
  سنتکام حمالت موشکی به پایگاه آمریکا 
در شمال سوریه را تأیید کرد

منابع خبری گزارش دادند که پایگاه اشــغالگران 
آمریکایی در میدان نفتی العمر در اســتان دیرالزور 
برای چندمین بار هدف حمالت راکتی قرار گرفته است. 
فرماندهی مرکزی آمریکا )ســنتکام( نیز این حمله را 

تأیید کرده است.
منابع خبری شامگاه پنجشــنبه خبرهایی درباره حمله 
راکتی به نظامیان تروریست آمریکایی در شرق سوریه منتشر 
کردند. به گزارش فارس، پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان 

نفتــی العمر در اســتان دیرالزور هدف حمــات راکتی قرار 
گرفته است. در جریان این حمله، مقرهای سربازان آمریکایی 
در روســتای »الخضراء« در دیرالزور هدف قرار گرفته است. 
فرماندهــی مرکزی آمریکا )ســنتکام( نیز با تأیید این حمله 
مدعی شد، حمله هیچ تلفات و خساراتی نداشته است. جزئیات 
بیشتری درباره چرایی این انفجارها منتشر نشده است. گفتنی 
است، میدان نفتی العمر یکی از بزرگ ترین میادین نفتی سوریه 

است که تحت اشغال آمریکایی ها است.

تحقیر نخست وزیر کانادا از سوی رهبر چین
پکن: تحقیر نبود، صراحت لهجه بود

تصاویــری از گفت وگــوی رئیس جمهور چین با 
نخست وزیر کانادا در حاشیه کنفرانس گروه ۲۰ در بالی 
منتشر شده که به گفته رسانه ها در آن آقای »شی«، 
ترودو را سرزنش می کند. چین اما پس از برجسته شده 
این موضوع گفت مسئله صرفا یک گفت وگوی صریح 

بود تحقیر نبود.
تصاویری از گفت وگوی »شی جین پینگ« رئیس جمهور 
چین با »جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا در حاشیه کنفرانس 

گروه ۲۰ در بالی اندونزی منتشر شده که، به گفته رسانه ها، در 
آن شی، ترودو را با سرزنش شدید وی تحقیر می کند. دوربین ها 
تصاویری را از گفت وگوی داغ دو رهبر در بالی اندونزی شــکار 
کردند که شی از این گله مند است که چرا جزئیات نشست آنها 
که یک روز قبل از آن برگزار شــده، توسط منابع دولت کانادا 
به رسانه ها درز کرده است. وزارت خارجه چین روز پنجشنبه 
اما گفته که این انتقاد نبوده است و پکن از تبادل نظر صریح 

تا زمانی که بر مبنای یکسان انجام شود، حمایت می کند.
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رسانه های عبری زبان:

 اسرائیل علیه روسیه 
وارد جنگ اوکراین شده است

سرویس خارجی-
رسانه های صهیونیســتی می گویند در پی افزایش 
فشارهای آمریکا، مقامات رژیم صهیونیستی پذیرفته اند 
تا تســلیحات بیشــتری را از طریق طرف های ثالث به 

اوکراین ارسال کنند.
طوالنی شــدن جنگ اوکراین و ارسال گسترده تسلیحات 
غربی به کیف بر اســاس گزارش ها زرادخانه تسلیحاتی آمریکا 
و بســیاری از کشــورهای اروپایی حامی اوکراین را خالی کرده 
اســت. در همین رابطه شبکه خبری »سی ان ان« گزارش داده 
کمبود تسلیحات و عدم توانایی شرکت های تسلیحاتی آمریکایی 
در افزایش تولیــد، یکی از چالش های کلیدی پیش روی دولت 
جو بایدن اســت. به گفته مقامات آمریکایی تســلیحاتی چون 
مهمات توپخانه های ۱۵۵ میلیمتری و موشــک های استینگر، 
جاولیــن، جی ام ال ار و موشــک های هارم  بــا کمبود مواجه 
است. با ته کشیدن مهمات ارســالی آمریکا به اوکراین فشارها 
به رژیم صهیونیستی نیز برای ورود مستقیم به جنگ و حمایت 
نظامی از دولت اوکراین باال گرفته اســت. هفته گذشته برخی 
رســانه های صهیونیستی اعام کردند در منطقه »خرسون« که 
به تازگی روس ها از آن عقب نشسته اند تعدادی خودروی زرهی 
ساخت رژیم صهیونیستی که توسط نیروهای اوکراینی استفاده 

