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  گزارش  2

  خبر

ناتوسازی شرق آسیا برای مهار چین 
اجالس سران سازمان پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( در دو روز آخر از 
ماه ژوئن  در مادرید، پایتخت اسپانیا، برگزار شد. همچنان که انتظار 
می رفت تهاجم روسیه به اوکراین موضوع محوری این نشست بود 
و درخواست دو کشور فنالند و سوئد برای عضویت در ناتو و دعوت 
رسمی ناتو از این دو کشور نیز از دیگر موضوعات مهم در این دور از 
نشست سران ناتو بود. با این حال، حضور رهبران کشورهای ژاپن، 
کره جنوبی، نیوزیلند و اس��ترالیا در این نشس��ت پدیده ای تازه در 
تاریخ نشس��ت های ناتو بود. در واقع، حضور رهبران این کش��ور    ها 
به درخواس��ت امریکا انجام شد و این موضوع نش��ان داد که امریکا 
نه تنها به دنبال ایجاد ارتباط کش��ور    هایی با نات��و در خارج از حوزه 
تعریف شده این سازمان اس��ت بلکه برنامه ناتوسازی در شرق آسیا 

را دنبال می کند. 
هنوز نمی توان به صورت مشخص گفت که هدف امریکا گسترش ناتو 
به شرق آسیا است یا اینکه می خواهد سازمانی شبیه به ناتو را در این 
منطقه به وجود بیاورد. در واقع، مشکل گسترش ناتو به سمت شرق 
آسیا و پذیرفتن کشور    هایی در حوزه اقیانوس هند-آرام تنها به دلیل 
مخالفت     هایی در خارج از این سازمان نیست بلکه در داخل اعضای 
ناتو و به خصوص اعضای برجس��ته آن نیز اختالف نظر جدی وجود 
دارد. برای مث��ال، لیز تراس، وزیر خارجه بریتانی��ا، در اواخر آوریل 
از »چش��م انداز جهانی« برای ناتو گفته بود و اینکه ناتو باید »مانع 
تهدیدهای پیش دستانه در اقیانوس آرام و هند شود و تضمین کند 
که دموکراسی     هایی نظیر تایوان بتوانند از خود دفاع کنند.«  رویکرد 
کشورهای آلمان و فرانسه در مقابل این موضع مخالف گسترش ناتو 
به سمت اقیانوس آرام-هند است، چنان که آنگال مرکل، صدراعظم 
پیش��ین آلمان، در 16 سالی که قدرت را در دس��ت داشت همواره 
مدافع این اس��تراتژی بود که چین هم رقیب و هم شریک اتحادیه 
اروپا است و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، نیز بار    ها بر این 
موضع تأکید داشته که اولویت ناتو بر »منطقه یورو-آتالنتیک« است 

و نه »مسائل منطقه هند-آرام.«
با این ح��ال، امریکا برای مقابل��ه مؤثر خود در براب��ر چین نیازمند 
ناتوس��ازی در منطقه اقیانوس هند-آرام اس��ت. در واق��ع، امریکا 
تاکنون سازوکار    هایی نظیر پیمان امنیتی سه جانبه امریکا-بریتانیا-
اس��ترالیا مش��هور به آکوس)AUKUS(یا گفت وگوی چهارجانبه 
امریکا-هند-ژاپن-استرالیا مشهور به کواد)QUAD(را برای مقابله 
با چین در حوزه اقیانوس هند-آرام به راه انداخته اما این سازوکارها 
نه تنها جامعیتی نظیر ناتو ندارد بلکه اصوالً س��اختار آنها متناظر با 
ساختار ناتو نیست زیرا فاقد چیزی شبیه به ماده 5 پیمان ناتو است تا 
اینکه امنیت جمعی اعضای این سازوکار    ها را تضمین کند. ساختار 
ناتو و تجربه چندین دهه آن بی تردید چیزی اس��ت که امریکا برای 
حوزه اقیانوس هند-آرام به آن نیاز دارد و این چیزی نیس��ت که با 
سازوکار    هایی نظیر آکوس یا کواد به دس��ت بیاید. به عبارت دیگر، 
آکوس یا کواد تنها می توانند زمینه ای را برای هدف اصلی امریکا از 
ناتوسازی در حوزه اقیانوس هند-آرام فراهم کنند اما به نظر می رسد 
که امریکا با دعوت از رهبران آن چهار کشور در نشست اخیر ناتو به 
عنوان اعضای ناظر به دنبال تحرکی بسیار بیشتر از این است. چیزی 
که امریکا در مقطع فعلی مد نظر دارد مشارکت بیشتر این کشور    ها 
در ساختار ناتو از طریق حضور رهبران ش��ان در نشست های ناتو و 
مذاکره با دیگر رهبران کشورهای عضو ناتو است تا با ایجاد هماهنگی 
بین این کشور    ها و ناتو، ناتوسازی حوزه اقیانوس هند-آرام به تدریج 
شکل بگیرد. شکی نیس��ت که این حرکت از س��وی امریکا تهدید 
مستقیم علیه چین است و پکن نمی تواند حضور رهبران چهار کشور 
ژاپن، کره جنوبی، نیوزیلند و استرالیا را چیزی جز تهدید علیه امنیت 
ملی خود بداند. ابراز نگرانی ژائو لی جیان، سخنگوی وزارت خارجه 
چین، نسبت به گسترش نفوذ ناتو به سمت منطقه آسیا-اقیانوسیه 
نشانه آشکاری از این تلقی پکن اس��ت. پکن تاکنون با برنامه     هایی 
نظیر طرح امنیت جهانی)GSI( سعی کرده با سازوکارهای آکوس و 
کواد مقابله کند اما باید گفت که حضور رهبران چهار کشور آسیایی 
در ناتو تهدید جدی تر از آکوس و کواد برای پکن اس��ت و چین باید 
برای رفع نگرانی خود ترتیبات امنیتی گسترده تری را برای مقابله با 

