
حمله موشکی داعش به تاجیکستان
از خاک افغانستان

رسانه های تاجیکستان، روز شنبه به نقل از مقام های 
امنیتی این کشــور گزارش دادند که چهار موشک از 
نوع »بی ام یک« از منطقه »خواجه غار« والیت »تخار« 

افغانستان به سمت تاجیکستان شلیک شده  است.
شــاخه »خوراسان« داعش می گوید حمله روز شنبه به 
خاک تاجیکستان کار این گروه تروریستی بوده اما مقام های 
محلی تاجیکستان در مرز افغانســتان ادعا کرده اند که این 
کار »جماعــت انصاراهلل«، شــبه نظامیان مخالف دولت این 

کشور است. براســاس این گزارش، مرزبانان تاجیک پس از 
شلیک موشک ، به ســوی مبدا پرتاب آن آتش گشودند که 
خودروی حامل مهاجمان، آتش گرفته؛ اما به خودشان آسیبی 
نرســیده  است. گفته می شــود این دومین حمله موشکی از 
خاک افغانســتان به کشورهای آسیای مرکزی )ازبکستان و 
تاجیکستان( است. مسئولیت حمله موشکی در ازبکستان را 
نیز گروه تروریســتی داعش برعهده گرفته  بود. گروه طالبان 

مدعی است که داعش در افغانستان مهار شده است. 

گروه های ناشناس یک افسر و 10 نظامی مصری را 
در شرق کانال سوئز کشتند

ســخنگوی نیروهای مسلح مصر گفته یک گروه 
تروریستی به شرق کانال سوئز حمله کرده که در پی 
آن 11 نیروی ارتش این کشور از جمله یک افسر ارشد 

کشته شدند.
سخنگوی نیروهای مسلح مصر گزارش داد که یک گروه از 
عناصر تکفیری به یکی از ایستگاه های پمپاژ آب در شرق کانال 
سوئز حمله کردند. وی با بیان اینکه در پی این حمله، نیروهای 
ارتش مصر و افراد حاضر در این ایستگاه با تروریست ها درگیر 

شدند، خبر داد که در پی این درگیری، یک افسر و ۱۰ سرباز 
کشــته و پنج نفر دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش فارس، 
این فرمانده مصری با تأکید بر اینکه تعقیب تروریست ها ادامه 
دارد و در یکی از مناطق دورافتاده در سیناء محاصره شده اند، 
گفت که نیروهای مسلح مصر به تالش برای نابودی تروریسم 
و ریشه کن کردن آن ادامه می دهند. جنبش حزب اهلل لبنان 
ضمن ابراز همدردی با ارتش مصر، حمله تروریستی در سینا 

را محکوم کرد.
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

ورود آمریکا 
به جنگ مستقیم با روسیه در اوکراین

روزنامه تلگراف خبر داد

افزایش 1000 درصدی تمایل به مهاجرت از انگلیس 
به دلیل افزایش تورم و مالیات

 گزارش واشنگتن پست 
از دروغ ها و الف های بی پایان بایدن

صهیونیست ها ظرف یک ماه و نیم 19 کشته داده اند

تظاهرات در تل آویو با شعار »امنیت نداریم«

سرویس خارجی-
حضور پر رنگ آمریــکا و متحدانش در جنگ 
اوکراین آن قدر پُررنگ شــده کــه رئیس پارلمان 
روسیه را به این نتیجه رسانده، این کشور مستقیما 
وارد جنگ با روسیه شده است. بنابر اعالم مقامات 
روسیه، عملیات های نظامی اوکراین از سوی ارتش 
آمریکا هماهنگ می شــود و این، تفاوتی با ورود 

مستقیم آنها به جنگ ندارد.
74 روز از جنــگ اوکراین می گــذرد و هیچ یک از 
طرفین جنگ به رغم گزارش هایی که از خسارات و تلفات 
سنگین یکدیگر منتشــر می کنند، نتوانسته اند به اهداف 
اعالمی خود برسند. به گفته مقامات روسیه حمایت های 
بسیار گســترده نظامی و ارسال گســترده تسلیحات از 
سوی کشورهای غربی به اوکراین از دالیل اصلی طوالنی 
شــدن این جنگ اســت. با ورود جنگ روسیه و اوکراین 
به هفته یازدهم، دولت آمریکا باز هم اعالم کرده دســتور 
 صدور یک بســته جدید کمک تسلیحاتی دیگر به ارزش 
۱۵۰ میلیون دالر به اوکراین را صادر کرده است.رسانه های 
آمریکایی می گویند این نهمین بسته کمک نظامی آمریکا 
به اوکراین است. پایگاه »سی ان بی سی« اما گزارش داده با 
این بسته مجموع کمک های نظامی ارسال شده از آمریکا 
به اوکراین از زمان آغاز جنگ به ۳.۸ میلیارد دالر رسید. 
جو بایدن روز جمعه گفته بــود برای اینکه اوکراین 
در برابر روسیه موفق شود الزم است آمریکا و متحدانش 
ارسال سالح و مهمات به این کشور را ادامه دهند. همزمان 
گزارش های پراکنده ای از حضور کهنه سربازان آمریکایی 
و صهیونیستی در میادین جنگ منتشر می شود که برای 
پول می جنگند. در چنین شــرایطی دیروز رئیس دومای 
روســیه صراحتاً آمریکا را به مشــارکت مستقیم در این 
جنگ متهم کرد. »ویاچسالو ولودین« در کانال تلگرامی 
خود نوشت: »واشنگتن اساساً عملیات نظامی را هماهنگ 
و توســعه می دهد و از این طریق مســتقیماً در اقدامات 
نظامی علیه کشــور ما مشــارکت دارد.« بــه گفته وی 
واشــنگتن و اعضای اروپایی ناتو »کیف« را به تسلیحات 

