته هم بحث 
انتقال موش��ک های ایرانی به اوکراین را مطرح 
کرد؛ موضوعی که »پاتریک رایدر « س��خنگوی 
پنتاگون گفت که وزارت دفاع امریکا ش��واهدی 
در دس��ت ندارد که نش��ان دهد تهران به مسکو 
موشک بالس��تیک ارسال کرده باش��د. نورنیوز 
با اشاره به طرح ادعای کش��ته شدن شماری از 
نیروهای ایران��ی در منطقه کریمه، نوش��ته که 
این ادعا نیز مانند ادعای اس��تفاده از پهپادهای 
ایرانی توس��ط روس��یه در جنگ اوکراین کذب 
بوده و عاری از حقیقت اس��ت. نورنیوز نوش��ته 
است: » به نظر می رسد حال که با توافق دو کشور 

مقرر ش��ده طرف اوکراینی در جلس��ه مشترک 
آتی مس��تندات خود را جمع آوری و ارائه کند، 
کی یف که دستان خود را از ارائه مستندات خالی 
می بیند، در اقدامی پیش دس��تانه سعی کرده با 
فرار به جلو و ارائه آدرس غلط، فضا را به س��مت 

دیگری سوق دهد.«
 پوتین: حتی نمی دانند چه می کنند

ظاهراً شرایط جنگی که اوکراینی    ها با آن روبه رو 
هس��تند، وضعیت روان��ی خاصی پدی��د آورده 
که اتهام ب��ه دولت های دیگر، بخش��ی از فضای 
تخلیه روانی به حساب می آید. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه دیروز در مالقات با مادران 
ش��ماری از س��ربازان روس گفت که بسیاری از 
اوکراینی     ها »حتی نمی دانند چه کار می کنند« یا 
متوجه می شوند که از آنها به عنوان سپر دیگران 
استفاده می شود. او گفته که آنها بازی دیگران را 
انجام می دهند، اما ما باید برای منافع خود، برای 
مردم و برای کشورمان بجنگیم. والدیمیر پوتین 
گفت: جمهوری های دونباس باید زودتر به روسیه 
می پیوستند، ش��اید جان های کمتری از دست 
می رفت. به گزارش ایس��نا به نقل از راشاتودی، 
رهبر روس��یه گفت: ممکن بود تع��داد زیادی از 
تلفات غیرنظامی وجود نداشت، این تعداد کودک 
کشته نمی ش��د. با این حال، او اظهار داشت که 
در سال 2014، روس��یه درک کاملی از وضعیت 
دونباس یا احساسات واقعی مردم محلی نداشت. 
پوتین خاطرنش��ان کرد: » ما معتق��د بودیم که 
ممکن اس��ت همچنان بتوانیم به توافقی دست 
یابیم و...  دونتسک و لوهانس��ک را با اوکراین در 
چارچوب توافقنامه های مینس��ک متحد کنیم. 
رئیس جمه��ور در توضیح بیش��تر درب��اره این 
موضوع، کودتای سال 2014 در کی یف را عامل 
بحران بعدی در دونباس و درگیری بین روس��یه 
و اوکراین دانست. او گفت: »اگر کودتای اوکراین 
در س��ال 2014 نبود، هیچ ی��ک ]از اینها[ اتفاق 
نمی افتاد. «وی افزود: در آغاز ق��رن، به روس     ها 
گفته شد که اگر کنترل خارج را بپذیرند و شروع 
به » بازی در زمین دیگران « کنند، همه چیز عالی 
خواهد ب��ود. این افراد خارجی ب��ه دنبال کنترل 
روس��یه بودند که وضعیت کنون��ی را »از جمله 
در منطقه عملیات ویژه نظام��ی« ایجاد کردند. 
پوتین بدون نام بردن به طور خاص از غرب گفت 
که خارجی     ها در اوکراین نی��ز نفوذ قابل توجهی 
داشتند، اما پس از سال 2014 آنها کنترل کامل 
آن کشور را به دس��ت آوردند. من درک می کنم 
که ما برای بحث جدی در مورد مس��ائل سیاسی 
اینجا جمع نشده ایم، اما با این حال، اگر کودتای 
سال 2014 در اوکراین رخ نمی داد، هیچ یک از 
اینها اتفاق نمی افتاد؛ به سادگی هیچ کدام. ایاالت 
متح��ده اعتراضات می��دان را به ق��ول ویکتوریا 
نوالند، معاون وزیر ام��ور خارجه » جراحی « کرد 
و در نتیج��ه ناسیونالیس��ت های اوکراین��ی در 
فوریه 2014 قدرت را به دس��ت گرفتند. او آنها 
را »نئونازی های آش��کار « توصیف کرد که قاتل 
استپان باندرا، همکار نازی     ها در جنگ جهانی دوم 
را تمجید می کنند. پسران ما در منطقه عملیات 

