
نژادپرستی پزشکی در بیمارستان های انگلیس
به روایت روزنامه گاردین

نشریه انگلیسی گاردین در گزارشی با اذعان به 
وجود تبعیض نژادی در این کشور نوشته: بررسی  ۱۲۶ 
هزار پرونده پزشکی در طول دهه گذشته نشان می دهد 
رنگین پوستان در انگلیس بیشتر از سفید پوستان باید 

برای نتایج تشخیص بیماری سرطان صبر کنند.
طبق گزارش گاردین تحقیقات صورت گرفته از داده های 
زمان انتظار »سرویس سالمت ملی انگلیس« آشکار می کند که 
تشخیص بیماری سرطان در میان سیاه پوستان و آسیایی ها 

در برخی موارد تا ۶ هفته بیش از سفید پوستان زمان می برد. 
ایرنا هــم در این باره اضافه کرده بر اســاس یافته های این 
پژوهش از هر 7پرونده  مرتبط با بیماری سرطان در اقلیت های 
نــژادی انگلیس، ۶ مورد از آنها بیش از سفیدپوســتان برای 
 تشخیص ابتال انتظار کشیده اند و میانگین زمان انتظار برای 
سفیدپوســتان از لحظه مراجعه به پزشک عمومی با عالئم 
بیماری تا تشخیص آن ۵۵ روز است در صورتی که این زمان 

برای زردپوستان ۶۰ روز و سیاه پوستان ۶۱ روز است. 

  ارتش اسرائیل از ترس حزب اهلل لبنان 
در آماده باش کامل

شبکه صهیونیســتی »کان« چند روز پس از 
انتشار گزارش »معاریو« راجع به در آماده باش بودن 
تمام نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی گزارشی با 
همین مضمون منتشر و اعالم کرده ]رژیم آپارتاید[ 
اسرائیل به دلیل نگرانی ها از اقدامات حزب اهلل در 

مرزهای شمالی به حالت آماده باش درآمده است.
طبق گزارش شــبکه تلویزیونــی و رادیویی »کان«، 
ارتش ]رژیم آپارتاید[ اسرائیل به دلیل نگرانی ها از اقدامات 

حــزب اهلل و پیش از امضای توافقنامــه ای درباره مرزهای 
دریایی با لبنان و آغاز فعالیت های ســکوی کاریش از ماه 
سپتامبر )شهریور(، در مرزهای شمالی به حالت آماده باش 
درآمده است. یک ماه قبل کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی 
نشستی برای بررسی موضوع مرزهای دریایی با لبنان داشت 
و در جلســه این پیام به وزرا داده شد که در صورت عدم 
امضای توافقنامه احتمال دارد شرایط به سمت تشدید تنش 

با حزب اهلل پیش برود. 
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

آشوب به نیابت از آمریکا
پرده دیگری از فتنه بی ثبات  سازی عراق

رسانه های آمریکا فاش کردند

کشف اسناد فسادهای اخالقی ماکرون
از خانه ترامپ

 سازمان جهانی غذا نوبت به افغانستان که رسید 
غذای فاسد ارسال کرد!

 قیمت برق در اروپا هر روز رکورد می زند

سرویس خارجی-
که طرفداران  درگیری های خشــونت باری  پی  در 
صدر در خطی مطابق میل آمریکا، رژیم صهیونیســتی 
و ســعودی از دوشــنبه عصر در عــراق آتش آن را 
برافروختند، تاکنون 30 تن کشته و 700 تن دیگر زخمی  
شــده اند؛ اما دیروز باالخره مقتدی صدر به این غائله 
واکنشی هرچند دیرهنگام نشان داد و در محکومیتش 

سخنرانی و از مردم و مرجعیت عذرخواهی کرد. 
ماجــرای خون بار عراق از بیانیه ای آغاز شــد که به مذاق 
طرفــداران صدر خوش نیامــد. طرفدارانی کــه در این چند 
ماه اخیر با فشــل کردن پارلمــان و... مثل پیاده نظام آمریکا و 
اسرائیل عمل کرده  و آتش فتنه را روشن کردند. آیت اهلل »سید 
کاظم حائری« از فقهای برجســته عراق که سالیانی است در 
قم ســکونت دارد، روز دوشــنبه از مقام مرجعیت کناره گیری 
کرد و بیانیه ای تاریخی صادر کرد. در این بیانیه هشدار توام با 
نصیحتی به صدر و طرفداران او آمده بود و... »مقتدی صدر«، 
رهبر جریان صدر، به دنبال اعالم این کناره گیری و آن نصیحت 
دلســوزانه -هر چند نه از روی عمد- بیانیه ای »دشــمن  شاد 
کن« منتشــر کرد. صدر در بیانیه خود در انتقاد شدید از این 
مرجع بزرگ شیعیان گفت: »بســیاری از جمله آقای حائری 
فکر می کنند که این رهبری به لطف یا دســتور آنان به دست 
آمده اســت، در حالی که این به لطف خداوند و فیض پدرمان 
بوده است.« او افزود: »... اما من نیز اعالم می کنم که دیگر در 
امور سیاســی دخالت نخواهم کرد و از اکنون به طور کامل از 
این عرصه کناره گیری می کنم و همه دفاتر وابسته به خود، جز 
مرقد و موزه و مؤسسه میراث خاندان صدر را مسدود می کنم.« 

و بدین ترتیب برای هفتمین بار از سیاست خداحافظی کرد!
دورنمایی خالصه از فتنه در عراق

