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جهاننما

زلنسکی: میلیون ها نفر در اوکراین 
دچار قحطی خواهند شد

زلنسکی هشدار داد 
میلیون ها نفر به دلیل 
محاصره بنادر اوکراین 
در دریای سیاه توسط 
روســیه دچار قحطی 

می شــوند و افزود: این روند جهان را در آستانه 
یک بحران وحشــتناک غذایی قرار می دهد. به 
گزارش رویترز، روســیه بخش هــای بزرگی از 
سواحل اوکراین را تصرف کرده که این مساله  به 
توقف صادرات محصوالت کشاورزی و باال رفتن 
قیمت غالت در سطح جهانی منجر شده است. 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین 
گفت، کشــورش در حال حاضر نمی تواند حجم 
زیادی از غالت شــامل گندم، ذرت، روغن های 
گیاهی و ســایر محصوالت کشــاورزی را صادر 
کند. وی در بیانیه ای ویدئویی در مراســمی در 
نیویورک برای تعیین صد فرد تاثیر گذار جهانی 
در سال ۲۰۲۲ از دید مجله تایم گفت: میلیون ها 
نفر در سراســر جهان در صورت تداوم محاصره 
بنادر اوکراین در دریای سیاه توسط روسیه ممکن 
است دچار قحطی شوند. اوکراین و غرب دولت 
مسکو را متهم می کنند که از محصوالت غذایی 
به عنوان سالح استفاده می کند. روسیه می گوید 
مین های کار گذاشته شده توسط اوکراین در زیر 
دریا و تحریم های بین المللی علیه مسکو اما عامل 
این مساله اســت. کی یف اغلب کاالهای خود را 
از طریق بنادر دریانوردی صــادر می کرد، اما از 
زمان حمله روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، مجبور 
شــد غالت را با قطار از طریق مرز غربی اوکراین 
یا از طریق بنادر کوچــک رودخانه دانوب صادر 
کند. زلنسکی که در فهرست ۱۰۰ فرد تاثیرگذار 
سال ۲۰۲۲ مجله تایم قرار دارد، گفت که از جو 
بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده به خاطر 
یکپارچگی جهان آزاد در زمان بروز تهدید روسیه 
سپاسگزار است. وی همچنین از متحدان اوکراین 
خواست تا تسلیحات بیشتری را برای این کشور 
ارسال کنند و افزود: تســلیحات و تحریم ها یک 
واکسن هستند؛ یک واکسن علیه کووید-۲۲ از 
سوی روســیه. انزجار و تنفر یک ویروس است و 
حتی مرگباتر از کروناســت و ما در مورد روسیه 

همین روند را دنبال می کنیم.
    

 ترامپ به »تالش برای کودتا«
 در کنگره متهم شد

در جریان جلسه ای 
تاریخــی در کنگــره 
آمریکا، دونالد ترامپ، 
رئیــس جمهــوری 
پیشــین آمریــکا به 

»تالش بــرای کودتا« از طریق ســازماندهی 
شــورش در کنگره این کشــور متهم شد. لیز 
چنی، نماینده حزب جمهوری خواه در جریان 
این جلسه گفت آتش این حمله را دونالد ترامپ 
روشن کرد. بنی تامپسون، یک نماینده حزب 
دموکرات نیــز گفت این حمله دموکراســی 
آمریکا را به خطر انداخته اســت. روز ششــم 
ژانویه ۲۰۲۱، درحالی که روند تایید پیروزی 
جو بایدن بــه عنوان رئیــس جمهوری بعدی 
کشور در جریان بود، هواداران ترامپ به کنگره 
آمریکا یورش بردند. بعد از نزدیک به یک سال 
تحقیق، کمیته منتخب به رهبری دموکرات ها 
در مجلــس نمایندگان کار خــود را با نمایش 
تصاویری از مصاحبه هایی آغاز کرد که از اعضای 
حلقه نزدیک به دونالد ترامپ تهیه شده بود. در 
یکی از این مصاحبه ها بخشــی از صحبت های 
بیل بار، دادستان کل وقت در آمریکا به نمایش 
در آمد کــه می گوید ادعای ترامــپ مبنی بر 
دزدیده شــدن نتیجه انتخابات، »مزخرف« 
است. بار در این مصاحبه گفته است: نمی توانیم 
در دنیایی زندگی کنیم که دولت قبل، بر اساس 
دیدگاهش، بدون مدرک مشخص ادعای تقلب 
انتخاباتی بکند و بخواهد در قــدرت بماند. به 
گزارش بی.بی.سی این جلســه در عین حال 
شهادت ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری 
سابق آمریکا را نیز شــامل می شد که گفته بود 
رد ادعای پدرش از سوی دادستان کل کشور را 
پذیرفته است. پیش از آغاز جلسه، دونالد ترامپ 
این روند را »یک کالهبرداری سیاسی« خواند. 
قرار اســت پنج جلســه دیگر در این مجموعه 
انجام شود. رئیس جمهوری سابق آمریکا علنا 
اشــاراتی تلویحی درباره نامزدی در انتخابات 
ســال ۲۰۲۴ مطرح کــرده اســت و کماکان 
ادعاهای بی اســاس خود را دربــاره انتخابات 
پیشین آمریکا تکرار می کند. بنی تامپسون، که 
ریاست کمیته منتخب را برعهده دارد گفت که 
شورش کنگره تالش گستاخانه ای برای ساقط 

