اختالفات سیاسی نا امنی در عراق را افزایش می دهد

اعتراض

پیشنهاد تشکیل دولت موقت
و انتخابات پارلمانی زود هنگام

فلسطین

پنج اســیر فلســطینی در اعتراض بــه بازداشــت اداری (بدون
محاکمــه) ،به اعتصاب غذای نامحدود خــود در زندانهای رژیم
صهیونیســتی ادامه میدهند .ادامه اعتصاب غذای این  ۵اســیر
فلسطینی نگرانیهایی درباره وضعیت جسمانی و احتمال شهادت
آنان افزایش میدهد .بنا به این گزارش« ،کاید الفســفوس» ۱۲۵
روز« ،عالء األعرج»  ۱۰۰روز« ،هشام ابو هواش»  ۹۱روز« ،لؤی
األشقر»  ۳۶روز و «عیاد الهریمی»  ۴۵روز است که به دلیل رفتار
نظامیان صهیونیستی و بالتکلیفی در زندانهای رژیم اشغالگر قدس
در اعتصاب غذا به ســر میبرند .این در حالی اســت که مسئوالن
زندانهای رژیم صهیونیســتی بدون توجه به مطالبات این اسرا،
همچنان به بازداشت بدون محاکمه آنان ادامه میدهند.

عضو ائتالف دولت قانون گفت :ما رایزنیهایی را به
منظور بازگرداندن جریان صدر به هیأت هماهنگی
شیعیان انجام داده ایم .ما از بازگشت جریان صدر
بهاینهیأتاستقبالمیکنیمتابدینترتیببتوانیم
فراکسیون بزرگتر را تشکیل دهیم.

سرزمینهای اشغالی

هزاران اتیوپیایی مقیم اراضی اشغالی بهمنظور درخواست از تلآویو
برای آوردن خانوادهها و بســتگان خود از اتیوپی که در حال حاضر
درگیر ناآرامیهای داخلی است ،تظاهرات کردند .حدود  ۴۰۰۰تن
در مقابل دفتر نفتالی بنت ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی در قدس
تظاهرات کرده و خواســتار نجات جان یهودیان اتیوپی شدند .این
تظاهرات در پی ناامنی خطرناک در اتیوپی و گزارشها درباره به خطر
افتادن زندگی یهودیانی که منتظر مهاجرت به اراضی اشغالی هستند،
صورت گرفت .تظاهرکنندگان از مقامات اســرائیل خواستند برای
آوردن  ۱۰هزار یهودی حاضر در اردوگاههای انتظار در آدیسآبابا و
دیگر شهرهای اتیوپی تالش کنند.

کیوسک بینالملل
گروه
بین الملل

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری نشست
وزرای امور خارجه با اشاره به دستور کار دیپلماتها برای افزایش
تحریمها علیه بالروس تصریح کرد که در این مقطع مسئله مداخله
نظامی در این کشور منتفی است .به گزارش روزنامه «اشپیگل»،
وی افزود :تحریمها ابزار مهمی بشمار میروند چون ثروت و تردد
افراد را تحت تأثیر قرار میدهند .بورل تأکید کرد :ما امروز بســته
جدیدی از تحریمها را علیه کسانی که در بالروس مسئول وقایع
اخیر در این کشور هستند تصویب خواهیم کرد .همچنین چارچوبی
را برای تحریم خطوط هوایی و افرادی که مسئول انتقال مهاجران
غیرقانونی به مرزهای ما هستند وضع خواهیم کرد .اتحادیه اروپا،
بالروس را که هم پیمان نزدیک روسیه به شمار میرود ،به ایجاد
بحران ســاختگی در مرزهای این اتحادیه با روانه کردن هزاران
پناهجو بهسوی مرزهای لهستان و وادار کردن آنان به تالش برای
گذر غیرقانونی از مرز این کشــور عضو اتحادیه اروپا ،متهم کرده
است .مقامهای لهستان ،بالروس را به تالش برای دامن زدن به
فاجعهای بزرگ متهم کرده و هشدار دادهاند که نیروهای بیشتری
را برای جلوگیری از پیشروی پناهجویان بسیج میکنند.

