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رئیس جمهوری ونزوئال اعالم کرد که بعد از گذشــت 
۱۰ ســال از درگذشــت هوگو چاوز اما اندیشه های او 
در هــر نبرد و جنگ و پیروزی حضور دارد. به گزارش 
ایســنا، به نقل از المیادین، نیکــوالس مادورو، رئیس 

جمهوری ونزوئال عنوان داشت: در روزهایی که درگذشت این رهبر 
بولیــواری را به یاد می آوریم، یک دهــه وفاداری و پیروزی وجود 
دارد که باعث اتحاد ما در همه نبردها شــد. مادورو گفت: پس از 
۱۰ ســال می توانم بگویم که چاوز، رهبر عزیز ما حتی یک ثانیه 

از مبارزات و نبردهایی که وارد آن شــده ایم، غایب 
نبود. این رهبر نه فراموش شــد، نه از نبردها به دور 
بــوده بلکه برعکس، در هر نبــرد و در هر جنگ و 
هر پیروزی افــکار و رهنمودهای او حاضر بود. وی 
افزود: امپریالیسم آمریکا و الیگارشی داخلی اقتدار ونزوئال و مردم 
و رهبری انقالب را دســت کم گرفتند. من به عنوان یک انسان، 
یک رهبر و یک رئیس سیاسی و به همین دلیل پس از ۱۰ سال 
می توانم بگویم که ما کامل و پیروز هستیم. رئیس جمهوری ونزوئال 

خاطرنشان کرد: دولت جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
برای هشــتمین بار فرمانی را امضا کرد که می گوید ونزوئال یک 
تهدید غیرعادی اســت. هشت سال قبل در مارس ۲۰۱۵، باراک 
اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا برای اولین بار این فرمان ننگین 
را امضا کرد. وی تاکید کرد که هشــت سال تحریم و هجمه های 
جنایتکارانه، اما با وجود طبقه کارگر متحد، ونزوئال به جلو پیش 
می رود، سالمت خارج می شــود، محاصره را شکست می دهد، با 

امپریالیسم مقابله می کند و آن را شکست می دهد.

مادورو در دهمین سالگرد مرگ چاوز: او در هر نبرد و پیروزی ما حضور دارد سیاسی
هسته ای

ترکیه

کره شمالی

چین

آمریکا

رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی اعالم 
کرد: خبر دسترســی به افراد و اماکن سه گانه 
مورد ادعای آژانس و یا نصب دوربین های جدید 
کذب است. به گزارش ایلنا، نور نیوز در توییتی 
نوشت: مهمترین نتیجه سفر مدیرکل آژانس به 
تهران، دستیابی به الگوی مشترک برای تسریع 
در همکاری هــای پادمانی در چارچوب وظایف 
ایران و اختیارات قانونی آژانس با رعایت قانون 
اقدام راهبردی بوده است. خبر دسترسی به افراد 
و اماکن ســه گانه مورد ادعای آژانس و یا نصب 

دوربین های جدید کذب است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی پس از سفر به تهران در کنفرانس خبری 
به ارزیابی سفر خود به ایران پرداخت و در پاسخ 
به سوالی مبنی بر این که آیا »تمامی تجهیزات 
نظارتی« که در تابســتان گذشــته و به دنبال 
اقدامات متقابل ایران پــس از صدور قطعنامه 
ضدایرانی در نشســت پیشین شــورای حکام 
غیرفعال شــده بود، دوباره نصب خواهد شــد، 

گفت: بله. در برخی محل ها انجام خواهد شد.

وزیر خارجه ترکیه گزارش داد که این کشور سعی 
دارد طرحی به پشتیبانی سازمان ملل برای صدور 
غالت اوکراین را تمدید کند. به گزارش ایسنا به 
نقل از خبرگزاری رویتــرز، طرح ابتکاری غالت 
دریای ســیاه در ماه ژوئیه سال گذشته توسط 
ســازمان ملل و ترکیه پدید آمد که به اوکراین 
کمک کرد از سه بندر خود غالتش را صادر کند. 
این توافق در نوامبر ســال گذشته تمدید شد و 
قرار است در هجدهم ماه میالدی جاری منقضی 

شــود، مگر آن که طرفین مجدداً بر سر تمدید 
آن به توافق برســند. مولود چاووش اوغلو، وزیر 
دفاع ترکیه در کنفرانس کشورهای توسعه نیافته 
سازمان ملل که در دوحه قطر در حال برگزاری 
است، گفت: ما تالش بسیاری می کنیم تا توافق 
غالت دریای ســیاه به خوبی اجرا شده و باز هم 
تمدید شود. این دیپلمات ترک همچنین گفت 
که برنامه تمدید این توافق را با آنتونیو گوترش، 

دبیرکل سازمان ملل مطرح کرده است.

