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 گفت و گوی امیرعبداللهیان
با وزیر خارجه آذربایجان

روز  ظهر  از  بعد  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
بایراموف،  با جیحون  تلفنی  جمعه، در گفتگوی 
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، درباره حادثه 
حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در 

تهران گفت و گو کرد. 
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
کشورمان، ضمن تسلیت و اظهار تأسف در این 
رابطه که به کشته شدن یک دیپلمات و مجروح 
شدن دو نفر دیگر از کارکنان این سفارت منجر 
این  خانواده  و  آذربایجان  خارجه  وزیر  با  شد، 

دیپلمات ابراز همدردی کرد.
امیرعبداللهیان، ضمن محکوم کردن این حادثه با 
اشاره به سوء استفاده دشمنان دو کشور از حادثه 
امروز تأکید کرد، نباید اجازه دهیم که این حادثه بر 

مناسبات دو کشور تأثیر منفی بگذارد.
امور خارجه کشورمان پیشنهاد کرد برای  وزیر 
روشن شدن ابعاد مختلف حادثه، نهادهای امنیتی 
دو کشور در همکاری نزدیک با یکدیگر، موضوع را 

پیگیری و بررسی کنند.
امیرعبداللهیان همچنین مراتب  این تماس  در 
رییس جمهور  رییسی،  دکتر  و همدردی  تأسف 
جمهور  رییس  علیف  الهام  به  را  کشورمان 
حادثه  خانواده  بویژه  و  مردم  دولت،  آذربایجان، 

دیدگان ابالغ کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز ضمن 
تشکر از ابراز همدردی و پیام تسلیت رئیس جمهور 
از  ایران،  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  و 
پیشنهاد وزیر امور خارجه کشورمان برای همکاری و 
هماهنگی نهادهای امنیتی و قضایی دو کشور برای 

روشن شدن ابعاد حادثه استقبال کرد.

عربستان به دنبال رابطه با سوریه
یک رسانه عرب زبان از تمایل عربستان سعودی 

برای عادی سازی روابط با دمشق پرده برداشت. 
به گزارش ایسنا، روزنامه رأی الیوم در این باره 
اعالم کرد، نشانه هایی وجود دارد که تایید می کند 
با  روابط  ازسرگیری  به  تمایل  سعودی  عربستان 

دولت سوریه دارد.
این روزنامه نوشت: این را می توان از گفت وگوی 
با  عربستان  خارجه  وزیر  فرحان،  بن  فیصل 
خبرگزاری بلومبرگ برداشت کرد، چراکه وی در این 
مصاحبه به جای استفاده از واژه »رژیم سوریه« 
طبق روال همیشگی رسانه های سعودی و قطری 

این باره واژه »دولت دمشق« را به کار برد.
بررسی های  درباره  همچنین  وزیر سعودی  این 
کشورش برای تعامل با دولت سوریه صحبت و با 

نماینده سازمان ملل در سوریه دیدار کرد.
رأی الیوم در ادامه آورده است: در همین حال، 
ترکی الشیخ، رئیس سازمان سرگرمی طی جشنواره 
»جوی اواردز« در ریاض بر استفاده از این عبارت 
اصرار داشت و به طور مشخص از بازیگران سوری 
استقبال کرد و به نظر می رسید که حضورشان او را 

متاثر کرده است.
دوست  »سوریه  را  سوریه  همچنین  الشیخ 
داشتنی« توصیف و دلتنگی اش برای این کشور را 

ابراز کرد.
دولت   ،۲۰۱۱ سال  در  سوریه  بحران  شروع  با 
عربستان و شماری دیگری از کشورهای عربی در 
صف حامیان اصلی گروه های مخالف دمشق قرار 
گرفتند و با بستن سفارتخانه هایشان روابط خود را 

با دمشق قطع کردند.

