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تحلیل روز

یکسالپساز«سیفالقدس»
دکتر سیدرضی عمادی -یکسالازنبردسیف
القدسمیگذردامانتایجآنبههمان 12روزجنگ
ختم نشد و صحنه سیاسی در اراضــی اشغالی و
فلسطینوهمچنینمنازعهمیانرژیمصهیونیستی
و فلسطین دچار تغییراتی شد :در اراضی اشغالی،
بنیامیننتانیاهوکهجنگعلیهفلسطینراباهدف
بقای در قدرت آغاز کرده بود ،پس از  12سال از
قــدرت کنار رفــت که شکست در ایــن جنگ یکی
از علل اصلی موفقیت رقبای نتانیاهو برای کنار
گذاشتن وی از نخست وزیری اسرائیل بود .با کنار
رفتننتانیاهو ،صحنهپارلماناسرائیلشاهدروی
کار آمدن کابینهای بود که مهمترین شاخصه آن،
شکنندگیزیاداست.نفتالیبنتریاستکابینهای
رابرعهدهگرفتکهدرآننمایندگانیازاحزابچپ،
میانهرو و عرب حضور دارند و خود بنت نیز رهبری
حزب دستراستی تندروی یامینا را بر عهده دارد.
کمتر کابینهای در اسرائیل تا این حد رنگارنگ و ُپر
از افرادی با گرایشهای متضاد بود .از سوی دیگر،
پست نخست وزیری هم میان بنت و یائیر الپید به
طورچرخشیدستبهدستمیشودوالپیدنوامبر
 2023این پست را از بنت تحویل خواهد گرفت.
نکته مهم این است که در پیش آمدن این وضعیت
بــرای کابینه بنت -الپید نیز فلسطینیها نقش
مهمی دارند .این کابینه که مانند کابینه نتانیاهو،
خشونت علیه فلسطینیها را در دستور کار قرار
داده و حتی این خشونتها را افزایش داده است،
شاهد عملیاتهای شهادتطلبانه فلسطینیها
در اراضــی اشغالی اســت .تاکنون پنج عملیات
شهادتطلبانه در دو ماه انجام شده که طی آن 19
نفر کشته و دهها صهیونیست زخمی شدند .یک
سال پس از سیف القدس ،آسیبهای اطالعاتی و
امنیتیرژیمصهیونیستیدراراضیاشغالیآشکار
شدهومقاماتصهیونیستیدرمقابلاینآسیبها
دچار سردرگمی شدند .رژیم صهیونیستی برای
مواجهه با افزایش آسیبهای اطالعاتی و امنیتی
نیزتهدیدکردفرماندهانفلسطینیراترورخواهد
کرد.اینتهدیدنشانمیدهدهراسنفتالیبنتو
یائیرالپیدبرایفروپاشیکابینهدراثرناتوانیبرای
مقابلهبااقدامهایفلسطینیهاافزایشیافتهاست.
درهمینراستا ،گروههایمقاومتفلسطیننیزدر
بیانیهای مشترک اعالم کردند که شمشیر قدس
همچنانبیرونازغالفاست.

کارتون روز

رس ــان ــه ،دشــمــن اصــلــی صهیونیستها/
کاریکاتور «القدس العربی»

نمای روز

اردوگــاه «جنین» در غرب شهر جنین ،واقــع در
شمال کرانه باختری ایــن روزهــا و هفتهها به
کابوسی بــرای رژیــم صهیونیستی تبدیل شده
است؛اردوگاهیکههمچوندیگرشهرهایکرانه
باختری ،خبری از پرتاب سنگ و حمله با چاقو
نیست بلکه جوانان اردوگاه با سالح گرم به سوی
صهیونیستها شلیک میکنند .میتوان گفت
جنین در حال تبدیل به کانون مقاومت مسلحانه
و غــزهای دیگر ،آن هم در شمال کرانه باختری
اســت .به نوشته وبگاه شهاب نیوز ،با شهادت
«امجد الفاید» نوجوان  ۱۷ساله فلسطینی اهل
اردوگاه «جنین» در شمال کرانه باختری ،تعداد
شهدایی که این اردوگاه از ابتدای  ۲۰۲۲تقدیم
آرمانفلسطینکرده،به ۲۰شهیدافزایشیافت.
بیشتر این شهدا در جریان انجام عملیاتهای
شهادتطلبانهوفداکارانهبهشهادترسیدهاند.

