
مدیران بانک های بزرگ ســوئیس هشدار داده اند 
تصمیم این کشور در حمایت از تحریم ها علیه روسیه 
تاثیر منفی بر وام دهندگان ســوئیس می گذارد و آنها 
نگران خروج سرمایه های چینی از کشورشان هستند. 

روزنامه »فایننشــال تایمز« در گزارشی در همین زمینه 
نوشــته: گروهی از مقام های بانکی که خواستند نامشان فاش 
نشود اعالم کرده اند مشتریان ثروتمندشان چینی شان به شدت 
نگران پس انداز پول هایشــان در بانک های سوئیس هستند. بر 

اساس این گزارش این نگرانی پس از آن شکل گرفته که دولت 
سوئیس سیاســت بی طرفی خود را با مسدود سازی میلیاردی 
دارایی های روســیه که بخشی از تحریم های غرب علیه مسکو 
اســت، کنار گذاشته است. گفتنی است در فوریه )بهمن( سال 
جاری میالدی، دبیر امور اقتصادی دولت سوئیس گزارش کرده 
بود که ۸.۱ میلیارد دالر از دارایی های روسیه به واسطه تحریم ها 
مسدود شده است.»کردیت سوئیس« بزرگ ترین بانک این کشور 

بیش از ۱۹ میلیارد دالر از دارایی های روسیه را مسدود کرد.

نیروهای اشغالگر آمریکایی شماری از تروریست های 
داعش را از زندانی در شهر الحسکه به منطقه التنف در 
حومه شرقی حمص و پایگاه نظامی خود منتقل کردند.

بالگردهــای نیروهــای اشــغالگر آمریکایی شــماری از 
تروریســت های داعشی را از زندانی در شهر الحسکه به سمت 
پایگاه خود در منطقه التنف واقع در حومه شــرقی حمص در 
مرزهای سوریه و عراق منتقل کردند و این اقدام در چارچوب 
بی ثبات  سازی و حمله به مناطق مسکونی و زیرساخت و پایگاه 

ارتش سوریه صورت گرفته. به گزارش مهر از خبرگزاری رسمی 
ســوریه، منابع محلی گفتند که بالگردهای نظامی آمریکایی 
حامل داعشــی ها، از مدرسه الصناعیه که نظامیان آمریکایی و 
نیروهای موسوم به قسد آن را تبدیل به زندان کرده اند، به سمت 
دو پایگاه غیرقانونی آمریکا در »الشدادی« و »حقل عمر« پرواز 
کردند. نیروهای آمریکایی چندی است که شماری از داعشی ها 
را از زندان غویران و... به منطقه اشغالی التنف منتقل کرده و پس 
از آموزش، آنها را در مناطق صحرایی سوریه مستقر می کنند.
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موج جدید اعتصاب و تظاهرات در اروپا
پلیس فرانسه معترضان را به شدت سرکوب کرد

 رهبر طالبان برای جهاد برون مرزی 
آماده باش داد

گزارش وال استریت ژورنال از احتمال سقوط پی در پی بانک های آمریکایی

سرویس خارجی-
همزمان با آغاز موج تــازه اعتصاب و تظاهرات در 
کشــورهای اروپایی که به نشانه اعتراض به وضعیت بد 
اقتصادی و جنگ اوکراین انجام می شــود، در فرانسه 
پلیس، تظاهرات یک میلیون و سیصد هزار نفری مردم 

را به شدت سرکوب کرد. 
با ورود جنگ اوکراین به دومین ســال خود و خســارت 
یک تریلیون دالری اروپایی ها از قَِبِل این جنگ این کشــورها 
همچنان زیر سایه سنگین بحران اقتصادی ناشی از این جنگ 
دســت و پا می زنند و روزی نیســت که یکی از این کشورها 
شــاهد اعتصاب و تظاهرات و خشونت نباشــد. طی چند ماه 
گذشته کشورهای بزرگ اروپایی مثل فرانسه، آلمان و انگلیس 
شاهد جدی ترین اعتراض ها به وضعیت وخیم اقتصادی بوده اند 
که به گفته کارشناســان در چند دهه گذشته بی سابقه است. 
اعتراضات در فرانسه اما جنبه بسیار گسترده تری گرفته است. 
امانوئــل ماکرون برای برون رفت از بحــران اقتصادی به دنبال 
اجرای طرح ریاضتی افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال 
بوده و همین مسئله اتحادیه های کارگری را به شدت عصبانی 
کرده است. طی دو ماه گذشته میلیون ها کارگر در سراسر این 
کشور طی چند نوبت به خیابان ها آمده و با برپایی تظاهرات و 
اعتصاب سراســری خواستار توقف این طرح شده اند. در حالی 
که اعتراضات به طرح منفور افزایش دو ساله سن بازنشستگی 
به 64 ســال در فرانســه وارد هفتمین روز می شــود، مجلس 
ســنای این کشــور اروپایی روز شــنبه طرح اصالحات بحث 
برانگیز بازنشستگی »امانوئل ماکرون« را تصویب کرد.طبق این 
گزارش، نمایندگان ســنا بــا ۱۹۵ رأی موافق در مقابل ۱۱2 
رأی مخالف اصالحات بازنشستگی دولت ماکرون را به تصویب 
درآوردند. با این حال، علی رغم آن که این طرح جنجالی در سنا 
تصویب شده است اما قبل از تبدیل شدن به قانون باید موانع 
دیگری را از مســیر خود بردارد.طبق این گزارش، یک هیئت 
مشترک پارلمانی متشکل از قانونگذاران دو مجلس، این الیحه 
را قبل از این که دوباره به مجلس ســنا ارســال شود، بررسی 
خواهند کرد. دولت فرانسه سپس این طرح را برای تأیید نهایی 
به مجمع ملی مجلس سفلی ارسال می کند.این گزارش نشان 
می دهد که روز چهارشنبه هفته جاری، احتماالً هیئت مشترک 
پارلمانی در فرانســه این طرح را مورد بحث قرار خواهند داد. 
مطالعات مرکز نظرســنجی »اودکسا« به ســفارش لو فیگارو 
نشان می دهد که فرانســویان تصمیم ندارند حتی با تصویب 
قانون جدید دست از اعتراض بردارند.پیشتر »فیلیپ مارتینز« 
رهبر کنفدراســیون کار گفته بود حتی در صورت تصویب این 
قانون در ۱۵ مارس )24 اسفند( اعتراض به آن ادامه یابد. این 
در حالی اســت که دولت که از گفت وگو با اتحادیه  ها ســر باز 