گزارش شده که کیم جونگ اون سه فرزند دارد 
اما تا ۲۰۲۲ وجود هیچیک از آن ها تایید نشده 
بود. به گزارش ایسنا، به نقل خبرگزاری ان. پی. 
آر، کیم جونگ اون با »ری سول جو« در ۲۰۰۹ 
ازدواج کرد و این گمان می رود که فرزندانش در 

۲۰۱۰.۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ متولد شده باشند.
در نوامبر ۲۰۲۲، کیم برای نخستین بار دخترش 
به نام »جو آئه« را در حالیکه دســتانش را در 
جریان بازدید از یک ســایت موشک بالستیک 
قاره پیما گرفته بود، رونمایی کرد. آژانس خبری 
مرکزی کره شمالی تصاویری از او را منتشر کرد 
که به همراه همســر و »دختر عزیزش« پرتاب 

موشکی را تماشا می کرد.
جو آئه دومین حضورش را کمتر از دو هفته بعد 
انجام داد درحالیکه دست پدرش را ضمن دیدار 
با سربازان کره شمالی در یک مکان اعالم نشده، 

گرفته بود. کیم جونگ اون که پسر کیم جونگ 
ایل اســت از ۲۰۱۱ قدرت را در این کشور در 
دســت دارد. جزئیات زندگی و خانواده رهبری 
کره شمالی کامال و شــدیدا کنترل شده است 

و اطالعات کمی درباره فرزندان او وجود دارد.
گزارش می شود که جو آئه در ۲۰۱۳ متولد شده 
و اکنون حدود ۱۰ ســال دارد. در سال ۲۰۱۳، 
»دنیس رادمن« بسکتبالیست سابق آمریکایی در 
سفری به کره شمالی با کیم و خانواده اش دیدار 
داشت و دختر کیم جونگ اون را آن زمان دیده 
بود. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال و طبق 
اطالعات به دست آمده از رسانه های کره جنوبی 
و مامــوران اطالعاتی، درباره دو فرزند دیگر کیم 
جونگ اون اطالعاتی در دســترس نیست با این 
حال، گفته می شود که یک پسر در ۲۰۱۰ متولد 

شده و سومین فرزند هم فوریه ۲۰۱۷.

بر اســاس گزارش دولت چین که در مراســم 
آغازین نخستین جلســه چهاردهمین کنگره 
ملی خلق این کشور منتشر شد، پکن به شدت 
مخالف استقالل تایوان است و اتحاد مجدد این 
جزیــره را با چین ترغیــب می کند. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، در این گزارش 
آمده اســت: ما قاطعانه اســتراتژی کلی حزب 

حاکم چین را برای حل مســئله تایوان در این 
برهه جدید محقق می کنیم، حامی اصل چین 
واحد هســتیم و از اجماع نظــر ۱۹۹۲ تبعیت 
می کنیم، قاطعانه مخالف به اصطالح استقالل 
تایوان هستیم، توسعه صلح آمیز روابط بین دو 
طرف در تنگه تایوان را ترغیب می کنیم و اتحاد 

مجدد صلح آمیز در چین را توسعه می دهیم.

