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 جنگ اوکراین این روزها صرفاً یک 
فتِح نظامی از جانب روسیه را به خود 
دید که آن هم به قول روس ها تصرف 
کامل بندر ماریوپل و البته پاکســازی 
کارخانه فوالد آزوفســتال بــود. این 
پیشروی میدانی به نوعی برای روسیه 
یک »بُرد استراتژیک« به شمار می آید؛ 
چراکه ارتش روســیه برای تصاحب 
این کارخانه فــوالد هفته ها جنگ را 
در ابعــاد مختلف و بــا تاکتیک های 
متفاوت به ورطه اجرا گذاشت و باالخره 
توانســت این منطقه را تصرف کند. بر 
همین اساس روس ها در پوست خود 
نمی گنجند و سعی دارند همین روند 
پیشروی نظامی را در سایر نقاط شرقی و 
جنوب شرقی اوکراین هم اجرایی کنند. 
در این میان اما سلســله رخدادهایی 
در حال وقوع اســت که نشان می دهد 
طرف مقابل یعنی ایــاالت متحده و 
شرکای اروپایی و آسیایی آن به دنبال 
آن هستند تا ســناریوهای دیگری را 

هم برای ضربه به روسیه در دستور کار 
بگذارند. این روند حاال به عرصه ورزش 
هم کشیده شده است و تا جایی پیش 
رفته که تیم ملی بسکتبال روسیه هم 
تحریم شده و قرار نیست در رقابت های 
جهانی حضور داشــته باشد. به اعتقاد 
بســیاری از تحلیلگران، این اقدامات 
حاشیه ای چندان دارای اهمیت نیست 
بلکه آنچه در این بین می تواند به عنوان 
یک اهرم جدی روســیه را مجبور به 
واکنش کنــد، تحریــک اقتصادی و 
سپس نظامی مســکو از سوی غرب 
است. واقعیت غیرقابل انکار این است 

که روســیه حتی در زمان جنگ دوم 
جهانی هم تا به این حد تحت فشارهای 
پی در پی نبوده است. این کشور هر روز 
با یک رویکرد جدید از سوی غرب روبرو 
می شود که بخشــی از آنها بسته های 
چندالیه تحریم اســت و بخشی دیگر 
به ائتالف سازی ها بازمی گردد که حاال 
عضویت فنالند و سوئد در ناتو داغ ترین 
بحث این روزهاست. اینکه قرار است 
هلسینکی به سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی بپیوندد موضوعی است که اگر 
برای سوئد رخ ندهد بدون شک برای 
فنالند رخ می دهد که تا همین حاال نیم 
بیشــتری از راه پیموده شده است. در 
این مسیر سرگئی شویگو، وزیر دفاع 
روسیه با اشــاره به تنش های ادامه دار 
در منطقه و لزوم تقویت منطقه نظامی 
غربی این کشــور به دلیــل عضویت 
احتمالی فنالند و ســوئد در ناتو اعالم 
کرد که قرار اســت ۱۲ یــگان نظامی 
و متعلقــات آن تا پایان ســال جاری 
میالدی در منطقه نظامی غربی روسیه 
ایجاد شوند. این همان سناریویی است 
که دولــت بایدن بــرای اتحادیه اروپا 
نوشت که باید آن را »مین گذاری علیه 

روسیه« دانســت. اما در این میان یک 
اتفــاق دیگری هم در حــال رخ دادن 
است که به نوعی نشان می دهد پرونده 
اوکراین )به خصوص در وضعیت نظامی 
فعلی و با توجه به عضویت فنالند و سوئد 
در ناتو( برای روسیه بسیار اهمیت دارد 
و آن خبرهای گاه و بیگاهی است که در 
مورد خروج روســیه از سوریه منتشر 
می شــود؛ اخباری که کسی در داخل 
کشورمان نه آنها را تایید می کند و نه 

تکذیب! 
خروج حساب شده مسکو؟ 

چهارشــنبه هفته گذشــته ملک 
عبداهلل، پادشــاه اردن طی سخنانی 
در موسسه هوور وابســته به دانشگاه 
اســتنفورد ایاالت متحده، یکباره به 
موضوع خــروج فوری ارتش روســیه 
از ســوریه اشــاره کرد. او در البه الی 
سخنانش این موضوع را مطرح کرد که 
عدم حضور روسیه در سوریه می تواند در 
مرزهای جنوبی این کشور که منتهی 
به اردن اســت مشــکالتی را از حیث 
امنیتی بــه وجود بیــاورد و صریحا به 
ایران و بازوهای منطقه ای آن در سوریه 
مانند حزب اهلل لبنان اشاره کرد. پادشاه 