کردن دولت بوده است.

برخی تحلیلگران 
دست راستی در اسرائیل 

سفر بنت به ابوظبی را با 
مساله ایران و تنش های 
اخیر تل آویو و تهران در 

یک راستا ارزیابی کرده اند، 
ولی برخی دیگر مباحث 
دوجانبه و حتی برخی از 

مسائل داخلی اسرائیل را 
عامل سفر دانستند

 این روزها تحرکات اســرائیل در 
رســانه های داخلی و خارجی تقریباً 
بیشــترین آمار خبرهــا را به خود 
اختصاص داده اســت و این صرفاً به 
مساله فلسطین مربوط نیست، بلکه 
پرونده های دیگری هم در این میان 
وجود دارد. به عنــوان مثال از حدود 
دو تا سه هفته پیش شاهد آن بودیم 
که رژیــم صهیونیســتی در اراضی 
اشغالی یک ســری از بازداشت های 
هدفمند را در دســتور کار خود قرار 
داد و از منظری دیگر همچنان بحث 
درگیری ها در بیت المقدس همانند 
آتش زیرخاکســتر وجود دارد و این 
مسائل به نوعی یک موضوع امنیت 
پیرامونی و امنیت داخلــی را برای 
تل آویو مطرح می کند. از سوی دیگر 
باید توجه داشت که در داخل کابینه 
اســرائیل هم اختالفاتی میان جناح 
الپید – بنت با برخی دیگر از احزاب 
و جریان های سیاسی وجود دارد اما 
گفته می شــود که فعاًل هیچ تهدید 
جدی از سوی سیاســیون اسرائیل 
علیه کابینه فعلی به رهبری نفتالی 
بنت وجود نــدارد. با ایــن وجود به 

نظر می رســد که اســرائیل مجددا 
در حال تشــدید تحــرکات مرکب 
خود در منطقه اســت که البته این 
فعل و انفعاالت تا حــد رفت و آمد به 
واشنگتن و سایر نهادهای بین الملل 
تسری یافته است. در این میان برای 
تل آویو مســائل امنیتــی در درجه 
باالیــی از اهمیت قــرار دارد و باید 
گفت اسرائیل هر آنچه که در منطقه 
و فرامنطقه انجام می دهد، اساســاً 
درون مایه امنیتــی دارد. به عنوان 
مثال روز گذشــته )جمعه( شــبکه 
۱۲ تلویزیــون رژیم صهیونیســتی 
اعالم کرد که نیروهــای ارتش این 
رژیم برای مقابله با پاســخ احتمالی 
حزب اهلل لبنان به استخراج از حوزه 
مورد مناقشه کاریش توسط تل آویو 
در حالت آماده باش قرار گرفتند. در 
همین راستا، وب سایت عبری زبان 
والال نیز گزارش داد که ارتش اسرائیل 
تیمی را بــه جمــع آوری داده های 
اطالعاتی اختصــاص داده و تعداد 
هواپیماهای خــود در منطقه مورد 
مناقشه را بیشــتر کرده است. طبق 
این گزارش، ارتش اسرائیل همچنین 
گشت زنی در منطقه مذکور را تشدید 
کــرده و مقامات امنیتی اســرائیل 
هم از ارتــش خواســته اند که برای 
سناریوهای مختلف از جمله حمله 

