
 بین الملل   11چهار شنبه  8 تیر  1401- 29 ذی القعده 1443 - 29 ژوئن 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5749

بحران گرمای بی سابقه در ژاپن
ژاپن روز ســه شــنبه برای چهارمین روز متوالی دمای هوای ســوزانی را 
تجربه کرد و گرما در پایتخت رکورد تقریبا ۱۵۰ ســاله را شکســت به طوری 
که مقام های این کشور هشدار دادند که ضعیف بودن منبع تامین نیرو ممکن 

است خطر قطعی برق را دربرداشته باشد.
به گزارش رویترز، بســیاری در پایتخت و سایر شــهرها به نادیده گرفتن 
توصیه هــای دولت با نزدن ماســک در فضاهای باز به منظــور کاهش خطر 
گرمازدگــی ادامه می دهند.برای دومیــن روز پیاپی، مقام های ژاپن از مصرف 
کنندگان در توکیو خواســتند در مصرف بــرق صرفه جویی کنند تا از قطعی 
برق جلوگیری شــود. هشدارهای صادر شده، ادارات دولتی را بر آن داشت تا 

برخی چراغ ها را بعدازظهر و عصر خاموش کنند.
فروشــگاه های لــوازم الکترونیکی نیز اقدامات مشــابهی را اتخاذ کردند و 
تلویزیون هــا و محصوالت دیگر در طبقات فــروش را که معموال برای جذب 

مشتری روشن بود، خاموش کردند.
برخی از ســاکنان توکیو در شبکه های اجتماعی اعالم کردند که وسایلی را 
که استفاده نمی شوند، خاموش نگه داشتند. در همین حال، حزب حاکم ژاپن 
در حالــی که انتظار می رود در انتخابات ماه آینده پارلمانی این کشــور قوی 
ظاهر شود، اما به دلیل افزایش قیمت ها با مشکالتی مواجه است، وضعیتی که 

با کاهش ارزش ین که واردات را پرهزینه تر می کند، بدتر شده است.

ویژه

قطع امید فرانسه از توان نفتی عربستان و امارات
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانســه در گفت وگو بــا جو بایدن همتای 
آمریکایی خود تصریح کرد، شــیخ محمــد بن زاید آل نهیان رئیس امارات به 
او اطالع داده اســت که کشورش و عربستان ظرفیتی برای افزایش تولید نفت 

ندارند. 
به گزارش رویترز، مکرون دوشنبه شــب در حالی که در حاشــیه اجالس 
ســران گروه ۷ در آلمان با بایدن ســخن می گفت، افزود: من با رئیس امارات 
تلفنــی گفت وگو کردم. وی به من گفت که امارات در حداکثر ظرفیت تولید 

نفت خود قرار دارد.
مکرون ادامه داد: رئیس امارات همچنین گفت که عربســتانی ها می توانند 
۱۵۰ )هزار بشکه در روز( ظرفیت خود را افزایش دهند. افزودن ظرفیت تولید 

نفت برای عربستان به حداقل ۶ ماه زمان نیاز دارد. 
بر اســاس اخبار منتسر شــده در روز دوشنبه، قیمت نفت برنت با افزایش 

بیش از ۲ دالر به باالی ۱۱۵ دالر در هر بشکه افزایش یافت. 
کشــورهای غربی به دنبال راه هایی برای کاهش واردات نفت از روسیه به 

دلیل تهاجم آن به اوکراین بوده است.  
عربستان ســعودی در حال حاضر ۱۰.۵ میلیون بشــکه نفت خام در روز 
تولید می کند اما ظرفیت تولید این کشــور ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون بشکه در روز 

است. 
امارات نیز حدود ۳ میلیون بشکه در روز تولید می کند و ظرفیت کنونی آن 
حدود ۳.۴ میلیون بشکه نفت خام در روز است اما این کشور به دنبال افزایش 

این ظرفیت و تولید ۴ میلیون بشکه نفت خام در روز می باشد. 
اظهارات رئیس جمهور فرانســه می تواند بر بازارهای جهانی تاثیر گذاشته 
و قیمــت نفــت را بازهم افزایش دهد.  بــه گزارش ایرنا، پیــش از این وزیر 
انرژی آمریکا اعالم کرد، واشــنگتن از همه تولیدکنندگان نفت و گاز، از جمله 
بزرگ ترین صادرکنندگان نفت اوپک خواســته اســت تا برای مقابله با روند 

