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طرح  جديد در محافل رژيم صهيونيستی؛
تولیت مسجداالقصی به عربستان 

منتقل می شود؟
یک رسانه عبری 
زبان فــاش کرد که 
به دنبــال تحوالت 
اخیــر در قــدس و 
لدقصی،  مســجدا
گزینه انتقال تولیت 
این مکان مقدس از اردن به عربســتان سعودی در 
محافل رژیم صهیونیســتی مطرح است. روزنامه 
عبری زبان معاریو با انتشار گزارشی نوشت که تنش 
اخیر در مسجداالقصی موجب نگرانی عبداهلل دوم، 
پادشاه اردن، تشــکیالت خودگردان فلسطین و 
حتی خود رژیم صهیونیستی نیز شده است. در این 
گزارش آمده است: اردن نه تنها به دلیل ترس از انتقال 
خشونت و ناآرامی ها به این کشور، اتفاقات مسجد 
االقصی را زیر نظر دارد، بلکه این کشور تولیت قدس 
را برعهده دارد و این تولیت در عین حال که مسئولیت 
سنگینی برای امان به شــمار می رود جایگاه قابل 
توجهی نیز به آن بخشیده اســت. معاریو در ادامه 
آورده است: اردن در دومین جمعه ماه رمضان روی 
اسرائیل برای کنترل اوضاع حساب می کرد، اما پس 
از آن تظاهرات در خیابان های اردن شدت گرفت و در 
امان یک کمپین آگاهی سازی راه اندازی شد و چهار 
روز بعد، بشر الخصاونه، نخست وزیر اردن در مقابل 
پارلمان حاضر شــد و به پرتاب کنندگان سنگ در 
قدس درود فرستاد و پس از آن معاون سفیر اسرائیل 
در اردن برای توبیخ احضار شد و پادشاه این کشور 
تل آویو را به انجام اقدامات تحریک آمیز متهم کرد. 
طبق این گزارش، وزارت خارجه اردن برای نخستین 
بار نسبت به اهداف رژیم صهیونیستی برای تقسیم 
مسجداالقصی میان مسلمانان و یهودیان ابراز نگرانی 
کرد. معاریو همچنین نوشت: اسرائیل سناریوی اردن 
را درک کرد، بنابراین علیــه آن اقدام کرد و نفتالی 
بنت، نخســت وزیر، یائیر الپید، وزیر خارجه و بنی 
گانتس، وزیر جنگ دولت اسرائیل اعالم کردند که 
تل آویو هیچ قصدی برای تغییر وضعیت موجود در 
مسجداالقصی ندارد. در این یادداشت آمده است: 
چیزی که بــرای اردن نگران کننده اســت و هر از 
گاهی از سوی اسرائیل مطرح می شود درخواست 
انتقال تولیت مسجد االقصی به عربستان است. اردن 
نگران است که اسرائیل تولیت این مسجد را در مقابل 
عادی سازی روابط به عربستان هدیه بدهد. به همین 
منظور پادشــاه اردن نگران تولیت مسجداالقصی 
است و تالش می کند به نفع خود و به ضرر ترکیه و 
عربستان امتیاز جمع کند. امان در این راستا موفق 
به ارتباط با امارات شــد و این کشــور پس از اردن 
تنها طرفی بود که سفیر اسرائیل را درپی تحوالت 
مســجداالقصی احضار کرد. معاریو همچنین در 
این گزارش آورده است: صحبت در اسرائیل درباره 
اعطای تولیت مسجداالقصی به عربستان سعودی 

یک ایده ناپخته است.
    