اردن در ادامه اظهارات خود اعالم کرد 
که کشورش طی هفته های گذشته با 
حمالت و ناامنی های مرزی مواجه بوده 
و می داند چه کسی پشت این حمالت 
است. اشاره به ایران و پرونده سوریه پس 
از خروج روس ها از این کشــور صرفاً به 
اردن ختم نمی شود، بلکه اسرائیلی ها 
هم در این میان و به خصوص از طریق 
رسانه های خود در حال برجسته کردن 
این موضوع هســتند. به عنوان مثال 
تایمز اســرائیل در روز هشــتم ماه مه 
گزارشی را منتشــر و به صورت کاماًل 
مشــهود به این موضوع اشاره کرد که 
کوچ کردن ارتش روســیه از سوریه به 
اوکراین می تواند ایران را در دمشــق 
تقویت کند. نکته جالبی کــه در این 
میان باید مورد اشــاره قرار بگیرد این 
است که تقریباً تمام منابع خبری رژیم 
صهیونیستی و حتی سایر رسانه های 
غربی و عربی منبع خبر خود در مورد 
خروج نظامیان روسیه از سوریه را یک 
روزنامه مستقل با نام »مسکو تایمز« 
معرفی کرده اند که دفتــر آن در هلند 
واقع شــده است. بر اســاس آنچه که 
ایهود یاری، کارشــناس خاورمیانه در 
مصاحبه با تایمز اسرائیل اعالم کرده، 
تل آویو با توجه به وضعیت فعلی بحران 
اوکراین دیگر نمی تواند بر مالحظات 
استراتژیک روسیه در قبال سوریه تاثیر 
بگذارد و همین موضوع باعث می شود 
که تهدید ایران برای اسرائیل دوچندان 
شود. این کارشناس مسائل خاورمیانه 
معتقد است که روسیه حتی در زمان 
همکاری با ایران در سوریه؛ همواره به 
دنبال محدود کــردن و کوچک کردن 
جای پای تهران در آنجــا و عمق نفوذ 
ایران در سوریه بوده است ولی حاال دیگر 
اینگونه نخواهد بود. در همین راستا یک 
 Syria Direct پایگاه تحلیلی با نام
در گزارش خود که چهارم می ۲0۲۲ 
توسط ولید النوَفل منتشر شده اعالم 
کرده کــه در هفته های اخیر نیروهای 
روسی در سوریه از برخی مواضع خود 
عقب نشینی کرده و در سایر نقاط این 
کشور از جمله در پایگاه هوایی حمیمیم 
 T4 و فرودگاه های قامشلی، دیرالزور و

)تی.4( تجدید قوا کردند، اما مشخص 
نیست که آیا عقب نشینی از سوریه به 
روسیه صورت گرفته یا به اوکراین! در 
این گزارش همچنین آمده که نیروهای 
روســیه در اوایل آوریل انبار نظامی در 
شــرق حمص را که یکی از بزرگترین 
زاغه  های تسلیحات در ســوریه با ۲5 
انبار مجهز است را به ایران و یا حزب اهلل 
تحویل دادند. اینکــه مولفه های مورد 
اشــاره و جزئیات این نقــل و انتقال تا 
چه حد صحیح اســت، هنوز مشخص 
نیست اما مساله ای که در این میان باید 
مطرح شود این است که خروج روسیه 
از سوریه در زمانی رخ می دهد که این 
کشور به دنبال تقویت مرزهای خود با 
فنالند و همچنین تقویت جناح درگیر 
با اوکراین است؛ چراکه سی.ان.ان هم 
گزارش داده که آمریکا ۱00 هزار سرباز 
در اروپا مســتقر کرده است. اما در این 
میان نمی توان رزمایش مشترک آمریکا 
و اسرائیل با محوریت حمله به تاسیسات 
هسته ای ایران را نادیده گرفت. از سوی 
دیگر طی هفته های اخیر هم حمالت 
رژیم صهیونیســتی به حومه دمشق 
افزایش پیدا کرده اســت؛ تا جایی که 
خبرگزاری ســانا )خبرگزاری رسمی 
سوریه( جمعه شب از حمله هوایی رژیم 
صهیونیستی به مواضع ایران در جنوب 
دمشق و شنیده شدن صدای انفجار در 
این منطقه خبر داد و حاال باید دید که 
با خروج روس ها از ســوریه، ایران چه 