به خرید نفت از روسیه ادامه 
می دهیم

هند  رسمی  مقامات  از  یکی  کانت  آمیتاب 
مرتبط با گروه ۲۰ گفت: دهلی نو به خرید نفت 
از روسیه تاجای ممکن ادامه خواهد داد و دو 
کشور بدنبال راه هایی برای تجارت با ارزهای ملی 

هستند. 
به گزارش ایرنا به نقل از تاس، آمیتاب کانت با 
یادآوری تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه به 
دلیل آغاز جنگ اوکراین، اظهار داشت: هند با این 

حال خرید نفت خود از روسیه را متوقف نکرد.
کانت تصریح کرد: ما تاکنون به خرید نفت از 
روسیه ادامه داده ایم و همچنان شاهد هستیم که 
سرمایه گذاری  حال  در  روسیه  نفتی  شرکت های 
در هند هستند. بنابراین ما به خرید نفت تا جای 
ممکن از روسیه ادامه خواهیم داد. ما همچنان به 
ساختن دولتی و روابط خود با روسیه ادامه خواهیم 

داد.

سیاست دولت ایجاد کریدور جامع 
شمال - جنوب است

امور سیاسی دفتر رئیس جمهور در  معاون 
واکنش به برخی شایعات درباره دریای خزر، با 
تاکید بر اینکه منافع ایران فقط با ترسیم خط مبدا 
خاص تامین می شود، اعالم کرد: سیاست دولت 

ایجاد کریدور جامع شمال - جنوب است. 
به گزارش ایرنا، »محمد جمشیدی« در صفحه 
خود در فضای مجازی نوشت: »سیاست دولت 
ایجاد کریدور جامع شمال جنوب است، یعنی 
اخیر  تعامالت  در  انرژی.  هم  و  ترانزیت  هم 
به ویژه گفتگوی تلفنی رئیسی و پوتین این راهبرد 

را پیگیری کردیم.«
پیش  را  خزر  حقوقی  رژیم  »اگر  افزود:  وی 
می کشیدند، همان چیزی را می شنیدند که رو 
در رو به پوتین گفتیم: منافع ایران فقط با ترسیم 

خط مبدا خاص تامین می شود.«

اول تانک ها می آید بعد بمب اتم!

که  می گوید  آمریکا  سابق  جمهوری  رئیس 
تصمیم واشنگتن برای ارسال تانک های »آبرامز« 
به اوکراین، جهان را به جنگ هسته ای نزدیک تر 

می کند.
از راشاتودی، دونالد  به نقل  به گزارش مهر 
ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا با اشاره به 
تصمیم واشنگتن برای ارسال تانک های »آبرامز« 
نزدیک تر  اتمی  جنگ  به  را  جهان  اوکراین،  به 

می کند.
ترامپ در واکنش به این تصمیم واشنگتن، در 
 »Truth Social « شبکه مجازی خود موسوم به
نوشت: اول تانک ها می آیند و سپس بمب های 
اتمی. بیایید به این جنگ دیوانه وار پایان دهیم. 

االن خیلی راحت می توان این کار را کرد.
چهل وپنجمین رئیس جمهوری آمریکا پیش 
از این هم مدعی شده بود که اگر او همچنان 
بر مسند قدرت بود، جنگ بین روسیه و اوکراین 
در نمی گرفت. تروی نِلز، نماینده جمهوری خواه 
جو  که  بود  گفته  پنجشنبه  روز  آمریکا  کنگره 
بایدن، رئیس جمهور کنونی آمریکا باید با ترامپ 
تماس گرفته و ترامپ هم بعد از آن به والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه زنگ بزند. به گفته 
وی »ما باید این جنگ را متوقف کنیم و دونالد 

ترامپ می تواند این کار را انجام دهد.«
نلز اضافه کرد که »تانک های آبرامز نیازمند 
حمایت لجستیکی گسترده ای است« و آمریکا 
به جای ارسال کمک نظامی بیشتر به کی یف، 
باید روی بحران های دیگر در سایر مناطق جهان 

و همچنین مسائل داخلی تمرکز کند.
وی افزود: ما با دست خودمان مهمات مان را 
تحلیل می بریم و صنعت دفاعی ما برای اینکه 
بتواند دوباره انبار را پر کند، به سال ها زمان نیاز 
دارد. بایدن چهارشنبه هفته گذشته از تصمیم 
واشنگتن برای تحویل ۳۱ دستگاه تانک به اوکراین 
خبر داد. در این بین، انگلیس هم وعده داده تا 
۱۴ دستگاه تانک »چلنجر ۲« به کی یف بفرستد. 
آلمان با ارسال ۱۴ دستگاه تانک لئوپارد ۲ موافقت 
کرده و لهستان و سایر کشورهای اروپایی هم قرار 

