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وکیل مدافع شیطان
حق طلب حقوق بشری ایرانی     ها 

»آنا بئربروک « وزیر خارجه آلمان در رسانه های ضدانقالب متعاقب تنظیم 
و ارائه پیش نویس قطعنامه حقوق بشری اخیر علیه جمهوری اسالمی ایران 
تبدیل به یک قهرمان شده اس��ت! البته لیاقت این سیاستمدار آلمانی در 
همین حدی است که توسط بانیان کشتار هزاران ایرانی یعنی منافقین و 
سلطنت طلبان مورد تشویق قرار گیرد. در این معادله، نام های » آلمان « و 
» کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد « خودنمایی می کنند. اولی، کشوری 
است که مدعی حق طلبی و دفاع از حقوق بشر در ایران شده و دومی، بستری 
است که قطعنامه ضد ایرانی در آن مصوب شده است. در تشریح این » بازیگر« 

و » بستر « نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت:
در سال 2009میالدی، اتفاق بسیار تلخی در دادگاه » درسدن « در آلمان رخ 
داد. مروه الشربینی ، یک زن باردار مصری در دادگاهی در آلمان و در مقابل 
دیدگان قاضی، پلیس و همس��رش با هفده ضربه چاقو به شهادت رسید. 
ضارب شخصی نژادپرست بود که ش��ربینی از او به اتهام اهانت به حجابش 
شکایت کرده بود. همسر شربینی در لحظه ای که ضارب ) فرد متشاکی( در 
حال ضربه زدن به همسرش بود، به کمک همسرش شتافت اما پلیس دادگاه 
وی را با گلوله هدف قرارداد تا قاتل در کمال خونس��ردی اقدام غیرانسانی 
خود را به اتمام برساند! پس از شهادت شربینی، دولت وقت آنگال مرکل با 
بی تفاوتی محض در برابر این جنای��ت محض برخورد نموده و حتی تا قبل 
از فراگیر شدن اعتراضات مسلمانان ساکن آلمان و دولت های مسلمان، از 
برگزاری دادگاه قاتل اجتناب کرد. نقض سیستماتیک حقوق مسلمانان، 
مهاجرین، اقلیت های نژادی و زنان منبعث از ساختار نژادپرستانه ای است 
که در آن»خش��ونت«  به مثابه ابزاری جهت » حکمرانی پنهان و آش��کار 

سیاستمداران « از سوی آنها به جامعه پمپاژ می شود. 
آن��ا بئربروک که ای��ن روز     ها ب��ه وکیل مداف��ع تروریس��ت های منافق و 
سلطنت طلب تبدیل شده است، یکی از بانیان تئوریزه کردن ترور و خشونت 
در حوزه سیاست داخلی و خارجی برلین محسوب می شود. وی که دم از 
فمینیسم می زند، بهتر اس��ت نیم نگاهی به گزارش سالیانه رئیس پلیس 
جنایی کش��ورش بیندازد. رئیس پلیس جنایی آلمان اذعان کرده اس��ت 
که تنها در س��ال 2020 میالدی ۱۴۸هزار و ۳۱ مورد قربانی خش��ونت 
خانگی در آلمان به ثبت رسیده که بیش از ۸0 درصد آنها را زنان تشکیل 
می دادند. آمار     ها نشان می دهد که ۱۳9زن و ۳0 مرد طی یک سال گذشته 
بر اثر خشونت های خانگی کشته شده اند. این موارد، غیر از خشونت های 
خیابانی و تجاوز به حریم زنان توسط پلیس بوده است. امروز وزیر خارجه 
کش��وری داعیه دار حمایت از زنان ایرانی است که در کشور متبوعش و به 
صورت میانگین، در هر دو روز و نیم، یک زن به دس��ت همسر سابق خود 
کشته می شود و در میان سکوت رسانه های آلمانی و مدارای پنهان نهادهای 
رسمی و دولتی این کشور به خاک سپرده می شوند!  اما بستری که در آن 
قطعنامه ضد ایرانی منتشر شده اس��ت، » کمیته حقوق بشر سازمان ملل 
متحد « نام دارد! همان کمیته ای که در سال ۱۳95 نام عربستان سعودی را 
از لیست ناقضان حقوق کودک خارج کرد تا مبادا تمرکز خلبانان سعودی 
در هدف قرار دادن نوزادان و زنان بی گناه در یمن و نسل  کش��ی آنها برهم 
بریزد! در آن زمان »بان کی مون « دبیرکل وقت سازمان ملل متحد جمله 
تأسف بار و قابل تأملی را در خصوص این موضوع بیان کرد:» اقدام سازمان 
ملل مبنی بر درج نام ائتالف سعودی در فهرست سیاه که به دلیل کشتار 
کودکان اتخاذ شد، به این امر انجامید که برخی از کشور     ها تهدید کردند که 
حمایت مالی خود را از بسیاری از برنامه های سازمان قطع می کنند. من در 
تصمیمی سخت ناچار شدم نام عربس��تان را از این فهرست خارج کنم!« 
فراتر از آن، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد همان بستر و جایگاهی 
است که در آن، رزمندگان حماس و کودکان شهید غزه و کرانه باختری در 
حکم تروریست و صهیونیست     هایی که آنها را به خاک و خون می کشند، در 
کسوت طرف شاکی و مظلوم قرار می گیرند. در چنین بستری، ژرمن هایی 
که در زمان گذشته و حال نام شان با نژادپرستی و تکبر گره خورده است، 
ژستی طلبکارانه به خود گرفته و مدعی حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان 
هستند. چه تناس��ب معناداری میان این » بازیگر«  و »بستر « وجود دارد. 