می شوند، مشاهده شده است. 
حاال در جدیدترین نشانه از حضور نظامی رژیم صهیونیستی 
در جنــگ »یوگنی کورنیچوک« ســفیر اوکراین در تل آویو نیز 
طی گفت وگویی مطبوعاتی اظهار امیدواری کرده کابینه جدید 
رژیم صهیونیستی، کمک های تسلیحاتی خود به کیف را افزایش 
دهد؛ اظهاراتی که رسانه های عبری صحت آن را تایید می کنند. 
طبق گزارش  رســانه های عبری، »یوگنی کورنیچوک« ســفیر 
اوکراین در تل آویو پنج شنبه در گفت وگو با شبکه صهیونیستی 
»آی ۲۴«، تصریح کــرده: »اوکراین انتظار دارد تا روابط نظامی 
کیف با اسرائیل به ویژه در زمینه ارسال سامانه های ضد موشکی 

و پهپادها تقویت شود.«
 بــه گزارش فــارس وی در ادامه ضمــن فرافکنی و تکرار 
ادعاهــای غربــی مبنی بر دخالــت ایران در جنــگ اوکراین، 
ســعی کرد تا کمک نظامی را به عنوان وظیفــه ای برای رژیم 
صهیونیســتی قلمداد کند: »چون ایــران وارد صحنه درگیری 
و جنگ شــده، به همین دلیل اســرائیل باید مواضع خود را در 
ندادن ســاح به کیف تغییر دهد«. »ولودیمیر زلنســکی«، نیز 
روز چهارشنبه گفته بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی به او وعده داده ارسال پدافندهای هوایی اسرائیلی 
به اوکراین را بررســی کند. وبگاه خبری شبکه »المیادین« نیز 
در گزارشی اعام کرد که رسانه های عبری زبان گزارش داده اند 
که سیاستمداران صهیونیست در نتیجه فشار مقامات آمریکایی 
تصمیم گرفته اند تا از طریق طرف ثالثی، تســلیحات خود را به 
اوکراین ارســال کنند. به گفته این منابع، رژیم صهیونیســتی 
همچنین با »امکان تأمین سامانه های تسلیحاتی حاوی قطعات 
اسرائیلی، از جمله سامانه های نوری و سامانه های کنترل آتش«، 

از طریق کشورهای ناتو موافقت کرده است. »دمیتری مدودف«، 
معاون رئیس شــورای امنیت روســیه ماه گذشــته میادی به 
تل آویو هشــدار داده بود: »طرح های اسرائیل برای تجهیز کیف 
اقدامی بسیار جسورانه اســت و تمامی روابط ما را نابود خواهد 
کرد.«پیشــتر برخی رسانه های صهیونیســتی نیز گزارش داده 
بودند، تل آویو هشــدار روشنی از مســکو دریافت کرده مبنی 
بر اینکه »اگر اســرائیل تــاش کند ســامانه های دفاعی را به 
اوکراین انتقال دهد، حتی اگر از طریق یک کشــور سوم باشد، 
این مســئله به منزله عبور از خط قرمز خواهد بود و پیامدهایی 
خواهد داشت«پیش از این سیاستمداران رژیم صهیونیستی، از 
ترس واکنش های احتمالی روســیه و تشدید تنش های قبلی با 
مقامات کرملین بارها اعام کرده  بودند که برای اوکراین ساح 

نمی فرستند.
احتمال پیروزی اوکراین بسیار پایین است

همزمان با انتشار گزارش هایی مبنی بر فشار آمریکا به دولت 
زلنســکی برای آغاز مذاکرات آتش بس با روسیه،رئیس ســتاد 
مشــترک ارتش آمریکا نیز اظهار داشــت که احتمال هرگونه 
پیروزی نظامی اوکراین بر روسیه کم است. ژنرال »مارک میلی« 
که در یک نشســت مجازی درباره جنگ اوکراین ســخن گفت 
افزود:» احتمال هرگونه پیروزی نظامی اوکراین بر روســیه کم 
است و  اما  روسیه با وجود شکست های نظامی در تهاجم خود، 
همچنــان قدرت رزمی قابل توجهی در داخــل اوکراین دارد.« 
میلی توضیــح داد: »احتمال پیروزی نظامــی اوکراین  که به 
معنای بیرون راندن روس ها از تمام  خاک خود از جمله کریمه 
باشد، از نظر نظامی در آینده نزدیک کم است. با این حال از نظر 
نظامی ممکن اســت یک راه حل به دست آید که به موجب آن 