پس از 8 سال صورت گرفت؛
  تعطیلی شبکه وابسته

 به اخوان المسلمین در ترکیه 
شبکه تلویزیونی وابســته به اخوان المسلمین 
مصر موسوم به مکملین ، جمعه در بیانیه ای اعالم 
کرد که پس از ۸ سال فعالیت در استانبول، پخش 
خــود را از ترکیه برای همیشــه متوقــف کرده و 
استودیوهای خود را تعطیل کرده است. به گزارش 
العربیه نت، مقامــات ترکیه از مدیریت شــبکه 
ماهواره ای مکملین که در واقــع متعلق به اخوان 
المسلمین است، خواسته اند تا پخش برنامه های خود 
را کامال متوقف سازد. برنامه های این شبکه اخوانی 
عمدتا در انتقاد از مصر و زیرسوال بردن سیاست های 
قاهره هستند. براساس گزارش العربیه نت، رهبران 
اخوان المسلمین در جریان افطاری دسته جمعی 
در ماه رمضان که تعدادی از اعضای این گروه در آن 
شرکت داشتند، رسماً از این موضوع مطلع شدند. این 
اقدام آنکارا با توجه به نزدیکی ترکیه و مصر صورت 
می گیرد که رهبران این حزب این سیاست ها را مغایر 
با جهت گیری های سازمانی یا فعالیت های رسانه ای 
آن می دانستند، بنابراین تصمیم گرفتند این شبکه 
ماهواره ای را به کشورهای دیگر، احتماالً انگلیس، 
منتقل کنند. گزارش ها حاکی از آن است که چند روز 
پیش مقامات ترکیه خواستار خروج یکی از عناصر 
اخوان از ترکیه پس از تخطی از دســتورالعمل ها و 

پخش فیلم های انتقادی از مصر، شدند. 

جهاننما

جهان

 جنــگ اوکراین حــاال وارد دوران 
جدیدی شده اســت. بر اساس اسناد و 
تحلیل های موجود در محافل غرب و 
شرق، روسیه به دنبال آن بود تا بتواند 
پالن اول خــود را در این میان اجرایی 
کند که در نهایت منظــور از عملیاتی 
کردن آن، تســخیر کی یف و مناطق 
شــمالی بود. در این میان غربی ها و به 
خصوص مجموعه شرقی ناتو )بالتیک( 
طی هفته های گذشته و از ابتدای حمله 
نظامی به اوکراین، به صورت مستقیم دو 
اقدام را در دستور کار قرار دادند که منجر 
به تغییر تاکتیک نظامی روس ها شد. 
اقدام اول روانه کــردن میلیاردها دالر 
تسلیحات انفرادی و همچنین برخی 
از تسلیحات ســنگین به کی یف بود و 
اقدام دوم هم ارائــه اطالعات نظامی 
به ارتش اوکراین. ناتو با ارائه مختصات 
و مناطق دپوی تسلیحات و همچنین 
مســیِر حرکت ســتون های زرهی و 
ادوات روســیه به اوکراین باعث شد تا 
اوکراینی ها بتوانند روس ها را متوقف و 
به عقب نشینی وادار کنند؛ چراکه اساساً 
ارتش این کشور دسترسی به ماهواره 
و دیگر تجهیزات جنــگ الکترونیک 
نداشته و ندارد و صرفاً ناتو به آن در جهت 
ضربه زدن به روسیه یاری رسانده است. 
در این میان باید توجه کرد که همین دو 
مولفه موجب شد تا اوضاع برای روسیه 
از حیث میدانی با مشکل و موانع جدی 
روبرو شود و در نهایت حاال »پالن بی« یا 
نقشه جایگرین توسط رئیس جمهوری 
روسیه طرح شده است. این نقشه به زعم 
بسیاری از کارشناســان داخلی صرفاً 
محدود به شــرق اوکراین می شود، اما 
آرام آرام صداهایی به گوش می رسد که 
نشان می دهد اوضاع به سمت و سوی 
دیگر در حال میل کردن اســت. توجه 

داشته باشید که روسیه در سال 2014 
میالدی و زمانی که جزیره استراتژیک 
کریمه را به خاک خــود الحاق کرد و 
تاتارستانی های مقیم این جغرافیا به 
همه پرسی رای مثبت دادند، همه فکر 
می کردند که دیگر تنش تمام شده است، 
اما واقعیت این است که در این میان دو 
منطقه لوهانســک و دونتسک هم در 