می زند امیدوار است معترضان از ادامه اعتراض خسته شوند.
تظاهرات میلیونی مردم فرانسه

روز شنبه و در حالی که ســنای فرانسه در حال تصویب 
این طرح بود صدها هزار فرانســوی در سراســر این کشور بار 
دیگر به خیابان ها ریختند و خواســتار توقف اجرای این طرح 
شدند.کنفدراسیون عمومی کار )CGT( مهم ترین و بزرگ ترین 
اتحادیه کارکنان و کارگران شما شرکت کنندگان در اعتراضات 
روز شــنبه را یک میلیون و ۳۰۰ هــزار نفر اعالم کرد. این در 
حالی است که وزارت کشور فرانسه این تعداد را بسیار کمتر و 
۳6۸ هزار نفر اعالم کرد.تصاویر منتشــر شده از اعتراضات از 
سرکوب شدید معترضان توســط پلیس فرانسه حکایت دارد.

تصاویر منتشر شــده نشان می دهد که پلیس فرانسه حتی به 
زنان و ســالخوردگان نیز رحم نکرده و آنها را با باتوم به شدت 
مورد ضرب و شــتم قرار می دهد. ســخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان در واکنش به برخوردهای پلیس فرانسه با معترضان 
در این کشــور گفت: » درس های حقوق بشــری این مدعیان 
برای دیگران اســت و خود در عمل بدان ها بیگانه هســتند.« 
این اعتراضات شــامل 2۳۰ منطقه است که باعث فلج نسبی 
قطارهای شــرکت ملی راه آهن و لغو نزدیک به 2۰ درصد از 
پروازهای فرودگاه اورلی پاریس شد. در میان تظاهرکنندگان، 
نماینــدگان اتحادیه هــای کارگــری، کارگــران بخش های 
حمل ونقل، انــرژی و صنعت، همچنین کارکنــان و کارگران 
بخش های پزشکی و آموزشــی، اعضای سازمان های جوانان و 
دانشــجویی و اعضای جنبش جلیقه زردها حضور داشتند. به 
دنبال اعتصاب کارگران زباله ها نیز در سطح خیابان های پاریس 

انباشته شد.
حمایت از اعتصاب ها در لندن

همزمــان با موج تــازه اعتراضی در فرانســه در انگلیس 
نیز هزاران شــهروند این کشور در شــهر »لندن« در حمایت 
از پزشــکان این کشــور به خیابان ها آمده و به سمت اقامتگاه 

نخســت وزیر راهپیمایــی کردندبه گزارش فــارس به نقل از 
خبرگزاری »آسوشــیتدپرس« این راهپیمایــی در حمایت از 
اعتصابات پیش روی کارکنان بخش بهداشــتی  انگلیس است 
که به حقوق خود معترض هســتند. بر اســاس این گزارش، 
حدود 4۰ هزار پزشک انگلیس قرار است از امروز)دوشنبه( به 
مدت سه روز در سراسر انگلیس اعتصاب کنند. گفته می شود 
که اعتصاب پزشــکان از اعتصابات اخیر  پرستاران و کارکنان 
آمبوالنس شــدید تر  خواهد بود. موج اعتصابات ماه هاست که 
زندگی انگلیســی ها را مختل کرده و کارگــران برای همگام 
شدن با تورم دو رقمی خواهان افزایش حقوق هستند. عالوه بر 
کارکنان بخش بهداشــتی، معلمان، راننــدگان قطار، باربران 
فرودگاه، رانندگان اتوبوس و کارکنان پست همگی چند نوبت 
اعتصاب کرده و خواهان دســتمزد بیشتر شدند. اتحادیه های 
انگلیس اعالم کرده اند که دستمزدها، به ویژه در بخش دولتی 
در  دهه گذشته کاهش یافته و بحران هزینه های زندگی ناشی 
از افزایش شــدید قیمت های مواد غذایی و انرژی بســیاری را 
برای پرداخت صورت  حساب های خود دچار مشکل کرده است.

سوئیس بی طرف بماند
در ســوئیس نیز هزاران معترض با حضور در پایتخت این 
کشــور از دولت خواستند تا همچنان رویکرد بی طرفی خود را 
در ارتباط با رویدادهای اوکراین حفظ کند به گزارش ایســنا، 
روزنامه »برنر سایتونگ« نوشت، دو تا سه هزار تن از معترضان 
سوئیسی در برن،  پایتخت سوئیس دست به راهپیمایی زده و 
از دولت خواســتند تا موضع بی طرفی خود را در قبال جنگ 
اوکرایــن حفظ کند. ایــن راهپیمایی و تجمــع اعتراضی در 
میدان اصلی برن که محل اصلی ســاختمان های دولتی است، 
برگزار شــد. معترضان به مقام های سوئیســی تاکید کردند تا 
تحریم ها علیه روســیه را لغو کرده و موضع بی طرفی سوئیس 
را صد درصد و به طور کامل حفظ کند. ماه گذشــته میالدی، 
»یگناســیو کاسیس« رئیس جمهوری ســوئیس گفته بود که 

این کشــور آماده انجام اقدامی میانجی گرایانه بین روســیه و 
اوکراین و تامین پلتفورمی برای مذاکرات است. ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماه فوریه)بهمن( به اسپوتنیک 
گفته بود که ســوئیس موضع بی طرفی خود را با پیوســتن به 