اقتصاد آمریکا ماههاست که دچار تورم و افزایش شدید قیمتها از
کاال گرفته تا بخش انرژی شــده است اما کاخ سفید افزایش تورم
را متوجه همهگیری کرونا در این کشور میداند .نشریه آمریکایی
«یو .اس .ای تودی» دراینباره نوشت :کاخ سفید برای پایان دادن
به افزایش تورم در آمریکا ،ابتدا باید به دنبال رفع همهگیری ویروس
کرونا و مشــکل تأمین زنجیره کاالها بهعنوان موارد کلیدی حل
این معضل باشد .این نشریه آمریکایی در ادامه مینویسد :مقامات
ارشــد اقتصادی کاخ ســفید با توجه به شــاخصهای مغشوش
اقتصادی و افزایش انتقادهای عمومــی ،افزایش تورم را نتیجه
اثرات ماندگاری همهگیری بیماری کووید ۱۹-در آمریکا دانسته
و تأکید دارند چنانچه این وضعیت رفع شــود ،اقتصاد این کشور
به حالت با ثبات گذشــته بازخواهد گشــت .یو .اس .ای تودی در
ادامه این خبر میافزاید :برخی از نمایندگان حزب جمهوریخواه
و تحلیلگران محافظــهکار اقتصادی با انتقــاد از عملکرد دولت
بایدن میگویند ،برنامههای داخلی دولت بایدن ازجمله افزایش
هزینه خدمات اجتماعی و زیرســاختها ،خــود از عوامل تورمزا
به شمار میروند.

روند کاهش ارزش پول ملی افغانستان (افغانی) در بازارهای این
کشــور ادامه یافت و به بیشــتر از  95افغانی در برابر هر یک دالر
رسید .به گزارش روزنامه «نیشــن» ،این موضوع باعث نگرانی
مردم و افزایش قیمت کاالهای وارداتی و خوراکی شــده است.
«نبی اقبال» ،کارشناس اقتصادی افغانستان ،مسدود بودن ذخایر
ارزی بانک مرکزی آمریکا ،مشــکالت ساختاری در اقتصاد ،نبود
توازن در صــادرات و واردات و کمبود پول نقد را از دالیل کاهش
ارزش پول ملی کشــور این کشور عنوان کرد .وی اظهار داشت تا
پیش از فروپاشی دولت پیشین افغانستان میزان واردات افغانستان
از کشورهای خارجی هر سال  ۶تا  ۷میلیارد دالر بیشتر از صادرات
بود که این امر باعث کاهش ارزش پول ملی در برابر دالر شده است.
«نبی اقبال» ،کارشناس اقتصادی افغانستان ،مسدود بودن ذخایر
ارزی بانک مرکزی آمریکا ،مشــکالت ساختاری در اقتصاد ،نبود
توازن در صــادرات و واردات و کمبود پول نقد را از دالیل کاهش
ارزش پول ملی کشور این کشور عنوان کرد.

در پی اختالفات پیرامون تشکیل دولت جدید در عراق برخی از گروههای سیاسی این کشور پیشنهاد کردهاند یک دولت
توافقی موقت تشکیل و سپس انتخابات پارلمانی زودهنگام جدیدی برگزار شود.

به گزارش سومریه نیوز ،با وجود نهایی شدن نتایج
انتخابات پارلمانی عراق که دهم اکتبر برگزار شد،
گروههای سیاسی تا به امروز نتوانستهاند در مورد
تشکیل دولت جدید به تفاهم برسند اما برخی از این
گروهها با وجود اختالف نظر ،پیشنهاداتی را برای
برون رفت از بحران سیاسی که از پنج هفته پیش
دامنگیرکشورشده،مطرحکردهاند.رحیمالعبودیاز
رهبرانجریانالحکمهازایدهتشکیلدولتتوافقی
و موقت خبر داد که وظیفهاش برگزاری انتخابات
زودهنگامجدیدباهدفبرونرفتازبحرانسیاسی
فعلی است .وی تاکید کرد ،همه گروههای سیاسی
باید برای دستیابی به راه حلی برای این بحران با هم
گفتگو کنند .اختالفات فعلی مربوط به اعتراض به
نتایج انتخابات است .العبودی گفت ،مطرح شدن
برخی از اســامی برای تصدی ریاست دولت آینده
صرفا تالشــی برای ســوزاندن آنهاست .جریان
الحکمه هیچ پست وزارتی را در دولت آینده نمی
پذیرد زیرا دنبال صدقه نیست .بشیر الدراجی ،عضو
جریان الحکمه هم از تالش ها برای دستیابی به

