
ناوهای آمریکا و کانادا از تنگه تایوان عبور کردند
ارتش چین به حال آماده باش درآمد

ارتــش چین به دنبال ورود کشــتی های جنگی 
آمریکایی و کانادایی به تنگه تایوان به حالت آماده باش 

درآمده است.
در پی ورود ناوشــکن »کالس آرلی بــورک یو. اس. اس 
هیگینز« آمریکا و ناوچه »کالس هلیفاکس« نیروی دریایی 
سلطنتی کانادا به تنگه تایوان، ارتش چین در حالت آماده باش 
قرار گرفت. سرهنگ »شی یی«، سخنگوی فرماندهی جناح 
شرقی ارتش آزادی بخش خلق چین )PLA( روز چهارشنبه 

گفت: »نیرو های مسلح چین پس از حرکت ناوشکن یو اس اس 
هیگینز و ناوچه ونکوور کانادا در تنگه تایوان در بحبوحه تشدید 
تنش ها در منطقه، در حالت آماده باش هستند.« کشتی های 
جنگی آمریکا و کانادا برای دومین بار در سال جاری از تنگه 
تایوان عبور کردند. گفتنی است، اوضاع در اطراف تایوان پس 
از آن تشدید شد که »نانسی پلوسی«، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا در اوایل ماه اوت )مرداد ماه( از این جزیره بازدید کرد 

و نفت بر آتش اختالفات آمریکا و چین ریخت.

الوفاق بحرین: آل خلیفه در انزوای مردمی
و پناه رژیم صهیونیستی است

معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفته که رژیم 
آل خلیفــه در انزوای مردمی قرار دارد و به یک رژیم 
سست بنیان ] رژیم آپارتاید اسرائیل[ پناه برده است.

شیخ »حســین الدیهی« معاون دبیرکل جامعه الوفاق 
بحرین روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه »المنار« با تاکید 
بر اینکه رژیم ]آل خلیفه در[ بحرین شکســت خورده و در 
بحران است و به جای مردم خود، رژیم سست بنیان موقتی 
]صهیونیستی[ را پناهگاه خود قرار داده است. به گزارش فارس 

او این را هم اضافه کرد که: »یهودی  سازی منامه هویت اصیل 
پایتخت بحرین و تاریخ کهن اسالمی آن را از بین برد.« 

گفتنی است شــخصیت های دینی و علمی بحرین نیز 
روز چهارشنبه در رابطه با تحریم انتخابات نمایشی دوازدهم 
نوامبر )21 آبان( در این کشور بیانیه دادند. در بیانیه مشترک 
این شخصیت ها آمده است: »صوری بودن انتخابات در بحرین 
موجب شده تا در هیچ یک از انتخابات سابق، امکان برخورداری 

کامل و واقعی شهروندان از حق سیاسی شان میسر نشود.«
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پوتین: غرب از تمام خطوط قرمز ما رد شد

تهدید نظامی روسیه
 قیمت جهانی نفت و گاز را افزایش داد

 سربازان آمریکایی 
دختر نوجوان عراقی را کشتند

هشدار 238 سازمان از 75 کشور جهان درباره خطر گرسنگی 
هر 4ثانیه یک نفر از گرسنگی می میرد!

خط و نشان های انتخاباتی جمهوری خواهان؛ پیروز نشویم، تقلب شده است!

سرویس خارجی-
رئیس جمهور روسیه همزمان با اعالم این که غرب تمام 
 خطوط قرمز این کشور را رد کرده هشدار داد این کشور 
برای پاســخ به اقدامات غربی ها سالح اتمی در اختیار 
 دارد فرمــان بســیج نیروها را هم صادر کرده اســت.

 همین اظهارات برای افزایــش مجدد قیمت نفت و گاز 
کافی بود.

جنگ اوکراین همچنان ادامــه دارد و روز به روز نیز عمق 
تاثیــرات آن در ایجاد شــکاف بین قدرت های بزرگ بیشــتر و 
بیشتر می شــود. از 24 فوریه)5 اسفند 1400( که جنگ شروع 
شــد اروپا و آمریکا با بســیج تمامی امکانات خــود اوکراین را 
غرق در پیشــرفته ترین تســلیحات و تجهیــزات و بزرگ ترین 
استراتژیست های نظامی کرده اند تا به هر قیمتی که شده مانع 
پیروزی پوتین و تغییر نظم جهانی شــان شوند. دیروز)پوتین( 
حین یک ســخنرانی تلویزیونی با اذعان به این مسئله و با اعالم 
»بسیج نظامی محدود نیروها« گفت: »کشورهای غربی به دنبال 
تضعیف، تجزیه و نابودی کامل روســیه هســتند اما مسکو هم 
دارای سالح اتمی است و از هر ابزاری برای دفاع از خود استفاده 
می کند.« طبق گزارش ها،  پوتین در این ســخنرانی ضمن اعالم 
بســیج نظامی محدود، گفت فقط شــهروندانی کــه دوره های 
آموزش های پایه نظامی را گذرانده اند به حضور اجباری در ارتش 
فراخوانده می شــوند و سپس آموزش های بیشتری می بینند. به 
نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، وی با بیان اینکه فرآیند بسیج 
نظامی و فراخوانی شهروندان به ارتش از همین امروز)چهارشنبه( 
شروع می شود، اعالم کرد که این سخنرانی او در مورد حفاظت از 
حاکمیت و یکپارچگی روسیه و حمایت از تمایل شهروندان برای 

