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جهاننما

بلینکن :استرالیا را در مواجهه
با چینتنها نمیگذاریم

وزیر خارجه آمریکا گفت ،این کشــور استرالیا
را در مواجهه با اجبار و زور اقتصادی از سوی چین
تنها نمیگذارد و چنین رفتاری در قبال متحدان
واشنگتنتنهاباعثضربهخوردندرروابطبینپکن
و آمریکا میشود .به گزارش رویترز ،واشنگتن بارها
تالشهایپکنرابرایقلدریدرقبالهمسایگانش
مورد انتقاد قــرار داده در حالیکه جو بایدن ،رئیس
جمهوری آمریا به دنبال روابط قویتر با متحدانش
در هند-پاسیفیک به منظور مقابله با قدرت رو به
رشدپکناست.آنتونیبلینکن،وزیرخارجهآمریکا
در یک نشســت خبری با ماریــس پاین ،همتای
اســترالیایی خود گفت :تاکید میکنم که آمریکا،
استرالیارادرمواجههبااجباراقتصادیازسویچین
تنهانمیگذارد.ویادامهداد:مابرایچینمشخص
کردهایمکهچطورچنیناقداماتیعلیهنزدیکترین
شــرکا و متحدان ما باعث برهم خــوردن بهبود
روابطمانباچینمیشود.درپیمتنشجشدنروابط
چین و استرالیا در ســالهای اخیر ،چین یکسری
تحریمهای تجاری را علیه صادرات استرالیا وضع
کردهاست.اززمانبدترشدنروابطدیپلماتیکبین
دوکشوردر،۲۰۲۰وزرایتجارتاسترالیانتوانستند
تماس تلفنی با همتایان چینی برقرار کنند و هفته
گذشته نیز پکن تمامی فعالیتهای خود را تحت
گفتگوی اقتصادی دو جانبه با اســترالیا به حالت
تعلیقدرآوردهاست.استرالیاازنخستینکشورهایی
بود که فناوری شــبکه  ۵Gکمپانی هوآوی را به
دالیل امنیتی منع کرد و سال گذشته میالدی نیز
با درخواست برای انجام تحقیقات مستقل درباره
منشاویروسکروناباعثخشمچینشد.درهمین
حال ،وزیر امور خارجه استرالیا گفت که کشورش
مشخصکردهکهبهدنبالروابطسازندهباپکناست
و ادامه داد :اما ما در مــورد امنیت ملی یا حاکمیت
خودمصالحهنخواهیمکردوبرایمحافظتازآنبه
اقداماتخودادامهخواهیمداد.

ترودو از اتهام فساد تبرئه شد

نخستوزیر جوان کانادا در حالی از اتهام فساد
مالی و نقض قانون تضاد منافع تبرئه شده که وزیر
سابق اقصاد و دارایی این کشور از این اتهام مربوطه
به خیریه  WEتبرئه نشد .به گزارش سی.بی.اس،
کمیســیونر اخالق فدرال کانادا جاستین ترودو،
نخســتوزیر را از اتهام مطرح شده درباره رسوایی
خیریه WEمربوط به تابســتان گذشته میالدی
تبرئهکرد.بااینحالماریودیون،کمیسیونراخالق
کانادابهایننتیجهرسیدکهبیلمورنیو،وزیراقتصاد
سابق کابینه ترودو قانون تضاد منافع را نقض کرده
وقتی که نتوانســت در جلسات کابینه توضیحات
الزم را درباره قرارداد مربوط به این خیریه ارائه کند.
کمیسیونراخالقفدرالکانادادرتحقیقاتشاعالم
کرد ،نخست وزیر رابطه نزدیکی با برادران کولبرگر
ندارد اما وزیر ســابق اقتصاد قانون تضاد منافع را
نقض کرده است .تصمیم دولت لیبرال کانادا برای
اعطای قرارداد  ۴۳میلیــون دالری به این خیریه
که برادران کولبرگر مســئول آن هستند تا برنامه
 ۹۰۰میلیون دالری تابستانی دانش آموزان را اجرا
کنند ،خیلی زود به رســوایی بزرگــی برای دولت
تبدیل شد ،چون گزارش شــد که ترودو و خانواده
وزیر ســابق اقتصاد روابطی با این خیریه دارند .بر
اساس گزارشهای رســانهای مشخص شد که به
مارگارتوالکساندر،مادروبرادرنخستوزیر،بیش
از ۳۰۰هزار دالر توســط WEو نهادهای آن برای
مشارکت در ســخنرانیها طی چهار سال گذشته
پرداخت شده است .دیون گفت :همچنین اگرچه
ارتباط بین خویشاوندان ترودو و این خیریه نشان
دهنده تضاد منافع اســت اما این مساله برای آنکه
نخستوزیرقانونرانقضکردهباشد،کافینیست.
ترودونیزدرقدردانیازتالشهایکمیسیونراخالق
فدرال گفت :پس از بررسیهای کامل ،کمیسیونر
متوجه شــد که نقض قانون صورت نگرفته است.
این تایید کننده آن چیزی اســت که من از همان
ابتدا میگفتم .مورنیو ماه اوت گذشــته استعفاء
داد هر چند ارتباط میان اســتعفاء و این رسوایی را
تکذیبکرد.