چقدر این دو به هم می آیند!
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 استقبال رابرت مالی از قطعنامه ضد ایرانی
مذاکره کننده ارشد امریکا در مذاکرات رفع تحریم های وین، از قطعنامه 
ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال کرد.  رابرت 
مالی با تکرار ادعا    هایی علیه تهران، در حساب کاربری خود در توئیتر 
تصویب این قطعنامه را نشان دهنده »عزم جامعه بین المللی برای توجه 
به موارد جدی نقض حقوق بشر « توصیف کرده است. او در ادامه نوشته 
است: »همان طور که نماینده امریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان 
ملل گفت، مقام های ایرانی نمی توانند این سرکوب خشونت آمیز را به 

صورت گمنام انجام دهند. جامعه بین المللی نظاره گر است.«
-----------------------------------------------------

  شکایت برادر ابومهدی المهندس علیه ترامپ و پمپئو
برادر شهید ابومهدی المهندس در دادگاهی عراقی علیه شخصیت های 
عراقی و امریکایی که در میان آنها ترامپ و الکاظمی وجود دارند، شکایت 
کرد.  به گزارش السومریه، محمد حسن جعفر محمد، برادر شهید ابومهدی 
المهندس نایب رئیس وقت س��ازمان حشدالشعبی علیه شخصیت های 
عراقی و امریکایی دخیل در ترور فرماندهان پیروزی در فرودگاه بین المللی 
بغداد اقامه دعوا کرد. این شکایت علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
امریکا و وزیر خارجه او مایک پمپئو و سفیر آن در عراق و شخصیت های 
عراقی شامل مصطفی الکاظمی نخست وزیر س��ابق و ضیاء الموسوی از 
مقامات اطالعاتی سابق عراق، در دادگاه الکرخ بغداد تنظیم شده است. در 
این شکایت از محضر محترم دادگاه خواسته شده است که اقدامات حقوقی 

الزم را علیه افرادی که از آنها شکایت شده است به عمل آورند. 
-----------------------------------------------------

  تظاهرات ایرلندی     ها در اعتراض به بحران مسکن
همزمان با تشدید اعتراضات در کشورهای مختلف اروپایی علیه بحران 
اقتصادی، ایرلندی های معترض به بحران مس��کن دست به تظاهرات 
زدند.  منابع رسانه ای گزارش دادند، هزاران نفر از مردم ایرلند روز      شنبه 
با برگزاری تظاهرات در »دوبلین«، از دولت این کش��ور خواس��تند به 
بحران مسکن و بی خانمانی رسیدگی کند. برپایی تظاهرات ایرلندی     ها 
در شرایطی انجام شده که مردم کشورهای مختلف اروپایی طی ماه های 
اخیر بار    ها در اعتراض به بحران افزایش بهای انرژی و قیمت مواد غذایی 

تظاهرات کردند. 
-----------------------------------------------------
  فشار امریکا بر رژیم صهیونیستی برای کاهش ارتباط با چین

منابع خبری گزارش داده اند دولت امریکا، رژیم صهیونیستی را برای 
کاهش رواب��ط اقتصادی با چین تحت فش��ار قرار داده اس��ت.  پایگاه 
آکسیوس به نقل از این دو مقام نوش��ته کابینه امنیتی اسرائیل چند 
هفته قبل تصمیمی برای افزایش نظارت     ها از سوی کابینه رژیم روی 
سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ کرده است. در حالی که در این تصمیم 
به صورت مستقیم از چین اسمی برده نشده اما مقام های مورد استناد 
آکس��یوس گفته اند که سیاست جدید تل آویو پاس��خی به فشارهای 
دوساله دولت جو بایدن برای کاهش نقش چین در بخش     هایی مانند 
انرژی، زیرساخت ها، ارتباطات راه دور و حمل و نقل است.  گروه موسوم 
به »کمیته بررس��ی س��رمایه گذاری های خارجی « قرار است تمامی 
سرمایه گذاری های باالی 20 درصد در شرکت های بخش های مختلف 

را مورد بررسی قرار دهد. 

