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یادداشت
فلســطین :جنبش مقاومت اســامی حماس
تاکید کرد که موافقت دادگاه رژیم صهیونیســتی
با برگزاری مناســک تلمــودی یهودیان در جریان
تعرض به مســجد االقصی ،بازی با آتش است.این
جنبش در ادامه بیانیه خود تأکید کرده اســت :این
اقدام موجب تخطی از همه خطوط قرمز خواهد شد
و این تجاوزی آشــکار و خطرناک است که تمامی
پیامدهای آن متوجه رژیم اشــغالگر است.حماس
همچنین اظهار داشت که ملت فلسطین با تشدید
مقاومت و رویارویی با اشغالگران صهیونیست ،با این
تجاوزات مقابله کرده و تمامی طرحهای یهویسازی
دشمن در قدس را به شکست میکشاند.
یمن :کمیتــه نظامی نظارت بر اجرای آتشبس
یمن یکشنبه شــب خواســتار اجرای کامل مفاد
آتش بس در این کشــور شــد.این کمیته نظامی
برای بحث در مورد نقض آتش بس ســازمان ملل
متحــد و نظارت بر آتش بــس وارد امان پایتخت
اردن شــد.کمیته نظامی نظارت بر آتش بس اعالم
کــرد ،امیدواریم که گفت وگوهای امان راه را برای
بازکردن مسیرهای بشردوستانه و توقف نقض آتش
بس ،به نحوی که منجر بــه پایان محاصره ،توقف
تجاوز و پایان دادن به اشغالگری شود ،هموار کند.
روسیه :رئیس ســازمان فضایــی روسیه از تولید
دهها موشــک هسته ای بالستیک قاره پیمای جدید
«ســرمت  »۲به منظور مقابله با دشــمنان مسکو تا
پاییز امســال خبر داد«.دیمیتری روگوزین» رئیس
سازمان هوافضای روسیه (روسکاسموس) اعالم کرد
که ارتش این کشــور تا پاییز سال جاری میالدی به
نسل دوم موشــک های «سرمت» با ارتفاعی معادل
یک ساختمان  ۱۴طبقه و وزن  ۲۰۸تن مجهز خواهد
شد.به گفته این مقام دفاعی روسیه ،برد موشک های
بالســتیک قاره پیمای جدید مســکو به بیش از ۱۸
هزار کیلومتر می رســند و با سرعتی بالغ بر  ۲۵هزار
کیلومتر بر ساعت اهداف خود را منهدم می کنند.
عراق« :هادی العامری» رهبــر ائتالف «فتح»
عراق آخرین مواضع خود در قبال تحوالت سیاسی
این کشــور را اعالم کــرد .وی گفت :نســبت به
دســتیابی به توافق برای خروج از بنبست سیاسی
امیدوار هســتم .وی افزود :عبــور از مرحله کنونی
مستلزم ازخودگذشتگی تمامی طرف های سیاسی
اســت؛ تنها از ایــن رهگذر می توان از بن بســت
سیاسی خارج شد و دولت جدید را تشکیل داد.
آلمان :اوالف شــولتس صدراعظــم آلمان در
راســتای جایگزینــی گاز روســیه ،در جریان تور
آفریقایی خود ابراز تمایل کرد تا پروژه های انرژی
با کشــورهای این منطقه را پیگیری کند.شولتس
در اولین ایســتگاه خود در سنگال گفت که آلمان
به شدت خواســتار دنبال کردن پروژه های گاز و
انرژیهای تجدیدپذیر با سنگال است.

