
تالش نافرجام سودانی های خشمگین
برای تصرف کاخ ریاست جمهوری

صدها تن از مخالفان حکومت »نظامیان کودتاچی« 
در خارطوم تالش کردند وارد کاخ ریاســت جمهوری 
شوند اما با پرتاب بمب های صوتی و گاز اشک آور توسط 

نیروهای امنیتی به هدف خود نرسیدند.
صدها معترض روز سه شنبه در شهرهای خارطوم، پایتخت 
سودان، »ام درمان« و »بحری«، به دعوت کمیته های مقاومت 
در چارچوب جنبــش انقالبی با هدف مطالبه حکومت مدنی 
در ســودان، دست به تظاهرات زدند. آن طور که ایسنا نوشته، 

معترضــان در خارطوم تالش کردند خــود را به نزدیکی کاخ 
ریاست جمهوری برسانند اما پلیس با پرتاب بمب های صوتی 
و گاز اشک آور به سمت معترضان، آنها را متفرق کرد. معترضان 
همچنین تعدادی از خیابان های اصلی و فرعی مرکز پایتخت 
را با خاکریزهای سیمانی، تنه درختان و الستیک های سوخته 
بســتند. در پی این تظاهرات، مقامات امنیتی سودان هم پل 
»المک نمر« را که خارطوم و بحری را به یکدیگر متصل می کند 

و نیز خیابان های منتهی به کاخ ریاست جمهوری را بستند.

  احکام سنگین آل سعود 
برای مخالفان پروژه تخیلی بن سلمان

دستگاه قضایی سعودی علیه دو معترض دیگر به 
پروژه موهوم »نئوم« احکام سنگینی صادر کرده است. 

این دو، جزو شیوخ عربستان هستند.
»میدل ایست آی« نوشت »عبداهلل الحویطی« و »عبداهلل 
دخیل الحویطی« شــیوخ قبیله »الحویطات« در شمال غرب 
عربســتان به پروژه »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی برای 
ساخت شهر نئوم اعتراض کرده اند؛ قبیله ای که درست در محل 
احداث شهر نئوم واقع بوده  و دستگاه قضایی سعودی به صورت 

متحکمانه افراد آن را وادار به مهاجرت کرده اســت. طبق این 
گزارش، دستگاه قضایی آل سعود در احکامی عجیب الحویطی 
و دخیل الحویطی را به علت مخالفت با تخلیه خانه های اهالی 
قبیله و اجرای پروژه نئوم به پنجاه ســال زندان و پنجاه سال 
ممنوعت سفر به خارج محکوم کرده است. همچنین از سعودی 
خبر می رســد، »ضابط امن ســابق« که دست به افشاگری از 
زندان ها و نهادهای امنیتی ســعودی می زنــد، اخیراً پرده از 
جزئیات تکان دهنده ای از شکنجه در زندان ها برداشته است.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

 مسکو طرح عجیب غرب برای تضمین امنیت اوکراین را 
مقدمه شروع جنگ جهانی سوم دانست

 درخواست سناتور ارشد آمریکایی 
برای قانونمند شدن فعالیت شبکه های اجتماعی

 انصاراهلل: نه صلح و نه جنگ سعودی ها را قبول نداریم

سرویس خارجی-
امنیت  رئیس شورای  معاون  مدودف«،  »دیمیتری 
روسیه شــدیدا از پروژه »تضمین های امنیتی آینده 
پس از جنگ در اوکراین« که توســط کشــورهای 
غربی آماده و توســط کیف ارائه شده انتقاد کرده و 
هشدار داده که اجرای این طرح »پیش درآمد جنگ 
جهانی سوم« اســت. طبق این طرح، همه کشورهای 
امضاء کننده، به طور مستقیم با کشور یا کشورهایی 

که به اوکراین حمله کنند، وارد جنگ می شوند.
203 روز از جنگ اوکراین می گذرد و این جنگ همچنان 
بدون هیچ دستاورد ملموس و چشم اندازی از سوی دو طرف 
ادامه دارد. در رسانه های منطقه ای و بین المللی، روزانه ده ها 
خبر، گزارش و تحلیل از تاثیرات این جنگ بر امنیت انرژی 
و غذایی در اروپا و جهان منتشــر می شود. بسیاری از سران 
اروپا نیز نگران زمستان سرد این قاره هستند و تقریبا روزی 

نیست که در این باره هشدار ندهند.
 برآوردها هم نشــان می دهد اروپا بدون گاز روسیه در 
زمســتان با بحران فاجعــه باری روبه رو خواهــد بود و اگر 
بــه زودی چاره ای برای آن اندیشــیده نشــود احتمال بروز 
شورش های اجتماعی نیز به دلیل افزایش شدید قیمت برق 
و گاز وجود دارد. برخی کارشناســان معتقدند یکی از دالیل 
اصلی وقوع جنگ، تالش اوکراین برای پیوستن به ناتو بود و 
روس ها برای جلوگیری از این وضعیت ماشــین جنگی خود 
را از مرزهای اوکراین عبور دادند. اما روز ســه شــنبه دفتر 
رئیس جمهوری اوکراین پیش نویس عجیبی از تضمین های 
امنیتی درخواســتی کیف را برای بعد از جنگ منتشر کرد؛ 
سندی که گویا توسط غرب آماده شده و برای روسیه یادآور 
ماده »امنیت جمعی« ناتوســت و مدودف آن را زمینه ســاز 

