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اقتصاد عراق 
گروگان امریکا 

جورج بوش در دس��تورالعمل اجرایی ریاس��تی در 20مارس 2003 
با صراحت اعالم کرد که به دلیل ش��رایط درگیری مسلحانه امریکا و 
عراق و بر این اساس که منافع ایاالت متحده ایجاب می کند، بخشی 
از دارایی ها و متملکات ع��راق مصادره می ش��ود و در اختیار وزارت 
خزانه داری امریکا قرار می گیرد. این دستور رئیس جمهور وقت امریکا 
تا امروز ادامه دارد و با قراردادهای تکمیلی در دوره مصطفی الکاظمی 
که تمامی درآمدهای نفتی ماهانه 6میلیارد دالری عراق را در اختیار 
بانک فدرال امریکا قرار می دهد، کامل ش��ده و دولت السودانی برای 
هزینه های کشورش گروگان امریکا قرار دارد. در قراردادهای جدید 
که الکاظمی کنار دس��ت چین کردن تمامی مقامات س��اختارهای 
امنیتی و نظامی و رس��انه  ای و سیاس��ی دراختیار امری��کا قرار داد، 
تمامی حواله جات بانکی و بی��ن بانکی عراق با نظ��ارت امریکایی ها 
انجام می گیرد. دولت السودانی در اولین موضع خود در قبال حضور 
اشغالگرانه امریکا در عراق تأکید کرد که نیازی به حضور رزمی-نظامی 
امریکایی ها نیست و بخش های آموزشی و امور مربوط به تسلیحات با 
تعریف جدید همکاری و نقاط حضور و کلیه اطالعات آنها می توانند در 
عراق باشند. این رویکرد دولت عراق موجب شد امریکا با مختل کردن 
روندهای مالی-بانکی یک شوک قیمت دالر را به بازار عراق وارد کرده 
و موتور بحران اقتصادی و اجتماعی و احتماالً در آینده نزدیک، بحران 
 NGO سیاسی را در عراق روشن نماید. میلیون ها دالر برای مؤسسات
که همان پیاده نظام شورش و تظاهرات اجتماعی هستند، اختصاص 
یافته و مقتدی صدر پ��س از ماه ها و به آهس��تگی وارد فعالیت های 
اجتماعی شده و نماز جمعه سراسری راه انداخته است. سفیر امریکا 
در عراق در همین چندماه تصدی السودانی به نخست وزیری عراق، 
12مالقات با ایشان داش��ته و بنابه آنچه شنیده ش��ده، درخصوص 
برکناری مقامات دست چین شده در ساختارهای عراق هشدار داده 
اس��ت. همانگونه که در لبنان رئیس بانک مرکزی آن کشور مسئول 
بحران سازی اقتصادی  است و در سایه حمایت مطلق امریکا، کسی حق 
برکناری او را ندارد و این درحالی است که حتی دستگاه های قضایی 
در اروپا، با اتهام اختالس چندصدمیلیون دالری به دنبال محاکمه او 
هستند. کشورهای هدف امریکا از نگاه گاوچران های امریکایی یا باید 
چپاول کشور و نقض حاکمیت آن را با آغوش باز بپذیرند یا باید ویرانی 
و نابودی و کشتار و تحریم و س��ازمان های تروریستی امریکاساخت، 
را تحمل کنند. قباًل نیز تشریح شده که مدل مهار و براندازی، فشار و 
مجبورسازی در ایران، عراق، سوریه و لبنان که فاز جدید آن از سال 98 
آغاز شد، ارکان یکسانی دارند و طمع ورزی و زورگویی امریکا، انتها و 
پایانی ندارد. مقامات عالی کشورمان و دستگاه سیاست خارجی و دیگر 
دستگاه های مسئول از هم اکنون باید برای رویکردهای بحران سازی 
اقتصادی در ایران و کشورهای مرتبط با ایران چاره اندیشی داشته و 
سیاست های متناس��ب آن را اجرا کنند. این رویکرد امریکایی تأکید 
دارد که باید سیاست  همکاری اقتصادی ایران با همسایگان که توسط 
دولت  آقای رئیس��ی دنبال می شود را به چالش بکش��د و در آخرین 
تالش خود به چین هشدار داده اس��ت از خرید نفت ایران خودداری 
کند. کسانی که مصطفی الکاظمی را در ایران کارسازی کردند تا در 
عراق به قدرت برسد و کسانی که ایران را وارد چنبره ضرورت تعامل 
با امریکا و غرب کرده اند باید پاسخگو باشند و نمی توانند نسخه های 
ورود بیشتر به باتالق تارهای عنکبوتی غربی را با هدف گرفتاری های 