نیمچه گزارش
بحران شیرخشک و اعالم
وضع فوقالعاده در نیویورک

شــهردار دموکرات نیویورک به منظــور مقابله با
بحران کمبود شــیر خشــک ،در این شهر آمریکا
وضع اضطراری اعالم کرد.
شــبکه «فاکس نیوز» گزارش داد که در بحبوحه
کمبود سراســری شیر خشــک در آمریکا« ،اریک
آدامــز» شــهردار دموکــرات نیویــورک وضعیت
اضطــراری اعالم کرد تا این شــهر بتوانــد با باال
رفتن قیمت این محصول اساســی مورد اســتفاده
خانوادههــا مقابله کند.این شــهردار هم حزبی جو
بایدن رئیسجمهور آمریکا روز یکشــنبه (دیروز)
ایــن بیانیه را اعــام کرد .دفتر اریــک آدامز خبر
داد با این اقدام شــهردار ،اداره «حمایت از مصرف
کنندگان و کارگران نیویــورک» اختیار الزم برای
جلوگیری از افزایش قیمت شــیر خشــک در این
شهر را به دست آورده است.
شهردار نیویورک در فرمان اعالم وضعیت اضطراری
در این شــهر آمریکا تصریح کرد که بحران کمبود
شیر خشــک در خانوادههای نیویورک باعث ایجاد
«درد و اضطراب غیرقابل تصور» شده است.او گفت:
«ما باید با فوریت اقدام کنیم .این دســتور اجرایی
اضطراری به مــا کمک میکند تا با افزایش قیمت
این کاالی اساسی و هر خردهفروشی که میخواهد
از این بحران سرمایهگذاری کند ،مقابله کنیم .پیام
ما به مادران و خانوادههای در حال مبارزه (با بحران
کمبود شیر خشک) ساده است :شهر ما تمام تالش
خود را برای کمک به شــما در ایــن دوره چالش
برانگیز انجام خواهــد داد» .در این میان مقامهای
واشــنگتن خبر دادند ،اولین محموله شیر خشک
مورد نیاز این کشور از آلمان وارد آمریکا شد.منابع
رســانهای در آمریکا خبر دادند که این کشــور از
آلمان در حال وارد کردن شــیر خشک مورد نیاز
نوزادان آمریکایی اســت .این وضعیــت بر میزان
نارضایتی مردم از دولتمردان افزوده اســت چنانکه
نتایج جدیدترین نظرسنجی آسوشیتدپرس-مرکز
تحقیقــات عمومی نورک نشــان میدهد که اکثر
آمریکاییهــا از وضعیت بد اقتصادی کشــور خود
ناراضی و نگران هستند .در همین حال در صورتی
کــه جمهوریخواهان کنترل مجلــس نمایندگان
آمریکا را در انتخابات میاندورهای  ۲۰۲۲به دست
بگیرند ،بیش از دو سوم آنها معتقدند که جو بایدن
باید استیضاح شود.

اوغلو به دنبال چیست؟
علی تتماج

این روزها در حالی رژیم صهیونیســتی به تشدید شهرک
ســازی و جنایت علیه بشــریت نظیر به شهادت رساندن
شــیرین ابوعاقله خبرنگار فلســطینی ،ادامــه میدهد و
شهرک نشــینان هر روز به مسجد االقصی یورش میبرند
که منابع رسانهای از سفر روزهای آتی وزیر خارجه ترکیه
به فلسطین اشــغالی و دیدار با مقامات ارشد رژیم موقت
صهیونیســتی خبر دادند.مولود چاووش اوغلو وزیر امور

گزارش

خارجه ترکیه فردا به ســرزمینهای اشغالی سفر خواهد
کرد .این نخستین ســفر وزیر خارجه ترکیه به فلسطین
اشغالی در  ۱۵سال گذشته خواهد بود.
چاووش اوغلو پیشــتراعالم کرده بود که قصد  ۴خرداد به
اسرائیل ســفر کند و با «یائیر الپید» همتای صهیونیست
خــود دیدار کند .او همچنین قصــد دارد یک روز قبل از
سفر خود به اسرائیل از فلسطین دیدن کند.
این ســفر در حالی صــورت میگیرد که ترکیه از ســال
 2009و حمله رژیم صهیونیســتی به کشتی امداد رسانی
مرمره مدعی حمایت از فلسطین و تعدیل و قطع روابط با
رژیم صهیونیســتی شده بود اما به امروز نه تنها این رویه
را تغییر داده اســت بلکه در حمایت از ســلطه گری این
رژیم گام بر میدارد .رویکرد هماهنگ علیه سوریه و اخیرا