همزمانبانخستینتورآسیایی«جوبایدن»وورود
ویبهکرهجنوبی،معترضانفیلیپینیدرنزدیکی
سفارتآمریکادر«مانیل»پایتختفیلیپین،باپلیس
درگیرشدند.همچنیندرحالیکهرئیسجمهور
آمریکاواردسئولشده،معترضانکرهایعلیهاین
سفرتجمعاعتراضیترتیبدادند.

ماجراجوییجدیدصهیونیستهادرشام

حملهموشکیرژیمصهیونیستیبهپارکینگیدرنزدیکیزینبیهدمشق
منجربهشهادت3افسرسوریوزخمیشدن 5نفرشد
کامیار-رژیم صهیونیستی یکی از پرحجم ترین
حمالت یک دهه اخیر خود را با استفاده از موشک
های کروز به دمشق انجام داد .در جریان مقابله با
اینحمالت،سهنیرویپدافندهواییارتشسوریه
به شهادت رسیدند .محل اصابت موشک رژیم
صهیونیستی 300متر تا حرم حضرت زینب(س)
فاصله داشته و موشک به گــاراژی که در نزدیکی
حرم بوده ،اصابت کرده است .از زمان آغاز جنگ
سوریه ،رژیــم صهیونیستی حمالت متعددی به
سوریه داشته است که آنها را در چارچوب راهبرد
«کــارزار بین جنگها» تعریف میکرد که اهداف
عمدهآنبهتأخیرانداختنجنگوایجادبازدارندگی

دربرابردشمنانازطریقتضعیفمداومفرایندهای
نیروسازی ،ضربه زدن به قابلیتهای آنها و ایجاد
شرایط بهینه برای ارتش این رژیم در صورت وقوع
جنگ ذکر شده است .با این حال این رژیم به جز
یکی دو مورد ،از هدف قرار دادن مواضع رسمی
ای ــران خـــودداری م ـیکــرد .حمالت اخیر رژیــم
صهیونیستی به سوریه از دو جنبه به نظر میرسد
با حمالت پیشین متفاوت باشد .نخست افزایش
میزان تلفات و دوم نزدیکی به مواضع استقرار
نیروهای ایرانی در سوریه .درواقع اسرائیل می
داندکهباخروجنسبیروسیهازسوریهوجایگزینی
سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به آن در پایگاه

یکماهپسازانتخاباتریاستجمهوریفرانسه،ماکرونبرایجلبرضایترأی
دهندگانفرانسویوکسبحمایتبیشترآنهادرحالترمیمکابینهخوداست

ساکن الیزه در تکاپوی ترمیمکابینه

امانوئل ماکرون درپی اعالم تغییرات در کابینه
خود ،وزیر امور خارجه و دفاع را نیز تغییر داد.
«کاترینکولونا» کهپیشترسفیرفرانسهدربریتانیا
بود،جایگزین«ژانایولودریان»وبهعنوانوزیرامور
خارجهجدیدمعرفیشد.افزونبراین«،سباستین
لکورنو» که تا پیش از ایــن وزیــر سرزمینهای
فرادریایی فرانسه بود ،به جای «فلورانس پارلی»
به عنوان وزیــر دفــاع جدید منصوب شــد .وزیر
کشور ،وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری سمتهای
خود را حفظ کردهاند« .پاپ ندیای » کارشناس
استعمار و روابط نژادی ،نیز به عنوان وزیر آموزش
و پــرورش معرفی شده است .همچنین «اگنس
پانیر-روناچر»ازوزیرصنعتبهوزیرانرژیارتقاپیدا
کرد.چندروزپیش بامعرفی«الیزابتبورن» وزیر
پیشین کار به عنوان نخستوزیر ،اقدام ماکرون
بــرای انتخاب کابینه جدید آغــاز شد .این برای
اولین بار طی 30سال گذشته است که یک زن
نخستوزیر فرانسه میشود .ماکرون توانست در
انتخابات آوریل  2022بار دیگر به عنوان رئیس
جمهور فرانسه انتخاب شود .با این حال وی به
دشواریتوانستبهاینمهمدستیابدزیرا«مارین
لوپن» نامزد راست گرای افراطی که به همراه
ماکرونبهدوردومانتخاباتریاستجمهوریراه
پیداکرد،درانتخاباتریاستجمهوری 2017از
حمایتبیشازپیشراستگرایانجامعهفرانسه
برخوردار شده بود .مارین لوپن در این انتخابات
 42درصدآرارابهخوداختصاصداددرحالیکه
در انتخابات 2017فقط توانسته بود 34درصد
آرا را به دست آورد .با توجه به نتایج انتخابات
اخیر ،ماکرون که خود را یک راست میانه رو می
داند،مدعیشدهاستکهمیخواهدفرانسهرابه
شیوهایمتفاوتازدورهاولادارهکندوتمرکزخود
رابراصالحاتاقتصادیخواهدگذاشت.واقعیت
این است که بسیاری از رای دهندگان فرانسوی

