
رزمایش دریایی آمریکا و 24 کشور دیگر
در میانه تنش ها با چین

رزمایــش بزرگ دریایی مشــترک به رهبری 
 نیــروی دریایی آمریکا در پاســیفیک و با حضور 
۲۵ کشور در میانه تنش ها بین واشنگتن و پکن در 

حال انجام است.
نیروی دریایی آمریکا اعالم کرده، متحدان آمریکا در 
منطقه آسیا-اقیانوسیه شامل ژاپن، کره جنوبی، نیوزیلند و 
فیلیپین در این رزمایش دو ساالنه به نام »لبه پاسیفیک« 
مشارکت دارند. این رزمایش دریایی در حالی انجام می شود 

که چین فشارهای نظامی را بر تایوان )و در واقع به آمریکا( 
ادامه می دهد. پکن این جزیره را بخشــی از قلمروی خود 
می داند و حتی اســتفاده از زور را بــرای بازگرداندن آن 
 تحت حاکمیــت خود رد نکرده اســت. کنگره آمریکا به 
جو بایدن، رئیس جمهوری این کشــور تاکید کرده بود تا 
از تایوان برای شرکت در این رزمایش دعوت کند اما بعدا 
بایدن برای اجتناب از درگیری و تنش بیشــتر با پکن از 

این اقدام امتناع کرد.

شرط انقالبیون یمن
برای تمدید آتش بس با ائتالف سعودی

در شــرایطي که بمباران و نقض آتش بس از سوي 
ائتالف متجاوز سعودي در یمن ادامه دارد، زمزمه هاي 
تمدید دوباره آتش بس به گوش مي رسد اما انقالبیون 

یمن می گویند، این بار شرایطی دارند.
»حسین العزی«، معاون وزیر خارجه دولت یمن در صنعا 
اعالم کرده بدون یک توافق مورداعتماد و صادقانه که شــامل 
تمام ابعاد باشــد امکان تمدید آتش بس وجود ندارد. این مقام 
یمني با اشــاره به شــرایط مورد نظر براي تمدید آتش بس با 

ائتالف متجاوز سعودي گفته اگر توافق های صادقانه و ملموس 
که شــامل تمام ابعاد انســانی و اقتصادی از جمله درآمدهای 
نفتی و گازی و حقوق ها باشد، محقق نشود نمی توان به صورت 
دروغین آتش بس را تمدید کرد... همگان از ارتش و کمیته های 
مردمی برای ازسرگیری نبردهاي آزاد سازی حمایت مي کنند. به 
پیشنهاد سازمان ملل متحد یک آتش بس دوماهه از دوم آوریل 
)۱۳ فروردین( در یمن برقرار شد که از مهم ترین مفاد آن ورود 

۱۸ کشتی حامل سوخت به بنادر الحدیده بود.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

  گزارش تایمز از جنگ اوکراین 
و »شکست کامل« تحریم های غرب علیه روسیه

 افزایش سرسام آور قیمت سوخت در انگلیس 
معترضان به خیابان ها ریختند

پیام پهپادهای حزب اهلل

کیهان بررسی می کند

 نگاهی تاریخی به مصونیت آهنین رژیم صهیونیستی در برابر قطعنامه های سازمان ملل

نگاه

کوتاه از سراسر جهان

تظاهرات در اوهایو علیه پلیس های قاتل و سیاه پوست ُکشی

سرویس خارجی-
روزنامه تایمز انگلیس در گزارشی به تاثیر تحریم های 
ضد روسی کشورهای غربی در ارتباط با جنگ اوکراین 
پرداخته و نوشــته »اگر هدف از این تحریم ها متوقف 
کردن ماشین جنگی روسیه در اوکراین بود، این تحریم ها 

کاماًل شکست خورده است.«
از 24 فوریه)5 اســفند ۱400( که جنگ اوکراین آغاز شد 
آمریکا و اروپا هزاران نهاد، شرکت و مقام روسی را تحریم و این 
کشــور را ظرف چند هفته به »تحریم شده ترین کشور جهان« 
تبدیل کردند. هدف از تحریم ها نیز کاماًل مشخص بود: »شکست 
پوتین و واداشتن روسیه از ادامه جنگ در اوکراین.« اما علی رغم 
همه این تحریم ها که گفته می شود بیش از 5 هزار مورد را شامل 
می شود جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد و پوتین مثل روز اول 
جنگ همچنان مصمم است که اهداف خود را در جنگ پیگیری 
کند. بسیاری از مناطق اســتراتژیک اوکراین به تصرف روس ها 
درآمده و اوضاع اقتصادی روســیه نیز، بدتر از اوضاع اقتصادی 
غرب نیست. تحریم ها در برخی حوزه ها مثل حوزه انرژی حتی 
به نفع روســیه تمام شده اســت. آژانس بین المللی انرژی اعالم 
کرده تولید نفت خام روســیه در ماه می )اردیبهشت( به حدود 
۱0.55 میلیــون بشــکه در روز افزایش یافته اســت. علی رغم 
تحریم های غرب، روسیه در اردیبهشت گذشته 20 میلیارد دالر 
افزایش درآمد داشته، زیرا افزایش قیمت ها باعث شده روسیه در 
مقایســه با آوریل )فروردین( ۱.۷ میلیارد دالر اضافی نفت تولید 
بفروشد. کارشناسان بانک »جی پی مورگان« آمریکا حتی هشدار 
داده اند که اگر روسیه تولید روزانه نفت خام خود را تا 5میلیون 
بشــکه کاهش دهد قیمت نفت با افزایش 4 برابری از ۱۱۱ دالر 
کنونی ممکن است به ۳۸0 دالر برسد. در چنین شرایطی است 
که روزنامه انگلیسی » تایمز« دســت به انتشار گزارشی زده و 
نوشته: »اگر هدف نشست هفته گذشته گروه ۷ اطمینان حاصل 
کردن از این بوده که ثروتمندترین کشــورهای جهان پشــت 