افزایشی قیمت بنزین، تولید نفت خود را افزایش دهند. 
بایدن در حالیکه با بحران های مختلف از جمله انرژی دســت و پنجه نرم 
می کند، در نامه ای به شــرکت های بزرگ نفتی کشور، از آن ها خواسته است 
تولید بنزین، گازوئیل و ســایر محصوالت پاالیشی را افزایش دهند تا بتواند با 

روند افزایشی قیمت سوخت مقابله کند. 
سرانجام پس از گمانه زنی های بسیار، کاخ سفید ۲۴ خرداد ماه سفر رئیس 
جمهور آمریکا به سرزمین های اشــغالی، کرانه باختری و عربستان را تایید و 
تاریخ آن را ۱۳ تا ۱۶ ژوئیه )۲۲ تا ۲۵ تیرماه( اعالم کرد؛ سفری که پیش از 
اعالم رسمی، موجی از انتقادات را همراه داشته و نشانه استیصال دولت بایدن 
ارزیابی شــده است.  با این که بســیاری از تحلیلگران، این سفر را در نتیجه 
اســتیصال دولت آمریکا در کاهش قیمت ســوخت در این کشور می دانند اما 
مقامات آمریکایی تاکید می کنند حضور بایدن در خاورمیانه )غرب آســیا( به 

دالیل امنیتی صورت می پذیرد. 

مرگ دلخراش 45 مهاجرالتین تبار در تگزاس
رســانه های آمریکایی از کشف اجساد حداقل ۴۶  پناهجو در یک دستگاه 

کامیون در »سن آنتونیو« ایالت تگزاس خبر دادند.
نشــریه آمریکایی »نیویورک تایمز« در تازه ترین خبر در این باره نوشت: 
مقامــات ایالتی و محلی اعالم کردند که تاکنون  اجســاد حداقل ۴۶ نفر که 
گمان می رود مهاجرانی باشــند که از مرز مکزیــک عبور کرده و وارد خاک 
آمریــکا شــده اند؛ اواخر  روز دوشــنبه )به وقت محلی( در یــک کامیون که 

درحومه سن آنتونیو به حال خود رها شده بود، پیدا کرده اند.
این نشــریه آمریکایی در ادامه نوشــت: به گفته مقامــات محلی حداقل  
۱۶ نفر از جمله چند کودک در میان این اجســاد زنده پیدا شــدند که دچار 

گرمازدگی و کم آبی شده بودند و به بیمارستان انتقال یافتند.
 ســن آنتونیو که در فاصلــه ۲۵۰ کیلومتری از مرز مکزیــک قرار دارد با  
حرارتی بیش از ۱۰۳درجه فارنهایت نزدیک به ۴۰ درجه ســانتی گراد مواجه 
اســت . بنابراین گزارش، رئیس اداره پلیس منطقه ســن آنتونیو آنرا بدترین 
حادثه در این شهر توصیف کرد و افزود تاکنون سه نفر درارتباط با  این قضیه 

بازداشت شدند. نیویورک تایمز به جزئیات بیشتر این حادثه اشاره ای نکرد.

اعمال نفوذ مخفیانه ملکه بریتانیا بر قوانین
یک یادداشــت مربوط به دولت اسکاتلند که به دست نشریه گاردین بریتانیا 
رســیده، نشان می دهد که »تقریباً به طور مسلم« به سبب اعمال نفوذ ملکه 
بریتانیا، پیش نویس یک سری قوانین در این کشور مخفیانه برای اینکه تأیید 

الیزابت دوم را کسب کنند، دستخوش تغییر شده اند.
به نوشته روزنامه گاردین، بر طبق یک مکانیسم مخفیانه مشهور به مکانیسم 
رضایت ملکه، او به طور معمول قوانین پیشنهادی که ممکن است بر دارایی 

شخصی و اختیارات عمومی اش تأثیر بگذارند از قبل مشاهده می کند.
در این مورد برخالف رویه شناخته شده تر دیگری موسوم به موافقت سلطنتی 
)فرآیند تشریفاتی مربوط به لحظه ای که یک الیحه به قانون تبدیل می شود(، 
قبل از آنکه قانون مربوطه بتواند توســط پارلمان تصویب شــود باید رضایت 