جنگ جهانی سوم می داند.
کشورهای امضاء کننده

به نوشــته خبرگزاری اســپوتنیک، اوایل روز سه شنبه 
دفتر» ولودیمیر زلنسکی«، رئیس جمهور اوکراین پیش نویس 
این ســند را که با همکاری متخصصان و مقامات سیاســی 
فعلی و ســابق غربی از جمله »آندرس فوگ راسموســن« 
دبیرکل اســبق ناتو و »آندری یرماک« رئیس دفتر ریاســت 
جمهوری اوکراین تهیه شــده ارائه کرد. این دفتر ادعا کرد 
این ســند  برنامه هایی بــرای دوران بعــد از جنگ کنونی 
پیشنهاد داده اســت. در حالی که یکی از اهداف روسیه در 
اوکراین »غیرنظامی« کردن این کشــور اعالم شــده، طرح 
مذکور نظامی کردن گسترده اوکراین و مداخله »ضامن های 
خارجی« در صورت حمله به اوکراین را در نظر گرفته است. 
به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، این سند درباره وضعیت 
بی طرف کیف یا حضور روسیه به عنوان یک تضمین کننده 
امنیت، حرفی به میان نیاورده است.امضاکنندگان این سند 
شامل آمریکا، استرالیا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، کانادا، لهستان، 
ترکیه، فرانســه، کشورهای اروپای شمالی، مرکزی و جنوبی 
و همچنین کشــوهای حوزه بالتیک هستند و نام روسیه در 

میان امضاکنندگان احتمالی دیده نمی شود.
آن طــور کــه ایســنا نوشــته در این ســند امنیتی، 

تضمین کننده ها بایــد ضمانت  کنند که در صورت حمله به 
اوکراین، تعهدات امنیتی گســترده ای را با استفاده از تمامی 
امکانات قدرت ملی و جمعــی خود به کار گرفته و اقدامات 
الزم )برای دفاع از اوکراین( را انجام دهند، اقداماتی که شامل 
ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی اســت. این اقدامات 
به اوکراین کمک می کند تا از حق حاکمیت خود دفاع کرده 
و امنیــت، برتری نظامی و توانایی دفــاع از خود را تضمین 
کند. اوکراین از متحدانــش می خواهد که در بخش نظامی 
کیف ســرمایه گذاری کرده و تســلیحات و اطالعات خود را 
با اوکراین به اشتراک بگذارند: »بزرگ ترین تضمین امنیتی 
برای اوکراین، در توانایی اش برای دفع مهاجمان تحت ماده 
51 منشور ســازمان ملل نهفته اســت. کیف برای این کار 
نیاز دارد که با دراختیار داشــتن منابع کافی، نیرویی دفاعی 
بســازد که توانایی دفع حمالت روســیه را داشته باشد. این 
نیازمند چندین دهه ســرمایه گذاری پایدار در پایگاه صنعت 
دفاعی اوکراین، کمک های تسلیحاتی و اطالعاتی متحدان، و 
رزمایش های متعدد زیر پرچم اتحادیه اروپا و ناتو اســت.این 
توافقات همچنین باید شامل بسته سفت وسخت تحریم های 

علیه مهاجمان باشد.«
احمق های شراب به دست!

انتشــار این ســند واکنش شدید روســیه را برانگیخت. 
»دیمیتری مدودف«، معاون شــورای امنیت روســیه در این 
زمینه گفــت: »کیف هیچ تضمین امنیتــی دریافت نخواهد 
کرد، زیرا این پیش نویس مقدمه جنگ جهانی ســوم است.« 
او غرب را از خطر یک »آرماگدون هســته ای« بر حذر داشت 
و گفت: »آن ها نمی توانند دائما به اوکراین ســالح بفرســتند 
و ادعا کنند که دخالت مســتقیمی در این مناقشــه ندارند... 
این توافق پیشنهادی کیف، همان ماده پنجم پیمان آتالنتیک 
شمالی است که سنگ بنای ناتو است. دفاع جمعی ناتو بدین 
معناست که حمله به یکی از کشورهای ناتو، به معنای حمله 
به همه آن کشورهاست.... باور دارم دشمنان بزرگ روسیه که 
در سند منتشرشــده کیف خطاب قرار گرفته اند، باید متوجه 
یک مسئله باشند. اینکه این سند مستقیما با جنگ ترکیبی 
ناتو علیه روســیه مرتبط است. اگر این احمق ها به کمک های 
تســلیحاتی گســترده خود به کیف که شــامل تســلیحات 

خطرناک می شــود، ادامه دهند، دیر یــا زود کارزار نظامی به 
سطح جدیدی خواهد رسید... این کارزار هیچ مرز قابل رویتی 
نخواهد داشــت و اقدامات طرفین غیرقابل پیش بینی خواهد 
بود. این کارزار ســناریوی نظامی خودش را خواهد داشــت و 
شامل شرکت کنندگان بیشتری خواهد بود. آن روز، کشورهای 
غربی دیگر نمی توانند در خانه های تمیزشــان بنشینند و به 
این بخندند که چطور دارند با جنگ نیابتی، روسیه را ضعیف 
می کنند. آن روز، هرچیزی در اطراف آنان به آتش کشــیده 
خواهد شد. رنج و اندوه مردمشان را فرا می گیرد. زمین هایشان 
آتش می گیرند و خانه ها نابود می شــوند.« مدودف که سابقاً 
رئیس جمهوری روســیه هــم بوده، در کانــال تلگرامی خود 
نوشت: هنوز هم سیاستمداران تنگ نظر غربی و اتاق های فکر 
احمقشــان، با لیوان شرابی در دست، ژست متفکرانه گرفته و 
به این فکر می کنند که چطور بدون نبرد مستقیم، با ما مقابله 

کنند. احمق های کسل کننده تحصیل کرده!
احتمال بازنگری در تحریم ها

از سوی دیگر با تشــدید بحران انرژی در اروپا، وزیر 
مشاور در امور خارجی مجارستان با اشاره به نزدیک شدن 
به پایــان دوره ۶ ماهه تحریم های غرب علیه مســکو در 
پاییز امسال، گفت: »انتظار می رود با نزدیک تر شدن فصل 
سرما، تحریم ها علیه روســیه مورد بازنگری قرار گیرد.« 
به گزارش ایرنا به نقل از اســپوتنیک، »تاماس منچر« در 
یک برنامه ای تلویزیونی، افزود: »تحریم روسیه، به کمبود 
انرژی و جهش انفجاری قیمت ها در اروپا منجر شده  است،  
بنابراین سیاست های تحریمی این قاره باید بازبینی شود. 
بروکســل )مقر ناتو( و اتحادیه اروپا با اعمال تغییر در این 
سیاســت ها می توانند این بحران ها را متوقف سازند... دور 
از انتظار نیســت که توقع داشته باشیم با نزدیک شدن به 
پایان دوره ۶ ماهه تحریم ها در فصل پاییز، تعداد بیشتری 
از رهبران اروپایی واقعیت را دیده و تحریم ها علیه روسیه 
را مورد بازبینی قرار دهند... هنگامی که سرما از راه برسد 
دولت ها با حقیقت روبه رو خواهند شــد.« گفتنی اســت 
مجارســتان که بیشترین خســارت را از جنگ اوکراین و 
تحریم روســیه دیده، بارها غرب را متهم و خواستار حل 

مسئله شده است.