صهیونیست     ها از ترس فلسطینی ها
خودزنی می کنند

بنابر آنچه منابع عبری هم آن را تأیید کرده اند، یک صهیونیست 
در شمال شرق قدس اشغالی به تصور اینکه در برابر یک فلسطینی 
قرار گرفته است، یک صهیونیس�ت دیگر را هدف گلوله قرار داد. 
صهیونیس��ت    ها فروردین ماه گذش��ته، ادعای قصد حمل��ه یک جوان 
فلسطینی برای تصاحب سالح یک سرباز صهیونیست در عسقالن را در 
شرایطی مطرح کردند که بنابر اعالم ش��بکه عبری کان، فردی که قصد 
داشته است سالح این افس��ر صهیونیس��ت را تصاحب کند نه تنها یک 
یهودی بوده، بلکه این فرد از تیمارس��تان فرار کرده و قصد داشته است 
سالح ام-۱۶ را از افسر صهیونیست بگیرد. واقعیت آنچه صهیونیست    ها از 
آن دم می زدند از این قرار بود که فرمانده لشکر وقتی می بیند که این فرد 
در حال دویدن به سمت اوست، از او می خواهد که بایستد. ولی این فرد 
همچنان به سمت او می دود و افسر صهیونیست نیز او را به قتل می رساند. 
در تازه     ترین مورد از موارد توهمی صهیونیس��ت    ها درباره خطراتی که از 
ناحیه مبارزان فلسطینی متوجه آنهاست، منابع خبری عبری از خودزنی 
شهرک نشینان رژیم صهیونیستی در شمال شرق قدس اشغالی خبر دادند. 
یک شهرک نشین به صورت اشتباهی در پمپ بنزینی نزدیکی »مخماس « 
به یک اشغالگر صهیونیس��ت دیگر تیراندازی کرد. فقط به این دلیل که 
گمان می کرد، شهرک نشین مضروب، یک فلسطینی است. صهیونیست 
زخمی به بیمارستان »شعاری تسیدیک« انتقال داده شده است. وضعیت 
این اسرائیلی وخیم توصیف شده اس��ت. در پی این تحوالت، سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد، صبح روز یک    ش��نبه رزمایشی در 
مرزهای شمالی )اراضی اشغالی( آغاز شد که تا روز پنج  شنبه ادامه خواهد 
داشت و شامل مشارکت گسترده نیرو    ها با هدف آمادگی برای سناریوهای 

عملیاتی متعدد و هماهنگی میان نیروهای زمینی و هوایی خواهد بود. 
 یک صهیونیست افراطی در سمت امنیتی جدید

صهیونیست    ها در ش��رایطی درباره وضعیت امنیتی، لرزه بر اندام شان 
افتاده اس��ت که بر اس��اس توافقنامه ائتالفی با حزب لیکود به رهبری 
بنیامین نتانیاهو و با وجود هش��دارهای بین الملل��ی و امریکا، ایتامار 
بن گویر، سیاستمدار راست افراطی وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی 
خواهد بود. وزارت امنیت ملی یک پس��ت جدید ب��وده به جای وزارت 
امنیت داخلی اما با اختیارات بیش��تر از جمل��ه مدیریت پلیس مرزی 
در کرانه باختری شامل ش��هر قدس و مسجداالقصی ایجاد شده است. 
اختیارات وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیس��تی عالوه بر گارد » ملی«، 
شامل پلیس سبز )وزارت حفاظت از محیط زیست( خواهد بود که یگان 
رسیدگی به خطرات زیست محیطی و گشت های سبز است که زیر نظر 
مدیریت منابع طبیعی و فضاهای سبز و مدیریت اراضی وابسته به وزارت 
دارایی فعالیت می کند. همچنین توافق یادشده شامل گسترش اختیارات 
وزارت توسعه النقب و الجلیل از جمله مسئولیت روند مشروعیت بخشی 
به شهرک های پراکنده موجود در کرانه باختری اشغالی است. بن گویر 
به عنوان یک شهرک نشین س��اکن کرانه باختری، مدت هاست که از 
مخالفان سرسخت دولت فلسطین است. او در جریان مبارزات انتخاباتی، 
اسلحه ای را به سوی تظاهرکنندگان فلسطینی در قدس شرقی اشغالی 
نش��انه رفت. او همچنین از دعای یهودیان در مس��جداالقصی، مکانی 
مقدس برای مسلمانان و یهودیان، حمایت می کند. بن گویر همچنین 
درباره فلسطینی     ها گفته اس��ت: »هر کسی که کوکتل مولوتوف حمل 
می کند، باید تیر باران ش��ود.« حازم قاسم، س��خنگوی حماس درباره 
انتخاب چنین فردی گفت که معامله بن گویر با نتانیاهو به این معناست 
که دولت جدید اسرائیل » فاشیستی تر و افراطی تر « خواهد بود. جهاد 
اسالمی نیز تنش های بیشتر را پیش بینی کرد. بنی گانتس، وزیر جنگ 
این رژیم با انتقال مسئولیت گارد مرزی منطقه کرانه باختری به وزارت 
جنگ به ریاست بن گویر مخالفت کرد. وی معتقد است که ایده ایجاد 
ارتش��ی ویژه برای بن گویر در کرانه باختری به یک شکس��ت امنیتی 
خطرناک ختم خواهد شد. گانتس افزود: »زمانی که گارد مرزی تحت 
امر فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش نباش��د یا زمانی که نیروهای این 
گارد برخالف نیاز ارتش، دستور عملیات در منطقه دریافت کنند، یک 
فاجعه امنیتی رخ خواهد داد. ما گام بزرگی به سوی توافق ائتالف کامل، 