بیشتر توجیه کنند.
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ایرانناقضانحقوقبشراروپاوانگلیسراتحریممیکند
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام اتحادیه اروپا و انگلیس در اعمال 
تحریم  علیه تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایران را قویاً محکوم 
کرد و گفت: ب��ه زودی تحریم های جدید علیه ناقضان حقوق بش��ر و 
مروجان تروریسم در اتحادیه اروپا و انگلیس اعالم می شود. به گزارش 
فارس، ناصر کنعانی روز سه      شنبه )چهارم بهمن ( اقدام اتحادیه اروپا 
و انگلیس را نش��انه ناتوانی ذهنی آنها از درک درس��ت واقعیت های 
ایران و نیز س��ردرگمی آنان در قبال اقتدار جمهوری اس��المی ایران 
خواند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه )سوم بهمن ماه( فهرست تحریم های 
جدید خود علیه ایران را منتشر کرد. ساعاتی بعد از اعمال تحریم های 
ضدایرانی جدید اتحادی��ه اروپا، دولت انگلیس نی��ز اعالم کرد هفت 
نام جدید را به »رژیم تحریم های حقوق بش��ری ایران « افزوده است. 
کنعانی همچنین اقدامات تحریم��ی اخیر اروپا و انگلیس علیه برخی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مسئوالن قضایی، نظامی، انتظامی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را نشانه استیصال، سرخوردگی و 
عصبانیت آنان از شکست فضاحت بار اخیر در ایجاد بی ثباتی در ایران 
به رغم تالش      ها و هزینه های سنگین خواند و افزود: البته آنان به خوبی 
می دانند که تحریم      ها بر عزم و اراده ملت ایران برای مقابله با دخالت 
و توطئه های خارجی خللی وارد نخواهد کرد. س��خنگوی وزارت امور 
خارجه همچنین گفت: جمهوری اسالمی ایران حق خود را برای عمل 
متقابل در خصوص این قبیل سیاس��ت های شکست خورده محفوظ 
دانسته و به زودی فهرست تحریم های جدید را علیه ناقضان حقوق بشر 

و مروجان تروریسم در اتحادیه اروپا و انگلیس اعالم خواهد کرد. 
-----------------------------------------------------

  آلمان5نفررابهبراندازیمتهمکرد
دادستانی کل آلمان پنج نفر را که ادعا شده قصد ربودن کارل الوترباخ، 
وزیر بهداشت، را داشتند و برای س��رنگونی دولت آلمان آماده کشتن 
بودند، به »خیانت بزرگ« متهم کرده است. دادستان آلمان در بیانیه ای 
ادعا می کند که این گروه که اواسط ژانویه 2022 تشکیل شد، هدف خود 
را »ایجاد شرایطی شبیه به جنگ داخلی در آلمان از طریق خشونت « 
به امید سرنگونی دولت و دموکراسی پارلمانی، تعیین کرده بود. هر پنج 
متهم، از سال گذشته که مقام      ها برای نخستین بار جزئیات طرح ادعایی 
را فاش کردند، در بازداشت بوده اند. دادستان عمومی آلمان گفت که 
متهمان با گروه راست افراطی رایشبورگر )شهروندان رایش( و باندهای 
نئونازی دیگر در ارتباط بوده اند. وزیر بهداش��ت آلمان روز دو     شنبه با 
انتشار توئیتی نوشت: »مقام های پلیس جنایی فدرال جان خود را برای 
ما به خطر می اندازند. این خدمتی بزرگ است.« به گزارش دویچه وله، 
دفتر دادستانی فدرال همچنین متوجه شده که مظنونان می خواستند 
دولت خود را ایجاد، و »نظام حکومتی اقتدارگرایانه بر اس��اس الگوی 
امپراتوری آلم��ان « را جایگزین نظام پارلمان��ی کنونی کنند. اعضای 
جنبش راست افراطی رایش��بورگر به تئوری توطئه »دولت عمیق« یا 
»دولت پنهان«  )Deep state( اعتقاد دارند و جمهوری فدرال آلمان 
را که پس از جنگ جهانی دوم تش��کیل شد، به رسمیت نمی شناسند 
و اقتدار دولت آلمان را رد می کنن��د. آنها معتقدند که مرزهای 193۷ 