تحریم های غرب علیه مسکو از دست داده است.
تظاهرات علیه تورم در چک

در جمهــوری چک نیز هزاران نفــر در خیابان های پراگ 
پایتخــت علیه دولت و تورم باال تظاهرات کردند و خواســتار 
پایان حمایت نظامی از اوکراین شــدند. راهپیمایی روز شنبه 
با نام »مردم چک علیه فقر« توســط یک حزب جدید سیاسی 
برگــزار شــد. رهبر حزب تــازه تاســیس » PRO « در جمع 
معترضــان گفت: ما امــروز اینجا جمع شــده ایم تا علیه فقر 
بایستیم. معترضان همچنین از دولت راست میانه »پتر فیاال«، 
نخست وزیر جمهوری چک خواستند تا استعفا دهد. به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، جمهوری چک برای یک 
سال است که به دلیل افزایش هزینه های انرژی ناشی از جنگ 
اوکراین با تورم زیادی رو به رو شده است. در فوریه)بهمن( سال 
جاری میالدی، تورم ساالنه در این کشور ۱۰.۵ میلیونی عضو 
اتحادیه اروپا و ناتو، به ۱6.۷ درصد رســید. منتقدان، دولت را 
به توجه بیش از حد به مســئله اوکراین و ارســال کمک های 
بشردوستانه و نظامی زیاد متهم می کنند. معترضان همچنین 
ناتــو را مورد انتقاد قرار داده و رســانه های جمهوری چک نیز 
گزارش کردند که یکی از معترضان شــرکت کننده با استفاده 
از یک بلندگو از جمع معترضان خواســت تا پرچم اوکراین را 

تکه تکه کنند.
آلمان امروز فلج می شود

در آلمان هم اتحادیه های کارگری قرار است امروز)دوشنبه( 
اعتصــاب کنند. همزمان با فراخوان اتحادیه کارگری قدرتمند 
آلمان در برگزاری اعتصابات پیش بینی  می شــود فرودگاه های 

شمال آلمان و مسافران با مشکالت عمده ای مواجه شوند.

سرویس خارجي- 
اعتراضات روز شنبه در سرزمین هاي اشغالي دوباره 
رکورد حضور معترضان را شکست و برخي منابع جمعیت 
معترضان علیــه کابینه نتانیاهو را تا نیم میلیون نفر هم 
عنوان کردند که همگي نســبت به خطر سقوط تل آویو 
و علیه دیکتاتوري نتانیاهو شــعار مي دادند. یک ژنرال 
صهیونیســت نیز با اذعان به بحران تل آویو از مقامات 
صهیونیســت خواســت تا براي جلوگیري از فروپاشي 

داخلي کاري انجام دهند.
این روزها مناطق اشغالي فلسطین شاهد یکی از بزرگ ترین 
اعتراضات تاریخ خود اســت. در آخرین ساعات روز شنبه صدها 
هزار نفر در شــهرهاي مختلف فلسطین اشــغالي علیه کابینه 
نتانیاهو به خیابان ها آمدند. تایمز اسرائیل جمعیت معترضان را 
بیــش از ۳۰۰ هزار نفر اعالم کرده که براي دهمین هفته پیاپي 
خیابان ها را تســخیر می کنند. سازمان دهندگان این اعتراضات 
زنجیــره اي آن را بزرگ ترین تظاهــرات خیابانی در تاریخ رژیم 
صهیونیســتی مي دانند. اعتراضاتي کــه علیه کابینه نتانیاهو و 
دســتکاري او در سیستم قضایي صورت مي گیرد و بسیاري آن 
را »تیــري بر پیکره نیمه جان« رژیم صهیونیســتي مي دانند. 
یائیر الپید، نخســت وزیر پیشین رژیم صهیونیستي که در همه 
اعتراضات ده هفته گذشته حضور داشته، برنامه هاي نتانیاهو را 
بزرگ ترین بحران وجودي تل آویو توصیف کرده و رئیس رژیم 
صهیونیســتي در همین مدت حداقل دو بار نسبت به فروپاشي 

کامل داخلي تل آویو هشدار داده است.
خبرگزاري فرانسه حتي به نقل از برخي مشارکت کنندگان، 
تظاهرات روز شــنبه را با حضور ۵۰۰ هــزار یا نیم میلیون نفر 
در سراسر مناطق اشــغالي اعالم کرده و روزنامه  هاآرتص آن را 
»بزرگ ترین تظاهرات در تاریخ« این رژیم خواند. »امیر اشل«، 
فرمانده سابق نیروی هوایی رژیم صهیونیستي نیز در تظاهرات 
تل آویو گفت: »مــن در زندگی ام هرگز در تظاهرات شــرکت 
نکرده ام. من نگران آســودگي خاطر نصراهلل در دمشق و غزه با 
وجود بحران در تل آویو هستم، تا دیر نشده بیدار شوید و کاري 
کنید.« موشه کارادی، رئیس پلیس سابق رژیم صهیونیستي نیز 
در ســخنرانی تظاهرات تل آویو، حضور ایتمار بن گویر به عنوان 
وزیر امنیت ملي را یک خطر بی ســابقه توصیف کرد که بحران 
را تا ســر حد جنگ داخلي به پیش خواهد برد. او گفت که بن 
گویر یک جنایتکار خطرناک اســت، که سعی می کند پلیس را 
به یک نیروي شــبه نظامی تروریســتي برای خدمت به اهداف 
سیاسی خود تبدیل کند. این اظهارات کارداي البته عجیب هم 
نیست، در واقع بن گویر قبال در سال 2۰۰۷ به دلیل حمایت از 

یک گروه تروریستي یهودی به تحریک نژادپرستانه و حمایت از 
تروریسم محکوم شده بود.