ملکه بریتانیا را جلب کند.
تحقیقات گاردین در ســال گذشــته میالدی نشــان داد که این مکانیسم 
کســب رضایت ملکه مستمســک این شــده که او در دهه های اخیر از آن 
برای البیگری های خصوصی با هدف اعمال تغییرات دلخواهش در یک سری 
قوانین پیشنهادی بریتانیا استفاده کند. در اسکاتلند، جایی که در آن از این 
مکانیسم تحت عنوان مکانیسم »رضایت تاج« یاد می شود، تحقیقات گاردین 
توانســت حداقل ۶۷ مورد را که در جریان آنها لوایح اســکاتلندی مربوطه 

توسط الیزابت دوم از قبل از تصویب بررسی شدند، شناسایی کند.
نمایندگان ملکه بریتانیا نخواســتند بگویند که او سابقه چند بار درخواست 
برای اعمال تغییرات در لوایح در چارچوب این رویه را داشــته اســت. کاخ 
باکینگهام و دولت بریتانیا اصرار دارند که این رویه »صرفاً فرمالیته« است و 
تاکید می کنند کــه ملکه بریتانیا از این رویه برای تغییر ماهیت پیش نویس 

لوایح استفاده نمی کند.
اما یک ســند داخلی اســکاتلندی که به تازگی به  دست  آمده و موضوع آن 
پاسخ به یک سؤال پارلمانی مطرح شده در مورد چگونگی استفاده از فرآیند 
»رضایت تاج« تهیه شــده است، برای اولین بار صراحتا اعتراف می کند که از 
این روش ممکن اســت برای تغییر قوانین با هدف رسیدگی به نگرانی های 

ملکه بریتانیا استفاده شود.
همچنین این ســند تأیید می کند که وکالی ملکه بریتانیا ممکن اســت در 
مورد ماهیت لوایح با دولت اســکاتلند مذاکره کرده باشند و اذعان می کند، 
»تقریباً به طور مســلم برخی از لوایح قبل از ارائه، به جهت رفع نگرانی های 
برآمده از پروســه کسب رضایت تاج دستخوش تغییر شده اند«، به نحوی که 
حتی نمایندگان پارلمان اسکاتلند اطالعی از این که این لوایح برای این هدف 

دستخوش اصالح شده اند، پیدا نکردند.

اکونومیک

بشردوستانه

رویداد

گروه بین الملل – علــی ودایع: رئیس 
جمهــوری فرانســه با اشــاره به رونــد ادامه 
درگیری های نظامی در اوکراین، گفت: روسیه 
نمی تواند و نباید در این جنگ پیروز  شود. اما 
همه می دانند که در نشست G۷، صحبت هایی 
در رابطه با »صلح ناخوشایند« مطرح شده است.
واقعیت میدانی این است که جنگ اوکراین 
بــه همان صورتی کــه »هنری کیســینجر« 
وزیرخارجه نیکسون گفته بود؛ در حال پیشروی 
اســت. بلوک غــرب و بلوک شــرق در حال 
جمع بندی درباره رضایت به تشــکیل اوکراین 
شرقی هستند. آنچه که امروز می بینیم، ماجرای 
قدیمی دیوارکشــی برلین است که از قبل  هم 

قابل گمانه زنی بود. 
تقریباً  »جورج فریدمن« می نویســد کــه 
هر گاه روســیه مورد هجوم واقع شده، بخاطر 
عمق راهبردی اش نجات یافته اســت. در واقع 
روسیه بدون تسخیر سریع شهر مسکو توسط 
مهاجمین آن هم در اولیــن گام حمله به این 
کشور نمی تواند مغلوب شود و البته راه دستیابی 
به مسکو طوالنی است. از زمان ناپلئون بناپارت 
تا زمان هیتلر مهاجمینی که از غرب به روسیه 
حمله کرده اند، تالش داشتند پیش از سرمای 
بی رحم و خشــن زمستان، خود را به پایتخت 

روسیه برســانند. در واقع مهاجمین باید پیش 
از شــروع باران در فصل پائیز که ســبب بسته 
شــدن جاده ها بخاطر ِگل و الی می شود، خود 
را به مســکو می رسانیدند. بدین ترتیب روسیه 
باید زمان شروع حمله از جانب مهاجمین را در 
نظر بگیرد تا بر اساس آن و با نظرداشت فاصله 
مهاجمین از مســکو، بتواند تا حــد امکان و با 
بهره گیری از ارتش خود، پیشرفت قوای مهاجم 