تورم 13 درصدی در آمریکا
در آمریکا نیز بحران انرژی و تورم موقعیت دولت بایدن 
را به شــدت متزلزل کرده است. »نیویورک پست« در این 
زمینه نوشته: »از زمان ورود جو بایدن به کاخ سفید، میزان 
تورم آمریکا دو رقمی شــده و بــا افزایش آن به 13 درصد، 
وضعیت اقتصادی خانواده های این کشور بدتر شده است.« 
بر اساس این گزارش، دستمزدها تنها ۸ درصد افزایش یافته 
که منجر به کاهش موثر دستمزد طبقه متوسط آمریکایی ها 
شده است و این گروه برای تامین مایحتاج روزانه مانند غذا، 
گاز و اجاره به سختی تالش می کنند.داده ها نشان می دهد 
که قیمت ها در ماه مرداد نســبت به مدت مشابه سال قبل 
۸.3 درصد افزایش یافته و اوج گرفت. در حالی که نرخ تورم 
اصلی ۶.3 درصد نســبت به سال گذشته افزایش یافت. هر 
دو رقم باالتر از آنچه که اقتصاددانان انتظار داشتند، بود. بر 
اساس این گزارش با وجود کاهش قیمت بنزین، هزینه های 
اجاره و غذا در آمریکا همچنان رو به افزایش اســت که این 
امر بانک مرکزی آمریکا را متقاعد به افزایش مجدد نرخ بهره 
می کند.خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشت:»افزایش 
غیرمنتظــره نرخ تورم در آمریکا ضربه ای ناخواســته برای 
 دموکرات ها در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره است.«

انتخابات میاندوره ای کنگره 1۷ آبان امســال برای گزینش 
۴35 نماینده مجلس، 35 ســناتور، 3۹ فرماندار و شماری 
زیادی از مقام های محلی و ایالتی در سراسر آمریکا برگزار 
می شــود.بایدن به تازگی از شکست احتمالی دموکرات ها 
در انتخابــات میان دوره ای کنگره ابــراز نگرانی و تصدیق 
کــرد اگر دموکرات در این انتخابات شکســت بخورند، دو 
 ســال باقی مانده از ریاســت جمهوری اش به شدت دشوار 

خواهد بود.
سقوط آزاد سهام در آمریکا 

 همزمان شرکت خدمات مالی »مورگان استنلی«، یکی 
از بزرگ ترین و شناخته شــده ترین ارائه دهندگان خدمات 
ســرمایه گذاری و مدیریت ثروت در جهان اعالم کرد انتظار 
دارد بازارهای ســهام آمریکا در چند ماه آینده بیشتر سقوط 
کند.بــه گزارش خبرگزاری مهر آخرین گزارش های مورگان 
استنلی نشان می دهد که انتظار می رود شاخص »اس اند پی« 
آمریکا طی چهار ماه آینده 1۷ تا 2۷ درصد کاهش یابد. این 
شاخص از اول سال 1۴ درصد تا به امروز کاهش یافته است، 
اما مورگان اســتنلی معتقد است که بازار هنوز به کف خود 
نرسیده است. دیروز )چهارشنبه( نیز سهام آمریکا قرمز پوش 

بود و زیان برخی سهام ها رکورد شکست.
قبض برق در آلمان، بیشتر از حقوق بازنشستگان!

خبر دیگر این که گزارش ها از آلمان حاکی است در این 
کشــور قبوض برق از حقوق بازنشســتگان فراتر رفته است. 
»پیتر شنر« ۷۷ ساله، یک مستمری بگیر از ایالت باواریا در 
مصاحبه با بیلد گفته که »حدود 20000 کیلووات ساعت در 
ســال برق مصرف و 105 یورو در ماه برای آن می پرداخت 
می کنم و از 1 نوامبر،)10 آبان( ارائه دهنده خدمات شهری 
1223 یورو در ماه از من می خواهد، یعنی-بیشــتر از حقوق 

بازنشستگی من!«
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شرکت های  عملکرد  می گوید  جمهوری خواه  ارشــد  ســناتور 
شــبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و توئیتر باید قانونمند شده 

و حتی الزم است برای فعالیت های خود مجوز بگیرند.
در ادامــه تالش هــای قانونگــذاران و سیاســتمداران آمریکایــی برای 
پاســخگو کردن شــبکه های اجتماعی درباره نحوه عملکرد آنها، یک سناتور 
ارشــد جمهوری خواه از تصمیم خود بــرای الزامی کردن اخذ مجوز برای این 
»پلتفرم ها« خبر داد. »لیندزی گراهام« عضو ارشد کمیته بودجه بندی مجلس 
ســنای آمریکا بامداد چهارشــنبه گفت عملکرد شــرکت های مالک و طراح 
شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و توئیتر باید قانونمند و طبق مقررات 