تصمیم گیری در مورد آینده خود خواهد بود.
عبور غرب از تمامی خطوط قرمز

 به گــزارش فرانس 24 پوتین با بیــان اینکه هدف غرب 
تضعیف، تجزیه و نابودی روســیه اســت، اظهار داشــت: »آنها 
مستقیماً می گویند که در سال 1۹۹1 توانستند اتحاد جماهیر 
شوروی را از بین ببرند و اکنون زمان روسیه است« وی در ادامه 
اظهاراتش درباره رویکرد روس هراســانه کشورهای غربی اضافه 
کرد: »غــرب از تمام خطوط قرمز عبور کرد و سیاســتمداران 
غیرمســئول در مورد تامین ســالح و تجهیــزات تهاجمی به 
اوکراین برای حمله به خاک روســیه صحبــت می کنند. غرب 
با استفاده از سالح های کشــتار جمعی علیه روسیه، باج گیری 

اتمی می کند« رئیس جمهور روسیه ضمن اشاره به اینکه آمریکا، 
آلمان و دیگر کشــورهای غربی دستوراتی علیه روسیه به کیف 
می دهند، تاکید کرد: »تهدید کردن نیروگاه زاپروژیا با حمله به 
این منطقه یک تهدید اتمی است و مسکو هم دارای سالح اتمی 
اســت؛ ما از همه ابزارها برای محافظت از خاک روسیه استفاده 
خواهیم کرد«به نوشته وبگاه »راشاتودی«، پوتین با بیان اینکه 
هرکســی سرزمین و وحدت روسیه را تهدید کند، با آنها مقابله 
خواهد شــد، افزود: »روســیه به برگزاری همه پرسی در مناطق 
دونتســک، لوهانسک، خرســون و زاپروژیا کمک خواهد کرد و 
امنیت آنها را تضمین می کند«وی درباره ادعاهای مقامات غربی 
مبنی بر نزدیک بودن رویارویی اتمی با روســیه هشدار داد: »ما 
به کســانی که از ســالح اتمی دم می زنند هشدار می دهیم که 
ممکن است باد به سمت آنها بوزد! اگر تمامیت ارضی روسیه به 
خطر بیفتد از همه ابزارهای موجود اســتفاده خواهد شد و این 
یک دروغ نیست.«طبق گزارش ها، رئیس جمهور روسیه با بیان 
اینکه عملیات نظامی در شــرق اوکراین یک حمله پیشگیرانه 
بــود، تصریح کرد: »مــا تضمین می کنیم که همه پرســی در 
مناطق اوکراینی که می خواهند به روسیه بپیوندند برگزار شود. 
داوطلبان در اوکراین باید ســالح های الزم را داشته باشند«.وی 
همچنین افزود: »من از دولت خواســتم که به داوطلبانی که در 
دونبــاس می جنگند، وضعیت قانونی بدهد. روســیه در معرض 
تهدید ســالح های اتمی غرب و ناتو است ولی ما هم سالح های 

کشتار جمعی علیه تسلیحات غربی داریم«
بسیج 300 هزار نفری

در ادامه ســخنرانی پوتین، »سرگئی شــویگو« وزیر دفاع 

روســیه نیز با بیان اینکه کشورش نه تنها با رژیم اوکراین بلکه 
بــا تمام غرب در حال جنگ اســت، اعالم کــرد که ۳00 هزار 
نیــروی نظامی ذخیره ارتش را برای حضور در بســیج محدود 
فرامی خوانند. به گفتــه وی، ۷0 ماهواره نظامی و بیش از 200 
ماهــواره غیرنظامــی و کل اتحاد ناتو در راســتای منافع کیف 
عمل می کنند. شــویگو اظهار داشت اوکراین به شکلی فزاینده 
از ســالح های غربی برای حمله به غیرنظامیان استفاده می کند. 
وی همچنین گفت حدود 150 متخصص نظامی غربی به کیف 
اعزام شده اند و عماًل نیروهای اوکراینی را هدایت می کنند.شویگو 
در ســخنان خود خطاب به مردم روسیه افزود: خدمت اجباری 
بر دانش آموزان تاثیری نخواهد داشــت و فقط مربوط به کسانی 
اســت که نیروی ذخیره ارتش یــا دارای تخصص و تجربه الزم 

هستند. 
افزایش قیمت نفت و گاز

به دنبال تهدیدات شــدید پوتین و اعالم بســیج نیروها از 
سوی وی منابع خبری گزارش دادند که قیمت نفت و گاز دوباره 
افزایش پیدا کرده است. نشــریه »بلومبرگ« در گزارشی اعالم 
کرد به دنبال فرمان »والدیمیر پوتین« رئیس  جمهور روســیه 
برای ایجاد بســیج نســبی نیرو های روس، قیمت نفت افزایش 
داشــته است. بر اســاس این گزارش قیمت نفت پس از کاهش 
یک درصدی روز سه شنبه به قیمت باالی ۸۶ دالر در هر بشکه 
رسید و فرمان پوتین که باعث افزایش قیمت نفت شد می تواند 
تنش را هم در میان کشور ها افزایش دهد و به اخالل در تامین 
انرژی منجر شود.اکنون پس از این فرماِن پوتین، اعالم شد که 
نفت وســت تگزاس اینترمدیت به ۸۷ دالر در هر بشکه افزایش 