ویژه نظامی با چه کسانی می جنگند.«

امریکا باز هم پشت متحدانش را در سوریه خالی کرد 
مقامات ترکی�ه گفته اند که ب�ه زودی عملیات 
زمینی را برای مقابله با گروه های تروریستی در 
شمال سوریه آغاز خواهند کرد و به گفته منابع 
محلی کرد این عملیات با چراغ سبز واشنگتن 
انجام می شود؛ اقدامی که نشان می دهد امریکا 
بار دیگر پش�ت متحدانش را خالی کرده است. 

درحالی که همه بازیگ��ران منطقه ای و بین المللی 
مخالفت خود را با عملیات زمینی ترکیه در سوریه 
اعالم کرده اند اما مقامات آنکارا حاضر به عقب نشینی 
از مواضع خود نیس��تند. پس از یک هفته عملیات 
هوایی و توپخانه برای هدف ق��رار دادن گروه های 
تروریستی در شمال س��وریه اکنون ترکیه خود را 
برای عملیات زمینی آماده می کن��د. روزنامه ینی 
شفق روز       شنبه در گزارشی نوشت: خلوصی آکار، 
وزیر دفاع ترکیه در نشست غیرعلنی حزب حاکم 
گفت، عملیات زمینی در سریع      ترین زمان ممکن 
اجرایی خواهد شد. این روزنامه نوشت: درخصوص 
عملیات هوایی » پنجه شمشیر « در شمال سوریه، 
امکان دریافت حمایت الزم از سوی روسیه و امریکا 
وجود نداش��ت، اما با وجود این، این عملیات انجام 
ش��د و موفقیت  آمیز ب��ود. رجب طی��ب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه هم در س��خنانی گفت، آنکارا 
مصمم است تروریس��ت      ها را بدون توجه به اینکه 
کجا هستند و چه کسانی را شریک خود می دانند، 
»ریش��ه کن« کند. اردوغان گفت:» مهم نیس��ت 
تروریست      ها با چه کس��انی تبانی می کنند، ترکیه 
همواره آنها را بابت هر قط��ره خونی که ریخته اند، 

پاسخگو خواهد کرد.«
ش��روع احتمالی عملیات زمینی ترکیه در شمال 
س��وریه به نظر می رسد با چراغ س��بز امریکایی     ها 
انجام شده اس��ت. هرچند مقامات امریکا تا همین 
اواخر مخالف هرگونه عملی��ات هوایی و زمینی بر 
علیه گروه های وابسته به حزب کارگران کردستان 
»پ.ک.ک«  در ش��مال س��وریه بودند ام��ا به نظر 

می رسد اصرار مقامات آنکارا سبب شده در مواضع 
خود تغییراتی ایجاد کنند. مناب��ع آگاه کردی در 
گفت وگو با االخبار، تصری��ح کردند که تغییری در 
س��خنان سیاس��تمداران امریکایی رخ داده است. 
مقاماتی که تا همین اواخر جلوگی��ری از هرگونه 
پیش��روی زمینی را تضمین می کردند. این منابع 
توضیح می دادند که مقامات نیروهای دموکراتیک 
سوریه )قسد(، هش��دار     هایی از سوی امریکا درباره 
قصد ترکیه برای پیش��روی زمینی ابتدا به سمت 
عین العرب و سپس منبج همراه با تداوم عملیات های 
هوایی ترکیه علیه مقرهای مختلف دریافت کرده اند. 
تا جایی که کمی پیش از بمباران هوایی این مقرها، 

یکی از پایگاه های امریکایی تخلیه شد. 
 توافق پشت پرده

هرچند مقامات واش��نگتن به ط��ور علنی حمالت 
ترکیه را تأیید نمی کنند اما به نظر می رسد در پشت 
پرده توافقاتی در این زمینه انجام شده است تا آنکارا 
برنامه خود را عملی کند. هفته گذشته هم جان کربی، 

سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در سخنانی گفت 
که ترکیه همچنان از یک تهدید تروریستی مشروع 
به ویژه در جنوب آن رنج می برد و بنابراین حق دفاع 
از خود در سوریه را دارد. اینگونه اظهارات نوعی چراغ 
سبز به آنکارا بود تا عملیات برای مقابله با تروریست     ها 
را کلید بزند. این اولین باری نیس��ت که واشنگتن 
پشت متحدانش در سوریه را خالی می کند، در اکتبر 
2019 هم وقتی ترکیه عملیات به کرد     ها در کوبانی 
را شروع کرد امریکا واکنش جدی نشان نداد و عماًل 
با این کار اقدام نظامی آنکارا را تأیید کرد. امریکا در 
س��ال های اخیر گروه های کرد را در ش��مال سوریه 
تحت حمایت خود درآورده اس��ت ت��ا با کمک آنها 
بتواند برنامه های خود را در این منطقه به پیش ببرد. 
واشنگتن پس از آنکه از گروه های تروریستی برای 
سرنگونی دولت سوریه ناامید شد سعی کرد با تقویت 
کرد     ها دولتی خودمختار را در شمال سوریه ایجاد کند 
که به دور از مداخالت دولت مرکزی باشد اما تاکنون 

نتوانسته چنین برنامه ای را اجرایی کند. 

 دیدار احتمالی با اسد در خارج 
اردوغ��ان درحالی ک��ه در پی آغ��از عملیات در 
خاک س��وریه اس��ت و مقامات دمشق نسبت به 
این اقدامات تنش زا هش��دار داده اند اما از دیدار 
احتمالی با بشار اس��د رئیس جمهور سوریه خبر 
داده اس��ت. یک مس��ئول حزب حاکم عدالت و 
توسعه ترکیه روز جمعه از احتمال گسترش روابط 
ترکیه و سوریه و دیدار رؤسای جمهور آنها در یک 
کشور ثالث سخن گفت. اورهان میری اوغلو، عضو 
هیئت مرکزی تصمیم گی��ری در حزب عدالت و 
توسعه ترکیه که حزب حاکم در این کشور است 
در گفت وگو با خبرگزاری اس��پوتنیک تصریح 
کرد: روابط دمشق و آنکارا قبل از انتخابات ترکیه 
که قرار است سال 202۳ برگزار شود، وارد مرحله 
جدیدی خواهد شد. وی افزود: این احتمال بسیار 
قوی و جدی اس��ت اما اکنون به استثنای تبادل 
پیام     ها میان دو طرف س��خن گفتن درخصوص 
زمان و چگونگی از سرگیری روابط میان دو کشور 
امری دشوار است. این مسئول ترکیه ای از » تمایل 
برای آغاز گفت وگو از جانب سوریه « و » احتمال 
دیدار بشار اسد و اردوغان در کشوری ثالث « سخن 
گفت و افزود که این کشور به احتمال زیاد روسیه 
باشد. این درحالی است که اردوغان اخیراً در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره امکان دیدار 
با رئیس جمهور سوریه گفته بود: »ممکن است 
با اس��د دیدار کنم، دش��منی دائمی در سیاست 
وجود ندارد، در نهایت گام     هایی را اتخاذ خواهیم 
کرد«. در ماه های اخی��ر دیدار     هایی بین مقامات 
اطالعاتی دو کشور برای از س��رگیری روابط در 
آینده انجام شده است و اردوغان سعی دارد پس 
از 11 سال جنگ افروزی در سوریه روابط سابق را 
با این کشور از سربگیرد. دولت ترکیه برای نشان 
دادن حسن نیت خود، س��ه ماه پیش دستور داد 
معارضان سوری دفاتر خود را در استانبول و دیگر 

شهر     ها تعطیل کنند. 
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»تقریبًا هیچ « اوکراین در اثبات ادعای پهپادهای ایرانی
 کی یف بعد از جلسه کارشناسی مشترک همچنان سکوت کرده است
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انصاراهلل: امارات می خواهد 
حضرموت را به قلمرو خود ملحق کند