پهپادی، موشــکی و حتی درگیری 
مستقیم آماده باشــد. این تحرکات 
ارتش اسرائیل پس از آن انجام شد که 
سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان پنج شنبه شــب در سخنانی با 
اشــاره به این موضوع که استخراج 
نفت و گاز رژیم اشــغالگر از میدان 
کاریش باید متوقف شود، استخراج 
از منطقه مورد مناقشــه را خیانت به 
مردم لبنان خواند. ایــن آماده باش 
نشان می دهد که اساساً اسرائیلی ها 
به منطقــه کاریش صرفــاً از حیث 

امنیتی نگاه می کنند و این در سطوح 
دیگر قابل لمس است. اما طی دو روز 
گذشته )پنجشنبه و جمعه( اتفاقاتی 
در منطقــه بــا محوریت اســرائیل 
رخ داده کــه عماًل بایــد آن را نوعی 
بازیگری جدید و یا حداقل »تشدید 
کنشــگری با حاصل جمع مثبت« 
برای تل آویو دانســت. بــه گونه ای 
که بســیاری از تحلیلگران معتقدند 
دستگاه دیپلماسی، ارتش و سرویس 
اطالعاتــی اســرائیل در هماهنگی 
کامل با یکدیگر بــه دنبال خلق یک 
اثر جدید در منطقه خاورمیانه و حد 
فاصل خلیج فارس تا شــمال آفریقا 
هســتند که به نوعی این مناطق را 
 باید شــاهرگ اقتصادی – امنیتی

 تل آویو دانست. 

حمله به دمشق و مخابره 
پیام از ابوظبی! 

در ســاعات ابتدایی روز گذشته 
)جمعه( خبرگزاری رسمی امارات 
)وام( اعــالم کــرد نفتالــی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که 
در ســفری غیرمنتظره پنج شنبه 
وارد ابوظبی شــده بود با محمد بن 
زاید، رئیس جدید امــارات دیدار و 
گفت وگو کرد. بر اساس گزارش های 
منتشــر شــده، بنت در ابتدای امر 

انتصاب و انتخاب محمــد بن زاید 
به عنوان حاکــم ابوظبی را تبریک 
گفت و دو طرف درباره مســیرهای 
همکاری دوجانبــه و فرصت های 
توســعه آن در زمینه های مختلف 
سرمایه گذاری، اقتصادی و توسعه 
و همچنین حوزه های امنیت غذایی، 
بهداشت و سایر بخش های حیاتی 
رایزنی کردند. به رغــم آنکه اهداف 
اصلی این سفر توســط هیچ یک از 
طرفین اعالم نشده بود؛ رسانه های 
عبری زبان اعالم کردند که ســفر 
کوتاه بنت به امارات با بحران سیاسی 
دولت رژیم صهیونیستی و از دست 
رفتن اکثریت آن در کنست )پارلمان 
اسرائیل( در ارتباط بوده است. برخی 
دیگر از تحلیلگران دست راستی در 
اسرائیل هم سفر بنت به ابوظبی را با 
مساله ایران و تنش های اخیر تل آویو 
و تهران در یک راستا ارزیابی کرده اند. 
اما در این میان باید توجه داشت که 
همزمان با این دیدار، وزارت جنگ 
رژیم صهیونیســتی با انتشار پیامی 
در صفحه اختصاصی خود در توییتر 
اعالم کرد کــه  دو بمب افکن بی ۵۲ 
آمریــکا با همراهــی جنگنده های 
اســرائیل بر فراز خلیج فارس پرواز 
و بمب افکن هــای آمریکایی در راه 
بازگشت از آســمان اراضی اشغالی 
عبور کرده اند. نکته اینجاســت که 
این وزارتخانه اعــالم کرده که پرواز 
بمب افکن های آمریکا در چارچوب 
همکاری نزدیک ارتش اســرائیل و 
ارتش آمریکا صورت می گیرد و این 
همکاری یک عامــل مهم در حفظ 
امنیت آسمان اسرائیل و خاورمیانه 
به شــمار می رود. این دقیقاً همان 
پیامی اســت که اســرائیلی ها در 
قالب یک حرکت مرکــب به تهران 
و متحدان خود مخابــره کردند؛ به 
گونه ای که بنت با اســتفاده از یک 
تحرک سیاســی در امارات، روابط 
خود با بن زاید را به رخ می کشــد و 
نیروی هوایی اســرائیل با همکاری 
آمریکا در آسمان خلیج فارس یک 
مانور امنیتــی معنادار را ترســیم 
می کنــد. اما ایــن آخر داســتان 
نیست؛ چراکه شبکه ۱۲ تلویزیون 
اسرائیل فاش کرد که دولت این رژیم 
سامانه های راداری را در کشورهای 