ناتوسازی اقیانوس هند-آرام دنبال کند. 

15 امیرعبداللهیان در واکنش به 
تعرض صهیونیست       ها به خاک سوریه:

سوری       ها در دفاع از تمامیت ارضی
کشورشان قوی عمل می کنند

وزیر خارجه ای�ران دیروز در جریان دیدار با همتای س�وری خود 
ضمن محکوم کردن تجاوز اخیر رژیم صهیونیس�تی به س�وریه، 
چنین اقداماتی را در برهه کنونی، تالش�ی ب�رای بی ثبات کردن 
س�وریه دانس�ت. وی همچنین بر اهتمام تهران برای حل مسائل 
موجود میان دمش�ق و آنکارا از مس�یر دیپلماتی�ک تأکید کرد. 
به گزارش خبرنگار »جوان« از سوریه، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه 
ایران روز         شنبه در پی دیدار با فیصل مقداد، همتای سوری خود در فرودگاه 
دمشق، ضمن ابراز خرس��ندی از ایجاد فرصتی برای حضور در سوریه، از 
سفر اخیر بشار اس��د، رئیس جمهور این کش��ور به تهران به عنوان نقطه 
عطفی در روابط دو کش��ور یاد کرد و گفت: »طی این سفر ما وارد مرحله 
جدیدی از همکاری های همه جانبه دو کشور از جمله در حوزه های متنوع 
اقتصادی و تجاری شدیم و امروز فرصت بس��یار خوبی است که با جناب 
آقای فیصل مقداد آخرین وضعیت مناس��بات دو کش��ور را مورد بررسی 
قرار دهیم.« امیرعبداللهیان همچنین به تجاوز صهیونیست       ها به اراضی 
سوریه نیز واکنش نشان داد و گفت: » اقدام رژیم صهیونیستی و تجاوز به 
تمامیت ارضی سوریه را قویاً محکوم می کنیم. در کنار تحریم       هایی که علیه 
مردم مقاوم سوریه اعمال می شود، صهیونیست       ها به دنبال بی ثبات سازی 
و افزایش مشکالت مردم در سوریه هس��تند و اکنون که مردم سوریه در 
حال بازگشت به شهر       ها و منازل مسکونی خود هستند، می کوشند با این 
اقدامات دمشق را به شکلی نادرست، ناامن جلوه دهند.« امیرعبداللهیان 
خاطرنشان کرد: » مردم، دولت و رهبری سوریه در دفاع از تمامیت ارضی 
کشورش��ان با قدرت عمل می کنند. « اظهارات امیرعبداللهیان درحالی 
است که وزارت دفاع س��وریه روز         شنبه حمله موشکی اسرائیل به منطقه 
»طرطوس« را تأیید کرد. یک منبع در وزارت دفاع سوریه گفت که دشمن 
اسرائیلی حمله هوایی با چند موش��ک از فراز دریای مدیترانه انجام داد و 
طی آن چند مزرعه نگهداری مرغ را در اطراف شهرک »الحمیدیه « واقع 
در جنوب طرطوس هدف قرار داد. در این حمله دو نفر، از جمله یک زن 