آن نصیحت ها و این واکنش خام صدر که بیشتر از هر چیز 
مطابق میل آمریکا و رژیم صهیونیســتی بود غائله ای برپا کرد 
که آب در آســیاب آمریکا و متحدانش ریخت. طرفداران صدر 
بغداد، بصره و... را به آشــوب کشیدند و کاخ ریاست جمهوری 
را اشــغال کردند و... حتی رسانه های عراقی خبر دادند اعضای 
شــاخه نظامی جریان صــدر، با نیروهــای امنیتی در مناطق 
مختلف عراق درگیر شــدند. رسانه های عراقی بامداد سه شنبه 
گزارش دادند که اعضای گروه »ســرایا السالم« شاخه نظامی 
جریــان صدر، به مرکز فرماندهی پلیــس بصره حمله کردند. 
همچنین برخی از منابع مدعی شــدند که ۴ ســاعت پس از 
عقب نشینی نیروهای سرایا الســالم از سامرا و آمدن به بغداد 
جهت آشــوب آفرینی، هســته های گروه تروریستی داعش به 
تعدادی مناطق در ۳ کیلومتری ســامرا تسلط یافته اند. این جا 
می توان پرسید که چه چیزی بیشتر از ظهور مجدد داعش در 

عراق می تواند دشمنان عراق و شیعیان را شاد کند!
در ادامه درگیری های مســلحانه در عراق همچنین خبر 
رسید که اماکن گروه های مقاومت نیز هدف این حمالت قرار 
گرفته انــد. کانال تلگرامی »صابرین نیوز« بامداد سه شــنبه با 
انتشــار فیلم هایی نوشت که دفتر گروه »کتائب امام علی« در 
دیالی و مقرهای گروه »عصائب اهل الحق« در بصره و دیوانیه 

هدف حمالت اغتشاشگران و آشوب طلبان حامی جریان صدر 
قرار گرفتند. برخی رســانه های عراقی هم با انتشار تصاویری 
گفتند مقــر حزب »الدعوه« به رهبری »نــوری المالکی« در 
بابل واقع در جنوب این کشور نیز به آتش کشیده شده است. 
همچنیــن در ادامه ناآرامی های امنیتی در عراق، منابع محلی 
بامداد سه شنبه از برخورد چند فروند راکت کاتیوشا به منطقه 
سبز در بغداد خبر دادند. این جا بود که دو خبرنگار صهیونیست 
با انتشار توئیت هایی نوشتند: روز موعود فرا رسیده و مدتها بود 
که انتظار چنین روزهایی را می کشــیدند. شبکه های سعودی 
نیز با ذوق زدگی شروع به تهیه گزارش های لحظه به لحظه از 

آشوب ها کردند و...
زوار ایرانی

در پی بروز ناآرامی ها در عراق، ســفارت ایران در بغداد از 
زوار ایرانی خواســت از هرگونه سفر و تردد به بغداد، کاظمین 
و ســامرا خودداری کنند و از ســوی دیگر برای چند ساعت 
مرزهای زمینی ایران و عراق بسته و پروازها از تهران به بغداد 
متوقف  شد. البته بعدها خبر آمد که مرزها باز شده است. این جا 
بود که نگرانی ها بیشتر شد چرا که معلوم شد این فتنه می تواند 
پیاده روی عظیم اربعین حسینی )ع( را که حقیقتا باعث وحشت 
دشمنان اسالم شده، تحت الشعاع قرار دهد و خدایی ناکرده از 

فروغ آن بکاهد. 
صدر: سرایا السالِم بی شرم! بس کنید

گویا باید از این فتنه ای که بیش از هر چیز به کام بیگانگان 
بود، چندین ســاعت می گذشت تا مقتدی صدر مستقیم وارد 
عمل شــود و ســخنرانی کند. رهبر جریان صدر که احتماال 
متوجــه سوءاســتفاده دشــمن از هیجاناتش شــده و میزان 
خســارت های فعلی و آتی را حدس زده بود، ظهر سه شنبه با 
حضور در یک نشست خبری در محل اقامتش در نجف اشرف، 
بــه ناآرامی ها و درگیری های خونین دیــروز و امروز در عراق 
واکنش نشــان داد. به گزارش فارس، صدر تصریح کرد: »من 
از آنچه در عراق اتفاق می افتد، بســیار ناراحتم. از ملت عراق 
عذرخواهی می کنم. تنها متضرر اتفاقاتی که در حال رخ دادن 

است، عراقی ها هستند. قاتل و مقتول هر دو در آتش هستند..
کشــور من پس از اینکه اسیر فساد شد، با تأسف فراوان، اسیر 
فساد و خشــونت شد. چه بد انقالبی اســت که با خشونت و 
قتل مخدوش شــده اســت. این انقالب نیســت...وطن امروز 
اســیر فساد و خشونت اســت. ما امیدوار بودیم که اعتراضات 
مسالمت آمیز باشد نه با اسلحه. انقالبی که با خشونت مخدوش 
باشد، انقالب نیســت. من اکنون از انقالب جریان صدر انتقاد 
می کنم. ســرایا السالم شــبه نظامیانی بی شرم هستند. من از 
نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی که بی طرف ایستادند، تشکر 
می کنم. از فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز قدردانی می کنم.« 
وی از ســرایا السالم و کلیه تحصن کنندگان مقابل پارلمان در 
منطقه سبز عراق خواست که ظرف یک ساعت به این تحصن 
پایان داده و عقب نشینی کنند: »اگر جریان صدر در عرض ۶۰ 
دقیقه آینده از تحصن خارج نشــود، من از جریان صدر برائت 
می جویم و موضع دیگری خواهم گرفت...من فقط یک شهروند 
عراقی هستم و کناره گیر ی ام از صحنه سیاسی قطعی است... 
مرجعیت به من دستور داد تا از ورود به سیاست پرهیز کنم.« 
وی همچنیــن تأکید کرد: »من مطیــع امر مرجع خود، آقای 

حائری هستم.«
غائله موقتا خوابید

باری، به نظر می رسد که این سخنرانی این غائله را حداقل 
در کوتاه مدت فرونشــاند. به دنبال بازگشــت آرامش به عراق 
درپی خروج حامیان جریان صدر از منطقه سبز در مرکز بغداد، 
فرماندهی عملیات مشــترک عراق از بازگشــایی خیابان های 
مســدود شده در این شــهر خبر داد. همچنین پارلمان نیز از 
اشغال صدری ها رهایی یافت. البته باید توجه داشت که عراق 
به علت ســاختار اجتماعی -سیاسی خاصی که دارد، پر است 
از نیروهای »گریز از مرکز« که به دولت مرکزی و نظم ناشــی 
از یک قانون مســتقر تن نمی دهند. از این رو در داوری نهایی 
نسبت به وقایعی این چنین باید کمی با احتیاط گام برداشت و 
قلم زد. دقیقاً یکی از آن نقاطی که دشمنان روی آن می توانند 
انگشت بگذارند همین است. حتی آمریکایی ها و صهیونیست ها 

