
 نیویورک پست: بایدن ناتوان است 
او بایدآبرومندانه استعفا کند

سیاستمدار دموکرات و رئیس سابق شورای شهر 
نیویورک در تحلیلی برای روزنامه نیویورک پست از 
بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست قبل از این که دیر 

شود از سمت خود آبرومندانه استعفا کند.
 »آنــدرو اســتین«:»با قریب الوقــوع بــودن پیــروزی 
جمهوری خواهان در انتخابات میــان دوره ای آمریکا، بایدن با 
مشکالت متعددی رو به رو است. از جمله این مشکالت می توان 
به محبوبیت پایین این رئیس جمهوری، نگرانی هایی درخصوص 

وضعیت سالمت جسمی او، دستورکار داخلی شکست خورده 
که هیچ راه رو به جلویی ندارد و اشتباهات او در حوزه سیاست 
خارجه اشاره کرد.« وی در ادامه نوشته است: همزمان با اینکه به 
میانه راه رئیس جمهوری آمریکا نزدیک می شویم، واضح است که 
برای او زمان آن فرا رسیده که جایگاهش را در تاریخ به عنوان 
رئیس جمهوری انتقالی بپذیرد و آبرومندانه استعفا کند. در ادامه 
این تحلیل آمده است:عملکرد بایدن، حزب دموکرات ها را در 
انتخابات میان دوره ای آمریکا در مسیر خطرناکی قرار می دهد. 

 ترس از حمالت هکری 
انتخاب نخست وزیر انگلیس  را به تعویق انداخت

با هشدار سرویس های اطالعاتی انگلیس نسبت به 
 آسیب پذیری سیستم های رأی گیری در برابر حمالت هکری، 
فرآیند انتخاب نخست وزیر در این کشور به تعویق افتاد.

حزب حاکِم محافظه کار انگلیس روز چهارشنبه اعالم کرد 
پس از هشدار سرویس های اطالعاتی این کشور درباره خطر 
تقلب در انتخابات، رای گیری برای انتخابات رهبری این حزب 
را به تعویق انداخته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
 قرار بود اوایل این هفته برگه های رای برای حدود ۱۸۰ هزار 

عضو حزب ارسال شود تا بتوانند رهبر بعدی حزب که جانشین 
بوریس جانسون خواهد شد را انتخاب کنند. حزب محافظه کار 
اعالم کرد به توصیه مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس تصمیم 
به »افزایش امنیت« انتخابات گرفته اســت. گفتنی اســت، 
اعضای حزب محافظه کار که حزب حاکم بر انگلیس اســت، 
بین »لیز تراس«، وزیر امور خارجه و »ریشی سوناک«، وزیر 
سابق خزانه داری یک نفر را انتخاب خواهند کرد تا جانشین 

»بوریس جانسون« شود.
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فرجام بازی آمریکا با آتش در شرق آسیا

تایوان:ازهواودریاتوسطچینمحاصرهشدهایم
ازترسآمادهباشمقاومتفلسطین

اسرائیلپایگاههاینظامیخوددرمرزغزهراتخلیهکرد

افزایش تردیدها درباره روایت بایدن از قتل سرکرده القاعده

 کاخ سفید: برای مرگ الظواهری تأیید »دی ان ای« نداریم و نخواهیم داشت

سرویس خارجی-
علی رغم همه هشدارهای چین، »نانسی پلوسی« 
وارد جزیره تایوان شد و نتیجه این اقدام تحریک آمیز 
این شــد که تایوان از شش جهت در محاصره چین 

است؛ تایپه می گوید از هوا و دریا محاصره شده اند.
مجادالت بر سر سفر نانســی پلوسی رئیس دموکرات 
مجلس نماینــدگان آمریکا به تایــوان از چند هفته پیش 
زمانی که احتمال این ســفر مطرح شد باال گرفت. پکن از 
همان آغاز در ســطوح مختلف از ارتــش تا وزارت خارجه 
هشــدارهای جدی و حتــی پیام هــای تهدیدآمیزی را به 
واشــنگتن  فرستاد تا پلوســی را از این سفر منصرف کند 
و شــاید یکی از مهم ترین و جدی ترین این هشــدارها از 
رئیس جمهور چین خطــاب به همتای آمریکایی خود بود: 

»کسی که با آتش بازی کند خواهد سوخت.«
به هر روی پلوســی تمام هشــدارها که حتی از طرف 
دولت آمریکا نیز مطرح شــده بود، نایده گرفت و سه شنبه 
وارد خاک تایوان شد. پکن تایوان را بخشی از »چین واحد« 
می داند، اما مقامات تایپه سودای استقالل کامل از چین را 
در سر دارند، از این رو این سفر یک پیام جدی در حمایت 
از استقالل طلبان تایپه است، چیزی که مسلماً خون حزب 

حاکم کمونیست چین را به جوش می آورد.
نتیجه ایــن اقــدام تحریک آمیز این شــد که ارتش 
آزادی بخش خلق چین )PLA( کــه قطعاً زیر بار تحرکات 
جدایی طلبانــه نمی رود از آغاز برگــزاری رزمایش هایی در 
اطــراف جزیره تایوان خبر داد که طی آن از مهمات واقعی 
استفاده می شــود. این مانورها در شش منطقه مختلف که 
از همه جهات، جزیره تایوان را احاطه می کنند، برگزار شد. 
وزارت دفاع تایوان نیز روز چهارشنبه ارتش چین را به نقض 
حریم آبی و محاصره این جزیره در هوا و دریا متهم کرد و از 

محاصره کامل تایوان خبر داد.
خروجیکهآغازیکبحراناست

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که شــامگاه سه شنبه 
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درحالی که شک و تردیدها پیرامون کشته شدن 
رهبر القاعده در افغانستان افزایش یافته، سخنگوی 
کاخ سفید نیز اعالم کرد که آمریکا هیچ تاییدیه ای از 