زخمی شدند و خسارت        هایی به شهروندان وارد شد. 
وزیر خارجه ایران در ادامه سخنان خود درباره تحرکات ترکیه در شمال 
س��وریه هم گفت: »ما نگرانی های کش��ور همس��ایه خود ترکیه را درک 
می کنیم. قویاً مخالف هرگونه اقدام نظامی با هر توجیهی هستیم و برای حل 
سوءتفاهامات موجود بین سوریه و ترکیه از مسیر دیپلماسی و گفت وگوی 
سیاسی تالش می کنیم. « فیصل مقداد نیز درباره سفر وزیر خارجه ایران 
به دمشق به خبرنگاران گفت: »این سفر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است و در پی تحوالت داخلی، منطقه ای و بین المللی فراوان انجام شد. «  
وی تأکید کرد: »در کنار ایران در پیگیری پرونده هس��ته ای می ایستیم 
و از موضع ای��ران در این زمینه حمای��ت می کنیم.« المق��داد در ادامه با 
اشاره به تداوم حمالت رژیم صهیونیستی به س��وریه و اقدامات مختلف 
آن برای تضعیف محور مقاومت تأکید کرد که در س��ایه تحوالت عمیق 
جهانی، باید این تحوالت مورد بررسی قرار گیرد . ساعتی بعد از این دیدار، 
امیرعبداللهیان که برای چهارمین بار پس از تصدی وزارت خارجه، راهی 

دمشق شده بود با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه گفت وگو کرد. 

کرد      ها با شیعیان 
دولت عراق را تشکیل می دهند 

در ش�رایطی که جری�ان صدر ب�ا خ�روج از پارلمان ع�راق دیگر 
جریان ه�ای سیاس�ی ای�ن کش�ور را نی�ز ب�ه اس�تعفا ترغیب 
می کن�د ت�ا راه ب�رای برگ�زاری انتخاب�ات زودهن�گام فراه�م 
ش�ود، س�ایر رهب�ران، مخال�ف چنی�ن س�ناریویی هس�تند و 
ح�زب بارزانی گفته ک�ه با کم�ک چارچوب هماهنگی ش�یعیان 
و ح�زب حاکمی�ت دول�ت آت�ی را تش�کیل خواهن�د داد. 
با گذشت 9 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق روزنه      هایی از امید 
برای تشکیل دولت در این کشور دیده می شود. حزب دموکراتیک 
کردس��تان عراق روز        ش��نبه اعالم کرد که دولت آتی را با چارچوب 
هماهنگی شیعیان و ائتالف حاکمیت تشکیل خواهد داد. به گزارش 
خبرگ��زاری المعلومه، ش��یروان الدوبردانی، نماینده فراکس��یون 
حزب دموکراتیک کردس��تان عراق گفت: ما تاکنون به ریبر احمد، 
نامزدمان برای پس��ت ریاس��ت جمهوری پایبند بوده ایم و اتحادیه 
میهنی به نامزدش برهم صالح پایبند است. مذاکرات و تماس       ها برای 
تعیین نامزد مورد قبول برای این پس��ت و نخست وزیری آغاز شده 
است. نامزد حزب دموکراتیک بیشترین ش��انس را دارد. مذاکرات 
با حزب اتحادیه میهنی ب��رای رفتن به پارلمان با ی��ک نامزد ادامه 
دارد، چراکه مس��عود بارزانی، رهبر حزب دموکراتیک تأکید کرده 
که باید کرد      ها یک نامزد داشته باشند. ما به پست       ها در بغداد طمع 
نداریم اما این پست متعلق به کرد      ها است. « وی گفت: » بارزانی بر 
سه اصل ش��راکت، توافق و توازن تأکید کرده است. ما براساس این 
اصول برای تش��کیل دولت تالش می کنیم. تمام فراکس��یون های 
سیاسی از چارچوب هماهنگی ش��یعیان و ائتالف حاکمیت و العزم 
به این اصول پایبند هستند. ما با هیئت کرد      ها و حزب دموکراتیک 
کردستان برای تشکیل دولت و توافق درباره یک نامزد برای ریاست 
جمهوری ب��ه بغداد خواهیم رف��ت. اعضای پارلمان ب��ه توافق های 
مکتوب و ضمانت شده که چند روز بعد از سوی حزب دموکراتیک 
و احزاب دیگر و چارچوب هماهنگی ش��یعیان اعالم خواهد ش��د، 
پایبند خواهند بود.« همزمان با تالش گروه های سیاسی عراق برای 
تشکیل دولت، محاسن الدلیمی، نماینده فراکسیون »الصادقون« در 
پارلمان عراق، روز شنبه تأکید کرد که اغلب فراکسیون های سیاسی، 
مخالف نخست وزیری مجدد مصطفی الکاظمی هستند زیرا دوران 
نخست وزیری او مملو از بحران       ها و مش��کالت متعدد بود. الدلیمی 
در گفت وگو با وب��گاه »المعلومه « گفت: »این مخالفت سیاس��ی و 
پارلمانی با نخس��ت وزیری مجدد الکاظمی به دلیل رویکرد اشتباه 
او است؛ رویکردی که موجب ایجاد بحران های سیاسی و اقتصادی 
و عدم اتخاذ هیچ اقدامی برای حفظ حاکمی��ت ملی عراق در قبال 
دخالت های ترکیه و امریکا شده است. وی تصریح کرد: نخست وزیر 
آتی قطعاً از چارچوب هماهنگی انتخاب خواهد شد و الکاظمی مجدد 

نخست وزیر نخواهد شد. 