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: گفت وگوهایی که میان وزرای 
خارجه آمریکا و روسیه برگزار شد، یک نشانه از این بود که آمریکا از 
حالت سیاســت تنش آفرینی فاصله گرفته و شاید سیگنالی باشد که 
در حاشیه نبردهای میدانی صحنه نبرد اوکراین، آمریکایی ها همچنان 
می خواهند مسیر دیپلماسی را در قبال روسیه باز نگاه دارند که شاید 
در اجالس های آینده باز هم شاهد چنین دیدارهایی باشیم. مرتضی 
مکی در گفت وگو با ایلنا، در تحلیل اختالف روی داده در نشست وزرای 
خارجه گروه ۲۰ که مانع از صدور بیانیه مشــترک شد و در پاسخ به 
این پرســش که آیا روسیه با حضور خود این اختالفات را ایجاد کرد 
که نشان دهنده این است که این کشور قابل حذف شدن از معادالت 
جهانی نیســت، گفت: برخالف اجالس های پیشــین که پس از آغاز 
بحران اوکراین در سراسر جهان با انگیزه های مختلف برگزار شده بود 
و همواره روسیه مورد محکومیت قرار می گرفت و حتی از مسکو برای 
حضور دعوت به عمل نمی آمد، در اجالس ساالنه وزرای خارجه گروه 
۲۰ در هند مخالفت های روسیه و چین موجب شد که عمال دولت های 

غربی نتوانند اجماعی در این نشست علیه مسکو ایجاد کنند.
وی ادامه داد: به خصوص اینکه برخی کشورها مانند خود هند، چین، 
مالزی، اندونزی و عربستان و ترکیه کشورهایی بودند که پس از حمله 
روسیه به اوکراین تالش کردند مواضع محتاطانه و محافظه کارانه ای 
را در قبال روســیه اتخاذ کنند و حتی برخی از این کشــورها اگر به 
اوکرایــن نیز کمــک کردند امــا در عین حال در مواضع سیاســی 
خودشان محافظه کاری زیادی به خرج دادند. در اجالس گروه ۲۰ این 

کشورهای تقریبا بی طرف با سیاست محتاطانه خود در قبال روسیه 
مانع از این شدند که محکومیتی علیه مسکو اعمال شود.

وی افزود: گفت وگوهایی که میان الوروف و بلینکن برگزار شــد یک 
نشانه از این بود که آمریکا از حالت سیاست تنش آفرینی فاصله گرفته 
و شاید سیگنالی باشــد که در حاشیه نبردهای میدانی صحنه نبرد 
اوکراین، آمریکایی ها همچنان می خواهند مسیر دیپلماسی را در قبال 
روســیه باز نگاه دارند که شــاید در اجالس های آینده باز هم شاهد 
چنین دیدارهایی باشیم. نشست گروه ۲۰ هم برای روسیه و هم چین 
و هم کشورهای با موضع محافظه کارانه در قبال روسیه، یک موفقیت 

بود چرا که مانع اجماع علیه روسیه شدند.

این کارشــناس مسائل بین الملل در پاســخ به این پرسش که وزیر 
خارجه روســیه در سخنرانی خود اعالم کرد که باید متهمین حادثه 
انفجار خط لوله نورد اســتریم مشخص شــوند و تاکید کرد که این 
مســئله در حوزه نفوذ ناتو به وقوع پیوسته اســت، هدف الوروف از 
بیان این مســئله چه بود، گفت: سیمور هرش یکی از روزنامه نگاران 
صاحب نام آمریکایی چندی پیش اعالم کرد که آمریکایی ها مسئول 
انفجار خط لوله نورد اســتریم هســتند. ما شــاهد بودیم که برخی 
کشورهای اروپایی به خصوص آلمان برای قطع واردات گاز از روسیه 
مالحظاتی داشتند که آمریکا عمال با ین اقدام آن ها را در مقابل عمل 
انجام شــده قرار داد و آن ها را بر آن داشت که برنامه های میان مدت 
و بلندمدت تامین انرژی خود را بدون اتکا به روسیه پیش ببرند و در 

این مسیر هم موفق بودند.
وی ادامــه داد: به هر صورت ســناریوهای متعددی در خصوص این 
انفجار وجود دارد ولی اگر بخواهیم تحلیلی بر روی برندگان این واقعه 
داشته باشیم، آمریکا قطعا برنده این انفجارها بوده و متهم ردیف اول 
نیز واشــنگتن اســت. با این حال ما امروز در شرایطی قرار داریم که 
روسیه به شدت در گوشه رینگ قرار دارند و مسکو از همه موضوعاتی 
که بتواند آن ها را اندکی از گوشه رینگ خارج کند استفاده می کنند.