تجزیه و تحلیل »دی ان ای« ارائه نخواهد کرد.
بامداد سه شــنبه )به وقت محلی( بایدن رئیس جمهور 
آمریکا در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید خبر از کشته 
شدن »ایمن الظواهری« ســرکرده القاعده در حمله هوایی 
پهپادهای آمریکایی داد. خبری که با تأیید ها و تکذیب های 
متعددی از سوی محافل سیاسی و رسانه ای همراه بود. »ناجح 
ابراهیم« یکی از موسسان جماعت اسالمی مصر بالفاصله به 
این خبر واکنش نشــان داد و گفت که رهبر القاعده حداقل 
7۰ ســال سن دارد و احتماالً پیش از این به مرگ طبیعی و 
به دلیل ابتال به سرطان کبد فوت کرده است.برخی رسانه ها 
نیز به گزارش رســانه های نزدیک به القاعده در دو سال قبل 
در مورد مرگ الظواهری اشاره کردند. بر اساس گزارش ها در 
تاریخ های 23 و 24 آبــان ۱399 )۱3 و ۱4 نوامبر 2۰2۰( 
چیزی نزدیک به دو ســال قبل برخی رســانه ها وابسته به 
 القاعده در شــبکه های اجتماعــی، از قبیل »حراس الدین«

)شاخه القاعده در سوریه( از مرگ ایمن الظواهری رهبر گروه 
القاعده خبر داده بودند.ســی بی اس آمریکا نیز در سال ۸7 
و در زمانی که الظواهری مرد شــماره دو القاعده به شــمار 
می رفت گزارش داده بود که ایمن الظواهری احتماالً کشته 
شــده است.ســی بی اس در این گزارش با استناد به کشف 
نامه ای که در آن درخواســت پزشک برای درمان الظواهری 
مطرح شده بود، مدعی شده بود که فرمانده شماره دو القاعده 

ممکن است زخمی شده یا حتی کشته شده باشد. پس از آن 
یک بار دیگر یک رسانه دیگر آمریکا نیز در سال 9۸ از ضعف 
جسمانی ایمن الظواهری خبر داده و گفته بود که الظواهری 
از ناراحتــی قلبی رنــج می برد و در اینکــه وی بتواند برای 
سالیان طوالنی ســرکردگی القاعده را بر عهده داشته باشد، 
تردید وجــود دارد. این تردیدها از نگاه رســانه های داخلی 
آمریکا نیز پنهان نمانده است؛ از جمله اینکه »فاکس نیوز« 
می گوید: چرا این حمله اکنون اتفاق افتاد؟ بدون هیچ رسانه 

غربی در افغانســتان، مردم آمریکا چگونه می توانند مطمئن 
باشــند که دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟ آیا می توانیم تأیید 
کنیم که ایاالت متحده واقعاً الظواهری را به هالکت رسانده 

و اینکه تلفات غیرنظامی نداشته است؟
اما کاخ ســفید به جــای ارائه دالیل و شــواهد مرگ 
 الظواهری در مصاحبه با با ســی ان ان، با اشــاره به آنالیز 
دی ان ای فرد کشته شده در حمله آمریکا به منطقه شیرپور 
در کابل افغانســتان، گفت:» مــا تاییدی از طریق تجزیه و 

تحلیل دی ان ای نداریم و نیازی به این مدرک نداریم چون 
از طرق مختلف آن را تایید کردیم.« به گزارش ایســنا این 
اظهارات کربی در حالی ایراد شــده که »عبدالنافی تکور«، 
ســخنگوی وزارت کشور طالبان سه شــنبه درباره حمله 
آمریکا گفت: »در این حمله خانه ای در محله شیرپور هدف 
یک راکت قرار گرفت. امــا از آنجا که این خانه خالی بود، 

کسی کشته نشد.«
شکوتردیدشهروندانافغان

گزارش میدانی خبرگزاری فرانســه از کابل نیز نشــان 
می دهد. شــهروندان افغانســتان نســبت به صحت کشتن 
سرکرده گروه تروریســتی القاعده در حمله پهپادی آمریکا 
شــک و تردید دارند. به گزارش فارس »فهیم شــاه« یکی 
از شــهروندان افغانســتانی به خبرگزاری فرانسه گفت: »ما 
از گذشــته تاکنون چنین تبلیغاتی را تجربه کرده ایم و آنها 
واقعیت نداشــتند.در واقع، من فکر نمی کنم او این جا کشته 
شده باشــد«»عبدالکبیر« ســاکن کابل نیز گفت که صبح 
یکشنبه صدای حمله را شنید. او  از آمریکا خواست که ثابت 
کند چه کسی کشته شده است.او گفت: »آنها باید به مردم 
و به دنیا نشــان دهند که »ما این مــرد را هدف قرار دادیم 
و این شــواهد موجود است.ما فکر می کنیم که آنها شخص 
دیگری را کشتند و اعالم کردند که این رئیس القاعده است. 
مکان های زیادی وجود دارد که او می توانســت پنهان شود 
در پاکستان یا حتی در عراق.«»محمد بالل« از دانشجویان 
افغانســتانی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که بعید می داند 

الظواهری در کابل زندگی می کرده است.

تارنمای بیزنس اینســایدر در گزارشی که حکایت 
از ضعف و عقب نشــینی اروپا در مقابل روسیه دارد، از 
افزایش واردات گازوئیل از روســیه توسط اتحادیه اروپا 

خبر داد.
در حالی که اروپا به شــدت در تالش است تا به هر نحوی 
که شده خود را از وابستگی به نفت و گاز روسیه خالص کند اما 
گزارش ها نشان می دهد که همه این تالش ها بیهوده بوده و همه 
اقداماتی هم که تا کنون صورت گرفته نه تنها شکست خورده 
بلکه به بروز اختالف و چند دستگی در اتحادیه اروپا منجر شده 
است. تارنمای »بیزنس اینسایدر« نیز در گزارشی که حکایت از 
ضعف و عقب نشینی اروپا در مقابل روسیه دارد،نوشت: »درحالی 
که اتحادیه اروپا مدعی تالش برای کاهش وابســتگی خود به 
انرژی روسیه است، آمارها نشان می دهد واردات گازوئیل روسی 