یافته که به معنی افزایش ۳.2 درصدی است. از سوی دیگر منابع 
خبــری از افزایش دوباره قیمت گاز خبــر می دهند به گزارش 
بلومبرگ قیمت گاز طبیعی اروپا پس از ســه روز کاهش دوباره 
افزایش یافت، معیار در معامــالت آتی ۶.۶ درصد باالتر رفت و 
ضرر هــای قبلی به دلیل کاهش قیمت ها به پایین ترین ســطح 
از اواخــر جوالی)تیر( را معکوس کرد.در حال حاضر دولت های 
کشــور های مختلف میلیارد ها دالر بودجه برای این اختصاص 
داده اند که از عرضه کافی گاز در زمســتان مطمئن باشــند. به 
طور مثال، آلمان که یکی از غول های تامین انرژی اروپاســت، 
در حال آماده ساز خطوط گازی جدید است و »اوالف شولتس« 
صدراعظم این کشــور، در جریان ســفر های خود به غرب آسیا 
سعی در رایزنی در این زمینه دارد.افراد مطلع به بلومبرگ گفتند 
که انگلیس هم قصد دارد در زمستان امسال قیمت های قبوض 
انرژی کســب و کار را کاهش دهد.پیشــتر از این منابع خبری 
اعالم کرده بودند شــولتس در سفری دو روزه به غرب آسیا در 
ابتدا به عربســتان سعودی ســفر خواهد کرد و در این سفر با 
»محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی دیدار می کند. قطر و امارات 
مقصد هــای بعدی صدر اعظم آلمان خواهند بود.»رابرت هابک« 
وزیر اقتصاد آلمان هم از امضای توافقات گازی با امارات در این 
سفر خبر داد. برلین به قطر و امارات به عنوان تامین کننده گاز 

آلمان در زمستان پیش رو چشم دوخته است.
نگرانی انگلیس و آلمان

فرمــان نظامی پوتیــن نگرانی انگلیس و آلمــان را نیز را 
برانگیخت »جیلیان کیگان« معــاون وزیر امور خارجه انگلیس 
به اسکای نیوز گفت:» سخنرانی روز چهارشنبه والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه تشدید تنش و نگران کننده بود و تهدیدهای 
وی در آن باید جدی گرفته شــود.ما کنترلی در دست نداریم و 
بازی از دست ما خارج شده است«وی با اشاره به سخنان پوتین 
در این زمینه که روســیه درباره توان اتمی خود بلوف نمی زند 
گفت: »به وضوح باید این ســخنان را بسیار جدی بگیریم زیرا 
اوضاع در حال متشنج شدن و خارج شدن از کنترل است. سخت 
است متوجه شویم در روسیه چه می گذرد«این دیپلمات ارشد 
انگلیسی با اشاره به اینکه کشــورش تاکنون 2.۳ میلیارد پوند 
کمک نظامی به اوکراین رســانده گفت که این کمک ها ســال 
آینده میالدی نیز ادامه خواهد داشت.وزیر اقتصاد آلمان هم به 
این مســئله واکنش داد و گفت: »بسیج نسبی نیرو های روسیه 

یک توسعه بد و اشتباه است.«

پنج شنبه 31 شهریور 1401  25 صفر 1444   22 سپتامبر 2022  شماره 2312۶ 

دیدار مستقیم ســران رژیم آپارتاید اســرائیل و ترکیه برای 
نخستین بار از سال 2008، بار دیگر انتقادها به اردوغان را برانگیخته 
اســت که هم شعار اسالمی می دهد و هم با قاتالن مسلمانان پالوده 

می خورد.
ظاهــراً رئیس جمهور ترکیه برای عادی  ســازی روابــط با رژیم کودک 
کش صهیونیستی، اشتیاق زایدالوصفی دارد و این موضوع، توجه بسیاری از 
تحلیل گران و کارشناســان سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است. 
این در حالی اســت که هم او با شعارهای ضد اسرائیلی خود و در حمایت از 
مسئله فلسطین گوش جهان را َکـر کرده بود. اصال »کودک کش« را همین 
اردوغان در توصیف همین رژیم و خطاب به شیمون پرز به کار برده بود. البته 
تنها مســئله آرمان فلســطین و مواضع پر فراز و نشیب دولِت »رجب طیب 
اردوغان« نســبت رژیم آپارتاید اسرائیل نیست که انتقاد برانگیز است، بلکه 
سیاست خارجِی پرنوساِن اردوغانی یکی از نقاطی است که توجه  منتقدین او 

را به خود متمرکز کرده است.
خبر رســیده که دفتر »یائیر الپید«، نخست وزیر رژیم آپارتاید اسرائیل 
اعالم کرده وی، روز ســه شنبه در نخســتین گفت وگوهای مستقیم میان 
ســران طرف های هم پیمان آمریکا، برای اولین بار از ســال 200۸، با رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد. به گزارش شفقنا از »القدس 
العربی«، در ماه های اخیر روابط اســرائیل و ترکیه در میانه اختالف ها بر سر 
مســئله فلسطین رو به بهبود گذاشته است و مســئله انرژی به عنوان یک 
حوزه اصلی همکاری مطرح شــده است. همچنین انتظار می رود دوطرف به 
زودی سفیران خود را مبادله کنند.گفتنی است، مناسبات ترکیه و اسرائیل از 
بهار سال 2010 در پی کشته شدن 11 شهروند ترکیه به  دست ارتش رژیم 
اسرائیل در کشــتی »مرمره آبی« که برای »شکستن حصر دریایی غزه« از 
دریای مدیترانه راهی بندر غزه بود، شدیداً تیره شد. اما باید توجه داشت که 
با وجود بحران های بعدی میان دو دولت، طرفین هیچ گاه مناســبات خود را 
کامل قطع نکرده بودند و سطح مراودات بازرگانی و تجارت بین دو کشور در 

سال های گذشته افزایش نیز داشته است. 