مکی افزود: به نظر نمی رسد این مواضع در خصوص عوامل خط لوله 
نورد اســتریم بتواند کمکی به روســیه ایفا کند چرا که اصل حمله 
روسیه به اوکراین و نبردی که زیرساخت های اوکراین را هدف گرفته 

جایی برای این گونه سخنان مسکو باقی نگذاشته است.

مکی کارشناس مسائل بین الملل:

اجالس گروه ۲۰ موفقیتی برای روسیه و چین بود
دیدار وزرای خارجه روسیه و آمریکا نشان دهنده باز بودن مسیر دیپلماسی میان دو کشور است

1۲

حضور نیروی دریایی ارتش کشورمان در قاره آمریکا و پهلوگیری 
در برزیل موجب نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیســتی شده است. 
به گزارش ایســنا، ناوهای دنا و مکران در قالب ناوگروه ۸۶ نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران برای اولین بار با حضور در 
قاره آمریکا از کانال پاناما گــذر کرده و در بندر ریو دوژانیرو پهلو 
گرفتند. دنا و مکران با گذر از اقیانوس هند، کانال ماالگا و سواحل 
شــمالی استرالیا، وارد اقیانوس آرام شــدند. سپس از کانال پاناما 

گذشته و در برزیل پهلو گرفتند.
اولین بار در روز ۲۱ دی امیر شــهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش خبــر حرکت ناوهای ایرانی را به ســمت کانال پاناما اعالم 
کرد. البته آمریکا همان زمان ناخشنودی خود را از حرکت ناوهای 
ایرانی اعالم کرد. ند پرایس ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
»ما از این ادعای نیروی دریایــی ایران آگاهی داریم. همچنان بر 
تالش هــا و اظهارات ایران مبنی بر قصدش برای توســعه حضور 
نظامی در نیمکره غربی نظارت می کنیم.« هشتم بهمن ماموریت 
بزرگ نیروی دریایی ارتش به سرانجام رسید و امیر دریادار حمزه 
علی کاویانی جانشــین فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد که 
»دنا« و »مکران« در غرب آمریکای التین پرچم ایران را به اهتزاز 
در آوردند. در ادامه هم »دنا« و »مکران« از کانال پاناما عبور کرده 

و وارد سواحل برزیل شدند.
البته حضور در آمریکای التین برای ناوهای ایرانی بدون چالش هم 
نبود. امیر دریادار ایرانی با اشاره به مسیر حرکت »دنا« و »مکران« 

از اقیانوس هند و سواحل استرالیا به سمت اقیانوس آرام گفت: »در 
این مسیر استرالیا و فرانسوی ها تهدیداتی را برای ما ایجاد و سعی 
کردند از قوانینی که خودشــان برای عبور از سواحلشــان مصوب 
کرده بودند، تخطی کنند که با اقتدار و براساس قانون جواب آن ها 
را دادیــم.« در ادامه هم پس از عبور ناوهای ایرانی از کانال پاناما، 
آمریکا، برزیل را برای ممانعــت از پهلوگیری ناوهای ایرانی تحت 
فشــار قرار داد، اما ناوهای ایران در بندر ریودوژانیرو پهلو گرفتند. 
هرچند این پهلوگیری تحت تاثیر همین اقدامات آمریکا با چند روز 

تاخیر انجام شد.
پس از پهلوگیری ناوهای ایرانی در برزیل، لیور حایات ســخنگوی 
وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی حضور ناوهــای ایرانی در این 
منطقه را خطرناک خواند. »ند پرایس« ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا نیز در نشست خبری خود اعالم کرد که به مقامات برزیلی 
اعالم کرده اســت که »ایران نباید بتواند جای پایی در این منطقه 
بدســت آورد.« با وجود نگرانی های دشمنان ایران، حضور ناوهای 
کشورمان در آب های آزاد و کشــتیرانی در کانال های بین المللی 
مثــل کانال پاناما بر طبق قواعــد بین المللی بوده و پهلوگیری در 
کشورهای مختلف نیز براساس روابط دو جانبه است و این امر در 
دریانوردی امری عادی و پذیرفته شــده است. با این حال نگرانی 
آمریکا این اســت که ایران به این توان علمی و نظامی دست یافته 
است که هزاران مایل دورتر از خلیج فارس دریانوردی کرده و خود 
را به قاره آمریکا رسانده است. آن ها در واقع نگران این هستند که 