جهان 5

شدت گرفتن حمالت به غزه و احتمال شروع عملیات زمینی اسرائیل

تراژدیازجنس جنگ 22روزه

فرشاد گلزاری

با گذشــت حدود پنــج روز از آغاز
تقابل سخت میان رژیم صهیونیستی و
جریانهای مقاومت فلسطین ،ساعت
بهساعتاوضاعدرسرزمینهایاشغالی
و غزه رو به وخامت مــیرود .رد و بدل
شدن موشــک میان ارتش اسرائیل و
گروههاییمانندجهاداسالمیوحماس
به حدی رسیده که دیگر قابلشمارش
دقیق نیست و تمام رســانهها و منابع
خبری و امنیتی به صورت تخمینی و
تقریبیمیزانحمالتیاتعدادراکتهاو
موشکها را گزارش میکنند .به عنوان
مثال آویخای ادرعی ،سخنگوی ارتش
رژیمصهیونیستیروزگذشته(جمعه)
در ســخنانی اعالم کرد که در عملیات
پنجشنبه شب که علیه نوار غزه انجام
شــد ،از  ۱۶۰فروند جنگنده در شش
پایگاه هوایی اســتفاده شــده است .او
همچنین اعالم کرد که ۴۵۰موشــک
و راکــت علیه ۱۵۰هــدف در نوار غزه

شلیک شــده اســت که بدون تردید
این میزان حتی در جنگ  22روزه هم
گزارش نشــده بود! کمی بعــد هم در
آنسویمیدانگردانهایعزالدینقسام
در بیانیهای اعالم کردند که در واکنش
به حمالت رژیم صهیونیستی و هدف
قرار دادن غیرنظامیان ،زیرساختها و
تاسیسات مدنی در غزه ۱5۰ ،موشک
به عســقالن ،اشــدود ،بئر الســبع و
سدیروت شلیک کردهاند که در نتیجه
این حمالت صــدای آژیرهای خطر در
عسقالنبعدازشلیکموشکازنوارغزه
شنیده شد .از ســوی دیگر گردانهای
عزالدین قســام ظهر دیــروز (جمعه)
اعالم کردند که با استفاده از پهپاد یک
کارخانه مواد شــیمیایی را در شهرک
صهیونیستنشین نیر عوز هدف قرار
دادهاند.طبقاعالمگردانهایعزالدین
قسامدراینحملهازپهپاد تازهرونمایی
شده شهاب استفاده شده است .شاید
برای عدهای سوال باشــد که چرا این
حجم از موشــک و راکت از سوی غزه
روانه ســرزمینهای اشغالی میشود؟
پاسخ این پرســش را باید به نوعی در

کفه تــرازوی هزینه و فایده قــرار داد.
براساسگزارشیکهانستیتویمطالعات
نظامی واشنگتن منتشر کرده هزینه
موشکهای رهگیریکننده اسرائیل
طی فقط دو روز به بیش از  ۵۰میلیون
دالر رسیده؛ چراکه بهای یک موشک از
سامانهگنبدآهنینحدود۱۵۰هزاردالر
برآورد شده است .بر اساس این گزارش،
هزینــه کل فعالیت نظامی اســرائیل
طی سه روز گذشــته از  ۲۰۰میلیون
دالر عبور کرده اســت و بستن کامل و
جزئیکارخانههادرشهرکهاییهودی
نشین اطراف نوار غزه خسارتهایی را
به فعالیتهای اقتصادی این رژیم وارد
کرده است .همچنین حمالت موشکی
فلسطینیهاباعثتوقفحرکتقطارها
و لغو پروازهای شرکتهای هواپیمایی
به خصوص خطوط هوایی العال شده
و فعالیت در میــدان گاز طبیعی تمار
در دریــای مدیترانه بــه حالت تعلیق
درآمــده و خطوط انتقــال نفت میان
عسقالنوایالتنیزآسیبدیدهاست.در
مقابلگفتهشدهراکتهاییکهازسوی
غزه شلیک میشــود با توجه به اینکه

