
عربستان هم مثل امارات
خواستار عادی سازی روابط با سوریه شد

اظهارات وزیر خارجه عربســتان بــرای ارتباط با 
دولت ســوریه و تحرکات چشمگیر برای حل سیاسی 
پرونده روابط ســوریه و عربستان  اختالفات، مجدداً 
را بر سر زبان انداخته اســت. این یعنی رژیم سعودی 
نیز همچون امارات با شکســت خورده دیدن سیاست 
براندازی خود، دســت از پا درازتر به سمت مذاکره با 

بشار اسد برگشته است.
به گزارش ایســنا، »فیصــل بن فرحــان«، وزیر خارجه 

عربســتان که اخیراً با »گی یر پدرسن«، فرستاده سازمان ملل 
به ســوریه دیدار و درباره روند سیاسی سوریه صحبت کرده، 
اعالم کرد، تحرکاتی وجود دارد؛ اما باید اقداماتی برای پیشبرد 
آن انجام شود. اظهارات وزیر خارجه عربستان تصادفی نیست. 
این اظهارات بعد از تحرکاتی برای از سرگیری روابط اعراب به 
ویژه عربستان با سوریه از جمله سفر اخیر عبداهلل بن زاید، وزیر 
خارجه امارات به سوریه و دیدارش با بشار اسد، رئیس جمهور 

این کشور ایراد شد. 

  سازمان ملل هتک حرمت قرآن  
از سوی هتاک سوئدی را محکوم کرد

دبیرکل ســازمان ملل اهانت به قرآن کریم توسط 
هتاکی در جریان تجمعی در پایتخت سوئد را محکوم کرد.

بر اساس اعالم »استفان دوجاریک«، سخنگوی »آنتونیو 
گوترش«، این دبیرکل ســازمان ملــل متحد تجمع اخیر در 
شــهر استکلهم را که با هتک حرمت قرآن کریم و پاره کردن 
و آتش زدن کتاب آسمانی مسلمانان همراه شد، محکوم کرد. 
دبیرکل ســازمان ملل متحد کامــاًل از بیانیه اخیر »میگوئل 
موراتینــوس«، رئیس ائتالف تمدن ها، در محکوم کردن قاطع 

این اقدام – سوزاندن قرآن کریم– حمایت می کند؛ اقدامی که 
نمادی دیگر از نفرت فزاینده  علیه بســیاری از مذاهب اسالم، 
یهودیت و مذاهب دیگر است. همچنین معاون دبیرکل حزب اهلل 
طی سخنانی ضمن محکوم کردن اهانت به قرآن کریم تأکید 
کرد که دولت های غربی مسئول چنین اقدامات گستاخانه ای 
هستند و فضا را برای آنها فراهم می کنند. از طرف دیگر، در پی 
این هتک حرمت رهبر حزب اسالمگرای سوئد گفته است که 

استکهلم به دنبال سلب آزادی های مسلمانان است.
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مسکو خبر داد

طرح ناتو برای حمله به روسیه
و شعله ور ساختن جنگ جهانی سوم!

»بی بی سی پادشاه دروغگویان«
شعار هزاران انگلیسی مقابل ساختمان بی بی سی

ایران، بزرگ ترین چالش صهیونیست ها

سه چالش بزرگ اسرائیل در سال 2023 از نگاه موسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی

رئیس  پلیس آتالنتا: شکستن شیشه و آتش زدن، مصداق تروریسم است

 سرویس خارجی-
ملی  امنیت  رئیس شــورای  مدودف«  »دمیتری 
روسیه می گوید غرب در حال آماده  سازی برای حمله 
به مسکو و شــعله ور کردن آتش جنگ جهانی سوم 
است. پیش از این نیز »بلومبرگ« نوشته بود، آمریکا 

بیشترین سود را از این جنگ بُرده است.
335 روز )معــادل 11 ماه( از جنگ اوکراین می گذرد 
و کمتر از یک ماه دیگر این جنگ یک ســاله خواهد شد. 
با وجود ویرانی اوکراین، آوارگی بیش از 11 میلیون انسان، 
هزاران کشــته، کمبود شــدید انرژی و بحران کمرشکن 
اقتصادی در غرب هنوز نه تنها هیچ کدام از طرفین تمایلی 
به آتش بس نشــان نداده اند بلکه گزارش ها نشان می دهد 
که اروپا و آمریکا به دنبال تســلیح بیشتر اوکراین هستند 
و دعوا بر سر این اســت که از چه سالحی استفاده شود و 
از چه سالحی استفاده نشــود. در این سو نیز روسیه ده ها 
هــزار نیروی تازه نفس را روانــه جبهه های نبرد کرده و از 
طرح خود برای تشــکیل ارتش یــک و نیم میلیون نفری 
پرده برداشته اســت. با اصرار غرب برای ارسال تسلیحات 
تهاجمی تر مثل موشک های بالستیک و همچنین تانک های 
مــدرن نگرانی ها از گســترش جنگ و فراتــر رفتن آن از 
مرزهای اوکراین نیز بیشــتر شده است. مثال رئیس جمهور 
صربستان شامگاه دوشنبه از کشیده شدن جنگ اوکراین به 
ســرزمین ها و کشورهای دیگر ابراز نگرانی کرد. »الکساندر 
ووچیچ« طی ســخنرانی بــرای مردم صربســتان گفت: 
»وضعیت در اوکراین بدتر خواهد شد فقط روسیه و اوکراین 
با یکدیگر درگیر نیستند، این جنگ اکنون گسترش یافته 
اســت. نگران این هستم که به زودی به سرزمین های دیگر 
گسترش پیدا کند، و وظیفه ما جلوگیری از رسیدن آن به 