ناوهای ایرانی در این منطقه مســتقر شوند. امیر دریادار حبیب اهلل 
ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش پیــش از این درباره حضور 
ناوگروه های نیروی دریایی در آب های دوردســت گفته بود: »این 
حضور نه تنها مظهر اقتدار نیروی دریایی ارتش، بلکه تجلی اقتدار 
ملت بزرگ ایران است. نیروی دریایی ارتش از یک سو پرچم اقتدار 
ایران اســالمی را به اهتزار درمی آورد و از سوی دیگر باعث پایایی 

اقتصاد کشور می شود.«
پهلوگیری ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی در برزیل رکورد جدیدی در 
دریانوردی نیروی دریایی در آب های دوردست که از سال ۸۷ آغاز 
شده بود را رقم زد. پیش از این رکورد دریانوردی در اختیار ناوگروه 
هفتــاد و پنجم نیروی دریایی ارتش بود. این ناوگروه متشــکل از 
ناوبندر »مکران« و ناوشــکن »سهند« توانســت در سال ۱۴۰۰ 
برای اولین بار وارد اقیانوس اطلس شــود. »مکران« و »سهند« از 
بندرعباس حرکت کرده و بعد از عبور از دماغه »امید نیک« و دور 
زدن آفریقا وارد اقیانوس اطلس شدند. در ادامه این ناوگروه با عبور 
از کانال مانش، دریای بالتیک و خلیج فنالند، وارد ســن پترزبورگ 
شــد. ناو گروه هفتاد و پنجم نیروی دریایی با ۱۳۳ روز دریانوردی 
در دریاهــای آزاد و اقیانوس هــا و طی ۴۴ هــزار کیلومتر، رکورد 
دریانوردی نیروی دریایی را در اختیار داشت که اکنون این رکورد 
در اختیار ناوگروه ۸۶ قرار گرفت. ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش 
در مسیر بازگشت خود به ایران از اقیانوس اطلس عبور کرده و در 

چندین کشور دیگر پهلو خواهد گرفت.

چین قوانین جدیدی برای مقابله با تحریم های غرب ارائه می کند
ســخنگوی کنگره ملی خلق چین گفت، پکن از ابزار قانونی برای 
مقابله با تاثیر تحریم های خارجی اســتفاده خواهد کرد. به گزارش 
ایسنا، به نوشته روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست، »وانگ چائو« 
ســخنگوی کنگره ملی خلق چین گفت، پارلمان کار بر روی این 

طرح را آغاز کرده است.
پکن بر مطالعات حقوقی بین المللی متمرکز است تا منافع خود را 
در سطح بین المللی پیش ببرد چون تحت فشار فزاینده تحریم های 
ایاالت متحده و اروپا قرار دارد. براســاس گزارش ها، در صورتی که 
چین از روســیه در حمله به اوکراین حمایت نظامی داشته باشد، 

آمریکا با متحدانش برای وضع تحریم ها علیه پکن همکاری می کند.
شــرکت های چینی پیشــتر به دلیل روابط خود با روسیه و دالیل 
دیگر مانند نظارت بر اقلیت های قومی و تسهیل تجارت انرژی برخی 
کشــورها که نقض محدودیت های ایاالت متحده خوانده می شود، 
تحریم شــده اند. سخنگوی کنگره چین افزود: برخی از کشورها از 
قوانین داخلی خود برای نقض قوانین بین الملل استفاده می کنند و 
هدفشان آسیب زدن به شخصیت های حقیقی و حقوقی خارجی و 
منفعت طلبی است. برای اقداماتی که تضعیف کننده حق حاکمیت، 
امنیت و توسعه منافع کشور است و به حقوق مشروع و منابع ملت 

چین آسیب می رساند، قوانین مرتبطی در نظر گرفته شده اند.