مصالحه و رضایت درمورد توزیع پست ها در دولت
جدید خبر داد و گفت ،هدف از این پیشنهاد توزیع
پست های وزارتی مطابق با جایگاه سیاسی است نه
تعدادکرسیهایپارلمان.ویبابیاناینکهدستیابی
به این رضایت مندی ممکن است به توافقی برای
تشکیل دولت منجر شود ،گفت ،جریان الحکمه در
دولت جدید حضور نخواهد داشت .منابع سیاسی
آگاه گفتند ،گروه های معترض به نتایج انتخابات
پارلمانی این پیشــنهادات را مطــرح می کنند اما
تنها با موافقت گروههای پیروز در این انتخابات و
در راس آنها فراکسیون صدر که بیشترین کرسی
را به دســت آورده این پیشنهادات می تواند عملی
شود .به گفته این منابع ،متقاعد کردن فراکسیون
صدر برای تشکیل دولت توافقی موقت دشوار است
زیرا مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر و سایر رهبران
این جریان قبال گفته بودند که دنبال تشکیل دولت
اکثریتملیهستند.درحالحاضرهمهمنتظرتایید
نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال هستند زیرا در
این صورت گروه های سیاسی ملزم خواهند بود در

چارچوب مهلت زمان تعیین شده در قانون اساسی
بهتفاهمبرسند.همچنینبهدنبالنشستمشترک
میان نخست وزیر و رئیس جمهور عراق با هیأت
هماهنگی شیعی عراق ،از شدت و حدت تنشها در
صحنه سیاسی عراق کاسته شده است .بر اساس
این گزارش ،پس از کاسته شدن از سطح تنشها در
عراق ،نیروهای حاضر در هیأت هماهنگی شیعیان
رایزنیهای خود با جریان صدر برای تشکیل دولت
توافقی را کلید زده انــد .در همین ارتباط ،عباس
المالکی عضو ائتالف دولت قانون تصریح میکند:
اخبار منتشر شده در برخی از رسانهها در خصوص
خروج نوری المالکی از هیأت هماهنگی شیعیان
عاری از صحت است و نباید به آنها توجه کرد.وی
افزود :برخی رسانهها با هدف منحرف ساختن افکار
عمومی و نیز تحقق دستاوردهای سیاسی چنین
شایعاتی را مطرح میســازند .از دیدگاه ما هیأت
هماهنگی شیعیان قادر است فراکسیون بزرگتر
پارلمان را تشکیل دهد .ما در حال حاضر مشغول
رایزنی با گروههای سیاسی تأثیرگذار هستیم.این

شکست ائتالف سعودی در مأرب
طی عملیات «ربیع النصر »2
گرو ه رســانهای «االعالم الحربی» یمن،
تصاویــر جدیدترین شکســت ائتالف
سعودی در مأرب ،طی عملیات موسوم به
«ربیع النصر  »2را منتشر کرد.

ارتــش و کمیتههــای مردمی یمــن ،تصاویری
از عقبنشــینی نیروهــای ائتالف ســعودی از
رشتهکوههای شهرســتان «الجوبه» در مأرب و
تسلط نیروهای صنعاء بر مواضع موجود در شمال
این شهرســتان طی عملیات موســوم به «ربیع
النصر( »۲بهار پیروزی  )۲را منتشــر کردند .گروه
رسانهای «االعالم الحربی» یمن با انتشار تصاویر
از پاکســازی مواضع مختلف در شمال شهرستان
الجوبه و پیشــروی نیروهای ارتش و کمیتههای
مردمی یمن به سوی روســتای «یعره» در یمن و