خاک خودمان است.«
جنگ جهانی سوم

در این میان برخی نیز از احتمال شــروع جنگ جهانی 
ســوم سخن می گویند. اگرچه برخی معتقدند جنگ جهانی 
سوم شــروع شده است. »دمیتری مدودف« رئیس جمهوری 
پیشین روســیه یکی از افرادی اســت که معتقد است این 
جنگ به سمت جهانی شــدن می رود. او که در حال حاضر 
ریاســت شورای امنیت ملی این کشور را عهده دار است، روز 
دوشــنبه در اظهاراتی خطاب به رهبری حزب حاکم روسیه 
)حزب روسیه واحد( گفته آمریکا و متحدانش با آماده شدن 
برای حمله به روســیه آتش جنگ جهانی ســوم را شعله ور 
می کنند...حــزب ما باید به مردم سراســر جهان کمک کند 
تا دریابند عملیات ویژه در حال انجام در اوکراین، واکنشــی 
از ســر اجبــار و تنها راه حل برای مقابله بــا تجاوز آمریکا و 
ماهواره های آن بود...بدیهی اســت خطر جنگ جهانی سوم 
به دلیل آنچه در حال رخ دادن اســت، افزایش یافته است.« 
وی هفته گذشــته نیز با به ســخره گرفتن نشست داووس 
به غرب هشــدار داده بود جنگ جاری در اوکراین ماهیتی 
وجودی برای روسیه دارد و اروپا و آمریکا باید تهدید استفاده 

از تسلیحات هسته ای مسکو را جدی بگیرد.

نیروهای تازه نفس روس در اوکراین
همزمــان با افزایش این نگرانی ها مقام ارتش آمریکا که 
خواســت نامش فاش نشود، به »سی ان ان« گفته که روسیه 
ده ها هزار نظامی جدید را به خطوط مقدم جنگ با اوکراین 
اعزام کرده است. به گزارش فارس، این مقام نظامی آمریکایی 
این را هم گفته که، روسیه این نیروها را به عنوان جایگزین 
یا تقویت کننده برای واحدهای موجود فرستاده است: »بعد 
از فرمان ماه اکتبر)مهر( برای بسیج 3۰۰ هزار نفری جدید به 
ارتش روسیه ده ها هزار نیروی جدید به خطوط مقدم اعزام 
شــده اند.«  از ســوی دیگر، رئیس جدید ستاد کل نیروهای 
مســلح روســیه و مســئول تدارکات نظامی این کشور در 
اوکراین نیز گفته، اصالحات نظامی جدید در روسیه پاسخی 
به احتمال گســترش اقدامات ناتو و استفاده از کیف توسط 
»غرب « برای به راه انداختن یک جنگ ترکیبی علیه مسکو 
است. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ژنرال 
»والری گراســیموف« در نخســتین اظهارنظر عمومی خود 
پس از انتصاب به این ســمت، پس از انتقادهای عمومی که 
والدیمیر پوتین را مجبور به توبیخ ارتش کرد، از مشــکالت 

 بســیج نیروها گفت. وی در گفت وگویی با وبســایت خبری 
» Argumenty i Fakty «گفت، اصالحات در ارتش که اوسط 
ژانویه)دی( سال جاری میالدی اعالم شد توسط پوتین تایید 
شده و در واکنش به تهدیدها علیه امنیت روسیه است. امروز 
چنین تهدیدهایی شــامل تمایالت ائتالف آتالنتیک شمالی 
برای گسترش و پیشروی به سمت فنالند و سوئد و همچنین 
اســتفاده از اوکراین بــه عنوان ابزاری برای بــه راه انداختن 
جنگی ترکیبی علیه روســیه است.بر اســاس برنامه جدید 
نظامی روســیه، یک گروه نظامی قرار است به »کاِرلینا« در 

شمال روسیه که هم مرز با فنالند است، اضافه شود.
فساد بزرگ در دولت اوکراین

خبر دیگر این که در بحبوحه جنگ، رسوایی مالی وزارت 
دفاع و چندین نهاد دولتی دیگر اوکراین خبر ساز شده است 
طوری که شــماری از مقامات ارشد دولتی این کشور مجبور 
به اســتعفا شــده اند. ایرنا در این رابطه به نقل از خبرگزاری 
فرانسه نوشــته، »ویاچسالو شــاپووالوف« معاون وزیر دفاع 
اوکراین که مسئولیت پشتیبانی لجستیکی ارتش این کشور را 
بر عهده داشت، دیروز پس از اتهام به فساد مالی از سمت خود 

کناره گیری کرده اســت. گزارش ها حاکی اســت کناره گیری 
این مقام ارشد اوکراینی در حالی رخ می دهد که وزارت دفاع 
این کشور به دلیل افشای رســوایی ها در تهیه مواد غذایی با 
چالش های بســیاری رو به رو شــده و »ولودمیر زلنسکی« نیز 
نســبت به تشدید اقدامات ضد اختالس هشــدار داده است. 
 براســاس گزارش ها در میان کســانی که دیروز )سه شنبه( 
اســتعفای خود را اعالم کرده اند عالوه بر نام معاون وزیر دفاع، 
اسامی »الکسی ســیموننکو« معاون دادستان کل اوکراین و 
»کایریلو تایموشنکو« رئیس دفتر ریاست جمهوری این کشور 
نیز دیده می شــود. گفته می شود اســتعفای این افراد پس از 
هشدار زلنسکی نســبت به تغییر کارمندان به دلیل اتهامات 
مالی در گرماگرم تشدید حمالت روسیه صورت گرفته است. 
به نوشته »پولیتیکو« در روزهای اخیر انتشار اخبار دو تحقیق 
در مورد ســودجویی در امور مرتبط با جنگ به شدت جامعه 
اوکراین را تکان داده است. زلنسکی رئیس جمهوری این کشور 
یکشنبه شب )۲ بهمن( وعده داد تا در این زمینه اقدام فوری 
انجام دهد. پرونده نخست به فساد در وزارت دفاع و مربوط به 
قرارداد گزاف تامین جیره نظامی است. همزمان، معاون وزیر 
زیرساخت در پرونده دوم که مرتبط با کارچاق کنی در خرید 
ژنراتورهای برق می شــود، برکنار شده است. اداره ملی مبارزه 
با فساد اوکراین گفته که در حال بررسی هر دو موضوع است.