امپراتوری آلمان هنوز پابرجا است. 
-----------------------------------------------------

  السودانی:بغدادبههمکاریباناتومتعهداست
نخس��ت وزیر عراق ضمن قدردانی از نقش ناتو در مبارزه با تروریسم، 
بر تعهد کشورش نس��بت به همکاری و مشارکت با این سازمان تأکید 
کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، محمد شیاع السودانی، در دیدار با 
استوارت مونش، فرمانده نیروهای مشترک ناتو و هیئت همراه وی در 
بغداد از موضع این سازمان در حمایت از عراق در مقابله با تروریسم با 
ارائه آموزش به نیروهای امنیتی این کشور قدردانی و بر تعهد عراق به 

مشارکت با ناتو و تمایل به ادامه همکاری مشترک تأکید کرد. 

بورل: برجام نمرده است
درس�ایهس�نگاندازیهایامریکاییهاواروپاییهادرمس�یر
احی�ایبرجاموتالشب�رایگ�رهزدنتحوالتداخل�یایرانبه
مذاکراتهس�تهای،مس�ئولسیاس�تخارجیاتحادی�هاروپا
اگرچههمچنانازعدمپیشرفتدرمذاکراترفعتحریمهاسخن
میگویداماتصریحکردکهتوافقهس�تهایایراننمردهاس�ت.
جوزف بورل که روز دو     شنبه اذعان کرده بود نمی توان به راحتی و بدون 
برطرف کردن موانع قانونی سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست 
سازمان های تروریس��تی قرار داد، همان ش��ب پس از اجالس شورای 
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا به 
نظر او هنوز امکان از سرگیری اجرای توافق هسته ای ایران وجود دارد، 
گفت که مذاکرات رفع تحریم      ها در یک وضعیت انتظار به س��ر می برد. 
گفت وگو     ها نمرده اما پیش��رفتی هم صورت نگرفته است. وی ادعا کرد 
که حوادث اخیر ایران، پیش��رفت در گفت وگو     ها را دشوار کرده است. 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران پیش از ظهر دیروز طی 
س��خنانی در بیست وششمین نشس��ت وزرای امور خارجه کشورهای 
عضو س��ازمان همکاری اقتصادی اکو در تاشکند بار دیگر به تحرکاتی 
که اخیراً اروپایی     ه��ا از کانال پارلمان اروپا علیه ای��ران صورت داده اند، 
پرداخت و گفت: »سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی ایران بر پایه 
دکترین سیاس��ت خارجی متوازن، تعامل و هم��کاری با جهان و عدم 
مداخله در امور داخلی استوار اس��ت. صدور قطعنامه مداخله جویانه و 
نامتعارف پارلمان اروپا را قویاً محکوم می کنیم. بی تردید تبعات منفی 
چنین رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زا است و لذا مسیر درست، 
تمرکز بر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقالنیت است.«  وی روز دو     شنبه 
هم به شدت از اقدامات تنش زای اروپایی     ها و فرصت طلبی آنها در سایه 

اغتشاشات ایران انتقاد کرده بود. 
با این حال، امریکایی     ها همچنان دس��ت از خط و نش��ان کش��یدن 
برنمی دارند. ن��د پرایس، س��خنگوی وزارت امور خارج��ه امریکا در 
کنفرانس خبری روز دو     ش��نبه از هماهنگی و همکاری بسیار نزدیک 
واشنگتن و اروپا برای مقابله با تهران خبر داد و گفت: »آنچه که مطرح 
نیست، برجام است. ما به وضوح گفته ایم که برجام در دستورکار قرار 
ندارد و ماه هاست که در دستورکار نیست. ایران پیوسته به فرصت      ها 

برای بازگشت متقابل به پایبندی به برجام پشت کرده است.«
 سخنگوی وزارت خارجه امریکا تو پ را در زمین ایران انداخت و گفت: 
»در نتیجه اقدامات ایران در سراسر جهان و علیه مردمش، ما بر ارسال 
این پیام های واضح به ایران متمرکز شده ایم؛ کشتار مردم خود را متوقف 
کنید، عرضه پهپاد به روسیه برای استفاده در اوکراین را متوقف کنید و 
امریکایی      هایی را که به اشتباه بازداشت کرده اید، آزاد کنید.« سخنگوی 
وزارت خارجه امریکا در ادامه به جدید     ترین اقدام خزانه داری امریکا در 
تحریم افراد و نهادهای ایرانی نیز اشاره کرد و گفت: »ما می خواهیم دو 
پیام خیلی واضح را به رژیم ایران ارس��ال کنیم؛ اینکه جهان نظاره گر 
است و جهان آماده است که اقداماتی را در واکنش به خشونت مقامات 

