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پوتین متعهد به گسترش روابط
با کره شمالی شد

خبرگزاری کره شــمالی گــزارش داد، والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه در پیامی به کیم جونگ 
اون، رهبر کره شــمالی اعــام کرد که دو کشــور با 
تاش های مشترک روابط دوجانبه جامع و سازنده را 
گسترش خواهند داد. خبرگزاریاین خبرگزاری دولتی 
اعام کد که پوتین در پیام تبریک خود به مناسبت روز 
آزادی کره شمالی گفت که روابط نزدیکتر به نفع دو 
کشــور خواهد بود و به ارتقای امنیت و ثبات در شبه 
جزیره کره و شمال شرق آسیا کمک خواهد کرد. رهبر 
کره شــمالی هم در پیامی به پوتین گفت که دوستی 
روسیه و کره شمالی در جنگ جهانی دوم با پیروزی 
بر ژاپن که شبه جزیره کره را اشغال کرده بود، متبلور 
شــد. کیم در این پیام افزود که همکاری، حمایت و 
همبستگی استراتژیک و تاکتیکی بین دو کشور از آن 
زمان به سطح جدیدی در تاش های مشترک برای 
خنثی سازی تهدیدها و تحرکات نیروهای متخاصم 
رسیده است. کیم در این تلگرام گفت که روابط مسکو 
و پیونگ یانگ که در زمان مبارزه با دشمن مشترک 
در جنگ علیه ژاپن آغاز شد، به طور پیوسته تقویت و 
توســعه یافت و راه را برای سطح جدیدی از حمایت، 
همبستگی، هموار کرد. رهبر کره شمالی همچنین 
گفت که روابط و همکاری بین کره شمالی و روسیه به 
صورت پویاتر تقویت می شود و به رفاه هر دو ملت کمک 
می کند. خبرگزاری مرکزی کره شمالی مشخص نکرد 
منظور وی از نیروهای متخاصم چیست، اما معموالً 
از این اصطاح برای اشــاره به آمریــکا و متحدانش 
استفاده می کند. کره شمالی ماه ژوئیه اعام کرد که دو 
جمهوری شرق اوکراین را به عنوان کشورهای مستقل 
به رســمیت می شناســد. اوکراین نیز در واکنش به 
این موضع، بافاصله روابط خــود را با پیونگ یانگ 
قطع کــرد. روز ملی آزادی کره هر ســاله در ۱۵ اوت 
به مناســبت آزادی کره از سلطه ژاپن در سال ۱۹۴۵ 

جشن گرفته می شود.
    

معترضان مالی خطاب به فرانسه:
 72 ساعت برای خروج وقت دارید! 

منابع خبری اعام کردند کــه ده ها معترض در 
شهر گائو آخرین پایگاه نیروهای فرانسوی در مالی، 
در اعتراض به اســتمرار حضور نیروهای فرانسوی 
موسوم به برخان  دســت به تجمع و تظاهرات زدند. 
به گزارش روسیاالیوم، معترضان که خود را نیروهای 
زنده شهر گائو خواندند اعام کردند: از یکشنبه ۱۴ 
اوت ۲۰۲۲ به نیروهای فرانسوی )عملیات برخان( 
۷۲ ســاعت فرصت می دهیم که مالی را ترک کنند. 
شهر گائو پناهگاه آخرین سربازان فرانسوی در مالی 
است که عازم نیجر هســتند. روابط شورای نظامی 
حاکم در باماکو و پاریس )استعمارگر سابق آن کشور( 
در ماه های اخیر به شکل بی سابقه ای بدتر شده است. 
تصاویر دریافتی توســط خبرگزاری فرانسه نشان 
می دهد که معترضان بنرهایی با نوشته های برخان 
خارج شو، برخان، پدرخوانده گروه های تروریستی 
و متحد آنها و هیچ قــدرت خارجی نمی تواند مالی را 
به غنیمت خود تبدیل کند، در دســت داشتند. این 
پیام ها به ویژه در محافل نیروهای ضد فرانسوی و در 
شبکه های اجتماعی در حال پخش است. پیشتر در 
پی تنش میان آلمان و نظامیان حاکم بر مالی، وزیر 
دفاع آلمان مأموریت ارتش در این کشور را تا اطاع 
ثانوی به حالت تعلیق درآورد. نظامیان حاکم بر مالی 
که رابطه نزدیکی با روسیه دارند، به واحدهای آلمانی 
اجازه پرواز در آسمان مالی را نمی دهند. کشور مالی 
با جمعیتی حــدود ۲۰ میلیون نفر، از ســال ۲۰۱۲ 
تاکنون ســه کودتای نظامی را تجربه کرده است و از 
نظر سیاسی بسیار بی ثبات اســت. از زمان کودتای 
اخیر در ماه مه ۲۰۲۱، این کشــور توسط یک دولت 
نظامی موقت رهبری می شود که روابط بسیار نزدیکی 
با روسیه و شبه نظامیان روسی موسوم به جریان واگنر 
دارد. از زمان این کودتای نظامی، مأموریت نیروهای 
حافظ صلح ســازمان ملل متحد، کــه ارتش آلمان 
در آن مشــارکت دارد، بارها از سوی نظامیان مختل 