اوکراین هســتند، آن وقت به نظر این هدف محقق شــده است. 
آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانســه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و اتحادیه 
اروپا توافق کردند تا به دنبال راه هایی بگردند تا فشــار تحریم ها 
علیه اقتصاد روســیه را افزایش دهند اما اگر هدف تحریم های 
 اعمالی به رهبری کشــورهای غربی علیه روســیه، وادار کردن 
پوتیــن به پایان دادن به حمالتش در اوکراین و مذاکره با دولت 
این کشور جهت حل وفصل احتمالی این درگیری بوده، آن وقت 
این تحریم ها ناموفق بوده اند و به طور کامل شکست خورده اند.« 
به گزارش ایسنا در بخش دیگری از این گزارش آمده: »مقامات 
در واشنگتن و بروکسل شاید نخواهند این را بشوند اما حقیقت 
این اســت که پوتین امروز همان قدر به ادامــه دادن به جنگ 
متعهد است که در روز اول تهاجم متعهد بوده. رئیس جمهوری 
روسیه می داند که پایان دادن به جنگ اوکراین می تواند ضربه ای 
خطرناک به مواضع ژئوپلیتیک روسیه وارد کند و چنین اتفاقی 

حتی به قیمت بحران اقتصادی نیز نمی تواند رخ دهد. درک این 
مسئله برای بسیاری در غرب سخت است، چه برسد که بخواهند 

آن را بپذیرند.«
پیروز میادین جنگ

این گزارش می افزاید:»نیروهای روسیه در حال پیشروی در 
منطقه مرزی دونباس هستند. تسخیر سورودونسک پس از هفته ها 
 بمباران و همچنین تالش مداوم ارتش روســیه برای دور زدن 
مدافعــان اوکراینی در لیسیچانســک مقدمه ای بــرای تهاجم 
بزرگ تر روسیه علیه کراماتورســک و اسالویانسک  است. پنج 
ماه از جنگ می گذرد و اوکراینی ها با تلفات روزانه بیش از صدها 
نفر در وضعیت ســختی قرار دارند و پوتین از این مســئله آگاه 
است. تحریم های بیشــتر در زمانی که نیروهای روسیه باالخره 
درحال پیشروی هستند باعث نخواهد شد تا مسکو مسیر خود 
را اصالح کند.« تایمز می افزاید: »روســیه همچنین گام هایی از 

زمــان آغاز جنگ و حتی پیش از آن اتخاذ کرده تا از اقتصادش 
حفاظت کند. مســکو با قطع ارتباط با اروپا مشــتریان متنوعی 
پیدا کرده و نفت بیشتری به چین و هند- که تحریم های غرب 
دســت وپای آنها را نبسته است- صادر می کند. روسیه تخفیفی 
سی درصدی بر روی نفت خود گذاشته است و در این زمانه که 
تورم و قیمت های باال مطرح اســت، نمی توان چنین پیشنهادی 
را به سادگی رد کرد.تحریم ها علیه روسیه نیز برای سایر جهان 
-خصوصا کشورهای فقیری که برای تهیه گندم و جو به روسیه 
و اوکراین متکی هستند- بدون هزینه نبوده است. محاصره بنادر 
اوکراین توسط روســیه و محدودیت های مالی علیه شناورهای 
باری روســیه باعث افزایش قیمت منابع غذایی شده است. این 
وضعیت برای کشــورهای آفریقایی ناپایدار اســت و به همین 
خاطر اکثریت کشورهای آفریقایی ترجیح می دهند که به جای 

مجازات پوتین، جنگ سریع تر خاتمه پیدا کند.«
  انگلیس: هدف بعدی روسیه دونتسک است

وزارت دفاع انگلیس نیز مدعی شــد که هدف بعدی روسیه 
پس از تصرف کامل »لوهانســک«،  استان »دونتسک« در شرق 
این کشور خواهد بود.به گزارش ایرنا، در بیانیه ای که روز دوشنبه 
از سوی وزارت دفاع انگلیس منتشــر شد، آمده است: نیروهای 
اوکراینی از لیسیچانسک عقب نشینی کرده اند. این شهر آخرین 
مرکز عمده جمعیت باقیمانده در استان لوهانسک تحت کنترل 
اوکراین بود. اینک تمرکز روسیه به طور قطع روی تصرف استان 
دونتسک خواهد بود که بخش بزرگی از آن تحت کنترل نیروهای 
اوکراینی اســت.وزارت دفاع انگلیس از ابتدای جنگ در اوکراین 
آخرین ارزیابی های خود را از تحوالت در این کشــور به صورت 
روزانه گزارش می دهــد. انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین، به 
بازیگر فعالی در عرصه این نبرد تبدیل شده و با اتخاذ مواضع ضد 
روسی، ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی و اعمال تحریم  علیه 
روســیه به تنش  و درگیری ها دامن زده است. این کشور تقریبا 
هفته ای یک بار تحریم های جدیدی را علیه روسیه وضع می کند.