به سمت مسکو را به تأخیر اندازد.
اوکراین، بر همین اساس برای روسیه ارزش 
راهبردی دارد. اگر اوکراین دست نخورده باقی 
بماند و بخشی از ناتو بشود، شهر مسکو کمتر از 
۳۰۰ مایل یا ۴۸۰ کیلومتر با مهاجمین فاصله 
خواهد داشــت. بسیاری استدالل می کنند ناتو 
قصد حمله به روسیه را ندارد ولی من استدالل 
می کنم که هیچ چیزی غیرقابــل اعتمادتر از 
تمایالت نیست. بایک حساب و کتاب می توان 
گفت که روسیه همانگونه که »والدیمیرپوتین« 
رئیس جمهوری روسیه تاکید می کند، اوکراین 
سرزمین مادری است که برای حفظ آنها مسکو 

دست به هرکاری می زند.
ارزیابی واشنگتن از تقسیم اوکراین

حاال بنا به گزارش ســی ان ان، ارزیابی های 
دولت بایدن نشــان می دهد اوکراین دیگر قادر 

نیســت اراضی خود را از روسیه بازپس گیرد و 
ولودیمیر زلنسکی باید کوچک شدن کشورش 
را بپذیرد. مقام های آمریکایــی اعالم کرده اند 
که کاخ ســفید دیگر مطمئن نیست اوکراین 
بتواند مناطقی را که اکنون در کنترل نیروهای 
روسیه اســت، بازپس گیرد.   گزارش ها نشان 
می دهد مشاوران »جو بایدن« بحث بر سر اینکه 
اوکراین  رئیس جمهوری  زلنسکی«  »ولودیمیر 
باید تعریف خــود را از »پیروزی« تغییر دهد، 
شروع کرده و معتقدند وی باید با کوچک شدن 

یا بهتر بگوییم تجزیه اوکراین کنار بیاید.
چند مقام نزدیک به کاخ سفید به سی ان ان 
گفتند این ارزیابی بدبینانه به این معنا نیســت 
که واشــنگتن، اوکراین را برای دادن امتیازات 
رسمی ارضی به روسیه تحت فشار قرار خواهد 
داد. یکی از دســتیاران کنگره در این خصوص 
به سی ان ان گفت: اینکه اوکراین بتواند مناطق 
اشــغال شده توسط روسیه را پس بگیرد تا حد 
زیادی، به میزان حمایت ما از آنها بستگی دارد.
وی افزود اوکراین از آمریکا خواسته اســت 
دستکم ۴۸ ســامانه پرتاب راکت چندگانه در 
اختیارش بگــذارد، اما پنتاگون تا به امروز تنها 
قول ارسال هشت سامانه را داده است. براساس 
آخرین اطالعات، روســیه تاکنون توانسته است 

بخش های گســترده ای از شرق و جنوب شرق 
اوکرایــن را در کنترل خود بگیرد که شــامل 
سورودونتســک، دونتسک، ماریوپل و خرسون 
اســت. در طرف مقابل هم دمیتری پســکوف 
سخنگوی کرملین با اعالم این خبر همچنین از 
مقام های کی یف خواست به نظامیان اوکراینی 

دستور دهند سالحشان را زمین گذارند. 
پسکوف به خبرنگاران گفت: طرف اوکراینی 
می تواند همه چیز را قبــل از پایان روز جاری 

متوقف کند.
مســکو که مدام تهدید اســتفاده از سامانه 
هسته ای کرملین را پیش می کشد؛ در اقدامی 
معنی دار اقدام به استقرار سامانه های موشکی در 
مرزهای غربی روسیه و اخیرا بالروس کرده است. 
مســکو با این رفتار و ادبیات می خواهد نشان 
دهــد که تنها به دنبال ایجاد منطقه حائل بین 
مرزهای ناتو و خاک روسیه است که در ماجرای 

دیوار برلین هم آن را تجربه کرده است.
نشانه های صلح ناخوشایند

»لیز تراس« وزیر امــور خارجه بریتانیا در 
مصاحبه ای بــا روزنامه ال پائیس اســپانیا در 
توضیح لزوم بازنگری و تقویت جناح شرقی اروپا 
برای رویارویی با روسیه به عنوان یکی از اهداف 
نشســت ناتو گفت: تقویت جناح شرقی بسیار 

مهم است و نیاز به ترکیبی از چند عامل دارد. 
اول از همــه ما در حال کار بــر روی پایان 
دادن به اســتراتژی فعلی مبنــی بر تعداد کم 
نیروها و نیروهای چرخشــی در هر کشــور به 
عنوان نخستین واکنش هستیم. برای انجام این 
کار در وهلــه دوم، ما باید ایــن رقم را افزایش 
دهیم، و بریتانیا پیشــتر این کار را انجام داده 
است.  و سوم اینکه، ما باید تشخیص دهیم که 
حضور نیروها باید دائمی  باشــند. حمله روسیه 
به اوکراین به ما نشــان داد که امنیت در اروپا 