خوش بینی روسی- ایرانی به احیای برجام 
تالش عبری - غربی برای انحراف مسیر مذاکرات ادامه دارد

سيدرحيمنعمتی

هرچن�د غربی     ها    گزارش  یک
ت�الش می کنند 
فضای حاکم بر مذاکرات هس�ته ای را س�رد و 
ناامید کننده جلوه دهند ام�ا مقامات ایرانی و 
روس�ی نس�بت به احی�ای توافق هس�ته ای 
خوش بین هس�تند. علی باقری پ�س از اتمام 
مذاکرات غیرمستقیم با امریکایی     ها در قطر، 
به مسکو رفت و با مقامات روسی گفت وگو کرد. 
ارزیابی روس     ها از روند گفت وگو     ها مثبت است 
و بر این باورند که به رغم تمام دشواری      ها توافق 
هس�ته ای همچن�ان قاب�ل اج�را اس�ت. 

مذاکرات غیرمستقیم ایران و  امریکا بر سر احیای 
توافق هسته ای، پس از سه روز مذاکرات در قطر 
پایان یافت و اکن��ون رایزنی     ها با س��ایر اعضای 
برجام شروع شده است تا در جریان جزئیات این 
گفت وگو     ها ق��رار بگیرند. در همین راس��تا، علی 
باقری، مذاکره کننده ارش��د ای��ران در مذاکرات 
برجام روز جمعه به روسیه سفر کرد و با میخائیل 

اولیانوف، نماینده روس��یه در مذاکرات هسته ای 
دیدار و گفت وگو کرد. اولیانوف، دیروز طی پیامی 
در حس��اب کاربری خ��ود در توئیتر گفت وگوی 
معاونان وزیران امور خارجه ایران و روسیه درباره 
برجام را مثبت ارزیابی کرد . او نوشت: این نشست 
یک تبادل نظر بس��یار حرف��ه ای درباره وضعیت 
کنونی برج��ام و چش��م اندازهای مذاکرات وین 
بود. اولیان��وف همچنین تأکید ک��رد:» ارزیابی 
من این است که به رغم تمام دش��واری      ها توافق 
هسته ای همچنان قابل اجرا اس��ت. برای اینکه 
این اتفاق رخ دهد، امریکا باید انعطاف بیش��تری 
از خود نش��ان دهد. « محمد مرندی، مشاور تیم 
مذاکره کننده ایران در مذاکرات برجام هم دیروز 
با بیان اینک��ه برخی اختالف��ات همچنان وجود 
دارد، رون��د مذاک��رات در قطر را مثب��ت خواند. 
مرندی در گفت وگو با رس��انه های داخلی گفت 
که غربی      ها به  هرحال در این ماه      ها مجبور شده اند 
از برخی مواض��ع خود کوتاه بیاین��د و برای حل 
مسائل باقی مانده نیز برای رس��یدن به توافق از 

برخی دیگر آن مواضع نیز کوت��اه خواهند آمد و 
این ضروری است، چراکه مواضع شان در تعارض 
با اجرای کامل برجام و عادی  شدن فضای داخلی 
اقتصاد ایران بوده است. مرندی همچنین ادعای 
امریکایی     ها را مبنی بر اینکه ایران خواسته های 
فرابرجامی را طلب می کن��د، رد کرد و گفت:»به 
نظر می رسد مطرح کردن چنین مواردی با هدف 
فش��ار آوردن به ایران اس��ت. به ای��ن منظور که 
کشورهای غربی در نهایت از ایران امتیاز بگیرند. 
عده ای برای این کار حقوق می گیرند، عده ای هم 
از روی ناآگاهی آن را تکرار می کنند. « خوش بینی 
روس     ها و ایران نس��بت به توافق احتمالی درباره 
احیای برجام درحالی اس��ت ک��ه اظهارات اخیر 
مقامات امریکایی و اروپایی نشان می دهد رسیدن 
به توافق پس از این دور از مذاکره، دورتر از همیشه 
شده است. حتی برخی مقامات سابق امریکا نیز 
تالش می کنند فضای مذاکرات را متشنج کرده و 
واشنگتن را به عدم توافق با ایران مجاب کنند. در 
همین راستا، هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق 

امریکا در مصاحبه ای بازگشت به توافق هسته ای 
برجام را »بسیار خطرناک « توصیف کرده است. 