روس ها عقب نشینی کنند.«
تروریست های تکفیری در اوکراین

منابــع آگاه همچنین خبــر می دهندکه پس از تشــدید 
درگیری هــا در مناطــق مختلــف اوکراین و نیاز بــه تقویت 

نیروهای چریکی، دســتورات جدیدی به تروریست های »هیئه 
تحریرالشام« و گروهک »ارتش آزاد« که مورد حمایت مستقیم 
ترکیه اســت، داده شده اســت تا اقدام به حذب داوطلبان برای 
اعزام به اوکراین کنند. در همین راســتا منابع محلی در استان 
ادلب، واقع در شــمال غرب سوریه روز پنج شنبه خبر دادند که 
۸۰۰ مزدور مسلح این استان را برای حضور در مناطق درگیری 
اوکراین و جنگ علیه روســیه، ترک کرده اند. به گفته این منابع 
عملیات اعزام این تعداد مزدور در دو هفته گذشته در دو مرحله 
و در هماهنگی با گروهک »هیئه تحریر الشــام« )جبهة النصره 
ســابق( انجام شده اســت، گروهکی که بر بخش هایی از شمال 
غرب استان ادلب تســلط دارد. طبق این گزارش، تروریست ها 
در قالب گروههای کوچک تر ابتدا بــه اردوگاههای »الجهاد« و 
»البشــیر« در شمال شهر »ســرمدا« منتقل شده اند و از آن جا 
شــبانه و از طریق گذرگاه »باب الهوی« به خاک ترکیه رفته اند.

منابع محلی همچنین فاش کردند که اکثر ۸۰۰ فرد مسلح، اتباع 
سوری و متعلق به گروه های تحت حمایت ترکیه از جمله »فیلق 
الشام«، »جبهه ملی برای آزادی« و »الفیلق الثالث« هستند که 
در قالب تفاهمات میان خود به سمت اوکراین حرکت کرده اند. 
عملیات لوجســتیکی انتقال این تروریست ها نیز بر عهده جبهة 
النصره بوده است.به نوشته اسپوتنیک، عملیات انعقاد قرارداد با 
داوطلبان و عضو گیری به دالیلی که کامًا مشــخص نیست به 
دســت گروهک »جبهة النصره« بوده و این سازمان تروریستی 
در ازای آن به مزدوران قراردادی ســازمان های مسلح فوق الذکر 
مشوق های مالی بزرگی بالغ بر ۵۰۰۰ دالر در ماه پیشنهاد داده 
اســت تا مراکز تحت تســلط خود در مناطق »سهل الغاب« در 
شمال غرب استان حماه و برخی نواحی منطقه »جسر الشغور« 

در ادلب را ترک کرده و به اوکراین بروند.
تالش زلنسکی برای آغاز جنگ جهانی سوم

خبر دیگر این که یکی از موسسات مطالعاتی آمریکایی در 
گزارشی با اشــاره به فریب ها و دروغ های رئیس جمهور اوکراین 

درباره موشک سقوط کرده در لهستان، تاکید کرد که »زلنسکی« 
به دنبال آغاز جنگ جهانی سوم است. به گزارش فارس، »اندرو 
کوریبکو« در وبگاه موسســه مطالعاتــی »رون پل برای صلح و 
پیشــرفت« در آمریکا طی مطلبی نوشــت:» حکومت اوکراین 
به ریاست »ولودیمیر زلنســکی« تاش کرد تا با فریب کاری و 
دروغ، جنگ جهانی سوم را آغاز کند.طبق گزارش پایگاه خبری 
»روســیا الیوم«، این روزنامه نگار گفته است: »این واقعیت که 
مقامات بلندپایه در کیف به معنای واقعی کلمه برای اجرای این 
سناریوی آخرالزمانی توطئه کردند، نشان می دهد که جبهه آنها 
به قدرت خود اطمینان نــدارد«وی در ادامه تاکید می کند که 
زلنســکی به تمام جهان دروغ گفته اســت و بمباران لهستان 
توســط نیروهای اوکراینی را »حمله موشکی روسیه به امنیت 
جمعی« خوانده و به ناتو گفته اســت که این ائتاف نظامی باید 