 شكاف و بحران داخلي در میان صهیونیست ها
یائیر الپید هم که در شــهر بیر شوا ســخنراني می کرد، 
هشــدار داد که تل آویو با بحرانی بی ســابقه مواجه اســت. او 
گفت: »موج تروریســم به ما ضربــه می زند، اقتصاد ما در حال 
سقوط است، پول از کشور فرار می کند. ایران همین دیروز یک 
قرارداد جدید با عربستان سعودی امضا کرد و دولت ما به دنبال 
ادامه بحران است.« در شهر شمالی حیفا نیز جمعیت بی سابقه 
۵۰ هزار نفری در راهپیمایی ها شــرکت کردند. نکته جالب در 
اعتراضات این هفته تل آویو، برجسته شدن انشقاق و اختالفات 
داخلي میان صهیونیســت ها بــود و در حالي که رئیس پلیس 
تل آویو هفته گذشته به دلیل تمرد از دستور سرکوب معترضان 
برکنار شــده بود؛ هنگام خروج از محل کار خود مورد استقبال 
و تشــویق معترضان صهیونیســت قرار گرفت. این تشویق ها 
نشــان داد که حاکمان رژیم صهیونیســتي تا  اندازه زیادي از 
مردم خود فاصله گرفته اند. الجزیره گزارش داده اســت که در 
جریان این اعتراض پلیس تل آویو حداقل ســه معترض را که 
در جاده کمربندی تل آویو به اعتراض مشــغول بودند، دستگیر 
کرد. هیاهوی تغییرات قانونی توسط نتانیاهو، رژیم اسرائیل را 
در یکی از بدترین بحران های داخلی خود فرو برده است. فراتر 
از تظاهراتی که ده ها هزار صهیونیســت را به خیابان ها کشانده 
و اخیراً خشونت آمیز شــده است، مخالفت ها در سراسر جامعه 
افزایــش یافته و رهبران تجــاری و مقامات حقوقی علیه آنچه 
کودتا و سقوط دموکراسي مي خوانند، هشدار مي دهند. برخی 
همچنین می گویند نتانیاهو، که به اتهام فساد در حال محاکمه 

است، از طریق اصالحات قضایي، به دنبال راه فراری از اتهامات 
خود است.

از ســوي دیگر سیاســت های نتانیاهو، داد بازنشسته های 
نیروی دریایی رژیم صهیونیســتی را نیــز درآورد و ده ها تن از 
نظامیان بازنشســته نیروی دریایی رژیم صهیونیســتی شنبه 
شــب در برابر منزل یوآف گاالنت وزیر جنگ این رژیم دست به 

تظاهرات گسترده زدند.
شهادت ۳ جوان فلسطینی در نابلس

بــا وجود آن که تــل آویو با بحران داخلي و مشــروعیتي 
خــود دســت و پنجه نرم مي کنــد، نظامیان صهیونیســت با 
حمالت وحشیانه خود علیه مناطق فلسطیني تالش مي کنند 
تا افکارعمومي را از بحران هــاي خود منحرف کنند. در همین 
ارتباط نیز ارتش رژیم صهیونیســتی ســه جوان فلسطینی را 
در شــهر نابلس در کرانه باختری رود اردن به شــهادت رساند. 
نام این شهداي فلســطیني، جهاد محمد الشامی، عدی عثمان 
الشــامی و محمد الدبیک اعالم شده است. گفته شده نیروهایی 
از تیپ »گوالنی« ارتش رژیم صهیونیستی به سمت این جوانان 
فلسطینی در نزدیک یک پست ایست و بازرسی خود در نزدیک 
شهرک صهیونیست نشین »کدومیم« در حوالی چهار راه جیت 
آتش گشــودند که به شهادت ســه نفر از آنها و بازداشت یک 
نفر دیگر منجر شد. شــرایط این روزهای سرزمین های اشغالی 
و به طور خاص در کرانه باختری بســیار ویژه است و رزمندگان 
فلسطینی با هر وسیله ای پاسخ جنایات بی شمار صهیونیست ها 
را می دهند و همین امر شرایط ویژه ای را برای صهیونیست های 
غاصب رقم زده اســت. تا پیش از این صهیونیســت ها فقط در 
جنوب ســرزمین های اشــغالی و در منطقه غزه با فلسطینی ها 

درگیر بودند ولی هم اکنون کرانه باختری در شرق فلسطین به 
دلیل مسلح شدن جوانان آن به کمینگاهی برای صهیونیست ها 

تبدیل شده است.
نتانیاهو، عنصری نامطلوب در واشنگتن

این روزها شــکاف و اختالف میان واشنگتن و تل آویو در 
اوج خود است و برخی رسانه های صهیونیستي فاش کردند که 
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر این باور 
اســت که او به عنصری نامطلوب در کاخ ســفید تبدیل شده و 
دلیل آن هم این اســت تا این لحظه برای ســفر به واشــنگتن 
دعوت نشده است. »موریا وولبرگ«، خبرنگار سیاسی شبکه ۱۳ 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی در این خصوص اظهار کرد: »یک 
منبع سیاســی جمعه با یکی از همراهان نتانیاهو در سفرش به 
رم گفت وگو کرد و از او علت اینکه تا این لحظه از نتانیاهو برای 
حضور در کاخ سفید دعوت نشده سؤال کرد. این چهره نزدیک 
به نتانیاهو پس از اصرار منبع یاد شده بر سؤالش و ربط دادن آن 
به اصالحات قضایی گفت، باید از آمریکایی ها علت اینکه نتانیاهو 
تا این لحظه به واشنگتن دعوت نشده را سؤال کنید.« وولبرگ 
تاکید کرد: »این جواب نشان می دهد که دفتر نتانیاهو نیز بر این 

باور است که او عنصری نامطلوب در کاخ سفید است.«
تعویق اشغال روستاي خان احمر

 با توجه به تداوم بحران ها و انباشت مشکالت در تل آویو،   
بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از بیم کلید 
خوردن انتفاضه ســوم در کرانه باختری در ماه رمضان، تخلیه 
روســتای خان االحمر فلســطین را به بعد از ماه مبارک موکول 
کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر تهدید کرده بود که 
روســتای »خان احمر« واقع در شرق قدس چه با موافقت و یا 
بدون موافقت ساکنان آن منهدم خواهد شد. روستای خان احمر 
در جــاده ارتباطی بین قدس و دریــای مدیترانه قرار دارد و بر 
اساس توافقنامه اســلو که میان سازمان آزادیبخش فلسطین و 
رژیم صهیونیســتی در سال ۱۹۹۳امضاء شده، تحت سلطه این 
رژیم اســت. این روســتا با 2 هزار و ۷64 نفر جمعیت در شرق 
کرانه باختری رود اردن و نزدیک دو شــهرک صهیونیست واقع 

شده و ساکنان آن، با دامداری زندگی می کنند.
4۰۰ فلســطینی نیز در روستای خان احمر ساکن هستند 
که در ســال ۱۹4۸ میالدی زمین های خود در نقب اشــغالی 
در جنوب فلســطین را تــرک و به خان احمر منتقل شــدند. 
رژیم صهیونیســتی می خواهد با تخریب روســتای خان احمر 
شهرک های صهیونیســتی را جایگزین آنها کند و بدین وسیله 
قدس شــرقی را از اطراف آن جدا کرده و کرانه باختری را به دو 

بخش تقسیم کند.