شده و حتی الزم است برای فعالیت های خود مجوز بگیرند.
به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، گراهام توضیح داد که به همراه »الیزابت 
وارن« ســناتور دموکرات و »جاش هاولی« سناتور جمهوری خواه، در حال کار 
بر روی طرحی اســت تا مسئله تنظیم مقررات شــبکه های اجتماعی و اخذ 
مجوز توســط آنها را عملی کند. به گزارش فارس گراهام طی جلسه استماع 
درباره نقص های امنیتی توئیتر در مجلس ســنا، این انتقــاد را وارد کرد که 
به شرکت های شــبکه های اجتماعی اجازه داده شــده که با محدودیت های 
بســیار اندکی درخصوص اینکــه چه کارهایی را می تواننــد و چه کارهایی را 
نمی توانند انجام دهند، در سطح بین المللی قدرتمند شوند.طبق این گزارش، 
او همچنین درباره اینکه کمیسیون فدرال تجارت، ابزارهای کمی برای تنظیم 
مقررات و پاســخگو کردن شــبکه های اجتماعی در اختیار دارد، ابراز نگرانی 
کرد.به نوشته رویترز، این ســناتور ارشد جمهوری خواه در این نشست گفت: 
»پلتفرم های رسانه های اجتماعی، مجوز ندارند و کسی نمی تواند از آنها شکایت 
کند. در صورتی که اگر شــما خودرویی داشته باشید، برای راندن آن به مجوز 
)گواهینامه( نیاز دارید، یا اگر مشــاور امالک هســتید باز هم به مجوز )پروانه 
کسب( نیاز دارید« وی همچنین افزود: »اگر کسی )شبکه اجتماعی( محتوای 
تولیدی شــما را حذف کرد، باید بتوانید از آن شکایت کنید و فرآیند دادرسی 

داشته باشید:
در این گزارش آمده: »طرح گراهام ممکن اســت شــامل مقرراتی باشد 
که محدودیت هایی بر حذف اظهارات و بیانیه ها توســط این کمپانی ها اعمال 
می کند و همزمان آنها را ملزم می ســازد تا نســبت به اســتفاده مجرمانه از 
شبکه های خود و مداخالت خارجی سخت گیرتر شوند«طبق این گزارش، در 
نشســت بامداد چهارشنبه کمیته قضائی مجلس سنای آمریکا، »پیتر زاتکو« 
هکر مشــهوری که قبال به عنوان رئیس امنیتی شرکت توئیتر فعالیت می کرد، 
احضار شده بود تا درباره نقایص امنیتی این شبکه اجتماعی توضیحاتی بدهد.

گاف جدید بایدن
خبــر دیگر از آمریکا این که جو بایــدن، رئیس جمهور آمریکا در جریان 
ســخنرانی دیروز خود گاف عجیب و غریب دیگری داده و وقتی می خواست 
درباره خاطره ای پیرامون ابتدای حضور خود در مجلس ســنا در 2۹ ســالگی 
صحبت کند، گفت: »۷20 سال پیش، وقتی من به مجلس سنا رفتم... « بایدن 
۷۹ ساله اولین بار نیســت که از این گاف ها می دهد وی طی 2 سال گذشته 
بارها با هوا دســت داده، اسامی افراد ،مکان ها و زمان ها را اشتباه گفته و بارها 

مسیر رفت یا برگشت خود در مراسم ها را گم کرده است.

پس از انتشار گزارش هایی درباره تالش آنکارا برای عادی  سازی 
روابط با دمشق، یک خبرگزاری روسی فاش کرده که ترکیه به »ائتالف 
معارضان ســوریه« در خاک خود دستور داده تا دفاتر خود را تعطیل 

کنند و از خاک ترکیه خارج شوند.
خبرگزاری روسی »اسپوتنیک«، شامگاه سه شنبه خبر داد دستگاه اطالعات 
ترکیه به اعضای آنچه »ائتالف معارضان سوریه« خوانده می شود، دستور داده 
تا خاک این کشــور را تا پایان سال جاری میالدی ترک کنند. این خبرگزاری 
روســی به نقل از منابع ویژه خود نوشــته این ابالغیه پس از تصمیم سیاسی 
اخیر ترکیه برای نزدیک شــدن به دولت ســوریه با نظارت مسکو صادر شده 
است. بنابر اعالم اسپوتنیک »رجب طیب اردوغان« تصمیم گرفته بالاستثناء 
تمامی دفترهای ائتالف معارضان در خاک این کشور را تعطیل و حمایت های 
مالی خود را از اعضای این ائتالف طبق یک جدول  زمانبندی شده تا پایان سال 
جاری میالدی متوقف کند:  »به واسطه سرویس های امنیتی ترکیه به تعدادی 
از اعضای ائتالف معارضان ســوریه ابالغ شــده که باید جای دیگری را برای 
فعالیت  سیاســی معارضان پیدا کنند و محل جدید باید خارج از خاک ترکیه 
باشــد.« طبق گفته این منابع، این ائتالف همچنین باید »تمامی فعالیت های 
سیاســی و رسانه ای مرتبط با این ائتالف را حداکثر تا پایان سال جاری پایان 
دهد.« آن طور که فارس نوشــته، این منابع افزوده اند که به آن دسته اعضای 
ائتالف معارضان که از تابعیت ترکیه برخوردارند، اجازه داده خواهد شد که در 
ترکیه بمانند؛ اما نباید هیچ فعالیت سیاســی یا رسانه ای داشته باشند. »سالم 
المسلط« رئیس ائتالف معارضان ســوریه در ترکیه در واکنش به گزارش این 
خبرگزاری روسی شایعه صدور دستور خروج معارضان سوری از خاک ترکیه 
را تکذیــب کرد. رئیس ائتالف معارضان در این بــاره گفت: »این خبر صحت 
ندارد و هیچ مقام ترکیه ای چنین چیزی نگفته اســت. در روزهای اخیر اخبار 
زیادی درباره ائتالف دســت به دست شــد؛ اما این گزارش ها نادرست است.« 
گفتنی است، این گزارش در حالی منتشر شده است که »مولود چاووش اوغلو« 
وزیر امور خارجه ترکیه پیشتر اعالم کرده بود سازمان های اطالعاتی ترکیه و 
سوریه با یکدیگر در ارتباط هستند. وزیر امور خارجه ترکیه در نشست جنبش 
غیرمتعهدها نیز گفته بود دیدار کوتاهی با »فیصل المقداد« وزیر امور خارجه 
سوریه داشــته است. به نظر می رسد که پس از کشورهای عربی که شروع به 
عادی کردن روابط خود با دمشــق کرده اند، ترکیــه نیز منافع خود را در این 
دیده است که پس از سال ها حمایت از دشمنان اسد به سمت او برگردد. البته 
چنان که مشهود است، سیاست های دولت اردوغان در این مورد همچون بسیار 

از موارد دیگر باال و پایین های فراوان دارد.