جنگ اوکراین از جمله نمودهای این همگرایی اســت .در
باب چرایی این رویکرد ترکیه اهداف سلطه گرایانه آنکارا
از جمله در حوزه انرژی امری قابل توجه است.
بــا بحران اوکرایــن و تقابل میان غرب و روســیه ،تامین
انرژی این کشــورها با مشــکل مواجه شــده است که در
نتیجه آن این تصور برای ترکیه و رژیم صهیونیستی ایجاد
شــده اســت که میتوانند به عنوان تامین کننده انرژی
اروپا ،امتیازات بســیاری از غرب کســب نمایند .در حالی
طرفیــن تاکنون در مدیترانه و تحــوالت منطقه و قبرس
در نزاع بودند اکنون تبدیل شــدن به هاب انرژی به هدف
مشترک آنها مبدل شده است .سرقت منابع انرژی منطقه
از ابعاد این رویکرد اســت که ترکیــه در حوزه مدیترانه،
سوریه ،عراق ،آســیای مرکزی و قفقاز و البته تعامالتی با

عربستان و امارات صورت می دهد و رژیم صهیونیستی نیز
نفت فلســطین ،لبنان و مدیترانه و کشورهای آفریقایی را
غارت میکند.
رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور ترکیه در ماه مارس
گفت که به همــکاری در حوزه انرژی با تل آویو امیدوار
اســت .این رویکرد کاسبکارانه چنان بوده است که ترکیه
عمال خواست مردم کشورش منبی بر حمایت از فلسطین
را نادیده گرفته است و سفر اوغلو به اراضی اشغالی نمودی
از این رویکرد است .مسئلهای که شاید در حوزه اقتصادی
منافعی برای ترکیه داشــته باشــد اما بــه دلیل رویکرد
تقابلــی اردوغان با مردمی در قبال حمایت از فلســطین
در صحنــه سیاســی هزینههــای بســیاری را برای وی
رقم خواهد زد.

هشدار پکن درباره زیادهگوییهای بایدن در ژاپن

تمامیت ارضی چین قابل مصالحه نیست

پکن در واکنــش به اظهــارات تحریکآمیز رئیسجمهور
چ عنوان در
آمریکا دربــاره تایوان تصریح کرد که بــه هی 
خصوص اراضی و قلمرو خود مصالحه نمیکند.
در پی اظهارات اوایل «جــو بایدن» رئیسجمهور آمریکا
مبنی بر حمایــت نظامی از تایوان در صــورت مواجهه با
حمالت نظامی« ،وانگ ونبین» ســخنگوی وزارت خارجه
چین در واکنشــی تند تصریح کرد که هیچکس نباید عزم
راســخ چین در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی را دست
کم بگیرد«.وانگ ونبین» ســخنگوی وزارت خارجه چین
در واکنش بــه اظهارات بایدن گفت« :هیچکس نباید عزم
راســخ ،اراده راســخ و توانایی قوی مردم چین در دفاع از
حاکمیــت ملی و تمامیت ارضی را دســت کــم بگیرد».
بایدن طی نشســت خبری با «فومیو کیشــیدا» نخســت
وزیــر ژاپن در توکیو گفت اگــر تهاجم نظامی علیه تایوان
انجام شــود ،آمریکا نیز آماد ه اســت که بهشــکل نظامی
دخالت کند.
وی با ادعای اینکه آمریکا به سیاست «چین واحد» متعهد
است اما مدعی شد دولت پکن در حال بازیکردن با آتش
درخصــوص تایوان است.شــبکه ان دی تــی وی گزارش
کــرد که پکن نیز در اعتراض بــه اظهارات بایدن مبنی بر
محافظت از جزیره تایــوان در مقابل هرگونه تهاجم پکن،
تصریــح کرد که از منافع ملی خــود در مورد تایوان دفاع
میکنــد .ونبین در واکنش به اظهارات بایدن تصریح کرد:
«تایوان بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو چین است»
ال داخلی
وی ادامه داد« :مســئله تایوان یــک موضوع کام ً
چین است .در مورد مسائلی که به منافع اصلی چین یعنی
حاکمیــت و تمامیت ارضی مربوط میشــود ،چین جایی