سرویس خارجی-
وال استریت ژورنال در گزارشی از وحشت به وجود 
آمده در میان بنگاه های اقتصادی در سایه ورشکستگی 
بانکی مهم در این کشــور نوشته و پیش بینی کرده این 
اتفاق آغاز مرحله شکست اقتصادی در این کشور است. 

خبــر ورشکســتگی بانک »ســیلیکون ولــی« در آمریکا 
همچنان بــا واکنش و التهابات فراوانی در بازار اقتصادی آمریکا 
همراه اســت. در حالی که شکســت مالی یک بانک آن هم به 
ایــن وســعت از بحران اقتصادی ســال 2۰۰۸ در این کشــور 
بی سابقه بوده، بنگاه های بزرگ اقتصادی در این کشور بیم تکرار 
ورشکســتگی های دیگر در ســایه بحران اقتصادی بی سابقه در 
چهل ســال اخیر را دارند. بحرانی که به تدریج در حال تکمیل 
خود است و نشانه های خود را یکی پس از دیگری نشان می دهد. 
تورم و رکود بزرگ ترین شــاخصه بحــران اقتصادی جاری در 
آمریکا هســتند که در اتفاقی نادر به طور همزمان رخ می دهند. 
روز گذشــته، روزنامه »وال استریت ژورنال« در گزارش مفصلی 

از وحشت سایر بانک های آمریکایی نوشت و تاکید کرد: »خطر 
ورشکستگی ســایر بانک های آمریکا امری غیر محتمل نیست 
اگرچه خیلی هم باال نیســت. همواره با اعمال سیاست افزایش 
نرخ بهره بانکی، دوره ای فرا می رسد که در آن اجزایی در سیستم 
مالی با شکســت مواجه می شوند. این شکســت ها، کوچک یا 
بزرگ،  اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان را از بین برده و 
احتمال رکود در اقتصاد را افزایش می دهد.« این نشریه آمریکای 
در ادامه به ویژگی های منحصر بفرد بانک ســیلیکون ولی اشاره 
می کند و تلویحا خطر ورشکستگی برای سایر بانک ها را نیز امری 
غیرعادی تلقی نمی کند. در این گزارش آمده: »بانک سیلیکون 
ولی با سایر بانک های کوچک آمریکا متفاوت بود. سیلیکون ولی 
یک بانک واقعی است و فروپاشــی آن نیز پیامدهای اقتصادی 
واقعی به همراه دارد.« دارایی های بانک »سیلیکون ولی« تا قبل 
از شــروع جریان فروپاشــی آن از روز چهارشنبه، 2۱2 میلیارد 
دالر برآورد می شــد. به باور نویسنده این گزارش، مشکالت این 
بانک وقتی آغاز شــد که شروع همه گیری کرونا و پیامدهای آن 

همچون بمبی در بخش سرمایه گذاری به ویژه برای »سیلیکون 
ولی« به عنوان بانک حامی شرکت های فناوری  و استارت  آپی، 
منفجر شد. وال استریت در بخش دیگری از گزارش ورشکستگی 
بانکی را از یک نقطه نظر فنی پولی بررسی می کند و می نویسد: 
»اوراق قرضه بلندمدت دولتی هیچ گونه ریسک اعتباری ندارند، 
ســپرده های دریافتی هم با بازده ســود چند درصدی در عمل 
تقریبا هیچ هزینه ای ندارند، پس سودآور بودند. اما این سازوکار 
تــا زمانی کار می کند که نرخ ها پایین بمانند«. در ادامه گزارش 
تاکید شده: »سال 2۰22 همزمان که بانک مرکزی آمریکا برای 
مقابله با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره ها را بیشتر و بیشتر افزایش 
می داد، هزینه ســپرده ها برای ســیلیکون ولی بیشتر و بیشتر 
می شد. در سال گذشته مقدار هزینه سپرده ها برای بانک از تنها 
۰.۱4 درصد به 2.۳۳ درصد رســید. در حالی که بازدهی اوراق 
قرضه دولتی بانک بی تغییر ماند و فشردگی سود آوری بانک شروع 
شــد.« این نشریه آمریکایی در ادامه ماجرای ورشکستگی بانک 
سیلیکون ولی را این طور به پایان می رساند که: »بانک تصمیم 

گرفت برای جبران زیان وارده و حل این مشــکل برخی از اوراق 
قرضه خود را به فروش برساند و آنها را با سررسیدهای کوتاه تر 
کــه بازدهی باالتری دارند جایگزین کند. اما ســپرده گذاران و 
سرمایه گذاران منتظر نتیجه نشدند. روز پنجشنبه و همزمان با 
فروش اوراق از ســوی سیلیکون ولی،  سپرده گذاران برای خارج  
کردن پول های خود از بانــک هجوم آوردند. تا جایی که در 24 
ســاعت، 42 میلیارد دالر سپرده از بانک خارج شد و این هجوم 
برای خارج کردن سپرده نتیجه ای غیر از ورشکستگی بانکی را 
در پی نداشــته اســت. بنابراین اگرچه سقوط بانک »سیلیکون  
ولــی« از یک بحران اقتصادی مشــابه 2۰۰۸ خبر نمی دهد اما 
نقطه ورود به »مرحله شکســت« اقتصادی را مشخص می کند. 
شکستی که وزیر خزانه داری آمریکا درخصوص آن هشدار داده 
و تاکید کرده که افزایش بدهی های عمومی آمریکا، این کشــور 
را در ورطه شکست اقتصادی قرار داده است. به نظر می رسد که 
دولت بایدن نســبت به مهار بحران اقتصادی ناتوان است و سال 

سختی در انتظار آمریکایی ها است.