ایران علیه مردمش انجام دهد.«
 امیرعبداللهیان در ش��بکه اجتماعی توئیتر به موضع طرف امریکایی 
این طور پاسخ داد: »کاخ س��فید در جایگاهی قرار ندارد که از حقوق 
بشر دم زند. کشتار حدود 2میلیون انسان در افغانستان، عراق، یمن، 
فلسطین، سوریه و دمیدن در آتش جنگ اوکراین و مانع صلح بودن، از 
نتایج مداخالت امریکاست. به اظهارات ریاکارانه پایان دهید. مردم آگاه 

ایران، دندان زینت شده گرگ      ها را به خوبی تشخیص داده اند.«

هتک حرمت قرآن کریم در الهه
پ�سازاقدامافراطگ�رایس�وئدیدرهتکحرمتق�رآن،یک
راستگرایافراطیدرهلندنیزدرالهه،ایناقدامموهنراتکرارکرد.
روز       شنبه راسموس پالودان، رهبر حزب راست افراطی » استرام کرس « 
یک نسخه از قرآن را در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم آتش زد، آن هم 

پس از آنکه مجوز انجام این کار موهن را از مقام های سوئدی گرفت.
 او از ائتالف ناتو و ترکیه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در 
سخنرانی اش انتقاد کرد و تصویری موهن از پیامبر)ص( را نشان داد. او 
در اظهارات موهن دیگر گفته است می تواند نسخه ای از قرآن کریم را در 
برابر سفارت روسیه در استکهلم در واکنش به اظهارات حمزه چیمائف، 

ستاره چچنی االصل یو اف سی بسوزاند. 
چیمائف در صفحه اینستاگرام خود اظهارات پالودان را محکوم کرده و او 
را تروریست خوانده بود. رهبر حزب استرام کرس این واکنش چیمائف را 
اهانت خوانده و بعید ندانست که دست به اقدام موهن جدید در واکنش 

به این مسئله بزند. 
پالودان که پیش تر گفته بود قصد دارد به اقدامات موهن خود ادامه دهد، 
با انتشار پیام ویدئویی جدید خود در صفحه  شخصی اش در اینستاگرام 
نوشت: »یک چچنی اسمش حمزه است که به رغم اینکه وطنش چچن 
است به نظر در حال حاضر در سوئد مبارزه می کند...  به من توهین کرده 
است...  از این رو باید کل چچن سالم خاص من را که به شکل سوزاندن 
قرآن در برابر سفارت روسیه اس��ت، بپذیرد زیرا همانطور که می دانید 
چچن حتی یک کشور نیست تنها بخشی کوچک از روسیه است، بخشی 

بسیار کوچک.«  
پس از پالودان، ادوین واگنسولد، سیاس��تمدار حزب راست افراطی 
» پگیدا « در هلند روز یک     شنبه در شهر الهه به قرآن هتک حرمت و 
صفحات این کتاب آسمانی مسلمانان را پاره کرد و در آتش انداخت. 
او ویدئویی از این حرمت ش��کنی خود در مقابل ساختمان پارلمان 
در شهر الهه، پایتخت اداری هلند، در توئیتر منتشر کرد. مقام های 
پلیس محلی به او مجوز انجام این کار را به این شرط که کتاب مقدس 
مس��لمانان را آتش نزند، داده بودند. اکتبر گذش��ته، پلیس هلند او 
را قبل از اینک��ه در جریان یک تجمع گروه��ی کوچک از طرفداران 
حزب پگیدا در شهر روتردام هلند فرصت سوزاندن قرآن را پیدا کند، 

دستگیر کرده بود. 
حس��ین امیرعبداللهیان، رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی در واکنش به 
قرآن سوزی گفت: »جمهوری اس��المی ایران رفتار اهانت  آمیز نسبت 
به مقدس��ات ادیان الهی به ویژه اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم و 
حمایت دولت های غربی از آن تحت عنوان آزادی بیان را به هیچ وجه 
قابل قبول ندانسته و آن را ش��دیداً محکوم می کند.« همچنین، رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با اش��اره به هتک حرمت به قرآن 
کریم در مقابل س��فارت این کشور در س��وئد گفت: »روشن است که 
کسانی که جلوی سفارت کش��ورمان چنین اقدامی را مرتکب شدند، 
دیگر نمی توانند در مورد عضویت در ناتو از ما توقعی داشته باشند.«  ند 
پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا به صراحت هتک حرمت 
قرآن را محکوم نکرد و به خبرنگاران گفت: »همانطور که نخست وزیر 
سوئد گفت، سوزاندن کتاب      هایی که برای بسیاری مقدس است، اقدامی 