شده است.

جهان نما

پرونــده ســوریه اگرچــه طی 
ســال های اخیر تغییر شــکل داده 
و برخی موانــع آرام آرام از ســر راه 
دولت این کشور کنار رفته است، اما 
این موضوع را باید نســبی دانست. 
اینکه برخی کارشناســان مســائل 
منطقه با صدای بلند اعام می کنند 
که ســوریه در حال خارج شــدن از 
بحران بــه صــورت ۱۰۰ درصدی 
است، بدون شــک یک تحلیل سرتا 
پا غلط اســت که هر چند یکبار هم 
شــاهد نقض محورهایــی در مورد 
آن هســتیم. اینکه بگوییم سوریه 
فعلی با سوریه ۷ سال پیش که آماج 
گلوله و خون بود یکی است، به هیچ 
وجه درست نیست اما مساله اصلی 
در مورد این کشــور و به خصوص در 
وضعیت فعلی، تحوالت در حال وقوع 
است. در چندین ماه گذشته شماری 
از کشــورها در حوزه حاشیه خلیج 

فارس ازجملــه اردن، مصر و امارات 
به سمت دمشق متمایل شدند. دلیل 
این امر هم به نوعی مشــخص است؛ 
اتحادیه عرب و کشورهای عضو این 
اتحادیه به انضمام شش کشور عضو 
شــورای همکاری خلیــج فارس به 
این جمع بندی رســیده اند که باید 
با ســوریه وارد یک فاز جدید شوند 
که نه به صــورت ۱۰۰ درصد خود را 
دشمن آن نشان دهند و نه به صورت 
کامل به عنوان دوسِت دمشق به دنیا 
معرفی شوند. بر همین اساس است 

که  سفارتخانه عربستان و امارات در 
دمشق افتتاح می شود اما در این میان 
و با وجود آنکه تهدید تروریستی در 
سوریه کمتر از گذشته شده، اسرائیل 
به عنوان همسایه این کشور سعی دارد 
تا به هر ترتیب که شده زاویه خود را با 
این کشور بیشتر و بیشتر کند. توجه 
داشته باشید که از زمان وقوع بحران 
در ســوریه تا به امروز تنها طیفی که 
نظاره گر اوضاع به شمار می آمد، رژیم 
صهیونیستی بود. تل آویو کمی بعد به 
سمت سناریونویسی و اجرای پنهان 
آن پیش رفت و تا جایــی که امکان 
داشت سعی کرد اوضاع را در سوریه 
به نفع خود جهت دهی کند که دامنه 
این اقدامات به هماهنگی با باالترین 
سطوح جریان های تروریستی پیش 
رفت. این روند یــک منحنی ثابت را 
در درون خود جای نداد بلکه شــیب 
ایــن اقدامات در برهــه ای صعودی 
و در مقاطعی نزولی بــود ولی آنچه 
که یکباره شــروع به اوج گرفتن کرد 
و تا به امــروز هم شــیب کاهش به 
خود ندیده است، حمات موشکی و 

هوایی اسرائیل به اقصی نقاط سوریه 
بود. به یاد داریم کــه در میانه بحران 
سوریه، جنگنده های اسرائیل بارها 
و بارها اطراف دمشق را به بهانه های 
گوناگون هدف قــرار دادند ولی این 
موضوع حــاال به جایی رســیده که 
برخی از مواضعی که در اختیار روسیه 

بود را هم دربرمی گیرد.