نخست وزیر سابق رژیم آپارتاید اسرائیل، نخست وزیر کنونی این 
رژیم را به تسلیم شدن در برابر حزب اهلل، ترس از نصراهلل و واگذاری 

میدان گازی کاریش به لبنان متهم کرد.
افزون بــر پایگاه اجتماعی حزب اهلل و ائتالف هــای داخلی و خارجی این 
جنبش، نظیر روابطش با ایران و نیز حمایت از مسئله فلسطین و همبستگی 
با گروه های مقاومت فلســطینی که قدرت دوچندانی به حزب اهلل داده است، 
این حزب از مولفه دیگری نیز ســود می برد که قدرت این گروه و تأثیرش در 
معادالت منطقه ای را چند برابر کرده اســت، و آن شخصیِت مقتدر و محبوب 
»سید حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل است. این  ها چیزهایی است که باعث 
شده مقاومت لبنان در موقعیت تهاجم باشد، نه انفعال. رسانه های وابسته رژیم 
آپارتاید اســرائیل به توان نظامی پیدا و پنهان مقاومت لبنان اذعان دارند و بر 
وعده های راست رهبر آن اطمینان دارند و می دانند مقاومت اکنون قادر است 

آنچه را عنوان می کند محقق کند.
»بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر سابق رژیم آپارتاید اسرائیل »یائیر الپید«، 
نخست وزیر کنونی این رژیم را به تسلیم شدن در برابر حزب اهلل لبنان و اذعان 
بــه آن متهم کرد. وی در فیلم ویدئویی که در صفحه توئیتری خود منتشــر 
کرد، گفت: »شهروندان اسرائیلی، من صحبت بسیار ناراحت کننده با شما دارم، 
الپید در مقابل تهدیدات نصراهلل کاماًل عقب نشــینی کرده است.« به گزارش 
ایســنا، وی افزود: »نصراهلل الپید را تهدید کرد که اگر قبل از امضای قرارداد 
گازی با لبنان، میدان کاریش را عملیاتی کنید به اسرائیل حمله خواهد کرد. 
الپید وحشــت کرد و از اســتخراج گاز از میدان گازی کاریش منصرف شد و 
اکنون می خواهد بدون هیچ نظارتــی از جانب ما، یک میدان گازی به ارزش 
میلیاردهــا دالر را به لبنان بدهد، میلیاردهــا دالری که در خدمت حزب اهلل 
خواهد بود تا هزاران موشــک و راکت را در اختیــار بگیرد، تجهیزاتی که به 
سمت شهرهای اسرائیل هدایت می شــوند.« روز دوشنبه »عاموس یدلین«، 
فرمانده ســابق اطالعات نظامی رژیم صهیونیســتی گفت، این رژیم با تعیین 
مرزها برای دفع خطر تشــدید، به نفع لبنان امتیازاتی داده اســت. همچنین 
رســانه های صهیونیستی معتقدند که این رژیم به تهدیدات دبیرکل حزب اهلل 
گوش فرا داده و به بهانه های فنی از استخراج گاز منصرف شده است. از طرف 
دیگر »میشل عون«، رئیس جمهور لبنان نیز پیشتر گفته بود: »مذاکرات برای 
تعیین مرزهای دریایی به مراحل پایانی خود رســیده است. در این مذاکرات 
حقوق لبنان برای اســتخراج گاز و نفت تضمین می شود.« همچنین »نجیب 
میقاتی« نخست وزیر دولت پیشبرد لبنان تصریح کرد که روند ترسیم مرزهای 

دریایی میان این کشور و فلسطین اشغالی شاهد پیشرفت بزرگی است.

روز  عراقی  منابــع  این که  از  پس 
دوشــنبه خبر دادند کــه یک دختر 
نوجوان به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر 
آمریکایی کشته شده است، فرماندهی 
عملیات بغداد از آغاز تحقیقات در این 

زمینه خبر داد.
فرماندهی عملیات بغــداد بعد از ظهر 
سه شنبه، تحقیقات قتل یک دختر نوجوان 
عراقی توســط نظامیان تروریســت آمریکا 
را آغاز کــرد. فرماندهی عملیات بغداد خبر 
داد که این تحقیقات مربوط به قتل »زینب 
عصام ماجد« است که در شهرستان ابوغریب 

در غرب بغداد کشته شد.
فرماندهی عملیات بغداد بدون اینکه اشــاره ای بــه قاتالن آمریکایی این 
نوجوان عراقی کند، مدعی شــد، نهادهایی که در جریان روند تحقیقات قرار 
دارنــد، علت این قتل را به افکار عمومی اعالم خواهند کرد و اقدامات حقوقی 
الزم را علیه هر کسی که ثابت شــود در این حادثه دست دارد، انجام خواهد 
داد. این در حالی اســت که این دختر در تمرین تیراندازی نظامیان آمریکایی 
در منطقه ابوغریب، در پی اصابت گلوله کشته شد. منابع خبری روز دوشنبه 
گزارش دادند، نظامیان آمریکا در پایــگاه »ویکتوریا« در غرب بغداد، در یک 
تمرین تیراندازی بی محابا اقدام به تیراندازی کردند که در این میان این دختر 
بچه در روســتای »البوعلــوان« مورد هدف یکی از تیرها قــرار گرفت. اهالی 
می گویند که بارها از اینکه میدان تیر این پایگاه نظامی در نزدیکی روستایشان 
قرار گرفته به نهادهای مختلف و ارتش شکایت برده و نتیجه ای نگرفته اند. آنها 
می گویند که میدان تیر باید به دور از مناطق مســکونی باشد. به گفته اهالی 
پیش از این نیز چهار مرتبه سابقه اصابت تیر به مردم روستا وجود داشته است. 
در تاریخ بیستم اردیبهشت نیز نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه الحریر در 
40 کیلومتری شــمال شرق اربیل به ســمت مناطق مسکونی و خودروهای 
غیرنظامی شــلیک کردند که تلفاتی در پی نداشت. آن طور که فارس نوشته 
است، در آن زمان نیز ادعا شد که آمریکایی ها در حین تمرین نظامی به اشتباه 

به سمت خانه های مسکونی شلیک کرده اند.