است لئوپاردهای خود را به اوکراین بفرستند.
مسکو همواره تاکید کرده که ارسال گسترده 
سالح های خارجی به اوکراین، تغییری در نتیجه 
جنگ ایجاد نکرده و تنها شمار قربانیان را افزایش 
داده و به طوالنی شدن جنگ منجر خواهد شد. 
ماه  کرملین  کاخ  پسکوف، سخنگوی  دیمیتری 
پیش هشدار داد که هر نوع تانک غربی ارسالی 

به اوکراین »در میدان نبرد، خواهد سوخت.«

اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از یورو به 
عنوان ارز اصلی استفاده می کنند، طی ماه گذشته 
شاهد کاهش تورم بودند و در این بین آلمان کاهش 
تورم قابل توجهی را در نسبت با سایر کشورها تجربه 
کرد؛ تورم در این کشور از ۱۱.۳ درصد در نوامبر به 
۹.۶ درصد در دسامبر رسید. به گزارش خبرآنالین، 
در میان کشورهایی که در منطقه یورو با کمترین 
نرخ تورم مواجه هستند، می توان به اسپانیا )٪۵.۶(، 
لوکزامبورگ )۶.۲٪( و فرانسه )۶.۷٪( اشاره کرد؛ در 
این بین کشورهای لتونی )۲۰.۷٪(، لیتوانی )۲۰٪( و 
استونی )۱۷.۵٪( باالترین سطح تورم در منطقه یورو 

را به ثبت رساندند.
در مجموع از ۱۹ عضو منطقه یورو تنها ۹ عضو، 
در محدوده تورم دو رقمی باقی  مانده اند؛ کرواسی که 
در آغاز سال ۲۰۲۳ یورو را پذیرفت، در این محاسبه 

لحاظ نشده است.
موج گرما، به داد اروپا رسید

در هفته های اخیر صدها سایت شکسته شدن 
رکوردهای دمایی را در بخش هایی از اروپا ثبت کردند؛ 
از سوئیس گرفته تا لهستان و حتی مجارستان، که 
گرم ترین شب کریسمس خود را در بوداپست ثبت 
کرد و دمای هوا در ۱ ژانویه در این کشور به ۱۸.۹ 

درجه سانتیگراد رسید.
دمای باالی هوا در زمستان در کشورهای اروپایی 
منجر به نگرانی فعاالن محیط زیست، برای اقدام 
سریع تر علیه تغییرات آب و هوایی شد و البته به 
یاری دولت های اروپایی آمد که با قیمت های باالی 
انرژی دست و پنجه نرم می کردند؛ تورم انرژی در 
حد فاصل ماه های نوامبر تا دسامبر در کشورهای 
منطقه یورو به شدت کاهش یافت و از ۳۴.۹ درصد 
در نوامبر به ۲۵.۷ درصد در دسامبر رسید و قیمت 
بنزین، یکی از محرک های اصلی رکوردشکنی تورم در 
سال گذشته، در میان هوای گرم غیرعادی به سطح 

قبل از جنگ ) روسیه و اوکراین ( بازگشت.
اما تنها روند قیمت انرژی در ماه گذشته کاهشی 
نبوده است، تورم مواد غذایی نیز در این مدت کاهش 
یافته است و از ۱۳.۸ درصد در نوامبر به ۱۲ درصد در 

دسامبر رسیده است.
سیاست بانک مرکزی اروپا

با وجود آنچه گفته شد، نقش  بانک های مرکزی 
و  تورم  کنترل  در  نمی توان  را  آنها  و سیاست های 
کاهشی شدن آن نادیده گرفت؛ افزایش نرخ بهره 
یکی از اصلی ترین سیاست هایی است که این بانک ها 

برای کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند.
نرخ بهره ) interest rates ( عبارت است از نرخی 
که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول از وام گیرنده 
دریافت می شود. این امر به دلیل تفاوت ارزش پول 

در دو زمان مختلف است؛ به این معنی که قدرت 
خرید پولی که رد و بدل می شود در زمان دریافت 
وام، بیشتر از زمان پس دادن آن است؛ نرخ بهره 
معموالً توسط وام گیرندگان به عنوان هزینه گرفتن 

وام در نظر گرفته می شود.
نرخ بهره عامل کلیدی در تعیین عرضه و جریان 
پول و اعتبار در اقتصاد است؛ نرخ های بهره باالتر 
باعث تشویق پس اندازکنندگان به سپرده گذاری پول 
در مؤسسات مالی می شود، در حالی که به دلیل 
افزایش هزینه اعتبار، از استقراض جلوگیری می کند.