جایگاهی در این کشور خواهد داشت؟

عواقب خروج روسیه از سوریه از منظر طرف های درگیر  

تداوم ناموازنه و افزایش تنش در دمشق
پادشاه اردن معتقد است 

عدم حضور روسیه در 
سوریه می تواند در مرزهای 
جنوبی این کشور که منتهی 
به اردن می شود مشکالتی 
را از حیث امنیتی به وجود 

بیاورد و در این راستا 
صریحا به ایران و بازوهای 

منطقه ای آن در سوریه 
مانند حزب اهلل لبنان اشاره 

کرده است

تل آویو با توجه به وضعیت 
فعلی بحران اوکراین دیگر 

نمی تواند بر مالحظات 
استراتژیک روسیه در 

قبال سوریه تاثیر بگذارد 
و استراتژیست های این 

رژیم همین موضوع را 
تهدید دوچندان ایران برای 

اسرائیل تلقی می کنند

جنبش انصاراهلل یمن روز گذشته )شــنبه( از سرنگونی هواپیمای جاسوسی عربســتان سعودی که ساخت 
کشور ترکیه بود، در حریم هوایی یمن خبر داد. به گزارش روســیا الیوم، یحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش 
انصاراهلل یمن عنوان داشت: پدافند هوایی کشور ما توانست هواپیمای جاسوسی مسلح از نوع کاریال که ساخت 
ترکیه بود و وابسته به نیروی هوایی عربســتان بود، در هنگام نقض آتش بس و انجام ماموریت خصمانه در حریم 
هوایی منطقه حیران در اســتان حجه در صبح روز گذشــته سرنگون کند. این 
عملیات هدف گیری با یک موشک زمین به هوای ساخت داخل که هنوز معرفی 
نشده است، صورت گرفت. وی ادامه داد: نیروهای مسلح ما تاکید دارد که برای 
پاسخ به هرگونه نقض یا تعدی از ســوی نیروهای متجاوز آماده و حاضر است و 
این تعدی ها تاکیدی بر عدم پایبندی و جدیت طرف های متجاوز به آتش بس و 

برقراری صلح است.

کارکنان سراسر خطوط ریلی انگلیس که به شــرایط کاری و دستمزد خود معترض هســتند، قصد دارند تا در 
بحبوحه تورم بی سابقه و افزایش هزینه های زندگی دست از کار بکشند. این مساله باعث بروز نگرانی های جدی در 
زمینه جابه جایی کاال و خالی شدن فقسه فروشگاه های انگلیس شده اســت. اتحادیه کارکنان راه آهن، دریانوردی 
و حمل ونقل )آر.ام. تی( انگلیس در حال رای گیری از 40 هزار عضو این سازمان است تا آنچه بزرگترین اعتصاب در 
تاریخ معاصر این کشور خوانده می شود برگزار کند. آر.ام. تی همچنین اعالم کرده 
که قصد دارد از کارکنان اسکاتلند هم برای مشارکت در این حرکت اعتراضی رای 
 گیری کند. کارکنان اسکاتلندی  پیشنهاد افزایش ۲.۲ درصدی دستمزد از سوی 
کارفرمایان را »مسخره آمیز« و افزایش ســاعات کاری خود را »لگد« به کرامت 
کارکنان توصیف می کنند. انجمن کارکنان حقوق بگیر حمل و نقل نیز نسبت به 

اقدامات مشابه هشدار داده اند، مگر اینکه اختالفات پرداختی حل شود. 