و دیگر دشمنان با سوءاستفاده از این شرایط و روحیات خاص 
مقتدی صــدر می توانند در عراق یــک چند قطبی خطرناک 
بســازند و با عمیق کردن اختالفات داخلی حتی بین عراق و 

همسایگانش به ویژه ایران اختالف افکنی کنند. 
واکنش ها

این غائله نگرانی و واکنش اشــخاص و نهادهای مختلف 
عراقی را در پی داشت. فالح الفیاض رئیس سازمان حشد الشعبی 
)بسیج مردمی( عراق در همان شامگاه دوشنبه تأکید کرد که 
این سازمان، از فرآیند سیاسی حمایت خواهد کرد. وی با تأکید 
مجدد بر اینکه حشد الشــعبی خارج از صف بندی های سیاسی 
اســت، تصریح کرد: »عراق بــه دوران دیکتاتوری باز نخواهد 
گشت.« »هادی العامری« رئیس ائتالف الفتح نیز در عراق طی 
بیانیه ای خواستار توقف خشونت ها و درگیری های مسلحانه در 

بغداد شد.
کمیته هماهنگی شــیعیان موسوم به »االطار التنسیقی« 
)چارچوب هماهنگی( شامگاه دوشنبه در واکنش به آشوبگری 
حامیان صدر در بغداد و ســایر استان های عراق، بیانیه منتشر 
کرد و خواست تا همه نهادها برای دفع فتنه دست به کار شوند. 
فراکسیون پارلمانی »دولهًْ القانون« )به ریاست نوری المالکی( 
نیز از آشوبگری حامیان صدر در بغداد و سایر استان های عراق 
به شدت انتقاد کرد و گفت که فتنه ای که انسانهای احمق بین 
مردم یک کشور به وجود می آورند، جنایت غیر قابل بخششی 
است و باید شدیدترین مجازاتها علیه ایجاد کنندگان هرج ومرج 
و تــرس بین شــهروندان اعمال شــود.»مصطفی الکاظمی« 
نخست وزیر عراق نیز بامداد سه شنبه از درخواست چهره های 
سیاسی این کشور برای توقف خشونت ها و درگیری ها در بغداد 
اســتقبال کرد. الکاظمی در صفحه توئیتر خود نوشــت: »من 
برای دعوت سید مقتدی صدر برای توقف خشونت و همچنین 
دعوت حاج هادی العامری و همه کســانی که در حفظ آرامش 
و جلوگیری از خشــونت های بیشتر کمک کردند، ارزش قائل 
هســتم.« حتی آیت اهلل »محمد تقی مدرسی« از مراجع تقلید 
عراق صبح سه شــنبه به تشدید درگیری های خونین در بغداد 
واکنش نشــان داد و درباره کشیده شدن عراق به ورطه جنگ 
داخلی هشــدار داد و از همه مردم عراق خواست که با توسل 
بــه خداوند، پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )ع( عراق را از عواقب 

این جنگ برهانند.
فرمانده گردان های سیدالشــهداء: درود بر صبر دالورانه 

حشد الشعبی
»ابواال الوالئی«، فرمانده گردان های سیدالشهداء، وابسته 
به حشد الشعبی نیز در واکنش به این تحوالت، این طور موضع 
گرفت که »درود بر صبر دالوران الحشد و مقاومت که باوجود 
همه تالش هایی که بــرای منحرف کردن آنها از اصول خود و 
کشــاندن آنها به میدان ها و ریختن خون پاک عراقی ها انجام 
می شــد، هرگز ادبیــات خود را در تعریف دشــمن واقعی که 
اشغالگری و تروریسم است، زیر پا نگذاشته اند. تشکر از حضرت 
امام سیستانی به خاطر موضع محوری خود در دفع فتنه. شرم 
و ننگ بر رسانه های زرد به ویژه عربستان سعودی که سم فتنه 

و کشتار را پخش می کردند.«

در حالی که قیمت حامل های انرژی در اروپا روزانه 
رکوردهای جدیدی را ثبت می کند، کمیســیون اروپا 
می گوید دست به کار شده تا ترمز قیمت برق را بکشد. 
سایه سیاه بحران انرژی که با آغاز جنگ اوکراین و قرار 
گرفتن کشــورهای عضو ناتو در یک طرف جنگ بر سر اروپا 
ســنگینی می کند، ۶ ماهی می شود که به مهم ترین موضوع 
مورد بحث در غرب تبدیل شــده اســت. برغم افزایش ۱۰ 
برابری قیمت های گاز طی یک ســال گذشــته نگرانی ها از 
افزایش بیشــتر قیمت ها، هم مــردم اروپا و هم مقامات این 
قاره را به وحشت انداخته است. از زمان اعالم شرکت گازپروم 
روســیه مبنی بر قطع جریان خط لوله گاز نورد اســتریم ۱ 
به مدت ســه روز از چهارشنبه )امروز( به منظور سرویس و 
نگهداری، نگرانی ها از اینکه مسکو به صورت کامل عرضه گاز 

به اروپا را قطع می کند شدت یافته است. 
بــه دلیل ارتباط این حوزه های اقتصادی با یکدیگر و بر 
اســاس گزارش ها قیمت های برق نیــز در اروپا همچنان به 
رکوردشکنی خود ادامه می دهد و نگرانی ها درباره دسترسی 
به برق و گرمایش را به شــدت افزایش داده اســت. به ویژه 
این که زمســتان هم در راه است. شبکه خبری سی ان ان در 
گزارشی با اشاره به رکوردشکنی قیمت برق نوشته قیمت های 
برق ســال آینده آلمان که معیار قیمت اروپا در نظر گرفته 
می شود، روز دوشنبه مدت کوتاهی به باالی ۱۰۰۰ یورو در 
هر مگاوات ســاعت رســید و در نهایت به ۸۴۰ یورو در هر 
مگاوات ساعت کاهش پیدا کرد.  »فابین رونینگن« تحلیلگر 
ارشد ریستاد انرژی این وضعیت را غیر عادی و ناپایدار خواند 
و گفت: »این قیمت ها به میزانی می رســد که هرگز فکر آن 