سنگین مجهز کرده اند. 
نابودی اروپا

رئیس جمهــور بلغارســتان نیز مثــل رئیس جمهور 
مجارستان نســبت به تبعات ویرانگر ادامه جنگ اوکراین 
هشدار داد. او با اعالم اینکه »طوالنی شدن بحران اوکراین 
عواقــب اقتصادی ناگــواری برای اروپا خواهد داشــت«، 
تصمیم پارلمان کشــورش برای ارسال کمک های نظامی 
به »کیف« را »خطرناک« توصیف کرد. به گزارش تسنیم، 
»رومن رادف« در مراسم روز ارتش بلغارستان گفت: »این 
به معنای نابودی اقتصاد اروپا به دســت خود اروپا است 
و ما در این مســیر حرکت می کنیم.« نمایندگان پارلمان 

بلغارستان در جلســه رای گیری چهارشنبه گذشته خود 
به دولت و وزارت دفاع این کشــور اجازه تعمیر تجهیزات 
نظامــی اوکراین را دادند، ولی در عین حال تأکید کردند 
که دولت حق ارسال هیچ گونه سالحی به اوکراین را ندارد!
روز پنجشــنبه هفته گذشــته نیز »ویکتور اوربان« 
نخست وزیر مجارستان تهدید کرده بود کشورش تحریم 
نفتی روسیه را وتو خواهد کرد چرا که این تحریم  مشابه 
»انداختن بمب اتمی روی اقتصاد مجارستان« است. طبق 
ایــن گزارش، در نتیجه تهدیدات مجارســتان، آنطور که 
منابع دیپلماتیک در بروکســل گفتند، کمیســیون اروپا 
مجبور به نرم کردن تقاضاهای خود در زمینه ممنوعیت 

نفت روسیه کرد.
زلنسکی: علیه روسیه اتحادی وجود ندارد

رئیس جمهــور اوکرایــن نیز در گفت وگو با شــبکه 
»فاکس نیــوز« اعتراف کرد که بین کشــورهای اتحادیه 
اروپا درخصوص موضوع تحریم روسیه اتحاد وجود ندارد: 
»درخصوص معرفی محدودیت های ضد روســی، آمریکا 

پیشتاز است و بیش از کشورهای دیگر انجام می دهد. من 
حمایت های مشابهی در موضوع تحریم ها از سوی انگلیس 
شاهد هســتم. اتحادیه اروپا باید یک موضع متحد اتخاذ 
کنــد. تا به حال، درخصوص موضــوع تحریم های خاص 

چنین اتحادی نداشتند.«
 آمریکا از جنگ اوکراین سود زیادی می برد

معاون وزیر خارجه چین اما روز شــنبه در سخنانی 
گفته که آمریکا ســود زیادی از جنگ اوکراین به دست 
آورده و در حال قربانی کردن اروپاســت. »لی یوچنگ« 
معاون وزیر خارجه چین »توســعه ناتو« را ریشــه اصلی 
بحران کنونی در اروپا و جنگ روســیه با اوکراین دانست 
و طرح اتهاماتی علیه چین در بحران روســیه و اوکراین 
را بی اســاس توصیف کرد. این دیپلمات چینی به موضوع 
تایوان نیز اشاره کرد و گفت: »اتحاد مجدد )چین و تایوان( 
راه درســت رو به جلو بوده و اقدام تایوان برای به دست 
آوردن حمایت خارجی برای به پیش بردن اســتقالل، راه 

به جایی نمی برد.«

هشدار ژاپن
همزمان »فومیو کیشــیدا« نخست وزیر ژاپن هشدار 
داد که درگیری های مسلحانه ای شبیه به جنگ اوکراین 
ممکن است در شرق آسیا به وقوع بپیوندد. شبکه روسی 
راشــاتودی در این خصوص اعالم کرده که »کیشیدا« در 
جریان دیدار با »بوریس جاســون« نخست وزیر انگلیس 
در لندن بار دیگر ادعاهای مشابهی درباره احتمال حمله 
چین بــه تایوان را مطرح کرد و گفــت که صلح و ثبات 
در تنگه تایوان برای توکیــو و جامعه بین الملل ضروری 
است.این مقام ژاپنی در این خصوص توضیح داد: »ما باید 
با همپیمانان و کشــورهای همفکر خود همکاری کنیم و 
هرگــز تالش یکجانبه برای تغییر وضعیت فعلی از طریق 
اســتفاده از زور در منطقه هند و اقیانوسیه به ویژه شرق 
آسیا را تاب نمی آوریم«»کیشیدا« سپس با هشدار درباره 
تداوم جنگ اوکراین گفت: »اوکراین احتماالً همان شرق 
آسیای فردا باشــد«از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین 
بســیاری از کشــورهای غربی همچون آمریــکا و حتی 
کشــورهای دیگر ســعی کرده اند تا به نوعی چین را به 
جنگ اوکراین ارتباط دهند و بگویند که روسیه به چین 
برای حمله به تایوان چراغ ســبز نشان داده است؛ ادعایی 
که پکن آن را رد می کند.چندی پیش »جوزف وو« وزیر 
خارجه تایوان گفت که در حال بررســی وضعیت اوکراین 
برای آموختن درس هایی برای استفاده از این جنگ برای 