تحرکات داعش در عراق
اما تداوم ناامنی در عراق موجب شد که «شیخ اکرم
الکعبی» دبیرکل این جنبش عراقی سخنانی را در
خصوصافزایشتحرکاتتروریستهایتکفیری
در عراق مطرح کند .بر اساس این گزارش ،دبیرکل
مقاومت اسالمی ن َُجباء تشدید اقدامات مجرمانه
تروریستهای داعشــی در شرایط حساس فعلی
عراق را به پشتوانه اشغالگران دانست و آن را دلیل
دیگری بر دستنشــاندگی این گروه تروریستی
برای اســتکبار جهانی برشمرد.الکعبی تحوالت
جاری را هشداری به نیروهای امنیتی و حشد شعبی
خواند که نباید آن را دستکم بگیرند و تأکید کرد:
میبایســت به مخفیگاهها و پناهگاههای عناصر
تروریستی در استانهای کرکوک و دیالی ضربات
پیشدستانه وارد شود و در مناطقی که منشأ خطر
برای مردم هستند ،عملیاتهای نظامی گسترده
انجام گیرد.وی ضمن توصیه بــه رعایت جانب
احتیاط و دقت ،خاطرنشان کرد :نباید توطئههای
شرارتباری را که هدف از آنها بر هم زدن تمرکز
نیروهای عراقی و وارد کردن کشور به بحرانهای
دائمیاست،کوچکبشمریم.همچنینادارهاطالع
رسانیامنیتیعراقدوشنبه بیانیهایرادرخصوص
خبر منتشر شــده در رسانهها مبنی بر ترور «حیدر
حمود الحسیناوی» معاون فرمانده عملیات کربال
منتشر کرد .بر اساس این گزارش ،در بیانیه مذکور
آمده است :اخبار منتشر شده در رسانهها پیرامون
ترورمعاونفرماندهعملیاتکربالتکذیبمیشود.
تحقیقات درباره مرگ ابهام آلود او آغاز شده است.
این بیانیه میافزاید :جســد الحسیناوی در هنگام
بازگشــت از محل کار به منزلش در استان ذی قار
پیدا شده اســت که به نظر میرسد در یک حادثه
رانندگیجانخودرا ازدستدادهباشد.گفتنیاست،
پیشتر برخی رسانهها و شبکههای ارتباط جمعی
اعالم کردند که معاون فرمانده عملیات کربال در
هنگام بازگشــت از محل کار به منزل توسط افراد
مسلح ناشــناس هدف اصابت گلوله قرار گرفته و
ترور شده است.

انفجار و آتشسوزی گسترده
در تلآویو

ف سعودی در
هدف قرار دادن تجمع نیروهای ائتال 
این شهرستان خبر داد .گروه رسانهای اعالم الحربی
یمن در صفحه خود در توئیتر ،همچنین ویدئویی از
اینعملیاتبههمراهبخشهاییازسخنرانی«سید
حسن نصراهلل» دبیرکل حزباهلل لبنان در خصوص
پیروزی مقاومت یمن مقابل ائتالف متجاوز منتشر
کرد .هفته پیش بود که ســرتیپ «یحیی سریع»
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با تشریح جزئیات
مرحله دوم عملیات «ربیع النصر» با اشاره با اشاره به
استمرارعملیاتهاینظامیتاآزادیکشوروتحقق
آزادی و استقالل گفت :مناطق الجوبه و جبل مراد
در مأرب تا مساحتی بالغ بر ۱۱۰۰کیلومتر مربع ،آزاد
شد .با آزادی این مناطق ،همه مناطق استان مأرب
به جز الوادی و شهر مأرب در کنترل نیروهای صنعاء
قرار گرفت.

رسانههای رژیم صهیونیستی از وقوع یک
آتش سوزی گســترده در جنوب تل آویو
خبر دادند.

رســانههای رژیم صهیونیســتی از وقوع آتش
سوزی گستردهای در یک گاراژ خودرو در تل آویو
خبر دادند .این رسانهها اعالم کردند آتشسوزی
در یک مجتمــع گاراژی در جنــوب تلآویو به
انفجار بزرگی منجر شده است .همچنین پایگاه
خبری القدس اعالم کرد آتش سوزی بزرگی در
گاراژ خودروها در جنوب شــهر تل آویو رخ داده
است که سبب شــنیده شدن صدای انفجار شده
اســت .همچنین پایگاه صهیونیستی یدیعوت
احارونوت اعالم کرد ایــن انفجار به دلیل وجود
برخی از مواد قابل اشــتعال در همان گاراژ بوده

است .پایگاه یدیعوت احارونوت البته اشارهای به
مصدوم شدن افراد بر اثر این آتش سوزی نکرد.
نشریه معاریو رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد
این انفجار ناشی از آتش سوزی بوده است که در
خیابان «یاد هاروتزیم» در جنوب تل آویو رخ داد
و به صدا درآمدن آژیرهای هشدار منجر شد .این
نشریه همچنین اعالم کرد تیمهای اطفای حریق
در مکان حادثه حاضر شدند و تالش دارند تا آن
را خاموش کنند.
این در حالی اســت که شنیده شدن صدای این
انفجار سبب ایجاد نگرانیهایی در میان ساکنان
مناطق فلسطین اشغالی شد .آنها گفته بودند بر
این باورند که این صدا ،ناشی از عملیاتی از سوی
فلسطینیها بوده و یا صدای یک موشک است
که از غزه شلیک شده است.