دست جدایی طلبان وابسته به روسیه 
در شــرق اوکراین باقی ماند. حاال و در 
شرایط کنونی روس ها از همان ابزار خود، 
یعنی استقرار در شرق اوکراین به نفع 
خود استفاده کرده و در حال پیشروی 
از این ناحیه هســتند. به عنوان مثال 
اشــغال بندر ماریوپل در همین راستا 
شکل گرفته و بر اساس داده هایی که از 
پیشروی روس ها موجود است، می توان 
به این تحلیل رسید که هیچ عقب نشینی 
از جانب مسکو در اوکراین انجام نخواهد 
شد. واقعیت غیرقابل انکار این است که 
پوتین تا زمانی که یک پیروزی قابل اتکا 
به دســت نیاورد از این سرزمین عقب 
نمی نشیند و در این میان ایاالت متحده 
و متحدانش در ناتــو هم این موضوع را 
درک کرده اند. بر همین اســاس غرب 
در حال تجدید ساختار نظامی اوکراین 
است. روز گذشته )شنبه( روزنامه هیل 
به نقل از جان کربی، سخنگوی پنتاگون 

به خبرنــگاران اعالم کــرد که آمریکا 
آموزش نیروهای اوکراینی برای کار با 
سیستم های توپخانه و رادارهای هویتزر 
را در تاسیسات نظامی آمریکا در آلمان 
آغاز کرده است. او گفت که این تالش ها 
آموزش های اندک توپخانه ای را که در 
جای دیگر به تعداد کمی از ســربازان 
اوکراین داده شده است، مبنا قرار خواهد 
داد و همچنین شامل تمرین سامانه های 
راداری و خودروهایی زرهی اســت که 
آمریکا اخیرا وعده شان را به کی یف داده 
بود و بر همین اساس گارد ملی فلوریدا 
که پیش از آغاز حمله روسیه به اوکراین 
نیز مشغول آموزش نیروهای اوکراینی 

بود، مسئول این آموزش ها شده است.
مولداوی و تنش جديد غرب و شرق! 
اینکه آلمان ها و همچنین ایاالت 
متحده چرا در حال ارســال ادوات و 
تسلیحات سنگین به اوکراین هستند 
و به آنها برای استفاده از این ابزارآالت 

نظامی آمــوزش می دهنــد، دالیل 
متفاوتی دارد امــا مهمترین  این علل 
بحث ضربه به عمق روسیه با تخریب 
باال است. توجه داشته باشید که میزان 
خسارت وارد شــده از سوی روسیه به 
زیرساخت های اوکراین، حدود 500 
میلیارد دالر برآورد شــده که اگر این 
میزان به صورت نقد بــه کی یف داده 
شــود، بازســازی آن حداقل حدود 
25 تا 30 سال طول می کشد؛ چراکه 
زیرساخت ها از بین رفته است. در این 
شرایط غربی ها هم به دنبال ضربه زدن 
به مسکو و هزینه تراشــی هستند اما 
آنچه در این میــان باید مورد نظر قرار 
بگیرد این اســت که اخیراً مولداوی 
به مداِر تنش میان روســیه و اوکراین 
و حتی حامیان هــر دو طرف تبدیل 
شده است. این تنش زمانی شروع شد 
که مقامات دولت خودمختار ترانس 
نیســتریا )واقع در شــرق مولداوی(  
هفته گذشته از وقوع چندین انفجار و 
حمله در این منطقه خبر دادند. ستاد 
امنیتی در تریاسپول )مهمترین شهر 
این منطقه( بعالوه برج های فرستنده 
رادیویی دوران اتحاد جماهیر شوروی 
که از آن برای پخــش خبرها به زبان 
روسی اســتفاده می شود و همچنین 
یک یگان نظامی در پارکانی )روستایی 
در کنار تریاسپول( از جمله مکان هایی 
هســتند که مورد حمله قرار گرفتند. 