از سوی کشورهای اروپایی افزایش داشته است. «
به گزارش ایرنا، این رســانه افزود: واردات گازوئیل اروپا 
از روســیه ماه گذشته و همزمان با تالش این قاره برای رها 
شدن از عرضه سوخت مسکو در  واکنش به جنگ اوکراین، 
۱3 درصد افزایش یافت. شرکت رصد کاالهای انرژی موسوم 
به »ورتکســا« در گزارشی اعالم کرد: گازوئیلی که از روسیه 
به اروپا ارسال می شود، نزدیک به 2۰۰ هزار بشکه در روز از 
گازوئیلی که از منابع غیر روســی وارد می شود بیشتر است. 
در مجموع، واردات گازوئیل روسیه در اروپا از ماه ژوئیه سال 
2۰2۱ میالدی )خرداد۱4۰۰(تاکنــون  23 درصد افزایش 
یافته است. »بیزنس اینسایدر« اذعان کرد »افزایش اشتهای 
اروپا برای گازوئیل روسیه، بر پیچیدگی توقف جریان انرژی 
مســکو همزمان با جنگ اوکراین، تاکید دارد. اتحادیه اروپا 
در اوایل سال جاری متعهد شد تا 9۰ درصد از واردات نفت 
خام از  روســیه  را تا پایان سال  2۰22 کاهش دهد، اما از 
آن زمان تاکنون با قیمت های سرســام آور و محدودیت های 

دستیابی به منابع جایگزین، دست و پنجه نرم می کند«
»دیوید ولش«، اقتصاددان ارشــد شرکت »ورتکسا« در 
این باره گفت: »به دلیل افزایش قیمت گازوئیل و فشــار بر 
پاالیشگاه ها برای همگام شدن با تقاضا، به نظر می رسد این 
که اروپایی ها بتوانند ممنوعیت واردات گازوئیل اعالم شده از 
روسیه را به طور کامل اجرا کنند، زیر سؤال است.« روزنامه 
فایننشــال تایمز نیــز چندی پیش گزارش داد مشــکالت 
ناشــی از افزایش تورم و کمبودهــای تهدیدکننده انرژی، 
اتحادیه اروپا را وادار به عقب نشــینی از سختگیری خود در 
قبال روســیه کرده است.این رسانه افزود: دولت های اروپایی 
تالش ها برای محــدود کردن تجارت نفت روســیه را با به 
تاخیر انداختن طرحی که مسکو را از بازار مهم بیمه دریایی 

»لویدز« لندن محروم می کند، کاهش داده اند.
نگرانیازشورشهایخیابانیدرآلمان

خبر دیگر این که دولت آلمان نگران این مســئله اســت 

که افزایش قیمت های ناشــی از جنگ اوکراین و کاهش عرضه 
انرژی از طرف روسیه منجر به اعتراضات و شورش های خیابانی 
گسترده شــود. خبرگزاری »دویچه وله« آلمان در گزارشی در 
این زمینه نوشت: دولت آلمان نگران است که پیش بینی برخی 
سیاستمداران و محققان علوم اجتماعی به واقعیت تبدیل شده 
و افزایش قیمت ها دستمایه جریان های راست افراطی قرار گیرد 
تا به خصوص در دوران پســاکرونا کشور را به ناآرامی بکشانند. 
در ادامه این گزارش آمده اســت: سیاستمداران دولت ائتالفی 
آلمــان بیم دارند که افزایش قیمــت گاز و مواد غذایی به بروز 
ناآرامی هــای اجتماعی در فصل پاییز منجر شــود. نگرانی آنها 
از ظهور ناآرامی ها مشــابه وقایعی اســت کــه در زمان اعمال 
محدودیت های کرونایی و اقدامــات دولت رخ داد.البته هراس 
از اعتراضاتی که با تحریک راست گرایان افراطی آغاز می شود تا 
حدودی موجه اســت. راست گرایان از همین حاال خود را برای 
بسیج توده ای و تحرکاتی این چنینی آماده کرده اند.بر اساس این 
گزارش فراخوان برای تظاهرات در برلین، در ساعت های مختلف 
و بــا عناوینی چون شــورش و قیام و جنــگ داخلی، از جمله 
مواردی است که به این نگرانی ها دامن می زند.»دویچه وله« در 
ادامه این گزارش نوشت: گستره اعتراضات در بسیاری از شهرها 
در ظاهر بســیار کم و پراکنده است و ســازماندهی اعتراضات 
متمرکز نیست. آمار و ارقام دقیقی در این خصوص وجود ندارد، 
اما این امکان وجود دارد که اعتراضات گسترش یابند.برخی از 
سیاستمداران خواستار ایجاد مدلی شده اند که در آن شهروندان 
بتوانند برای یافتن راه حل مشکالت پیش رو، هم اندیشی کنند. 
به عبارت دیگر، از نگاه این سیاســتمداران، دولت باید بخشی 
از جامعه و گروهی از شــهروندان را متقاعد کند که چرا آلمان 
درخصوص مسئله انرژی تا این حد به روسیه وابسته شده است 

و سیاستمداران نیز باید صادقانه اشتباهات خود را بپذیرند.
بحــران عرضه انرژی به دنبال کاهش بیشــتر جریان گاز از 
روسیه نگرانی در مورد باالتر رفتن صورت حساب انرژی در آلمان 
را افزایــش داده و باعث افزایش غیرمنتظــره نرخ تورم در این 
کشور در ماه جاری میالدی شده اســت.اداره فدرال آمار آلمان 
چندی پیش اعالم کرد قیمت مصرف کننده در این کشــور ۸.5 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که قابل مقایسه با نرخ 
تورم در ســایر کشورهای اتحادیه اروپاســت.برخی تحلیلگران 
عقیده دارند با توجه به بی ثباتی قیمت انرژی ممکن است تورم 
هنوز به اوج خود نرســیده باشــد.دولت آلمان قصد دارد از ماه 
اکتبــر )مهر(برای تمام مصرف کنندگان گاز مالیات وضع کند تا 
عرضه کنندگان بتوانند افزایش قیمت واردات گاز به خاطر کاهش 
عرضه روســیه را جبران کنند.این شرایط نگرانی های زیادی را 
در بین شــهروندان آلمانی ایجاد کرده و باعث ایجاد دلسردی و 

ناامیدی و ترس از آینده شده است.
الگویمااسرائیلاست!