آسوشیتدپرس:

نظامیان آمریکایی برای تامین مواد غذایی ناتوانند
آسوشیتدپرس در گزارشی اعالم کرد خانوادههای نظامیان
آمریکایی برای تامین مایحتاج و مواد خوراکی خود به شدت
با مشکل مواجهند.

به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،تحقیقات نشان می دهد هزاران
نظامی آمریکایی نمی توانند مایحتاج ضروری و اقالم غذایی الزم برای
خانوادهخودراتامینکنند .برایناساس،تحقیقاتخبرگزاریآسوشیتدپرس
حاکی از آن است که ناتوانی نظامیان آمریکایی در سیر کردن شکم خانواده
خودبهیکبحرانپنهان درآمریکاتبدیلشدهاست.اینمشکلدرحالیدر
یکی از مراکز حساس آمریکا بروز کرده که بخش نظامی بیشترین درصد از
بودجه ایاالت متحده را به خود اختصاص داده است .این اطالعات از مرکز

غذایی آمریکا که کار بررسی بیش از  ۲۰۰بانک مواد غذایی در این کشور را
برعهده دارد درز کرده است .این گزارش نشان میدهد چطور ناامنی غذایی
طوالنیمدتدرآمریکابههمهجوانبزندگیشهرونداناینکشورازجمله
نظامیان ارتش نفوذ کرده است .کارشناسان معتقدند این بحران سالهاست
که در آمریکا وجود دارد و بیشــترین تاثیر را بر نظامیان با درجه پایینتر و
خانوادههای آنها داشته است .کودکان در این میان بیشترین آسیب را دیده
اند .وینس هال ،افسر روابط دولتی در امور تغذیه آمریکا در این رابطه گفت:
اینیکحقیقتتکاندهندهدریانکهایموادغذاییدرسراسرآمریکاست.
اینموضوعبایددلیلشرمساریعمیقمقاماتباشد.دراینگزارشتخمین
زده شده که حدود  ۳۰درصد از نظامیان آمریکایی در ارتش این کشور تنها
در یک سال گذشته در پایینترین سطح از امنیت غذایی قرار داشته اند .یک

نظامیآمریکاییکهنخواستنامشفاششوددراینبارهگفت:مابزرگترین
ارتشدرجهانهستیم،ولیواقعیتتلخایناستکهنظامیانمادرردههای
پایین با تمامی اعضای خانواده خود از جمله کودکانشان گرسنه هستند .وی
ادامه داد :شــما چطور میتوانید ماموریت خود را به پایان برسانید و برای
دموکراسیبجنگیددرحالیکهکودکانشمادرخانهگرسنههستند!مردیت
ناپ ،مدیرعامل یکی از بانکهای مواد غذایی در سنت لوئیس آمریکا و از
کهنه سربازان ارتش این کشور گفت :این مشکل در تمام زیرمجموعههای
ارتش وجود دارد .بحران اقتصادی و بحران تامین مایحتاج اولیه زندگی این
روزها به موضوع اصلی در آمریکا تبدیل شده و سیاستهای مقامات این
کشورونیزافزایش بیسابقهقیمتشاخصهایانرژیدربازارهایجهانی
به نظر میرسد بر این بحران دامن زده است.