اقدام کند«
ســه شــنبه گذشــته بود که موشــکی در خاک لهستان 
در نزدیکــی مرز اوکراین ســقوط کرد و طی آن دو شــهروند 
لهســتانی کشته شدند. زلنسکی درباره این حادثه گفته بود که 
این موشــک روســی بوده و این رویداد، نشان از افزایش تنشی 
خطرناک از ســوی مسکو است. در حالی که وزارت دفاع روسیه 
در گزارش هایی رســمی تاکید کردند که نیروهای مسکو هیچ 
هدفی در مرزهای اوکراین با لهستان را مورد حمله قرار نداده اند. 
»جو بایدن« نیز ضمن ابراز تردید درباره ادعای زلنســکی گفته 
است که این موشک اوکراینی بوده که بر خاک لهستان اصابت 
کرده اســت. بایدن پنج شنبه نیز نســبت به اظهارات همتای 
اوکراینی خود مبنی بر اینکه شلیک موشکی به لهستان ارتباطی 
بــه اوکراین ندارد، واکنش نشــان داد و گفت» چنین اظهاراتی 

برای آمریکا مدرک نمی شود. «
محرومیت 10 میلیون اوکراینی از برق

خبر دیگر از جنــگ اوکراین این که رئیس جمهور اوکراین 
از قطعی گســترده بــرق و اینترنت برای میلیون ها شــهروند 
اوکراینی خبر داد. به گزارش منابع خبری، »ولودیمیر زلنسکی« 
رئیس  جمهور اوکراین  گفت: »قطع برق در بســیاری از شهرها 
و مناطق کشــور رخ می دهد. حدود ۱۰ میلیون اوکراینی بدون 
برق مانده اند« رئیس جمهور اوکراین افزود: »مشکاتی در ارتباط 
اینترنت در سراســر کشــور وجود دارد  و برخی از شــهرهای 
دیگرعرضه گرما را به حالت تعلیق درآوردند.«ولودیمیر زلنسکی 
همچنین از خسارت به ۱۵ تاسیسات زیر ساخت انرژی خبر داد. 
بیشترین قطع برق در مناطق »خارکیف«، »ژیتومیر«، »کیف« 

و »لویو« ثبت شده است.
اعتراض به گرانی انرژی در چک

از ادامه اعتراضات به بحران انرژی در اروپا نیز خبر می رسد 
که مردم جمهــوری چک در اعتراض به بحران گرانی انرژی در 
این کشــور شــرق اروپا و همچنین کمک به اوکراین تظاهرات 
کردند. طی روزها و هفته های اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی 
شــاهد اعتراضات گســترده مردمی علیه افزایش تورم و بحران 

انرژی بوده است.
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انفجار و آتش سوزی های عجیب و غریب در تل آویو و شهرهای تابعه!
وضعیت اسرائیل دوباره غیرعادی شد

۵ پلیس آمریکایی در جنجال جدید و رفتاری وحشیانه اقدام به 
ضرب وشتم متهمی کردند که جرمش سرعت باال در اتوبان بوده است!
خشونتی دردناک از سوی پلیس آمریکا این بار در ایالت »جورجیا« جامعه 
آمریکایی را وارد شوک کرده است. تصاویر منتشر شده از دوربین های مداربسته 
چند ساعتی است که در فضای مجازی و سایر رسانه های وابسته در این کشور 
دست به دســت می چرخد. این ویدئو مربوط به یکی از بازداشتگاه های ایالت 
جورجیا است. پنج پلیس بی هوا وارد یک سلول انفرادی می شوند و یک متهم 
به نام هابز را به قصد کشت می زنند. سلول انفرادی متهم آن قدر کوچک است 
که ۶ نفر به ســختی در آن جا می شوند. حاال کتک خوردن این متهم آن هم 
بدون دلیل مشــخص و خارج از عرف موجی از انتقادات جدید علیه عملکرد 
پلیس آمریکا را براه انداخته اســت.»هری دنیلز« وکیل این فرد بازداشت شده، 
نســبت به این اقدام وحشیانه واکنش نشان داده و آن را به رخ پلیس آمریکا 
کشانده است: »بار دیگر انسانی به این شکل به دست ماموران کتک می خورد. 
ما در این جا در کنار این جمعیت )ســیاه پوســت( و این خانواده قرار داریم. 
هیچ کس به هیچ وجه نباید اجازه داشته باشد فردی را این گونه کتک بزند.«