تشویق  با  پایین تر  بهره  نرخ های  دیگر،  از سوی 
شرکت ها و افراد به استقراض، فعالیت های اقتصادی 
اضافی را تحریک می کند و در عین حال انگیزه ای 
از  خود  وجوه  انتقال  برای  پس اندازکنندگان  برای 
سپرده های بانکی به دارایی های مالی با بازده باالتر، 

مانند سهام یا اوراق قرضه، ایجاد می کند.
با توجه به آنچه گفته شد، رابطه تنگاتنگی بین 
تورم و نرخ بهره وجود دارد، افزایش نرخ های بهره 
به کاهش سطح کلی تقاضا کمک می کند و بنابراین، 
می دهد،  کاهش  را  قیمت ها  بر  افزایشی  فشار 
مرکزی  بانک های  از  زیادی  تعداد  که  سیاستی 
تورم  با  مواجه  در  و  روزها  این  در  دنیا  در سراسر 

افسارگسیخته آن را پیش گرفتند.
بانک مرکزی اروپا در ماه های اخیر نرخ های بهره را 
با سرعتی تهاجمی افزایش داده است تا هزینه ها را 
گران تر کند و افزایش قیمت ها را مهار کند؛ سیاستی 
که با توجه به نشانه های کاهش تورم در ماه های 

اخیر می توان گفت کارساز واقع شده است.
چه شد که جهش تورمی رخ داد؟

 ،)۲۰۲۲ فوریه   ۲۴(  ۱۴۰۰ اسفند   ۵ تاریخ  در 

اوکراین، همسایه  به  را  تهاجم گسترده ای  روسیه 
تشدید  نشان دهنده  که  کرد  آغاز  خود  غربی 
از  که  است  اوکراین  و  روسیه  بحران  چشمگیر 
بزرگ ترین  تهاجم  این  بود؛  آغاز شده  سال ۲۰۱۴ 
حمله نظامی متعارف به خاک اروپا از زمان جنگ 
جهانی دوم بود که منجر به موج تورمی در اقتصاد 
کشورهای غربی شد که به تازگی از بحران کرونا 

جان سالم به در برده بودند.
افزایش قیمت  به  اوکراین و روسیه منجر  جنگ 
انرژی و مواد غذایی در کشورهای غربی شد و در 
نتیجه نرخ تورم را در این کشورها باال برد و بر رشد 
اقتصادی و اعتماد مصرف کننده تاثیر گذاشت؛ به 
طوری که بر اساس آمارها در روزهای ابتدایی جنگ 
نرخ تورم در آمریکا در ماه ژوئن به عدد ۹.۱ درصد 

رسید.

حکم دیوان عالی فدرال عراق پیرامون ارسال ماهانه وجوهاتی به 
اقلیم کردستان مخصوصا حقوق کارمندان اقلیم اختالفات سیاسی 

جدیدی میان بغداد و اربیل به وجود آورده است. 
به گزارش سایت خبری العربی الجدید، این حکم موجب بروز 
اختالفات میان گروه های ائتالف اداره کشور شد که شامل گروه های 
سیاسی از جمله ائتالف چارچوب هماهنگی، ائتالف حاکمیت، حزب 
دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان است که دولت فعلی 

عراق را به نخست وزیری محمد شیاع السودانی تشکیل داده اند.
کردها امیدوار هستند مشکالت موجود میان اربیل و بغداد به ویژه 
پس از شروطی که در ازای دادن رای به دولت السودانی برای ائتالف 
چارچوب هماهنگی تعیین کرده اند، حل شود چرا که این ائتالف قول 

داده است مشکالت را حل کند.
پرونده های معوق بین بغداد و اربیل از مهم ترین مشکالتی است 
که دولت های متوالی عراق با آن مواجه هستند و از جمله مهم ترین 
دارد، حقوق  تفاهم مشترک  و  به گفت وگو  نیاز  پرونده هایی که 
کارمندان اقلیم کردستان عراق، هماهنگی امنیتی در مورد مناطق 
مورد مناقشه و توافق بر سر سازوکار صادرات نفت از میادین اقلیم 