چهره خبر
رئیس شرکت هواپیماسازی نظامی سوخوی روسیه از آغاز تولید
جنگنده «چک میت» پیشرفتهترین جنگنده این کشور خبر داد.
به نوشــته روزنامه «واشنگتنپســت» ،یوری سلیوسار در جمع
خبرنــگاران گفت :تولید چند فروند جنگنده نســل پنجمی چک
میت در کارخانه ســوخو در منطقه کامسامولسک نا آمور (در خاور
روسیه) آغاز شد .تولید انبوه این جنگنده برای سال  ۲۰۲۶میالدی
برنامهریزیشده است .روســیه تاکنون یک فروند جنگنده چک
میت ساخته اســت که بهتازگی در نمایشگاه هوایی دوبی معرفی
شد .جنگنده «چک میت» روز  ۲۹تیرماه در نمایشگاه بینالمللی
هوافضای ماکس  ۲۰۲۱مسکو با حضور پوتین رئیسجمهور روسیه
رونمایی شد .سرگئی چمزوف مدیرکل سازمان دولتی فناوریهای
پیشرفته روسیه موســوم به «روس تخ» گفت که نخستین پرواز
هواپیمای چک میت برای ســال  ۲۰۲۳برنامهریزیشده است.
به گفتــه چمزوف ،قیمت این هواپیمای پیشــرفته بین  ۲۵تا ۳۰
میلیــون دالر خواهد بود .مدیرکل ســازمان دولتی فناوریهای
پیشرفته روســیه نیز اعالم کرده است که این هواپیمای جدید به
راکتهای هدایتشونده و غیر هدایتشونده و بمبهای هوایی
مجهز خواهد شد.
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داعش پدیدهای وارداتی است

عضویتاوکرایندرناتوقطعینیست

حامد کرزای حمالت اخیر در کابل ،قندوز و قندهار با نام داعش را دسیسه ای علیه ثبات افغانستان دانست و
گفت :داعش پدیدهای وارداتی است که با دین ،تاریخ و فرهنگ جامعه افغان هیچ تناسب و سازگاری ندارد.
به گزارش افق نیوز ،حامد کرزای ،رئیس جمهوری پیشین افغانستان در کنفرانس مجازی بینالمللی «علمای
جهاناسالموتحوالتجدیدافغانستان»گفت:وضعدشوارکشورماوحوادثتروریستیاخیرنشانمیدهدکه
نکهحمالتتروریستیاخیردر
بااستقرارصلحدائمیوتحکیمامنیتوثباتهنوزفاصلهداریم.کرزایبابیانای 
کابل،قندوزوقندهاربانامداعشدسیسهای علیهثباتافغانستانبود،گفت:داعشپدیدهایوارداتیاست کهبا
دیانت،تاریخوفرهنگجامعهافغانهیچتناسب وسازگاریندارد.حامدکرزایبااشارهبه
تحوالتاخیرافغانستان،گفت هاست:تحوالتاخیرکهباعثفروکش کردنشعله
آتشجنگوزمینهسازقطعجنگوخونریزیدرکشورشد،مورداستقبالماست
ن که امروز مردم افغانستان خبر ناگوار جنگ و کشتار را نمیشوند یا کمتر
و از ای 
میشنوندبسیارخرسندیم.اماواقعیتآناستکهوضعدشوارکشورماوحوادث
تروریستیاخیرنشانمیدهدکهبااستقرارصلحدائمی
و تحکیم امنیت و ثبات هنوز فاصله داریم .وی تصریح
کرد که راه حل مسئله افغانستان در مشورت و مراجعه
بهمردماست؛زیراثباتسیاسیوبرقراریصلحپایدار
بدون مشارکت مردم به دست نمی آید.