بدتر شده است. 
پاسخ ناتو باید افزایش حضور و دائمی  کردن 

آن باشد.  
تراس در پاســخ به این پرسش که »آیا باید 
برای جنگ مستقیم با روس ها در اروپای شرقی 
آماده شویم؟« گفت: در حال حاضر، چیزی که 
ما نیاز داریم این است که تمام حمایت هایی را 

که در توان داریم از اوکراین انجام دهیم.
عواقب شکست اوکراین در این جنگ برای 
بقیه اروپا بسیار جدی است. اولین کار این است 
که به آن ها آموزش نظامی و تســلیحاتی داده 
شود تا بتوانند روسیه را از اوکراین بیرون کنند. 
اما مطمئنــا همه نیروها باید برای همه نوع 

احتماالت آماده شوند.
رئیس دستگاه دیپلماسی بریتانیا در تشریح 
نتایجی کــه منجر به تایید پیــروزی اوکراین 
می شــود، تصریح کرد: اساســا اینکه نیروهای 
روســی باید اوکراین را تــرک کنند. کاری که 
ما نمی توانیم انجام دهیم این است که صلحی 
ناخوشــایند داشته باشیم، صلحی که با حضور 
روســیه در اوکراین حاصل شــود. این نتیجه 
کارســاز نخواهد بود. ما از قبل می دانیم که در 
ســال ۲۰۱۴ و پس از آن، با وجــود توافقات 
مینســک، چه اتفاقی افتاد. روســیه در نهایت 
دوباره خود را احیا کرد و بازگشت. ما نمی توانیم 

اجازه دهیم که دوباره این اتفاق بیفتد.
تامین منافع طرفین 

در یک تصویر کلی از جنگ اوکراین می توان 
گفت کــه موفقیت مســکو در تصاحب کامل 
اوکرایــن یک اتفاق غیر ممکن اســت. تحلیل 
نوع تهاجم روســیه در ابتــدای جنگ اوکراین 
هم نشــان می دهد که کرملین از ابتدا هم بنا 
به تصاحب کل این کشور را نداشت؛ کرملین از 

ابتدا در فکر تشکیل اوکراین شرقی بود.
معقــول این اســت که آمریکا بــا حمایت 
تســلیحاتی و جنگ غیر مســتقیم از کی یف، 
مقابل پیشروی ســریع ارتش سرخ را سد کند 

که تا حدودی هم موفق بوده است. 
نوع پیشروی آرام ارتش سرخ و تالش برای 
کشاندن جنگ به نوامبر و زمستان سخت برای 
اروپایی ها یک مصیبت بزرگ اســت که آمریکا 
هم آن را می داند. تالش های آشــکار و مخفی 
برای حفظ تجــارت گاز با مســکو مبین این 
موضوع اســت که اروپا منهای بریتانیا خواهان 

پایان سریع تر جنگ، پیش از زمستان باشد.
لفظ »صلح ناخوشایند« هم تعبیری است که 
در نهایت منافع مســکو و واشنگتن را همانند 

دیوار برلین تامین خواهد کرد. 

غرب درحال پذیرش تقسیم اوکراین است

زمزمه صلح ناخوشایند 

نگرانی دموکرات ها از رای دهندگان جدید در اردوگاه رقیب
با تغییــر گرایش های حزبــی، ده ها هزار 
نفر از رای دهنــدگان مرّدد آمریکایی که در 
ســالهای اخیر به پیروزی حــزب دموکرات 
کمک کرده اند، تغییر سیاســی جدیدی در 
آمریکا در حال شکل گرفتن است؛ موضوعی 
که به نظر می رســد بــه نگرانی جدید دولت 

جوبایدن منجر شده است.
واشــنگتن تایمز در گزارشی با استناد بر 
داده های ثبت رای دهندگان که مورد بررسی 
خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار گرفته نوشت: 
بیــش از یک میلیــون رای دهنــده در ۴۳ 
ایالت آمریکا در یک ســال گذشته به حزب 
جمهوریخــواه تغییر گرایش داده اند. این آمار 
بازتاب پدیده جدیدی است که از زمان روی 
کار آمدن دولت بایــدن در تقریبا هر منطقه 
ای از آمریــکا در حال ظهور و بروز اســت و 
شــامل ایالت های دموکرات و جمهوریخواه و 
حتی شــهرها و شــهرک های کوچک آمریکا 
می شود. این تغییر در برخی از مناطق حومه 

ای خطر بیشــتری بــرای دموکرات ها ایجاد 
کرده است. 