کیسینجر در مصاحبه با پایگاه اسپکتیتور گفت 
که از ابتدا مخالف این توافق بوده است. وی گفت: 
»نظر م��ن این بود که راس��تی آزمایی وعده های 
ایران بسیار دشوار خواهد بود و گفت وگو     ها الگویی 
ایجاد می کرد که طبق آن پیش��رفت هس��ته ای 
ایران احتماالً کمی کند      می شد.«  کیسینجر که 
یکی از استراتژیست های ارش��د حوزه سیاست 
خارج��ی امریکا اس��ت، درباره مذاک��رات فعلی 
برای بازگش��ت امریکا به برجام هم گفت: »االن 
مشکل مذاکرات جاری هس��ته ای این است که 
بازگش��ت به توافقی که از ابتدا ناکافی بود بسیار 
خطرناک اس��ت.«  کیسینجر و ش��مار دیگری از 
سیاستمداران امریکا، برجام را از آن جهت که به 
محدود شدن همه مؤلفه های قدرت ایران از جمله 
قدرت منطقه ای و قدرت موشکی منجر نمی شود 
توافقی ناکافی می دانند و مدعی هستند که برنامه 
موشکی و رفتارهای منطقه ای ایران که به اذعان 
آنها تهدیدی برای متحدان غرب در منطقه است، 
باید در مفاد توافق جدید گنجانده شود اما ایران 

به شدت با این مسئله مخالفت کرده است. 
 دیکته صهیونیستی به امریکا 

با ش��روع مذاکرات هس��ته ای، صهیونیس��ت     ها 
بار دیگر دس��ت به کار ش��ده اند تا نگذارند توافق 
بین ایران و غرب صورت گیرد. یک مقام ارش��د 
صهیونیس��تی به پایگاه المانیتور گفت اسرائیل 
فهرستی از تدابیر دیپلماتیک برای افزایش فشار 
بر ایران و وادار کردن این کشور به دست کشیدن 
از برنامه هس��ته ای خود جمع آوری کرده است. 
این مقام صهیونیس��تی گفت: »روش      هایی برای 
جلوگیری از پروژه هسته ای ایران وجود دارند که 
نظامی نیستند. غرب و ایاالت متحده تاکنون از 
همه ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی که در اختیار 
دارند استفاده نکرده اند. « وی در ادامه مدعی شد: 
»ایرانی      ها این را می دانن��د و با توجه به وضعیتی 
که دارند مقاومت در برابر تدابیر جدید را سخت 
خواهند یافت. ما قصد داریم به بایدن درباره توافق 
هسته ای جدید هشدار دهیم و راهکار جایگزین 
مش��خصی به او ارائ��ه کنیم.«  المانیتور نوش��ته 
سازمان موساد بازگشت امریکا به توافق هسته ای 
را امری می داند که حتماً اتفاق خواهد افتاد. طبق 
ادعای این رسانه، این ارزیابی موساد منطق بسیار 
ساده ای دارد و آن این اس��ت که هیچ کدام از دو 

طرف راه جایگزین دیگری ندارند. 

واکنش روسیه به درخواست سلب عضویت دائمی این کشور از شورای امنیت 

اخراج روسیه از شورای امنیت با انحالل سازمان ملل انجام می شود 

اسرائیل سامانه پدافند هوایی به عربستان می فروشد 

درحالی که مقامات اوکراین برای تحت فشار 
قرار دادن روس�یه خواهان اخراج این کشور 
از کرس�ی دائمی ش�ورای امنیت هس�تند، 
روس     ها پاس�خ تن�دی به این درخواس�ت     ها 
داده اند. معاون نماینده روس�یه در س�ازمان 
مل�ل گف�ت ک�ه س�لب عضوی�ت دائم�ی 
روس�یه در ش�ورای امنیت تنه�ا در صورتی 
امکانپذیر است که سازمان ملل منحل شود. 