زمان حمله احتمالی چین به این جزیره هستند.
حمالت سنگین به فرودگاه های نظامی 

از تحــوالت میدانی جنــگ نیز خبر می رســد که 
فرودگاه های نظامی اوکراین طی روز شنبه هدف حمالت 
گســترده موشکی روســیه قرار گرفت. سخنگوی وزارت 
دفاع روســیه در همین زمینه با اشــاره بــه نابودی ۳۱ 
پست فرماندهی اوکراین در حمالت موشکی این کشور، 
گفــت هواپیماهای اوکراینی در فرودگاه های نظامی چند 
منطقه نیز منهدم شدند. »ایگور کناشنکوف« سخنگوی 
وزارت دفاع روســیه با صدور بیانیه ای گفت: »روز شنبه، 
نیروهای موشکی و توپخانه ای روسیه ۳۱ پست فرماندهی 
و ۲4۵ پایگاه، مناطق تمرکز نیروی انســانی و تجهیزات 
نظامی نیروهای اوکراینی را هدف قرار دادند«به نوشــته 
خبرگزاری »رویترز«، در این بیانیه همچنین آمده اســت 
که فرودگاه های نظامی چند شهر اوکراین با موشک های 
نقطه زن روســی هدف قــرار داده شدند.ســخنگوی این 
وزارتخانــه توضیــح داد:  »موشــک های بــا دقــت باال، 
هواپیماهای اوکراینی را در فرودگاه های مناطق آرتسیز، 
اودسا و ووزنسنســک منهدم کرده اند«.»کناشنکوف« در 
ادامه خبر داد که موشک های اسکندر روسیه به تجهیزات 
نظامی آمریکایی و اروپایی در نزدیکی »خارکیف« اصابت 

کردند.
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سرویس خارجی-
روزنامه انگلیسی »تلگراف« نوشته وکال و مشاوران مالی معتقدند 
افزایش مالیات و قیمت ها از جمله قیمت انرژی در انگلیس، باعث رشد 
1000 درصدی تمایل مردم این کشور به مهاجرت شده و انگلیسی های 

زیادی به دنبال مهاجرت از کشورشان هستند.
»بریتانیا« هشــتادمین کشــور بزرگ جهان به لحاظ وســعت و یکی از 
مدعیان ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان است با این حال در دو سه سال اخیر وضعیت 
اقتصادی این کشــور نیز مثل خیلی از کشــورهای اروپایی به دالیل مختلف 
وخیم شــده است. تحت همین شــرایط بد اقتصادی این کشور از سال ۲۰۲۱ 
شــاهد سیل شکایات در مورد کمبود نیروی کار بوده است. همه گیری ویروس 
کرونا نیز تأثیر زیادی در به وجود آمدن این وضع داشــته و به نظر می رســد 
بخش هایــی که قبل از »برگزیــت« به آزادی حرکت کارگــران اتحادیه اروپا 
متکی بودند بیشــترین آسیب را دیده اند. ترکیبی از قرنطینه و محدودیت های 
کرونایی، اجرایی شــدن برگزیت و حاال افزوده شدن بحران های ناشی از جنگ 
اوکراین باعث تضعیف شــدید اقتصاد انگلیس شده اســت. این کشور یکی از 
مهم ترین بازیگران جنگ اوکراین اســت و عمال نیز نشــان داده هیچ عالقه ای 
به پایان این جنگ ندارد. تمام این ها از یک ســو باعث افزایش تورم شــده تا 
جایی که قیمت انرژی در انگلیس از ابتدای ماه آوریل )فروردین( تا ۵4 درصد 
افزایش یافته اســت. این وضع همچنین باعث افزایش مالیات ها شــده است. 
گفتنی اســت، حتی پیش از این بحران پسا-برگزیتی انگلیس یکی از باالترین 
 نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در ســطح جهان را داشــت به گونه ای که نرخ 
۲۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده آن حدود دو برابر متوسط نرخ ۱۱ درصدی 
درآمریکا بود و این کشور هشتمین نرخ مالیات بر ارزش افزوده باال در جهان را 
داشت. حاال با توجه به بحران های اخیر دولت برای تأمین بودجه خود مالیات ها 
را افزایش داده اســت. حاال به گفته کارشناســانی که به بررسی درخواست ها 
برای مهاجرت می پردازند، افزایش چشــمگیر هزینه های زندگی، بســیاری از 
انگلیسی ها را به فکر ترک این کشور  انداخته است. جست وجوهای گوگل برای 
مهاجرت به خارج از انگلیس در ماه آوریل )فروردین-اردیبهشت( ۱۰۰۰ درصد 