ســفیر تایوان در واشنگتن مقامات پارلمانی ۶۰ کشور را دور هم 
جمع کرد و از آنها خواست تحریم های شدیدی علیه پکن وضع کنند. 
چنین اقداماتی تا پیش از سفر جنجالی »نانسی پلوسی«، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان، به ندرت از سوی تایوان صورت می گرفت!

بر اســاس اصل »چیــن واحد« که به نوعی مورد تأیید غرب اســت، هر 
کشوری که دارای روابط رسمی با پکن است حق ندارد با تایوان روابط رسمی 
داشته باشــد، آمریکا نیز بر اساس این اصل قراردادهای رسمی اش را به جای 
تایــوان با چین منعقد می کند، اما همزمان به روابط »غیررســمی«اش – که 
به عقیده چین بســیار هم رسمی اســت – با تایوان ادامه داده و نماینده های 
»غیررســمی« به این منطقه می فرستد. حاال مدتی است که واشنگتن تبدیل 
به مقری برای مقامات استقالل طلب تایوانی هم شده تا به اقدامات ضد چینی 

خود بپردازد. 
خبرگزاری »رویترز« در خبری اختصاصی اعالم کرده ســفیر غیر رسمی 
تایوان در واشــنگتن میزبان نشستی با قانون گذاران حدود ۶0 کشور با هدف 
تشدید تحریم ها علیه چین بوده است. مقامات پارلمانی از کشورهای اروپایی، 
آســیایی و آفریقایی روز سه شنبه در نشســتی غیر علنی به میزبانی »سیائو 
بی خیم« ســفیر غیر رسمی تایوان در واشنگتن شرکت کرده اند. این در حالی 
است که تایوان به عنوان کشوری مستقل از سوی سازمان ملل شناخته نشده 

و به همین دلیل در هیچ کشوری سفارتخانه رسمی ندارد.
به گزارش فارس، حضور این قانون گذاران در اقامتگاه دیپلماتیک ســفیر 
غیر رســمی تایوان، جدیدترین تالش تایپه برای ترغیب دیگر کشورها برای 
تشــدید تحریم ها علیه چین اســت. سیائو در این نشســت با اشاره به جنگ 
اوکراین مدعی شد این نگرانی وجود دارد که چین نیز تالش کند با زور جزیره 
تایوان را تصرف کند. رویترز نوشــته، به پیش نویس بیانیه این نشســت دست 
یافته که طبق آن »اتحاد بین پارلمانی در مقابل چین« قرار است تعهدنامه ای 
درباره تداوم فشــار به دولت هایشــان برای »بازدارندگی بیشتر علیه اقدامات 

نظامی یا دیگر اقدامات زورگویانه« جمهوری خلق چین، به امضا برسانند.
رویترز همچنین به نقل از منابع آگاه نوشته است، آمریکا در حال بررسی 
گزینه هایی برای تهیه یک بســته تحریمی علیه چین است. آمریکا قصد دارد 

این تحریم ها را برای جلوگیری از حمله چین به تایوان اعمال کند.

وزارتخانه هــای دفاع ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان روز 
چهارشنبه در بیانیه های جداگانه یکدیگر را به انجام حمالت مجدد 
توپخانه ای به مواضع خود متهم کردند؛ این یعنی درگیری که شامگاه 
دوشنبه آغاز شــده همچنان ادامه دارد، درگیریی که تا کنون 155 

کشته بر جای گذاشته است.
در شــرایطی که رایزنی هــا برای پایان دادن بــه درگیری های جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان شدت یافته، حمالت مرزی مجدد بین دو طرف دوباره 
خبرساز شده است. منابع رسانه ای روز چهارشنبه از آغاز دوباره درگیری ها بین 

نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان خبر دادند.
وزارت دفاع ارمنســتان اعالم کرد کــه نیروهای جمهوری آذربایجان صبح 
دیروز با حمالت خمپاره ای و توپخانه، مواضع نیروهای مرزی ارمنستان را هدف 
قرار داده اند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اما اعالم کرد که نیروهای نظامی 
ارمنســتان با حمالت خمپاره ای و توپخانه ای مواضع مرزی نیروهای جمهوری 
آذربایجان را هدف قرار دادند. روایت ایروان و باکو درباره حمالت امروز نیروهای 
نظامی ارمنستان و جمهوری آذربایجان در شرایطی مطرح شده که خبرگزاری 
رویترز در گزارش خود نوشته که »قادر به تایید روایت های هیچ کدام از دو طرف 
نیست«. برخی منابع نیز مدعی پیشروی آذربایجان در خاک ارمنستان شده اند.

به هر حال آن چه تاکنون اعالم شــده نشان می دهد این درگیری تلفات 
نسبتاً ســنگینی در دو طرف داشته اســت. »نیکول پاشینیان«، نخست وزیر 
ارمنســتان، اعالم کرد که 105 سرباز ارمنستانی در جریان درگیری ها کشته 
شــدند. جمهوری آذربایجان، شامگاه سه شنبه، خبر داد که در درگیری اخیر 

این کشور با ارمنستان، 50 نفر از نظامیان این کشور کشته شده اند.
سخنگوی ســازمان ملل متحد سه شنبه شــب از ارمنستان و جمهوری 
آذربایجــان خواســت تا هرچه زودتر بــه تنش ها خاتمه دهنــد. »دیمیتری 
پسکوف« سخنگوی کرملین در نشست خبری گفت: »پوتین تمام تالش خود 
را برای کمک به کاهش تنش در مرز بین این دو کشــور انجام می دهد و این 
تالش ها ادامه دارد.« به گزارش فارس، این در حالی اســت که شورای امنیت 
ارمنستان رسماً از روسیه برای اجرای مفاد معاهده دوستی، همکاری و کمک 
متقابل و همچنین »ســازمان پیمان امنیت جمعی« و شورای امنیت سازمان 

ملل برای مقابله با باکو درخواست کمک کرده است.
درگیری مرزی این بار بین تاجیکستان و قرقیزستان