در این مناطــق رای دهنــدگان مردد و 
تحصیل کرده که در سالهای اخیر علیه حزب 
جمهوریخواه به ریاســت دونالد ترامپ بودند، 
ظاهــرا در دیدگاه خود تجدیــد نظر کرده و 
بازهــم به این حــزب روی آورده اند. در یک 
سال گذشته، افراد بیشتری در حومه شهرها 
از جمله دنور، آتالنتا، پیتس بورگ و کلیولند 
بــه حزب جمهوریخــواه گرایــش یافته اند. 
شهرستان های  در  همچنین  جمهوریخواهان 
اطراف شــهرهای متوسط مانند هریسبورگ، 
پنسیلوانیا، رالی، کارولینای شمالی؛ آگوستا، 
جورجیا؛  دس موینز در آیووا. جایگاه خود را 

به دست آورده اند. 
بن اســمیت که در حومه کلورادو زندگی 
می کند گفت امسال با میل و عالقه به عنوان 
رای دهنده جمهوریخواه ثبت نامه کرده است. 
این تصمیــم را پس از نگرانی هــای فزاینده 

درباره حمایت دموکرات ها از واکسیناســیون 
اجباری کووید و ناتوانی حزب دموکرات برای 
کاســتن از جرائم خشونت آمیز و بی عدالتی 

نژادی اتخاذ کرده است. 
واشــنگتن تایمز نوشت درحالی که تغییر 
گرایش های حزبی امری نامتعارف در آمریکا 
نیســت اما آمار جدید دگرگونــی جدی در 
تغییــر گرایش هــای حزبی نســبت به دوره 

ترامپ نشان می دهد. 
در دولت ترامپ تعداد کمی از دموکرات ها 
در سراسر این کشــور به حزب جمهوریخواه 

روی آوردند.
مهاجرت گسترده  نوشت:  تایمز  واشنگتن 
بیش از یک میلیــون رای دهنده، که بخش 
کوچکی از کل رای دهندگان آمریکا اســت، 
موفقیت گســترده جمهــوری خواهان را در 
انتخابــات میان دوره ای نوامبــر که کنترل 
کنگره و ده ها فرمانــداری را تعیین می کند، 

تضمین نمی کند.

امــا جزئیات مربوط به ایــن تغییر حزبی، 
هشــداری هولناک برای دموکرات هایی است 
که از قبل نگران تأثیرات کالن شــکل دهنده 
چشم انداز سیاسی در انتخابات میان دوره ای 

کنگره در پاییز امسال بودند. 
درحالــی که چهار ماه تــا انتخابات میان 
دوره ای کنگره باقی مانده است دموکرات ها 
راهبرد روشــنی برای کاســتن از محبوبیت 
ضعیف بایدن ندارنــد و رای دهندگان نگران 

این هســتند که کشورشــان در سیر غلطی 
حرکت می کند. 

انتخابــات میــان دوره ای ایــاالت متحده 
آمریکا در روز ســه شــنبه، ۸ نوامبر ۲۰۲۲ 

برگزار خواهد شد.
در این انتخابات، برای تعیین تکلیف تمام 
۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی 
از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا رای   گیری صورت 

خواهد گرفت.

وزارت امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه در بیانیه ای 
بــا متهم کردن آمریکا به تالش بــرای بر ایجاد یک ناتوی 
آســیایی و گســترش قلمروی این ائتالف نظامی غربی به 
آســیا، تاکید کــرد این اقدام پیونگ یانگ را در پیشــبرد 

توسعه قوای دفاعی مصمم تر می سازد.
به گزارش رویترز، کره شــمالی آمریکا را به ایجاد اتحاد 
نظامی ناتو در آســیا متهم کــرده و می گوید این اقدام که 
با هدف برکناری دولت کره شــمالی انجــام می گیرد، عزم 
پیونگ یانگ را برای پیشبرد توسعه دفاعی بیشتر می کند.  
انتقاد کره شــمالی از آمریــکا در گرماگرم نگرانی ها از 
آماده سازی این کشــور برای نخستین آزمایش هسته ای 
در پنج سال گذشته و پس از توافق اخیر بین »یون سوک 
یــول« رئیس جمهور کــره جنوبی و »جــو بایدن« برای 
استقرار تسلیحات آمریکایی بیشتر با هدف بازدارندگی کره 