که به ماکرون رای دادند ،نه به دلیل رضایتمندی
از وی بلکه برای انتخاب نشدن مارین لوپن این
کار را انجام دادند .واکنش اعتراض مردم فرانسه
به خبر پیروزی وی نیز حاکی از نارضایتی اقشار
عظیمی از جامعه فرانسه از ماکرون و سیاست
های اوست .با توجه به رکود ناشی از همهگیری
کرونا و تورم فزاینده ناشی از تحریم های غرب
علیه روسیه به دلیل جنگ اوکــرایــن ،ماکرون
اکنونبایدرأیدهندگانرامتقاعدکندکهتازمان
انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن ،به خواسته های
آن ها توجه می کند و اصالحات قابل توجهی را
اعمال خواهد کرد .اکنون در آستانه انتخابات
پارلمانی فرانسه که قرار است در ژوئن 2022
برگزارشود،اینبیمواقعیبرایماکرونوحزبش
وجود دارد که با شکست در این انتخابات نتوانند
موقعیتفعلیخود رادرمجمعملیفرانسهحفظ
کنند .انتخابات پارلمانی فرانسه  12و  19ژوئن
برگزار میشود و طی آن کاندیداهای احزاب و
جریانهایگوناگونسیاسیبرسر 577کرسی
پارلمانی رقابت میکنند .اگرچه نظرسنجیها
نشان میدهد که حزب حامی ماکرون میتواند
اکثریت پارلمان را به دست بیاورد ،با این همه او
تحت فشار فزاینده اتحاد احزاب چپ که منتقد
سیاست ها و اقدامات وی هستند و نیز راست
گرایانافراطیبهرهبریمارینلوپنقرارداردکه
خواهان اتخاذسیاستهایتندترعلیهمهاجران
درداخلوتغییراتقابلتوجهدرسیاستخارجی
فرانسهبهویژهسیاستاروپاییاینکشورهستند.
درصورتی که ماکرون و حزب جمهوری به پیش،
در انتخابات پارلمانی شکست بخورند ،او باید
نخستوزیر جدیدی را از اکثریت حاکم معرفی
کند .این نخستوزیر جدید کابینه دیگری را
انتخاب خواهد کرد که مسلما باید تامین کننده
نظراتحزبحاکمباشد.

اندیشکده روز

نقشبریکزدرنظمنوینجهانی
اندیشکده روسی «شورای روابط بینالمللی»
نزدیک به کرملین ،در مقالهای به بررسی
ایــن فرضیه پرداخته که آیــا کشورهای گروه
بریکز(چین ،روسیه ،هند ،برزیل و آفریقای
جنوبی) میتوانند زیربنای نظم نوین جهانی
را شکل دهند؟ به نظر نویسنده ،بــرای این
که کشورهای بریکز به پایه نظم نوین جهانی
تبدیل شــونــد ،بــایــد بــه کــشــورهــای دیــگــر در
اقتصاد جهانی ،پــارادای ـمهــای جــدیــدی از
توسعه در خصوص بسترسازی نقش دولتها،
مدرنسازی نهادها ،ایجاد یک ارز مشترک
و یک بانک بینالمللی ارائــه دهند .چین با
پیشنهاد ایــده «بریکز پــاس» درصــدد توسعه
همکاریهای اقتصادی ایــن بلوک با دیگر
کشورهایدرحالتوسعهبرآمدهاست.ائتالفی