وابستگی آلمان به انرژی روسیه ادامه دارد
از تاثیرات اقتصادی جنگ اوکراین بر کشورهای اروپایی 
نیــز برآوردهای تازه حکایت از این دارد که آلمان ســال ها 
طول خواهد کشــید تا خود را از وابستگی به انرژی روسیه 
برهاند. درهمین رابطه وزارت اقتصاد آلمان در گزارشــی به 
پارلمان این کشــور اعالم کرده اســت که آلمان نمی تواند 
به این زودی ها جایگزین مناســبی برای گاز روســیه پیدا 
کند. به گزارش ایرنا به نقل از راشــا تودی، بر اســاس سند 
منتشر شده در وب ســایت »پارلمان آلمان«؛ این کشور در 
ســال ۲۰۲1، 55 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از روسیه 
وارد کرده اســت. طبق این ســند پیش بینی شده است که 
 تا ســال ۲۰3۰، ظرفیت ذخیره  ســازی در بنــادر آلمان به 
۷۶.5 میلیارد مترمکعب یا حدود ۸۰ درصد کل مصرف گاز 
آلمــان افزایش یابد. با این حال، این وزارتخانه خاطرنشــان 
می کند که حتی زمانی که پایانه ها مــورد بهره برداری قرار 
گیرند، باز هم کشــور آلمان نیاز به واردات گاز مایع خواهد 
داشت.بر اساس محاسبات موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، 
آلمان در سال جاری با حدود 3۰ میلیارد متر مکعب کمبود 
عرضه گاز مواجه اســت و پیش بینی می شود پایانه های گاز 
مایع این کشــور تا پایان ســال ۲۰۲3 کمتر از نیمی از این 
حجم را تولید کنند.»کریســتین لــی«، نماینده حزب چپ 
بوندســتاگ به بلومبرگ گفت: اســتراتژی ناگفته این است 
که آلمان به پرداخت هزینه های دیوانه وار ادامه خواهد داد.
آلمان در سال گذشته با واردات گاز مایع از طریق همسایگان 
اروپایی و افزایش جریان گاز خط لوله از نروژ و هلند توانست 
وابســتگی خود به انرژی روســیه را کاهش دهد ولی با این 

حال هنوز نتوانسته بخش بزرگی از نیاز خود را تامین کند.
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نخست وزیر پیشین اوکراین فاش کرده که اداره امور اوکراین در دستان »ولودیمیر زلنسکی« نیست و 
این سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس هستند که این کشور را اداره می کنند.

»نیکالی آزاروف « دوشــنبه اظهار داشــت که کشورش به جای مقامات رســمی، توسط سرویس های جاسوسی 
ســازمان» سیا« و »ام ای ۶« انگلیس اداره می شــود: »مقاماتی مثل ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دیگران 
چندان قدرتی ندارند و تمام امور در دســت سرویس های جاسوسی انگلیس و آمریکا است...آنها عماًل تمام اقداماتی که 
گفته می شــود توسط »زلنسکی« و »زالوژنی« فرمانده نیروهای مســلح اوکراین انجام شده است را هدایت می کنند.« 
»آزاروف« پیشتر نیز به روزنامه »ایزوستیا «گفته بود آمادگی کیف برای مذاکرات صلح کاماًل به تصمیم آمریکا بستگی 
دارد. گفتنی است »نیکالی آزاروف « عالوه بر پست نخست وزیری پس از ۲۰1۰ میالدی پست های دیگری مانند وزارت 

دارایی اوکراین نیز در اختیار داشت.

نخست وزیر سابق اوکراین افشا کرد

اداره امور اوکراین در دست زلنسکی نیست
آمریکا و انگلیس همه کاره این کشورند

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش جدید 
خود تاکید کرده که افغانستان در آستانه فروپاشی ساختاری قرار دارد و 

اکنون دو سوم جمعیت آن نیازمند دریافت کمک هستند.
بحران اقتصادی و اجتماعی روز به روز در افغانســتان عمیق تر می شود و این 
برای کشورهای همیشه مدعی دفاع از حقوق بشر، پشیزی اهمیت ندارد. بر اساس 
گزارش نهادهای بین الملی بیش از ۷۰ درصد جمعیت 4۰ میلیونی این کشــور به 
»کمک های فوری« نیاز دارند. طی روزهای گذشته بسیاری از شهرهای این کشور 
نیز به دلیل کمبود برق در خاموشــی مطلق فرو رفته بــود. دفتر هماهنگی امور 
بشردوســتانه سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود تاکید کرده این کشور در 
آستانه فروپاشی ساختاری قرار دارد: »افغانستان با یک بحران بشردوستانه بی سابقه 
و با خطر بســیار واقعی فروپاشی ساختاری و فاجعه انسانی مواجه است. در غیاب 
فعالیت های توســعه ای که از افزایش نیازهای بشردوســتانه در سراسر این کشور 

مشخص است، مردم افغانستان دچار یک لغزش رو به عقب شده اند.«
 بر اســاس این گزارش تعداد افراد نیازمند به کمک  در افغانســتان در ســال 
۲۰۲۲ با 1۶ درصد افزایش به ۲۸.3 میلیون تن رسید که تقریباً ۶۶ درصد جمعیت 
این کشــور را شامل می شــود. با این حال در این گزارش آمده که انتظار می رود 
جمعیت افغانســتان ۲.3 درصد در سال رشد کند که یکی از سریع ترین نرخ ها در 
این منطقه اســت. این گزارش توضیح داد که پس از فروپاشــی نظام قبلی کابل، 
اهداکنندگان کمک های خارجی که ۷5 درصد از هزینه های عمومی از جمله بودجه 
برای سیستم بهداشت عمومی را در بر می گرفت، کمک های خود را قطع کرده اند. 