 خبر دیگر آن که در میان این تنش، یکی از منابع امنیتی تاجیکســتان 
روز چهارشــنبه اعالم کرد، در جریان حمله خمپاره ای از ســوی قرقیزستان 
یک گارد مرزی کشــته و 2 تن دیگر نیز زخمی شــده اند. آن طور که ایســنا 
نوشــته، تیراندازی امروز بین نگهبانان در حال گشت زنی در مرز قرقیزستان 
و تاجیکســتان رخ داد. در سال های اخیر درگیری های مکرر در امتداد مرز به 
وقوع پیوسته، این جدیدترین تیراندازی به دنبال درگیری روز سه  شنبه بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان است که مرگبارترین آنها از سال 2020 بود. 
سرویس مرزی قرقیزستان گفت که نگهبانان تاجیکستانی پس از درخواست 
بــرای ترک مواضع خود در امتداد مرز اقدام بــه تیراندازی کردند و نگهبانان 

قرقیزستانی نیز به این تیراندازی پاسخ دادند.

ادامه درگیری ها بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان
شمار تلفات به 155 نفر رسید

درگیری شدید بین نیروهای طالبان و »احمد مسعود« در منطقه 
پنجشیر افغانستان ده ها کشته از طرفین بر جاگذاشته است.

درگیری های بین طالبان و گروه »احمد مســعود« در دره پنجشــیر این 
روزها دوباره جان تازه ای گرفته و طرفین مدعی هســتند خســارت و تلفات 
گســترده ای را به طرف مقابل تحمیل کرده اند. سخنگوی طالبان مدعی شده 
که در عملیات نظامی این گروه ۴0 نفر از اعضای جبهه پنجشیر کشته شده اند.
 »ذبیح اهلل مجاهد«در رشته توئیتی نوشته: »در شهرستان های رخه، دره 
و افشار والیت پنجشیر عملیاتی انجام شد که ۴0 نفر از جمله 3 فرمانده ارشد 
جبهه پنجشیر )فهیم کماندو، جواد و محمدیار( کشته و 100 نفر نیز بازداشت 
شدند... این افراد به دنبال برهم زدن امنیت مردم بودند که جلوی آنها گرفته 
شد.«  به گزارش فارس این در حالی است که روز سه شنبه نیز برخی رسانه ها 
مدعی شده بودند طالبان ۸ عضو جبهه پنجشیر را بازداشت و تیرباران کرده که 
انتشــار ویدیوهای این حادثه واکنش گسترده ای در شبکه اجتماعی به همراه 
داشته است. از طرف دیگر »صبغت اهلل احمدی«، سخنگوی جبهه پنجشیر نیز 
مدعی شده در درگیری های این جبهه با طالبان در پنجشیر، ۷1 عضو طالبان 
کشــته شــده اند. وی در رشته توییئی نوشته اســت که :» 32 نفر از قطعات 
ویژه عمری و بدری طالبان در روز شــنبه کشته شده  و همچنین در حمالت 
روز یک شنبه نیز با کشته شــدن 31 عضو طالبان هجوم این گروه با شکست 
مواجه شد. «سخن گوی »جبهه پنجشیر« ادعا کرده است که در روز دوشنبه 
11 نفر از اعضای این گروه و هشــت نفر از طالبان کشــته  شده اند. احمدی 
همچنین مدعی شده اســت که طالبان برخی از اسرای این گروه را تیرباران 
کرده اســت. این در حالی است که» احمد مسعود « رهبر جبهه پنجشیر در 
آخرین اظهارت خود و در گفت وگو با یک رســانه هندی فاش کرده است که 
وزیر امور خارجه طالبان در جلسه ای که در ایران برگزار شده، به وی پیشنهاد 

پذیرش پست وزارت را داده اما وی این پیشنهاد را رد کرده است.
وی با بیان اینکه جبهه پنجشیر در مراحل اولیه خود است، اظهار داشت: 
»هیچ کشــوری تاکنون از این جبهه حمایت نکرده و مــا در حال حاضر در 
چنــد والیت از جمله هرات، تخار، بغالن، قندوز و بدخشــان در حال مبارزه 
هســتیم«رهبر جبهه پنجشیر تعداد شبه نظامیان این جبهه را 3 هزار و 500 
نفر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، از تمامی این افراد، حمایت شــده و به 

آنها حقوق پرداخت می شود.

تحریک پکن به سبک تایپه از واشنگتن

تایوان از نمایندگان 60 کشور جهان خواست
چین را تحریم کنند

چرخش مهم رجب طیب اردوغان در سوریه
برای بهبود روابط با بشار اسد

درگیری خونین طالبان با نیروهای احمد مسعود 
ده ها نفر از طرفین کشته شدند

سرویس خارجي- 
فلسطیني  جوانان  چهارشــنبه  بامداد  عملیات 
افسر صهیونیست  علیه  باختری  کرانه  »الجلمه«  در 
چندمین عملیــات مهم، موثر و موفق مســلحانه 
طی هفته های گذشــته اســت که نظامیان را هدف 
قرار مــي داد. این عملیات ها نشــان مي دهند که 
فلسطیني ها اهداف خود را دقیق تر مشخص کرده و 

خواب های تازه ای برای اشغالگران دیده اند!
مقاومت مسلحانه جوانان فلسطیني در برابر اشغالگران 
صهیونیســت به ویژه در کرانه باختری در حال جواب دادن 
است. تردیدي نیست که بســیاري از صهیونیست ها هنوز 
در شــوک حادثه تیراندازی سه جوان فلسطیني به اتوبوس 
سربازان تیپ پیشــرفته نظامیان گوالني در هفته گذشته 
هســتند و احتماال اکنون بســیاري از آنان مــي دانند که 
مبارزان فلسطیني برخالف سال هاي گذشته، اکنون مسلح 
هستند. براي بسیاري از صهیونیست ها ثابت شده که انقالب 
ســنگ تبدیل به انقالب سالح و گلوله شــده و دوراني که 
در دســت فلسطیني ها فقط سنگ و تیرکمان بود، به تاریخ 