 نتانیاهو: الپید از سید حسن نصراهلل می ترسد

یکی به نعل و یکی به میخ زدن هایی که تمامی ندارد
 اردوغان به دیدار 

نخست وزیر رژیم اسرائیل شتافت!

بیش از 230 ســازمان مردم نهاد از 75 کشور جهان در نامه ای 
خطاب به رهبران دنیا خواستار دست زدن به یک »اقدام بین المللی 

قاطع با هدف پایان دادن به بحران گرسنگی در جهان« شده اند.
بحران گرسنگی، مسئله مهم و قدیمی است که با شروع جنگ اوکراین 
تشدید شده است. به گفته دبیرکل سازمان ملل افزایش قیمت مواد غذایی 
در نتیجه جنگ اوکراین است که این روند را تشدید کرده است. این مسئله 
صرفا محدود به کشورهای آفریقایی نیست و خبرهای متعددی منتشر شده 

که نشان می دهد، این وضع در برخی کشورهای غربی نیز وجود دارد.
در چنین فضایی، بیش از 2۳۸ سازمان مردم نهاد طی یک نامه سرگشاده 
خطاب به رهبران جهان نســبت به تشدید این وضع و تبعات آن به ویژه در 
کشــورهای فقیر هشــدار داده اند. طبق برآوردها هر چهار ثانیه یک نفر در 
جهان از گرسنگی می میرد و این ســازمان خواستار اقدام بین المللی قاطع 
برای »پایان دادن به بحران گرســنگی در حال تشــدید در جهان« اســت. 
 به نوشــته پایگاه خبری شبکه الجزیره، 2۳۸ ســازمان مردم نهاد متعلق به 
۷5 کشــور از جمله سازمان های »آکســفام«، »کودکان را نجات دهید« و 
»طرح بین الملل« در این نامه سرگشاده که خطاب به رهبران شرکت کرده 
در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک فرستاده شده به ابراز ناراحتی از 
افزایش فزاینده گرسنگی در جهان پرداخته اند: »۳45 میلیون نفر هم اکنون 
گرسنگی شدید را تجربه می کنند، رقمی که از سال 201۹ تاکنون بیش از 

دو برابر شده است.«
 به گزارش فارس آنها تاکید کرده اند: »به رغم وعده رهبران جهان مبنی 
بر عدم اجازه به وقوع دوباره گرسنگی در قرن بیست ویکم، گرسنگی بار دیگر 
 تبدیل به یک پدیده قریب الوقوع در ســومالی شــده است. در سراسر جهان 
50 میلیــون نفر در 45 کشــور در آســتانه قحطی قــرار گرفته اند.« این 
ســازمان های مردم نهاد با اشاره به اینکه »طبق برآوردها هر روز 1۹۷00 تن 
در جهان در اثر گرســنگی جان خود را از دست می دهند« تاکید کرده اند، 
این به معنای این است که هر چهار ثانیه یک نفر دارد در جهان از گرسنگی 
می میرد. بر اساس اعالم این نهادها، بحران جهانی گرسنگی ناشی از »ترکیب 
مرگبار فقر، بی عدالتی اجتماعی، نابرابری جنسیتی، درگیری، تغییرات آب 
و هوایی، و شــوک های اقتصادی« و همین طور تأثیرات ادامه دار همه گیری 

ویروس کرونا و جنگ در اوکراین است.
»محنــا احمد علی الجبالی« از »انجمن مراقبــت از خانواده یمن« و از 
امضاکنندگان این نامه می گوید: »این وحشــتناک اســت که با وجود همه 
فناوری ها در حوزه کشــاورزی و تکنیک های برداشت محصول، امروز هنوز 
ما داریم درباره قحطی در قرن بیســت و یکم صحبت می کنیم. این مشکل 
مربوط به یک کشور یا یک قاره نیست و گرسنگی هرگز تنها یک علت ندارد. 
مشــکل مربوط به بی عدالتی در کلیت بشریت است« او ادامه داد: » ما نباید 
بــه منظور تمرکز هم بر ارائه کم های غذایی فــوری نجات ّبخش و هم ارائه 
حمایت های طوالنی مدت تر با هدف قادر ســاختن مردم به مراقبت از آینده 
خوئد تا هم بر تامین غذای فوری نجات دهنده و هم بر حمایت طوالنی مدت 
تمرکز کنیم تا مردم بتوانند مسئولیت آینده خود و تامین کردن خودشان و 

خانواده شان حتی یک لحظه بیشتر منتظر بمانیم.«

نمایندگان  انتخابات میان دوره ای مجلس  در آستانه 
آمریکا، شــماری از نامزدهــای جمهوری خواه همگام و 
همصدا با دونالد ترامپ، نسبت به سالمت انتخابات ابراز 
تردید و تاکید کردند که دموکرات ها آراء را دست کاری 

خواهند کرد. 
دو ســالی از آخریــن انتخابات پر ســروصدای ریاســت 
جمهوری آمریــکا می گذرد. انتخابــات 2020 آمریکا اگرچه با 
پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات ها به پایان رســید اما ســایه 
اعتراض های دونالد ترامپ درخصوص وقوع »تقلب گسترده« در 
آن انتخابات مشــروعیت این کهنه سیاستمدار آمریکایی را در 
کسوت ریاست جمهوری مخدوش کرد. لیست بلندی از ادله های 
گوناگون از سوی ترامپ مطرح شد تا بلکه در مراجع قانونی این 
کشور مورد پیگیری قرار بگیرد، اما رسانه های آمریکایی نوشتند 
نه موضوع ادامه رای گیری در خــارج از موعد قانونی و نه آرای 
الکترونیکی ُمردگان آمریکایی هیچ کدام در هیچ مرجع قانونی در 