به سمت تشکیل یک دولت کاماًل راست گرا برداشتیم.«

47هزار شهید یمنی 
در 8 سال  جنایات سعودی    ها 

داد،  گ�زارش  یم�ن  عین االنس�انیه  حقوق�ی  مرک�ز 
 ۶۷۳ و  ه�زار   ۴۷ یم�ن،  جن�گ  از  روز   ۲۸۰۰ ظ�رف 
۸۸۰۰ ک�ودک کش�ته و زخم�ی ش�دند.  یمن�ی از جمل�ه 
به گزارش ش��بکه المس��یره یمن، مرکز حقوق بش��ری یمنی » عین 
االنسانیه « )چشم بشریت( به تازگی با انتشار گزارشی، به جنایات دشمن 
امریکایی-عربستانی-اماراتی در حق یمنی     ها در طول 2۸00روز از جنگ 
در این کش��ور پرداخت. این مرکز در گزارش خود اعالم کرد، در مدت 
2۸00 روز از جنگ یمن، ۱۸ هزار و ۱۳ یمنی به شهادت رسیده و 29 
هزار و ۶۶0 تن دیگر زخمی شدند که از این تعداد ۴0۶۱ کودک شهید 
شده و ۴۷۳9 کودک دیگر نیز زخمی شدند، همچنین از این تعداد 2۴5۴ 
زن به شهادت رسیده و 29۶۶ زن دیگر زخمی شدند. عین االنسانیه در 
ادامه گزارش داد، جنگ در یمن در طول 2۸00 روز موجب ویرانی 59۸ 
هزار و ۷۳۷ منزل مسکونی، ۱۸2 زیرساخت دانشگاهی، ۱۶۷9 مسجد، 
۳۷9 زیرساخت گردشگری، ۴۱5 بیمارستان و مرکز بهداشتی، ۱2۴2 
مدرسه و مرکز آموزشی، ۱۴0 زیرساخت ورزشی، 255 مکان تاریخی، 
۶۱ زیرساخت رسانه ای و ۱0 هزار و ۸0۳ زمین کشاورزی شد. در ادامه 
گزارش یاد شده آمده اس��ت، در طول جنگ علیه یمن، جنگنده های 
دش��من ۱5 فرودگاه، ۱۶ بندر، ۳۴۴ نیروگاه برق، ۷099 جاده و پل را 
هدف قرار داده و ۶۱۶ شبکه و ایستگاه ارتباطی، 29۷۴ مخزن و شبکه 
آب و 2۱0۱ زیرساخت دولتی را ویران کردند. این مرکز حقوقی یمنی 
درباره زیرساخت های اقتصادی آسیب دیده در طول جنگ یمن تأکید 
کرد، دشمن ۴0۷ کارخانه، ۳۸5 تانکر سوخت، ۱2 هزار و ۳0 زیرساخت 
تجاری و ۴5۴مرکز پرورش دام و طیور را هدف قرار داد. مرکز یاد شده در 
پایان نیز اعالم کرد، دشمن ۱0هزار و ۱۱2 وسیله نقلیه، 99۸ کامیون 
مواد غذایی، ۷00 بازار، ۴۸5 قایق ماهی گیری، ۱0۱۴انبار مواد غذایی 
و ۴25 پمپ بنزین را منهدم کردند. از سوی دیگر، وزارت بهداشت یمن 
نسبت به در خطر بودن جان بیش از 5 هزار بیمار یمنی مبتال به نارسایی 
کلیوی به دلیل کمبود دارو در نتیجه محاصره این کشور توسط ائتالف 
متجاوز سعودی هشدار داد. وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن در این 
باره اعالم کرد که ائتالف متجاوز عربی به رغم کمبود دارو مانع از ورود این 
دارو    ها و تجهیزات حیاتی به یمن می شود. وزارت بهداشت یمن همچنین 
از سازمان ملل خواست در موضوع ورود دارو    ها و تجهیزات پزشکی مورد 