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اشــاره به جلســه امروز این 
کمیسیون گفت: در این جلسه آقای کمالوندی 
در پاســخ به ســواالت مطرح شــده از جانب 
نمایندگان، ادعای مطرح شده درباره دسترسی 
آژانس به افــراد را رد کرد و همچنین گفت با 
توجه به اینکه در فردو افزایش فعالیت هسته ای 
داشــته ایم براســاس اســتانداردهای متعارف 
بازرســی آژانس، دفعات بازرسی از این سایت 
افزایش دارد. به گزارش ایسنا، ابوالفضل عمویی 
در توضیح جلســه کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی گفت: جلسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با دعوت از آقای 
اســالمی، رئیس ســازمان انرژی اتمی و آقای 
کمالوندی معاون ســازمان برای بررسی ابعاد 
و نتایج ســفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی به تهران برگزار شد.
وی توضیح داد: آقای اسالمی با تشریح آخرین 
وضعیت برنامه هسته ای کشور در تولید و ذخایر 
اورانیوم غنی شده، بیان کرد در هفته های اخیر 
کســانی که مخالف برنامه هسته ای ما هستند 
بــا تمرکز بر برخی موارد از جمله یافتن ذره ای 
اورانیوم فراتر از ۶۰ درصد یا طرح سوال درباره 
نحوه چینش آبشــارهای جدید سانتریفیوزها 
)DIQ(، ســعی می کردند به فضای سیاســی 

علیه برنامه هســته ای ما دامن بزنند که ما در 
چارچوب پادمان و در گفتگو با مقامات آژانس 
ابهام نسبت به این موضوعات را برطرف کردیم 
و بــه نوعی بهانــه را از دشــمنان گرفتیم. در 
موضوعات باقیمانده از جمله ۳ مکان هم طبق 

پادمان با آژانس همکاری خواهیم کرد.
عمویی ادامه داد: در این جلسه آقای کمالوندی 
هم با تشــریح مواد ســه گانه مــورد توافق در 
بیانیه مشترک ســازمان انرژی اتمی و آژانس 
بین المللــی، گفــت مالک ما بــرای همکاری 
با آژانس، پادمان اســت و طبــق قانون اقدام 
راهبــردی مجلس، تا زمانی که تحریم ها طبق 
توافق رفع نشــود، ایران نظارت های فراپادمانی 
را اجرا نمی کند. کمالوندی در پاسخ به سواالت 
مطرح شده از جانب نمایندگان، ادعای مطرح 
شده درباره دسترسی آژانس به افراد را رد کرد 
و همچنیــن گفت با توجه بــه اینکه در فردو 
افزایش فعالیت هسته ای داشــته ایم براساس 
بازرسی آژانس، دفعات  استانداردهای متعارف 
بازرسی از این سایت افزایش دارد. وی در پایان 
گفت: بر اســاس گزارش ارائه شده در جلسه، 
نحوه نظارت و راســتی آزمایی بعدی در جلسه 
فنــی که در آینده بین ایران و آژانس در تهران 
برگزار خواهد شــد، مورد توافــق قرار خواهد 

گرفت.

یک سیاســتمدار دموکرات آمریکایی گفت که 
سیاستمداران کند ذهن آمریکا با هدف تخریب 
روابط آلمان و روســیه کاری کردند که جنگ 
هسته ای یک رویداد محتمل به نظر برسد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، 
جفری یانگ، نامزد انتخابات فرمانداری آمریکا 
گفت که مردم ایالت کنتاکی از ارسال مالیاتشان 
به اوکراین خســته شده و باور دارند که آمریکا 
باید ارسال تسلیحات به کی یف را متوقف کند.

او تصریح کرد: اما در واشنگتن، سیاستمداران 
ارتبــاط خود بــا واقعیت را از دســت داده اند. 
فکــر می کنم اکثــر آن هــا در نتیجه چندین 
دهه پروپاگاندای ضد روســیه در رســانه های 
جریــان اصلی آمریــکا، واقعیــت را مخدوش 
می بیننــد. یانــگ گفت که هــدف دولت جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا عالوه بر استفاده 
از اوکراین برای راه انداختن یک جنگ نیابتی 
علیه روســیه این بوده که سلطه واشنگتن بر 