هزینهکلفعالیتنظامی
اسرائیل طی سه روز
گذشته از ۲۰۰میلیون
دالر عبور کرده است
وبستنکاملوجزئی
کارخانهها در شهرکهای
یهودینشین اطراف نوار
غزه خسارتهایی را به
فعالیتهایاقتصادیاین
رژیم وارد کرده است
تکنولوژی پیچیدهای ندارد و به صورت
بومی ســاخته شــده و طی سالهای
اخیر فناوری جدید در آن به کار گرفته
شده ،رقمی حدود  2تا  5هزار دالر را به
خود اختصاص میدهد که در مقایسه
باهزینههاینظامیرژیمصهیونیستی
رقمی بســیار ناچیز به حساب میآید.
در این میان باید به این نکته توجه کرد
کهعملکردسامانهگنبدآهنیناسرائیل
طی این روزها زیر تیغ نقد بســیاری از

کارشناسان نظامی و امنیتی دنیا قرار
گرفته است .دلیل این انتقادها هم این
است که بامداد پنجشنبه و مصادف با
عید فطر موشکهای حماس و جهاد
اســامی برای اولین بار در تاریخ تقابل
موشــکی میان غزه و تلآویو به شمال
سرزمینهایاشغالیرسیدند.دراینباره
روزنامه یدیعوت آحارونت در گزارش
عصر پنجشــنبه خود گزارش داد که
صدای آژیرهای خطر در «غوش دان» و
بعدازچنددقیقهدرتلآویوشنیدهشده
و برای اولین بار در موج حمالت کنونی
استکهآژیرهادرمنطقهشمالیشارون
و الجلیل در شــمال به صدا درآمدند.
عالوهبرگزارشیدیعوتآحارونت،سایر
رسانههای اســرائیل مانند هاآرتص و
جروزالیمپستنیزباتمرکزبررونماییاز
قدرتجدیدموشکینیروهایمقاومت
فلسطین اعالم کردند که برای اولین بار
صدایآژیرهادرشهرعمیکیزرعیلدر
جنوب شرق حیفا و نزدیکی دشت مرج
بن عامر ،عــکا ،نهاریا ،تلآویو ،الجلیل،
ناصره ،امالفحم ،یافا و بــت یام به صدا
درآمدند.
احتمالورودنظامی
صهیونیستهابهغزه
بااعالمجزئیاتحمالتجریانهای
فلسطینی و همچنین انتشار تلفات و
خســارات وارده به غزه و سرزمینهای
اشغالی همه بر این عقیده بودند که به
احتمالزیادظرفامروزیافردا،آتشبس
میان دو طرف برقرار خواهد شــد .در
این راستا روزنامه عبریزبان هاآرتص
گزارش داد که ارتش اســرائیل منتظر
صدور دســتور از مقامات ارشد نظامی
و امنیتی کابینه رژیم صهیونیســتی
بــرای پایان دادن بــه عملیات جنگی
در نوار غزه به صورت هرچه ســریعتر
اســت؛ چراکه تلآویو هــراس این را
دارد که درگیریها میــان یهودیان و
عربهادرداخلاراضیاشغالیازکنترل
خارج شود و بحران در محیط داخلی به
مشکالت دولتمردان بیفزاید .مخابره
شدن این حدس و گمانها باعث شد تا
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل
مجبور بــه اتخاذ موضع دربــاره پایان
احتمالی عملیاتهای نظامی علیه غزه
شود .او در سخنرانی دیروز خود اعالم
کرد که عملیات نظامی این رژیم علیه