منطقــه از جمله بحریــن و امارات 
مستقر کرده اســت! همچنین این 
شبکه اعالم کرد که دولت جو بایدن 
درصدد دستیابی به یک توافقنامه 
دفاعی میان شــش عضو شــورای 
همکاری خلیج فارس به همراه عراق، 
مصر و اردن است و هدفش همکاری 
و هماهنگی میان دولــت آمریکا و 
اسرائیل با کشورهای عربی مذکور 
است. این مساله نشان  می دهد که 
آرایش نظامی – سیاسی اسرائیل در 
سطح منطقه در حال تغییر ریشه ای 
اســت. از ســوی دیگر خبرگزاری 
رســمی ســوریه )ســانا( از مقابله 
پدافند هوایی ارتش این کشــور با 
حمله موشکی رژیم صهیونیستی به 

دمشق خبر داد.
 بر اســاس گزارش منتشر شده، 
در ساعات ۴ بامداد روز جمعه سامانه 
پدافندی اهدافی را در آسمان مناطق 
جنوبی شــهر دمشــق رهگیری و 
منهدم کــرد که این موشــک ها از 
سوی اسرائیل شــلیک شده است. 
با وجــود اینکه گفته می شــود این 
موشــک ها رهگیری شــده اند، اما 
روزنامه ســوری »الوطن« به نقل از 
یک منبع غیررســمی گزارش داد 
که تمامی پروازها از فرودگاه دمشق 
و بالعکــس در نتیجــه حمله رژیم 
صهیونیستی به حالت تعلیق درآمده 
است! مجموع این اقدام ها به صورت 
علنی نشان می دهد که اسرائیل در 
سه محور سیاسی، نظامی و امنیتی 
در حال صحنه گردانی و کنشــگری 
جدید در منطقه اســت کــه بدون 
شک ایران هم در فهرست این فعل و 

انفعال ها قرار دارد. 

همراهی جنگنده های اسرائیل با بمب افکن های آمریکا و استقرار سامانه های راداری در منطقه؛

تشدید کنشگری تل آویو علیه ایران

طی دو روز گذشته 
)پنجشنبه و جمعه( اتفاقاتی 

در منطقه با محوریت 
اسرائیل رخ داده که عماًل 
باید آن را نوعی بازیگری 

جدید و یا حداقل »تشدید 
کنشگری با حاصل جمع 

مثبت« برای تل آویو دانست. 
سفر غیرمنتظره بنت به 

امارات و پرواز بمب افکن های 
آمریکا با همراهی 

جنگنده های اسرائیل بر فراز 
خلیج فارس در همین راستا 

قابل ارزیابی است

جهان

منابع خبری پنجشنبه شب از حمله موشکی به پایگاه نیروهای ترکیه در استان نینوای عراق خبر دادند. به گزارش السومریه 
نیوز، پایگاه »زلیکان« ترکیه واقع در موصل هدف حمله موشکی قرار گرفته است. در همین رابطه، کانال صابرین نیوز گزارش داد، 
چهار موشک از نوع گراد به سمت پایگاه زلیکان شلیک شده است. بر اساس این گزارش، ۲ فروند موشک به داخل پایگاه اصابت 
کرده و ۲ فروند دیگر نیز به اطراف روستای الدراویش برخورد کرده است. پنجشنبه گذشته 
نیز پایگاه نیروهای ترکیه هدف حمله پهپادی قرار گرفته بود. نیروهای ترکیه در پایگاه 
زلیکان در منطقه بعشیقه در شمال شرق موصل مرکز استان نینوای عراق مستقر هستند. 
دولت و مقامات عراقی تاکنون بارها از ترکیه خواسته اند که به اشغالگری خود در شمال 
عراق پایان داده و نیروهای خود را خارج کند. آنها همچنین حمالت هوایی و توپخانه ای 

مکرر ارتش ترکیه به شمال عراق را نقض حاکمیت کشورشان میدانند.