را نمی کردیم.«
نشست اضطراری

جمهــوری چک اما روز دوشــنبه اعــالم کرده که یک 
نشست اضطراری وزیران انرژی اروپا هفته آینده برای یافتن 
راه حل مشــکالت در بروکســل برگزار خواهد شد. کسب و 
کارها در اروپا در صــورت عرضه حداقلی برق در نظر دارند 
به صورت موقت فعالیت خود را در زمستان متوقف کنند. از 
ســوی دیگر اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای اقدامات 
اضطراری در زمینــه اصالح بازار برق و کنترل قیمت انرژی 
است که از زمان حمله روسیه به اوکراین افزایش یافته است. 
با توجه بــه افزایش روزافزون قیمت انــرژی، »اورزوال 
فون در الین«، رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا، از اصالحات 
در بازار برق اروپا خبر داده اســت. »فون در الین« در شهر 
»بلد اسلوونی« در یک کنفرانس بین المللی گفته: کمیسیون 
در حال کار بــر روی اقدام فوری و اصالح ســاختاری بازار 

برق است... قیمت های سرسام آور برق اکنون محدودیت های 
طراحی بازار برق فعلی را نشــان می دهد که برای شــرایط 
دیگری توسعه یافته است.»اوالف شولتز«، صدراعظم فدرال 
آلمان نیز از تغییرات ســاختاری برای کاهش قیمت انرژی 
حمایت کرد. وی اعالم کرد که آماده کشــیدن ترمز قیمت 
انرژی در ســطح اروپا اســت. صدراعظم آلمان در پاسخ به 
این ســؤال که آیا طرفدار تعیین سقف قیمتی است یا خیر، 
تاکید کرد:» قیمت فعلی برق قابل توجیه نیست«. بر اساس 
گزارش های رســانه ها، »رابرت هابک«، وزیــر اقتصاد فدرال 
آلمان نیز خواهان اصالح اساســی در بازار برق است. هابک 
در ســخنانی گفت که با توجه بــه افزایش قیمت ها در بازار 
برق روی راه حلی برای این مسئله کار می شود. وی در عین 
حال گفت که با این حال، یک اصل اساســی را نمی توان به 
سادگی با یک ضربه محکم تغییر داد.در حال حاضر اصل به 
اصطالح سفارش شایستگی در بازار برق اروپا اعمال می شود. 
این بدان معناســت که قیمت برق را گران ترین نیروگاه که 
در حال حاضر نیروگاه های گازسوز هستند تعیین می کنند. 
کشورهای جنوب اتحادیه اروپا مانند اسپانیا و یونان ماه هاست 
که خواســتار مداخله در بازار برق هســتند. اما تاکنون، از 
جملــه، به دلیل مقاومت آلمان، شکســت خورده اند.»کارل 
نهامر«، صدراعظم اتریش نیز خواســتار جدا شــدن قیمت 
برق از قیمت گاز در اتحادیه اروپا شــده است. »نهامر« روز 
یکشنبه گفت که قیمت برق باید به هزینه های واقعی تولید 
نزدیک شــود. نهامر اعالم کرد در نشست اضطراری وزرای 
انرژی اتحادیه اروپا در هفته آینده که توسط ریاست شورای 
اتحادیه اروپا اعالم شد، موضوع این جدا  سازی نیز در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.
بازگشت برق هسته ای در فرانسه

در فرانســه نیز »الیزابت بورن« نخست وزیر گفت برای 
جلوگیــری از کمبود برق در زمســتان به شــدت نیازمند 
راه اندازی مجدد راکتورهای هسته ای که پیشتر تعطیل شده، 
نیازمندیــم. به گزارش ایرنا از المیادین، بورن نخســت وزیر 
فرانسه در نشستی با کارآفرینان گفت: ما درک می کنیم که 
ناوگان نیروگاه های هسته ای ما با مشکالت متعددی مواجه 
است..نخســت وزیر فرانســه تاکید کرد که» اگر جایگزینی 
فوری برای تامین گاز از روسیه وجود نداشته باشد، این اقدام 
ضروری اســت«.به دنبال افزایــش نگرانی ها در مورد تامین 
انرژی در زمســتان، فرانسه هفته گذشــته ۴ راکتور از ۱۲ 
رآکتور هسته ای خود را که قبال تعطیل شده بودند را مجددا 
راه اندازی کرد.فرانسه حدود 7۰ درصد برق خود را از ناوگانی 
متشکل از ۵۶ رآکتور تولید می کند، اما ۳۲ راکتور این کشور 
در حــال حاضر برای تعمیر و نگهــداری معمول یا ارزیابی 
خطرات فنی خاموش هستند.امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانســه در اوایل سال جاری خواستار ســاخت ۱۴ رآکتور 
جدید برای انتقال انرژی کشــور از سوخت های فسیلی شده 
بود. در آلمان نیز دولت این کشــور برای مهار بحران انرژی 
تعطیلی نیروگاه های هسته ای خود را به تعویق انداخته است.