آمریکا نیز سال گذشته میلیاردها دالر از اموال این کشور را مصادره کرد!
ایــن آژانس ســازمان ملل متحد اعالم کــرد که حــدود 1۷ میلیون تن در 
افغانســتان با »گرسنگی حاد« مواجه هســتند، از جمله ۶ میلیون تن در سطوح 
اضطراری قرار دارند که یکی از باالترین آمارها در سراســر جهان است. با این حال 

این نهاد هشدار داد که ممکن است اوضاع بدتر شود.

هزاران نفر از مردم انگلیس در مقابل امپراتوری رسانه ای این کشور، 
بنگاه خبرپراکنی »بی بی ســی« و در اعتراض به این شــبکه دست به 

تظاهرات زدند. خبر مهمی که در بی بی سی انعکاس نیافت!
بی بی ســی )British Broadcasting Corporation( به معنی »بنگاه خبر پراکنی 
بریتانیا«، سرویس پخش همگانی عمومی در سراسر پادشاهی »بریتانیا« است. این 
مرکز رسانه ای در »برودکستینگ هاوس« در لندن مستقر است و کهن ترین سازمان 
رســانه ای ملی جهان با سابقه کمک به استعمار پیر لقب دارد؛ و بدنامی همواره با 
این شبکه عجین بوده است. حاال هزاران نفر از مردم خشمگین انگلیس در مقابل 
این امپراتوری رســانه ای و در اعتراض به دروغ پراکنی های این شــبکه دست به 
تظاهرات زده اند. آنها شعارهایی چون »شرم بر تو« و »دروغگو، دروغگو« سر دادند 
و خواستار »پایین کشیدن« و تعطیلی این رسانه شدند. این اعتراضات در صفحات 
مجازی بازتاب داشــته است. برخی از کاربران با اشاره به این که بی بی سی همواره 

این تجمعات را نادیده می گیرد، به پوشش اعتراضات پرداخته اند. 
گفتنی است، هزینه فعالیت بی  بی  سی مطابق کارمزد ساالنه پروانه تلویزیون 
در »پادشاهی متحد« از آن دســته از خانوارها، شرکت ها و سازمان های انگلیسی 

که تجهیزات دریافت یا ضبط رسانه های زنده تلویزیونی را دارند تأمین می شود.

گزارش شــبکه تلویزیونی »دویچه وله« آلمان می گوید بعد از حمله 
آمریکا و هم پیمانانش به عراق، انبوهی سالح و مهمات در این کشور پخش 
شد که اینک در بازار ســیاه خرید و فروش می شوند. ۲۰ سال از جنگ 

گذشته اما خشونت در خیابان های بغداد امری روزمره و عادی است.
 در گــزارش این شــبکه خبری آلمانی آمده، »حیدر هاشــم«، شــهروند 
4۰ ســاله عراقی همیشه یک کالشنیکف کهنه را با خود حمل می کند. سالح 
گرم به این راننده تاکسی و پدر دو فرزند، حس امنیت می دهد، چه در خودرو 
و چه در خانه کوچکش در حومه بغداد. هاشــم می گوید تفنگ را شــب ها زیر 
تخت می گذارد و در تاکســی زیر صندلی: »این جا برای دفاع باید مســلح بود 
وگرنه طعمه ربایش و ســرقت و تهدیدهای روزمره دیگر خواهید شد.« مسئله 
تنها طرز فکر یک شهروند عراقی نیست؛ بسیاری از مردم عراق ذهنیتی مشابه  
هاشم دارند. سازمان »اقدام علیه خشونت مسلحانه«، مستقر در لندن، می گوید 
یکی از دالیل اصلی این ذهنیت، فروپاشــی سریع عراق بعد از حمله آمریکا در 
ســال ۲۰۰۲ است. سازمان یاد شده سال هاست ســرگرم تحقیق در این باره 
اســت که ده ها هزار سالح در عراق از کجا آمدند و چطور ناپدید شدند. »ایان 
اورتون«، مدیر این سازمان، که سال ۲۰۰3 خبرنگار جنگی بی بی سِی انگلیس 
در بغداد بود، خأل قدرت ناشی از تهاجم ]آمریکا و همپیمانانش[ را علت این امر 
می داند. با سقوط رژیم صدام، ارتش عراق از هم پاشید و بسیاری از سربازان و 
افسران سالح های خود را به خانه بردند. اورتون یادآوری می کند که زرادخانه ها 
و انبارهای اســلحه هم غارت شدند. بعد از تهاجم آمریکا، میزان جرم و جنایت 
در عراق نیز جهشی شد. سقوط رژیم سیاسی با فروپاشی اجتماعی همراه شد 
و باندهای مختلفی از این وضعیت ســر برآوردند. کارشناســانی مانند اورتون 
ائتالف نظامی آمریکا در عراق را به خاطر ناآگاهی از پیچیدگی های یک جامعه 
و بذرافشــانی خشونت و خونریزی در عراق سرزنش می کنند: »وقتی به عنوان 
یک قدرت اشغالگر هیچ شناختی از چند و چون آن کشور ندارید و ساده انگارانه 

به افراد سالح می دهید، نتیجه یعنی هرج و مرج مطلق.«

تازه ترین مطالعات و بررسی های یک اندیشکده مستقر در واشنگتن 
نشــان می دهد که صنعــت دفاعی آمریکا برای یــک »جنگ متعارف 
طوالنی مدت« با چین به  اندازه کافی آماده نیســت و فقط برای دو هفته 

»سالح کافی« برای نبرد با چین را دارد.
ســرعت پیشرفت چین در سال های اخیر غرب )با محوریت آمریکا( را شدیداً 
نگران کرده اســت، از آن رو که پیشــرفت چین را مســاوی با افول خود تفسیر 
می کنند. کارشناسان بارها یادآوری کرده اند، چین و آمریکا قطعاً در یک رویارویی 
تنِد »اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی« هستند. یکی از محورهای رویارویی 
پکن-واشنگتن که حدود 3 سال است ابعاد تازه ای پیدا کرده است و شدت فراوانی 
یافته، مســئله جزیره تایوان و آب های مورد مناقشه اطراف آن است. مسئله چین 