همســر رئیس جمهور اوکراین نیــز در اظهاراتی متملقانه 
رژیم صهیونیســتی را با توجه به آنچه سابقه مواجهه این رژیم 
بــا گروه های مقاومت خوانــد، »منبع الهام بخش اســتقامت«! 
بــرای اوکراین توصیف کرد. به گزارش فارس، »اولنا زلنســکا« 
در مصاحبــه با شــبکه ۱2 رژیم صهیونیســتی مدعی شــد: 
»اغراق نیســت اگر بگوییم تجربه گذشــته اسرائیل الهام بخش 
شــهروندان اوکراینی اســت« در حالی که جنایات و اشغالگری 
رژیم صهیونیســتی علیه مردم فلسطین بارها به تایید نهادهای 
بین المللی رسیده،» زلنســکا« در این مصاحبه مدعی شد: »ما 
توان و قدرت اســتقامت اســرائیلی ها را در شرایط دشواری که 
اســرائیل برای سال ها در آن قرار داشــته، می بینیم. استقامت 

شــما برای ما الگو است«به نوشته رســانه صهیونیستی »تایمز 
اســرائیل«، زلنســکا درخصوص کمک های رژیم صهیونیستی 
بــه اوکراین هم اظهارنظــر کرد و گفت که کشــورش از همه 
کمک هایی که می تواند دریافت کند، به ویژه از کمک اســرائیل 

در درمان زخمی های اوکراینی قدردانی می کند. 
همسر زلنسکی پس از هفته ها مخفی شدن و تغییر مکان 
بعد از آغاز جنگ، در هفته های اخیر بارها در انظار عمومی ظاهر 
شــده و هفته گذشته در کنگره آمریکا برای جلب حمایت غرب 
ســخنرانی کرد. زلنسکی یهودی االصل اســت و روابط عمیقی 
با مقامــات و ثروتمندان صهیونیســت دارد و از ابتدای بحران 
اوکراین، روابطش با تل آویو نزدیک تر شده است؛ این باعث شده 
روابط رژیم صهیونیســتی و روســیه به دلیل جانبداری تل آویو 
از کیف و اتهام زنی به مســکو، پرتنش شــود. موضع تل آویو در 
مخالفت با روسیه و در قالب اظهارات »یائیر الپید« نخست وزیر 
موقت رژیم صهیونیســتی و دیگر مقامات کابینه در راســتای 
حمایت از اوکراین، نارضایتی های مســکو را افزایش داده است. 
چندی پیش، وزارت دادگستری روسیه از یکی از دادگاه های این 
کشور خواست تا فعالیت های آژانس یهود در این کشور را متوقف 
کند زیرا مدارکی وجود دارد که نشان  می داد این آژانس قوانین 
کشور روسیه را نقض کرده است.در پی اعالم این امر، یک هیئت 
صهیونیستی پنجم مرداد ماه جاری برای بررسی موضوع آژانس 
یهود »سخنوت« به مسکو سفر کرد که طبق گزارش رسانه های 
عبری، مذاکرات مسکو- تل آویو درخصوص تنش های ایجاد شده 

بر سر آژانس یهود بی نتیجه بوده است. 
دخالتمستقیمآمریکادرجنگ

 روســیه نیز آمریــکا را به دخالت مســتقیم در جنگ 
اوکراین متهم کــرد و اعالم کرد جاســوس های آمریکایی 
حمالت موشــکی اوکراین را هماهنگ و تایید می کنند. به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویتــرز، وزارت دفاع 
روســیه اعالم کرد، »وادیم اسکیبیتسکی«، معاون اطالعات 
ارتــش اوکراین در گفت وگو بــا روزنامه تلگراف اذعان کرده 
است که واشــنگتن حمالت موشکی هیمارس علیه مواضع 
روســیه را هماهنگ می کند.وزارت دفاع روسیه اعالم کرد: 
همه این ها نشــان می دهد که به رغم ادعاهای کاخ سفید و 
پنتاگون، آمریکا مســتقیما در جنگ اوکراین دخیل است. 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا گفته است که می خواهد 
اوکراین در این جنگ پیروز باشد و میلیاردها دالر سالح در 
اختیار کیف قرار داده، اما مقامات آمریکا نمی خواهند تقابل 
مستقیمی میان سربازان آمریکا و روسیه صورت پذیرد.وزارت 
دفاع روسیه اعالم کرد: »این دولت بایدن است که مستقیماً 
مسئول تمامی حمالت راکتی کیف به بخش های مسکونی و 
زیرساخت های غیرنظامی مناطق پرجمعیت دونباس و دیگر 
منطقه هاست که به کشتار گسترده غیرنظامیان منجر شده 

است.«

همزمان با نزدیک شدن به ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا و شهادت 
حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع(، نیروهای امنیتی بحرین اقدام به برچیدن 

نمادهای عاشورایی کردند.
برخی فعاالن شبکه های اجتماعی تصاویری از برچیدن پالکاردها و پرچم های 
مربوط به سوگواری ایام شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( در منطقه »عالی« 
بحرین منتشر کردند. به گزارش فارس، جمعیت ملی اسالمی »الوفاق« بحرین به 
عنوان بزرگ ترین جمعیت سیاسی معارض نیز اعالم کرد که نیروهای امنیتی رژیم 
آل خلیفه در ادامه آزار و اذیت شهروندان شیعی، به نمادهای عاشورایی در منطقه 
»عالی« حمله کردند. چندی پیش نیز »راشــد بن عبداهلل آل خلیفه« وزیر کشور 
بحرین اعالم کرده بود که کشــورش سفر شیعیان کشورهای خلیج فارس را برای 
شــرکت در مراسم روز عاشورا منع کرده است. وزیر کشور بحرین تأکید کرده بود 
که مقامات اجازه نخواهند داد که این مناســبت با استفاده از گردشگری مذهبی 
تبلیغ شــود، زیرا این با رویکرد دولت آل خلیفه در تناقض اســت. گفتنی است، 
مسئوالن امنیتی رژیم آل خلیفه از سال 2۰۱۱ حمالت علیه شیعیان را که اکثریت 
شهروندان بحرین را تشکیل می دهند، گسترش داده و از حمالت سیاسی به مبارزه 

مذهبی علیه آنها و اعمال محدودیت های دینی روی آورده اند.