تحریک دمشق
از فراز آسمان لبنان 

یکشنبه شب برخی از منابع خبری 
از جمله خبرگزاری دولتی ســوریه 
)سانا( از حمله هوایی اسرائیل به بندر 
طرطوس سوریه خبر دادند. بافاصله 

برخی منابع خبری گزارش دادند که 
این تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی، 
اطراف منطقــه الــرادار در جنوب 

طرطوس را هدف قرار دادند.
 منابع محلی سوریه هم گزارش 
دادند که در پی این حمات، صدای 
چند انفجار در طرطوس واقع در غرب 
سوریه شنیده شده است. همچنین 
ســانا گزارش داد در نتیجه حمات 
هوایی اســرائیل به شهر طرطوس و 
حومه دمشق که از فراز خاک لبنان 
انجام شد، سه تن از نیروهای ارتش 
رژیم سوریه کشته و ســه تن دیگر 
زخمی شــدند. یک منبع نظامی به 
سانا گفت: »حدود ساعت ۲۰ و ۵۰ 
دقیقه یکشنبه شب، دشمن اسرائیلی 
از ســمت جنوب شــرقی بیروت با 
موشــک، نقاطی در حومه دمشق را 
هدف قرار داد و گفته می شود که این 
تجاوز همزمان بــا تهاجم دیگری از 
سمت دریا، نقاطی از جنوب استان 
طرطوس را هدف قرار داده است.« 
منابع وابســته به ارتش سوریه هم 
اعام کردند که پدافند هوایی ارتش 
سوریه با موشک های متجاوز، مقابله 
و تعدادی از آنها را ساقط کرده است 
که همین موضوع حــاال به موضوع 
بحث کارشناســان نظامی تبدیل 

شده است. 
نکته ای کــه در این میــان باید 
مورد توجه قرار بگیرد آماری اســت 
که دیدبان حقوق بشــر سوریه واقع 
در لندن اعام کرده اســت. به گفته 
دیدبان حقوق بشــر ســوریه، این 
نوزدهمین حمله اســرائیل به خاک 

ســوریه در ســال ۲۰۲۲ به حساب 
می آید و به نوعی نشــان می دهد که 
الگوی امنیت ملی اســرائیل تا حد 
زیادی تغییر کرده است. این حمله در 
حالی انجام می شود که هفته گذشته 
ارتش اسرائیل اقدام به حمله سه روزه 

به غزه کرد و در نهایت یک درگیری 
موســع رخ داد که با آتش بس پایان 
یافت و به همین دلیل باید حمله به 
طرطوس را در امتــداد این موضوع 
دانست. اینکه از قدیم االیام تاکنون 
هر نخســت وزیری کــه در تل آویو 
روی کار می آید بــرای اثبات خود به 
شهروندان اسرائیل و شهرک نشینان 
دســت به انجام عملیــات  مختلف 
در خارج از اراضی اشــغالی می زند، 
موضوعی غیرقابل انکار است؛ اما نکته 
اینجاست که بندر طرطوس همواره 
در دستان روسیه بوده است. این بندر 
به دلیل اشــراف بر دریای مدیترانه 
به همراه بندر الذقیه و پایگاه هوایی 
ُحمیم، از جمله مناطقی در ســوریه 
به شــمار می آیند که روس ها بدان 
نگاه اســتراتژیک دارند و برای عقب 
زدن ناتو و احاطه بر دریای مدیترانه 
و موازنه قدرت با غرب در خاورمیانه، 
به آن نیازمندند. اینکه حاال اسرائیل 
چرا طرطوس را مورد هدف قرار داده 
شــاید به نوعی یک هشدار نسبی به 
مسکو هم تلقی شــود؛ چراکه روابط 
روسیه و اســرائیل از ابتدای شروع 
بحران اوکراین تاکنون تیره و تار شده 
است و تل آویو همانند گذشته خود را 