این کشور مورد رسیدگی قرار نگرفت. 
حــاال و در زمانــی کــه بایــدن در میانــه راه اولین دوره 
ریاست جمهوری خود قرار گرفته، انتخابات میان دوره ای مجلس 
نمایندگان تا چند هفته دیگر یعنی در ۸ نوامبر)1۷ آبان( برگزار 
خواهد شد. در این انتخابات قرار است همه 4۳5 کرسی مجلس 
نمایندگان و از ســویی دیگر ۳5 سناتور مجلس سنا از مجموع 
100 صندلی انتخاب شوند. همزمان، ناظران آمریکایی نگرانند 
و به دقت رصد می کنند تا ببینند که آیا زمزمه های »تقلب« باز 

هم از گوشه و کنار این کشور شنیده خواهد شد یا خیر!؟
نشریه »هیل« اما در گزارشــی تحلیلی، خیلی زود به این 

سؤال نخبگان و توده های سیاســی آمریکایی پاسخ داده است. 
در گزارشــی که روز گذشته منتشر شــده می خوانیم: »شمار 
نگران کننده ای از جمهوری خواهان در سراســر کشور از همین 
حاال به نتایج انتخابات نوامبر به چشم شک و تردید می نگرند.«

این نشریه به گزارشی از نیویورک تایمز ارجاع داده و نوشته: 
»۶ نامزد جمهوری خواه برای ســمت های فرمانداری و سناتوری 
از همین حاال درباره پذیرش نتیجه انتخابات تردید دارند«. پنج 
نفــر دیگر از نامزدهای جمهوری خواه حاضر به اظهار نظر در این 
خصوص نشده اند! »تد بود« از کارولینای شمالی، »بلیک مسترز« 
از آریزونا و »کلی شیباکا« از آالسکا از جمله چهره های اشخاص 
جمهوری خواه هســتند که پیشاپیش از قبول نتیجه باخت خود 

در انتخابات آتی طفره می روند. هیل در ادامه می افزاید که مسئله 
تقلــب همواره در انتخابات آمریکا مطــرح بوده، اما این حجم از 
ادعا در این فاصله زمانی تا آغاز انتخابات کامال بی ســابقه است. 
این نشــریه در ادامه می نویســد که تردید این افراد نســبت به 
صحت انتخابات میان دوره ای در آمریکا متاثر از ادعاهای گسترده 
دونالد ترامپ از دو ســال پیش تاکنون است. به گفته این گروه 
از سیاســتمداران، دموکرات ها در حفظ و شــمارش صحیح آراء 

راستگو نیستند و آراء را به نفع خودشان مصادره می کنند. 
البته این ادعاها تنها مختص به حامیان ترامپ نمی شــود و 
رئیس جمهور سابق آمریکا در آستانه موعد انتخابات، صحبت از 
خشونت  و آشوب داخلی می کند تا جریانات حمله به ساختمان 

کنگــره آمریکا در ژانویــه 2021 در جریان مراســم تحلیف و 
بایدن را تداعی کنــد. جایی که حامیان تندروی ترامپ البته با 
چراغ ســبز خود او وارد کنگره شدند و صحنه های بی نظیری از 

بی اعتباری دموکراسی آمریکایی را به تصویر کشاندند. 
ترامپ در تازه ترین اظهار نظر خــود باز هم حمله ماموران 
اف بــی ای به عمارتــش در فلوریــدا را تبدیل بــه محور اصلی 
رسانه های آمریکایی کرده و گفته: »اف بی آی نگران تامین امنیت 
ماموران خود است. آنها برای تامین امنیت ماموران حمله کننده 
به عمارت از من خواســتند تا این تصاویر را منتشــر نکنم و من 
این کار را نکردم«. ترامپ تلویحا اعالم کرده که حامیان او منتظر 
چراغ سبزی هستند تا بار دیگر بخشی از یک درگیری و آشوب 
داخلی باشــند. ترامپ بار دیگر به محبوبیــت باالی خود میان 
آمریکایی ها افتخار کرده و گفته که او بیشــترین آرای ریاســت 
جمهــوری را در تاریخ آمریکا به خــود اختصاص داده ولی حاال 
خانه اش مانند قبل نیست و همه چی در آن جا به هم ریخته است.
آنچه ترامپ و ســایر چهره های شاخص جمهوری خواه در 
دوســال اخیر دهان به دهان آن را می چرخانند، یعنی این ادعا 
که اگر ما پیروز نشــویم انتخابات تقلبی بــوده و هواداران خود 
را به خیابان ها می کشــانیم! اتفاقی نیســت که تنها محدود به 
آمریکا شــود و شــاید بتوانیم مصادیق آن را به خوبی در میان 
خودمان هم پیدا کنیم. تا وقتی آراء صندوق ما را انتخابات کند، 
فرآیندها صحیح و بدون اشــکال است اما به محض آنکه سلیقه 
مردم نظر مخالف ما را به قدرت برســاند انتخابات پُر از عیب و 
ایراد می شــود و آنگاه است که در کف خیابان می بایستی آینده 

کشور را مشخص کرد!