افزایش یافته و آمریکا، کانادا و استرالیا سه مقصد اصلی مورد نظر بوده اند.
روزنامه انگلیسی »تلگراف« برای اولین بار روز جمعه این روند نگران کننده 
را گزارش کرد و تمایل به مهاجرت از انگلیس را به فشار هزینه های زندگی با 
توجه به افزایش شدید بهای انرژی و رشد تورم نسبت داد. این رسانه، ترکیبی 
از افزایش مالیات و تورم را که رسماً در ماه مارس به هفت درصد رسید، مقصر 
دانست. بانک مرکزی انگلیس هشدار داده که ممکن است تورم در این کشور 

امسال دو رقمی شده و به باالی ۱۰ درصد هم برسد.
بــه گزارش فارس، »جیســون پورتر« از Blevins Franks شــرکتی که به 
مهاجران »بریتانیایی« در سراســر اروپا مشــاوره مالــی ارائه می کند، در این 
خصوص گفته: »مردم برای همه چیز بســیار بیشتر هزینه می کنند و این اوج 
خبر بد اســت. این باعث می شــود مردم به فکر نیاز به شروعی جدید باشند 
و می دانند که زندگی بســیار ارزان تری در خارج از کشــور خواهند داشت.« 
تحقیقات وکالی مهاجرت لندن در شــرکت Reiss Edwards هم افزایش هزار 
برابری جســت وجوها را برای چگونگی مهاجرت به خارج از انگلیس نشــان 
 داده اســت. این شرکت گفته پرس و جوها در مورد روادید استرالیا به تنهایی 
۶7۰ درصد افزایش یافته اســت.گفتنی اســت، رئیس بانک مرکزی انگلیس 
چندی پیش گفته بود که این کشور به سمت بزرگترین شوک ناشی از قیمت 
انرژی از دهه ۱97۰ پیش می رود و اقتصاد این کشــور با کاهش رشد مواجه 
خواهد شــد. قیمت انرژی در 7-۸ ماه گذشته در سطح جهان افزایش یافته، 
اما جنگ اقتصادی غرب با مســکو این مشکل را تشدید کرده است. از این رو 
دورنمای روشنی هم برای اقتصاد انگلیس حداقل در کوتاه مدت متصور نیست.

حزب جدایی طلب »شین فیِن« ایرلند نخستین پیروزی خود در 
انتخابات مجمع ایرلند شــمالی )در واقع انتخابات محلی انگلیس( را 

جشن گرفت.
در حالی که انتخابات شورا های محلی و شهرداران در انگلیس، اسکاتلند و 
ولز چند روز پیش برگزار شــد، تازه ترین نتایج شمارش آرا از شکست سنگین 
حزب حاکم محافظه کار در این انتخابات حکایت دارد. حاال هم خبر رســیده 
که حزب »شــین فین« با کسب ۲7 کرســی از حزب حامی انگلیس »اتحاد 
دموکراتیک« با ۲4 کرســی پیشتاز است و سرنوشــت ۲ کرسی هنوز اعالم 
نشده است. این نخستین بار است که این حزب ناسیونالیست ایرلندی اکثریت 

کرسی ها را در مجمع ایرلند شمالی به دست می آورد.
»میشل اونیل«، رهبر حزب شین فین در ایرلند شمالی گفته: »امروز بیانگر 
لحظه بســیار مهم تغییر است. این یک لحظه تعیین کننده و سرنوشت ساز در 
سیاســت های ما و برای مردم مان است.« به گزارش ایسنا، وی افزود: »اکنون 
باید یــک گفت وگوی صادقانه پیرامــون هدف متحد کــردن این منطقه با 
جمهوری ایرلند برگزار شود.« باید توجه داشت که این پیروزی در کوتاه مدت 
جایگاه این منطقه را تغییر نخواهد داد چرا که برگزاری رفراندوم الزم برای جدا 
شــدن از »بریتانیا« در صالح دید دولت لندن قرار دارد و احتماالً سال ها طول 
خواهد کشید تا با برگزاری آن موافقت شود. اما اهمیت نمادین آن بسیار زیاد 

است و به یک قرن سلطه احزاب حامی انگلیس پایان می دهد.
حزب اتحاد دموکراتیک که یکی از عوامل پیشــرو در خروج »بریتانیا« از 
اتحادیــه اروپا بود، کاهش میزان محبوبیتش را تا حدودی به خاطر نقشــش 
در مذاکــرات پس از برگزیت میان لندن و بروکســل می دانــد که منجر به 

محدودیت های تجاری میان ایرلند شمالی و باقی بخش های »بریتانیا« شد.
جالب توجه اســت که »نیکوال استورجن«، وزیر اول اسکاتلند، که خود او 
نیز از حامیان جدایی اســکاتلند است، جزو اولین کسانی بود که در توئیتی به 
حزب شــین فین تبریک گفــت و آن را به عنوان یک نتیجه تاریخی حقیقی 
 تحســین کرد. گفتنی است، حزب »شــین فین«، شاخه سیاسی گروه سابق 
شبه نظامی ارتش جمهوریخواه ایرلند، درباره رویکرد های منطقه ای و بین المللی 
دولت انگلیس بار ها موضع انتقادی گرفته است. ازفلسطین تا دولت های حاشیه 
خلیج فارس که نمونه آن اظهارات »پاتریک دوهرتی«، نماینده حزب »شــین 
فیــن« در مجلس انگلیس بود کــه در مصاحبه ای اعالم کــرده بود: »مردم 
 بحرین در مبارزه با رژیم آل خلیفه، الزم اســت متحدانی از همه بحرینی ها، 