دبیرکلناتواعالمکردبهاوکرایندرسازماندهی مبارزهبافسادکمکمیکنیم،اماهنوزدربارهعضویتکییف
درسازمانبهتوافقنرسیدهایم.بهگزارشخبرگزاریتاس،ینساستولتنبرگ،دبیرکلائتالفآتالنتیکشمالی
یاُ( )HBOاعالم کرد که کشورهای عضو ناتو هنوز درباره
(ناتو) در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی اچب 
اینکه آیا اوکراین باید بخشی از این سازمان باشد یا نه ،به توافق نرسیده اند .دبیر کل ناتو گفت« :برای عضویت
در ناتو باید اســتانداردهای ناتو را رعایت کنید .ما به اوکراین در سازماندهی مبارزه با فساد کمک میکنیم اما
در حال حاضر توافق اجماع درباره دعوت از اوکراین برای عضویت کامل در سازمان ناتو را نداریم و  ۳۰کشور
عضو و متحد باید در این خصوص موافقت کنند ».استولتنبرگ تصریح کرد:
«اتحاد آتالنتیک شــمالی روابط با اوکراین را تقویت کرده است ،اما این
کشورمشمولمادهپنجممنشوراینسازمانکهدفاعجمعیراپیشبینی
میکند،نیست».درنشستبخارستدرآوریل،۲۰۰۸ناتوبیانیهسیاسی
مبنی بر اینکه اوکراین و گرجستان در نهایت به عضویت ناتو در میآیند
را تصویب کرد ،اما از ارائه برنامه اقدام عضویت ( )MAPبه هر دو کشور
خودداری کرد .به گفته کارشناسان از بروکسل ،در ۱۲سال گذشته ،کییف
و تفلیس از چشم انداز پیوستن به ائتالف دور شده اند .ناتو کشورهایی را که
مشکالت ارضی حلنشده دارند ،نمیپذیرد زیرا عضویت آنها میتواند کل
اتحاد را به یک درگیری نظامی بکشاند.
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بینالملل
جلد روز
رســانههای فرانســه از اقدام
امانوئل مکــرون در تغییر رنگ
پرچم فرانسه و استفاده از رنگ
آبی تیره بهجای آبی روشن خبر
دادهاند .رنگ آبی تیره در پرچم
ســه رنگ فرانسه نخستین بار از
ســوی نیروی دریایی این کشور
در ســال  ۱۷۹۳میالدی استفاده
شد .به نوشته روزنامه «لوموند»،
در سال  ۱۹۷۶میالدی «ژیسکار
دستن» رئیس جمهور وقت فرانسه
تصمیم به روشن کردن رنگهای
قرمز و آبی پرچم فرانســه نمود تا
همخوانی بیشتری با پرچم اتحادیه
اروپا داشــته باشــد .اینک آیا هدف مکرون از تغییر پرچم فرانسه فاصله
گرفتن از اتحادیه اروپا بوده اســت؟ و آیا یادآوری انقالب فرانسه را باید
اقدامی نمادین و حاوی پیام سیاسی در آستانه انتخابات  2022تعبیر کرد
یا اینکه صرفاً امری ســلیقهای و غیرسیاسی است؟ جایگزینی رنگ آبی
پرچم فرانســه به رنگ پرچم در ســال  ۱۷۹۳میالدی و وقایع مربوط به
انقالب این کشور نوعی بازگشت به گذشته و مرور حوادث تاریخی است
که چندی است در حال تکرار شدن است .چندی پیش فرانسه در راستای
آنچه تحکیم روابط فرانسه و آمریکا توصیف کرده بود ،در بحبوحه جشن
ملی آمریکا ،دومین مجسمه آزادی ساخت خود را به آمریکا ارسال کرد.
صد و سیوپنج سال قبل ،در سال  ۱۸۸۶میالدی ،نخستین مجسمه آزادی
فرانسه در منطقه منهتن در شهر نیویورک نصب شد .همچنین دویست
و چهلمین سالگرد نبرد خلیج چساپیک که قرار بود در سفارت فرانسه در
آمریکا و بر روی یک کشتی جنگی این کشور در بالتیمور ،مریلند ،جشن
گرفته شود ،متعاقب امضای معاهده همکاری آمریکا ،انگلیس و استرالیا
موسوم به پیمان اوکوس ( )AUKUSو دور زدن فرانسه ،لغو شد .چنین
بازگشتهایی به تاریخ اگرچه در وهله نخست امری نمادین و در راستای
تحکیم روابط دوستانه تلقی میشــود اما نمیتوان آنها را بدون انگیزه
سیاسی و بدون هیچ پیامی برای مناسبات خارجی دولتها تعبیر کرد.

عکس نوشت

درگیــری پلیس با معترضان جنبش شــورش علیه انقــراض در لندن،
انگلستان.