انصاراهلل اعالم کرد؛

سرنگونی هواپیمای جاسوسی عربستان در یمن
در اعتراض به شرایط کاری و دستمزدها صورت گرفت؛

اعتصاب کارکنان سراسر خطوط ریلی انگلیس 

خبرگزاری آسیا پالس تاجیکســتان نوشت: بسته 
شــدن مرزها و توقیف کامیون های تاجیکستانی یکی 
از نشــانه های خصومت فزاینده بین کشورهای آسیای 
مرکزی و حاکمان تندرو افغانستان است. این خبرگزاری 
اعالم کرد ده ها راننده کامیون تاجیک که اوایل سال جاری 
میالدی زغال سنگ به افغانستان حمل می کردند، پس از 
بستن مرز توسط طالبان در ۱0 می  )۲0 اردیبهشت(، از 
بازگشت به تاجیکستان منع شده اند. طالبان پس از توقیف 
خودروهایشان به برخی از آنها اجازه عبور از مرز را داده اند. 
بر اساس این گزارش بسیاری از کامیونداران  تاجیک بیش 
از یک هفته است که در شیرخان بندر، در امتداد مرز شمال 
شرقی افغانستان با تاجیکستان، سرگردان شده اند. دلشاد 
یکی از  این رانندگان گفت: »ما آزاد نیستیم جایی برویم.« 
وی تصریح کرد که حدود ۱00 کامیون تاجیکستان در 
گذرگاه مرزی دور افتاده سرگردان شده اند. تاجیکستان 

تنها کشور همســایه ای بود که به طور علنی با بازگشت 
طالبان به قدرت در افغانســتان در ماه اوت سال گذشته 
مخالفت کرد و این گروه شــبه نظامی را تهدیدی برای 
ثبات منطقه خواند. پس از تســلط طالبان، تاجیکستان 
مانورهای نظامی را در نزدیکی مرز ۱۳00 کیلومتری خود با 
افغانستان در کنار نیروهای کشورهای عضو سازمان امنیت 

جمعی )CSTO(  انجام داده است.

دهها تن از معترضان ضد سرمایه داری در آستانه 
اجالس ســاالنه مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
ســوئیس، با پلیس زوریخ درگیر شدند.  به گزارش 
رویترز، تجمع معترضــان در قالب روندی معمول 
در مرکز مالی سوئیس و قبل از گردهمایی نخبگان 
سیاسی و تجاری جهان در داووس انجام شد. پلیس 
زوریخ از اسپری فلفل و گلوله های الستیکی برای 
متفرق کردن معترضان اســتفاده کــرد. یک گروه 
معترض با انتشار بیانیه ای در وب سایت خود ضمن 
دعوت از مردم برای شــرکت در تجمعات اعتراضی 
اعالم کرد که مجمع جهانی اقتصاد و سوئیس تالش 
می کنند برای قدرتمندان ایــن جهان، مکانی آرام 
فراهم کنند تا بتوانند به تبــادل نظرات بپردازند و 
بدون مزاحمت دیدگاه های خــود را ارائه دهند. در 
ادامه این بیانیه آمده است: باید آرامش را در سرزمین 

درونی آنها برهم زد و علیه عملکرد نظام سرمایه داری 
اقدام کرد. اجالس داووس ســال گذشته به صورت 
مجازی برگزار شد و در جریان آن گروهی از رهبران 
سیاسی و تجاری شرکت کننده در اجالس مجازی 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس خواستند 
که باعث شــوند ثروتمنــدان مالیات بیشــتری را 

پرداخت کنند.
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خبرخبر

فرشاد گلزاری

دولت ائتالفی چند قدم تا انحالل؛
 نخست وزیر آتی اسرائیل

 چه کسی خواهد بود؟
یک شــبکه صهیونیســتی در گزارشی به 
کناره گیری یکی از اعضای حــزب میرتس از 
ائتالف حاکم و در اقلیت قرار گرفتن این ائتالف 
پرداخت و نوشــت که با توجه بــه توافق امضا 
شده میان یائیر الپید و نفتالی بنت در صورت 
فروپاشــی ائتالف حاکم و برگزاری انتخابات 
زود هنگام در کنســت، بازهم بنت در منصب 
نخست وزیری باقی خواهد ماند. به گزارش ارم 
نیوز، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در گزارشی 
به هویت نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در 
صورت فروپاشی ائتالف حاکم پرداخت؛ ائتالفی 
که نفتالی بنت، رئیس حزب یامینا و یائیر الپید، 
رئیس حزب آینده ای وجــود دارد به صورت 
دوره ای ریاست آن را برعهده دارند. گیدا ریناوی 
زعبی، نماینده پارلمان رژیم صهیونیســتی از 
حزب میرتس اخیرا اعالم کرد کــه از ائتالف 
حاکــم کناره گیری می کنــد؛ بنابراین تعداد 
کرســی های این ائتالف به 5۹ کرسی رسید و 
در اقلیت قرار گرفت، در پــی این امر احتمال 
فروپاشی ائتالف حاکم و برگزاری انتخابات در 

کنست قوت گرفت.