که الزم اســت در سه حــوزه آفریقا ،اوراســیــا و
آمــریــکــای التین گسترده ش ــود .آرژانــتــیــن،
ازبکستان و سنگال در صدر کشورهای فعال
در زمینه افزایش همکاری با بریکز هستند.
بریکزپالسبرایافزایشتعاملبادیگرکشورها
در وهله اول میتواند بر توسعه مناسبات با
ائتالفهاییمانندسازمانهمکاریشانگهای،
آســهآن ،اتحادیه اقتصادی اوراســیــا ،ابتکار
خلیج بنگال و بازار مشترک آمریکای جنوبی
تمرکز کند .ایده بریکز پالس برخالف رویکرد
خطی و تحمیلی جهانیسازی از سوی غرب،
باید تنوع و تکثر الگوهای توسعه را با رویکردی
چندجانبهگرایانه بپذیرد .هر یک از اعضای
بریکز میتوانند توسعه ائــتــاف را از حــوزه
ژئوپلیتیک خود آغاز کنند .گسترش مناسبات
مصر با آفریقای جنوبی ،اروگــوئــه با برزیل و
بنگالدش با هند ،از نمونههای آن است.

های به جا مانده ،خطری راهبردی علیه او شکل
گرفته است؛ در نتیجه احتمال جنگ و درگیری
فراگیر و گسترده بسیار باالست پس اگر بناست
چنینرخدادیعلیهاوشکلگیرد،چهبهترکهنبرد
را خود شروع کند و ابتکار عمل را در دست گیرد و
مثلجنگسال ۲۰۰۶غافلگیرنشود.بافرضباال
بودناحتمالدرگیرینیزاسرائیلیهاسعیدارند
باحمالتیازایندست،توانپدافندیارتشسوریه
راتاحدامکانتضعیفکنندتادرنبرداحتمالیآتی
بایکارتشفرسایشیافتهمواجهشوند.نکتهقابل
تامل حمله اخیر ،این بود که از موشک های کروز
زمین به زمین استفاده شد؛ در صورتی که معموال
حمالت ارتش یهود با استفاده از موشک های هوا
به زمین شلیک شده از جنگنده ها انجام می شد.
ترس از سامانه های جدید پدافند هوایی احتماال
موجبشدهتاازایننوعموشکهابهرهگرفتهشود.
به لحاظ داخلی نیز کابینه رژیم صهیونیستی به
دالیلمختلفازجملهتنشهایاخیربافلسطینیها
در وضعیت بسیار شکنندهای قرار دارد و احتمال
فروپاشی آن روزبـــهروز بیشتر میشود .در این
شرایط مقامات این رژیم ازطریق چنین حمالتی با
برجستهکردنتهدیداتخارجیبهدنبالجلوگیری
از فروپاشی کابینه هستند .عالوهبراین ،عامل
مذاکراتاحیایبرجامرانیزبایددرنظرداشت.این
حمالترژیمصهیونیستی،میتوانددرهماهنگی
با ایاالتمتحده و حامل این پیام به ایران باشد که
اگر از خواستههای خود در مذاکرات عقبنشینی
نکند ممکن است در منطقه با چالشهای جدی