دو شنبه 22 اسفند 1401  20 شعبان 1444   13 مارس 2023  شماره 23263 

خطر خروج سرمایه های چین از سوئیس
صدای بانکداران این کشور را درآورد

 نقل و انتقال داعش به پایگاه آمریکایی ها 
در سوریه با بالگرد

مال »هبت اهلل«، رهبر گروه طالبان، به اعضای این گروه دستور داده 
برای »پیشبرد جهاد در خارج از کشور« آماده  شوند.

در حالی که کشور افغانســتان تحت حکومت  طالبان با مشکالت عدیده 
امنیتی و اقتصادی رو به رو اســت و روزی نیســت که در یکی از شهرهای این 
کشــور انفجار تروریســتی رخ ندهد رهبر این گروه از نیروهای تحت امرش 
خواســته برای جهاد برون مرزی آماده  باشــند. آن طور که ایسنا نوشته، این 
موضوع در گزارش نشســت هبت اهلل با رئیســان منابع انسانی نهادهای تحت 

کنترل طالبان اعالم شده است.
نســخه ای از این گزارش که به روزنامه ۸ صبح چاپ افغانســتان رسیده 
اســت، نشــان می دهد که »هبت اهلل« زیر دســتانش را برای گسترش جنگ 

فرامرزی تشویق می کند. 
بــه گفته او، جنگجویان طالبان باید زره های شــان را بر تن کنند و برای 
حاکم  کردن شریعت در سراسر جهان آماده شوند. هبت اهلل حتی تصریح کرده 

روزی اعضای طالبان را به دیگر نقاط جهان اعزام خواهد کرد. 
این سخنان در حالی مطرح می شــود گروه طالبان طی دو سال گذشته 
بارها اعالم کرده افغانستان خطری امنیتی برای هیچ یک از کشورهای منطقه 
نخواهد بود. منابع آگاه معتقدند که طالبان در حال حاضر توانایی لشکرکشی 
را ندارد، اما با توجه به داشــتن جغرافیایی برای محافظت از اعضای گروه های 
افراطی بین المللی می تواند به عنوان حامی  این گروه ها عمل  کند. این را هم 
باید دانســت که، طی هفته های اخیرگزارش های متعددی از بروز اختالف در 

سطوح باالی طالبان منتشر شده است.

 مسئولی در حزب جمهوری  خلق ترکیه گفته »کمال قلیچدار اوغلو« 
رئیس این حزب و اصلی ترین رقیب انتخاباتی اردوغان، هدف ترور قرار 
گرفته که در جریان آن یک نظامی کشته و یک محافظ نابینا شد. به 

خود »قلیچدار اوغلو« آسیبی نرسیده است.
»رجــب طیب اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه روز جمعه، فرمان برگزاری 
انتخابات همزمان پارلمانی و ریاســت جمهوری را در تاریخ ۱4 ماه مه 2۰2۳ 
)24 اردیبهشــت مــاه ۱4۰2( امضا کرد؛ یعنی تا حــدود 2 ماه دیگر یکی از 
پر ســروصداترین انتخابات منطقه برگزار خواهد شد. ۳6 حزب برای شرکت 
در انتخابات ریاســت جمهوری و پارلمانی این کشور مجاز عنوان شده اند، اما 
به نظر می رســد رقابت اصلی بین »اردوغان« و »قلیچدار اوغلو« خواهد بود. 
جالب است که رئیس جمهور ترکیه از همین حاال نسبت به پیروزی اپوزیسیون 
)یعنــی رقبایش( در انتخابات ماه مه هشــدار داده و آن را »فاجعه ای« برای 

کشور خوانده است. 
اردوغــان در حالی لحــن خــود را تندو تیزتر کرده که کشــورش برای 
سخت ترین انتخابات آماده می شود. اردوغان با انتقادات شدید به دلیل افزایش 
تورم و نحوه عملکرد دولتش در قبال زلزله ویرانگر ماه گذشته میالدی روبه رو 

است.
به هر حال، این انتخابات از همین حاال پر حاشــیه اســت. »ازگور اوزل« 
معاون رئیس فراکســیون حــزب »جمهوری خلق« در پارلمــان ترکیه گفته 
تالش هایی برای ترور قلیچدار اوغلو صورت گرفته اســت. »او این را هم گفته 
که سه ماه پس از اینکه اولین هشدارها درباره خطر ترور کمال قلیچدار اوغلو 
داده شــد، کاروان او در شهرک »ساواش« در شــهر »آرتوین« )شمال شرق 
ترکیه و عمدتا ارمنی نشین( هدف تیراندازی قرار گرفت که در این واقعه یک 
نیروی نظامی کشــته شــده و یکی از محافظان یکی از چشمانش را از دست 
داد. به گفته او در فاصله یک و نیم کیلومتری از کاروان نیز مقدار زیادی مواد 
منفجره در داخل یک خودروی ون یافت شــد که برای کشتن ۵۰۰ نفر کافی 

بود. اوزل به تاریخ دقیق این واقعه اشاره ای نکرده است.
آن طور که فارس نوشــته، معاون رئیس فراکسیون حزب جمهوری خلق 
ترکیه در گفت و گو با خبرنگار شبکه »هالک تی.وی« گفته دولت ترکیه قصد 
داشــت یک خودروی زرهی در اختیار قلیچــدار اوغلو قرار دهد، اما او ترجیح 
داده با خودروی شخصی اش جابه جا شود. او همچنین گفته قلیچدار اوغلو، در 
جریان شــرکت در یک مراسم ختم در شــهرک »شابوک« در شهر آنکارا نیز 
هــدف حمله قرار گرفته و برخی نیــز گفته بودند که باید خانه قلیچدار اوغلو 