آزادی خواهان و گروه های با نفوذ را سامان دهند تا زودتر پیروز شوند.«

روزنامه آمریکایی »نیویورک پســت« با اشــاره به »دروغ ها 
و الف های بی پایان بایدن« نوشــته »رئیس جمهور گویا عاشــق 

تکرارالف های خود در زمینه ایجاد شغل در آمریکاست.«
ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود آن قدر دروغ گفته بود که بنابر 
نوشته »واشنگتن پست« دروغ گویی به یک صفت و ویژگی رسمی ترامپ 
تبدیل شده بود. به گزارش رسانه های آمریکایی وی در دوران 4 ساله ریاست 
جمهــوری خود هزاران دروغ به مردم گفت. با رفتن ترامپ و آمدن بایدن 
ظاهــراً این صفت دروغ گویی نیز از رئیس جمهور ســابق به رئیس جمهور 

کنونی منتقل شده است. 
نیویورک پست بایدن را عاشق الف زنی در زمینه ایجاد اشتغال خوانده 
اســت. این روزنامه با اشــاره به ضعف مدیریت اقتصادی او نوشــته »افت 
غافلگیرکننده اقتصاد آمریکا در ســه ماهه اول سال ۲۰۲۲ نشان می دهد 

که طوفانی بزرگ در حال وقوع است.«
به گزارش فارس این روزنامه در شماره روز شنبه خود این را هم اضافه 
کــرده که، »جو بایدن« روز جمعه در یک بیانیه مطبوعاتی درباره آخرین 
داده های شــغلی مدعی شد: »برنامه ها و سیاست های ما قوی ترین اقتصاد 
اشتغال زایی را در عصر نوین ایجاد کرده است« اما واقعیت این است که جو 
بایدن حتی یک شغل هم ایجاد نکرده  و  حقوق و دستمزدهای پرداختی 
در غیر امور کشاورزی  از فوریه ۲۰۲۰ به این سو  به میزان ۱.۲ میلیون نفر 
کاهش یافته و در واقع نیروی کار از ماه مارس تا آوریل امسال با ۳۵۳۰۰۰ 

نفر اخراجی مواجه شده است.
به نوشته این نشــریه »جو بایدن هیچ شغلی ایجاد نکرده بلکه  فقط 
مشاغل قبل ازهمه گیری کرونا احیا شده اند. در همین حال، نیروی کار در 
حال کاهش اســت و میلیون ها آمریکایی که زمانی شاغل بودند، دیگر کار 
نمی کنند. بایدن دروغ ایجاد شــغل را بارها و بارها، تکرار می کند و امتناع 
او از رویارویی با حقیقت در اقتصاد باعث می شــود تا حدد نصاب تورمی را 
برجای گذارد...تورم در آمریکا از سال گذشته تا کنون به ۸.۵ درصد افزایش 
یافته که باالترین حد نصاب اســت. در مورد کاالهای مهم مانند سوخت و 
غذا، وضعیت حتی بدتر است و بنزین با 4۸ درصد، گوشت با  ۱۳.7 درصد 

با افزایش قیمت مواجه شده است.«
این روزنامه در خاتمه با اشاره به نظرسنجی شبکه خبری »سی ان ان« 
نتیجه گرفته که، حدود ۶۶ درصد مردم آمریکا با نحوه مدیریت بایدن در 
اقتصاد مخالفند.طبق این نظرسنجی، بدبینی مردم آمریکا به جو بایدن در 
اداره معضالت اقتصادی نیز رو به افزایش است به طوری که اکثر بزرگساالن 
آمریکایی می گویند که سیاست های وی به اقتصاد آسیب وارد کرده است و 
۸ نفر از هر ده آمریکایی بر این باورند که دولت بایدن اقدامات کافی برای 

مقابله با تورم را انجام نمی دهد.
 گفتنی است »رند پال« سناتور جمهوری خواه نیز اخیراًدر جلسه استماع 
مجلس ســنای آمریکا دولت آمریکا را »دروغگو« خطاب کرده و گفته بود: 
»دولــت دروغگوی آمریکا حق ندارد به مردمش بگوید چه چیزی واقعیت 
است چرا که خود بزرگ ترین عامل انتشار اطالعات دروغ در جهان است.«به 
نوشته وبگاه شبکه »راشا تودی«، »الخاندرو مایورکاس« وزیر امنیت داخلی 
آمریکا هم در جلسه استماع مجلس سنای آمریکا در دفاع از تشکیل »هیئت 
مدیریت دروغ رسانی« این طورموضع گرفته بود که، به رسانه های اجتماعی 
در فیلتر کردن »اخبار جعلی« کمک زیادی شده است. »رند پال« در واکنش 
به اظهارات این وزیر آمریکایی گفته بود: »می دانید بزرگ ترین انتشار دهنده 

دروغ رسانی ها در تاریخ کل جهان کیست؟ دولت آمریکا!« 

ملک سلمان، پادشاه ۸۶ ساله عربستان که ماه مارس )اسفند( 
به بیمارســتان رفته بود بار دیگر به بیمارستانی در جده منتقل 