این رفتار ناهنجار، جامعه سیاه پوست را بیشتر آزار می دهد وقتی مشخص 
می شود که فردی که تا سر حد مرگ کتک خورده به خاطر رانندگی با سرعت 
غیرمجاز در بازداشت بسر می برد! یکی از حاضران در جمع اعتراضی علیه رفتار 
غیرانســانی پلیس در یک کنفرانس گفته »مطلقاً هیچ دلیلی، هیچ توجیهی، 
هیچ موضوع قابل بحثی و هیچ توجیه قانونی وجود ندارد با مردی که در سلول 

خود نشسته چنین برخوردی را داشته باشیم و او را کتک بزنیم.«
وکیل هابز می گوید که موکلش دچار بیماری روانی اســت و پیش از این 
درخواست کرده بود که تحت حفاظت ویژه قرار بگیرد. این اولین باری نیست 
که جامعه آمریکا از یک خشــونت وحشیانه رنجیده خاطر می شود. خشونت 
در جامعه آمریکا مخصوصا از ســوی پلیس این کشور به یک اتفاقی جاافتاده 
تبدیل شده است. قتل جورج فلوید از سوی »درک شووین« آن هم از طریق 
خفه کردن! موجی از اعتراضات گســترده در ایالت های مختلف به راه انداخت. 
شــعارهایی مانند »زندگی سیاه پوســتان اهمیت دارد« هم در جریان همین 
اعتراضات بر ســر زبان ها افتاد. حاال نکته جالب در این بین آنکه، واشــنگتن 
که خود ســردمدار نقض حقوق اولیه شــهروندان خود هست حاال برای سایر 
کشورها ژست حقوق بشر بر می دارد و به بهانه واهی نقض حقوق بشر پلیس 

ایران را تحریم می کند! 
خط ونشان جمهوری خواهان مجلس نمایندگان برای جو بایدن

همزمــان با پایان یافتــن نتایج انتخابــات میان ترم آمریــکا و پیروزی 
جمهوری خواهان در این مجلس، تبعات شکســت دموکرات ها به مرور آشکار 

می شود. 
»جیمز کامــر« نماینده جمهوری خواه ایالت کنتاکی و گزینه ریاســت 
نظارت مجلس نمایندگان و کمیته اصاحات، اعام کرده که کنگره قصد دارد 
بایدن و  تا گزارش های مالی و ادعاهای افشــاگرانه درباره ارتباط های میان جو 
فعالیت های تجاری »هانتر بایدن« پسر ۵۲ ساله ا ش نشان می دهد را پیگیری 

کند.
کامر ایــن را هم گفت که این کمیته نقش جو بایــدن در رابطه با افراد 
خانــواده در خارج از کشــور را ارزیابی خواهد کرد. پیش بینی می شــود که 
این دســت از اقدامات جمهوری خواهان به تهدیــدات آتی علیه دموکرات ها 

درخصوص استیضاح بایدن هم ختم شود.