سه شنبه 14 تیر 1401  5 ذی  الحجه 1443    5 جوالی 2022  شماره 230۶5 

سرویس خارجی-
 کاهش جمعیت در آلمان به گزارش رسانه های این کشور منجر به 
کمبود شــدید نیروی کار در بخش های مختلف شده طوری که دولت 
فدرال برای حل این مسئله به راهکارهای مختلف از جمله تالش برای 

جذب نیروی کار از خارج روی آورده است.
کاهش نرخ رشــد جمعیت در کنار ســایر مســائل مثل کرونــا آلمان، 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا را با کمبود جدی نیروی کار مواجه کرده است. روزنامه 
»تاگس سایتونگ« آلمان در گزارشی در همین زمینه نوشته است: »همه جا 
کمبود پرســنل داریم. در این شرایط تجارت و سیاست باید در نزدیک شدن 
به بیکاران و مهاجران برای مبارزه با تغییرات جمعیتی انعطاف پذیرتر باشند.«
نویســنده این گزارش در ادامه به کمبود پرسنل در بسیاری از بخش ها از 
جمله نانوایی ها، مهد کودک ها و بیمارســتان ها اشاره کرده و نوشته: »کمبود 
نیرو در مهدکودک، کمبود کادر آموزشــی، کمبود صنعتگران در دســترس، 
رستوران های بســته، نبود کادر پرستاری و صف های طوالنی در فرودگاه ها به 
دلیل کمبود حمل کننده بار، همه این ها در برخی مکان ها این تصور را به وجود 

می آورد که کارگران با یک شعبده بازی ناپدید شده اند.«
 به گزارش تســنیم در ادامه این مطلب آمــده: »هیچ کس نمی داند که 
رکود اقتصادی ممکن اســت چه معنایی برای بازار کار آلمان در آینده نزدیک 
داشــته باشد. اما در حال حاضر نوعی جست وجوی بین المللی کارگران اعالم 
شده است. هوبرتوس هیل، وزیر کار فدرال آلمان اعالم کرده که اتباع خارجی 
از کشــورهای غیر اتحادیه اروپا، مانند ترکیه، به زودی به عنوان حمل کننده 
چمدان در فرودگاه های محلی کار خواهند کرد. انجمن هتل ها و رســتوران ها 
هم می خواهنــد در آینده نزدیک از کارکنان کشــورهای ثالث بدون در نظر 
گرفتن صالحیت هایشــان در صنعت پذیرایی محلی اســتفاده کنند. تاکنون، 
قانون مهاجرت تنها برای شهروندان بالکان غربی برای این منظور تسهیل شده 
است.« این گزارش می افزاید: »کمبود نیروی کار در آلمان نتیجه کاهش نرخ 
زاد و ولد و افزایش سن، گرایش به مدارک تحصیلی باالتر، مهاجرت به روستا 
و مهاجرت به دلیل همه گیری کرونا اســت. این تحوالت در این کشور دست 
کم گرفته شــده است. اکنون کمبود کارکنان نیاز به بازنگری دارد، سیاست و 
تجارت باید با امکانات کارمندان موجود و بالقوه ســازگار شــوند. اقتصاد باید 
معطوف به مردم باشد نه برعکس. این مستلزم تمایل به سازش و توافق است.«
»نانسی فایزر«، وزیر کشور آلمان هم اخیرا در سخنانی گفته بود: »کمبود 
نیروی کار در نتیجه همه گیری بسیار بدتر شده است. دولت فدرال آلمان حاال 
نه تنها می خواهد استفاده از امدادگران خارجی را برای هوانوردی آسان تر کند، 
بلکه وزیر کشور فدرال هم اکنون وعده مقررات مشابهی را برای صنعت غذا و 

هتل داری داده است.«
به نوشــته روزنامــه »دی ولت«آلمان، پس از اعمال مقــررات ویژه برای 
کارکنان فرودگاه، دولت فدرال آلمان حاال در حال برنامه ریزی برای مهاجرت 
ساده کارگران از خارج از کشــور برای صنعت مهمان نوازی است.وزیر کشور 
آلمان گفت: کمبود شــدید کارگران ماهر در حمل ونقل هوایی و همچنین در 
بخش هــای پذیرایی و هتلداری وجود دارد. وی افــزود: هوبرتوس هیل، وزیر 
کار فــدرال آلمان و من می دانیم که باید کار را برای کارگران خارجی در این 
بخش ها آســان کنیم. وی اعالم کرد که بنابراین او همراه با هایل تغییراتی را 
در ســال جاری برای آوردن کارگران خوب به آلمان پیشــنهاد خواهد کرد. 
کارگاه های صنعتی آلمان هم با کمبود شدید نیروی متخصص رو به رو هستند. 
اتحادیه مرکزی صنعتگــران آلمان هم اکنون ۱50هزار فرصت شــغلی را به 
اداره های کار اعالم کرده اســت.یک سخنگوی این اتحادیه گفته است، از آنجا 
که تمام کارگاه ها نیروی کار مورد نیاز خود را به آژانس های کار اعالم نکرده اند، 
تخمین زده می شود که در سطح آلمان حدود 250هزار نیروی کاری صنعتگر 

نیاز است و این روند سیر صعودی دارد.
گفتنی است، جمعیت جوان از جمله مهم ترین مولفه ها برای توسعه است 
که برخی کشورهای صنعتی آرزوی داشتن آن را دارند. پیر شدن جمعیت نیز 
یکی از بزرگ ترین دغدغه های این کشورهاســت که تالش می کنند، با جذب 

آن از کشورهای دیگر، بر این مشکل غلبه کنند.

سرویس خارجی-
در پی قتل جوان ۲۵ ســاله سیاهپوست آمریکایی 
به دست افســران پلیس »آکرون« ایالت اوهایو آن هم 
به ضرب 60 گلوله! مردم برای چهارمین شب متوالی به 

خیابان ها آمدند و با پلیس های قاتل درگیر شدند. 
کشتار ســیاهان توسط پلیس آمریکا این بار در اوهایو رخ 
داده و خشــم مردم را برانگیخته است. براساس گزارش ها، در 
ســال گذشــته میالدی بیش از یک هزار و 40 نفر )غالبا سیاه 
پوست( به دست پلیس هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده اند. 
مطابق آمار موجود، اگرچه در میان کشته شدگان سال گذشته 
سفیدپوست هم دیده می شود، اما شمار سیاه پوستان کشته شده 
به میزان غیر قابل مقایسه ای باالتر است. بنابر آمارهای رسمی 
اعالم شــده، سیاه پوســتان اگرچه کمتر از ۱۳ درصد جمعیت 
آمریکا را تشــکیل می دهند، اما بیش از دو برابر سفیدپوستان 
بدســت پلیس این کشور کشته می شــوند. همین مسئله نیز 
حساســیت ســیاهان آمریکا را برانگیخته و آنها نژادپرســتی 
ســاختاری حاکم بر پلیس این کشــور را دلیل کشتار سیاهان 
می دانند. پلیس آمریکا در جدیدترین رفتار نژادپرستانه اش 90 
بار به ســمت یک جوان 25 ساله سیاه پوست شلیک کرده که 
60 گلوله به وی اصابت کرده است. این جنایت در جریان یک 
عملیات تعقیب و گریز در شهر »آکرون« ایالت اوهایو رخ داده و 
بدین تریب آتش خشم مردم آمریکا از رفتارهای تبعیض آمیز و 