است.
لغو انتقال وجوه به اقلیم کردستان

دیوان عالی فدرال عراق روز چهارشنبه حکمی مبنی بر لغو کلیه 
تصمیمات دولت مربوط به انتقال وجوه به اقلیم کردستان صادر 
کرد. در متن این حکم آمده است که مصوبات سال های ۲۰۲۱ و 
۲۰۲۲ دولت در خصوص انتقال وجوه به اقلیم کردستان باطل است 

و این حکم قطعی بوده و برای همه مراجع الزم االجرا است.

دولت فعلی عراق نیز به ریاست السودانی همان رویکرد دولت 
قبلی را دنبال کرده است؛ اما پس از این حکم دیوان فدرال، ارسال 

هرگونه پرداخت ماهانه را در آینده متوقف خواهد کرد.
دیوان عالی فدرال عراق این حکم را همزمان با ورود قریب الوقوع 
هیئت جدیدی از اقلیم کردستان به بغداد جهت تکمیل پرونده های 

مورد اختالفات صادر کرد.
بحران در ائتالف اداره کشور

مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان این حکم دیوان 
عالی را محکوم کرده و در حساب رسمی خود در فیس بوک اعالم 
کرد، منع انتقال پول به اقلیم نقض فاحش حقوق و اصول است. 
استحقاق اقلیم کردستان یک حق مشروع است. این بخشی از 

برنامه ای است که مورد توافق قرار گرفت.
روند  علیه  کردستان،  اقلیم  »علیه  را  عالی  دیوان  بارزانی حکم 
سیاسی، علیه دولت عراق و برنامه خود ائتالف اداره کشور« توصیف 
کرد. وی از دولت عراق و احزاب تشکیل دهنده ائتالف اداره دولت 
خواست که مواضع خود را در قبال این تخلفات و مواضع مخالف 
اقلیم  و  عراق  منافع  علیه  فدرال  عالی  دیوان  توسط  شده  اتخاذ 

کردستان اعالم کنند.
در رابطه با این تحول، یکی از نمایندگان چارچوب هماهنگی که 
نخواست نامش فاش شود، گفت: این تصمیم دیوان اختالفات 
عمده ای را بین اعضای ائتالف اداره دولت ایجاد کرد و اطالعیه ای 
ائتالف  وجود دارد که نشان می دهد حزب دموکرات کردستان و 
حاکمیت، جلسات ائتالف را به دلیل عدم رعایت توافقات سیاسی 
که منجر به تشکیل دولت السودانی و پایه ای برای تشکیل ائتالف 

اداره دولت شد، تحریم کرده اند.
وی افزود، رهبران چارچوب هماهنگی با رهبران اقلیم کردستان در 
تماس هستند تا اوضاع را آرام کرده و از هر گونه تشدید در مواضع 
رسانه ای و سیاسی ممانعت کنند که ممکن است ائتالف اداره دولت 
در نتیجه آن منحل شود. همچنین تماس هایی با رهبران ائتالف 
حاکمیت گرفته شده تا بین بغداد و اربیل میانجیگری کند و مواضع 

سیاسی در حمایت از اقلیم اتخاذ نکند.
این نماینده افزود: با توجه به این حکم دیوان، اقلیم کردستان 
تصمیم گرفت در حال حاضر گفت وگو با دولت فدرال را متوقف 
کند، این در حالی است که قرار بود طی دو روز آینده یک هیئت 
دولتی از اقلیم وارد بغداد شود. این حکم دوباره باعث بروز اختالفات 
عمیق سیاسی بین دولت فدرال، دولت اقلیم و ائتالف اداره دولت 
شد و در مورد این حکم نوعی دودستگی میان موافقان و مخالفان 

وجود دارد.
در  نیز  کردستان  دموکرات  حزب  رهبر  عبدالکریم،  مهدی 
دیوان سیاسی  الجدید گفت: حکم  العربی  با  تلفنی  گفت وگوی 
بوده و در قانون اساسی ماده مرتبط با آن وجود ندارد. هدف از 
آن برانگیختن اختالفات پس از ثبات سیاسی است که عراق اخیرا 