بر اساس اعالم وزارت
بهداشت غزه در حمالت
مداومرژیمصهیونیستی
به نوار غزه ۱۱۹،تن از
جمله ۳۱کودک و ۱۹زن
شهید شدهاند و ۸۳۰تن
جراحتهایمختلفی
برداشتهاند .درپی حمالت
موشکی از جانب نوار غزه،
نیزهفتاسرائیلیکشتهو
 ۵۲۳تن زخمی شدهاند
غزه در صورت لزوم تا بازگشت آرامش
و برقــراری امنیت در ســرزمینهای
اشغالی ادامه خواهد داشت .او با لحنی
تهدیدآمیز صریحا گفــت که ما کاری
خواهیم کرد حمــاس و دیگر گروهها
هزینه سنگینی را متحمل شوند و این
روند را با قــدرت ادامه خواهیم داد .این
سخناننتانیاهوباعثشدتاکارشناسان
نظامی اسرائیل احتمال شروع عملیات
زمینی علیه غزه را بعید ندانند .چندی
پسازسخناننتانیاهو،وزارتبهداشت
غزه در بیانیهای کوتاه اعالم کرد که در
حمالت مداوم رژیم صهیونیســتی به
نوار غزه ۱۱۹،تــن از جمله ۳۱کودک
و  ۱۹زن شــهید شــدهاند و  ۸۳۰تن
جراحتهای مختلفی برداشــتهاند.
در مقابل ،ارتش اســرائیل صبح دیروز
(جمعه) در بیانیــهای اعالم کرد که در
حمالتموشکیازجانبنوارغزه،هفت
اسرائیلی کشته و ۵۲۳تن دیگر زخمی
شدهاند.اعالماینآماروهمچنینمواضع
نتانیاهوباعثشدتاخالدمشعل،رئیس
دفتر سیاســی حماس اعالم کند هر
عملیات زمینی که رژیم صهیونیستی
در غزه آغاز کند ،بــه تلهای برای ارتش
آنرژیمتبدیلخواهدشد.اوبایادآوری
جنــگ  22روزه که در ســال 2008
میالدی توسط نیروی هوایی و نیروی
زمینی اسرائیل شــروع شد ،نسبت به
تکرار این تراژدی هشدار داد .بنابراین
باتوجهبهسخناننتانیاهووخالدمشعل
باید منتظــر بود و دید کــه آیا تلآویو
آغازکننده تــراژدی جدید در منطقه
خواهدبودیاخیر.

خبــر

خبــر

کنیم
پاریس :از ارمنستان در برابر تجاوز آذربایجان حمایت می

نظامیان آمریکا به زودی فرودگاه قندهار را ترک میکنند

رئیس جمهوری فرانســه در واکنش به خبر نفوذ
نیروهای جمهــوری آذربایجان به خاک ارمنســتان
بار دیگر بر حمایــت پاریس از ایــروان تاکید کرد .به
گزارش خبرگزاری فرانســه ،امانوئــل مکرون دیروز
در حســاب توئیتر خود به خبر نفوذ ســه کیلومتری
نیروهای جمهــوری آذربایجان به خاک ارمنســتان
واکنش نشــان داد و ضمن درخواســت عقبنشینی
نیروهای باکو ،نوشــت :تکــرار می کنم؛ فرانســه در
کنار مردم ارمنستان اســت و خواهد بود .رسانههای
ارمنســتان به تازگی به نقل از منابع رسمی این کشور
در باره پیشروی  ۲۲اردیبهشــت نیروهای جمهوری
آذربایجان تا عمق  ۳.۵کیلومتری خاک ارمنستان خبر
دادند .نیکول پاشینیان ،نخستوزیر موقت ارمنستان
گفت که نظامیان جمهوری آذربایجان تالش کردند تا
دریاچه سِ و را محاصره کنند .به گفته وی ،سربازهای
ارمنســتانی با مانورهای رزمی مناســب به این اقدام

واکنش نشان دادند .وزارت امور خارجه آذربایجان با
رد گفتههای مقام ارمنستانی اعالم کرد که نیروهای
این کشــور در حال موضعگیری در مناطق الچین و
کلبجر بودهاند .جیهون بایرام اف و ســرگئی الوروف
وزیران امــور خارجه جمهوری آذربایجان و روســیه
روز پنجشنبه در یک گفتوگوی تلفنی تنش فعلی را
بررسی کرده و بر ضرورت اجرای بیانیه سه جانه روسای
جمهوری آذربایجان ،روسیه و نخستوزیر ارمنستان
درباره پایان جنگ در قرهباغ را مورد تاکید قرار دادند.