شده است.
در حالی که گمانه زنی ها حاکی از وخامت حال پادشاه آل سعودی است، 
دیوان سلطنتی این رژیم روز شنبه از انتقال ملک سلمان بن عبدالعزیز به 
بیمارســتان »برای معاینه« خبر داده است. دیوان سلطنتی سعودی بدون 
توضیح بیشتر مدعی شده که ملک سلمان برای انجام برخی آزمایش های 

بالینی وارد بیمارستان تخصصی ملک فیصل در جده شده است.
ملک سلمان به تازگی در نماز عید فطر در مسجد الحرام حضور داشت 
و به همراه پسرش محمد بن سلمان که در عمل اداره امور را در دست دارد، 
دیده شده بود. او همچنین چند روز قبل پذیرای »رجب طیب اردوغان«، 
رئیس جمهور ترکیه در جده بود. پادشاه ۸7 ساله سعودی در سال ۲۰۲۰ 
نیز برای برداشــتن کیســه صفرا تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. سال 
گذشــته میالدی حضور طوالنی مدت او در اقامتگاهش در شــهر نئوم در 
شمال غرب عربستان و عدم حضور در مقابل دوربین ها که یک و سال و نیم 
به طول انجامیده بود، حرف و حدیث های زیادی را به وجود آورد و بسیاری 
به کهولت ســن و ناتوانی اش در اداره امور اشاره کرده و برخی نیز از جمله 
»مضاوی الرشید« معارض معروف عربستانی نوشتند که شاه سعودی دیگر 

قدرت درک مسائل اطراف خود را ندارد.
آغاز پروازها از عربستان به ترکیه

 )Saudia( خبر دیگر از عربســتان آن که شرکت هواپیمایی ســعودی
ســفرهایش به استانبول را بعد از دوســال توقف از سر گرفت. بعداز ظهر 
روز شنبه اولین هواپیمای این شرکت، از جده و با ۱۳۰ مسافر در فرودگاه 
اســتانبول فرود آمده است. شرکت هواپیمایی عربستان، سفرهای خود از 
فرودگاه اســتانبول به ریاض، مدینه و جده را نیز آغاز کرده است. گفتنی 
اســت، روابط ریاض و آنکارا پس از سفر رجب طیب اردوغان به عربستان 
وارد مرحله جدیدی شــده و دو طرف تالش دارند تا این روابط به ویژه در 

حوزه های اقتصادی و گردشگری تقویت شود.

 دو جوانی که اسرائیل را به هم ریختند 
پس از ۴ روز دستگیر شدند

رئیس سازمان هوا و فضای روسیه در پی »اقدامات تحریک آمیز غرب و ناتو« گفته کشورش قادر است در 
صورت به راه افتادن جنگ اتمی، ظرف تنها نیم ساعت، کشورهای ناتو را نابود کند.

اظهارات »دیمیتری روکوزین« رئیس ســازمان هوا و فضای روســیه در حالی مطرح می شــود که روز شنبه »ینس 
اســتولتنبرگ« دبیرکل ناتو به طور غیرمستقیم مســکو را از استفاده احتمالی از سالح های اتمی برحذر داشت: »پیام ما 
بســیار روشن است و آن این است که استفاده از ســالح اتمی هیچ  برنده ای ندارد و تمامی طرف ها بازنده خواهند بود.« 
چندی پیش نیز، »سرگئی الوروف« با انتقاد از افزایش شدید کمک های تسلیحاتی کشورهای عضو ناتو به اوکراین خطر 
وقوع جنگ جهانی سوم را »جدی« دانسته بود. با این حال، »الکسی زایتسف« معاون سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته 
این کشور قصد ندارد از سالح اتمی علیه اوکراین استفاده کند و در ادامه هم توضیح داده که »ما بارها القائاتی که درباره 
استفاده احتمالی سالح های اتمی توسط روسیه در عملیات نظامی ویژه را رد کرده ایم. روسیه قویاً به این اصل پایبند است 

که جنگ اتمی پیروزی ندارد و نباید چنین جنگی در بگیرد.«

مسکو: ظرف فقط نیم ساعت، ناتو را نابود می کنیم

همزمان با افزایش گســترده ناامنی در اراضی 
اشغالی صهیونیست ها در تل آویو با »شعار امنیت 
نداریم« تظاهرات کرده و خواستار استعفای دولت 

»نفتالی بنت « شدند.
برای ساکنان یک شهر و یک محل هیچ کابوسی بدتر 
از این نیســت که جرات بیرون آمدن از خانه را نداشته 
باشــند. این کابوس خطرناک ماه هاســت برای ساکنان 
شهرک های اشغالی فلسطین اشغالی به واقعیت پیوسته 
و اشغالگران ساکن در شهرک های اشغالی حتی نمی دانند 
پس از خروج از خانه بازگشــتی خواهند داشت یا خیر؟ 
صهیونیست ها اکنون در بدترین وضعیت امنیتی خود به 
سر می برند و حتی گزارش های میدانی حاکی از مختل 
شدن امور روزمره و جریان عادی زندگی در شهرک های 
صهیونیســتی در نتیجــه عملیات های ضداشــغالگری 