متحدان اروپایی اش را افزایش دهد.
او گفت: بمب گذاری در خــط لوله انتقال گاز 
نورد استریم بخشی از این استراتژی بود که با 
هدف وابسته کردن بزرگترین اقتصاد اروپا یعنی 
آلمــان به آمریکا انجام شــد. به مدت چندین 
دهه بزرگترین کابوس واشــنگتن این بوده که 
آلمان و روسیه متحد شــوند و اقتصاد این دو 

کشــور یکدیگر را کامل کنــد. در این صورت 
آمریــکا دیگر محلی از اعراب نخواهد داشــت. 
اخیراً ســیمور هرش، روزنامه نــگار آمریکایی 
گزارشی منتشر کرد که در آن سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا و نیروی دریایی نروژ را مسئول 
بمب گذاری در خط لوله انتقال گاز نورد استریم 
معرفی می کرد که به گفته ایــن روزنامه نگار، 
تحت فرمان جو بایدن عمل کردند. هرش گفت 
که این حمله با هدف از بین بردن توان آلمان 
برای رفع تحریم های روســیه و خرید گاز این 
کشور انجام شده اســت. گاز روسیه به مراتب 

ارزان تر از گاز طبیعی مایع آمریکاست.
در همین حال داده هــای صندوق بین المللی 
پول نشــان می دهد که تحریم های غرب علیه 
روسیه موثر واقع نشده و انتظار می رود اقتصاد 
روسیه در سال جاری رشدی سریع تر از اقتصاد 
انگلیس و آلمان داشته باشد. یانگ گفت: با این 
حال، غرب به دلیل ناتوانی اش برای تحریم های 
مضاعف علیه مســکو آماده می شود. او گفت: 
رهبران ما کند ذهن هســتند و نمی دانند چه 
کاری از دستشــان بر می آیــد و در انجام چه 
کاری توانایی کافی ندارند. آن ها اساســاً احمق 
هستند و هیچ فکر دیگری ندارند. او به آمریکا و 
متحدانش توصیه کرد که پیش از اینکه جنگ 
اوکراین بیش از این گسترش یابد، کنار بکشند.

»اسالمی« و »کمالوندی« درباره سفر »گروسی« 
به کمیسیون امنیت مجلس چه گفتند؟

هم حزبی بایدن: سیاستمداران آمریکا 
اساسا احمق هستند
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چرا حضور ناوهای ایران در قاره آمریکا باعث نگرانی شد؟

چرا حضور ناوهای ایران در قاره آمریکا باعث نگرانی شد؟

تکذیب خبر دسترسی به افراد و اماکن مورد ادعای آژانس 
و یا نصب دوربین های جدید

ترکیه: می کوشیم قرارداد صادرات غالت اوکراین را تمدید کنیم

همه چیز درباره سه فرزند کیم جونگ اون

چین بار دیگر قاطعانه با استقالل تایوان مخالفت کرد

رئیس ستاد مشــترک ارتش آمریکا در جریان 
بازدید از مناطق تحت اشــغال کشــورش در 
ســوریه گفت که ادامه ماموریت در این کشور 
همچنان ارزش ریسک کردن را دارد. به گزارش 
ایسنا، ژنرال »مارک میلی« رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا در جریان این ســفر که به صورت 
محرمانه انجام شد در پاسخ به سوال خبرنگاران 
همراهش مبنی بر اینکه آیا استقرار حدود ۹۰۰ 
نظامی آمریکایی در ســوریه ارزش مخاطره و 

ریسک را دارد؟ گفت: من معتقد هستم که این 
مسئله مهمی است و پاســخ من به این سؤال 

»بله« است.
وی گفت که استقرار این نیروها در سوریه برای 
مقابله با داعش ارزش ریســک کــردن را دارد. 
میلی ادامه داد: بنابراین من فکر می کنم شکست 
همیشــگی داعش و ادامه حمایت از دوستان و 
متحدانمان در منطقه وظایف ضروری هستند 

که می توان انجام داد.

فیلسوف و زبان شناس آمریکایی اظهارات معاون 
رئیس جمهور آمریکا درباره حمایت از اوکراین 
را شبیه شــوخی توصیف کرد. به گزارش ایلنا 
به نقل از نووستی، »نوام چامسکی«، فیلسوف، 
زبان شــناس و مورخ آمریکایی تصریح کرد که 
اظهارات »کاماال هریس«، معاون رئیس جمهور 
آمریکا در کنفرانس بین المللی امنیت در مونیخ 
درباره حمایت از اوکراین شبیه یک شوخی بود.