نیاز برای نجات جان بیماران در یمن مداخله کند. 

دکترحنيفغفاری

جن�گ اوکرای�ن    گزارش  یک
وارد  درحال�ی 
دهمین ماه خود ش�ده اس�ت که نیات اصلی 
امری�کا از جنگ اف�روزی در اروپا ب�رای خود 
متحدان این کش�ور هم عیان ش�ده اس�ت و 
تعدادی از مقامات رس�می اروپایی نسبت به 
رویکرد دولت جو بایدن خشمگین هستند و 
در عین حال امریکایی     ها را به منفعت طلبی از 

این جنگ متهم می کنند. 

به گزارش »جوان«، درحالی که مقامات کاخ سفید 
مدعی هستند که از اوکراین و اروپایی    ها در برابر 
روسیه دفاع می کنند، هرچه جنگ اوکراین به جلو 
می رود، ابعاد جدیدی از نیات امریکا برمال می شود 
که نشان می دهد این کشور دنبال سودجویی است 
و هیمن مسئله خشم اروپایی    ها را در پی داشته 
است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز یک    شنبه 
به نش��ریه پولیتیکو گفت: »اگر هوش��مندانه به 
مس��ئله نگاه کنید، واقعیت این است که امریکا 
بیشترین منفعت را از این جنگ می برد زیرا این 
کشور در حال فروش بیش��تر گاز با قیمت باال و 
فروش تسلیحات اس��ت.«  جوزف بورل، مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا نیز از واشنگتن 
خواست به نگرانی های اروپا پاسخ دهد. وی گفت: 
»دوستانمان -امریکایی ها- تصمیماتی می گیرند 
که تأثی��ر اقتص��ادی روی م��ا دارد.« همزمان با 
افزایش قیمت سوخت در اروپا، تعدادی از مقامات 
ارشد در بروکس��ل و سایر کش��ورهای اتحادیه 

اروپا از رویک��رد دولت امریکا ناراضی هس��تند. 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه گفت که 
قیمت باالی گاز امریکا » س��ازگار « نیس��ت و از 
طرفی وزیر اقتصاد آلمان هم از واشنگتن خواست 
» همبستگی « بیش��تری در راس��تای کمک به 
کاهش هزینه انرژی نش��ان دهد. به گفته بورل، 
امریکا تاکنون بزرگ تری��ن کمک کننده نظامی 
به اوکراین محسوب شده و بیش از ۱5/2 میلیارد 
دالر تسلیحات و تجهیزات به این کشور از ابتدای 
شروع جنگ ارس��ال کرده اس��ت. خود اتحادیه 
اروپا هم تاکنون ح��دود ۸میلی��ارد دالر کمک 
نظامی به اوکراین ارس��ال کرده اس��ت. نگرانی 
اروپایی    ها درحالی است که امریکا، شکایت های 
اروپا را رد کرده و س��خنگوی شورای امنیت ملی 
دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا اظهار کرد: 
افزایش قیمت گاز در اروپا توسط والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه و جنگ انرژی که او علیه 
اروپا به راه انداخته، ایجاد ش��ده است. صادرات 
گاز طبیعی از امریکا به اروپا به طرز چشمگیری 
افزایش یافته و این مسئله اروپا را قادر ساخته از 

وابستگی به روسیه دوری کند. 
امریکا اگرچه در ظاهر با کمک های تس��لیحاتی 
سعی دارد نشان دهد که از متحدانش در مقابل 
روسیه حمایت می کند اما جنگ اوکراین را خود 
واشنگتن به راه انداخت تا بتواند برنامه های خود 
را در اروپا به پیش ببرد. امریکا با قطع صادرات گاز 
روس��یه، ذخایر گازی خود را با چهار برابر قیمت 
روس    ها به اروپا می فروشد تا از این طریق بخشی از 