بــرای مصالحه یا امتیاز ندارد».وانگ گفت چین همیشــه
با نیــروی  1.4میلیارد جمعیت خــود از منافع خود دفاع
خواهد کرد و تأکید کرد« :هیچ کس نباید عزم راسخ ،اراده
راســخ و توانایی قوی مردم چین در دفاع از حاکمیت ملی
و تمامیت ارضی را دست کم بگیرد».
در این میان در ادامه طراحی توکیو برای ســوء اســتفاده
از ســفر بایدن برای کســب امتیازات نظامی ،نخستوزیر
ژاپن طی نشســت خبری با رئیس جمهــور آمریکا ضمن
اشــاره به حمایت واشــنگتن از امنیت توکیو ،گفت جهان
با بحرانی ناشــی از تهاجم روســیه به اوکراین روبروست
که نظــم بینالمللی را تهدید میکند« .فومیو کیشــیدا»
نخستوزیر ژاپن آمادگی کشورش برای افزایش هزینههای
دفاعی را اعالم کرد.کیشیدا طی نشست خبری مشترک با
«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا که به توکیو سفر کرده،
گفــت« :بایدن به من گفت که از کرســی گرفتن ژاپن در
شورای امنیت سازمان ملل حمایت میکند».
نخستوزیر ژاپن اضافه کرد« :ما بر لزوم تقویت اتحاد ژاپن
و آمریــکا در زمینه بازدارندگی تاکید میکنیم .ما با تالش
بــرای تغییر وضعیت موجود در دریای چین با توســل به
زور مخالفیم».بر این اساس ،کیشیدا درباره جنگ اوکراین
نیز اظهار داشــت« :ما با بحرانی ناشی از تهاجم روسیه به
اوکراین روبرو هستیم که نظم و قواعد جامعه بینالمللی را
تهدید میکند .ما باید با تجاوز روسیه به اوکراین که قواعد
بازی را تغییر میدهد مقابله کنیم و متعهد هستیم که در
گروه  ۷با قدرت پاســخ دهیم».کیشــیدا درباره تنشهای
اخیر بر سر مســئله تایوان در شرق آســیا نیز گفت« :ما
موضع واحــدی در مورد تایوان داریــم و از ثبات در آنجا