ته کشیدن مهمات آمریکا
 خبر دیگــر این که با وجود ادعاهای مقامات آمریکایی 
دربــاره لزوم تداوم کمک نظامی بــه اوکراین برای جنگ با 
روسیه، گفته می شــود که ذخایر ارتش این کشور در حال 
خالی شدن است. نشریه »وال استریت ژورنال« بامداد دیروز 

)سه شنبه( به نقل از مقام های وزارت دفاع آمریکا نوشت که 
جنگ در اوکراین و کمک های واشنگتن به این کشور، ذخایر 
برخی از مهمات اساســی ارتش آمریکا را تخلیه کرده است.
طبــق این گزارش، پنتاگون هم در تأمین و جایگزین کردن 
این مهمات ُکند بوده و همین مسئله باعث بروز نگرانی هایی 
در میان مقامات آمریکایی دربــاره تضعیف آمادگی نظامی 
این کشــور در پی کمبود مهمات ارتش شده است.مقام های 
نظامی واشنگتن به وال اســتریت ژورنال گفتند: »در شش 
ماه گذشــته، آمریکا ۱۶ راکت انداز هیمارس، هزاران اسلحه 
کمری، پهپاد، موشــک و دیگر تجهیزات نظامی به اوکراین 
ارســال کرده است. بیشــتر این تجهیزات از جمله مهمات، 
مســتقیما از زرادخانه ارتش آمریکا تأمین شــده که همین 
امــر منجر به تخلیه ذخایری گردیده کــه برای تهدیدهای 

غیرمنتظره کنار گذاشته شده بودند«
یک بام و دو هوای اینستاگرام

وبــگاه »اینترســپت« نیــز در گزارشــی به مقایســه 
سیاست های شــرکت »متا« )مالک شــبکه های اجتماعی 
اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ( درخصوص جنگ اوکراین و 
جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه پرداخته و فاش کرده 
که این شرکت به مسئوالِن حذف محتواهای نامناسب اجازه 
داده قوانین مرسوم این شرکت در حذف تصاویر خشونت آمیز 
را در صورتی که مربوط به حمله روسیه به اوکراین باشد نادیده 
بگیرند.اینترسپت گزارش داده اوایل ماه جاری میالدی بعد از 
آنکه جنگنده های» اسرائیلی« چندین حمله به نواحی شلوغ 
نوار غزه انجام دادند کاربران فیســبوک و اینستاگرام گالیه 
کردند که این شبکه های اجتماعی به سرعت مطالبی را که 
حجم تخریب و کشتار ناشی از این حمالت را مستند می کند 
حذف کرده اند.اینترســپت نوشته است: »این مسئله تبدیل 
به یک الگو شده است: فلسطینی ها تصاویر ناراحت کننده ای 
از حمالت اســرائیل منتشــر می کنند و شــرکت متا فوراً 
 آن محتــوا را حذف می کند و برای توضیــح، تنها به نقض 
»Community Standards« اشاره می کند و در اغلب موارد هم 
توضیحی ذکر نمی کند.اینترسپت نوشته سندی که به رویت 
این رســانه رسیده نشان می دهد که در سال جاری میالدی 
این شرکت بارها به کارکنانش دستور داده این رویه را برای 
جنگ روسیه-اوکراین نادیده بگیرند و در مواردی که عکس 
ناراحت کننده ای از جنگ روسیه-اوکراین منتشر می شود از 
کنار آن عبور کنند.شــرکت متا نیز همانند بسیاری از دیگر 
شرکت های اینترنتی آمریکایی قوانینش را به گونه ای تنظیم 
کرده که در جنگ روسیه-اوکراین، گردش اطالعات به نفع 

طرف اوکراینی باشد.
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سرویس خارجی-
مجله آمریکایی گــزارش داده »دونالد ترامــپ« چه در زمان 
حضورش در کاخ ســفید و چه بعد از آن مــدام می گفت اطالعات 
رســواکننده ای درباره اقدامات غیراخالقی ماکرون دارد. حاال کاشف 
به عمل آمده یک فایل در اسنادی از عمارت وی در فلوریدا پیدا شده 
که احتمال درســت بودن حرف های وی را درباره فسادهای اخالقی 

ماکرون تقویت کرده است.
ماجرای حمله بی ســابقه »افی بی آی« به اقامتگاه ترامپ و کشــف اسناد 
محرمانه و سّری از خانه وی هنوز جذابیت و اهمیت خود را برای رسانه های دنیا 
از دست نداده و هر روز ابعاد جدیدی از این اسناد برمال می شود. این بار نوبت 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه بود که به مرکز توجه رسانه ها در این 
زمینه تبدیل شود. ماجرا به اسنادی درباره فسادهای اخالقی او مربوط می شود 
که از اقامتگاه ترامپ کشف شده اســت. مجله آمریکایی»رولینگ استون« به 
نقل از »منابع مطلع« در این زمینه نوشته ترامپ جزئیاتی درخصوص اقدامات 
غیر اخالقی ماکرون را برای دســتیارانش به شــوخی بازگو  کرده بود و اخیراً 
اف بی آی در تفتیش عمارت ترامپ در فلوریدا فایلی با عنوان »اطالعات درباره 
رئیس جمهور فرانســه« را یافته اســت. به گزارش »بیزنس اینسایدر« دونالد 
ترامپ سال ها برای دســتیارانش الف می زده که از ماکرون آتو دارد. دو منبع 
مطلع دیگر هم گفته اند که ترامپ چه در زمان حضورش در کاخ ســفید و چه 
بعد از آن درباره زندگی خصوصی ماکرون شایعه پراکنی می کرده است. به گفته 
این منابع، رئیس جمهور سابق آمریکا می گفت این اطالعات رسواکننده درباره 
ماکرون را از طریق اطالعاتی که به وی ارائه می شده، دریافت کرده است. یکی 
از این منابع گفته ترامپ توضیح نداده چه چیزی درباره ماکرون می داند و افزود 
همین مســئله تشخیص این که آیا وی چرند می گوید را سخت می کند. طبق 
این گزارش، مشخص نیست که آیا ترامپ اصاَل اطالعاتی درباره ماکرون داشته 
یا نه، با این حال یک پرونده با عنوان اطالعات درباره رئیس جمهور فرانســه در 
میان اســنادی بوده که در جســت وجوی اف بی آی از عمارت وی کشف شده 

است که احتمال درست بودن ادعای ترامپ را درباره ماکرون تقویت می کند.
ترامپ: من یک رئیس جمهور هستم!