آتش زده شود.
این ادعاها در حالی مطرح می شــود که »عالء الدین الدمیر« رئیس سابق 
سازماِن افراطی »گرگ های خاکســتری« نیز چندی پیش به شبکه »هالک 
تی.وی« گفته بــود اطالعاتی دارد که نشــان می دهد »ســازمان مافیایی« 
ســعی دارد قلیچدار اوغلو را ترور کند؛ ســخنانی که جنجال برانگیز شد. این 
سخنان و هشــدارها در حالی اســت که قلیچدار اوغلو به عنوان نامزد واحد 
احزاب پنج گانه معرفی شده و قوی ترین رقیب انتخاباتی رجب طیب اردوغان 
محسوب می شــود. انتخاباتی که قرار است در 24 اردیبهشت ماه برگزار شود 
و قلیچدار اوغلو مانند هر نامزد دیگری در ده ها شــهر و اســتان »میتینگ« 

انتخاباتی )نشست تبلیغاتی( برگزار خواهد کرد.
در پایان بــرای تکمیل نکته ای که در آغاز این گزارش آمد باید افزود که 
اردوغان در شــرایطی دستور برگزاری انتخابات را امضا کرده که اخبار داخلی 
از توافق قریب الوقوع حزب »عدالت و توســعه« او بــا حزب »رفاه جدید« به 
رهبری »فاتح اربکان«، پســر »نجم الدین اربکان«، نخســت وزیر فقید ترکیه 
حکایت دارد؛ این گام اول و مهم را کارشناســان به عنوان دالی بر گســترش 
ائتالف جمهور ائتالف حاکم در ترکیه به رهبری اردوغان و متحدانش معرفی 
کرده اند. همچنین باید توجه داشت، در حالی که اخبار و گزارش ها از گسترش 
ائتالف اردوغان حکایت دارد، اخبار خوبی از احزاب معارض او شنیده نمی شود. 
اختالفات آشــکارا میان ائتالف معارضان، پس از ماه ها رایزنی بین شان نمایان 
شــد؛ اختالفاتی که تحلیلگران آن را ضربه ای به امید مخالفان برای سرنگونی 

اردوغان می دانستند.

 ترور نافرجام رقیب اصلی اردوغان 
محافظ قلیچدار اوغلو کور شد!

سرویس خارجی-
نخست وزیر سابق عراق می گوید داعش جسد صدام را به مکانی 

نامعلوم منتقل کرده است.
»صدام حسین« از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸2 )۱۹۷۹ تا 2۰۰۳( که نیروهای 
ائتــالف به اصطالح بین المللــی به رهبری آمریکا به عــراق حمله کردند، 
رئیس جمهور عراق بود. رئیس جمهور و در واقع دیکتاتور ســودایی ســابق 
عراق، پس از آن که توسط محکمه عالی کیفری عراق به اتهام جنایت علیه 
بشــریت از جمله کشــتار ۱4۸ تن از مردم دجیل در ســال ۱۳6۱ مجرم 
شــناخته شد، در ســاعت 6:۰۷ به وقت محلی در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۵ )۳۰ 

دسامبر 2۰۰6( به داِر مجازات آویخته شد. اما چه بر سر جنازه او آمد؟
»مصطفی کاظمی«، نخســت وزیر سابق عراق در مصاحبه ای با روزنامه 
»الشــرق االوسط« مطالب جالب توجهی را بیان کرده است. او در بخشی از 

سخنانش به ماجرای جنازه دیکتاتوِر معدوم عراق اشاره کرده است. 
او گفته جســد صدام بعد از اعدام در مکانــی در نزدیکی منزل وی و 
»نوری مالکی«، نخست وزیر اسبق عراق در منطقه سبز بغداد  انداخته شده 

بود. 
نخســت وزیر سابق عراق افزود: »جســد صدام را بین خانه من و خانه 
مالکی  انداختند. گروهی از نگهبانان را دیدم که جمع شــده بودند و از آنها 

خواستم به خاطر احترام به مرده از جسد دور شوند. 
مالکی شــبانه دســتور داد که جســد صدام به یکی از رهبران عشیره 
»الندا« که عشــیره صدام بود، تحویل داده شود. عشیره وی در منطقه سبز 

بغداد جسد او را تحویل گرفتند. صدام در تکریت دفن شد. 
بعد از 2۰۱2 که داعش بر این منطقه سیطره یافت و دست به نبش قبر 
صدام زد، جسد وی به مکان محرمانه ای منتقل شد که هیچ کسی تاکنون 

نمی داند، کجاست.« 
گفتنی اســت، پس از اعدام این دیکتاتور، »رغد حسین«، بزرگ ترین 
دختر صدام که آن زمان به اردن پناهنده شده بود، درخواست کرد تا جسد 
پدرش را به کشــور یمن انتقــال داده و دفن کنند تا در صورت به گفته او 

»آزاد شدن عراق«]کذا![ به این کشور برگردانده شود. 
گزارش شده که بسیاری از مردم عراق، به ویژه شیعیان و کردهای این 
کشور اعدام صدام را جشن گرفتند. در شهرک صدر بصره و شهر نجف مردم 
در خیابان ها به پایکوبی پرداخته و با شادمانی بوق های ماشین هایشان را به 

صدا درمی آوردند.
هالکت داعشی ها

خبر دیگر از عراق آنکه »عبدالوهاب الســاعدی« فرمانده ســرویس 
مبارزه با تروریســم در ارتش عراق گفت که در عملیــات ویژه نیروهای 
امنیتی در شهر فلوجه )شهری در استان االنبار( ، »برزان علی« والی گروه 
تروریســتی داعش در این شهر و 22 تروریست دیگر به هالکت رسیدند. 
گفتنی اســت، فعالیت های گروه تروریســتی داعش در استان االنبار در 
هفته های اخیر به دلیل عملیات گسترده نیروهای امنیتی عراق، کاهشی 

چشمگیر داشته است.