وتایوان همواره یکی از بحث انگیزترین موضوعات روابط بین الملل بوده است.
پایگاه خبری »هیل« نوشته است، اندیشــکده »مرکز مطالعات استراتژیک و 
بین المللی« )CSIS( توســط یک نوع شبیه  سازی جنگی نشــان داد که آمریکا به 
احتمال زیاد در »جنگ احتمالی« با چین بر ســر تنگه تایــوان، در کمتر از یک 
هفته با کمبود مهمات از جمله تســلیحات دوربرد و موشــک های هدایت شونده 
مواجه خواهد شــد. طبق این گزارش، همزمان با اینکه چین با ســرعت پنج الی 
شــش برابر بیشتر از آمریکا به دنبال مهمات و سایر سیستم های تسلیحاتی است، 
استفاده آمریکا از تسلیحاتش فراتر از ذخایر وزارت دفاع این کشور پیشروی خواهد 
کرد و جنگ احتمالی با چین را دشــوار خواهد ساخت. همزمان با جنگ روسیه-
اوکراین و تعهد ایاالت متحده آمریکا در قبال ارســال تسلیحات بیشتر به کی یف، 
ذخایر تســلیحاتی صنعت دفاع آمریکا از جمله سیستم های ضد زرهی جاولین و 
سیســتم های ضد موشکی استینگر رو به کاهش است. آمریکا وعده ارسال بیش از 
۸5۰۰ سیستم  جاولین و بیش از 1۶۰۰ سیستم استینگر را به اوکراین داد؛ اقدامی 

که منجر به کاهش ذخایر تسلیحاتی واشنگتن شده است.
طبق بررســی های جدید این اندیشکده، تعداد سیســتم های جاولینی که به 
اوکراین ارسال شــده، با تعداد کل سیستم هایی که برای مشتریان غیر آمریکایی 
ظرف ۲۰ ســال گذشته ساخته شد، تقریبا برابری می کند. مسئله ارائه کمک های 
آمریکایی به اوکراین نیســت بلکه در حال حاضر »ناکافی بودن« ذخایر تسلیحاتی 
آمریکا برای درگیری های بلندمدت مشکل ســاز شده است. در واقع مشکل اصلی 
این جاست که صنعت دفاع آمریکا برای یک »جنگ متعارف طوالنی مدت« مجهز 
نیســت. در ادامه مطالعات و یافته های این اندیشــکده آمده است: »فروش نظامی 
خارجی آمریکا مدت زمان زیادی طول می کشد زیرا در وهله نخست این ابتکار باید 
توســط وزارت امور خارجه مطرح شود، سپس توسط وزارت دفاع اجرا و در نهایت 
توســط کنگره آمریکا تصویب شود. امروزه در این فضای رقابتی چنین سیستمی 
مناســب و مطلوب نیســت؛ فضایی که در آن هر کدام از کشــورها از جمله چین 
ظرفیت های نظامی چشــمگیر خود را توســعه می دهند و به طور فزاینده ای آنها 
را برای فروش به خارج از کشــور ارسال می کنند.« اگر آمریکا روند فروش نظامی 
خارجی خود را به طرز »کارآمدی« تغییر دهد، می تواند به نرخ تولیدات ســازنده 
و قابل  پیش بینی برســد و ســطح خود را در این زمینه ارتقاء ببخشد. آن طور که 
ایسنا نوشته، نویســنده این گزارش در پایان آورده است: »مطلب اصلی این است 
که صنعت دفاع آمریکا، به زعم بنده برای فضای امنیتی کنونی آماده نیســت. اگر 
چین به تایوان حمله کند، تمامی طرف ها خســارات سنگینی را متحمل خواهند 
شــد. و سؤال این است که وقتی ذخایر کافی نداشته باشید، چگونه می خواهید به 
طور موثری از حمله احتمالی چین به تایوان جلوگیری کنید؟« گفتنی اســت، از 
همان مراحل آغازین جدایی طلبی تایوان، دولت آمریکا این جزیره را مورد حمایت 
همه جانبه قرار داده اســت؛ به طوری که تایوان به پشتوانه آمریکا تا 19۷1نماینده 
کل سرزمین چین در سازمان ملل به شمار می رفت. درمقابل، چین هیچ گاه موضع 
خــود را در مقابل تایوان تغییر نداده و همچنان جزیره را اســتان »یاغی« و ناآرام 
خویش برمی شــمارد. تا 19۷۸سیاســت چین براساس »آزاد ســازی« تایوان قرار 
داشــت، اما پس از آن، این کشور اهرم های متنوع سیاســی، نظامی، اقتصادی و 
فرهنگی را در راستای الحاق مجدد جزیره به کار گرفته است. بر این اساس، الحاق 
هنگ کنگ و ماکائو به چین، به ترتیب در 199۷و 1999، رهبران پکن را نسبت به 
الحاق تایوان نیز امیدوارتر ســاخته است. از طرف دیگر، روند سیاسی تایوان بیانگر 
آن است که احزاب استقالل طلب تایوانی، مثل حزب دموکراسی در حال پیشرفت، 
نسبت به هضم شدن در نظام اقتدارگرای پکن نگران می باشند. تاکنون آمریکا نیز 
با فروش تسلیحات مورد نیاز تایوان، به حفظ امنیت جزیره کمک و به این ترتیب 

امنیت و تمامیت ارضی چین را مورد تعرض قرارداده است.

»نیکالس مادورو« رئیس جمهــوری ونزوئال با بیان اینکه ایجاد واحد 
پول مشترک در آمریکای التین به »استقالل، اتحاد و آزادی منطقه کمک 
می کند«، از این پیشنهاد رؤسای جمهوری آرژانتین و برزیل حمایت کرد.