هزینه های تسلیحاتی خود را جبران کند. از طرف 
دیگر، گزارش    هایی منتشر شده است که امریکا 
قوانین جدیدی را تصویب کرده که به غول های 
اقتصادی اروپا اجازه می دهد شرکت های شان را 
به خاک ایاالت متح��ده انتقال دهند؛ اقدامی که 
خش��م آلمان و فرانسه را در پی داش��ته است. با 
توجه به بحران انرژی در اروپا، برخی ش��رکت    ها 
از سیاست های جدید واشنگتن استقبال کرده اند 
و قرار اس��ت در این زمین��ه تصمیم گیری کنند؛ 
اقدامی که در صورت عملی شدن، می تواند اروپا 
را با بحران اقتصادی عظیمی مواجه کند، زیرا این 
مسئله باعث می شود قدرت اقتصادی امریکا بیش 
از پیش افزایش یابد و اروپایی    ها در حالت ضعف 
قرار خواهند گرفت و وابستگی آنها به واشنگتن 
بیشتر خواهد شد، س��ناریویی که امریکایی    ها از 
سال    ها پیش دنبال آن بودند تا اروپا را زیر سلطه 
خود بگیرند. امریکا ک��ه از میدان جنگ اوکراین 
فرسنگ    ها فاصله دارد اروپا را به جنگ با روسیه 
فرس��تاده اس��ت تا با کمترین هزینه برنامه های 
جهانی خود را که همان تضعیف روسیه و متحدان 
اروپایی اس��ت، محقق کند تا در موضع برتر قرار 

گرفته و هژمونی خود را حفظ کند. 
از همان ابتدای ش��روع جنگ در اوکراین برخی 
ناظران بر این باور بودند ک��ه امریکا عامدانه این 
جنگ را به راه انداخت تا بتواند رقیب روسی خود 
را زمینگیر کند اما این جنگ بیش از آنکه مسکو 
را ضعیف کند، بیشتر اروپایی    ها را متضرر کرد و 
بحران انرژی که اخیراً به وجود آمده، سراسر اروپا 

را در وضعیت سختی قرار داده است و میلیون    ها 
نفر در کش��ورهای مختلف با برگزاری اعتراضات 
خیابانی خواهان پایان دادن به جنگ اوکراین و 
تأمین نیازهای انرژی خود هستند و در ایجاد این 

بحران ها، واشنگتن نقش مهمی داشته است. 
 تسلیحات غرب رو به پایان 

به رغم ادعای مقامات غربی مبنی بر اینکه جنگ 
اوکراین تا هر وقت ادامه داشته باشد از آن حمایت 
خواهند کرد اما از هم اکنون ذخایر تسلیحاتی این 
کشور رو به اتمام اس��ت. روزنامه نیویورک تایمز 
دیروز گزارش داد که دو س��وم کش��ورهای عضو 
این ائتالف نظامی غربی ذخایر تس��لیحاتی قابل 
ارسال خود به اوکراین را تمام کرده اند. یک مقام 
ناتو به این روزنامه گفت: »پتانس��یل تسلیحاتی 
کش��ورهای کوچک برای ارس��ال به اوکراین ته 
کش��یده و 20کش��ور از ۳0 عضو ناتو هم تقریباً 
به انتهای منابع خود رس��یده اند«. این منبع که 
نام یا س��متش فاش نش��د، گفت که ۱0 کشور 
باقیمان��ده در ناتو که عموم��اً دولت های قوی تر 
مانند فرانس��ه، آلمان، ایتالیا و هلند هستند، به 
ارس��ال کمک نظامی به اوکرای��ن ادامه خواهند 
داد. این گزارش درحالی است که مقامات غربی 
سعی دارند اینگونه وانمود کنند که روسیه هم به 
لحاظ تسلیحاتی در موقعیت مشابهی قرار گرفته 
است. وزارت دفاع انگلیس مدعی شد که روسیه 
در حال شلیک موش��ک های کروز قدیمی بدون 
کالهک هسته ای به سمت اهداف اوکراینی است، 
زیرا ذخایر تسلیحاتی والدیمیر پوتین بسیار کم 
ش��ده اس��ت. به گزارش روزنامه گاردین، وزارت 
دفاع انگلیس روز      شنبه در تازه     ترین به روزرسانی 
اطالعات��ی خود گ��زارش داد که » بعید اس��ت « 
ابتکارات نیروه��ای والدیمیر پوتی��ن به » اثرات 
قابل اتکایی برسد.«  آنچه به عنوان مدارک آورده 
 ۱5-AS ش��ده، تصاویری از موش��ک های کروز
کنت هواپرتاب است که ظاهراً سرنگون شده اند. 
گفته می شود که این موشک     ها در دهه ۱9۸0 به 
عنوان یک سیستم حمل هسته ای طراحی شده  
بودند. به گفته وزارت دفاع انگلیس، کالهک های 
هسته ای این موش��ک     ها احتماالً با شن و خرده 
سنگ جایگزین شده اند و کرملین امیدوار است 
که این موشک     ها بتوانند دفاع هوایی اوکراین را 