سفیران آمریکا و انگلیس در عراق که کشورهایشان از عوامل اصلی 
بحران این کشور هســتند، در واکنش های جداگانه به تحوالت سیاسی 
در عراق ضمن ابراز نگرانی]!![ از ادامه بحران سیاسی در این کشور همه 
طرف ها را به مشارکت ســازنده برای خروج این کشور از بحران سیاسی 

دعوت کردند.
سفیر انگلیس در عراق بدون اشاره به توطئه های بی شمار لندن در حق مردم 
عراق، با بیان اینکه افزایش تنش های سیاســی در این کشور موجب نگرانی است، 
نوشت که از همه پیشــنهادات برای گفت وگو و مشارکت همه گروه ها)ی عراقی( 
برای حل بحران اســتقبال می کنیم. »مارک برایســون ریچاردسون« در توئیتی 
نوشت: »همه طرف های دخیل در بحران )عراق( را دعوت به همکاری برای خروج 
این کشــور از بحران سیاسی جاری و تشکیل دولتی در چارچوب قانون اساسی و 
برای خدمت به مردم عراق دعوت می کنم. این کشــور نیاز به باز سازی و پیشرفت 
بر مبنای یک انتخابات دموکراتیک و انتقال مسالمت آمیز قدرت دارد و مردم عراق 
مســتحق صلح و ثبات و شکوفایی کشورشان هســتند.« سفارت آمریکا در بغداد 
نیز در واکنش به تحوالت عراق اعالم کرد که واشــنگتن از درخواست »مصطفی 
کاظمی«، نخســت وزیر عراق، برای مشــارکت همه طرف هــا در گفت وگوی ملی 
حمایت می کند. به گزارش ایرنا، این ســفارت آمریکا در بغداد در بیانیه ای با اعالم 
این مطلب افزود: »آمریــکا از فراخوان های اخیر که از همه طرف ها می خواهد در 
یک گفت وگوی ســازنده ملی که می تواند منجر به کاهش تنش های کنونی شود، 
شرکت کنند، حمایت می کند.. ما ضمن اعالم مجدد حمایت خود از اعتراض های 
مسالمت آمیز، همه طرف ها را تشــویق می کنیم که ضمن پرهیز از خشونت و در 

چارچوب حاکمیت قانون، پیگیر حقوق قانونی خود باشند.«
هشدارائتالفالفتحدربارهتوطئهآمریکایی،انگلیسیواماراتی

این بیانیه ها در حالی صادر شــده که »محمد جاسم« نماینده پارلمان عراق 
از ائتالف الفتح گفت که تنش سیاســی در این کشــور به دلیل توطئه آمریکایی، 
انگلیســی و اماراتی اســت و این توطئه ما را در برابر دو گزینه قرار داده است. به 
گزارش فارس، جاســم تصریح کرد: »انتخاباتی که آمریکا، انگلیس و امارات آن را 
رهبری کردند از ابتدا روشن بود و ما بارها به مناسبت های مختلف درباره آن هشدار 
دادیــم.« این نماینده ائتالف الفتح گفت: »آنچــه اکنون رخ می دهد نتیجه همان 
توطئه های محلی، منطقه ای و بین المللی است که گروه های سیاسی را در برابر دو 
گزینه قرار داده اســت؛ تشکیل دولت و روی آوردن به سازش با رژیم صهیونیستی 
یا جنگ داخلی به خصوص درگیری شیعی-شــیعی.« او افزود: »آنچه بیشتر مایه 
نگرانی قدرت های توطئه گر علیه عراق شــده اســت، تصویــب قانون جرم انگاری 

عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.«

سرویس خارجي-
ترس از واکنش گروه هاي مقاومت فلســطین باعث شده تا نظامیان 
صهیونیستي با تخلیه پایگاه هاي نظامي خود در مرز غزه، فرار را بر قرار 

ترجیح دهند.
به همان میزان که صهیونیســت ها در تالش براي توسعه مناطق تحت اشغال 
خود در ســرزمین هاي فلسطیني هستند، آنان به همان میزان و بلکه بسیار بیشتر 
ترس جان خود دارند. در واقع نظامیان صهیونیست تجربه رویایي نظامي با مقاومت 
فلسطین را دارند و از همین رو هرگونه تهدیدي از سوي نیروهاي مقاومت فلسطین 
را جدي مي گیرند و هرکاري را براي حفظ جان خود به کار خواهند بســت، حتي 
اگر این کار ترجیح فرار بر قرار باشــد! طي دو روز گذشته نیز که گروه هاي مختلف 
فلســطیني و بســیاري از رهبران مقاومت و جهاد اســالمي به اقدام بي شــرمانه 
صهیونیســت ها در یورش به کرانــه باختري واکنش نشــان داده و به آنها به دلیل 
بازداشت »شیخ بسام السعدی« هشدار داده اند، نظامیان صهیونیست از نگراني زیاد 
دچار دســتپاچگي شــده و هرکاري را براي جلوگیري از پاسخ مقاومت فلسطیني 
به کار مي بندند. تنها ســاعاتي پس از هشدار رهبران حماس و جهاد اسالمي علیه 
تل آویو، فرماندهي نظامیان صهیونیست در رسانه هاي خود تصویري از شیخ بسام 
السعدی را منتشر کردند تا نشان دهند که حال این چهره مقاومت فلسطیني خوب 
و مســاعد است و به زعم خود توانسته باشــند آتش خشم گروه هاي فلسطیني را 
آرام کنند. با این حال حتي انتشــار این عکس نیز فلسطیني ها را آرام نکرد و طي 
دو روز گذشــته حجم هشــدارها علیه صهیونیست ها تا بدان جا رسید که نظامیان 
صهیونیســت پایگاه ها و مقرهاي خود در مرز شرقی نوار غزه را تخلیه کردند. شبکه 
القدس با انتشار ویدئو و تصاویر تخلیه پایگاه هاي نظامیان صهیونیستي گفته است 
که تخلیــه مناطق نظامي در مرز با نوار غزه پس از اعــالم آماده باش گروهان های 
قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین صورت گرفته است. گروهان هاي 
فلسطیني در بیانیه خود خطاب به تل آویو گفته اند که اگر صهیونیست ها دست از 