 از ســوی دیگر با افشــای پنهان کاری پلیس فــدرال آمریکا در ارتباط 
با اطالعــات موجود در لپ تاپ »هانتر بایدن« پســر جو بایدن که اطالعات 
آن می توانســت بر کاهش آرای بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ 
تاثیرگذارد، دونالد ترامپ خواهان برنده اعالم شــدن خــود در این انتخابات 
و یا برگزاری فوری انتخاباتــی دیگر در آمریکا گردید. به گزارش ایرنا، ترامپ 
 در شــبکه اجتماعی مخصوص خود به نام » حقیقت« دراین زمینه نوشــت:
» حاال به طور قطع معلوم شده است که اف.بی.آی ماجرای لپ تاپ  هانتر بایدن 
را پیش از )برگزاری( انتخابات پنهان ســاخته بود، بنابراین آنها با این آگاهی 
که ترامپ به راحتی درانتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا پیروز خواهد 
شد، مرتکب این عمل شــدند.ترامپ در بخش دیگری از مطلب خود نوشت: 
این سطحی از  تقلب بزرگ و مداخله در انتخابات بوده  که تاکنون در آمریکا 
دیده نشــده است، و برای التیام این موضوع، باید برنده واقعی اعالم شود  و با 
توجــه به اینکه دولت )آمریکا(  به طور جبران ناپذیری انتخابات را به مخاطره 
افکنده، به ســرعت انتخابات جدیدی برگزار کند.در همین حال شبکه خبری 
راشاتودی نیز با انتشار گزارشی در این زمینه، نوشت: اظهارات ترامپ  به دنبال 
اعتراف مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک روی داد که مدعی شده بود  به 
توصیه اف.بی.آی از  انتشار اطالعاتی در ارتباط با پسر جوبایدن که ممکن بود 

به کارزار انتخاباتی جو بایدن لطمه وارد کند، اجتناب ورزیده است.
نگرانی از وقوع جنگ داخلی

خبر دیگر از آمریکا این که یافته های نظرســنجی مشــترک موسســه 
افکارســنجی یوگاو و نشــریه اکونومیســت نشــان می دهد کــه ۴۳ درصد 
آمریکایی هــا وقوع جنگ داخلی در بازه زمانی ۱۰ ســاله را تا حدی محتمل 
می دانند.در میان طرفداران سرســخت حزب دموکرات و مســتقلین این رقم 
به ۴۰ درصد کاهش یافته و ۵۶ درصد جمهوریخواهان دو آتشــه به رخ دادن 
جنگ داخلی ظرف ده سال آینده تا حدی باور دارند.به نظر ۶۵ درصد از پاسخ 
دهندگان به این نظرسنجی، ظرف ۱۰ سال اخیر خشونت سیاسی در آمریکا 

افزایش خواهد یافت.

برخی گزارش ها نشان می دهد سازمان جهانی غذا برای کمک به 
مردم افغانستان برنج های تاریخ مصرف گذشته و فاسد ارسال کرده 
است تا نشان دهد، نژادپرستی در برخی سازمان های به ظاهر حقوق 

بشری نیز موج می زند.
روز یک شــنبه »مری آلن« رئیس برنامه جهانی غذا در امور افغانســتان 
درباره بدتر شــدن وضعیت اقتصادی مردم این کشور هشدار داده و گفته بود 
بیش از ۶ میلیون افغانســتانی حتی یک وعده غذا برای خوردن ندارند. معاون 
نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل و هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای 
افغانســتان نیز در گفت و گو با خبرگزاری اسپوتنیک با اعالم اینکه »وضعیت 
بشردوستانه در افغانستان به افول خود ادامه می دهد« هشدار داده بود »صبر 

مردم افغانستان تمام شده است.« 
اما دیروز برخی رسانه ها گزارش دادند در حالی که سازمان ملل می گوید 
نگران عمیق تر شدن بحران انسانی در افغانستان است خود، برنج تاریخ مصرف 
گذشــته و فاسد برای مردم این کشور ارسال کرده که قابل مصرف نیستند و 
باید دور انداخته شــوند! به گزارش تســنیم بر اساس ویدئویی منتشر شده در 

شبکه های اجتماعی، حشرات بر روی برنج ها نیز مشاهده می شود.
اداره بازرسی آمریکا در امور باز سازی افغانستان موسوم به »سیگار« نیز در 
گزارشی اعالم کرده بحران انسانی در افغانستان وخیم است و دست کم ۱۸.9 
میلیون نفر در این کشور با گرسنگی شدید رو به رو هستند. این اداره آمریکایی 
در این گزارش نسبت به بروز احتمالی قحطی در افغانستان هشدار داده است. 
گفتنی اســت دولت بایدن به بهانه حمالت ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ میلیارد ها دالر 
از اموال مردم افغانســتان را باال کشیده است! جالب این جاست که بسیاری از 
خانواده های آمریکایی این حادثه اعالم کرده اند، پول مردم مظلوم افغانستان را 

نمی خواهند و دولت آمریکا بهتر است آن را به صاحبان واقعی اش بازگرداند.

یک زن عربستانی دیگر به دلیل استفاده از شبکه های اجتماعی 
برای آن چه »نقض نظم عمومی« خوانده شده توسط دادگاه مبارزه با 
تروریسم ]![ رژیم آل سعود به 45 سال زندان محکوم شد بله درست 

شنیدید 45 سال زندان!
چند روز پیش بود که خبر آمد خانم »ســلمی الشهاب« دانشجوی شیعه 
عربستانی دانشگاه لیدز انگلیس و مادر دو کودک که برای تعطیالت به وطنش 
بازگشته بود، به خاطر حساب کاربری در توئیتر و دنبال کردن و بازنشر مطالب 
مخالفان و فعاالن حقوق بشــری منتقِد رژیم آل ســعود، توســط دادگاهی در 