شمالی مطرح می شود.
وزارت امــور خارجه کره شــمالی دیروز یکشــنبه در 
بیانیه ای در تارنمــای خود اعالم کرد: آمریکا رزمایش های 
نظامی مشــترک با ژاپن و کره جنوبــی برگزار می کند و 

همزمان به فکر یک ناتوی آسیایی است.  
اشاره این کشــور به رزمایش های نظامی اخیری است 
که به صورت مشترک توســط آمریکا، کره جنوبی و ژاپن 
انجام شــد. عالوه بر این، آمریکا بــه تازگی رزمایش هایی 

بــا نیروهای کره جنوبــی برگزار کرده کــه در آن یک ناو 
هواپیمابر آمریکایی برای نخســتین بــار در بیش از چهار 

سال گذشته شرکت داشته است.  
وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیه خود همچنین 
تاکید کرده اســت که اقدامات آمریــکا، تناقض آن را در 
ادعاهایــش مبنی بر تعامل دیپلماتیک و گفت وگوی بدون 
پیش شــرط ثابت می کند و در عین حال بار دیگر نشــان 
می دهــد که هیچ تغییــری در جاه طلبی های آمریکا برای 

سرنگونی دولت پیونگ یانگ ایجاد نشده است.
این کشــور در بیانیه خود اشــاره ای بــه فعالیت های 
هســته ای و موشــکی خود نکرده، اما تصریح کرده است 
که دشمنی آمریکا آن را مجبور به توسعه دفاعی می کند.

از سوی دیگر واشنگتن تاکید دارد که کره شمالی باید 
از تســلیحات هسته ای خود دست بردارد و بارها پیشنهاد 
گفت وگوی بدون پیش شــرط را با این کشور مطرح کرده، 

اما کره شمالی این پیشنهادها را رد کرده است.
انتقاد کره شمالی یک روز پیش از سفر رئیس جمهوری 
کره جنوبی برای شــرکت در نشست ناتو در مادرید اسپانیا 
مطرح می شــود. مشــاور امنیت ملی کــره جنوبی هفته 
گذشته اعالم کرد که کره جنوبی با هدف تقویت اتحاد خود 
با ناتو و ایفای نقش امنیتی بزرگتر در ســطح جهانی، قصد 

دارد هیاتی را در مقر ناتو در بروکسل تشکیل دهد.

هفت دهه از تشــکیل ائتالف نظامی ناتو می گذرد و این 
بار رهبران این ائتالف برای برگزاری نشست خود در مادرید 
گرد هم می آیند؛ نشســتی که اوکرایــن یکی از موضوعات 
اصلــی آن خواهد بود. به گزارش آسوشــیتدپرس، رهبران 
این ائتالف قرار اســت در تاریخ ۲۹ الــی ۳۰ ژوئن )۸ الی 
۹ تیرماه( نشســتی را با تمرکز بر حمایت اوکراین در برابر 
حمالت روسیه، تقویت نیروها در جناح شرقی ناتو و بررسی 
قاطعیــت روزافزون چین برگزار کنند. با این حال، برگزاری 
این نشست با مشکالتی همراه خواهد بود؛ به عبارتی تمامی 
۳۰ کشــور عضو از ایسلند و لوکزامبورگ گرفته تا ترکیه و 
ایاالت متحده باید تصمیماتــی را اتخاذ کنند تا بتوانند به 

یک اجماع برسند.
حمله روسیه به اوکراین

روسیه مسئله و مشکل اصلی ناتو است و نشست مادرید 
بر این موضوع متمرکز خواهد شــد که چگونه از اوکراین و 
جناح شرقی ناتو حمایت کنند؛ جایی که کشورهای مختلفی 
اعم از رومانی و کشــورهای حوزه بالتیک نگرانند که مبادا 
هدف بعدی والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه باشند.