نظام خشونت بار پلیس این کشور را دوباره دامن زده اند.
شهر خواهد سوخت

روزنامه انگلیســی »دیلی میل« در این خصوص گزارشی 
تهیــه کرده و نوشــته، در چهارمیــن روز از اعتراض ها پس از 

شلیک مرگبار نیروهای پلیس »آکرون« به »جیلند واکر« جوان 
سیاهپوست آمریکایی، نیروهای امنیتی این شهر روز )یکشنبه( 
برای متفرق کردن معترضان که مقابل ساختمان دادگاه تجمع 
کرده بودند و علیه پلیس شعار می دادند، از گاز اشک آور استفاده 
کردند. این گــزارش در ادامه می افزاید، نیروهای پلیس آکرون 
ده ها گاز اشک آور را به سمت معترضانی شلیک کردند که مقابل 
دادگاه اصلی شهر تجمع کرده بودند. ویدئویی که در شبکه های 
مجازی منتشــر شده ، آتش گرفتن سطل های زباله در نزدیکی 
ادارات پلیس آکرون را نشان می دهد. یکی از معترضان توئیت 
زده که: »شهر خواهد سوخت. گاز اشک آور مستقر شده  است. 
عدالت برای جیلند واکر. اداره پلیس آکرون را منســوخ کنید. 

آنها پرچم خط آبی را به اهتزاز درآورده اند. به مرکز شهر بیایید 
به افراد بیشتری نیاز داریم« جمعیت مقابل دادگاه آکرون فریاد 

می زدند: » این پلیس های نژادپرست باید بروند.«
طبق این گــزارش،  دور جدید اعتراض ها علیه خشــونت 
پلیس آمریکا درست ساعاتی پس از آن آغاز شد که اداره پلیس 
آکرون، تصاویر دوربین کمری نیروهای پلیس را منتشر کرد که 
در آن تیراندازی مرگبار به واکر نشان داده شده بود. به گزارش 
فارس »واکر« 25 ســاله روز 2۷ ژوئن )ششــم تیر ماه( پس از 
آن که نیروهای پلیس به دلیل تخلف رانندگی به وی دســتور 
ایســت دادند و در جریان یک عملیات تعقیب و گریز 90 بار به 
وی تیراندازی کردند، جان خود را از دست داد. به گفته پلیس، 

مامــوران پس از خروج از خودروی خود تالش کردند واکر را با 
استفاده از شوکر دستگیر کنند اما در نهایت شروع به تیراندازی 

کردند زیرا او همچنان فرار می کرد.
نگرانی ها از باالگرفتن اعتراض ها

از سوی دیگر رسانه های آمریکایی در پی انتشار ویدیوهایی 
از صحنــه قتل این جــوان سیاه پوســت از نگرانی مقامات 
 ایالتی مبنی بر باالگرفتن اعتراضات و به خشــونت کشــیده 
شــدن این راهپیمایی ها خبر دادند. به گزارش ایرنا،روزنامه 
لس آنجلس تایمز در گزارشی نوشــت: این مرد سیاه پوست 
که راننده یک شــرکت تحویل غذا بوده، بــه دنبال تعقیب 
و گریز پلیس هدف شــلیک پلیس قرار گرفت و کشــته شد. 
مقامات می گویند هشت افسر پلیس، واکر را در یک پارکینگ 
محاصره کرده و به سمت وی شلیک کردند.بنابرگزارش این 
روزنامه آمریکایی، بررســی های پزشــک قانونی شهر اکرون 
نشان می دهد ۸0 گلوله به سمت این جوان شلیک شده که 
60 گلوله به وی اصابت کرده اســت.   بر اســاس این گزارش 
پلیس اکرون پیش تر ادعا کرده بود واکر به ســمت افســران 
پلیس حمله کرده و ماموران هــم در مقابل وی را تهدیدی 
مرگبار دانســته و به او شلیک کرده اند. اما ویدئوهای منتشر 
شــده از ســوی پلیس هیچ گونه نشــانه ای از تهدید را ثابت 
نمی کند. پلیس اکرون در پی قتل این مرد ســیاه پوست در 
بیانیه ای خاطرنشان کرده بود که واکر به اعالن افسران مبنی 
بر توقف توجهی نکرده و پس از تعقیب و گریز ســعی داشته 
با اســلحه  اش به سمت ماموران شــلیک کند. اما ویدئوهای 
بدســت آمده از یونیفرم افسران پلیس حاضر در صحنه قتل 

نشان می دهد واکر مسلح نبوده است.