اوکراین و متح��دان غربی آن که نتوانس��تند با 
تس��لیحات پیشرفته مانع پیش��روی روس     ها در 
جبهه های نبرد شوند، تالش می کنند از مسیرهای 
دیگری برای روس     ها هزینه تراشی کنند. یکی از 
این اقدامات که ولودیمیر، زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین از ابتدای شروع جنگ به آن تأکید دارد، 
اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل است؛ 
درخواست غیرمعقولی که حتی امریکایی     ها هم 
با آن مخالفت کرده اند. دیمیتری پولیانس��کی، 
معاون اول نماینده دائم روس��یه در سازمان ملل 
به اظهارات ضد روسی زلنسکی در خصوص سلب 
عضویت دائمی روسیه در شورای امنیت سازمان 
ملل گفت: »طبیعتاً هر کسی متوجه می شود که 
این سناریو تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود 
که سازمان ملل منحل و دوباره ایجاد شود. « به 
گزارش خبرگزاری تاس، به گفته این مقام روسی، 
وظیفه کی یف این بود که کشورهای عضو شورای 
امنیت را که به طور فزاینده ای در حال خس��ته 
ش��دن از موضوع اوکراین هستند، تحریک کند. 
پولیانسکی همچنین تصریح کرد: »هم زلنسکی و 
هم نماینده اوکراین در سازمان ملل تالش بیهوده 
می کنند و هر از گاهی ادعا می کنند که حقی بر 

کرسی ش��ورای امنیت نداریم و پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر ش��وروی به طور غیرقانونی آن را 
حفظ کرده ایم. این کاماًل مزخرف است، ما آن را 
توضیح داده ایم و حتی مقامات سازمان ملل نیز 
توضیحات الزم را ارائه کرده اند.« روسیه به عنوان 
یکی از فاتحان جنگ جهانی دوم، از سال 1945 
به عنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت به 
شمار می رود و دارای حق وتو است و اخراج این 
کش��ور از این نهاد امنیتی به راحت��ی امکانپذیر 
نیس��ت و خود غربی     ها نیز به خوبی این مسئله 

را می دانند. 
 تقالی غ�رب برای کمک های بیش�تر به 

اوکراین
در حالی که روس��یه درباره ارسال تسلیحات به 

اوکراین هشدار می دهد و آن را تنش زا می داند، 
غربی     ها کم��اکان ب��ه دنبال جنگ اف��روزی در 
اوکراین هستند. وزارت دفاع امریکا جمعه شب از 

کمک های جدید به اوکراین خبر داد . 
این بس��ته کمک نظامی به ارزش ۸۲۰ میلیون 
دالر، روز پنج  ش��نبه در آخری��ن روز برگ��زاری 
نشست سران ناتو در شهر مادرید از سوی »جو 
بایدن « رئیس جمه��ور امریکا اعالم ش��ده بود. 
وزارت دفاع امریکا با اعالم جزئیات بیشتر درباره 
این کمک نظامی گفت، مهمات بیش��تری برای 
سامانه های راکتی دوربرد )HIMARS( تحویل 
شده به اوکراین ارسال خواهد شد. یک مقام این 
وزارتخانه اعالم ک��رد رادار های ضد توپخانه ای، 
از نوع »ریتیان « اس��ت که امریکا برای اولین بار 

چنین س��امانه      هایی را به اوکراین می فرستد. به 
نوشته رویترز، کارایی این سامانه، سه برابر سامانه 
راداری است که اوکراین تا به حال مورد استفاده 
قرار داده است. ارسال این سامانه های راکتی در 
حالی انجام شده که روسیه پیش تر هشدار داده 
بود اگر این س��امانه های دوربرد ب��ا دقت باال به 
اوکراین برس��د، اهدافی را در نظر خواهد گرفت 
»که تاکنون ه��دف قرار نگرفته اند«.  از س��وی 
دیگر، انگلیس هم در همسویی با امریکا، در پی 
درگیر کردن کشورهای زیادی در جنگ اوکراین 
است تا کی یف را در مقابل مسکو تقویت کنند. 
بنابراین، بعد از فشارهای انگلیس برای ارائه پول 
جهت ارائه کمک های تس��لیحاتی به اوکراین، 
وزرای دولت های محلی اسکاتلند و ولز مجبور به 
تخصیص کمک مالی به خزانه داری لندن شدند. 
اعضای ارش��د دولت محلی نیکوال اس��ترجون، 
وزیر اول اس��کاتلند اعتقاد دارند که نباید از پول 
این منطقه ب��رای ارائه کمک های تس��لیحاتی 
به اوکراین اس��تفاده ش��ود. به نوش��ته روزنامه 
»تلگراف«، کیت فوربس، وزیر دارایی اسکاتلند 
اعالم کرد که او این بار با تأمین مالی درخواستی 
خزانه داری بریتانیا موافقت کرد اما این موضوع را 
روشن کرد که موافقت با پرداخت 65میلیون پوند 
درخواستی خزانه داری بریتانیا، نباید به هیچ وجه 
به عنوان یک رویه در نظر گرفته شود. ربکا ایوانز، 
وزیر دارایی دولت محلی ولز هم در اظهاراتی از 
فشار خزانه داری بریتانیا برای تخصیص کمک به 
اوکراین خبر داد. به گفته ایوانز، او مجبور شد با 
اختصاص ۳۰ میلیون پوند موافقت کند؛ پولی که 
پیش تر قرار بود در حوزه      هایی از قبیل بهداشت و 

آموزش هزینه شود. 