پس از چند سال بحران سیاســی در عراق و نبود 
دولت در این کشــور، چندی پیش جریان های سیاسی 
عراق توانســتند از این بحران با موفقیت عبور و کابینه 
جدید را معرفی کنند. حاال خبر رسیده آمریکا گفته این 

دولت را قبول ندارد!
شاید یکی از جدی ترین بحران های سیاسی در عراق، نبود 
دولت در این کشــور بود که تبعات زیان بــار آن هنوز در این 
کشــور مشهود است. اما ســرانجام جریان های سیاسی در این 
کشور توانستند سران قوا را انتخاب و کابینه را تشکیل دهند و 

از ایــن بحران به خوبی عبور کنند. اما از آنجایی که نان برخی 
کشــورها مثل آمریکا در وجود هرج و مرج سیاسی در چنین 
کشــورهایی است، آمریکایی ها اعام کرده اند، حاضر نیستند با 
ایــن دولت کار کنند! این یعنی باید بحران سیاســی دوباره به 

این کشور باز گردد.
پایگاه آمریکایی آکسیوس، بامداد جمعه )۲۷ آبان(، به نقل 
از »دو منابع آگاه« از پیــام مداخله جویانه دولت »جو بایدن«، 
رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر جدید عراق خبر داده است. 
این پایگاه خبری نوشــته دولت بایدن به نخســت وزیر جدید 

عراق اعام کرده با وزیران و مقام های ارشــدی که وابســته به 
»شبه نظامیان تحت حمایت ایران« باشد کار نخواهد کرد.

گفتنی اســت، با توجه به این که بسیاری از وزرا و مقامات 
ارشد دولت کنونی عراق به نوعی با گروه های مقاومت عراقی در 
ارتباط هستند که به گفته آمریکا وابسته به ایران اند، این تهدید 

از حیثی تهدید به عدم همکاری با دولت جدید عراق است.
به گزارش فارس، آکســیوس این را هم نوشــته که دولت 
بایدن همین االن به این نتیجه رســیده که با »نعیم البودانی«، 
وزیــر آموزش عالی عــراق که عضو عصائب اهل الحق اســت 

همکاری نخواهد کرد. آمریکا افزون بر این، درباره »ربیع نادر« 
که به سمت ریاست دفتر نخست وزیری انتخاب شده هم نگران 
است. آکسیوس نوشــته نادر با رســانه های نزدیک به کتائب 

حزب اهلل همکاری داشته است.
»محمد شــیاع الســودانی« چند هفته پیــش به عنوان 
نخســت وزیر جدید عراق انتخاب شــد. منابعی گفته اند »آلینا 
رومانوسکی« ســفیر آمریکا در عراق از زمان به قدرت رسیدن 
السودانی در سه هفته گذشته پنج بار با او دیدار کرده است اما 

گویا به نتیجه دلخواه خود نرسیده است!

وزارت دادگســتری آمریکا با صدور یک رأی مشورتی و موافقت 
دولت این کشــور به ولیعهد ســعودی در پرونده قتل روزنامه نگار 
منتقد ریاض در اســالمبول، مصونیت اعطا کرد تا تمام ادعاهای این 

کشورمدعی، درباره حقوق بشر به یکباره رنگ ببازد.
وقتی »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا به قدرت رســید ادعا می کرد که 
با »محمد بن ســلمان« ولیعهد سودایِی سعودی برخورد کند و قتل وحشیانه 
»جمال خاشقجی« روزنامه نگار نگون بخت را پیگیری کند و آمریکا حتی ادعا 
کرد رئیس جمهور این کشــور از محمد بن سلمان تعهد گرفته که با مخالفان 

در آینده بدرفتاری نکند! 
اما رفتار کنونی آمریکا و ادامه رفتار وحشــیانه آل سعود در صدور احکام 
ســنگین برای مخالفان، حتی صدور حکم اعدام برای کودکان نشان می دهد 
کــه همه این حرف ها ادعاهــای گزاف بوده که مرور آنهــا جز نمک بر زخِم 

زخم دیدگان سعودی نیست. 
چندی پیش »محمد ســلیمان العجاجی«، رئیس شورای کارشناسان در 
کابینه سعودی اعام کرده بود که، فرمان سلطنتی تعیین »محمد بن سلمان« 
ولیعهد به سمت رئیس هیئت دولت در اواخر سپتامبر گذشته ]اوایل مهر ماه[ 
به او همه اختیارات رئیس دولت را همانند اختیارات »سلمان بن عبد العزیز« 
شــاه ســعودی داده در نتیجه در برابر دادگاه های آمریکا و دادگاه های دیگر، 