در این گزارش آمده است: با توجه به توافق 
ریاست دوره ای امضا شــده میان یائیر الپید و 
نفتالی بنت در صورت فروپاشی ائتالف حاکم 
و برگــزاری انتخابات زودهنگام در کنســت، 
نفتالی بنت به عنوان نخســت وزیر در منصب 
خود باقی خواهد ماند زیرا دلیل سقوط دولت، 
فراکسیون های وابسته به حزب آینده ای وجود 
دارد به ریاســت الپید هســتند. بر اساس این 
توافق، اگر حزب یا اعضای کنست از فراکسیون 
الپید از ســرنگونی دولت یا برگزاری انتخابات 
زودهنگام در کنست اســرائیل حمایت کنند، 
بنت به عنوان نخســت وزیر باقی خواهد ماند 
که این امر می تواند تنش هایی در داخل حزب 
حاکم ایجــاد کند. ائتالف کنونی متشــکل از 
حزب آینده ای وجود دارد به ریاســت الپید،  
آبی-سفید به ریاســت بنی گانتس،  اسرائیل 
خانه ما به ریاســت آویگدور لیبرمــن، کار به 
ریاســت میراف میخائیلی، میرتس به ریاست 
نیتسان هوروویتس و فهرست یکپارچه عربی 

به ریاست منصور عباس است.
در ادامه این گزارش آمده است: در صورت 
کناره گیری ریناوی زعبی، یائیر الپید قربانی 
اصلی خواهد بــود زیرا اگر کنســت به دلیل 
این کناره گیری منحل شــود الپید به نخست 
وزیری نخواهد رســید. الپید تــالش دارد که 
فشارهای زیادی به زعبی وارد کند تا از منحل 
شــدن کنســت حمایت نکند، وی همچنین 
اخیرا اعالم کرده اســت که ریناوی زعبی را به 
عنوان اولین ســفیر زن عربی برای اســرائیل 
انتخــاب خواهد کرد و امتیــازات متعددی به 
او خواهد داد اما اعضای راســت گرای کنست 
موافق دادن امتیازات بلندمدت نیستند، آن ها 
همچنین ترجیح می دهند که در دوره انتقالی 
و در پی فروپاشی ائتالف حاکم نفتالی بنت در 
پست نخســت وزیری باقی بماند. این شبکه 
صهیونیستی در گزارش خود می نویسد: حزب 
چپگرای میرتس دومیــن قربانی کناره گیری 
ریناوی زعبی خواهد بود به ویژه که این حزب 
به مدت بیش از ۲0 سال در صفوف معارضین 
بود و در هیــچ یک از دولت های اســرائیل در 
این مدت ســهیم نبود. بنابراین حزب میرتس 
خواهان رفتن به سوی صندوق های انتخابات 
نیست به ویژه اینکه خودش منجر به فروپاشی 

دولت اسرائیل شده است.
در این راســتا حزب لیکود گزینه دیگری را 
بررسی می کند و آن تشکیل دولت به ریاست 
یاریو لوین، یکی از اعضای کنســت است، این 
حزب تالش دارد که با این اقدام،  بنی گانتس، 
رئیس حزب آبی-سفید و جدعون ساعر، رئیس 
حزب  امید جدید را قانع کننــد تا به دولتی به 
ریاســت حزب لیکود بپیوندنــد. در ادامه این 
گزارش آمده اســت که تماس ها و تالش ها در 
این راستا در همان ابتدا و مشخصا بعد از این که 
معلوم شد مخالفت های داخلی گستره ای با این 
اقدام در حزب لیکود وجود دارد، متوقف شد و 
جدعون ساعر معتقد اســت که یاریو لوین در 

راستای منافع نتانیاهو فعالیت می کند.

جهاننما