شاهد آن است.
وی اظهار کرد: همه گروه های سیاسی عراقی موظفند در قبال 
چنین تصمیمات سیاسی که هدف از آن ایجاد بحران است، موضع 

بگیرند. 
آن  نتیجه  در  که  توافق سیاسی  از  اعالم موضع حمایتی  عدم 
دولت السودانی تشکیل شد، ما را به سمت اتخاذ مواضع جدید 
سیاسی در آینده سوق خواهد داد، زیرا نمی توانیم در برابر چنین 
تصمیماتی سکوت کنیم که هدف از آن محرومیت اقلیم از ابتدایی 

ترین حقوقش است که در قانون اساسی بیان شده است.
مهدی تقی، عضو ائتالف الفتح هم گفت، چارچوب هماهنگی هیچ 
ارتباطی به ارائه شکایت به دیوان عالی در مورد توقف ارسال ماهانه 
همواره  و  ندارد  بغداد  دولت  توسط  کردستان  اقلیم  به  وجوهات 
خواهان حل مشکالت بغداد و اربیل از طریق گفت وگو و قانون 

اساسی بوده است.
وی افزود، احکام صادره از سوی دیوان عالی فدرال محترم است 
زیرا برای همه طرف ها و مراجع الزم االجرا است و این تصمیمات 
قابل نقض نیست و این حکم برای دولت السودانی نیز الزام آور 

خواهد بود و به هیچ وجه نمی توان آن را نقض کرد.
از سوی دیگر، نزار حیدر، تحلیلگر امور سیاسی عراق گفت، به 
دلیل اختالفات فزاینده میان احزاب و گروه های دولتی تا این لحظه 
فضای سیاسی باثباتی وجود ندارد که آخرین آن ابطال ارسال ماهانه 
وجوهات به اقلیم کردستان توسط دیوان عالی است، حکمی که 
مسعود بارزانی آن را مشکوک توصیف کرد و این دیوان را به دادگاه 
انقالب در زمان صدام تشبیه کرد که هشداری درباره تنش سیاسی 

جدید میان بغداد و اربیل است .
وی افزود، این حکم می تواند منجر به انحالل ائتالف اداره دولت 
شود چرا که احزاب و فراکسیون هایی داخل این ائتالف وجود دارند 
که از این حکم خوشحال بوده و آن را حمایت می کنند. در آینده 
نزدیک تنش هایی در مواضع سیاسی و رسانه ای رخ خواهد داد 
مخصوصا که طرف های تندرویی در چارچوب هماهنگی وجود دارند 
که نمی خواهند میان بغداد و اربیل همگرایی ایجاد شود و دنبال هر 

فرصتی برای خلق مشکالت و اختالفات هستند.

وقتی تورم در منطقه یورو تک رقمی شد

وج از بحران معادله خر
بنابر گزارش اداره آمار اروپا، تورم ساالنه در منطقه یورو در دسامبر تک رقمی شد و به عدد ۹.۲ درصد رسید، روند کاهشی نرخ تورم از نوامبر در منطقه یورو 
آغاز شد اما در دسامبر بود که این منطقه باالخره تورم تک رقمی را تجربه کرد؛ با وجود چرخش مثبت تورم در منطقه یورو، نرخ تورم این منطقه کماکان دو 

برابر هدف ۲ درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا است.

اختالفات شدید میان بغداد و اربیلنشانه هایی از بروز بحران سیاسی جدید درعراق

در مجموع 
از 19 عضو 

منطقه یورو 
تنها 9 عضو، 
در محدوده 

تورم دو رقمی 
باقی  مانده اند؛ 

کرواسی نیز که 
در آغاز سال 
202۳ یورو را 

پذیرفت، در این 
محاسبه لحاظ 

نشده است

یک کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: هم اکنون شرایط جنگی 
بر اراضی اشغالی حاکم شده و امکان دارد یک جنگ تمام عیار در 
آغاز  با حضور همه رزمندگان مقاومت فلسطینی  اراضی اشغالی 
شود و این نشان می دهد که کابینه اسرائیل که از سوی حامیان 
غربی این رژیم نیز مورد پذیرش واقع نشده با این حرکت مقاومت، 
جامعه  که  چرا  برود  پیش  فروپاشی  سمت  به  سریع تر  چه  هر 
جهانی آماده پذیرش چهره های افراطی رژیم صهیونیستی نیست 
و این مسیر منجر به تقابل داخلی و در نهایت فروپاشی اسرائیل 