جنگ افروزی قدرتهای بزرگ همچنان قربانی میگیرد

 100میلیون آواره ،نتیجه زیادهخواهی نظام سرمایهداری

غرب در حالی به جنگ افروزی در جهان ادامه میدهند
که بنا بر اعالم آژانس آوارگان سازمان ملل بیش از ۱۰۰
میلیون نفر در سراسر جهان به تاثیر از خشونت ،جنگ،
آزار و اذیت و نقض حقوق بشر بی خانمان شدهاند.
آژانــس آوارگان ســازمان ملــل ( )UNHCRبه نقل از
اطالعات جدید درباره آنهایی که از خشــونت ،جنگ،
آزار و اذیــت و نقــض حقوق بشــر میگریزنــد ،اعالم
کــرد بیــش از  ۱۰۰میلیون نفر در سراســر جهان بی
خانمان شــده اند.کمیساریای عالی سازمان ملل در امور
پناهنــدگان اعالم کرد جنگ اوکرایــن یکی از عواملی
بوده که باعث فرار میلیونها نفر از خانههای خود شــده
اســت .اطالعات این سازمان شامل آوارگان ،پناهجویان
و آنهایی میشود که داخل کشورهای خود بی خانمان
شــده اند.شــهروندان اوکراینی برای فــرار از جنگ در
اوکراین به سمت مرزهای اوکراین با کشورهای همسایه
رفته اند تا بتواند خودشــان را نجات دهند .کشورهایی،
چون لهســتان ،مجارستان ،رومانی و ...میزبان مهاجران
اوکراینی هستند .به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل
در امــور پناهندگان میلیون ها نفر به تاثیر از این جنگ
کشور خود را ترک کرده اند.
این بحران در جهان در حالی گســترش یافته است که
آمارها نشــان میدهد که نتیجه جنگ افروزی غرب به
نفع شرکتهایی خاص بوده اس چنانکه بررسیهای یک
اندیشــکده آمریکایی نشــان میدهد که کنگره آمریکا
در طی  ۲دهه اشــغال افغانســتان بیــش از  ۲تریلیون
دالر بــه مجتمع نظامی صنعتــی آمریکا پرداخت کرده
است.اندیشــکده آمریکایی «انیســتیتو اصالح سیاست
امنیتی» در گزارشــی اعالم کرد کــه کنگره آمریکا از
زمان حمله به افغانستان در سال  2001تا خروج از این
کشــور در ســال  2021در مجموع  2.02تریلیون دالر
به  5شرکت تســلیحاتی «الکهید مارتین»« ،بویینگ»،

«ریتیان»« ،جنــرال داینامیکس» و «نورثروپ گرامن»
پرداخــت کرد.براســاس این گــزارش ،در طول  2دهه
حضور نظامی ائتالف به رهبری آمریکا در افغانســتان،
این  5شرکت بزرگ تســلیحاتی یک میلیارد دالر برای
البــی کردن در کنگره هزینه کرده و بیش از  2تریلیون
دالر از قراردادهای پنتاگون به دســت آوردند.این مبلغ
یک هــزار و  813دالر در قراردادهای پنتاگون به ازای
هر دالری اســت که برای البی کردن خرج شده است؛
یعنی 181,214درصد بازگشــت ســرمایه« .1.الکهید
مارتین» که بزرگترین پیمانکار دفاعی جهان اســت ،به
خاطر بالگردهای بلک هاوک خود که بهطور گسترده در
جنگ افغانستان اســتفاده شده است ،شناخته میشود.
اگر  10هزار دالر در ســال  2001در سهام این شرکت
ســرمایهگذاری میشــد ،اکنون  133هزار و  559دالر
ارزش داشــت« .2 .بویینگ» بیشــتر پول خــود را از
هواپیماهای مســافربری تجاری به دســت میآورد ،اما
قراردادهای دفاعی آن مربــوط به بمبافکنهای ،1-B
 ،52s-Bجت باربــری  ،17-Cهواپیماهای برخاســت
عمودی  Osprey 22-Vو جنگندههای  15-Fو 18-F
است .اگر کسی در سال  2001به مبلغ  10هزار دالر در
سهام بویینگ سرمایهگذاری کرده بود ،امروز  107هزار
و  588دالر ارزش داشت« .3.ریتیان» :سومین پیمانکار
بزرگ دفاعی و از بزرگترین تولیدکنندگان موشکهای
هدایت شــونده در جهان است .پولی که این شرکت به
دســت میآورد ،نهتنها از طریق فروش تسلیحات است،
بلکه به قراردادهای آموزشــی نیز اختصاص دارد .ارزش
 10هزار دالر بعد از جنگ افغانســتان در این شــرکت
بــه  43هــزار و  166دالر صعود میکــرد« .4.جنرال
داینامیکس» :برای این شــرکت جنگ افغانستان بطور
ویژه ســودآور بود زیرا خودروهای زرهی سبک «-LAV
 »25دریایی بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگرفت.