عربستان به ۳۴ سال زندان محکوم شده است! 
این حکم اعتراض هر چند ظاهری و بی خاصیت سازمان ملل و بسیاری از 
سازمان های حقوق بشری غربی را به دنبال داشت. اما گویا رژیم سعودی که از 
قرارهای پشت پرده خود با آمریکا مطمئن است، بی توجه به تمام محکومیت ها 
به همان روند سرکوب گری خود ادامه می دهد. به گزارش شفقنا از گاردین، این 
بار خانم »نوره بنت سعید القحطانی« پس از اینکه دادگاه رژیم آل سعود او را به 
»استفاده از اینترنت برای ایجاد تفرقه در بافت اجتماعی کشور« مجرم دانست، 
به ۴۵ ســال زندان محکوم شــد. جزئیاتی از قحطانی از جمله سن یا شرایط 
بازداشت و محکومیت او در دست نیست. یک فعال سعودی گفته مقامات این 
کشور قحطانی را صرفاً به دلیل اظهارنظر در توئیتر، به زندان انداخته اند. گفتنی 
اســت، توئیتر هنوز در مورد وضعیت این دو زن فعال سعودی اظهارنظر نکرده 
است. در مظلومیت مخالفان رژیم آل سعود به ویژه شیعیان عربستان همین بس 
کــه چندی پیش از آن نیز رژیم ســعودی ۸۱ تن را اعدام کرد، ۴۱ نفر از این 
اعدام شــدگان از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق االحساء و قطیف 
در شرق عربستان بودند  . اعدام این تعداد شیعه در یک روز در عربستان سعودی 

تا آن روز سابقه نداشت.

 45 سال زندان برای دومین زن عربستانی 
جرم: انتقاد از آل سعود در فضای مجازی!

سرویس خارجي-
ویژگي ساختگي و مصنوعي رژیم صهیونیستي باعث شده تا اکنون 
یک مرکز مطالعاتي این رژیم اعتراف کند که سکونت صهیونیست ها در 

مناطق اشغالي از سر ناچاري صورت گرفته نه عالقه و اشتیاق.
رژیم صهیونیســتي را یک جامعه ناپایدار مي توان توصیف کرد. مهم ترین 
ویژگي جوامع ناپایدار آن است که آنان در بستر یک فرایند تاریخي و تدریجي 
شــکل نگرفته اند، بلکه این گونه جوامع ماهیتي برســاختي دارند که به مانند 
یک دکان در بازار داراي تاریخ تاســیس، رشد و به احتمال زیادي تاریخ زوال 
هستند. به طور کلي جوامع برساختي و ساختگي امروز در جهان معاصر حاصل 
سیاست هاي آمرانه قدرت هاي رقیب در نظام بین الملل هستند. به عنوان نمونه 
در مقطعي نه چندان دور سیاستمداران انگلیسي در لندن تصمیم گرفتند براي 
حفظ منافع خود در غرب آســیا یک واحد سیاســي وابسته را تاسیس کنند و 
ایجاد این واحد سیاســي وابســته به غرب را به جنبش صهیونیسم سپردند. 
ســرانجام نیز لندن با حمایت از ســازمان صهیونیسم، رژیمي به نام اسرائیل را 
در یک تاریخ مشــخص )سال ۱9۴۸( با اشغال سرزمین فلسطین تاسیس کرد 
و از این رو رژیم صهیونیســتي، یک جامعه ســاختگي است.جوامع برساخته 
مانند رژیم صهیونیســتي بدان دلیل که ریشه در تاریخ مستند ندارند، به دنبال 
مشــروعیت سازي از افسانه هاي تاریخي و ســاختگي هستند. این مشروعیت 
ســازي از افسانه ها شاید براي مدتي به عنوان خوراک تبلیغاتي بتواند ساکنان 
این جوامع را اقناع کند، اما نمي تواند درد فقدان مشــروعیت را براي همیشــه 
درمان کند. از سوي دیگر فقدان مشروعیت در این جوامع ساختگي، بحران هاي 
متعدد امنیتي و سیاسي را دامن مي زند و بخشي از بن بست سیاسي سه سال 
گذشته در رژیم صهیونیستي ریشه در فقدان مشروعیت داخلي حتي در میان 
سیاستمداران این رژیم دارد. در واقع براي سیاستمداران تل آویو، منافع گروهي 
و حزبي مقدم بر منافع ملي است و از همین رو سه سال است که هیچ کدام از 
ائتالف هاي سیاســي در تل آویو نتوانسته اند بر سر تشکیل یک کابینه سیاسي 
به توافق و اجماع برسند، چون براي سیاستمداران صهیونیستي، منافع ملي در 
یک جامعه ساختگي محلي از اعراب ندارد و هرکس بدنبال تامین منافع فردي، 
شخصي و یا حداکثر گروه سیاسي خود است. فقدان مشروعیت و بي اعتقادي 
به آینده رژیم صهیونیستي حتي مورد اذعان محافل داخلي تل آویو هم هست 
و به تازگي مرکز مطالعات امنیت دانشــگاه حیفا تایید کرده که بیشتر ساکنان 
فعلي شهرهاي رژیم اســرائیل بنا به ضرورت به این مناطق مهاجرت کرده اند. 
این اظهارنظر را »دانیل شــوفتان«، رئیس این مرکز مطالعاتي در مقاله ای که 
در روزنامه »اســرائیل هیوم« منتشر شده، عنوان کرده و گفته است: »اکثریت 
قریب به اتفاق یهودیانی که در اسرائیل )سرزمین های اشغالی( زندگی می کنند 
کســانی هستند که بنا به ضرورت به این جا آمده اند و دلیل آمدنشان عالقه به 
صهیونیسم نبوده اســت«. این اظهارنظر مقام صهیونیستي واضح ترین دلیلي 
اســت که نشــان مي دهد رژیم صهیونیســتي به عنوان یک جامعه برساخته 
ممکن اســت در آینده به آســاني دچار فروپاشي شــود، چون ساکنان آن نه 
براســاس تعلقات ملیتي، بلکه با هدف کسب منافع شخصي و از سر ناگزیري 
به فلسطین روي آورده اند. در این وضعیت مشخص است که واکنش گروه هاي 
فلســطیني به عنوان ساکنان اولیه این سرزمین که در قالب »مقاومت در برابر 
اشغالگري« دنبال مي شود، خیلي راحت مي تواند به تنگ تر شدن وضعیت براي 
صهیونیست ها منجر گردد و آنها رفتن را بر ماندن ترجیح دهند. از سوي دیگر 
در مقاله رئیس مرکز مطالعات امنیت دانشــگاه حیفا نسبت به وقوع گسست و 
چند دستگی در درون  تل آویو و گروه هاي صهیونیست نیز اشاره و گفته شده 
است: »بعد از پشت سر گذاشتن خطر جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱97۳ و 
انتفاضه دوم، آنچه مایه نگرانی است افراطی گری برخی گروه های صهیونیستي 
حریدی و چگونگی مهار میلیون ها فلسطینی است.« در واقع این نظامي پیشین 
رژیم صهیونیستي از این موضوع آگاه است که با توجه به ساختگي بودن رژیم 
صهیونیستي، اختالفات داخلي خیلي زود و به آساني مي تواند شیرازه این رژیم 