یک�ی از رهب�ران جنب�ش انص�اراهلل یم�ن، ام�ارات را ب�ه 
ت�الش ب�رای کنت�رل ب�ر اس�تان حضرم�وت مته�م ک�رد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی 
سیاسی یمن و از رهبران جنبش انصاراهلل این کشور روز      شنبه در توئیتی 
امارات را که عضو مهم ائتالف عربی ضد یمن به رهبری عربستان است، به 
تالش برای تسلط یافتن بر استان حضرموت، بزرگ ترین استان شرق یمن 
متهم کرد. الحوثی در واکنش به بیانیه رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی 
یمن مبنی بر امضای توافقی با امارات برای تأمین بودجه احداث سدی در 
یمن توئیت کرد: امارات از ترس تحریک عربستان و آشکار شدن اختالفات 
در افکار عمومی، تالش می کند با گام     هایی دقیق اس��تان حضرموت را به 
قلمرو استعماری خود در یمن ملحق کند. این رهبر انصاراهلل افزود: آنچه 
ما از برادران مان در اس��تان حضرموت انتظار داریم، آگاهی، هوشیاری و 
امتناع از لغزش در پروژه های طرف استعمارگر )ائتالف عربی به رهبری 
عربستان( است که می خواهد آنها را به عنوان سوختی برای توطئه های 
ویرانگر خود حفظ کند. الحوثی این توئیت را تنها چند ساعت پس از بیانیه 
العلیمی درباره امضای توافقی با امارات برای تأمین بودجه س��احت سد 
» حسان « در استان ابین در جنوب یمن منتشر کرد. العلیمی در بیانیه خود 
این توافق را » پروژه ای راهبردی برای تقویت بخش کشاورزی استان ابین « 
توصیف و تأکید کرد: » یمن به زودی حمایت اقتصادی به ارزش ۳میلیارد 
دالر را که ابتدای آوریل گذش��ته از سوی عربس��تان و امارات اعالم شد، 
دریافت می کند.« از سوی دیگر، لقمان باراس، استاندار حضرموت درباره 
تحرکات برای نظامی ساختن بنادر شرقی یمن و تبدیل آن به پایگاه های 
نظامی متجاوزان و اشغالگران هشدار داد. به گزارش المسیره، وی افزود که 
درخواست     ها برای نظامی ساختن بندر »الضبه« در ورای آن امریکایی     ها و 
فرانسوی    ها قرار دارند و این تهدیدی برای زیرساخت    های استان حضرموت 
و تبدیل بندر نفتی به هدف نظامی در ص��ورت تحویل بندر به متجاوزان 
امریکایی و اعوان فرانسوی آنهاست. استاندار حضرموت از همه عقالی این 

استان خواست که مانع تحرکات در غارت منابع طبیعی شوند. 

مسکو: طرح آژانس از موضوعی قدیمی
مطلقًا اهمیتی ندارد

نماین�ده روس�یه در س�ازمان های بین الملل�ی وین، با اش�اره به 
اق�دام آژان�س بین الملل�ی ان�رژی اتم�ی در ط�رح مس�ائلی 
در مورد خط�رات رژیم منع اش�اعه ک�ه دو ده�ه از آن می گذرد 
آنه�ا را در مذاک�رات احی�ای برج�ام ب�ی اهمی�ت دانس�ت. 
میخائیل اولیانوف با بیان اینکه پیدا شدن ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در 
سه سایت ایران از طریق همکاری فعال تر با دبیرخانه آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی می توانس��ت خاتمه پیدا کن��د، گفت: »صحب��ت درباره 
رویدادهای 20 سال پیش است. اگر فعالیت های اعالم نشده ای در آنجا 
انجام     می شد، ایران مدت    ها پیش، یعنی 20 سال پیش، آن را متوقف کرد. 
از منظر خطرات رژیم منع اشاعه، این موضوع مطلقاً هیچ ارزشی ندارد.« 
 این دیپلمات روس با بی اهمیت دانستن موضوع کشف ذرات اورانیوم در 
ایران در دو دهه قبل خاطرنشان کرد: »میزان اهمیتی که به این موضوع 

در مذاکرات برجام داده می شود با ماهیت آن تطابق ندارد.«
اولیانوف دلیل اهمیت یافتن موضوع 20 سال پیش در مذاکرات اخیر 
هسته ای را انگیزه های ضدایرانی اعضای غربی شورای حکام ارزیابی کرد. 
این مقام روس همچنین در گفت وگو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک در 
پاسخ به سؤالی درباره طرح موضوع ارائه تس��لیحات از ایران به روسیه 
توسط طرف های غربی در مذاکرات هسته ای، خاطرنشان کرد: »در این 
مورد، به نظر می رسد چنین رویکردی یک اشتباه اساسی باشد زیرا در 
زمان انعقاد برجام، تصمیم گرفته ش��د در  این توافق به طور انحصاری 
بر موضوعات هسته ای تمرکز ش��ود و موضوعات متفرقه و بی ربط که 
نمی توان به طور مؤثر در مذاکرات درباره اتم به آن پرداخت، به این فرآیند 
دشوار و پرزحمت کشانده نشود و این اصل تا به حال در مذاکرات وین 