الکاظمی :عراق حیاط خلوت هیچکشوری نخواهد بود

نخستوزیر عراق با اشــاره به سیاســت خارجه کشــورش تاکید کرد :عراق حیاط خلوت هیچ کشور دیگری
نخواهد بود؛ چراکه عراق منبعی برای صلح میان تمامی کشورهای منطقه اســت و ما به روابطمان با همه از جمله
اردن ،مصر ،ترکیه ،عربســتان و ایران افتخار میکنیم .به گزارش سومریه نیوز ،مصطفی الکاظمی ،همچنین رسما
عدم کاندیداتوری خــود را در انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشــور اعالم کرد .وی در ســخنانی اعالم کرد که
در انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشــور کاندیدا نخواهد شــد .الکاظمی در
این باره گفت :با اعالم عدم مشــارکت در انتخابات و یا حمایــت از یک حزب و یا
طرف در مقابــل طرف دیگر به وعــدهای که به ملت عراق دادیــم ،عمل کردیم.
نخستوزیر تصریح کرد :دولت به وعدهاش برای تالش با هدف برگزاری انتخابات
عمل کرد و تاریخ  ۱۰اکتبر ســال جاری میــادی را برای برگــزاری انتخابات
تعیین کردیم.

مقامهــای وزارت دفــاع آمریــکا اعــام کردند،
نیروهــای آمریکایــی در روزهــای آتــی از یکی از
بزرگترین پایگاههــای هوایی این کشــور در قندهار
افغانستان خارج میشــوند و آن را به دست نیروهای
افغان میســپار.ند .به گزارش ان.بی.ســی مقامهای
وزارت دفاع آمریــکا گزارش دادند فــرودگاه قندهار
در روزهای آتی بــه کنترل نیروهــای امنیت دفاعی
افغانســتان در میآیــد و نیروهای آمریکایــی از این
فرودگاه خارج میشــوند .فرماندهی مرکزی آمریکا
روز دوشــنبه اعالم کرده بود که تخمین میزند بین
شــش تا  ۱۲درصد از تمامی روند خــروج نیروهای
آمریکایی تکمیل شده اســت .آمریکا اوایل ماه جاری
میالدی اعالم کرد که پایــگاه  Camp Antonikرا
در هلمند به ارتش ملی افغانســتان تحویل میدهد.
حمالت طالبــان در افغانســتان در حالــی افزایش
یافته کــه نیروهای آمریکایی و ناتــو در حال خروج از

این کشــور هســتند .پنتاگون همچنان مدعی است
که حمالت کوچــک اما آزار دهنده از ســوی طالبان
در افغانســتان تاثیری چشــمگیر بر خروج نیروهای
آمریکایی نداشته اســت .مقامهای دولت جو بایدن،
رئیس جمهوری آمریکا گفتهاند که هیچ حملهای علیه
نیروهای آمریکایی در جریان روند خروج از افغانستان
صورت نگرفته است .طالبان ،آمریکا را به نقض توافق
 ۲۰۲۰دوحه ،قطر برای خروج نیروها تا اول مه ۲۰۲۱
متهم میکند.

ونزوئال برای انتخابات منطقهایآماده میشود

رئیس شورای انتخابات ونزوئال اعالم کرد ،این کشور قرار است  ۲۱نوامبر سال جاری میالدی در حالی انتخابات
منطقهای و محلی برگزار کند که اپوزیسیون خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیز شدهاند .به
گزارش رویترز ،انتخابات شهرداریها و فرمانداری نخستین انتخاباتی است که توسط شورای انتخابات جدید ونزوئال
که اوایل ماه جاری انتخاب شد ،برگزار میشود و این شورا شامل سه عضو مرتبط با حزب حاکم و دو عضو نزدیک به
اپوزیسیون است .شورای قبلی فقط از سوی وفادارن به نیکوالس مادورو ،رئیس
جمهوری این کشور تشکیل شده بود .اعضای این شورا باعث شد تا ن اپوزیسیون
نیز برای شرکت در انتخابات تشویق شــوند؛ چون آنها انتخابات پارلمانی چند
ســال پیش را بایکوت کردند .پدرو گالزادیا ،رئیس این شورای جدید انتخاباتی
گفت :این شورا در نتیجه گفتگوی ملی است و با مشارکت فعال و امیدوار کننده
در انتخابات است که مردم ونزوئال خواسته خود را بیان میکنند.