مواجه شود .همچنین به نظر می رسد اگر از سوی
محور مقاومت پاسخی به اسرائیل بابت حمالتش
داده نشود ،بازهم این موشک پراکنی ها ادامه
خواهدداشتالبتهاسرائیلیهابهعمدقصددارند
طرف مقابل را مجبور به شروع درگیری کنند تا در
شرایط دلخواهشان (آمادگی کامل ارتش پس از
رزمایشاخیر)جنگآغازشود.حالبایددیدمحور
مقاومت از سیاست صبر استراتژیک فاصله گرفته
و عکس العمل متناسب را بروز خواهد داد یا خیر؟
البته پرواضح است که در پیش گرفتن سیاست
صبر استراتژیک تا ابد نیست و با توجه به خروج
روسیهازسوریه،منطقهغربآسیاشاهددگرگونی
های جدی و عمیق در روند تحوالت مبارزه با رژیم
صهیونیستیخواهدبود.
▪هشدارسپاهبهماجراجوییصهیونیستها

از سوی دیگر ،ســردار رمضان شریف ،سخنگو و
مسئول روابــط عمومی سپاه پــاســداران انقالب
اسالمی در خصوص ماجراجویی صهیونیستها
در منطقه اظهار کرد :صهیونیستها عم ً
ال اعالم
کردند که حضور ایران در منطقه را برنمیتابند و به
مواضع ایران حمله خواهند کرد که ما نیز در پاسخ
به صراحت اعالم میکنیم هر کجا که منافع ملی
کشوربهخطربیفتدباتوجهبهاشرافاطالعاتیکه
داریم وارد عمل میشویم و در گام اول ضمن اعالم
به کشوری که این اقدامات در خاک آنان صورت
میگیرد همانند آن چه در اربیل رخ داده ،برخورد
خواهیمکرد.

3
پیشخوان بین الملل
دوماهنامه مادر جونز،
درتازهترینشمارهخود
در پرونده ای به انتقاد
از سیستم اجتماعی،
اقــتــصــادی و تــفــاوت
طبقاتیحاکمبرایاالت
متحده پرداخته است.
ایــن نشریه در پرونده
خودباتیتر«غارتشده»میگوید:اقتصادآمریکا
به گونه ای شکل گرفته که افراد میلیاردر و بسیار
ثروتمند در این کشور ،با سوء استفاده از حقوق
خصوصی حاکم بر آمریکا ،در تمامی عرصه ها
از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان و
تمامیحوزههایدیگراجتماعی،مشغولغارت
ثروتاینکشورومردمدیگرآمریکاهستند.

چهره روز
قاضی دادگاهی در منهتن
رئـــیـــس ج ــم ــه ــور ســابــق
آمریکا را بــه دلیل رعایت
نکردن احضاریه مربوط به
تحقیقات دربــاره تجارتش جریمه کــرده بود.
حاال دفتر دادستان کل نیویورک اعالم کرده
است که دونالد ترامپ ۱۱۰ ،هزار دالر جریمه
را پرداخت کرده اما هنوز همه شرایط الزم برای
لغو حکم توهین آمیز دادگاه را بــرآورده نکرده
است .اگر ترامپ این الزامات را تا مهلت مقرر
دادگــاه منهتن ب ــرآورده نکند ،جریمه روزانــه
10هزار دالری علیه او ممکن است بازگردانده
شود .قاضی دادگاه عالی منهتن ،آرتور انگورون،
رئیسجمهور سابق را در ماه گذشته احضار کرد
و حکم داد که او از احضاریه برای ارائــه اسناد
مورد درخواست دادگاه تبعیت نکرده است.

جمهوریآذربایجانبهبهانه توسعهصنعتکشاورزیاش،در 7کیلومتریمرزایران

اظهارنظر روز

کاشت بذر ناامنی پشت مرزهای ایران!

الکساندریااوکاسیوکورتزعضو
مجلس نمایندگان آمریکا در
پیامیویدئوییگفت«:معتقدم
واقعا مهم است بر آن چه برای
شیرین ابوعاقله در فلسطین اتفاق افتاد ،متمرکز
شویم.یکخبرنگارحرفهایویکشهروندآمریکایی
توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده است .نباید
اجازه دهیم چنین رنجی با منابع [مالی] ما ایجاد
شود .مالیات دالری ما بخشی از این اتفاق است .ما
درآمریکاتوانپرداختهزینههایدرمانیرانداریمو
درعینحالبرایچنیناقداماتیمنابعمالیتأمین
میکنیم.بایددراینجانوعیخطقرمزترسیمشود.
آنها[اسرائیلیها]سالگذشتهتمامیکساختمان
رسانهای [متعلق به خبرگزاری آسوشیتد پرس
و شبکه الجزیره] را منهدم کردند .چنین اتفاقی
نمیتواند بدون رضایت ما رخ داده باشد .اگر کسی
بگوید فلسطینیها انسان و واجد حقوق انسانی
هستند،بهضدیهودیبودنمتهم وچنینمباحثی،
ممنوعهتلقیمیشود.