خواهد شد. 
حسن هانی زاده در تحلیل اهداف حمالت ارتش رژیم صهیونیستی 
به اردوگاه جنین و نوار غزه و در پاسخ به این سوال که در حالی 
که کابینه افراطی نتانیاهو از داخل با چالش های فراوانی مواجه 
است تا جایی که برخی سران پیشین همین رژیم نسبت به آغاز 
فلسطینی ها  علیه  داخلی هشدار می دهند، چنین حمالتی  جنگ 
ناهمگون  ترکیب  گفت: نتیجه  می گیرد،  صورت  رویکردی  چه  با 
از  افراطی سرکوب گر  پنج چهره  و حضور  نتانیاهو  بنیامین  کابینه 

احزاب دست راستی دینی صهیونیستی در این کابینه نشان می دهد 
که کابینه سیاست سرکوب را در پیش گرفته است. اقداماتی که 
اخیرا علیه ساکنان اردوگاه جنین و نوار غزه صورت گرفته و منجر 
نشان  شده  مقاومت  میدانی  فرماندهان  است  تن   ۱۰ شهادت  به 
می دهد که بنیامین نتانیاهو راه تقابل با ملت فلسطین را در پیش 
گرفته و تحت تاثیر فشارهای ایتمار بن غفیر، وزیر امنیت داخلی 

رژیم صهیونیستی راه سرکوب را در پیش گرفته است.
که هم  چرا  است  شکست  به  محکوم  سیاست  این  افزود:  وی 
اکنون شرایط جنگی بر اراضی اشغالی حاکم شده و امکان دارد یک 
جنگ تمام عیار در اراضی اشغالی با حضور همه رزمندگان مقاومت 
که  نتانیاهو  کابینه  که  می دهد  نشان  این  و  آغاز شود  فلسطینی 
با  نشده  واقع  پذیرش  مورد  نیز  رژیم  این  غربی  حامیان  از سوی 
پیش  فروپاشی  سمت  به  سریع تر  چه  هر  مقاومت،  حرکت  این 
برود چرا که جامعه جهانی آماده پذیرش چهره های افراطی رژیم 
صهیونیستی نیست و این مسیر منجر به تقابل داخلی و در نهایت 

فروپاشی اسرائیل خواهد شد.   

به گزارش ایلنا، این کارشناس غرب آسیا در پاسخ به این پرسش 
که این کابینه با چالش های داخلی همچون تظاهرات ۱۰۰هزار نفری 
مخالفان و برکناری وزیر امور داخلی نیز مواجه بوده است، چقدر 
با انحالل این کابینه شاهد برگزاری  امکان دارد در ماه های آینده 
در  گفت:  باشیم،  اشغالی  اراضی  در  مجدد  زودهنگام  انتخابات 
طول سه سال گذشته،  پنج انتخابات زودهنگام برگزار شد که در 
پنجمین دور، حزب لیکود با یک اکثریت نسبی به پیروزی رسید و 
توانست در ائتالف با احزاب افراطی مانند حزب دینی صهیونیستی، 
کابینه شکننده و ائتالفی تشکیل دهد. با توجه به اینکه یهودیان 
به ویژه یهودیان شهرک نشین به دنبال آرامش هستند، لذا حضور 
برانگیخته  را  یهودیان  این  نارضایتی  کابینه،  در  افراطی  چهره های 

است و شاهد تظاهرات گسترده ای در اراضی اشغالی بودیم.
وی ادامه داد: به نظر می رسد این مخالفت ها و تظاهرات ها دامنه 
دار خواهد بود و در نهایت به از هم پاشیدگی کابینه ائتالفی منجر 
خواهد شد و احتماال تا پایان زمستان سال جاری یک کابینه جدیدی 
در اراضی اشغالی پس از انتخابات زودهنگام تشکیل خواهد شد. 

یک کارشناس مسائل غرب آسیا پاسخ داد
هدف صهیونیست ها از حمله به جنین