درباره احیای توافق هسته ای رعایت     می شد.«

ضربه »عصای موسی«
 بر دوربین نهادهای امنیتی صهیونیست    ها 
ه�ک  از  صهیونیس�تی  رژی�م  امنیت�ی  دس�تگاه های 
دوربین ه�ای امنیت�ی بس�یار حس�اس ش�هر بیت المق�دس 
در زم�ان انفجاره�ای روز چهار    ش�نبه خب�ر دادن�د و اذع�ان 
کردند ک�ه این اق�دام را گ�روه هکری ایران�ی انجام داده اس�ت. 
 در ساعات پایانی روز پنج  ش��نبه هفته گذشته گروه هکری موسوم به 
»عصای موسی« اقدام به انتش��ار تصاویری از لحظات اولیه انفجار روز 
چهار    شنبه در یک ایستگاه اتوبوس شهر قدس کرد. این گروه هکری در 
پیامی که همراه با ویدئوی مزبور منتشر شد، نوشت: »زندگی سیاه...  
شما هزینه هر خونی را که ریخته شود خواهید پرداخت. هیچ آرامش 
و راحتی در سرزمین های اشغالی نخواهید داشت. ما پایان شما را رقم 

می زنیم، در ضمن، دوربین های تان را برایتان فرمت کردیم.«
س��ازمان پخش رادیویی و تلویزیونی رژیم صهیونیستی با تأیید این خبر 
افزود س��ازمان اطالعات و امنیت داخلی اسرائیل )ش��اباک( مسئولیت 
رس��یدگی به این پرونده را به عه��ده دارد. این نهاد اتهام هک و س��رقت 
اطالعات دوربین های بسیار حساس و مهم امنیتی شهر قدس را متوجه 
هکرهای ایرانی کرده است. این در حالی است که گروه هکری عصای موسی 
در حالی فیلم های مربوط به اولین انفجار را منتشر کرده است که مقامات 
امنیتی اس��رائیل، پیش از این اعالم کرده بودند در زمان این انفجار همه 
دوربین های امنیتی شهری در این منطقه از کار افتاده بودند. شهرداری این 
شهر هم با انتشار بیانیه ای اعالن داشت که ویدئوی منتشرشده از صحنه 
انفجار    ها به دوربین های شهرداری قدس تعلق ندارد تا همین امر بر احتمال 
هک و سرقت تصاویر دوربین های بسیار حساس و مهم نهادهای امنیتی 

رژیم صهیونیستی در شهر قدس توسط یک گروه هکری بیگانه بیفزاید. 
 رسوایی و ترس از انتفاضه

جریان های صهیونیستی از حزب راستگرای افراطی خشمگین هستند. 
روعی شارون، تحلیلگر نظامی صهیونیس��تی گفت: »باید این مسئله 
بررسی شود اینجا یک رسوایی مطرح است و یک عالمت سؤال بزرگی 
ایجاد شده است، زیرا این مسئله به یک مرکز امنیتی بزرگ تعلق دارد 
که دوربین های��ی در اختیار دارد و تصاویر مربوط ب��ه چهارراه     ها را در 
ساعت های ش��بانه روز ضبط می کند و هیچ کس نمی دانست که این 
انفجار     ها و حمالت تصویربرداری شده است و اگر تصاویری وجود دارد 
پس کجاس��ت؟ « لیؤر اکرمن مسئول سابق در ش��اباک گفت: »امروز 
هیچ  گونه توجیهی برای عملیات گستردتری در کرانه باختری وجود 
ندارد و ما در دوره ای که قبل از عملیات دیوار نگهبان اتفاق افتاد نیستیم 
و ما باید مناطقی را اشغال کنیم و بر آن مسلط شویم.«  تامیر هایمن، 
رئیس سابق اطالعات نظامی سرویس های اطالعاتی صهیونیستی هم 
گفت: »مسئله خطرناکی که امروز با آن مواجه هستیم این است که به 
یک انتفاضه فراگیر دست یابیم و این مسئله پیچیده تر است، زیرا بحران 
ریاست در تش��کیالت خودگردان فلسطینی وجود دارد و در نیرو های 
امنیتی آنها ضعف وجود دارد و یک نس��ل جدید از جوانان نا امید که 
اعتماد خود را به مؤسسات کنونی از دس��ت داده اند ایجاد شده است 

بنابراین یک جرقه می تواند به انتفاضه گسترده منتهی شود.«