با افزایش شدید قیمت سوخت در انگلیس بسیاری از مردم و راننده ها 
اقدام به بســتن خیابان ها و برگزاری تجمع کرده اند. آنها دولت بوریس 
جانســون را مقصر می دانند و خواستار خروج فوری کشورشان از جنگ 

اوکراین هستند.
معترضان به افزایش قیمت ســوخت در انگلیس و ولز جنوبی با به راه انداختن 
تظاهراتــی چندین بزرگــراه و اتوبان را بند آوردند که باعــث تاخیر و اختالل در 
بخش هایی از سیســتم بزرگراهی شــدند. معترضان از کامیون هــا، ون ها و موانع 
جــاده ای برای بنــد آوردن بزرگراه ها در بخش هایی از این کشــور از جمله غرب 
انگلستان، جنوب ولز، اسکس، یورکشایر و لینکلن شایر استفاده می کنند. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، در جنوب ولز، پلیس از قبل به ســامان دهندگان این 
اعتراضات هشــدار داده بود که نباید در بزرگراه ها توقف کنند یا نباید سرعت آنها 
کمتر از ســی مایل در ساعت باشد. سامان دهندگان این اعتراضات در شبکه های 
اجتماعــی نیز فراخــوان داده و آن را مقاومت در برابر قیمت ســوخت نام دادند. 
همچنین مردم پایتخت انگلیس در اجتماعی گســترده نســبت به افزایش قیمت 
ســوخت و مواد غذایی در این کشــور اعتراض کردند. هزاران نفر از شــهروندان 
انگلیس دیروز در اعتراض به افزایش هزینه های زندگی در لندن راهپیمایی کردند. 
تظاهرات کنندگان هنگام عبور از خیابان محل اقامت نخســت وزیر، او را هو کردند. 
این اعتراضات در حالی برگزار می شــود که پر کردن باک یک خودروی خانوادگی 
55 لیتــری با گازوئیل اکنون ۱05.0۱ پونــد )۱2۸.۱4 دالر( و با بنزین ۱0۱.۷۷ 
پوند )۱24.۱9 دالر( هزینه به همراه دارد.گفتنی است، قیمت سوخت از چند ماه 
پیش در انگلیس به باالترین میزان در تاریخ این کشــور رسیده است و به ویژه در 
آزادراه ها و مناطق دور از شــهر قیمت ســوخت خودرو از دو پوند در هر لیتر هم 
فراتر رفته و اعتراض های گسترده ای را به بار آورده است. دولت این کشور می گوید 
افزایش قیمت جهانی سوخت موجب افزایش بهای آن در این کشور شده است، اما 
معترضان می گویند دولت می تواند دست کم مالیات بیست درصدی ارزش افزوده 
درباره ســوخت را کم کند تا اندکی قیمت آن کاهش یابد، اما دولت تا کنون حاضر 

به این کار نشده است.
وضعیت مشابه در آلمان

»اوالف شــولتس« صدراعظم آلمان نیز ضمن ابراز نگرانی نســبت به افزایش 
قیمت انرژی گفته: افزایش قیمت انرژی در آلمان نگران کننده اســت، اگر قبوض 
انرژی به طور ناگهانی چند صد یورو افزایش یابد، مبلغی است که بسیاری از مردم 
واقعــاً نمی توانند با آن کنار بیایند و در نهایت موجب انفجار اجتماعی می شــود. 
شــولتس تاکید کرد که برای حل بحران اقتصــادی در حوزه انرژی به دنبال یک 

فرآیند طوالنی مدت است.

فرمانده ارتش رژیم صهیونیســتی هم اذعان کرد که مقاومت لبنان 
توان آن را دارد »نقاط راهبردی اسرائیل« را هدف قرار دهد.

در حالی که مناقشــه بر سر میدان گازی »کاریش« در آب های محل اختالف 
لبنــان و رژیم آپارتاید اســرائیل، بار دیگر تهدید حزب اهلل را علیه رژیم اشــغالگر 
جدی تر و نزدیک تر کرده است، نگرانی در میان صهیونیست ها تشدید شده است و 

هر از گاهی رسانه ها یا یکی از از مقامات صهیونیستی این نگرانی را بروز می دهد.
در همین مورد المیادین به نقل از رســانه های رژیم صهیونیستی گزارش داد 
که »عمیر آویوی« ســرهنگ ارتش ذخیره اسرائیل معتقد است حزب اهلل توانایی 
هــدف قرار دادن اهداف راهبــردی در اســرائیل را دارد. وی تأکید کرد که دلیل 
اصلی این توانایی، صدها پهپادی اســت که حزب اهلل به منظور انجام این حمالت 
در اختیار دارد. همچنین رســانه های اسرائیلی اعالم کردند، هدف پهپادهایی که 
حزب اهلل به ســمت میدان کاریش شلیک کرد ارسال پیامی برای اسرائیل بود که 
مفاد آن این اســت باید به خواسته های ما جواب بدهید. حزب اهلل لبنان قادر است 
در آِن واحد با صدها پهپاد به اهداف اســتراتژیک در اســرائیل حمله کند. سایت 
»واال«رژیم صهیونیســتی نیز در این باره خبر داده کــه: »عملیات حزب اهلل برای 
مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی و دامنه نیروهایی که ارتش اسرائیل برای حمایت 
از منطقــه و مقابله با تهدیدات دیگر اختصاص می دهــد، پیامدهای مهمی دارد. 
همچنین کارکنان میدان گازی کاریش دیگر احساس امنیت نمی کنند چراکه امروز 
دیدند که حزب اهلل اگر تصمیم بگیرد هدف پهپادها را از نظارت به حمله تغییر دهد 
یا موشک ها را به سمت سکو شــلیک کند چه اتفاقی می افتد.« به گزارش ایسنا، 
رســانه ها اعالم کردند، حزب اهلل توانایی ها و امکاناتی دارد که بسیار بااهمیت تر از 
امکاناتی اســت که در روز گذشته آن را نشان داد. هدف اصلی آن ارسال پیام بود 
نه ضرر رساندن. حرف آخر درباره نبرد بر سر آب های اقتصادی هنوز گفته نشده و 
احتماال ادامه داشته باشد. حفاظت از سکوی گازی کاریش که در ۱00 کیلومتری 
ساحل قرار دارد پیچیده تر از حفاظت از سکوی لفیتان است که در ۱0 کیلومتری 

ساحل است.
تهدید اصلی علیه میدان گازی کاریش

در حالی که رژیم موقت صهیونیستی روز شنبه از رهگیری چند پهپاد متعلق 
بــه حزب اهلل لبنان خبــر داد، اما مقامات ارتش این رژیــم تصریح کردند که این 
هواپیماها هدف آسانی برای رهگیری هستند و تهدید حیاتی که باید با آن مقابله 
کنند موشــک پیشرفته »یاخونت« حزب اهلل و ســوریه است. به گزارش فارس، به 
گفته مقام های ارشــد رژیم موقت صهیونیســتی، تهدید اصلی موشک های کروز 
یاخونت است که در زرادخانه ارتش سوریه نیز قرار دارد. این موشک ها بسیار سریع 
پرواز می کنند و به اپراتورهای سامانه موشکی زمان برای تصمیم گیری نمی دهند.