این منطقه که در همسایگی اوکراین 
قرار دارد در حال حاضــر یک دولت 
خودخوانده به حساب می آید و واحد 
پول و نیروهای امنیتی مخصوص به 
خود را دارد ولی هرگز از سوی جامعه 
بین الملل به رسمیت شناخته نشده 
اســت. در این میان رستم مینکایف، 
یک مقام ارشــد نظامی روسیه هفته 
گذشــته و پیش از انفجارها گفته بود 
که نیروهای روسیه قصد دارند کنترل 
کامل جنوب اوکراین را به دست بگیرند 
و خاطرنشان کرد که چنین اقدامی یک 
کریدور زمینی میان روسیه و ترانس 
نیستریا ایجاد خواهد کرد. این اظهارات 
باعث اعتراض مولداوی و احضار سفیر 
روســیه در مولداوی شــد. بر همین 
اساس اظهارات پیشین مقامات روسیه 
از جمله شخص والدیمیر پوتین مبنی 
بر اینکه »حمایت از روس تباران در هر 
جای جهان رســالت کرملین است«، 
این گمانه را تقویت کرد که جنگ به 
سمت مولداوی برود. حاال جوزپ بورل، 
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا 
در بیانیه ای اعالم کــرده که اتفاقات 
گزارش شده چند روز اخیر در منطقه 
ترانس نیســتریا برای امنیت و ثبات 
مولداوی خطرناک هستند و اتحادیه 
اروپــا از تمامــی بازیگران مســئول 
می خواهد از بی ثبات کــردن اوضاع 
اجتناب کنند. بورل همچنین بار دیگر 
بر حمایت اتحادیه اروپــا از تمامیت 
ارضی و استقالل مولداوی در چارچوب 
مرزهایی که به صورت بین المللی به 
رسمیت شناخته شــده اند و با در نظر 
گرفتن یک جایگاه ویژه برای منطقه 
ترانس نیستریا تاکید کرد. اینکه بورل 
بر جایگاه ویژه منطقه ترانس نیستریا 
اشاره می کند در واقع نشان  می دهد که 
او نمی خواهد اوضاع از این روند خارج 
شود و شاهد یک درگیری دیگر باشد؛ 
چراکه غرب شاید توان جلوگیری از این 
موضوع را نداشته باشد. حال باید دید 
که هراس آنها از درگیری در مولداوی 
می تواند جنگــی ماننــد اوکراین را 
از طریــق تحریک روســیه به وجود 
بیاورد یا اینکه یک ســناریوی جدید 
از سوی مســکو با محوریت مولداوی 
مطرح می شــود که می تواند غرب را 

شگفت زده کند.

اتحاديه اروپا بارديگر درباره بی ثبات کردن ترانس نيستريا هشدار داد؛ 

مولداوی؛ مداِر جدید تنش روسیه و اوکراین
ميزان خسارت وارد 

شده از سوی روسيه به 
زيرساخت های اوکراين، 
حدود 500 ميليارد دالر 
برآورد شده که اگر اين 
ميزان به صورت نقد به 

کی يف داده شود، بازسازی 
آن حداقل حدود 25 تا 30 

سال طول می کشد

اظهارات مقامات روسيه 
از جمله شخص والديمير 

پوتين مبنی بر اينکه 
»حمايت از روس تباران 

در هر جای جهان رسالت 
کرملين است«، اين گمانه 

را تقويت می کند که جنگ 
احتمال دارد به سمت 

مولداوی برود

دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا اعالم کرد که اف بی آی در سال گذشته نزدیک به 3.4 میلیون بررسی از پایگاه داده ای از 
اطالعات جمع آوری شده بدون حکم داشته که نسبت به سال گذشته تقریباً سه برابر شده است.  به گزارش بلومبرگ، داده های 
اف.بی.آی که به گفته دفتر مدیریت اطالعات ملی برای اولین بار در گزارش شفافیت گنجانده شده است، شامل حدود 1.۹ 
میلیون درخواست انجام شده به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد تالش های مهاجمان 
سایبری خارجی برای به خطر انداختن زیرساخت های حیاتی، مانند نیروگاه های آمریکا 
است. این تحقیقات در دســامبر 2020 تا نوامبر 2021 و توسط کارکنان پلیس فدرال 
آمریکا صورت گرفت.در این بازه زمانی اف بی آی، ســه میلیون و 3۹4 هزار و 53 مورد 
بازرسی از آمریکایی ها در ارتباط با اطالعات جمع آوری شده تحت مجوز بحث برانگیز 

جاسوسی از خارجی ها انجام داده است.

برغم رد گزارش ها از قاچاق اسلحه و مهمات ارتش حکومت پیشین افغانستان، اکنون رسانه های هند به نقل از یک مقام 
ارتش این کشور گزارش داده اند که توقیف سالح  و تجهیزات نظامی که از افغانستان به کشمیر قاچاق شده، افزایش یافته است.  
به گزارش روزنامه »ِد استیتس من« هند، ژنرال موکوند ناراوان، فرمانده ارتش هند در کشمیر اعالم کرد که کشف و ضبط سالح 
و مهمات از جمله دوربین های دید در شب که از افغانستان وارد کشمیر شده افزایش 
یافته است. وی در یک پیام ویدیویی نسبت به افزایش قاچاق این تجهیزات نظامی که 
ممکن است شبه نظامیان مخالف حکومت هند را برای یک جنگ دیگر آماده کند، ابراز 
نگرانی کرده است. اخیراً گزارش هایی از قاچاق اســلحه و مهمات باقی مانده از ارتش 
حکومت سابق افغانستان به پاکستان منتشر شده است. اما مقام های طالبان همواره 

این گزارش ها را رد کرده اند. 