در ادامه شکســت طرح حاشــیه راندن مقاومت ،معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان
ضمن تاکید بر پایان دادن به نظام مبتنی بر سهمیه بندی مذهبی در این کشور
گفت  ۷۷نماینده مجلس جدید با مقاومت همراه هستند.
شــیخ نعیم قاسم در گفتگو با شبکه المنار اعالم کرد  ۷۷نماینده مجلس جدید
با مقاومت همراه هستند.
وی بــا بیان این مطلب افزود ،ما اکثریــت پارلمانی نمیخواهیم و در این زمینه
تــاش هم نمیکنیم ،حــزب اهلل در رقابتهای انتخاباتــی اخیر در روابط با هم
پیمانانش کم نگذاشت بلکه همواره با آنان در همکاری بوده است.
بــه گفته او ،گروههای موســوم به  ۱۴مارس (مخالفان حــزب اهلل) در انتخابات
گذشــته  ۴۷کرســی مجلس نمایندگان را در اختیار داشــتند ،اما در انتخابات
جدید میزان کرسیهای آنان به  ۳۶رسید که این بیانگر کاهش تعداد نمایندگان

حمایت میکنیم .ما بــر رزمایشهای نظامی چین نظارت
خواهیم کرد».
وی همچنیــن افــزود« :دیدگاههــای خــود را در مورد
چالشهای پیــش روی جامعه بینالمللی بــه بایدن ارائه
کردم و بر نیاز به اصالح سیستم سازمان ملل تاکید داشتم.
ما از بمب هستهای آســیب دیدیم و بر ضرورت دستیابی
به صلح و جلوگیری از گسترش سالحهای هستهای تاکید
میکنیم» .از ســوی دیگر در حالیکه رئیسجمهور آمریکا
تأکید کرد که از تایــوان در مقابل هرگونه حمله ،حمایت
نظامی میکند ،یک مقام کاخ سفید گفته است که ایاالت
متحده همچنان به سیاست چین واحد پایبند است.پس از
آنکه «جو بایدن» رئیسجمهور ایاالت متحده تمایل خود
برای اســتفاده از زور برای دفاع از تایوان در مقابل هرگونه
حمالت نشان داد ،یک مقام کاخ سفید اعالم کرد که هیچ
تغییری در سیاست ایاالت متحده در قبال تایوان به وجود
نیامده است.
بنا بر گزارش روزنامه انگلیسی «دیلیمیل» ،یک مقام کاخ
ســفید که خواست نامش فاش نشود ،گفت« :همانطور که
رئیسجمهور گفت ،سیاســت ما تغییر نکرده است .وی بر
سیاســت چین واحد و تعهد ما در قبــال صلح و ثبات در
سراســر تنگه تایوان تأکید کرد».این مقام کاخ ســفید در
ادامه افزود« :وی (بایدن) همچنین بر تعهد ما طبق قانون
روابط تایوان بــرای ارائه ابزار نظامی بــرای دفاع از خود،
تأکید کرده است».
بایدن طی نشســت خبری با «فومیو کیشــیدا» نخســت
وزیــر ژاپن در توکیو گفت اگــر تهاجم نظامی علیه تایوان
انجام شــود ،آمریکا نیز آماد ه اســت که بهشــکل نظامی