گزارش

افشای اولین تصاویر ۳بعدی از سرزمین
اشغالی با دقت ۵سانتیمتر

یک گروه هکری ،به تصاویر سهبعدی از فلسطین اشغالی با دقت ۵سانتیمتر
دستیافتهاست.
گروههکریعصایموسی()Moses_Staffکه اینروزهابهدلیلحمله
سایبریموفقبهمراکزیدرفلسطیناشغالینامخودرابرسرزبانهاانداخته،
با انتشار ویدئویی جدید ،رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد .بر اساس گزارش
المدن ،این گروه اعالم کرد که به اطالعات دولتی رژیم صهیونیستی شامل
تصاویر سهبعدی از فلسطین اشغالی دست پیداکرده است .این اقدام ،دور زدن
ممنوعیت بینالمللی است که از دسترسی به تصاویر دقیق هوایی از مناطق
فلسطین اشغالی جلوگیری میکند .در فیلم منتشرشده ،تصاویر و نقشههای
تأسیسات حیاتی نشان دادهشده و اعالم میشود که اینها نمونهای از تصاویر
دقیقی است که اخیراًپس از هک زیرساختهای سایبری رژیم صهیونیستی
بهدستآمده؛ این یک شکست برای امنیت ســایبری تلآویو است .دقت
تصاویر منتشرشده پنج سانتیمتر و حجم فایلها ،تصاویر و نقشههایی که
گروه هکری مذکور به آن دســت پیداکرده  ۲۲ترابایت است .گروه هکری
مذکور،ششمنوامبرنیزباحملهبهسرورهایاطالعاتیشرکتهایاسرائیلی،
اسنادی ازجمله شناسنامه ،اوراق دفاتر وکال ،چکها ،گزارشهای مالی و..
بهدستآمده در این حمله هکری را فاش کرد .فایلهایی که در حمله اولیه
هکرهای عصای موسی منتشرشده نیز شامل تصاویر بنی گانتز وزیر جنگ
رژیم اسرائیل و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و نامه سال  ۲۰۱۰گانتز به
معاون رئیس ستاد مشترک ارتش و رئیس اطالعات نیروهای مسلح اردن
میشد .فایلهای فاش شده همچنین شامل فایلهای اکسلی میشد که
ظاهراً حاوی اســامی ،کد ملی ،ایمیل ،آدرس ،شماره تلفن و حتی وضعیت
اقتصادی-اجتماعــی نظامیان ،دانشآموزان قبــل از ورود به ارتش رژیم
صهیونیستی و افراد مرتبط با وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز میشد .در
پی این اتفاقات ،روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت با انتشار گزارشی از
اظهارات مقامات این رژیم نوشت که اسرائیل آمادگی مقابله با خطر حمالت
سایبری را ندارد .آویو کوخاوی رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در
یک سخنرانی در کمیته امور خارجی و دفاعی کنست ،اعتراف کرد :مهمترین
تهدید فراروی اســرائیل در این مرحله حول محور حمالت سایبری علیه
مؤسسات و تأسیسات اقتصادی و مدنی است.

آیلپ؛ پروژه آمریکاییسازی
جوانان عراقی امسال نیز اجرا میشود

سفارتآمریکادرعراقخبردادکهبرنامهآیلپ،امسالهمبرایجوانانعراقی
انجام خواهد شد؛ برنامهای که بسیاری از کارشناسان ،هدف از آن را آمریکایی
کردن جوانان عراق و جدا کردن آنان از فرهنگ و عقاید این کشور میدانند.
ســفارت آمریکا در عراق امسال نیز به بهانه آشنایی جوانان عراقی ،برنامه
آموزشی آیلپ (IYLEP- IraqiYoung Leaders Exchange
 )Programرا مجدداً مطرح کرده اســت .این نهاد آمریکایی با انتشار
بیانیهای خبر داد که این برنامه برای ســال  ۲۰۲۲نیز اجرایی خواهد شد و
آخرین زمان پذیرش درخواستها را  ۱۵آذرماه اعالم کرد .واشنگتن در ادامه
ادعا کرد که برنامه آیلپ ،یک «فرصت آموزشی در نوع خود منحصربهفرد
است که برای جوانان با استعداد عراق در نظر گرفتهشده است» .وزارت خارجه
آمریکا همچنین مدعی شد« :کسانی که در این سفر شرکت کنند ،خواهند
توانست در آمریکا به مدت چهار هفته در فصل تابستان بمانند و با فرهنگ
آمریکا آشنا شوند» .کارشناســان عراقی ضمن ابراز نگرانی نسبت به این
اقدام آمریکا ،تعجب کردند که چگونه چنین اطالعیههایی موجب تحریک
گروههای اسالمگرای عراقی نمیشود؛ زیرا «هدف از چنین طرحهای نرمی،
استعمار ذهن قشر جوان است».