تجاوزگری خود نکشند، آماده هرگونه پاسخ قدرتمند به آن است.
نیروهايذخیرهفراخواندهشدند

رژیم صهیونیســتی همزمان از ترس واکنش فلســطیني ها به بازداشت شیخ 
»بســام السعدی«، جاده ها و محورهای نزدیک به مرزهای نوار غزه را مسدود کرده 
و بســیاري از فرماندهان نظامي آن نگران حمله گروه هاي مقاومت با اســتفاده از 

موشک های »کورنت« به اهداف صهیونیستها در مجاورت نوار غزه هستند.
صهیونیســت ها حتي به تخلیه و فرار از پایگاه هاي نظامي خود اکتفا نکردند و 
همزمان با هشدار فلسطیني ها، سامانه گنبد آهنین را در شهرک های صهیونیستی 
مجاور باریکه غزه مستقر کردند تا به زعم خودشان کمي از نگراني  شان را کم کنند، 
غافل از آن که سامانه گنبد آهنین در درگیري هاي پیشین با فلسطیني ناکارآمدي 
خود را ثابت کرده و نشان داده قادر نیست که همه موشک ها و راکت هاي شلیکي 
مقاومت فلســطین را رهگیري و خنثي کند. از سوي دیگر پایگاه عرب 4۸ گزارش 
داده اســت که تل آویو به دلیل نگراني از عملیات نظامي مقاومت فلســطین، همه 
نیروهاي ذخیره خود را فراخوانده و وضعیت آماده باش در شــهرک هاي مجاور غزه 
را اعالم کرده اســت. این رژیم همچنین روزچهارشنبه فراخوان صد نظامی ذخیره 
و ادغام آنها در یگان نظامی ویژه غزه را اعالم کرد. روزنامه صهیونیستی »یدیعوت 
آحارونوت« نیز تایید کرده که حالــت آماده باش حداکثری همچنان ادامه دارد و 

برخی از مسیرها هنوز به روي خودروها بسته است.
واکنشهرتزوگبهرسوایيهايجنسي

با وجود خبرهاي متعددي که تا کنون درباره رســوایي اخالقي و جنســي در 
میان نظامیان صهیونیســت منتشر شده، انتشار گزارشي جدید نشان مي دهد که 
ابعاد این رسوایي ها بسیار گسترده تر و عمیق تر است. روزنامه »تایمز اسرائیل« در 
گزارشــی درباره فساد اخالقی در پلیس رژیم صهیونیستی نوشته است: در جریان 
یک روسایي جنسي، افسر متهم، رابطه نامشروع را پذیرفت اما دادگاه وی را از اتهام 
تجاوز تبرئه کرد. گفته شده که در پرونده مزبور، یک افسر پلیس رژیم صهیونیستی 
شــکایتی را علیه مافوق خود به دادگاه ارجاع داده و در این شکایت، از تجاوز افسر 
مافوق به خود برای سال های متمادی خبر داده است، اما دادگاه رژیم صهیونیستی 
مثل اکثر موارد دیگر، افســر متجاوز را از این اتهام تبرئه کرد. این پلیس زن رژیم 
صهیونیســتی در گفت وگو با کانال ۱3 تلویزیون این رژیم با اشاره به اینکه سال ها 
با کابوس تجاوز زندگی کرده اســت، درباره تبرئه این افسر ارشد گفت: رای دادگاه 
مبنی بر تبرئه این افســر، برایش شوکه کننده بوده است. روزنامه »تایمز اسرائیل« 
نوشــت: این مورد، تنها مورد از تجاوز جنســی در میان افســران پلیس نیست و 
گزارش های فراوانی از سوءاستفاده جنســی علیه افسران زن در نیروهای امنیتی 
اســرائیل وجود دارد. روزنامه » تایمز اســرائیل« همچنین در گزارش مشابهي با 
اشاره به سوءاســتفاده جنسی از نگهبانان زن در زندان ها، به نقل از »یائیر الپید« 
نخست وزیر موقت این رژیم نوشت: خشونت علیه زنان لکه ننگی برای ماست و نباید 
ادامه یابد.همزمان در پي افشــاي گزارش هاي جدیدي از رسوایي اخالقي در میان 
 نظامیان صهیونیست، »اسحاق هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستي، درباره وضعیت 
 و امنیت زنان در سرزمین های اشغالی اظهار تاسف کرد و طبق گزارش پایگاه خبری 
آي 24، هرتــزوگ در این باره گفت: »وقتی به اظهارات و شــهادت های زندانبانان 
زن در روزهای اخیر گوش می دهم، برایم شوکه کننده، دردناک و تهوع آور است.«

دبیرکل حزب اهلل لبنان 
با اشــاره به اینکه آمریکا 
و رژیــم صهیونیســتی، 
شــیطان مجسم هستند، 
گفت که مبــارزه و جهاد 
همچنان  جنبــش   ایــن 