منحرف کنند. 
از سوی دیگر، روزنامه واشنگتن پست روز یک    شنبه 
در گزارشی نوشت: جمهوریخواهان به رغم اینکه 
در مجلس نمایندگان اکثری��ت قاطعی را هم در 
انتخابات میان دوره ای به دست نیاوردند به دولت 
بایدن هشدار داده اند انتظار نظارت بسیار سخت تر 
بر کمک های نظامی به اوکراین را داشته باشد. این 
درحالی است که دولت امریکا در هفته های اخیر 
تالش کرده اقدام های خود را در راس��تای ردیابی 
س��الح های ارس��الی علنی کند. وزارت خارجه و 
پنتاگون هر دو طرح     هایی از جمله تحقیقات بیشتر 
را ارائه کردند تا مانع از افتادن سالح های امریکایی 

به دست » نااهالن « شوند. 

شمال سوریه زیر آتش توپخانه ای ترکیه
پیش از شروع عملیات زمینی

درحالی که روسیه و امریکا سعی دارند ترکیه 
را از ش�روع دور جدی�د عملیات در ش�مال 
س�وریه بازدارند، مقامات آنکارا تصمیم خود 
را برای عملی�ات نظامی گرفته ان�د و در حال 
حاضر ب�ا آتش توپخان�ه بس�یاری از مناطق 
شمالی سوریه را می کوبند که در این حمالت 
دهها نفر از کرد     ها کش�ته و زخمی ش�ده اند. 

با گذشت ۱0 روز از شروع حمالت هوایی ارتش 
ترکیه به مواضع گروه های تروریس��تی وابسته 
به گروه پ.پ.ک در شمال س��وریه، دامنه این 
عملیات روز به روز گسترده تر می شود. نیروهای 
ترکیه از روز       شنبه با استفاده از سیستم توپخانه ای 
برخی مناطق شمالی سوریه را مورد هدف قرار 
دادند. خبرگزاری رسمی س��وریه )سانا( به نقل 
از منابع محل��ی اعالم کرد ک��ه نیروهای ترکیه 
روز یک     ش��نبه مناطق��ی را در حومه الحس��که 
و الرقه واقع در ش��مال س��وریه ه��دف حمالت 
توپخانه ای قرار دادن��د. تعدادی خمپاره و گلوله 
توپخانه نیروهای ترکیه و عناصر وابسته به این 
کش��ور به منطقه »الزهیریه « و »خراب رشک « 
در شمال ش��هر الحس��که اصابت کرد که بر اثر 
آن تعدادی از منازل ساکنان این منطقه آسیب 
دید. منابع محلی در حومه رقه نیز اعالم کردند 
که نیروهای ترکیه و عناصر وابسته به این کشور 
با خمپاره منطقه الهوشان را در حومه تل ابیض 
در شمال رقه هدف قرار دادند. این در حالی است 
که حمالت جنگنده های ارتش ترکیه در مناطق 
مختلفی از ش��مال س��وریه ادامه یافت و در این 
حمالت بخش های مختلفی از مواضع نیروهای 
کرد س��وری هدف بمباران قرار گرفت. براساس 
گزارش      ها بامداد یک     ش��نبه نی��ز جنگنده های 
ترکیه به مواضع مشترک گروه کردی یگان های 
مدافع خلق )YPG( و ارتش سوریه در تل رفعت و 

اطراف پایگاه هوایی مناق حمله کردند. 

وزارت دفاع ترکیه دیروز اعالم کرد، در عملیات 
نظامی دو روز گذش��ته ۱2 ش��به نظامی گروه 
»نیروهای دموکراتیک س��وریه « در شمال این 
کشور کشته ش��دند. منابع رسانه ای می گویند 
طی پنج روز عملیات هوای��ی ترکیه در مناطق 
کردنشین در ش��مال س��وریه، دست کم ۱25 
شبه نظامی و غیرنظامی کشته یا زخمی شده اند. 
همزمان با تش��دید تهدیدهای آنکارا مبنی بر 
حمله زمینی به شمال سوریه، رسانه      ها تصویری 
از ورود تجهیزات نظامی ترکیه به شمال سوریه 
منتش��ر کردند. س��ازمان غیردولتی موسوم به 
دیده بان حقوق بشر س��وریه در همین ارتباط 
اعالم کرد که نیروهای ارتش سوریه روز       شنبه 
ح��دود 20خودروی زره��ی از جمل��ه تانک و 
توپخانه را در این جبهه واقع در مناطق شمالی 
سوریه مستقر کردند. این آرایش نظامی نشان 
می دهد که ترکیه برای اجرای عملیات زمینی 
آماده می شود و مقامات آنکارا هم اخیراً بار     ها به 