عمیقاً بی احترامی است.«

هادیمحمدی

تحرکاتغرببرای   گزارش  یک
تجهیزاوکراینبه
سالحهایجدیدکهعبورازخطوطقرمزروسیه
است،جهانرابهس�متدرگیریتمامعیاری
سوقمیدهد؛چیزیکهدیمیتریمدودفهم
برایچندمینباربهآناشارهکردهوبابیاناینکه
جهانبهجنگجهانیسومنزدیکشدهاست،
گفتکهامریکاومتحدان�شاینجنگرابهراه
خواهن�دانداخت؛س�ناریوییکهباتوس�لبه
زرادخانههایهستهای،تمدنبشریترابهعقب

خواهدراند.

جنگ اوکراین درحالی در آستانه یک سالگی است 
که ابعاد این بحران روز به روز گسترده تر می شود. 
هرچند برخی طرف های بین المللی سعی دارند با 
میانجیگری به درگیری بین روس       ها و اوکراینی       ها 
پایان دهند اما غربی       ها اراده ای به توقف جنگ ندارند 
و با ارسال تسلیحات پیشرفته به کی یف، آتش جنگ 
را شعله ور می کنند و روس       ها نس��بت به از کنترل 

خارج شدن بحران هشدار می دهند. 
دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت ملی روسیه 
روز سه        شنبه در سخنانی ضمن بیان اینکه »جهان به 
جنگ  جهانی سوم نزدیک شده«، گفت که امریکا و 
متحدانش با برنامه های احتمالی درخصوص حمله 
به روسیه، جنگ جهانی سومی را ایجاد خواهند کرد. 

به گزارش راشاتودی، مدودف گفت: حزب ما باید به 
مردم جهان کمک کند تا متوجه شوند که عملیات 
ویژه نظامی یک اجبار بوده و به عنوان پاسخی نهایی 
به زمینه سازی های امریکا جهت حمله انجام شده 
است«. وی تصریح کرد: »براساس وضعیت موجود، 
واض��ح و مبرهن اس��ت که جهان ب��ه خطر جنگ 
جهانی سوم نزدیک شده است«. مدودف همچنین 
با اشاره به سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی 
گفت:»یک بحران جدی در این س��ازمان        ها وجود 
دارد. این س��ازمان        ها برای حل وفصل مناقش��ات 
بین المللی تأسیس        شدند اما اکنون غرب آنها را به 
میدان جنگ بدل کرده است.«. وی در پایان افزود: 
»رقبای ما در حال تالشند تا رأی های بیشتری را در 
حمایت از اقدامات ضد روسی مثل فشار اقتصادی، 
اخاذی و رش��وه سیاس��ی جمع کنند. با این حال، 
مأموریت اصلی دیپلماسی روسیه همچنان مقابله 
با این خط فکری غرب اس��ت.« پیش تر دیمیتری 
مدودف پیروان ناتو را » سگ های عقیم شده« خوانده 
بود و از غرب خواس��ت توهمات خ��ود را در مورد 
نابودی روسیه کنار بگذارد. مدودف و دیگر مقامات 
روسیه بار       ها نسبت به تحرکات امریکا و اروپایی       ها در 
دامن زدن به جنگ اوکراین هشدار داده و گفته اند 
که حضور مس��تقیم ناتو می توان��د منجر به جنگ 