ادامه خواهد داشت.
»سید حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان شامگاه روز سه شنبه در پنجمین 
شب از ماه محرم الحرام در محفل عزاداری تأکید کرد: »جهاد ما، دعوت به مقاومت 
فراگیر است. امروز و در زمان کنونی، آمریکا و اسرائیل شیطان مجسم هستند. این 
جنگ هم ادامه دارد.« ســید مقاومت لبنان تأکیــد کرد که تحریم اقتصادی یک 
جنگ اســت و صبر کردن در برابر آن، جهاد به شمار می رود. مقابله با تحریم هم 
یک مقابله جهادی است و دشمن نیز، جنگ متنوعی علیه مقاومت در پیش رفته 
است و به همین دلیل باید با راه های مختلف با آن مقابله کرد. دبیرکل حزب اهلل با 
بیان اینکه جنگ 33 روزه، دشوارترین جنگی بود که حزب اهلل وارد آن شد، تصریح 
کرد: »این جنگ در شرایط اختالفات داخلی صورت گرفت، ولی ما به خداوند پناه 
بردیم و او نیز ما را به پیروزی رساند؛ زیرا نیت صادقانه ما را مشاهده کرد.« وی با 
اشاره به اینکه این جنبش از چهل سال پیش تا کنون به امام حسین )ع( و جدش 
حضرت رسول )ص( اقتدا می کند، خاطر نشان کرد: »این چنین است که جنبش 
ما، یک جنبش جهادی است. تا زمانی هم که طرح آمریکا و اسرائیل وجود داشته 

باشد، ما در سطوح نظامی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی با آن مقابله می کنیم.«
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه باید در این جنگ ایســتادگی کنند و آن 
را جهاد در راه خدا می داند، ادامه داد: »دشــمن بر روی تســلیم شدن و فروپاشی 
حســاب باز کرده است. البته پاسخ مردم در زمان انتخابات بسیار دندان شکن بود 
و نتایج هم دشمن را ناامید کرد؛ به ویژه اینکه بعد از گذشت سه سال از محاصره 
اقتصادی صورت گرفت. دبیرکل حزب اهلل ضمن انتقاد از وعده های توخالی ســفیر 
آمریکا مبنی بر انتقال گاز از مصر و انتقال برق از اردن، گفت: »یک سال گذشت، 
ولی هیچ اتفاقی رخ نداد. در پایان هم، بوقهای رســانه ای علیه مقاومت، دست به 
تبلیغ زدند و آن را مسئول ]بحران لبنان[ معرفی کردند.« نصراهلل در پایان و درباره 
بحران سوخت در لبنان هم تأکید کرد: »در موضوع سوخت هم دل ما به حال مردم 
لبنان می سوزد. به همین دلیل پیشنهاد قبلی ایران برای فروش فرآورده های نفتی 
با لیره لبنان را مطرح، و آن را به مســئوالن لبنانی ارائه کردیم، ولی وتوی آمریکا 

مانع از انجام این کار شد.«
مقامصهیونیست:حزباهللپیروزشد

خبر دیگر آن که یک مســئول بلندپایه صهیونیستی روز سه شنبه اذعان کرد 
که در مسئله ترسیم مرزهای دریایی لبنان، این رژیم شکست خورده است. شبکه 
خبری المیادین به نقل از این مســئول که اشاره ای به نامش نشده و در بخش گاز 
فعالیت دارد، گزارش داد، توافق ترســیم مرزهای دریایی فلسطین اشغالی با لبنان 
که در حال شــکل گیری است، »تسلیم کامل از سوی اسرائیل« است. وی تصریح 
کرد، این توافق تســلیم شدن در برابر لبنان است و این مسئله از سوی یائیر الپید 
نخســت وزیر و بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. این 
مســئول صهیونیســت همچنین اذعان کرد که چنین توافقی در صورت حصول، 

»پیروزی بزرگی برای حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل« لبنان است.

عقب نشینی دوباره غرب مقابل مسکو      اروپا واردات گازوئیل از روسیه را افزایش داد

سید حسن نصراهلل تأکید کرد

آمریکاواسرائیلبزرگترینمظهرشیطانهستند
جهادهمچنانادامهدارد

اشک تمساح واشنگتن و لندن برای تحوالت عراق

سفیرانآمریکاوانگلیسازادامهبحرانسیاسیعراق
ابرازنگرانیکردند!

دولت بایدن با زیرپاگذاشــتن وعده هاي انتخاباتــي خود، فروش 
مرگبارترین موشک ها و تسلیحات نظامي را به عربستان از سر گرفت تا 

نشان دهد که حقوق بشر را فقط در حد شعار دنبال مي کند.
در آخرین ساعات سه شــنبه که »هانس گروندبرگ«،  فرستاده ویژه سازمان 
ملل در یمن از تمدید دو ماهه آتش بس در این کشــور بحران زده و درگیر جنگ 
خبر داد، کمي آن سوتر در واشنگتن اعالم شد که مقامات دولت بایدن قرار است 
بیش از 3 میلیارد دالر موشــک پاتریوت در اختیار سعودي ها قرار دهند. در پیوند 
با این موضوع، آژانس همکاری دفاعی آمریکا وابسته به پنتاگون گفت:  در مجموع 
3۰۰ موشــک از این نوع توسط پادشاهی ســعودی از واشنگتن درخواست شده 
است و وزارت امور خارجه نیز با فروش موشک های بالستیک تاکتیکی پیشرفته و 
تجهیزات مربوطه به دولت عربستان سعودی موافقت کرده است. اعالم فروش این 
حجم از موشک هاي پاتریوت به عربستان در کمتر از سه هفته پس از سفر بایدن به 
بندر جده و دیدار او با سعودي ها صورت گرفته است. دولت بایدن سه ماه پس از آن 
که در کاخ سفید قدرت را بدست گرفت، فروش تسلیحات مرگبار و موشکي را به 
عربستان به دالیل حقوق بشري محدود و متوقف کرده بود، اما به نظر مي رسد که 
سفر اخیر او به ریاض باعث شده تا او اکنون زیر وعده هاي خود به راي دهندگاني 
شود که در زمان انتخابات از او خواسته بودند تا عربستان را بدلیل جنگ و جنایات 

جنگي علیه یمني تحت فشار و تحریم تسلیحاتي قرار دهد.