رؤســای جمهور برزیل و آرژانتین روز یک شنبه تصمیم خود را مبنی بر آغاز 
اقدامات اولیه در زمینه ایجاد ارز مشترک کشورهای آمریکای جنوبی تحت عنوان 
»ســور« اعالم کردند؛ تصمیمی که به گفته مقامات دو کشــور کاهش وابستگی 
به دالر و ارتقای همکاری های تجــاری منطقه ای در آمریکای التین را هدف قرار 
می دهد. به نوشــته فایننشال تایمز تشکیل ارز مشــترک بین برزیل و آرژانتین، 
می تواند در نهایت به ایجاد دومین بلوک بزرگ ارزی جهان بعد از یورو منجر شود. 
برآورد این روزنامه اقتصادی نشــان می دهد که اتحادیه ارزی که همه کشورهای 
آمریکای التین در آن مشــارکت داشته باشند می تواند 5 درصد از تولید ناخالص 
جهان را تشــکیل دهد. یورو به عنوان بزرگ ترین اتحادیه ارزی، حدود 14 درصد 
از تولید ناخالص جهان را تشــکیل می دهد. حاال دیروز خبرگزاری اســپانیایی افه 
به نقل از رئیس جمهور ونزوئال هم اعالم کرده که این کشــور نیز آماده اســت از 
ابتکار ایجاد ارز مشترک آمریکای التین و کارائیب حمایت کند. »نیکالس مادورو« 
گفته اطمینان دارد که پیشنهاد لوال داسیلوا رئیس جمهوری برزیل و آلبرتو فرناندز 
همتای آرژانتینی او، بر وحدت این منطقه منجر خواهد شــد. انتظار می رود طی 
روزها و هفته های آینده کشــورهای دیگری در این منطقه برای پیوســتن به این 

طرح اعالم آمادگی کنند.

اندیشکده ای در واشنگتن بررسی کرده است

اگر چین و آمریکا وارد جنگ شوند

 ونزوئال هم 
به طرح پول واحد آمریکای جنوبی پیوست

 سازمان ملل:

 افغانستان در حال فروپاشی است 

 آمریکا چگونه عراق را به انبار سالح تبدیل کرد؟ 
دویچه وله پاسخ می دهد

سرویس خارجی-
 آمریکایی ها در حالی که آسیب رساندن به اموال عمومی 
در سایر کشورها را روشی اعتراضی می دانند، درخصوص 
رخداد مشابه در کشور خودشان نظری متفاوتی دارند و 

آن را مصداق واضح »تروریسم« اعالم می کنند.
چند روزی می شود که اخبار مربوط به آمریکا معطوف 
به قتل یک جوان ۲۶ ساله اهل ایالت جورجیا و شهر آتالنتا 
اســت. جوانی که یک فعال زیســت محیطی بوده و نسبت 
به ساخت وســاز بیجا در مرکز شــهر آتالنتا اعتراض داشته، 
آن هم بــا تاکید بر این موضوع که ساخت وســازها موجب 
تخریب درصد قابل توجهی از بافت جنگلی شــهر می شود. 
جریان از این قرار اســت که »مانوئل تران« به همراه ســایر 
دوستان خود در مقابل این مجتمع نیمه ساز چادر زده بودند 
تا اعتراض خود را نســبت به ادامه روند پروژه بیان کنند و از 
مســئوالن بخواهند که به طوری فوری آن را متوقف کنند. 
پلیس از راه می رســد و به چادرنشینان هشدار می دهد که 
باید فورا بساط خود را جمع کنند و متفرق بشوند. در جریان 
همین کشمکش فعاالن زیســت محیطی و پلیس، یکی از 
ماموران اقدام به شلیک به سوی مانوئل می کند و او را به قتل 
می رساند. پلیس مدعی است که مانوئل مسلح بوده اما هیچ 

سندی در تایید ادعای خود ارائه نکرده است.
حاال جدا از اصل ماجرا که واقعا ناراحت کننده اســت و 
مصداق بارز اقدامات غیرقانونی پلیس آمریکا است، حواشی 
به وجــود آمده در جریان اعتراضــات مردمی نکات مهمی 
در بــر دارد. در پی این حادثه،  اعتراضات در شــهر آتالنتا 
در ایالت جورجیا باال گرفت و خبرســاز شــد. صدها نفر از 
معترضان آتالنتایی با مامــوران پلیس در خیابان های این 
شهر درگیر شدند و دست کم ۶ نفر از آنها دستگیر شدند.  
خبرنگار محلی فاکس این طور روایت می کند: »تعدادی از 

سرویس خارجي-
ارزیابي یک  اندیشکده در تل آویو حکایت از 
ترس و نگراني شدید صهیونیست ها از پیشرفت 
توان و دانش هســته اي ایران و از ســوي دیگر 
موقعیت ضعیف تــل آویو در برابــر ایران طي 
این  اندیشکده 3چالش  دارد.  آینده  ســال هاي 
اساسی رژیم صهیونیســتی را برای سال جاری 

میالدی بررسی کرده است.
رویارویی چندین دهه بین تل آویو و تهران اکنون 
خطرناک تر از گذشته شــده است. با وجود فشارهای 
اقتصادی و سیاســی غرب، اما ایران اکنون یک کشور 
هســته اي اســت که داراي دانش کاملي در چرخه 
سوخت هســته اي است. جمهوری اســالمی ایران، 
رژیم صهیونیستي را به رسمیت نمی شناسد و از این 
مسئله ابایي ندارد که اعالم کند: مسئله فلسطین تنها 
با نابودي کامل موجودیت اســرائیل قابل حل خواهد 
بود. از سوي دیگر در تل آویو اجماعش نظري درباره 
چگونگی مقابله با ایران وجود ندارد و رهبران تل آویو 
بر سر چگونگي مقابله با ایران به شدت دچار اختالف 

نظرند و هیچ اتفاق نظري میان رهبران تل آویو نسبت 
به ایران دیده نمي شود.