سرویس خارجي-
پرونده قتل عمد شیرین ابوعاقله توسط نظامیان 
صهیونیســت همچنان دامن گیر تل آویو اســت و 
به تازگي پرونــده این جنایت بــه دادگاه کیفري 

بین المللي ارجاع داده شده است. 
آن گلوله اي که از اسلحه نظامیان صهیونیستي زبان و 
سر »شیرین ابوعاقله«، خبرنگار فلسطیني را هدف قرار داد 
تا آنجا براي صهیونیست ها پرهزینه بوده است که با سپري 
شــدن بیش از 5 ماه از آن حادثه همچنان براي تل آویو 
هزینه تراشــي مي کند. البته تردیدي نیست که این اقدام 
جنایت آمیز هیچ گاه از پرونده سیاه ر ژیم صهیونیستي پاک 

و فراموش نخواهد شد.
شــیرین ابوعاقلــه در تاریخ 21 اردیبهشــت 1401 
و درحالــی که مشــغول تهیه گــزارش در مــورد حمله 
صهیونیست ها به شهر جنین در کرانه باختری بود، هدف 
گلوله قرار گرفت و درجا به شــهادت رسید. این حادثه نام 
اردوگاه جنین را بیش از همیشــه در رســانه هاي جهاني 
پرتکرار کرد و همزمان لکه ننگ خبرنگارکشي را بر پیشاني 
صهیونیســت ها زد. در واقع  جنایات صهیونیست ها علیه 
ابوعاقله، چشم و گوش جهان را روي تحوالت خشونت بار 
در کرانه باختري باز و هوشــیار کرد و به جهانیان نشــان 
داد که وضعیت این بخش از فلســطین تا آن اندازه پرتنش 
و آشفته است که صهیونیســت ها حتي به خبرنگاران نیز 

رحم نمي کنند.
به تازگي نیز »مؤسســه حق فلســطین« و یک نهاد 
انگلیســي با نام »معماری قانونــی بریتانیا« که در زمینه 
حقوق بشر فلسطین فعالیت مي کنند، نتایجي از تحقیقات 
خود درباره شهادت شیرین ابوعاقله را منتشر کرده و در آن 
گفته اند که ارتش رژیم صهیونیستی عمداً شیرین ابوعاقله 
را کشته است. نتایج این تحقیقات فلسطینی-انگلیسی روز 
سه شــنبه به دادگاه کیفری بین المللی )ICC( ارائه شــده 
اســت تا در تحقیقات نهایي این نهــاد قضایي بین المللي 

مورد استفاده قرار گیرد.
ورود پرونده شیرین ابوعاقله به دیوان کیفري بین المللي 
از سوي سندیکای روزنامه نگاران فلسطین هم تایید شده 
است. طبق بیانیه سندیکای خبرنگاران فلسطین، این اقدام 

علی رغم فشارهای شدید رژیم صهیونیستی و وابستگان به 
این رژیم در خارج صورت گرفته است. در این بیانیه آمده 
اســت که در شکایت تحویل داده شــده به دادگاه الهه از 
رژیم صهیونیستی به اتهام ترور ابو عاقله، نسبت به مجروح 
کردن »علی الســمودی«، همکار خبرنگار وی و همچنین 
هدف قرار دادن »شــذی حنایشــه« دیگر همکار آنها نیز 

شکایت شده است.
گفته شــده که این شکایت شــامل درخواست آغاز 
تحقیقات کیفری بین المللی است و به   نمایندگی از خانواده 
شــهید ابوعاقله، ســندیکای روزنامه نگاران فلسطینی و 
فدراســیون بین المللی روزنامه نگاران به دیوان الهه ارائه 

شده است.
نگراني صهیونیست ها از موج جدید عملیات  ها

در حالي که کرانه باختري طي چند ماه گذشته شرایط 
بسیار پرتنشي را پشت سر گذاشته و این تنش ها همچنان 
ادامــه دارد، روزنامه عبری زبان »یدیعوت آحارونوت« روز 
چهارشــنبه اعالم کرد که ســرویس های امنیتی و ارتش 
رژیم صهیونیســتی به شدت نگران رویارویی با حماس در 
کرانه باختری هســتند. این روزنامه گفته است که ارتش 

و ســرویس های امنیتی منتظر مــوج جدید عملیات های 
مقاومتی خطرناک فلســطینیان هســتند و این مســئله 

مستلزم اقدامی سریع برای مقابله با این عملیات ها است.
به گفتــه این روزنامه، تیم وابســته بــه حماس که 
شاباک دو روز پیش اقدام به بازداشت اعضای آن در کرانه 
باختری کرد، نشــان می دهد که موج کنونی عملیات های 
فلســطینیان به طــرز قابل مالحظه ای در حــال افزایش 
است. این روزنامه تاکید کرد که اگر عملیات های مقاومتی 
خنثی شده در روزهای اخیر را تحلیل کنیم، به این نتیجه 
می رسیم که هنوز به اوج عملیات ها نرسیده ایم و به منظور 
مقابله با این عملیات ها، باید فکری اساسی کرد و راهکاری 

فوری اندیشید.
روزنامه یدیعوت آحارونوت همچنین در نتیجه گیري 
خود بیان کرد که موج عملیات های کنونی فلســطینیان 
بیشــتر انفرادی و غیرســازماندهی شــده است. وضعیت 
انفرادي این عملیات هــا از طرف دیگر کنترل آنها را براي 

نظامیان صهیونیست به شدت دشوار کرده است.
روز پرتلفات صهیونیست ها

روز سه شنبه، صهیونیســت ها روز پرتلفاتي داشتند. 