اعتراف رسانه های اسرائیلی به ناکامی رژیم صهیونیستی
خبر دیگر آنکه رسانه های اسرائیلی از ناکامی رژیم صهیونیستی در هدف قرار 
دادن پهپادهای حزب اهلل خبر دادند. به گزارش ایرنا، مرکز اطالع رســانی فلسطین 
روز دوشنبه به نقل از رسانه های اسرائیلی نوشت: »نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 
برای سرنگونی پهپادهای حزب اهلل برفراز سکوی میدان گازی »کاریش« با مشکل 

مواجه شدند و یکی از موشک ها هدف خود را از دست داد.«

امارات
فارس: منابع رســانه ای روز دوشــنبه، از وقوع یک آتش سوزی در نزدیکی 
ســاختمان های واقــع در خیابان فــرودگاه ابوظبی در امارات خبــر دادند. این 
آتش ســوزی که در خیابان فرودگاه ابوظبی به وقوع پیوسته، »گسترده« عنوان 

شده اما جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده است. 
عراق

شفق نیوز: ائتالف دولت قانون از معرفی »نوری مالکی« رئیس ائتالف »دوله 
القانون«، برای تصدی پســت نخست وزیری عراق خبر داده است. وی در نشست 
یکشنبه شــب با اعضای فراکســیون این ائتالف به بررسی جدیدترین تحوالت 
سیاســی کشــور پرداخته بود. مالکی با اشــاره به اینکه در چارچوب هماهنگی 
کمیته هایی برای انجام مذاکرات با نیروهای فعال در جریان سیاســی تشــکیل 
شــده، ابراز امیدواری کرده بود که این کمیته ها به نتایجی برســند که منجر به 

نشانه هایی در تشکیل دولت جدید پس از پایان تعطیالت عید قربان شود. 

انگلیس
ایسنا: ارتش انگلیس شامگاه یکشنبه از هک شدن حساب کاربری خود در 
دو شبکه اجتماعی توئیتر و یوتیوب خبر داد. وزارت دفاع انگلیس همچنین اعالم 
کرده که تحقیقات در این رابطه در جریان اســت. کانال یوتیوب ارتش انگلیس 
ویدئوهایی را درباره رمز ارزها و ایالن ماســک، میلیاردر آمریکایی نشــان داد و 
 NFT حســاب رسمی توئیتر ارتش انگلیس هم پست هایی را مرتبط با رمز ارزی
بازتوئیت کرد. حمله سایبری علیه ارتش انگلیس جدیدترین حادثه هکری است 

که این سازمان را تحت تاثیر قرار داده است.

سودان
خبرگزاری فرانسه: اعتراضات سودانی ها در خیابان های خارطوم، پایتخت 
این کشور و مناطق اطراف آن یکشــنبه برای چهارمین روز پیاپی ادامه داشت. 
همزمان با اعتراضات در ســودان، نیروهای ارتش و نیروهای واکنش ســریع در 
مسیرهای اصلی شهر خارطوم مســتقر شده و خودروهای زرهی خود را مستقر 
کردنــد، همچنین در دو روز گذشــته نیروهای امنیتی ســودان ســعی کردند 

تظاهرکنندگان را با استفاده از فشار آب و گاز اشک آور پراکنده کنند.
ترکیه

خبرگزاری صدا و سیما: ترکیه با حمالت هوایی، غیرنظامیان دهوک عراق را هدف 
قرار داد. جنگنده های ترکیه بار دیگر محله های مســکونی شهرســتان العمالیه در استان 
دهوک کشور عراق را بمباران کردند. به گفته منابع رسانه ای و شاهدان عینی، جنگنده های 
ترکیه العمالیه را هدف قرار دادند که به خســارت های مادی زیادی منجر شد. ترکیه این 
حمالت هوایی را با ادعای تحت تعقیب قرار دادن نیروهای حزب »پ.ک.ک« انجام می دهد.

فرمانده صهیونیست: تمام نقاط راهبردی ما 
در تیررس موشک های حزب اهلل است

 سرویس خارجي-
مداوم  و  تاریخــي  بــه  دهن کجي هــاي  توجه  با 
صهیونیست ها به مجامع و سازمان هاي بین المللي آن هم 
با توجه به مصونیت آهنین این رژیم، به نظر مي رسد که 
فقط گروه هاي مقاومت و سالح است که مي تواند اقدامات 
غیرقانوني صهیونیست ها از جمله حفاري هاي غیرقانوني 
در اطراف مسجداالقصي را متوقف کنند نه سازمان هاي 