فلسطینی ها دارد.
از چند ماه گذشــته به این سو فلسطینیان و به ویژه 
نسل جوانان فلسطین با انجام عملیات های متعدد علیه 
اشــغالگران تالش دارند تا صــدای خود را به گوش دنیا 
برسانند و اعالم کنند که فلسطین تا آزاد سازی کامل از 
اشغال صهیونیست ها آرام نخواهد داشت و به طور معمول 
روزی نیست که در بخشی از مناطق اشغالی یک یا چند 
جوان فلســطینی دست به عملیات ضد اشغالگری علیه 
صهیونیست ها نزنند. از جمله تنها چند روز پس از عملیات 
شهرک العاد با تلفات گسترده صهیونیست ها، منابع خبری 
روز یکشــنبه نیز از تیراندازی در منطقه »روش هاعین« 
واقع در مناطق مرکزی اسرائیل خبر دادند و پایگاه خبری 
»عرب-4۸« گــزارش داد که این تیراندازی در نزدیکی 
ایســتگاه قطار این منطقه رخ داده است و حداقل دو نفر 

در جریان این حادثه زخمی شده اند.
زندگی مان مختل شده است

کمتــر از ۳ روز پــس از عملیات موفــق دو جوانان 
فلسطینی در شهرک العاد در مجاورت تل آویو، ساکنان 
این منطقه شــنبه شب در اعتراض به ناتوانی دولت بنت 
در تأمین امنیت با عصبانیت به خیابان ها ریختند و علیه 
مقامات امنیتی و سیاسی تل آویو دست به تظاهرات زدند. 
شبکه خبری الجزیره گزارش داد که شهرک نشینان این 
تظاهرات را در محل عملیات العاد در شرق تل آویو برگزار 
کردند. بر اســاس گزارش الجزیره، تظاهرات کنندگان با 
سر دادن شعار هایی علیه نفتالی بنت، کناره گیری وی از 
قدرت را خواستار شدند. به دنبال برگزاری این تظاهرات، 
درگیری هایی میان تظاهرات کنندگان و نیرو های پلیس 
به وقوع پیوست و معترضان با عصبانیت اعالم کردند که 

روند عادی زندگی شان مختل شده است.

رسانه های صهیونیســتی نیز تظاهرات علیه ناامنی 
در شــهرک های اشغالی را تائید کرده و روزنامه یدیعوت 
آحارانوت درباره تظاهرات شنبه شب گفت که معترضان 
به سوی خودروهای پلیس سنگ پرتاب کرده و همزمان 
شعار علیه کابینه بنت سر می دادند. همچنین گفته شده 
معترضان صهیونیست در حالی که سعی داشتند خیابان 
را ببندند، با مأموران پلیس درگیر شده و در این میان سه 
شهرک نشین بازداشت شدند. از سوی دیگر در خود تل آویو 
هم، صهیونیست ها شب یکشنبه مقابل خانه »نفتالی بنت« 
نخست وزیر رژیم تل آویو در شهرک »رعنانا« تجمع کرده 
و علیه وی شــعار دادند. آنهــا دولت بنت را بی کفایت و 
ناتوان از تأمین امنیت جانی شهرک نشینان خطاب کرده 
و خواستار اســتعفای وی شدند.عملیات العاد چهارمین 
عملیات جوانان فلسطینی علیه صهیونیست ها طی یک 
ماه گذشــته به شمار می رود که در نتیجه این عملیات، 

۱۸ صهیونیست زخمی و کشته شدند.
با این حال سرانجام نیروهای صهیونیستی پس از سه 
روز جست وجوی خانه به خانه، عصر یکشنبه از بازداشت 
عامالن عملیات العاد خبر دادند و پلیس، ارتش و سازمان 
اطالعات اسرائیل )شاباک( طی بیانیه ای مشترک مدعی 
شــدند که ۲ عامل عملیات مسلحانه در شهرک »العاد« 
در نزدیکی تل آویو بازداشت شدند. پلیس اسرائیل هم در 
حساب فیســبوک خود اعالم کرد که افراد مذکور اسعد 
یوســف اسعد الرفاعی )۱9 ســاله( و صبح عماد صبحی 
ابوشقیر )۲۰ ساله( دو فلسطینی از اهالی منطقه جنین 
بوده و در نزدیکی العاد بازداشت شده اند. هرچند این تاخیر 
در دستگیری جوانان فلسطینی خود یک رسوایی دیگر را 

به پرونده ضعیف نیروهای صهیونیستی افزود.
افزایش قابل توجه آمار تلفات صهیونیست ها

همزمان با برگزاری تظاهرات علیه ناامنی در مناطق 
مختلف فلســطین اشغالی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
پیشــین رژیم صهیونیســتی نیز با اذعان به ناامن شدن 
سراســر اسرائیل مدعی شــد که »طبق داده های ارتش 
اســرائیل، در عــرض یک ماه و نیم گذشــته در جریان 
عملیات های ضد اســرائیلی فلسطینیان، ۱9 اسرائیلی  را 
کشــته اند.« آمار تلفاتی که نتانیاهو اعالم کرده حتی از 
یک ماه قبل از آن افزایش قابل توجهی را نشان می دهد 
و وبگاه صهیونیســتی وای نــت پیشــتر در گزارش ماه 
گذشــته خود نوشته بود که در یک ماه ۱۵ اسرائیلی در 
عملیات های مختلف فلســطینی ها کشته شده اند. براین 
اساس با ادامه عملیات جوانان فلسطینی می توان انتظار 
داشــت که در روزها و ماه های آینــده حتی آمار تلفات 

اشغالگران بیشتر هم شود.