رئیس پلیس رژیم صهیونیســتی کشــته شــدن یک زن 
صهیونیســت در منطقه حولــون در نزدیکــی تل آویو را 
تائید کرد و رســانه های عبری زبــان اعالم کردند که این 
زن صهیونیســتي بر اثــر عملیات مقاومتــی در خیابان 
»هاشــمونائیم« در منطقه حولون کشــته شده و مجری 

عملیات هم از محل متواری شده است.
شــبکه عبری زبان کان نیز تأیید کرد که دوربین های 
مداربسته لحظه حمله به این زن و فرار مجری عملیات را 
ثبت کرده اند. با این حال ســرویس های امنیتی اسرائیلی 
هنوز به ســرنخی در مــورد مجری این عملیات دســت 

نیافته اند.
عالوه بر ایــن، منابع عبری زبان اعــالم کردند که در 
درگیری های شب گذشــته در شهرک عیساویه در قدس 
اشــغالی، یکی از نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی بر اثر 
اصابت کوکتل مولوتف زخمی شده است. این نخستین بار 
نیست که یک نظامی صهیونیستی در درگیری با نیروهای 
مقاومت فلســطینی زخمی می شــود، اما زخمی شــدن 
نظامیان صهیونیســت در شهرک عیســاویه اگر بی سابقه 

نباشد، رویدادی کم سابقه است.
اطالعات زیادی از حال و روز این نظامی صهیونیست 
منتشــر نشده و رســانه ها و مقامات رژیم صهیونیستی به 
طور معمول از انتشــار خبرهای مرتبط با آسیب دیدگی 
نظامیان خود به شدت پرهیز کرده و به طور عمده این گونه 
خبرها از سوی تل آویو کنترل و سانسور می شود. درگیری 
در عیســاویه قدس در حالی صورت گرفته که قبل از آن 
ده ها شهرک نشین اشغالگر یهودی تحت حمایت نیروهای 
پلیس رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی تعرض کردند. 
در پی این یورش شهرک نشینان آئین های تلمودی را در 
منطقه باب الرحمه واقع در شرق مسجداالقصی با حمایت 

نظامیان رژیم صهیونیستی انجام دادند.
این روزها گروه های موســوم به معبــد در حال آماده 
شدن برای اجرای برنامه های صهیونیستي و هجوم گسترده 
به مســجداالقصی به مناسبت اعیاد یهودی هستند که از 
2۶ سپتامبر آغاز و تا اکتبر ادامه دارد. بنابراین با توجه به 
تحرکات صهیونیســت ها در بیت المقدس مي توان انتظار 

داشت که شدت تنش ها در روزهاي آینده افزایش یابد.

سرویس خارجي-
مردم یمن در سالروز انقالب شان با برگزاري مراسم هاي مختلف، 
دســتیابي به استقالل و کوتاه کردن دســت عوامل ریاض از یمن را 

جشن گرفتند.
هشت سال پیش در همین روزها، جنبش مقاومت یمن در صنعا توانست 
به یک پیروزي تاریخي دســت یابد و با سرنگون کردن حکومت دست نشانده 
عربستان، یک دولت مستقل و اسالمي را تاسیس کند. جنبش مقاومت مردم 
یمن از ســه ســال قبل از به ثمر رســیدن انقالب، با برگزاری تظاهرات علیه 
دیکتاتوری ۳۳ ســاله علی عبداهلل صالح قیام را آغاز کرده بودند. این جنبش 
میهني و مذهبي ســرانجام با وجود دخالت و ســنگ اندازي همه جانبه برخی 
کشورهای عربی و آمریکا، توانســت به اهداف خود دست یابد و دولت موقت 
را در 21 سپتامبر 2014 در صنعا تشکیل داد و پاي عربستان و وابستگان به 
ریاض را از صنعا کوتاه کرد. در هشتمین سالگرد پیروزي این انقالب، مردم یمن 
با برگزاري راهپیمایی هاي گسترده در صعده واقع در شمال این کشور، سالگرد 
پیروزي انقالب شان را جشــن گرفتند. در بیانیه ای که در جریان جشن هاي 
انقالب در صعده قرائت شده، آمده است: انقالب 21 سپتامبر حرکت ناب یمنی 
بود که توســط مردم یمن تأمین مالی شــد، نه هیچ کشور خارجی. در ادامه 
بیانیه تأکید شده که این انقالب انگیزه ای در مردم یمن برای مقابله با تجاوزات 
و ســلطه خارجی ایجاد کرد و جلوی هرج و مرجی را که به ســمت فروپاشی 
این کشــور پیش می رفت، گرفت. در این بیانیه همچنین آمده که انقالب 21 
ســپتامبر به قیمومیت خارجی پایان داد. این انقالب دســتاوردهای بسیاری 
دارد که آن را به یکی از افتخارآمیزترین، شــریف ترین و موفق ترین انقالب ها 
تبدیل کرده است. این بیانیه افزود: از رهبری سید عبدالملک بدرالدین الحوثی 
کــه بعد از خداوند متعال با درایت و حکمــت تمام، نهضت انقالب را برعهده 
داشــت، تقدیر می کنیم. در پایان بیانیه هشتمین سالروز انقالب 21 سپتامبر 
آمده است: در تأیید سخنان سید عبدالملک الحوثی تأکید می کنیم که تداوم 
تجاوزات بزرگ ترین تهدید برای صلح منطقه ای و بین المللی اســت و آسیب 
آن فقط به مرزهای یمن محدود نخواهد شــد. مردم یمن در حالي هشتمین 
ســالروز انقالب خود را جشن مي گیرند، که این کشور با یکي از سخت ترین 
دوران خود بدلیل جنگ تحمیلي و محاصره غیرانســاني از ســوي سعودي ها 
رو به روســت. با وجود شرایط سخت، اما مردم یمن با شرکت در سالروز مراسم 
انقالب شــان تالش دارند تا نشان دهند همچنان حاضر به ایستادگي در برابر 
متجاوزان و دشــمنان خود هســتند و استقالل امروز کشورشــان را ارزان به 

بیگانگان سعودي واگذار نخواهند کرد.

پرونده قتل شیرین ابوعاقله به دیوان کیفری بین المللی رفت

یمنی ها با برپایی راهپیمایی های گسترده و سراسری
هشتمین سالگرد انقالبشان را جشن گرفتند