پیوسته است.
تعداد عملیات هاي مســلحانه نیروهاي فلسطیني علیه 
نظامیان اشغالگر صهیونیستي دیگر به یک عملیات در یک 
هفته محدود نیســت، بلکه در کمتــر از یک هفته جوانان 
فلســطیني در نقاط مختلف کرانه باختري اشغالگران را با 
سالح گرم هدف قرار مي دهند. در یک هفته گذشته، کرانه 
باختري شاهد حداقل ۴ عملیات مسلحانه بوده است. کمتر 
از 10 روز پس از عملیــات موفق علیه نظامیان تیپ نخبه 
گوالني، جوانان فلســطیني در بامداد چهارشنبه یک شب 
جهنمي دیگر را براي نظامیان صهیونیستي رقم زدند. پایگاه 
عبری زبان »واال« در ســاعات بامداد روز گذشــته گزارش 
داد کــه مبارزان فلســطینی با کمین در مســیر نظامیان 
صهیونیست در نزدیکی روستای الجلمه،  به روی نظامیان 
این رژیم تیراندازی کردند. رســانه هاي صهیونیســتي در 
ابتداي وقوع این عملیات تالش کردند تا از انتشار خبرهاي 
مرتبط با آن جلوگیري کنند، اما در نهایت در ساعات صبح 
چهارشنبه اعتراف کردند که عملیات شب گذشته دو جوان 
فلسطیني به کشته شدن حداقل یک افسر ارتش منجر شده 

است.
دو جوان فلســطیني کــه عملیات موفق خــود را در 
نزدیکی روســتای الجلمــه انجام دادنــد، »أحمد ایمن« و 
»عبد الرحمن هانی عابد« ساکن شهرک »کفرذان« در غرب 
جنین بودند که در این عملیات به شهادت رسیدند. تصویري 
از این دو جوان شهید در کنار هم منتشر شده که حکایت از 
دوستي نزدیک آنها دارد. تصویر این دو جوان زیر 30 سال 
حکایت از آن دارد که آنها با آرزوي بزرگ آزادي فلســطین 
و با اطالع از شــهادت خود، عملیات ضداشغالگري شــان را 

در ســیاهي شــب با موفقیت انجام داده اند تا نشان دهند 
هنوز نســل جوان فلســطین پاي آزادي خاکش ایســتاده 
اســت. احتماال آنان با اطالع از شــهادت احتمالي خود در 
ایــن عملیات مســلحانه، اما رویاي آزادي فلســطین براي 
نســل هاي بعدي این سرزمین را در خاطر خود پرورانده اند. 
با توجه به بیانیه گردان شــهداي االقصي در همان ساعت 
نخست عملیات، مشخص شد که شهداي عملیات وابسته به 

گردان هاي نظامي االقصي بوده اند.
از گوالني تا الجلمه

اگــر فقط تحوالت 10 روز پیش را از حمله به نظامیان 
گوالني تا عملیات الجلمه در بامداد چهارشنبه بررسي کنیم، 
به این نکته پي خواهیم برد که تحوالت فلســطین به طرز 
حساب شــده اي در حال شکل دهي به یک قیام مسلحانه 

و دقیق است.
عملیات هــاي 10 روز گذشــته از جملــه آتش زدن 
برج دیده باني یک پادگان نظامي رژیم صهیونیســتي تا 
دیگر عملیات ها به طور عمده نظامیان اشــغالگر را هدف 
قرار مي دهد. این عملیات ها به روشــني حکایت از برنامه 
ریزي دقیق دارد و در موارد متعددي به کشــته شــدن 
صهیونیست ها یا وارد کردن آسیب هاي جسمي وخیم علیه 
آنان منجر شده است. لذا آمار تلفات نظامي صهیونیست ها 
به شدت در حال افزایش است و چه بسا فرماندهان ارتش 
رژیم صهیونیستي تا حد امکان اجازه نمي دهند که همه 
آمار تلفات شان منتشر شــود. همین چند روز پیش نیز 
ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نظامی خود 
در جوالن اشغالی خبر داد و درباره چگونگی هالکت این 
نظامی مدعی شده بود که او حین رزمایشی که با تانک ها 
در جوالن اشغالی برگزار شد، ناگهان از هوش رفت و با سر 
به زمین برخورد کرد، امــا این نکته را نمي توان فراموش 
کرد که اهالي جوالن نیز سال هاست به دنبال پایان دادن به 
اشغالگري صهیونیست ها هستند و چه بسا که تلفات ارتش 
صهیونیســتي در جوالن در نتیجه برنامه ریزي نیروهاي 

آزادي خــواه آن منطقه صورت گرفته اســت. همچنین 
تیرانــدازی فلســطینی  ها به طور عمده نظامیان اشــغالگر 
را هــدف قرار مــي دهد. این وضعیت برخــالف تیراندازی 
صهیونیســت ها به فلسطینی هاست که به طور عمده مردم 
غیرمســلح و غیرنظامي را هدف قرار مي دهند. لذاعملیات 
فلسطیني ها در قالب مقاومت مسلحانه در برابر یک نیروي 
اشغالگر در ســرزمین های فلسطیني صورت مي گیرد و در 
واقع عملیات نیروهاي فلســطیني را مي توان در چارچوب 

جنبش هاي آزادي بخش و رهایي بخش تقسیم بندي کرد.
پیش تر نیز »رونن بار« رئیس سازمان اطالعات و امنیت 
داخلی رژیم صهیونیســتی )شاباک( از افزایش 30 درصدی 
تیراندازی در کرانه باختری علیه صهیونیســت ها خبر داده 
بود و نســبت به وضعیت فعلي در کرانه باختري به شــدت 
احساس ترس و نگراني کرده بود. این ترس و نگراني بویژه از 
آن جهت است که این رژیم با بن بست سیاسي رو به روست و 
هم اکنون ترکیب بن بست سیاسي و بي ثباتي امنیتي باعث 
شــده تا ارتش رژیم اسرئیل قادر به کنترل درآوردن اوضاع 