جهانی سوم شود. 
جنگ جهانی س��وم در ابعاد گس��ترده تری ظاهر 

خواهد ش��د که برای جهان نگران کننده است زیرا 
دوطرف درگیر جنگ به س��الح هس��ته ای مجهز 
هستند که در صورت احس��اس خطر ممکن است 
به این گزینه نهایی متوسل شوند. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه پیش تر به غربی       ها هشدار داده 
بود که اگر تمامیت ارضی این کش��ور تهدید شود 
مجبور خواهد شد از س��الح های غیرمتعارف خود 
استفاده کند. سازمان ملل هم بار       ها اعالم کرده که 
جهان به سمت جنگ جهانی سوم پیش می رود و از 
روس       ها و غربی       ها خواسته خویشتنداری از خود به 
خرج دهند. هشدارهای روسیه به وقوع جنگ جهانی 
سوم درحالی اس��ت که امریکا و متحدانش تالش 
می کنند تسلیحات جدید از نوع تانک های لئوپارد 
2 آلمان را به اوکراین تحویل دهند تا شاید فرجی 
در عرصه میدانی حاصل شود. غربی       ها درحالی به 
موفقیت سالح های جدید برابر روسیه امید بسته اند 
که در 11 ماه گذشته هزاران تن سالح پیشرفته در 
اختیار کی یف قرار دادند اما موفقیتی کسب نکردند و 
حتی 15 درصد از خاک اوکراین تقدیم روس       ها شد. 
بنابراین این جنگ افروزی های جدید که درگیری       ها 
را طوالنی خواهد کرد ممکن است روسیه را به سمت 
توسل به گزینه هسته ای وادار کند، چون مسکو گفته 
که قدرت های هس��ته ای در هیچ جنگی شکست 
نخورده اند و تالش برای شکست روسیه هم عواقب 

ناگواری خواهد داشت. 

عالوه بر مس��کو که نس��بت ب��ه تش��دید بحران 
هش��دار می ده��د، دیگ��ر رهب��ران اروپای��ی هم 
چنین پیش بینی       هایی دارند. الکس��اندر ووجیچ، 
رئیس جمهور صربس��تان در این خصوص توضیح 
داد که اتحادیه اروپا عماًل در حال جنگ در اوکراین 
است، بنابراین می خواهد »حیاط خلوت« خودش از 
جمله صربستان را تحت کنترل بگیرد. اما احساس 
این رهبر صربستان این است که درگیری در اوکراین 
آرام نخواهد شد، بلکه گس��ترش خواهد یافت. به 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، او گفت: »خواهید 
دید ک��ه فقط روس��یه در مقابل اوکراین نیس��ت. 
به زودی ای��ن وضعیت به مناطق دیگر گس��ترش 
خواهد یافت. این به ما بستگی دارد که کشور ما در 

میان آنها نباشد.« 
 مقابلهباتوسعهناتو

با افزایش تحرکات ناتو برای نزدیک شدن به مرزهای 
روسیه، مسکو هم در حال ارتقای توان نظامی خود 
است. رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح روسیه 
دیروز در سخنانی گفت، اصالحات نظامی جدید 
در روسیه پاس��خی به احتمال گسترش اقدامات 
ناتو و اس��تفاده از کی یف توس��ط » غرب جمعی « 
برای به راه انداختن یک جنگ ترکیبی علیه مسکو 
است. به گزارش »رویترز«، ژنرال والری گراسیموف 
گفت:»اصالحات در ارتش که اوس��ط ژانویه سال 
جاری میالدی اعالم شد توسط پوتین تأیید شده 
و در واکنش به تهدید       ها علیه امنیت روسیه است. 
امروز چنین تهدید       هایی ش��امل تمایالت ائتالف 
آتالنتیک ش��مالی برای گس��ترش و پیشروی به 
سمت فنالند و سوئد و همچنین استفاده از اوکراین 
به عنوان ابزاری برای به راه انداختن جنگی ترکیبی 
علیه روسیه است.« بر اساس برنامه جدید نظامی 
روسیه، یک گروه نظامی قرار است به » کارِلینا « در 
شمال روسیه که هم مرز با فنالند است، اضافه شود. 
این اصالحات همچنین مستلزم دو منطقه نظامی 
دیگر، مسکو و لنینگراد است که پیش از ادغام آنها 
در سال 2010 وجود داش��ت تا بخشی از منطقه 
نظامی غربی باشد. در اوکراین نیز روسیه قرار است 
سه لشکر موتوری را به عنوان بخشی از تشکیالت 
تسلیحاتی متشکل در خرسون و زاپروژیا بیفزاید. 
ژنرال گراسیموف در ادامه تأکید کرد:»هدف اصلی 
از این اقدامات اطمینان از حفاظت تضمین ش��ده 
یکپارچگی قلمرو و حق حاکمیت روسیه است«. 
وی ادامه داد:»روسیه مدرن هرگز چنین شدتی از 
خصومت نظامی را به خود ندیده که باعث شده برای 
ثبات اوضاع دست به حمله بزند. روسیه و نیروهای 
مسلح آن امروز علیه تمامی غرب جمعی دست به 
اقدام می زنند.« روسیه توسعه ناتو به سمت شرق را 
تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند و سعی دارد 
با همه توان با این برنامه مقابله کند، همچنان که 
حمله به اوکراین هم با هدف دور کردن ناتو از اطراف 

خود انجام شد. 