به مسکو نزدیک نمی بیند. 
از سوی دیگر این اقدامات اسرائیل 
در فضایی که لبنان و سوریه در یک 
بحران نسبی به سر می برند، می تواند 
یک تحریک مهندسی شده باشد تا در 
نهایت دمشق دست به یک عملیات 
جدید علیه اســرائیل بزند و منطقه 
یکباره به گلوله آتش تبدیل شود. به 
هر ترتیب سکوت روس ها در این مورد 
و ادامه این روند به خوبی بیانگر این 
است که اسرائیل اقدامات خود علیه 
دمشق را تشدید خواهد کرد؛ چراکه 
از حیث داخلی، منطقه ای و خارجی 

به ادامه این روند نیاز دارد.

فرشاد گلزاری

دیدبان حقوق بشر سوریه 
اعالم کرده که حمله به 

طرطوس، نوزدهمین اقدام 
اسرائیل علیه خاک سوریه 

در سال ۲۰۲۲ به شمار 
می آید و به نوعی نشان 

می دهد که الگوی امنیت 
ملی اسرائیل تا حد زیادی 

تغییر کرده است

حمله اسرائیل به طرطوس 
شاید به نوعی یک هشدار 
نسبی به مسکو هم تلقی 

شود؛ چراکه روابط روسیه 
و اسرائیل از ابتدای شروع 

بحران اوکراین تاکنون تیره 
و تار شده است

حمالت پی درپی جنگنده های اسرائیل به سوریه، هشدار نسبی به مسکو است؟

طرطوس و یک معادله جدید

با گذشــت یک هفته از یورش ماموران اف بی آی به 
اقامتگاه ترامپ در فلوریدا، پلیس فدرال و وزارت امنیت 
داخلی نسبت به افزایش تهدیدات علیه ماموران مجری 
قانون هشدار دادند.  به گزارش هیل، پلیس فدرال آمریکا 
)FBI( و وزارت امنیت داخلــی )DHS( در بیانیه ای 
هشــدار دادند که در پی بازرســی ماموران اف .بی. آی 
از اقامتــگاه دونالد ترامپ در هفته گذشــته، تهدیدها 

علیه مقامات فدرال مجری قانون افزایش یافته اســت. 
شبکه خبری ان بی سی نیوز در گزارشی به نقل از منابع 
ناشناس، آورده است که به نهادهای فدرال توصیه شده 
که تهدیــدات احتمالی علیه مجریــان قانون از طریق 
رسانه های اجتماعی را زیر نظر بگیرند.  نهادهای فدرال 
همچنین در مورد وجود تهدید بالقوه اســتفاده از بمب 
کثیف )نوعی ســاح انفجاری کــه در آن از یک انفجار 
غیرهسته ای استفاده می شــود و به دلیل آلوده کردن 
محیط به مواد رادیواکتیو گاه جزو ساح های هسته ای 
به شمار می رود( در مقر پلیس فدرال و سایر تهدیدهایی 
که جنگ داخلی و شورش مسلحانه نامیده شده هشدار 
دادند و افزودند که این تهدیدها ممکن اســت شــامل 
اهداف، تاکتیک ها و تسلیحات خاص باشد. گفته می شود 
حتی برخی اطاعات شــخصی مانند آدرس و هویت 
اعضای خانواده ماموران به صورت آناین به اشــتراک 

گذاشته شده است.

هیل گزارش داد؛

افزایش تهدیدها علیه پلیس آمریکا در پی تفتیش اقامتگاه ترامپ

خبر

سخنگوی وزارت دفاع چین دیروز )دوشنبه( گفت 
که ســفر هیئتی از کنگره آمریکا به تایوان، حاکمیت 
و تمامیت ارضی چیــن را نقض می کنــد. به گزارش 
اسپوتنیک، »وو کیان« ســخنگوی وزارت دفاع چین 
در بیانیه ای عنوان داشت: این ســفر شروط سه بیانیه 
رســمی میان چین- ایاالت متحده و اصل چین واحد 
را به شدت نقض می کند. این سفر همچنین حاکمیت 