وباکمکاسرائیل«دهکدهدیجیتال»میسازد

نبی شریفی -روابط تنگاتنگ اسرائیل و
جمهوری آذربایجان ،موضوع پنهانی نیست
امــا جنگ قر هباغ ابعاد آن را بیش از پیش
آشکار کــرد .اسرائیل 40درصــد نفت خام
مــورد نیازش را از آذربایجان وارد میکند
و مهمترین صادرکننده جنگافزار به آن
اســت امــا همه چیز در ســاح خالصه نمی
شود .آذربایجان در توسعه کشاورزی خود
نیز رژیـــم صهیونیستی را شــریــک اصلی
میداند .وزیــر کشاورزی رژیــم اسرائیل در
سفر اخیرش به آذربایجان از یک دهکده
دیجیتال در  7کیلومتری مرز ایــران دیدار
کرد که شرکتهای اسرائیلی ساخت آن را به
عهده دارند .این پروژه بین دریای خزر و قفقاز
در منطقه زنگالن قرهباغ اجرا میشود که تا
سال  ۲۰۲۰ارتش ارمنستان در آن جا مستقر
بود .به گزارش روزنامه اسرائیلی یدیعوت
آحارونوت ،عودد فورر ،وزیر کشاورزی این
رژیم پیش از سفر به «زنگالن» ،در روز سهشنبه
با الهام علیاف رئیس جمهور آذربایجان و
میکائیل جباروف وزیر انرژی این کشور دیدار
کرده بود .فورر اولین عضو دولت اسرائیل
است که پس از جنگ قرهباغ از منطقه بازدید
میکند .شش ماه پیش ،اینام کریم اف ،وزیر
کشاورزی جمهوری آذربایجان ،در مجمع
تجاری کشاورزی جمهوری آذربایجان و رژیم
صهیونیستی گفته بود« :در سا لهای آتی

هدف اصلی ما احیای زمینهای آزادشده از
اشغال است تا این زمینها را به زنجیره ارزش
افزایی وارد کنیم .این زمینها از ظرفیت
بــاالی کــشــاورزی بــرخــوردارنــد و بهعنوان
«منطقه سبز» اعالمشدهاند .طرحهای توسعه
روستاها و شهرها در این منطقه بر اساس
مفهوم «روستای هوشمند» و «شهر هوشمند»
خواهد بود ».پروژه اسرائیل و سفر او به این
منطقه در حالی اســت که ایــران در اکتبر
 ۲۰۲۱آذربایجان را به میزبانی از پایگاههای
نظامی و شناسایی اسرائیل متهم کرده بود.
موسسه تحقیقات بینالمللی صلح استکهلم
( )Sipriسال  ،2020در گزارشی برآورد کرد
که  ۶۰درصد جنگافزار وارداتی جمهوری
آذربــایــجــان از اســرائــیــل خــریــده میشود.
همچنین ،رئیس جمهوری آذربایجان ،الهام
علیاف در بــازدیــد نتانیاهو ،نخست وزیر
پیشین اسرائیل از باکو در سال ۲۰۱۶بهابعاد
عظیم این تجارت اشاره کرده و گفته بود که دو
دولتبرایخریدجنگافزاربهمبلغپنجمیلیارد
دالر توافق کردهاند .ماه دسامبر  2021نیز
سفیر اسرائیل در باکو در یک کنفرانس خبری
گفتهبود«:اسرائیلدربازسازیزیرساختهادر
سرزمینهایآزادشدهقرهباغشریکباکوست
و نقش فعالی دارد .دیدن پرچمهای اسرائیل
در پنجرههای خانههای باکو بــرای ما بسیار
خوشحالکنندهاست».