چامسکی گفت: »سخنان او خطاب به کشورهای 
جنوب جهانی مبنی بر اینکه وقتی یک کشور به 
کشور دیگری حمله می کند، کل جهان به خطر 
می افتد، هومر را هم بــه خنده انداخت. ایاالت 
متحده حق نــدارد درباره این چیزها صحبت و 
این کلمات را خطاب به کشورهای جنوب جهان 

بیان کند. این یک شوخی است. آن ها مردمی با 
ادب هستند و فقط مودبانه به او گفتند: ما از این 

قاعده مستثنی هستیم«.
این دانشمند تاکید کرد که کشورهای خارجی 
بارها و بارهــا تاکید می کردند که این درگیری 
به آن ها مرتبط نیست و به جای تشدید تنش، 
خواهــان صلح و پایــان این فاجعه هســتند. 
چامسکی با تاکید بر اینکه ایاالت متحده امروز 
در خارج از جهان انگلیسی زبان ها منزوی شده 
اســت، توضیح داد: »فقط نخبگان اروپایی این 
کشــور را تایید می کنند نه حتــی مردمی که 
در داخل کشورشــان وحدت ندارند شاید فقط 
به استثنای فراسه ۹۰ درصد جمعیت جهان با 

تحریم ها موافق نیستند«.

کمیســیونی شــامل دو وزیر دفاع سابق آمریکا 
خواستار اقدامی شد که بر اساس آن کهنه سربازان 
این کشــور در دادگاه هــای غیرنظامی به زندان 
نیفتند. به گزارش ایسنا، به نقل از وبسایت روزنامه 
هیل، کمیسیون عدالت غیرنظامیان که به ریاست 
چاک هاگل، وزیر دفاع سابق آمریکا فعالیت کرده 
و لئون پانه تا، دیگر وزیر دفاع سابق این کشور نیز 
در آن حضور دارد، در بیانیه ای اعالم کرد که نظام 
قضایی کنونی در شناسایی کارآمد کهنه سربازان، 
پیشــگیری از محاکمه و محبوس کردن آنان و 
چنیــن هماهنگی یا تحقیق دربــاره موثر بودن 
برنامه های حمایتی از این کهنه سربازان، مشکل 
دارد. این کمیســیون اعالم کرد که تنها ۹ عدد 
از ۱۸ هزار مرکــز اعمال قانون و تنها ۱۱ درصد 
از زندانهــا از روش های موجود برای شناســایی 
کهنه ســربازان استفاده می کنند. همچنین تنها 
۳۶ درصد از ۲۳۰۰ دفتر دادســتانی منطقه ای 

برنامه هایی مخصوص کهنه ســربازان دارند. این 
کمیسیون برای رســیدگی به مشکالت فوق از 
کنگره آمریکا خواسته تحقیقاتی را درباره چگونگی 
تشویق سازمان های اعمال قانون به شناسایی کهنه 
سربازان آغاز کند. کمیسیون مذکور همچنین از 
ایالت ها خواســته تا برای کهنه ســربازانی که به 
ارتکاب جرم محکوم شده اند، برنامه هایی مختص 
آنان را اجرا کنند. هاگل گفت: بســیاری از کهنه 
ســربازان آمریکایی ســر از نظام قضائی جنایی 
درمی آورند. اگرچه آن ها باید پاسخگوی اعمالشان 
باشند، اما ملت ما مسئول است که خدمات آن ها را 
در نظر گرفته و به آنان کمک کند تا به مسائلی که 
اغلب باعث می شود آن ها قانون را زیر پا بگذارند، 
رسیدگی کنند. بر اساس یافته های این کمیسیون 
یک سوم از کهنه سربازان آمریکایی در طول حیات 
خود زندانی شــده و در حال حاضر ۱۸۱ هزار و 

۵۰۰ تن در زندان به سر می برند.

مارک میلی: ماموریت در سوریه ارزش ریسک را دارد

چامسکی: اظهارات هریس درباره اوکراین شبیه شوخی است

نگرانی آمریکا از افزایش کهنه سربازان زندانی