یکــی از ژنرال های کهنه کار ارتــش آزادی بخش خلق چین که 
تالش هایی برای نو ســازی ایــن ارتش انجــام داده و تحت تحریم 

آمریکاست، به عنوان وزیر دفاع جدید چین منصوب شد. 
ژنرال »لی شــانگفو« چند سال پیش به دلیل خرید تسلیحات از روسیه 
تحت تحریم های آمریکا قرار گرفت. اگرچه منصب جدید او در ساختار سیاسی 
چین دیپلماتیک و تشــریفاتی به حســاب می آید اما به گفته دیپلمات های 
منطقه ای، انتصاب او بیشــتر به دلیل پیشینه اش اســت. کارشناسان بر این 
باورند، ســابقه لی به عنوان یک تکنوکرات بــه او کمک خواهد کرد تا نقش 
کلیدی را در تحقق اهداف موقت »شی جین پینگ«، رئیس جمهور چین برای 
ارتش آزادی بخش خلق این کشــور ایفا کند. سابقه لی شانگفو – شخصی که 
مهندس هوافضا اســت و در برنامه ماهواره ای چین فعالیت داشته – می تواند 
برای ارتشی که قصد دارد تا سال 2۰4۹ به ارتشی در سطح جهانی بدل شود، 

مهم تلقی شود.
آن طور که ایسنا نوشته، لی در سال 2۰۱6 به عنوان معاون فرمانده نیروی 
پشتیبانی استراتژیک ارتش انتخاب شد؛ یک نهاد نخبه که مسئولیت تسریع 
توسعه فضایی چین و قابلیت های جنگ سایبری این کشور را برعهده داشت. 
لی سپس به مدیریت دپارتمان توسعه تجهیزات در کمیسیون مرکزی نظامی 
رســید، کمیسیونی که خط مشــی نظامی چین را تعیین می کند و رئیسش 

شخص شی جین پینگ است.
ژنرال »مارتین مینرز«، یکی از سخنگویان پنتاگون چندی پیش در پاسخ 
به احتمال انتصــاب لی گفته بود: »ارتش آمریــکا نمی تواند بر گزارش هایی 
درخصــوص تغییرات مربوط بــه رهبری چین اظهار نظر کند اما مشــخص 
است که می خواهیم ارتباطات را با ارتش آزادی بخش خلق چین حفظ کنیم. 
خطوط باز این ارتباط می تواند به کاهش خطرات کمک و از ایجاد اشــتباهات 

محاسباتی جلوگیری کند و رقابت را به شکلی مسئوالنه مدیریت کنیم.«

نخست وزیر سابق عراق خبر داد

جسد صدام ربوده شد

 چین ژنرال تحت تحریم آمریكا را 
به عنوان وزیر دفاع انتخاب کرد

سرویس خارجي-
یونیســف اعالم کرده ادامه هشت سال جنگ یمن باعث شده تا 
بیش از 2 میلیون کودك یمني با سوءتغذیه شدید رو به رو شوند و جان 

آنها با تهدید جدي رو به رو باشد.
آتش ۸ ســال جنگ در یمن شــاید، بیش از هرچیز دامن کودکان این 
ســرزمین را گرفته اســت. به تازگي نیز هیئت صنــدوق حمایت از کودکان 
سازمان ملل )یونیسف( در یمن در صفحه توئیتر اعالم کرده بیش از دو میلیون 
کودک در این کشور دچار سوء تغذیه شدید بوده و به درمان فوری نیاز دارند. 
این نهاد تاکید کرده که ســوء تغذیه، میلیون ها کودک در یمن را از سالمت و 

توانایی هایشان محروم کرده است. 
در گزارش هیئت یونیسف می خوانیم: »با وجود 2.2 میلیون کودک دچار 
سوء تغذیه و بیش از ۵4۰ هزار کودک دیگر که دچار سوء تغذیه حاد هستند، 
ما باید فــورا برای ارائه خدمات درمانی و حمایت پزشــکی الزم از آنها اقدام 
کنیم، چون جان آنها با خطر مرگ رو به روســت.« ســازمان ملل اواسط سال 
گذشــته اعالم کرده بود که بیش از ۱۹ میلیون تن در یمن از گرسنگی رنج 
می برند و این باالترین سطح گرسنگی از سال 2۰۱۵ یعنی از زمان آغاز جنگ 

و محاصره یمن است.
گفتنی اســت کشــور یمن که پیش از آغاز جنگ نیز جــزو فقیرترین 
کشــورهای دنیا بود، با آغاز جنگ در ســال 2۰۱4 و تخریب زیرســاخت ها 
بــا بحران فزاینده ای مواجه شــد. عالوه بر این که محاصره نیز مانع رســیدن 
کمک های انساندوســتانه در ابعاد غذا، دارو، تجهیزات پزشــکی و ساختمانی 
به یمنی ها می شود. پیشتر سازمان یمنی »انتصاف« به عنوان »سازمان حامی 

حقوق کودکان و زنان یمن« 
در گزارشــی درباره وضعیت فاجعه بــار کودکان یمني در نتیجه حمالت 
ائتالف ســعودی و محاصره این کشور اعالم کرده بود: »از ابتدای جنگ یعنی 
مــاه مارس 2۰۱۵ تا نوامبــر 2۰2۱ بیش از ۳۸2۵ کودک شــهید و 4۱۵۷ 
کودک زخمی شده اند. همچنین تعداد کودکانی که در نتیجه حمالت ائتالف 
دچار معلولیت شــده اند ۵۵۵۹ نفر است.« براســاس گزارش انتصاف در این 
مدت ابتالی ۷۱ هزار کودک به تومور )ســرطانی( ثبت شده و ساالنه نُه هزار 
مورد به این تعداد افزوده می شود. همچنین بیش از ۳۰۰۰ هزار کودک دچار 
ناهنجاری های مادرزادی شــده اند و بیــش از ۳۰۰۰ کودک نیز نیازمند عمل 

جراحی باز قلب در خارج یمن هستند.
گفتنی اســت پس از توافق ایران و عربستان امیدها نسبت بهبود اوضاع 

یمن افزایش چشمگیری یافته است.

یونیسف هشدار داد
  2 میلیون کودک یمنی گرسنه اند 

اگر رسیدگی نشود می میرند

دهمین تظاهرات بزرگ هفتگی علیه دولت رژیم صهیونیستی       ژنرال صهیونیست: تا دیر نشده کاری کنید
گزارش خبری تحلیلی کیهان