این مسئله اشاره کرده اند که عملیات گسترده ای 
در راه است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه گفته است که تا نابودی کامل تروریست     ها 
عملیات را ادامه خواهند داد تا امنیت مرزهای 
جنوبی این کشور تضمین شود. اجرای عملیات 
زمینی در ش��مال س��وریه برنامه ای اس��ت که 
اردوغان از س��ال     ها پیش در رویای آن است تا 
بتواند با استقرار نیروهای ترکیه مناطق شمالی 
سوریه را در اختیار خود داش��ته باشد ؛ اقدامی 
که مقامات دمشق به آن هشدار داده اند که این 
برنامه بازی با آتش اس��ت ک��ه می تواند تبعات 

جبران ناپذیری داشته باشد. 
  تالش امریکا و روس�یه برای جلوگیری 

از عملیات 
با وجود اصرار آنکارا برای اجرای عملیات زمینی 
در س��وریه برای مقابله با گروه های تروریستی، 
روزنامه »االنباء « خبر داد، با تشدید تهدیدهای 
ترکیه برای آغاز عملیات نظامی علیه شبه نظامیان 

کرد در شمال سوریه، گزارش      هایی از تالش های 
جداگانه روس��یه و امریکا ب��رای منصرف کردن 
آنکارا از عملی کردن این تهدید منتش��ر ش��ده 
است. نیکالس گرنجر، فرس��تاده امریکا، ابتکار 
واشنگتن را برای تشدید تنش میان نیروهای کرد 
و ترکیه هدایت می کند تا مانع از عملیات زمینی 
ترکیه ش��ود که گفته می ش��ود »عین العرب« 
)کوبانی(، منبج و تل رفعت را در بر خواهد گرفت. 
مذاکراتی نیز میان یک هیئت از وزارت خارجه 
امریکا و فرماندهان نیروهای دموکرات س��وریه 
برای یافت��ن فرمولی از تفاهم م��ورد قبول همه 
طرف      ها در این راس��تا در جریان است. همزمان 
روسیه پیشنهاد داده است نیروهای لشکر پنجم 
سوریه در مناطق نوار مرزی مستقر شود و سایر 
نیروهای وابس��ته به دمش��ق باز گردند اما این 
پیش��نهاد با مخالفت کرد     ها همراه ش��ده و آنها 
مدعی شده اند که آماده رویارویی با حمله زمینی 
ترکیه هستند. ترکیه هم شروط خود برای عدم 
عملیات نظامی را به واش��نگتن اعالم کرده که 
مهم  ترین آن عقب نش��ینی کرد     ها از نوار مرزی 
تا عمق ۳0کیلومتری، اخ��راج عناصر پ.ک.ک 
از منطق��ه، توقف حمای��ت امری��کا از نیروهای 
دموکراتیک سوریه، انحالل نهادهای خودمختار 
و استقرار نهادهای دیده بانی ترکیه در امتداد نوار 
مرزی اس��ت. تنش      ها بین آنکارا و شبه نظامیان 
کرد، پ��س از حمل��ه تروریس��تی ۱۳ نوامبر در 
خیابان اس��تقالل در اس��تانبول ش��دت گرفته 
است. طی این حمله، ش��ش نفر کشته و ۸۱ نفر 
زخمی شدند. ترکیه این گروه      ها را مسئول انفجار 
معرفی کرده است. ترکیه امریکا را به حمایت از 
این گروه     ها متهم می کند و خواس��تار بازنگری 
در این سیاست     ها شده است. امریکایی ها سعی 
دارند اجازه ندهند ترکیه علیه کرد     ها وارد عمل 
ش��ود زیرا این اقدام را برخ��الف منافع خود در 

سوریه می دانند. 

دوشنبه7آذر1401| 3جمادیاالول1444|

خشم اروپا از اوکراین خوری امریکا
 یک مقام ارشد اتحادیه اروپا: واقعیت این است که امریکا بیشترین منفعت را از جنگ اوکراین می برد 

زیرا در حال فروش بیشتر گاز با قیمت باال و فروش تسلیحات است
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