البته آمار تلفات صهیونیســت ها در منابع فلسطین 
بسیار بیشتر از منابع رسمی صهیونیست هاست و به نظر 
می رسد منابع رسمی در تل آویو در راستای کنترل جامعه 
صهیونیســتی و عدم افزایش وحشت و نگرانی ساکنان 
مناطق اشغالی، آمار تلفات خود را شدیداً سانسور و محدود 
می کنند. این گونه رفتار منابع صهیونیستی پیشتر هم در 
جریان جنگ ها و نبردهای نظامی مستقیم با گروه های 
مقاومت فلسطینی به کرات دیده شده و از جمله در جریان 
جنگ ســال گذشته »شمشــیر قدس«، صهیونیست ها 
 آمــار تلفات خود را به صورت قطره چکانی اعالم کرده و 
هیچ گاه به صورت رســمی آمار دقیق و واقعی از تعداد 

تلفات نیروهای خود را اعالم نکردند.
عقب نشینی از ترس انتقام

نکتــه جالــب در عملیات های اخیر فلســطینی ها 
علیه اشغالگری صهیونیست ها در آن است که مجریان 
و عامــالن ایــن عملیات های شــهادت طلبانه به طور 
عمده از کرانه باختری و حتی مناطق اشــغالی ۱94۸ 
هســتند، با این حال بی ثباتی و اوضاع ناامن در سراسر 
مناطق اشغالی، صهیونیست ها را دچار آشفتگی کرده و 
برخی از نمایندگان و مقامات سابق رژیم صهیونیستی 
و روزنامه نــگاران آنها روز جمعه به صراحت خواســتار 
ترور رهبر جنبش حماس شــدند. آنان مســئولیت دو 

عملیات مقاومتی اخیــر در »العــاد« شــرق تل آویو را 
با السنوار دانســتند، هرچند انتشار چنین گزارشی آن 
چنان با واکنش گروه های مختلف فلسطینی رو به رو شد، 

که صهیونیست ها را به عقب نشینی واداشت.
کمتر از چند ســاعت پــس از آنکــه »ابوعبیده«، 
ســخنگوی نظامی گردان های القسام نسبت به هر گونه 
تالش رژیم صهیونیســتی برای تــرور رهبران مقاومت 
هشدار داد،  ارتش رژیم صهیونیستی به رهبران سیاسی 
خود توصیه کرد که در حال حاضر از ترور »الســنوار«، 
رهبر جنبش حمــاس در نوار غزه صرف نظر کنند. این 
خبر را  خبرگزاری شهاب فلسطین نیز تائید کرد و گفت 
مقامات صهیونیستی به شــدت نسبت به اقدام و پاسخ 

نظامی گروه های مقاومت در غزه بیمناک هستند.
»ابوعبیده«، سخنگوی نظامی گردان های القسام در 
واکنش به تالش رژیم صهیونیســتی برای ترور رهبران 
مقاومــت هشــدار داده بود کــه: »هرگونــه گزندی به 
یحیی السنوار یا هر کدام از رهبران مقاومت زلزله ای در 
منطقه ایجاد خواهد کرد و واکنشــی بی سابقه به دنبال 
خواهد داشت.« وی همچنین افزود: این پاسخ به نحوی 
خواهد بود که نبرد »شمشیر قدس« در مقایسه با آنچه 
دشمن مشاهده خواهد کرد، یک اتفاق عادی خواهد بود 
و هــر کس که چنین تصمیمی بگیرد، فصل فاجعه باری 
در تاریخ رژیم صهیونیســتی نوشته و حماقتی مرتکب 
شــده اســت که با نابودی و خون، هزینه آن را پرداخت 

خواهد کرد.
همچنین خالد البطش عضو دفتر سیاســی جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین و هماهنگ کننده نیروهای ملی 
و اسالمی این کشــور، شنبه شب به رژیم صهیونیستی 
 هشدار داد: »ترور هریک از رهبران مقاومت و در رأس آنها، 
یحیی الســنوار به معنای آن است که اشغالگران درهای 

جهنم را به روی خود بگشایند.«
از سوی دیگر، در پی تشدید تنش در اراضی اشغالی 
و افزایش بی ســابقه عملیات های مقاومتی فلسطینیان 
و هالکت و زخمی شــدن ده ها اســرائیلی،  منابع آگاه 
در مصر روز شــنبه از ورود یک  هیئت امنیتی اسرائیل 
به قاهره خبر دادند. مرکز اطالع رسانی فلسطین در این 
ارتباط گزارش داده که ممکن اســت هیئت اســرائیلی 
موضوع ترور یحیی ســنوار رئیس دفتر سیاسی حماس 
در غزه را با مسئوالن مصری در میان بگذارد، هرچند با 
توجه به اعالم نگرانی های متعدد در تل آویو برای هرگونه 
اقدامی علیه رهبران مقاومت فلســطین، شــاید هیئت 
اســرائیلی تالش دارد تا قاهره را واسطه خود برای توقف 

اقدامات فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی کند.

پیروزی تاریخی جدایی طلبان ایرلندی 
در انتخابات محلی انگلیس

پادشاه عربستان بستری شد!