دخالت کند.وی با ادعای اینکه آمریکا به سیاســت «چین
واحد» متعهد اســت اما مدعی شــد دولــت پکن در حال
بازیکردن با آتش درخصوص تایوان اســت .در این میان
در ادامــه رویکرد تقابلی چین با آمریکا ،نماینده دائم چین
در ســازمان ملل از قزاقســتان برای عضویت در "بریکس
پالس" دعوت کرد«.ژانگ جــون» ،نماینده دائم چین در
ســازمان ملل متحد پســتی را در توییتر خود منتشر کرد
که در آن از قزاقســتان برای پیوســتن به بریکس پالس
دعوت کرده است.نماینده دائم چین در ملل متحد در این
راستا نوشــت :ما صمیمانه از پیوستن قزاقستان ،عربستان
سعودی ،آرژانتین ،مصر ،اندونزی ،نیجریه ،سنگال ،امارات
و تایلند به گفت و گوهای بریکس پالس استقبال میکنیم.
در ناکامی دیگــر آمریکا  ،تالش تایوان برای شــرکت در
مجمع ساالنه سازمان جهانی بهداشت رد شد.
«احمد روبله عبداهلل» رئیس این مجمع که وزیر بهداشت
جیبوتی نیز است ،گفت پیشــنهاد ارائه شده از سوی ۱۳
عضو ســازمان جهانی بهداشت برای پیوســتن تایوان به
این مجمع به عنوان ناظر در دســتورکار رســمی مجمع
قرار نخواهد گرفت.تایوان بــه دلیل مخالفت های چین از
بسیاری از گروه های جهانی حذف شده است .چین تاکید
دارد که نباید با تایوان به عنوان یک کشــور مستقل رفتار
کرد ،زیرا این جزیره را یکی از اســتان های خود می داند.
تایوان اینگونه استدالل می کند که محرومیتش از سازمان
جهانی بهداشــت ،تالش های این جزیره بــرای مقابله با
همه گیری کووید –  ۱۹را دچار مشــکل می کند ،اگرچه
اجازه دارد در برخی جلسات فنی سازمان جهانی بهداشت
شرکت کند.

بهانه جدید بورل برای افزایش بودجه نظامی ناتو

ذخایر نظامی اتحادیه اروپا رو به اتمام است

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در اقدامی که
میتواند برگرفتــه از طرح غرب بــرای افزایش بودجه
نظامی ناتو باشــد ،با اشــاره به کمکهای نظامی اروپا
به کییف گفت :ذخایر نظامی کشــورهای اروپایی رو به
اتمام است.
«جوزپ بورل» مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
در تازهتریــن اظهارات خود درباره بحران اوکراین گفت:
حمله روســیه به اوکراین شکافهایی را در تواناییهای
دفاعی ما نشان داد و این هشداری برای امنیت اتحادیه
اروپاســت .بورل در ادامه تاکید کرد ،ما باید هزینههای
دفاعی خود را افزایش دهیم تا شکافهای ناشی از عدم
سرمایهگذاری در قابلیتهای دفاعی را پر کنیم.مسئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به ارسال سالح
و تجهیــزات نظامی به اوکرایــن اضافه کرد ،کمکهای
نظامی کشورهایی اروپایی به اوکراین ذخایر نظامی این
کشورها را کاهش داده است.
بورل با اشاره به کمبودهای نظامی اتحادیه اروپا در یک
پســت وبالگی نوشــت :کاهش ذخایر نظامی در نتیجه
کمکهــای نظامی بــه اوکراین بارزتریــن نمونه از این
کمبودهاســت .در هر صورت این در صدر مسائلی است
که ما از کاهش بودجه نظامی و عدم ســرمایهگذاری در
گذشــته به ارث بردهایم.مقام ارشد دیپلماتیک اتحادیه
اروپا افزود :از ســال  1999تا  ،2021هزینههای دفاعی
ترکیبی اتحادیه اروپا تنها  20درصد افزایش یافته است،
در حالی که این رقم برای آمریکا  66درصد ،برای روسیه
 299درصــد و برای چین  592درصد اســت .بورل در
نهایت درخواســت کرد که اتحادیه اروپا باید هزینههای
نظامی خود را افزایش دهد تا نیروهای مســلح مدرن و
قابل همکاری فراهم کند و ذخایر نظامی خود را دوباره
پُر کند .وی همچنین پیشــنهاد کرد ظرف پنج ســال
آینده قابلیتهای نظامی ،به ویژه دفاع هوایی ،ســایبری

همراهی  77نفر از  120نماینده
پارلمان لبنان با مقاومت
آنان است.نعیم قاســم افزود :اگر بخواهیم مجلس نمایندگان جدید را بر اساس
نماینــدگان مخالف و موافــق مقاومت تقســیم کنیم  ۷۷نماینــده با مقاومت
علیه دشــمن همراهند ضمن اینکه با نمایندگان مســتقل میانه رو و گروهها و
سازمانهای بی ارتباط با سفارتخانهها (سفارتخانههای آمریکا و عربستان) هم در
تماسیم ،ما به عنوان حزب اهلل به جز مخالفت با افراد مرتبط با سفارتخانه ها ،با
هیچ یک از گروههای مرتبط با جنبشهای  ۱۷اکتبر مخالف نیستیم ،چون بیان
نظرات و دیدگاهها را از حقوق افراد میدانیم.