نیروهایامنیتیرژیمآلخلیفه
پرچمهاونمادهایعاشوراییراجمعکردند!

همزمان با تمدید آتش بس در یمن
پنتاگونازقراردادتسلیحاتی۳میلیارددالری

باآلسعودخبرداد

وارد تایوان شــده بــود، بعد از دیدار 
بــا مقامات این جزیــره، تقریباً ظهر 
چهارشــنبه تایوان را به مقصد کره 
جنوبی ترک کرد اما به نظر می رسد 
پایان این ســفر، نقطه شروعی برای 
تشدید تنش ها میان پکن و واشنگتن 
و نیز آشفته تر شــدن روابط پکن و 

تایپه باشد.
پلوسی ۸2 ساله با توقفی حدود 
نیم ســاعته پای پله های هواپیما در 
فرودگاه تایپه، قبل از ســوار شدن 
بــه هواپیما و با هدف جلب حداکثر 
توجــه مقامــات و مــردم تایوان و 
اثرگــذاری حداکثری این ســفر، با 
وجود هوای گرم و کفش های پاشنه 
بلنــدی که راه رفتن بــا آن چندان 

برایش آســان نبود، زمان نســبتا زیادی را برای گرفتن 
چندین عکس یادگاری رســمی و غیر رسمی با مقامات و 
مسئوالن بدرقه کننده، کارکنان فرودگاه و خدمه هواپیما 
صرف کرد. او در کنفرانس مطبوعاتی پایانی خود در تایپه 
مدعی شــد دموکرات ها و جمهوری خواهــان در کنگره 
آمریکا متعهد بــه حفظ امنیت تایــوان و حق دفاع این 
جزیره از خود هســتند. روشن است که این کوشش ها با 
واکنش های نامعلوم چین مواجه خواهد شد.»ژی فنگ« 
معاون وزارت امور خارجه چین سه شــنبه شــب به وقت 
تهران، »نیکالس برنز« سفیر آمریکا در چین را احضار کرد 
تا مراتب اعتراض شدید چین نسبت به سفر رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان را اعــالم کند. معاون وزارت 
امور خارجه چین همچنین هشــدار داده که آمریکا باید 
اشــتباهات خود را بپردازد. این البته بدیهی ترین اقدام در 
مقابل عمل تحریک آمیز آمریکاست و تبعات نامعلومی را 

می توان انتظار داشت.  

پکــن همچنین اعالم کرد که وزیــر امور خارجه این 
کشــور هیچ برنامه ای برای دیدار با همتای آمریکایی اش 
در پنجــاه و پنجمین نشســت وزرای خارجه آســه آن و 
نشســت های مرتبط با آن در پنوم پــن، پایتخت کامبوج 
ندارد. به گزارش ایســنا، پکــن همچنین گفت که آمریکا 
بهای تضعیف حاکمیت و منافع امنیتی چین را می پردازد. 
وزیــر امور خارجه چین، ضمن محکــوم کردن آمریکا به 
نقض حاکمیت کشورش گفت، هر کسی که به چین اهانت 

کند مجازات خواهد شد.
ایرانوروسیهمحکومکردند

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سفر نانسی 
پلوسی به تایوان، بار دیگر بر حمایت از سیاست چین واحد 
تاکید و رفتار تنش زای مقامــات آمریکا و مداخله در امور 
داخلــی چین و نقض تمامیت ارضی آن کشــور را محکوم 
کرد. ســفیر چین در تهــران از موضع ایران در محکومیت 
اقدامات تحریک آمیز آمریکا و مداخالت این کشور در امور 

داخلی چین قدردانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
نیز با »افسارگســیخته« توصیف کردن اقدام رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا در سفر به تایوان، گفت واشنگتن با این 
کار می خواهد توجهات را از مشکالت داخلی خود منحرف 

کند.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به افزایش تنش و تهدیدات 
چیــن و آمریکا علیــه یکدیگر درپی ســفر رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان واکنش نشــان داد. به نوشــته 
خبرگــزاری رویترز، اتحادیه اروپا خواســتار این شــد که 
مناقشات میان چین آمریکا پس از سفر پلوسی به تایوان از 
طریق گفت وگو و از طریق کانال های ارتباطی حل شوند تا 

از اشتباهات محاسباتی پرهیز شود.
اعتراضاتگستردهعلیهسفرپلوسی

از سان فرانسیســکو در آمریکا تا هنگ کنگ و تایوان، 
اعتراضات گســترده ای علیه سفر رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان انجام گرفته است. همزمان با ورود پلوسی 
به تایوان، شــمار زیادی از معترضان به این سفر، دست به 
تجمــع زدند. فعاالن مخالف جنگ و رهبران جوامع چینی 
ساکن آمریکا در شهر سان فرانسیسکو، زادگاه نانسی پلوسی، 
دســت به تجمع اعتراضی زدند. »راشا تودی« نیز ویدئویی 
منتشر کرد از تجمع اعتراضی شهروندان هنگ کنگی علیه 

سفر پلوسی به تایوان.
ترامپ:ایندیوانهچرابهتایوانرفت!

ســفر تحریک آمیز نانسی پلوســی به تایوان عالوه بر 
محکومیت های گســترده ای که از ســوی چین و متحدان 
این کشــور دریافت کرد، با واکنش تنــد »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور ســابق آمریکا نیز همراه شــد. ترامپ بامداد 
روز چهارشنبه در شــبکه اجتماعی خود »تروث«، نوشت: 
»چرا این نانسی پلوسِی دیوانه به تایوان رفته است. همیشه 
دردسرســاز اســت. هیچ کدام از کارهای او درســت انجام 
نمی شــود )دو استیضاح شکســت خورده، از دست دادن 

مجلس نمایندگان و غیره(. حاال ببینید!«