رس�انه های عبری زبان فاش کردن�د که رژیم 
صهیونیستی درصدد پیش بردن یک معامله 
امنیت�ی ب�زرگ ب�رای ف�روش س�امانه های 
پدافن�د هوای�ی ب�ه عربس�تان س�عودی در 
جریان س�فر ماه ج�اری میالدی ج�و بایدن، 
رئیس جمه�ور امری�کا ب�ه منطق�ه اس�ت. 
به گزارش شبکه المیادین، شبکه » کان « اسرائیل 
در این باره گزارش داد: »طبق اطالعات موجود، 
اس��رائیل طی هفته های آتی برای به س��رانجام 
رس��اندن یک معامله امنیتی با عربستان تالش 
خواهد کرد. این معامله شامل فروش سامانه های 
پدافند هوایی به ریاض است. « وی افزود: تمامی 

این موارد تحت نظارت امریکا ق��رار دارد، چراکه 
اسرائیل و عربستان روابط دیپلماتیک با یکدیگر 
ندارند. بر اس��اس این گزارش، انتظار می رود که 
بایدن تا دو هفته دیگر و در چارچوب سفره خود 
وارد پایگاه نیروی هوای��ی » بلماحیم « در جنوب 
تل آویو شود. این رس��انه صهیونیستی همچنین 
تصریح کرد: بایدن در ای��ن پایگاه با بنی گانتس، 
وزیر جنگ و آویو کوخاوی، رئیس س��تاد ارتش 
اس��رائیل دیدار خواهد ک��رد. در پایگاه بلماحیم 
همچنین گزارشی درباره سامانه های پدافند هوایی 
اسرائیل مانند س��امانه » پیکان « و سامانه » گنبد 
آهنین « به بایدن ارائه خواهد شد. اخیراً نیز شبکه 

1۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرده بود که 
مقامات این رژیم درصدد جلب رضایت جو بایدن 
برای تحویل س��امانه های پدافند هوایی به چند 
کشور عربی هس��تند. این شبکه گزارش داد: این 
طرح شامل تحویل سامانه پدافند هوایی لیزری 
» پرتو آهنین « به امارات و عربس��تان است. این 
گزارش در حالی منتشر شده است که وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی اخیراً اعالم کرد تل آویو در حال 
ایجاد یک ائتالف منطقه ای تحت حمایت ایاالت 
متحده است. او مدعی شده بود که این وسیله پیش 
از این حمالت ایران را خنثی کرده است و ممکن 
است با سفر جو بایدن در ماه آینده تقویت شود. 

گانتس پس از س��فر اخیرش به امریکا و دیدار با 
وزیر دفاع این کشور نیز خواستار ایجاد یک ائتالف 
منطقه ای به رهبری واشنگتن شده بود. او گفته 
بود: »شراکت و تقویت ارتباطات عمیق با شرکا و 
متحدان امریکایی مان و همچنین روابطی که آن 
را ساختیم و در سال های اخیر در حال توسعه آن 
با کشورهای منطقه  بوده ایم، عامل اساسی برتری 
اسرائیل در منطقه است. ما در این روز    ها به منظور 
ایجاد ش��راکت در زمینه اقتصاد، محیط زیست و 
همچنین امنیت در حال توسعه این روابط، تقویت 
و تعمیق صلح ب��ا مصر، اردن، کش��ورهای عضو 

توافقات عادی سازی روابط هستیم.« 

 هشدار سازمان ملل به بحران انسانی در لبنان
نجات رش��دی، هماهنگ کننده امور انس��انی س��ازمان ملل در لبنان 
در جریان کنفرانسی مطبوعاتی خاطرنش��ان کرد، اوضاع اجتماعی و 
اقتصادی در این کشور به دلیل تأثیر بحران اوکراین وخیم تر شده است 
و این موضوع به طور اساسی باعث افزایش قیمت  نان و تهدید امنیت 
غذایی شده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، نجات رشدی افزود: 
طبق آخرین ارزیابی ما، تا پایان س��ال جاری میالدی ۲/۲ میلیون تن 
برای تأمین غذا و سایر نیازهای اساس��ی به حمایت فوری نیاز دارند و 
این میزان در مقایسه با سال گذشته افزایش 46 درصدی داشته است. 
هماهنگ کننده امور انسانی س��ازمان ملل در لبنان همچنین تصریح 
کرد، نزدیک به یک سوم نیروی کار در لبنان بیکار هستند و میانگین 
بیکاری از 11/4 درصد در سال ۲۰19-۲۰1۸ به ۲9/6درصد در سال 
۲۰۲۲ فزایش یافته است. این مسئول سازمان ملل تأکید کرد، حداقل 
دستمزد ماهانه در لبنان در حال حاضر کمتر از ۲5 دالر است که منجر 