لندن به دنبال ارسال تسلیحات مدرن به مولداوی

وزیرخارجهانگلیسازقصدکشورشبرایارسالتسلیحاتمدرنبهمولداویبهبهانه
حفاظتازآندربرابرتهدیدحملهروسیهخبرداد
وزیر خارجه انگلیس از تالش برای رساندن
سالح و مهمات به کشور مولداوی در غرب
اوکــرایــن در حد «اســتــانــداردهــای سازمان
ناتو» خبر داد .تــراس در گفتوگو با نشریه
انگلیسی تلگراف مدعی شد والدیمیر پوتین
رئیسجمهور روسیه مصمم به ایجاد «روسیه
بــزرگ تــر» اســت ،حتی با ایــن که حمله او به
اوکراین به موفقیت سریعی دست نیافته است.
به نوشته رویترز ،اگر طرحهای تراس به تصویب
برسد ،اعضای ناتو تسلیحات مدرنی را در
اختیار مولداوی قــرار میدهند تا جایگزین
تجهیزات دوران شوروی شوند و به نیروهای
این کشور نحوه استفاده از آ نهــا را آموزش
میدهند .با تــداوم درگیر یها میان روسیه
و اوکــرایــن ،غربیها به منظور ایجاد زمین
جــدیــدی ب ــرای روسهــراســی بــه مــولــداوی
متوسل شدهاند .این در حالی است که «مایا
ســانــدو» رئیسجمهور مــولــداوی پیشتر در
نشستخبریمشترکبا«شارلمیشل»رئیس
شــورای اروپــا گفت که با وجــود «تحریکات»
جداییطلبان حامی روسیه ،کشورش تهدید

«قریبالوقوعی» را از جانب کشیده شدن به
داخــل بحران اوکراین شاهد نیست .شارل
میشل در این دیدار وعده داد ،اتحادیه اروپا
افزایش حمایت نظامی از مولداوی را در نظر
خواهد داشت که کمک به تقویت نیروهای
مسلح این کشور را شامل میشود .این مقام
اتحادیه اروپا افزود :کمکهای دیگر بروکسل
به مولداوی در زمینه لجستیک و پشتیبانی
و دفــاع سایبری خواهد بــود که توافقات در
این زمینه انجام شده است .او به جزئیات این
کمکها اشــار های نکرد و به این نکته اکتفا
کــرد که جلوگیری از تشدید تنش به شدت
مهم اســت .پیش از آن در پی اظــهــارات یک
فرمانده روس دربــاره اهداف بعدی عملیات
نظامی ویژه روسیه در اوکراین ،مولداوی سفیر
روسیه را احضار کرده بود« .رستم مینکایف»
فرمانده حوزه مرکزی ارتش روسیه گفته بود
کنترلجنوباوکراینمسیردیگریرابهسمت
«ترانسنیستریا» (منطقه خودمختار طرفدار
روسیه که بین شرق مولداوی و غرب اوکراین
قرار دارد) باز خواهد کرد.

خبر متفاوت
ایالن ماسک ،میلیاردر آمریکایی اتهام آزار جنسی
یکیازخدمهپروازرادریکجتاختصاصیدرسال
 ۲۰۱۶تکذیب کرد .مجله «بیزینس اینسایدر» در
گزارشینوشت:شرکت«اسپیسایکس»کهمتعلق
به ایالن ماسک است ۲۵۰ ،هزار دالر برای جلب
رضایتشاکیپروندهاینآزارجنسیپرداختکرده
است.براساساینگزارش،کسیکهایالنماسک
رابهآزارجنسیمتهمکردهبعدازگرفتنپولتوافق
کرده که از او شکایت نکند .با این حال این نشریه
آمریکایی به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده و
دوستاناینشخصمعرفیشدهاند،نوشتهاستکه
ماسکدرجتخصوصیاش،هنگامیکهاینخدمه
پرواز در حال ماساژ او بوده ،او را آزار جنسی داده
است اماماسکمدعیشدهکهاینگزارش،باانگیزه
سیاسیوبهقصدترورشخصیتاوتهیهشدهاست.