و فضایــی اتحادیه اروپا باید افزایــش یابد .در این میان
زلنســکی رئیسجمهور اوکراین در ســخنرانی مجازی
برای نشســت داووس ،خواســتار تحریمهای حداکثری
علیه روسیه شد .لهستان نیز به موافقت نامه بین دولتی
مربــوط به خط لوله گازی یامال که در ســال  ۱۹۹۳با
روسیه منعقد کرد ،خاتمه داد.خبرگزاری فرانسه مدعی
شد :ارتش روسیه با ادامه محاصره بندر اودسا در جنوب
غرب اوکراین کــه محل بارگیری کشــتی های حامل
غالت به سرتاســر جهان است ،به بروز قحطی گسترده
دامن مــی زند.این خبرگزاری در گــزارش خود مدعی
شــده اســت :روسها هرگز آنگونه که تصور می شد به
اودسا حمله نکرده اند ،اما تاکنون محاصره مداوم دریایی
اوکراین اثرات ویرانگر اقتصادی برای این کشــور داشته
است ،ضمن آنکه خطر قحطی بیش از گذشته جهان را
تهدید می کند.
در ادامه جوسازی غرب علیه روسیه« ،فیث بیرول» مدیر
اجرایــی آژانس بین المللی انــرژی گفت :بحران امنیت
انرژی از زمان حمله روسیه به اوکراین نباید به وابستگی
بیشتر به سوخت های فسیلی منجر شود.رویترز نوشت:
این مقام آژانس بین المللی انرژی روز دوشنبه در مجمع
جهانی اقتصاد ( )WEFگفت :سرمایه گذاری درست به
ویژه در زمینه انرژی های تجدیدشــدنی و برق هســته
ای به این معنا اســت که جهان نیــاز دارد بین کمبود
انرژی و ســرعت تغییرات آب و هوایی به دلیل انتشــار
گاز ناشی از ســوخت های فسیلی یکی را انتخاب کند.
در این میان ســخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت،
تحریمهایی که علیه روســیه وضع شدهاند جهان را به
سمت گرسنگی میبرد.پسکوف در نشستی خبری گفت،
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روســیه با این ارزیابی
ســازمان ملل موافق است که جهان با بحران غذا مواجه
است و این شرایط ممکن است موجب قحطی شود.

شــیخ نعیم قاســم ادامه داد :ما به عنوان حزب اهلل خرســندیم ،چون به یقین
معتقدیم انتخابات برای ما و مردم ما موفقیت آمیز بود ،چون آنچه را که در این
انتخابات از دســت داده ایم موقتی اســت ،در مقابل تعداد دیگری از نمایندگان
جدید ،پس از جلســات و گفتگوهایی که با آنان داریم به رویکردهای ملی تمایل
پیدا خواهند کرد .معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان در ادامه خواستار پایان دادن به
نظام مبتنی بر سهمیه بندی دینی و مذهبی در کشور شد .در همین حال نبیل
قاووق از اعضای شورای مرکزی حزب اهلل لبنان با تبریک سالروز آزاد سازی لبنان
از اشغال رژیم صهیونیســتی گفت :مقاومت افزون بر آزادی سرزمینهای لبنان
کرامت مردم را حفظ کرد .از ســوی دیگر «ابراهیم الموســوی» عضو فراکسیون
«وفــاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان بر لزوم خروج این کشــور از بحران به
ویژه در حوزه اقتصادی تأکید کرد.