اندیشــکده آمریکایي خاورمیانه در واشــنگتن در 
تحلیل خود اذعان کرده اســت که نخست وزیران سابق 
تل آویو از جمله ایهــود باراک و بنیامین نتانیاهو بارها 
می خواســتند ســناریوي حمالت پیشدســتانه مشابه 
حمالت علیه تاسیســات هسته اي ســوریه و عراق را 

علیه تأسیسات هسته ای ایران در سال های ۲۰1۰-1۲ 
به کار گیرند، اما آنها با مخالفت شدید موساد و نیروهای 
نظامي اسرائیل مواجه مي شــدند، چون جنگنده هاي 
تل آویو به دلیل محدودیت ســوخت گیري نمي توانند 
مسافت طوالني تا مرز ایران را طي کنند و از سوي دیگر 
حتي قبل از آســمان ایران ممکن است هدف موشکي 
نیروهاي همســو با ایران در عراق و سوریه قرار گیرند. 
از این رو تندروترین نخســت وزیــران تل آویو هیچ گاه 
نتوانســته اند بیشتر از تهدیدات لفظي علیه ایران کاري 

انجام دهند.
از سوي دیگر، تهران از حمالت قبلی صهیونیست ها 
علیه تاسیســات هسته اي عراق و ســوریه درس هاي 
ارزشمندي گرفته است و تأسیسات هسته ای ایران آن 
چنان در جغرافیاي این کشور گسترده است که در عمل 
صهیونیســت ها قادر به نابودي آنها نیستند. در نتیجه 
براي صهیونیست ها مشخص است که از نظر جغرافیایي 
حمله به اهداف هســته اي ایران با هدف آســیب زدن 
به دانش هســته اي این کشور غیرممکن است. در این 
میان، تهران بــا تقویت نیروهای نیابتی منطقه ای خود 

توانســته موقعیت بازدارندگی خــود را تقویت کند و 
تل آویو در عمل در برابر موقعیت منطقه اي ایران دست 

بسته است.
از همین رو نیز پژوهشــگران مؤسســه مطالعات 
امنیــت ملــی )INSS( در دانشــگاه تل آویــو گزارش 
راهبردی ساالنه ۲۰۲3 را به رئیس رژیم صهیونیستی 
ارائــه کردنــد کــه در آن برنامــه هســته ای ایران، 
خطرناک تریــن تهدیــد راهبردی پیــش روی رژیم 
صهیونیستي عنوان شده اســت. در این گزارش آمده 
اســت که توان هســته اي ایــران جدی ترین تهدید 
خارجی بالقوه برای تل آویو است، چون برنامه هسته ای 
ایران در پیشــرفته ترین مرحله خود قرار دارد و ایران 
در شرف تبدیل شــدن به یک کشور هسته ای کامل 
اســت و همزمان تهران موقعیت یابــی و نفوذ خود در 
منطقه را گسترش داده است. براساس گزارش مذکور 
همچنین تهدید استراتژیک بزرگ دیگر که پیش روی 
رژیم صهیونیستي قرار دارد، بدتر شدن روابط با آمریکا 
آن هم به دلیل طرح اصالح دســتگاه قضایی و تغییر 
روش در روابط با تشکیالت خودگردان فلسطین است. 

در این گزارش گفته شده است که چالش مهم تل آویو 
حفــظ روابط ویژه با ایاالت متحده اســت و اقداماتی 
که تل آویو ممکن اســت انجام دهــد، می تواند روابط 
با ایاالت متحده را به خطــر بیندازد و در کوتاه مدت 
به امنیت تل آویو آســیب برســاند. این پژوهشگران 
خاطرنشان کردند که این آسیب از تغییرات داخلی در 
ایاالت متحده هم ناشی می شود؛ تشدید قطبی  سازی 
و افراط گرایی در سطح سیاسی ایاالت متحده منجر به 
فرسایش ساختار سیاسی حمایتی از تل آویو می شود.

همچنیــن طبق این گــزارش، ســومین چالش، 
فروپاشی تشکیالت خودگردان فلسطین و به دنبال آن 
احتمال تشــدید امنیتی در کرانه باختری است. در این 
گزارش گفته شده که ادامه حیات تشکیالت خودگردان 
فلســطین علی رغم مشکالت و کاستی های آن کامال به 
نفع تل آویو است. در غیاب یک راه حل روشن، با نزدیک 
شدن پایان دوره ریاســت محمود عباس بر تشکیالت 
خودگردان فلسطین و به دلیل وجود ناآرامی فزاینده در 
میان قشر وسیعی از جوانان ناامید، خطر فزاینده تشدید 

خشونت علیه اقدامات رژیم صهیونیستی وجود دارد. 

مي توانیم از سرزمین خود دفاع کنیم
همزمان با تشدید هشــدارها درباره هتک حرمت 
اماکن اسالمي فلسطین، جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
نیز تاکید کرد که حوادث مســجداالقصی نشان دهنده 
تجاوز آشــکار و برنامه ریزی شــده کابینه جدید رژیم 
صهیونیستی به این مکان مقدس و به مثابه اعالم جنگ 
علیه ملت فلسطین است. داود شهاب از رهبران جنبش 
جهاد اســالمی فلسطین گفت: اگر اقدامات مسئوالن و 
شهرک نشینان صهیونیست متوقف نشود، ما به سمت 

درگیری نامحدود با رژیم صهیونیستی خواهیم رفت.
وی افزود: نبرد دفاع از االقصی وظیفه همه است و 
در صــورت وقوع هر نوع درگیری، این درگیری محدود 
به زمــان و مکان خاصی نخواهد بود، دشــمن باید در 
این مورد کاماًل آگاه باشد؛ چرا که ملت فلسطین تحت 
هیچ شرایطی در دفاع از قدس و مسجداالقصی کوتاهی 
نخواهد کرد. این رهبر جهاد اســالمی تاکید کرد: ملت 
فلسطین در دفاع از مقدســات و سرزمین خود ناتوان 
نیســت و در نبرد »شمشیر قدس« و جنگ اخیر آن را 

ثابت کرده است.