و تمامیت ارضــی چین را نقض می کنــد. عاوه بر آن، 
این سفر سیگنال اشــتباهی به نیروهای جدایی طلبی 
که از اســتقال تایوان حمایت می کنند، می فرستد؛ 
نیروهایی که صلــح و ثبات را در تنگــه تایوان تخریب 
می کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: پکن به واشنگتن 
و تایپه هشدار می دهد که اســتفاده آن ها از این جزیره 
)تایوان( برای کنترل چین با شکســت مواجه می شود. 
ســخنگوی وزارت دفاع چین در ادامه عنوان داشــت: 
ارتش آزادی بخش خلق چین رزمایش های مشترکی 
را با حضور شــاخه های مختلف نظامی به عنوان عاملی 
بازدارنــده در تبانی تایوان-آمریکا ســازماندهی کرد. 
هیئت پنج نفره قانونگذاران آمریکایی به سرپرستی »اد 
مارکی« سناتور دموکرات ایالت ماساچوست، در سفری 
از پیش اعام نشده روز یکشنبه وارد تایوان شدند. انتظار 
می رود که این هیئت آمریکایی طی سفر دو روزه خود 

درخصوص مسائل مختلفی گفت وگو کنند.

خبر

چین:

سفر نمایندگان کنگره به تایوان نقض تمامیت ارضی پکن است

ســازمان ســیا در ارزیابی اطاعاتــی جدید خود 
نتیجه گیــری کرده اند کــه از زمان خــروج آمریکا از 
افغانســتان )اوت ۲۰۲۱(، حضور القاعده در این کشور 
مجدد شکل نگرفته است و تنها افراد معدودی از اعضای 
این گروه در این کشور باقی مانده اند. به نوشته روزنامه 
نیویورک تایمز، این ارزیابــی جدید اعام کرد که گروه 
تروریستی القاعده توانایی این را ندارد که حماتی را از 
خاک افغانستان علیه ایاالت متحده انجام دهد. به جای 
آن، القاعده حداقل در زمان حال، به افراد وابسته و وفادار 
خود در خارج از این منطقه تکیه خواهد کرد تا حمات 
احتمالی تروریســتی را علیه غرب انجــام دهد. اما این 
درحالیست که چندین تن از تحلیگران ضدتروریسم، 
ارزیابی های آژانس های جاسوسی آمریکا را خوش بینانه 

توصیف کردند. ادموند فیتون بــراون، یکی از مقامات 
ارشد سابق ضد تروریسم ســازمان ملل اظهار کرد: این 
ارزیابی بسیار دقیق است اما نگاه آن نسبت به تهدیدات 

تروریستی بیش  از حد خوش بینانه است!

نخســت وزیر نیوزیلند دیروز )دوشنبه( گفت که این 
کشور ۱۲۰ پرسنل نظامی را به انگلیس اعزام می کند تا 
آموزش های الزم را به ســربازان اوکراینی  ارائه بدهند. به 
گزارش آسوشیتدپرس،  جاســیندا آردرن، نخست  وزیر 
نیوزیلند اظهار کرد هم زمان با اینکه جنگ روسیه-اوکراین 
در حال شــدت یافتن است، پرســنل های نیروی دفاع 
نیوزیلند اواسط این هفته به انگلیس می روند تا به سربازان 
اوکراینی کمک کنند. آردرن در ادامه افزود: هم زمان با اینکه 
اوکراینی ها از ســرزمین و مردم خودشان در برابر تهاجم 
غیرمنطقی روسیه دفاع می کنند، ما به درخواست اوکراین 
جهت کمک ادامه خواهیم داد. وی گفت: اعزام این نیروها 
که اقدامی بزرگتر به حســاب می آید، با پیاده نظام هایی 
همراه خواهد بود. این دو تیم با هدف مجهز کردن پرسنل 

اوکراینی به اروپا می روند تا مهارت های کلیدی از جمله 
نحوه مدیریت ساح، کمک های اولیه حین مبارزه، قوانین 
مربوط به عملیات و سایر مهارت ها را به سربازان خط مقدم 

اوکراینی آموزش دهند.

اعزام مربیان نیوزیلندی به انگلیس برای آموزش سربازان اوکراینیخوش بینی »سیا« به عدم شکل گیری مجدد القاعده در افغانستان