به کاهش چشمگیر درآمد و قدرت خرید شده است. 
-----------------------------------------------------

  افزایش موارد تجاوز جنسی در ارتش صهیونیستی
شبکه » کان « اسرائیل از افزایش موارد آزار و اذیت جنسی در صفوف 
نیروهای ارتش صهیونیستی خبر داد. این ش��بکه گزارش داد، موارد 
تجاوز در صفوف نیروهای ارتش اسرائیل در سال ۲۰۲۰ از ۲۲ مورد به 
46 مورد در سال ۲۰۲1 افزایش یافته است و دهها مورد آزار جنسی در 
میان سربازان و نظامیان زن نیز صورت گرفته است. این شبکه عبری 
زبان همچنین اعالم کرد، تعداد درخواس��ت         ها برای حمایت روانی به 
دلیل تجاوزات جنس��ی در ارتش رژیم صهیونیستی در سال گذشته 
میالدی دو برابر شده و به 54۲ درخواست رسیده است. در یک گزارش 
اسرائیلی در ژوئن گذشته، تعداد موارد خودکشی در صفوف ارتش رژیم 
صهیونیستی افزایش یافته است. براس��اس این گزارش طی شش ماه 

نخست سال ۲۰۲۲، 11 مورد خودکشی ثبت شده است. 
-----------------------------------------------------
  اردوغان: ارتش ترکیه را به » شماره یک « جهان تبدیل می کنیم

رئیس جمهور ترکیه وعده داد که ارتش کش��ورش را تبدیل به ارتش 
» ش��ماره یک « در جهان کند. او همچنین ادعا ک��رد که این ارتش در 
سال های اخیر دس��تاوردهای » اعجاب انگیز « و پیشرفت های مهم در 
زمینه آموزش کسب کرده اس��ت. به گزارش راشاتودی، رجب طیب 
اردوغان گفت: هی��چ تهدیدی روی زمین، در دری��ا و در هوا که ارتش 
ترکیه نتواند بر آن غلبه کند، وجود ندارد. اردوغان خاطرنشان کرد: ما 
دائماً از نو متولد شده و گام های مضاعفی را تا زمانی که نیروهای مسلح 
ترکیه تبدیل به نیروی ش��ماره یک در جهان به هم��راه همه عناصر، 
آموزش ها، تجهیزات، فناوری و تجربه اش شود، اتخاذ خواهیم کرد. او 
همچنین تأکید کرد: ما همه نهادهای مان در حوزه آموزش و تمارین 
نظامی را زیر یک س��قف جمع کردیم. در این ساختار مشترک ما یک 
سیستم آموزش��ی مدرن ایجاد کرده ایم که هم به بازتاب نمونه         ها در 

جهان و هم به بازتاب نیازهای امروز می پردازد. 
-----------------------------------------------------

  استفاده امریکا از اختیارات سری در جنگ های نیابتی 
امریکا برای انجام دست کم 14 جنگ نیابتی در خاورمیانه و منطقه آسیا 
اقیانوسیه در ۲۰۲۰ از اختیارات سری تحت عنوان »1۲۷-ای « استفاده 
کرده است. طبق تحقیقات پایگاه اینترسپت، 1۲۷-ای به کماندوهای 
امریکایی اجازه می دهد تا آنچه اقدامات ضدتروریس��م می خوانند را از 
طریق شرکای خارجی و چریک         هایی در سراسر جهان انجام دهند. امریکا 
از طریق اختیارات 1۲۷-ای می تواند به نیروهای خارجی سالح، اطالعات 
و آموزش دهد تا به مقاصد امریکا اعزام ش��ده و دشمنان امریکا را هدف 
بگیرند. به گفته جوزف ووتل، ژنرال بازنشس��ته امریکایی، این کشور از 
1۲۷-ای در مصر، لبنان، سوریه و یمن استفاده کرده است. یک مقام ارشد 
دفاعی دیگر امریکا به اینترسپت گفت که یک عملیات 1۲۷-ای در عراق 
صورت گرفته و اسناد به دست آمده نشان می دهد که عملیات دیگری هم 
در تونس انجام شده است. این عملیات های سری در سال های ۲۰1۷ تا 

۲۰۲۰ حدود ۳1۰ میلیون دالر برای امریکا هزینه داشتند. 

ديدارباقریوهيئتروسیدرمسکو