پنج کشور موزامبیک، اکوادور، سوئیس، جمهوری مالت و ژاپن از اول ژانویه ۲۰۲۳ به جمع اعضای تصمیم گیر نهاد مسئول 
سازمان ملل متحد در زمینه صلح و امنیت جهانی ملحق خواهند شــد. عبداهلل شاهد، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در 
جلسه نُهم ژوئن، نتایج رأی گیری اعضای غیردائم شورای امنیت را اعالم کرد. شورای امنیت متشکل از ۱۵ عضو است که پنج 
عضو آن به نام های آمریکا، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه اعضای دائم آن محسوب 
شده و هرکدام دارای حق وتو هستند. ده کشــور نیز به عنوان اعضای غیردائم شورای 
امنیت توسط ۱۹۳ عضو سازمان ملل به مدت دو سال انتخاب می شوند. در هر دوره از 
۴۸ ساعت پیش از آغاز رأی گیری اسامی کشورهای نامزد مشخص می شوند و محلی 
نیز برای پیشنهاد اسم سایر کشورها بر روی برگه های رأی وجود دارد. به گزارش یورو 

نیوز، نامزدها امسال برای پنج کرسی در سه گروه منطقه ای با یکدیگر رقابت کردند.

پنج عضو غیردائم جدید شورای امنیت مشخص شدندحمله موشکی به پایگاه نیروهای ترکیه در عراق

وزیر دفاع چین در گفت و گو با همتای آمریکایی اش 
بر موضع قاطع پکن در خصوص تایوان تاکید کرد. به 
گزارش الشرق قطر، »ویو فنگ« پس از دیدار با »لوید 
آستین« همتای آمریکایی اش در سنگاپور گفت طی 
این دیدار موضع قاطع پکن در خصوص تایوان را دوباره 
مورد تاکید قرار داده است.  ساعاتی پیش وزرای دفاع 
چین و آمریکا در ســنگاپور با هم دیــدار و گفت وگو 
کردند. فنــگ در کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با 
آســتین افزود: مذاکرات با وزیر دفاع آمریکا به آرامی 
پیش می رود. وزیر دفاع آمریکا هــم گفت با همتای 
چینی اش در خصوص روابط نظامی و مسائل امنیت 
منطقه ای و جهانی گفت وگو کرد. آســتین افزود: ما 
از چین می خواهیم کــه از هرگونه اقدامی که امنیت 
تایوان را بی ثبــات می کند خودداری کند. الشــرق 
قطر نوشت: پس از پایان گفت و گو، واشنگتن از پکن 

خواست از هر گونه اقدام بی ثبات کننده در مورد تایوان 
خودداری کند. در این پیوند، رویتــرز به نقل از یک 
مقام آمریکایی گزارش کرد: دیدار آســتین و فنگ بر 
روی تایوان متمرکز بود و واشنگتن بر تعهد خود برای 
تغییر ندادن سیاســت خود در این زمینه تاکید کرد 
ولی گفته می شــود که طرف چینی هشدار خود را به 

آمریکا داده است.

نمایندگان جریان صدر عراق در پارلمان این کشــور 
به درخواست رهبر این جریان نامه استعفای شان را امضا 
کردند. به گزارش بغداد الیوم، ساعاتی پس از درخواست 
مقتدی صدر، رهبــر جریان صدر عــراق از نمایندگان 
این جریان برای اســتعفا از پارلمان، ایــن نمایندگان 
اســتعفانامه های خود را امضا کردند. جریــان صدر در 
بیانیه ای در این باره اعــالم کرد: همه نمایندگان جریان 
صدر بدون استثنا در حنانه )دفتر مقتدی صدر در نجف(، 
استعفای شان را امضا کردند. در این بیانیه آمده است: این 
اقدام به دستور مقتدی صدر صورت گرفت. رهبر جریان 
صدر عصر پنج شنبه در اظهاراتی تلویزیونی گفت: ماندن 
فراکسیون صدر مانعی در برابر تشکیل دولت بوده، پس 
تمامی نمایندگان فراکسیون آماده استعفا هستند. وی 
ادامه داد: می بایست عزیزان من، نمایندگان فراکسیون 
صدر استعفاهای خود را بنویسند و بعد از دستور به آنها 

طی روزهای آتی، آن را تقدیم ریاست پارلمان کنند. در 
این میان منابع خبری عراق اعــالم کردند که این اقدام 
صدر و نمایندگان منتصب به وی به نوعی برای برون رفت 
از بحران سیاسی فعلی انجام شده ولی مشخص نیست که 
این اقدام میتواند بن بست مذکور سیاسی در بغداد را از بین 

ببرد یا خیر. 

تاکید پکن بر موضع قاطع خود در مورد تایواناستعفای جمعی نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق
خبرخبر

فرشاد گلزاری