بی دوام!
هرتزوگ،رئیسرژیمصهیونیستی:پیامبرعذابنیستم
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به گ��زارش »جوان«، اس��حاق هرت��زوگ، رئیس 
رژیم صهیونیس��تی برای دومین بار طی روزهای 
اخیر، درباره وقوع »جن��گ داخلی ویرانگر « حول 
ماهیت اس��رائیل ابراز نگرانی کرد و خواستار این 
شد که اس��رائیلی     ها از آنچه که او آن را »سیستم 
دموکراتی��ک « و »مق��دس « خوان��د، حفاظ��ت 
کنند. هرت��زوگ که س��ه روز بع��د از راهپیمایی 
150هزارنفری اس��رائیلی     ها علیه کابینه نتانیاهو 
در کنفرانس آموزشی اشمورت در تل آویو صحبت 
می کرد، گفت:»»بنیادهای دموکراتیک اسرائیل، 
از جمله سیس��تم قضای��ی، مقدس هس��تند و ما 
باید از آنها محافظت کنی��م.«  هرتزوگ با طعنه به 
آنچه که بنیامین نتانیاهو آن را اصالحات قضایی 
خوانده، از تعبیر »اصالح��ات دراماتیک « برای آن 
استفاده کرد و گفت که چنین اصالحاتی »زمانی 
که به سرعت و بدون مذاکره انجام شود، مخالفت 
و نگرانی عمیقی را در بین مردم برمی انگیزد.«  او 
گفت:»دارم می بینم طرف     ها را که همگی برای یک 
رویارویی تمام عیار در طول خطوط )درگیری( بر 
سر ماهیت اسرائیل حاضر و آماده هستند و نگرانم 
که در آس��تانه یک کش��مکش داخلی باشیم که 
می تواند همه ما را نابود کند.« در حالی که رئیس 
رژیم صهیونیس��تی طی چهار هفته گذش��ته، از 
موضع گیری صریح در حمایت ی��ا علیه بنیامین 
نتانیاهو خ��ودداری کرده، صحبت ه��ای دیروز او 
احتماالً ی��ک نقطه عطف قلمداد خواهد ش��د، به 

خصوص که معترضان طی روز های گذشته، عالوه 
بر اعتراضات خیابانی علیه کابینه نتانیاهو، مقابل 
دفتر هرتزوگ در قدس اشغالی هم تجمع کردند و 
از او خواستند موضعی روشن در دفاع از نظام قضایی 
از خود ابراز کند. روز دو     ش��نبه نی��ز، یائیر الپید، 
نخست وزیر قبلی که در حال تبدیل شدن به چهره 
اصلی اعتراضات است، گفت که از هرتزوگ خواسته 
یک کمیته ریاست جمهوری برای انجام اصالحات 
قضایی »متوازن« تش��کیل دهد، چیزی که حاال 
گفته می شود، هرتزوگ در حال بررسی آن است. 
هرتزوگ که س��رگرم اقداماتی برای میانجیگری 
بین نتانیاهو و مخالفان اوس��ت، از کابینه نتانیاهو 
خواسته که به صدای جوامع مختلف گوش دهد، 
هرچند این را هم گفته که تالش های میانجیگرانه 
او ممکن اس��ت دست آخر به شکس��ت بینجامد. 
رئیس رژیم صهیونیس��تی تأیید کرده که با یائیر 
الپید نیز در تماس اس��ت تا راهی برای برون رفت 
از چیزی که آن را»بحران تاریخی قانونی« خوانده، 
پیدا کند. او گفت که اس��رائیل »با ی��ک آزمایش 
سرنوشت ساز روبه رو« است و اینکه »ما باید برای 

توافقات گسترده تالش کنیم«. هرتزوگ هرچند 
گفته که »نشانه     هایی از حس��ن نیت « برای توافق 
بین طرف های درگی��ر را می بیند، ولی جمالت او 
دغدغه     هایی از یک بیم تاریخی درباره فروپاش��ی 
دولت در اسرائیل، قبل از رسیدن به 80 سالگی را 
منعکس می کند:»در دوران سلطنت خاندان داوود و 
حصمونیان، دولت های یهودی در سرزمین اسرائیل 
تأسیس      شد و دو بار پیش از رسیدن به هشتادمین 
س��الگرد خود فروپاش��ید. « هرتزوگ به رغم این 
یادآوری تاریخی، کوشید از مقایسه اسرائیل کنونی 
با دو تجربه فروپاشی اجتناب کند و گفت:»بگذارید 
قاطعانه تأکید کنم؛ من پیامبر عذاب نیستم، هرگز 
نبودم و نخواهم بود. من به تاب آوری دولت اسرائیل 
و قدرت مردم شگفت انگیزی که در اینجا زندگی 
می کنند اعتقاد دارم.«او تأکید کرد که »اسرائیلی     ها 
باید مسئولیت خود را بپذیرند و از آنچه ما در اینجا 