 نگرانی هند از افزایش قاچاق اسلحه ارتش افغانستان به کشمیر! جاسوسی اف. بی. آی از شهروندان آمریکا سه برابر شده است

دادستانی عمومی سودان اعالم کرد که دستوری برای 
تشکیل کمیته تحقیق درباره حوادث خونین اخیر در غرب 
دارفور که منجر به کشته شدن ده ها تن شد، صادر کرد. به 
گزارش روسیه الیوم، دادستانی عمومی سودان، جمعه در 
بیانیه ای اعالم کرد که خلیفه احمد، دادستان کل این کشور 
دستوری مبنی بر تشکیل کمیته تحقیق و بررسی درباره 
حوادث خونین اخیر در غرب دارفور را صادر کرد. براساس 
این بیانیه،  این کمیته وظیفه تحقیق و بررسی حوادث اخیر 
در شهرک کرینک و شهر الجنیه در غرب والیت دارفوررا دارد 
که منجر به کشته شدن تعدادی و خسارت  به دارایی های 
خصوصی و دولتی شد. همچنین این کمیته موظف است 
که علل و دالیل شروع این درگیری ها و اقدامات اتخاذ شده 
توسط مقامات محلی و منطقه ای در مقابله با این درگیری ها 
را مورد بررســی و تحقیق قرار دهد. این تصمیم دادستانی 

عمومی سودان با توجه به اختیارات مندرج در قانون گرفته 
شده است. کمیته مورد نظر می بایست گزارش ها و وظایف 
خود را در مــدت مقرر که از جانب دادســتانی عمومی دو 
هفته  تعیین شده است، به سرانجام رســاند. پیش از این 
شورای امنیت با اجماع آرای 15 کشــور حاضر، خواستار 

تحقیقات شد.

رهبر کره شمالی همزمان با تحســین مقامات نظامی 
ارشــدش به خاطر برگزاری مانور نظامی گسترده اخیر در 
پیونگ یانگ، بار دیگر هشدار داد، کره شمالی در صورتی که 
تهدید شود ممکن است به صورت پیشگیرانه از تسلیحات 
اتمی استفاده کند. به گزارش آسوشیتدپرس، خبرگزاری 
رسمی کره شمالی موسوم به KCNA دیروز )شنبه( گزارش 
داد: کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی خواسته قاطعانه خود 
را برای ادامه تقویت ارتش مسلح به تسلیحات اتمی اش ابراز 
کرده به صورتی که بتواند در صورت لزوم به طور پیشگیرانه و 
کامل همه تالش ها و اقدامات تحریک آمیز از جمله تهدیدات 
اتمی نیروهای متخاصم را مهار و خنثــی کند. در ادامه این 
گزارش آمده اســت: کیم جونگ اون با مقامات نظامی اش 
تماس گرفت تا اقدام آنها در مانور روز دوشنبه را تحسین کند؛ 
مانوری که در جریان آن کره شمالی بزرگ ترین تسلیحات در 

برنامه اتمی ارتشش از جمله موشک های بالستیک قاره پیما 
را که می توانند به طور بالقوه خاک آمریکا را هدف بگیرند و یک 
سری موشک های کوتاه بردتر که با سوخت جامد کار می کنند 
و تهدیدی جدی برای کره جنوبی و ژاپن هستند، به نمایش 
گذاشت. این مانور در حالی صورت گرفت که کیم جونگ اون 

سیاست خطرناک اتمی خود را از سر گرفته است. 

کيم جونگ اون: 

می توانیم به صورت پیشگیرانه از تسلیحات اتمی استفاده کنیم
با افزايش شمار کشته ها؛

سودان درباره خشونت های دارفور کمیته تحقیقات تشکیل می دهد

خبرخبر

فرشاد گلزاری