در چند متري خود نباشد، چه برسد به خارج از فلسطین!
در همین خصوص بنی گانتس وزیر اطالعات رژیم 
صهیونیستی پنجشنبه گذشته گفته بود که این رژیم به 
حمالت خود علیه کرانه باختری شدت خواهد بخشید و 
شمار نیروهایش را در این منطقه افزایش خواهد داد، اما 
همزمان بسیاري دیگر گفته اند که کار از عملیات نظامي 
در کرانه باختري گذشــته اســت و شاید حتي افزایش 
عملیات هاي نظامــي، اوضاع را براي صهیونیســت ها 
بدتر هم کنــد. روزنامه صهیونیســتی هاآرتص نیز روز 
چهارشنبه در گزارشــي فاش کرد که برخی مسئوالن 
نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی معتقدند که بایستی 
فعالیت های ارتش در شمال کرانه باختری کاهش یابد 
تا از فروپاشی اوضاع جلوگیری شود. به نوشته هاآرتص، 
این مسئوالن امنیتی اســرائیل بر این باور هستند که 
اســرائیل به دلیل اصرار بر تداوم بازداشت های شبانه، 

در تشــدید تنش ها سهیم است و اوضاع در حال خارج 
شدن از کنترل است.

گرفتار دایره بسته
به دلیل شکســت حمالت پیاپی اســرائیل به منظور 
فرونشــاندن شــعله مقاومت،  »رونین بار« رئیس دستگاه 
امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی موسوم به »شاباک« نیز 
روز ســه شــنبه در ســخنرانی کنفرانس ســاالنه »مرکز 
سیاست گذاری ضد تروریسم« در دانشگاه »رایشمن« گفت: 
اســرائیل به دلیل افزایش عملیات هــا در کرانه باختری و 
ناتوانی سرویس های تشــکیالت خودگردان در ایفای نقش 
خود در ســایه کاهش کنترل آن وارد یک دایره بسته شده 
اســت. به گفته بار، این واقعیت، نیروهای تل آویو را بر آن 
داشــته تا حمالت علیه شهرها و شهرک های کرانه باختری 
را تکرار کنند و در این شــرایط زمینه را برای رشد مقاومت 

هموار مي شود.
البتــه عالوه ناامنــي و بي ثباتي سیاســي، اختالفات 
داخلي نیز امان صهیونیســت ها را بریده اســت. با افزایش 
جنگ قدرت در بین احزاب رژیم صهیونیستی در سایه در 
پیش بودن انتخابــات پارلمانی پائیز، احزاب تندروی دینی 
حریدی به دنبال گرفتــن وزارت دارایی این رژیم از کابینه 
احتمالي نتانیاهو رئیس حزب لیکــود به عنوان یک پیش 
شرط برای ائتالف با او هستند، اما بعید به نظر مي رسد که 
نتانیاهو با توجه به اختالفات پیشینش، حاضر به کنار آمدن 
با رقباي قبلي خود باشــد و در این صورت شانس تشکیل 
کابینه در انتخابات آتي تل آویو نیز در پایین ترین ســطح 

خود قرار دارد.
دلگرمي گروه هاي فلسطیني به عملیات الجلمه

عملیــات موفق دو جوان فلســطیني علیــه نظامیان 
صهیونیســت با دلگرمــي و واکنــش امیدوارکننده دیگر 
گروه هاي فلســطیني رو به رو شد. »حازم قاسم« سخنگوی 
جنبش حمــاس اعالم کرد: مبارزان » جنین القســام« به 
مبارزه و مقاومت علیه اشغالگران صهیونیست ادامه می دهند 
و مرحلــه جدیــدی را رقم می زنند که عنــوان آن انقالب 
مداوم تــا تحقق اهداف ملت ما اســت. وی افزود: مبارزان 
قهرمان در جنین همه دیوارهای پوشــالی اشــغالگران در 
شــهرهای کرانه باختری را در هم شکسته اند و به اقدامات 
رعب افکنانه اشغالگران اعم از یورش و به کارگیری هواپیما 
و پهپاد توجهی نمی کنند. سخنگوی حماس در ادامه گفت: 
شهدای جنین به مثابه محرک انقالب و تشدید مبارزه ضد 
اشغالگران هستند و این خونهای پاک بهای پیروزی و آزادی 
اســت. وی افزود: این انقالب مداوم و مستمر خواهد بود و 
در همه شهرهای کرانه باختری برای دفاع از مسجد مبارک 
االقصــی و در واکنش به جنایات اشــغالگران و ادامه روند 
آزاد سازی اراضی و آزادی فلسطین و مقدسات، ادامه دار بوده 

و تشدید خواهد شد.

هالکت افسر صهیونیست به دست دو جوان فلسطینی        رئیس  شاباک: در دایره بسته گرفتار شده ایم
در جنین اتفاق افتاد

منابع خبری دیروز از وقوع انفجاری بزرگ در 
محل استقرار افسران ارشد سعودی و اماراتی در 

جنوب یمن خبر دادند.
عصــر دیروز برخی منابع خبــری از وقوع انفجاری 
بــزرگ در پایگاه هوایی العند در اســتان لحج واقع در 

جنــوب یمن خبر دادند. گفته می شــود که این پایگاه 
محل استقرار افسرانی از دستگاه های اطالعاتی سعودی 
و اماراتی بوده اســت. تــا لحظه تنظیم ایــن گزارش، 
جزئیات بیشتری منتشر نشده بود اما احتمال باال بودن 

میزان تلفات باالست.

ادامه جنگ در یمن به تشدید بحران انساني منجر 
شــده و ســازمان ملل تا کنون در چند نوبت نسبت به 
تشــدید بحران موجود در این کشور جنگ زده هشدار 
داده اســت. با این حال به نظر مي رســد که عربستان 
ســعودي و امارات متحده عربي پشــت گرم به سکوت 

حمایت آمیز و ســالح هاي کشــورهاي غربي همچنان 
تصمیمــي براي پایــان دادن بــه بحــران در جنوب 
شــبه جزیره ندارند و بمباران مردم یمن همچنان ادامه 
خواهد داشت. از آن ســو، وقوع چنین انفجارهایی نیز 

بالتبع، ادامه خواهد داشت!

ترکیه معارضان سوری را اخراج کرد