ساخته ایم محافظت کنند.«
  نتانیاهو:کوتاهنمیآییم

این برای اولین بار است که اسحاق هرتزوگ در مقام 
رئیس رژیم صهیونیستی با چنین صراحتی در یک 

نطق عمومی، دو تجربه تاریخی ناکام تشکیل دولت 
یهود در سرزمین های اشغالی را گوشزد می کند، 
هرچند او در همین سخنرانی کوشید چشم اندازی 
هم از هشتادمین سالگرد تشکیل دولت اسرائیل در 
سال 2028 ارائه کند و خواستار این شد که جایگاه 
رئیس جمهور به عنوان »مکانی حفاظت شده برای 
مدیریت اختالفات و پل زدن بین ش��کاف ها « در 
ش��رایط بحرانی تعریف ش��ود. همزمان، نتانیاهو 
که طی چهار هفته گذش��ته با چال��ش اعتراضات 
کم سابقه روبه رو شده، دیروز مجدداً بر موضع خود 
اصرار کرد. نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی که با 
فشار دستگاه قضایی برای برکناری »آریه درعی« 
وزیر ام��ور داخلی و بهداش��ت روبه رو اس��ت، روز 
سه      شنبه در نشس��ت با اعضای حزب شاس گفت: 
»بازگش��ت درعی به کابینه به نفع اسرائیل است 
و ما قصد داریم با انجام برخی اصالحات، وی را به 
کابینه برگردانیم.« نتانیاهو اظهارات مخالفان کابینه 
خود را درباره تضاد اصالحات قضایی با دموکراسی 
»پروپاگاندا« خواند و رأی دس��تگاه قضایی درباره 
صالحیت نداش��تن درعی را ناش��ی از نبود توازن 
قوا بین قوه مجریه و قضائیه این رژیم دانس��ت. او 
گفت:»»ما ساکت نخواهیم ماند و تالش خواهیم 
کرد قدرت را به رأی دهندگان برگردانیم.« درعی 
هم در این نشس��ت، با اش��اره به حمایت 6۴ عضو 
کنس��ت )پارلمان رژیم صهیونیس��تی( و شخص 
نخس��ت وزیر از خود برای انتص��اب منصب وزیر 
بهداشت و امور داخلی، رأی 11قاضی دیوان عالی 
علیه خود را ضدیت با نتایج انتخابات ارزیابی کرد. 
سران احزاب ائتالف نتانیاهو، در نامه ای به مشاور 
قضایی ای��ن کابینه با اش��اره به زمزم��ه برکناری 
»بنیامین نتانیاهو« از سمتش به خاطر ناتوانی در 
انجام وظیفه اعالم کردند که برکناری او به منزله 
» تالش ب��رای کودتای نظام��ی غیرقانونی « علیه 
کابینه جدید است. به گزارش روز سه      شنبه ایرنا به 
نقل از خبرگزاری »سما«، در این نامه که به امضای 
»یاریو لیوین « وزیر دادگستری، »بزالل اسموتریچ « 
وزیر دارایی، » آریه درعی« رهبر حزب »ش��اس«، 
»اس��حاق ُگلدکنوب« وزیر مس��کن، »ایتمار بن 
گویر« وزی��ر امنیت داخل��ی، »آوی ماعوز « رهبر 
حزب »نوعام « و »موشیه گافنی « رئیس کمیسیون 
مالی کنست )پارلمان( رژیم صهیونیستی رسیده، 
خطاب به »گالی بهاراف - میارا« مش��اور قضایی 
کابینه آمده است که اعالم ناتوانی نخست وزیر در 
انجام وظایف خود به منزله تالش غیرقانونی برای 

عزل وی است. 

3رج��ب1444|  | بهم��ن1401 چهارش��نبه5

مدودف: غرب جنگ  جهانی سوم را شروع خواهد کرد 

| روزنامهجوان| شماره6684