در این نشست قرار است درخصوص انباشتن تسلیحات 
و تجهیزات در شــرق اروپا و افزایش چشمگیر تعداد نیروها 
در منطقه موافقــت کنند. ناتو به اعضایش اجازه می دهد تا 
تســلیحاتی را بدون مواجهه مستقیم میان ناتو و روسیه، به 

اوکراین ارســال کنند و بدین ترتیب ســعی دارد تا تعادلی 
برقرار شــود. بنابراین به همین دلیل است که اوکراین قرار 
نیســت در آینده ای نزدیک عضو این ائتالف شود. ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهــوری اوکراین قرار اســت به صورت 
ویدئو کنفرانس در این نشســت شرکت کند اما وی اذعان 
داشت که عضویت در ناتو در چشم انداز دوری قرار دارد و به 
جای آن تمرکزش به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا است. 
گســترش این ائتالف قریب الوقوع است. فنالند و سوئد هر 
دو وضعیت غیرمتعهد بودن خــود را اعالم کرده اند و صرفا 
بــه عنوان محافظت در برابر روســیه، می خواهند عضو این 

ائتالف شوند.
مخالفت ترکیه

اما ترکیه، به عنوان دومین کشور بزرگ این ائتالف پس 
از ایاالت متحده با پیوستن این دو کشور )سوئد و فنالند( به 
ناتو مخالفت می کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیــه بارها تاکید کــرده به دلیل حمایــت و موضع این 
کشورها نســبت به »گروه تروریستی پ ک ک« با عضویت 
آنها در ناتو مخالفت می کند. امروز )سه شنبه( به درخواست 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو یک نشست چهارجانبه در 
مادرید با حضور ترکیه، سوئد، فنالند و ناتو برگزار خواهد شد 
تا رهبران در این خصوص گفت وگو کنند اما هیچ تضمینی 

برای رسیدن به یک توافق در نشست مادرید وجود ندارد.

نشست شلوغ ناتو در مادریدواکنش تند پیونگ یانگ

میــدل ایســت آی  اعالم کــرد که ماه مــارس دیدار 
محرمانه ای میان معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان و یک هیئت 
ســعودی برگزار شد که راه را برای آتش بس در یمن هموار 
کرد. به گزارش ایسنا، ســایت میدل ایست آی اعالم کرد: 
نشست محرمانه ای در ماه مارس میان یک هیئت سعودی و 
نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان برگزار شد که راه 

را برای آتش بس در یمن هموار کرد.
این سایت در ادامه گزارش داد: در این نشست نعیم قاسم 
لیست خواسته هایی را به عنوان شرط پایبندی به آتش بس 

در یمن به عربستانی ها ارائه کرد که شامل برکناری عبدربه 
منصورهادی، رئیس جمهور مســتعفی یمن، لغو محاصره 

بندر الحدیده و فرودگاه صنعا و تبادل اسرا است.
طبق اعــالم میدل ایســت آی، تمام این اســرا یمنی 
نبودند بلکه برخی از آن ها شــیعه زندانی در بحرین و دیگر 
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس بودند. بعد از سه 
هفته تمام این خواســته ها اجابت شــد هرچند که بیشتر 
زندانیانی که اسامی شــان در لیســت نعیم قاسم وارد شده 

همگی آزاد نشدند.

دفتر حقوق بشــر سازمان ملل از کشــته شدن بیش از 
۳۰۶ هزار غیرنظامی ســوری طی ۱۰ سال جنگ در سوریه 
خبر داد. به گزارش رویترز، دفتر حقوق بشــر ســازمان ملل 
دیروز )سه شــنبه( در تازه ترین آمار خود از شمار کشته های 
جنگ ســوریه اعالم کرد که که از زمان آغاز جنگ ســوریه 
در مــارس ۲۰۱۱ تــا کنون ۳۰۶ هــزار و ۸۸۷ غیر نظامی 
ســوری در جریان درگیری ها در این کشور کشته شده اند. 
دفتر حقوق بشر ســازمان ملل این آمار را باالترین برآورد از 
شماره کشته های غیرنظامی جنگ سوریه اعالم کرده است. 

میچل باچله، کمیسیونر عالی شــورای حقوق بشر سازمان 
ملل در سخنانی در این باره اظهار کرد: این تحلیل احساس 
روشن تری از شدت و میزان درگیری در سوریه ارائه می دهد.
طبق این گزارش، آمار فوق مربوط به کسانی که جانشان 
را در اثر پایین بودن سطح مراقبت های پزشکی و کمبود غذا 
و آب تمیز از دســت داده اند، نیست و فقط مواردی را شامل 
می شود که در جریان درگیری ها کشته شده اند. جنگ سوریه 
با حمایت برخی کشورهای منطقه و غرب از گروه های مسلح 

معارض و تروریستی در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ آغاز شد.
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