سزاوار مصونیت بین المللی است! 
او این هــا را بــرای دادگاه آمریکایی بیان کرد که در حال رســیدگی به 
شکایات مطرح شده علیه بن سلمان است و شکایت »خدیجه چنگیز« نامزد 
جمال خاشــقجی روزنامه نگار کشته شده عربســتانی از جمله آن هاست. حاال 
هم که خبر می رســد وزارت دادگســتری آمریکا، طی یک رأی به این نتیجه 
رســیده که بن سلمان در اتهامات قتل جمال خاشــقچی روزنامه نگار منتقد 
ریاض، مصونیت دارد! نکته قابل تامل این اســت که در این رای حتی تاش 
نشــده بن سلمان »بیگناه« معرفی شود! این در حالی است که تحقیقات خود 
آمریکایی ها نشان داد بن سلمان شــخصا در اره کردن این خبرنگار منتقد و 

ذوب کردن بدن قطعه قطعه شده او در اسید نقش داشته است. 
به گزارش فارس، قاضی این دادگاه تا نیمه شــب پنجشنبه )۱۷ نوامبر؛ 
۲۶ آبان( به دولت آمریکا مهلت داده بود تا درباره درخواست وکیل بن سلمان 
مبنی بر اعطای مصونیت قانونی به موکلش به دلیل موقعیت باالی وی اظهار 
نظر کند؛ در حالی که واشنگتن این فرصت را داشت و می توانست که به هیچ 
وجه نظر خود را اعام نکند. گفتنی اســت، خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی 
در اکتبر ســال ۲۰۱۸ میادی هنگام مراجعه به کنسولگری سعودی در شهر 
اسامبول، توسط نیروهای وابسته به رژیم ریاض کشته و بدن او تکه تکه شد؛ 
به نظر می رسد نیاز غرب به نفت سعودی در این رفتارها بی تأثیر نیست، به هر 
حال بارها چون شرایط اقتضا می کرده حقوق بشر نادیده گرفته شده و این بار 

چرا استثنا باشد!
یادمان هست بعد از این که بایدن در سفر اخیر خود به عربستان طی چند 
ماه گذشته حتی حاضر شد به محمد بن سلمان باج داده و برخاف وعده های 
حقوق بشــری خود پرونده هایی چون قتل جمال خاشــقجی را عمًا نادیده 
بگیرد، امید آمریکایی ها و اروپایی ها برای تشویق ریاض به افزایش تولید نفت 
و کاهش نوســانات در بازار این ماده حیاتی در جهان زیاد شد و آنها نسبت به 
کاهش قیمت جهانی نفت در اثر روانه شــدن مقادیر زیادی از نفت عربستان 
و امارات به بازار خوشــبین بودند و البته و صد البته که تصمیم اخیر روسیه و 
رژیم ســعودی در اوپک پاس برای کاهش تولید نفت تا ۲ میلیون بشکه در 
روز آب ســردی روی همه این امیدها بود؛ اما به نظر می رسد این جا احتمال 

باال بردِن قیمِت باج منتفی نباشد.

ســرویس های امنیتی قزاقســتان از دســتگیری هفت نفر به 
اتهام تــدارک کودتا بــرای ۲۰ نوامبر)۲9 آبان( کــه روز انتخابات 
ریاست جمهوری در این کشور است، خبر داده اند. چند ماه پیش نیز 

این کشور با کمک روسیه توانست یک کودتا را خنثی کند.
تارنمای روزنامه فرانســوی » لو فیگارو« از تــاش نافرجام برای اجرای 
کودتا در روز برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری قزاقستان خبر داده است. 
بر اســاس گزارش این روزنامه و به نقل از بیانیه کمیته امنیت ملی قزاقستان، 
دستگیرشــدگان به عنوان »گروه جنایتکار« معرفی شده اند که برای »تدارک 
شورش و حمله به ساختمان های انتظامی با استفاده از ساح و مواد آتش زا«، 
برنامه ریزی کرده بودند. ســرویس های امنیتی این کشور آسیای میانه اعام 
کرده اند که هفت مظنون دستگیر شــده از حامیان »مختار ابلیازوف« که در 
تبعید به ســر می برد، هستند. »مختار ابلیازوف« تاجر و فعال سیاسی مخالف 