را از هم وا کند و فروپاشي تل آویو را متحمل و تسهیل کند.
مقاومت، نشانه جامعه هویت دار

در مقابل شیرازه از هم گسسته رژیم صهیونیستي به دلیل ماهیت ساختگي 
و مصنوعي آن، ما با جامعه اي مستحکم به نام فلسطیني ها مواجه هستیم که به 
عنوان ساکنان اولیه فلسطین طي بیش از هفت دهه گذشته، به روش و راه هاي 

گوناگون براي حفظ هویت خود در مناطق اشغالي کوشیده اند. 
تالش براي حفظ هویت در مقابل اشــغال را این روزها در اعتصاب غذاي 
»خلیل عواوده«، اسیر فلسطیني مي توان دید که پس از شش ماه با وجود آن 
که پوســت و استخوان شــده، اما در سخناني گفته است: »حتی اگر گوشت و 
پوستم آب شود، بازداشت اداری را نمی پذیرم.« بازداشت اداري نوعي بازداشت 
بي دلیل و بي تفهیم اتهام است که اشغالگران علیه فلسطیني ها به کار مي گیرند 
و ممکن اســت آنها براي ماه ها و حتي سال ها بالتکلیف در زندان نگه دارند و 
اکنون اعتصاب غذاي عواوده با هدف به چالش کشــاندن این اقدام ضد انساني 
صهیونیست هاســت. در فایل صوتی که خانواده عواوده از وی در بیمارســتان 
منتشــر کرده است، اسیر فلســطینی تاکید کرد: این جسم که فقط پوست و 
استخوان مانده اســت نمایانگر ضعف ملت فلسطین نیست بلکه نشان دهنده 
چهره واقعی اشــغالگران است که ادعا می کنند یک کشور کوچک دموکراتیک 
هســتند، این درحالی اســت که یک اســیر بدون هیچ اتهامی وجود دارد که 
در مقابل بازداشت خودســرانه اداری ایستادگی کرد تا با گوشت و خون خود 
بگوید»نه به بازداشــت اداری، وی گفت که فلســطین آزاد خواهد شد هرچند 
بهای آن زیاد باشــد. همســر خلیل عواوده نیز پس از منتشر کردن تصویری 
از وی اعــالم کرد: او اعتصاب غذایش را نخواهد شکســت تا اینکه آزادیش را 

به دست بیاورد. 

طبق  نتایج تحقیقات مرکز مطالعات دانشگاه حیفا

بیشتر افرادی که به اسرائیل آمده اند
از روی ناچاری و ضرورت است نه عالقه

رژیم صهیونیستي اگرچه به جنایت در فلسطین 
شهره عام و خاص اســت، اما به تازگي برخي منابع 
گفته اند که صهیونیســت ها دستي هم بر جنایت در 

یمن دارند. 
در همین ارتباط نیز یک روزنامه یمنی با عنوان »۲۶ 
ســپتامبر« در سرمقاله روز دوشنبه خود به تحرکات رژیم 
صهیونیســتی علیه یمن پرداخت و نوشــت که تحرکات 
صهیونیســت ها علیه این کشــور چیز تازه ای نیســت و 
گزارش های زیادی طی ســال های گذشــته درخصوص 

حمایت های رژیم صهیونیســتی از تجاوزات علیه یمن و 
مشارکت این رژیم در حمالت علیه یمن منتشر شده است.

این روزنامه یمني در ادامه به اظهارات برخی مقامات 
رژیم صهیونیســتی و نگرانی شــدید آنها از دستآوردهای 
یمن در سایه پایداری تاریخی در برابر تجاوزات متجاوزان 
و نیروهای شر اشاره کرد و گفت: تحرکات صهیونیست ها 
علیه این کشــور چیز تازه ای نیست و گزارش های زیادی 
طی ســال های گذشــته درخصوص حمایت هــای رژیم 
صهیونیستی از تجاوزات علیه یمن و مشارکت این رژیم در 

حمالت علیه یمن منتشر شده است. این روزنامه سپس به 
ادعای رژیم صهیونیستی درخصوص حمله به یمن در ماه 
جاری میالدی اشاره کرد و نوشت که البته این حمله اتفاق 
نیفتاده است اما استمرار چنین ادعاهای رژیم صهیونیستی 
بیانگر مقاصد پلید آن در قبال ملت بزرگ و کشــور عزیز 
یمن اســت. این موضوع ایجاب می کند نیروهای مســلح 
بــه وظیفه جهادی خود برای دفاع از ملت و کشــور یمن 
عمــل کرده و برای مقابله با هــر گونه تهدیدات احتمالی 

آماده باشند.

این روزنامه یمني در عین حال که اظهارات برخي 
مقامات صهیونیستي درباره حمله به یمن را رد کرده، 
اما حمایت صهیونیســت ها از عربستان در جنگ یمن 
را نمونه اي از مشــارکت تل آویو در جنایت علیه یمن 
عنوان کرده اســت. حمله ائتالف متجاوز عربســتان 
ســعودي علیه یمن یک فرصت براي تل آویو به شمار 
مــي رود و از همین رو نیز تل آویــو در جریان تجاوز 
ریاض علیه یمن تالش داشته تا به روش هاي مختلف 

این جنگ ادامه یابد.

مشارکت اسرائیل در جنگ یمن به روایت روزنامه یمنی