بین المللي.
  بي اعتنایي صهیونیســت ها به قطعنامه و ســازمان هاي 
بین المللي که با حمایت هــای غیرعادی غرب صورت می گیرد 
موضوع تازه اي نیست و شواهد بسیاري در ارتباط با این موضوع 
در دست است. با وجود آن که بسیاري مي دانند که دهن کجي 
تل آویو به قطعنامه ها و سازمان هاي بین المللي عادت تاریخي 
این رژیم اســت، اما به تازگي وزارت خارجه فلسطین با صدور 
بیانیه اي براي توقف حفاری هاي غیرقانوني در زیر مسجداألقصی 
و محیط اطراف آن دست به دامان جامعه جهاني و سازمان هاي 
بین المللي شــده است که به نظر می رســد، به نتیجه نخواهد 
رسید! درخواست از سازمان هاي بین المللي براي توقف رژیمي 
که حتي قطعنامه هاي سازمان ملل را نیز نادیده مي گیرد، اگرچه 
خیلي خوش بینانه به نظر مي رسد، اما وزارت خارجه فلسطین 
از جامعه جهانی و ســازمان های بین المللی خواسته تا در قبال 
حفاری های غیرقانوني رژیم اشــغالگر قدس در اطراف مســجد 
االقصي، ســکوت نکنند. به گفته خبرگزاری وفا، وزارت خارجه 
فلسطین در بیانیه خود خواستار اجبار رژیم اشغالگر به پایبندی 
به وضعیت موجود در مســجداألقصی براســاس قطعنامه هاي 
سازمان ملل شده است. در این بیانیه درباره تالش های تل آویو 
برای تغییر واقعیت تاریخی مسجداألقصی و وضعیت حقوقی آن 
هشدار داده شده است. رژیم صهیونیستي اگرچه مولود نامشروع 
قطعنامه هاي ســازمان ملل است، اما همواره به صورت تاریخي 

حتي به سازمان ملل هم رحم نکرده است. در ۱0 نوامبر ۱9۷5، 
»حییم هرتزوگ«، سفیر وقت رژیم صهیونیستي در سازمان ملل 
متحد و پدر »اسحاق هرتزوگ«، رئیس فعلي رژیم صهیونیستي 
پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل ایستاد و متن قطعنامه 
۳۳۷9 را که در همان روز تصویب شده بود، به طرز ناباورانه اي 
پاره پاره کرد تا اعالم کند که تل آویو هیچ ارزشي براي سازمان 
ملل قائل نیست. در قطعنامه ۳۳۷9 سازمان ملل به نژادپرستی 
و تبعیض نژادی در فلسطین اشــغالي اشاره شده بود و پس از 
تصویــب این قطعنامه، یک بلوار بزرگ در حیفا که به افتخار به 
نام سازمان ملل نامگذاری شــده بود، به سرعت توسط شورای 
شهر حیفا به »بلوار صهیونیسم« تغییر نام داد. در واقع خیابانی 
که زمانی برای قدردانی صهیونیســت ها از ســازمان ملل متحد 
نامگذاری شده بود، سه دهه بعد به دلیل تصمیم متفاوت همان 
ســازمان، نامش تغییر داده شد. حتي با فشــار مداوم تل آویو، 
بعدها سازمان ملل از مصوبه قبلي خود درباره ن ژادپرستي رژیم 
صهیونیستي عقب نشــیني کرد و قطعنامه ۳۳۷9 در دسامبر 
۱99۱ لغو شــد. لغو قطعنامه نژادپرستي رژیم صهیونیستي در 

۱99۱ و ۱6 سال پس از تصویبش این پیام را به صهیونیست ها 
داد که با قلدري و حتي رفتارهاي غیردیپلماتیک در صحن مجمع 
عمومي مي توانند حرف خود را به کرسي بنشانند. از طرف دیگر 
از زمان تصویب قطعنامه ۳۳۷9 در ســال ۱9۷5 ، گردن کشي 
رژیم صهیونیستي نسبت به ســازمان های بین المللی و قوانین 
بین المللی حتی یک ســانتی متر هم تغییر نکرده است. همین 
سال گذشته و نزدیک به نیم قرن بعد از »حییم هرتزوگ«،  بود 
که »گیالد اردان«، ســفیر کنونی رژیم صهیونیستي در سازمان 
ملل کاری مشــابه با همکار گذشته خود انجام داد و  در  اکتبر 
202۱ پشــت همان تریبون مجمع عمومي ایســتاد و گزارش 
ساالنه شورای حقوق بشر سازمان ملل را پاره کرد. تکرار این دو 
اقدام براي همه ثابت کننده این موضوع است که صهیونیست ها 
کوچکترین ارزشي براي سازمان هاي بین المللي قائل نیستند و 
این ســازمان ها تنها زماني براي آنها کاربرد دارد که اشغالگري 
آنان را توجیه کنند. صهیونیســت ها در ســال هاي گذشته نیز 
تالش هاي زیادي براي بي اعتبار کردن شــخصیت ها و ناظران 
بین المللي منتقد خود انجــام داده اند. از جمله »ناوی پیالی« 

به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و ریاست کنوني 
کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره غزه را که بمباران برج هاي 
خبري و ســاختمان خبرگزاري ها در نوار غزه را محکوم کرد، به 
یهودي ستیزي متهم مي کنند و »ریچارد گلدشتاین«، مسئول 
تیم تحقیق سازمان ملل در جنگ 200۸-2009 غزه را به فساد 
مالي متهم کردند و »فاتو بنسودا«، دادستان ارشد سابق دادگاه 
کیفری بین المللی را پس از آن که او تحقیقات در مورد جنایات 
جنگی مشکوک توســط اسرائیل را آغاز کرد، به کینه اي بودن 
علیه یهودیان متهم کردند. با این شــرایط مشــخص است که 
چندان نمي توان امیدي داشــت که صهیونیست ها تحت فشار 
مجامع و سازمان هاي بین المللي، حفاري هاي غیرمجاز خود در 
اطراف مســجداالقصي را متوقف کنند و از این رو شــاید تنها 
پاسخ مقاومت فلسطین است که مي تواند تحرکات ضداسالمي 
صهیونیســت ها در اطراف مسجداالقصي را متوقف سازد. اوضاع 
داخلي در ســرزمین هاي اشــغالي هم به شدت بي ثبات است. 
همزمان که رژیم صهیونیســتی با انحــالل کابینه و اختالفات 
داخلی دست و پنجه نرم  می کند، بیش از دو هزار نفر از ساکنین 
تل آویو دســت به اعتراض زدند. روزنامه تایمز آف اسرائیل  روز 
یکشنبه در این ارتباط نوشت، ساکنین تل آویو در تجمعی شبانه 
در یکی از میادین اصلی به افزایش سرســام آور بهای مسکن و 
هزینه های زندگی اعتراض کردند. عالوه بر این اعتراضات، کمپین 
اعتراض به افزایش قیمت ها در رسانه های اجتماعی نیز توانست 
 22 هــزار حامی پیــدا کند. البته تظاهرات شــبانه در تل آویو 
تنها واکنش ســاکنان مناطق اشــغالي به اوضــاع بي ثبات در 
فلسطین اشغالي نیست، بلکه در حال حاضر چند ماهي است که 
اتحادیه هاي مختلف صنفي و کارگري در فلسطین اشغالي دست 
به تحصن و اعتراض مي زنند. یکي از مهم ترین تحصن هاي چند 
هفته گذشته نیز، تحصن آموزگاران و معلمان به شرایط نامساعد 