معترضان به کشته شدن 
این فــرد بــه خیابان ها 
آمدند کــه بخش اعظم 
اقدام آن هــا، »تظاهرات 
با  اما  بود  مسالمت آمیز« 
حضور تعــدادی از افراد 
به  تجمع  این  نقاب پوش 
به  شد.  کشیده  خشونت 
گفته منابع محلی خبری، 
نقاب پوش  افــراد  ایــن 
شروع به پرتاب سنگ به 
پلیس  اداره  مرکزی  مقر 

آتالنتا کردند و تجمع اعتراضی را به سمت خشونت بردند«.
بعد از تند شدن فضای اعتراضات، تصاویر و عکس هایی 
در شبکه های مختلف مجازی منتشر شده که نشان می دهد 
خودروی پلیس آتالنتا سوزانده شده و تعدادی از معترضان با 
چکش شیشه های ساختمان پلیس را شکستند و شعارهایی 
علیه پلیس روی دیوارهای مجاور نوشتند. حاال واکنش افسر 
بلندپایه پلیس ایالت جورجیا نســبت بــه این اتفاق جالب 
اســت. در حالی که آمریکایی ها ایجاد هرج و مرج از جمله 
آســیب به اموال عمومی را بخشــی از اعتراضات مدنی در 
سایر کشــورهای متخاصم می دانند، در مورد خودشان جور 
دیگری فکر می کنند. »دارین شیِیربام« رئیس پلیس آتالنتا 
در یک کنفرانس خبری تاکید کرد: »نیاز به دانشمند هوافضا 
یا وکیل نیســت تا بگوید که شکستن شیشه ها یا آتش زدن 
اعتراض نیســت، بلکه تروریسم است«.  وی در ادامه از لزوم 
توقف اقدامات غیرقانونی به دست پلیس و بازداشت ۶ نفر در 
این خصوص خبر داد. شهردار منطقه هم نظر مشابهی داشته 
و در همین خصوص گفت به شــبکه فاکس 5 گفت: »آنچه 

من دیدم مســالمت آمیز نبود. منظورم این است که منفجر 
کــردن خودروهای ماموران و پرتاب مواد آتش زا به ســمت 

ماموران پلیس صلح آمیز نیست«.
کشتار خیابانی در آمریکا

حتی با شروع سال جدید و تعطیالت سال نوی میالدی، 
از خشــونت خیابانی در آمریکا کم نشده و خیابان های این 
کشور همچنان مسلخ بی گناهان آمریکایی است. در دو مورد 
تیراندازی کور در در ۲ نقطه از شــهر »هف مون« هفت نفر 
جان خود را از دست دادند. این حادثه درست پس از کشتار 
منطقه دیگــری در نزدیکی همین منطقه رخ داد. حادثه ای 
که به موجب آن، 11 نفر جان خود را از دست دادند. نیوسام 
فرمانــدار این ایالت در واکنش حــوادث پیاپی کالیفرنیا در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: »فاجعه پشــت فاجعه«. ضارب 
فردی ۶۷ ســاله بوده و هنوز انگیــزه وی از این تیراندازی 
مشخص نشده است. در داخل خودروی او یک اسلحه نیمه 
خودکار نیز کشف شده است. در جریان تیراندازی دیروز در 
لس آنجلس مرکز کالیفرنیا هم یک مهاجر چینی ۷۲ ســاله 

به شرکت کنندگان در مراســم سال نوی چینی تیراندازی 
می کنــد و بعد از آن که 1۰ نفر را به کام مرگ می کشــاند، 

خودکشی می کند.
رسانه های آمریکایی همچنین بامداد سه شنبه از وقوع 
یک تیراندازی در مدرســه ای در شــهر »ِدموین« واقع در 
ایالت »آیووا« خبر دادند. پلیس این شهر در نشست خبری 
گفت کــه دو دانش آموز در جریان این تیراندازی کشــته 
شــدند و یکی از کارمندان این مدرسه نیز شدیدا مجروح 

شده است.
مورد دیگر وحشــی گری پلیس آمریــکا مربوط به مرد 
معلولی در ایالت کارولینای شــمالی است که ابعاد تاسف آور 
آن به تازگی فاش شــده است. »جیسون هارلی کلوپفر« 41 
ســاله، 1۲ دســامبر )۲1 آذر( هفت مرتبه در نواحی سینه 
و دســت هدف تیراندازی پلیس شــهر چروکــی در ایالت 
کارولینای شــمالی قرار گرفته، آن هــم به ظن باطل اینکه 
او گروگان گیر اســت و اقدام به گروگان گیری کرده اســت. 
واقعیت این بوده که مرد معلول، غیرمســلح بوده و در شب 
حادثه در حالی که با همســرش در خانه بسر می برده مورد 
یورش پلیس قرار می گیرد. مامــوران پلیس هفت گلوله به 

سمت وی شلیک می کنند و جان او را می گیرند.
خشونت بی حد و حســاب پلیس در کنار آزادی خرید 
و فروش و حمل ســالح گرم در آمریکا هــر ماه جان ده ها 
آمریکایی را می گیرد و مســئوالن این کشور همچنان عاجز 
از ارائه راهکار در این خصوص هســتند. مقایســه آمارهای 
خشونت آمیز مسلحانه میان آمریکا و کشورهای دیگر جهان 
عمق فاجعه در این کشــور را ثابــت می کند. اگرچه آمریکا 
حدود پنج درصــد از جمعیت دنیا را تشــکیل می دهد اما 
نزدیک به 31 درصد از کسانی که مرتکب کشتارهای جمعی 

با سالح می شوند، در این کشور زندگی می کنند.