معیشتي بوده است که این اعتراضات همچنان ادامه دارد.

روزنامه تاگس سایتونگ آلمان:
کاهش زاد و ولد و کمبود نیرو
اقتصاد آلمان را تهدید می کند

امین االسالم تهرانی
چنان که اوایل همین هفته در خبرها آمد، گروه شهیدان »جمیل سکاف« 
 و »مهدی یاغی« از حزب اهلل لبنان، سه پهپاد غیرمسلح و در  اندازه های مختلف 
به سمت منطقه مورد مناقشــه میدان »کاریش« به پرواز درآوردند. حزب اهلل 
تأکید کرد ، مأموریت این پهپادها ، شناسایی بوده و »مأموریت مورد نظر انجام 
شد. پیام نیز ]به صهیونیست ها[ رسید. پیروزی فقط نزد خداوند عزیز و جبار 

است«.
باید توجه داشــت که میدان گازی- نفتی »کاریش« به وســعت ۱4۳0 
کیلومتر مربع در منطقه 29 مرزی میان آب های لبنان و اراضی اشــغالی قرار 
دارد. لبنان تأکید دارد که بخش بزرگی از این میدان نفتی درون مرزهای این 
کشــور قرار دارد و در مقابل ، رژیم آپارتاید اسرائیل نیز مدعی است که سراسر 
این منطقه تحت حاکمیت این رژیم اســت. چندی پیش دبیرکل حزب اهلل به 
مسئله غارت گاز و نفت لبنان توسط رژیم آپارتاید اسرائیل از میدان »کاریش« 
اشــاره کرد و گفت مقاومت اجازه نخواهد داد این رژیم بتواند منابع لبنان را 
غارت کند. او با اعالم اینکه »همه گزینه ها روی میز اســت« تاکید کرد رژیم 

اسرائیل هر اشتباهی کند نتیجه آن موجودیتی خواهد بود، نه راهبردی!
اما »پیامی« که از طرف حزب اهلل به رژیم آپارتاید اسرائیل رسید چه بود؟ 
برای پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که مقاومت نشان داد توانایی هدف 
قرار دادن میدان گازی کاریش و نفوذ به این منطقه را دارد. باید توجه داشت 
که پهپاد های حزب اهلل غیرمســلح بودند و ایــن در خود یک پیام که »همین 
پهپادها ممکن اســت دفعه دیگر مسلح باشند«. حزب اهلل می تواند پهپاد های 
بزرگ تر و پیشرفته تر که توانایی عبور از پدافند هوایی دشمن را دارند، ارسال 
کند؛ بــه گفته »احمد قبالن«، مفتی جعفری لبنان، تاریخ با پهپاد ســاخته 
می شــود ، نه بر روی کاغذ. مقاومت سالح های دیگری هم در اختیار دارد که 
می تواند از آنها برای متوقف کردن اکتشــاف در میدان گازی کاریش استفاده 
کند؛ چنان که یکی از تحلیلگران عرب نوشته بود که سناریوهای زیر پیش بینی 
می شــود: اول؛ بمباران سکوهای گازی و نفتی اســرائیل در دریای مدیترانه. 
دوم؛ بمباران ناو جنگی اســرائیل مانند ناو موشک انداز »حانیت«. سوم؛ اعزام 
کماندوهای دریایــی حزب اهلل در یگان رضوان برای هــدف گرفتن بندرها و 
سواحل اســرائیلی و اجرای عملیات استشهادی. چهارم؛ شعله ور شدن جنگ 

منطقه ای تمام کشورهای محور مقاومت علیه رژیم اشغالگر.
شــاید پیام اول حزب اهلل این بود که مقاومت پایبند به همه حقوق لبنان 
و لبنانی هاســت و این آب ها متعلق به لبنانی هاست. این پیام همچنین برای 
میانجــی آمریکایی بود که بی طرف هم نیســت ، پیام این بود که نمی توان به 
شیوه فعلی ، مذاکرات درباره میدان های گازی را پیگیری کرد و باید جانبداری 
آشــکار از دشمن اســرائیلی را متوقف کند ، چرا که راه های دیگری نیز برای 
برخورد با این مســئله هست. جالب توجه است که برخی از تحلیلگرا ن حتی 
معتقد هســتند که بدون شک مقاومت پیش از این هم پهپاد هایی را فرستاده 
بود ، اما ، چون دشمن آن را اعالم نکرده ، حزب اهلل هم آن را علنی نکرده است. 
چنان کــه چندی پیش یک پایگاه خبری عبری فاش کرد مقاومت در ســال 
20۱6 عملیات دریایی علیه اسرائیل اجرا کرد ، ولی حزب اهلل خود پیش تر هیچ 

سخنی از آن به میان نیاورده بود.