دولت قزاقستان است که در تبعید به سر می برد.
این گزارش یــادآوری می کند که این رویداد کمتر از یک ســال پس از 
سرکوب شورش های بی سابقه این کشور که جان ۲۳۸ نفر را گرفت، رخ داده 
اســت: »در اوایل ژانویه)دی ۱۴۰۰(، اعتراضات در قزاقستان به دلیل افزایش 
قیمت سوخت به درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان در آلماتی تبدیل شد و 
مرکز این شهِر حدود ۲ میلیون نفری را ویران کرد...در جریان این ناآرامی های 
بی سابقه از زمان استقال در سال ۱۹۹۱ میادی، ۲۳۸ نفر کشته و دست کم 

۱۲ هزار نفر دستگیر شدند.«
گفتنی اســت قزاقستان با ۱۹ میلیون جمعیت بزرگ ترین کشور محصور 
در خشکی و در آسیای میانه واقع شده است. پایتخت این کشور آلماتی است 
و با کشورهای روسیه، مغولستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان همسایه است. 

این کشور متمایل به روسیه است.

ارتش کره جنوبی بامداد جمعه از شــلیک یک فروند موشــک 
بالستیک از سوی همســایه شمالی خود خبر داد که دومین موشک 
پرتاب شده در ۲4 ساعت بود. وزیر دفاع ژاپن نیز تصریح کرد موشک 
قاره پیمای کره شمالی توانایی پرواز 1۵۰۰۰ کیلومتر و برد کافی برای 

رسیدن به آمریکا را دارد.
کره شــمالی این بار روز پنجشــنبه )۲۶ آبان( یک موشــک بالســتیک 
شلیک کرد و تقریباً همزمان به آمریکا و متحدانش درباره »پاسخ های نظامی 
شــدیدتِر« هشدار داد. شلیک موشک بالستیک کره شمالی تنها کمتر از »دو 
ســاعت« پس از اظهارات تند »چو سون هوی« وزیر خارجه این کشور علیه 
نشست سه جانبه سران آمریکا، کره جنوبی و ژاپن انجام شد. وزیر خارجه کره 
شمالی هشدار داد که رزمایش های نظامی آمریکا، کره جنوبی و ژاپن اقدامی 
»برای تجاوز« علیه کره شمالی است اما در مهار کره شمالی ناکام مانده است. 
به گفته او، اقدامات واشنگتن، سئول و توکیو باعث ایجاد »تهدیدات جدی تر، 
واقعگرایانه تر و غیرقابل اجتناب« علیه خودشــان خواهد شد: »ایاالت متحده 
به خوبی می داند که دارد قمار می کند و مطمئنا از این بابت پشــیمان خواهد 
شــد.« اما این پایان ماجرا نبود. ارتش کره جنوبی بامداد جمعه بود که اعام 
کرد کره شمالی اقدام به شلیک یک فروند موشک بالستیک کرده است. وزیر 
دفاع ژاپن نوع این موشــک را »قاره پیما« خواند که »بردی بیش از۱۰ هزار 
کیلومتر« داشته است. این موشک ۶۹ دقیقه پرواز کرد. به گزارش فارس، وزیر 
دفاع ژاپن هم گفته که موشــک قاره پیمای کره شمالی توانایی پرواز ۱۵۰۰۰ 
کیلومتر و برد کافی برای رسیدن به آمریکا را داشت. خبرگزاری کیودوی ژاپن 
نیز گزارش داد که این موشــک حدود ۲۰۰کیلومتری غرب جزیره »اوشیما« 
در هوکایدو فرود آمد. ژاپن اعام کرده که این موشــک در مســیر باال پرواز 

می کرده است. 
پرتاب این موشک اعتراض شدید نخست وزیر ژاپن را به همراه داشت و آن را 
غیرقابل قبول خواند. همچنین رئیس جمهور کره جنوبی با درخواست از جامعه 
بین المللی برای اعمال شــدیدترین تحریم ها بر پیونگ یانگ، خواستار تقویت 
بازدارندگی در برابر موشک های کره شمالی شد. در پی این موشک پراکنی های 
پیونگ یانگ، »آدرین واتســون« سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز 
جمعه گفت: »تمام اقدامات الزم را برای تضمین امنیت کشــورمان و امنیت 
متحدانمان در ژاپن و کره جنوبی انجام خواهیم داد.« واتســون طی بیانیه ای 
ضمن محکوم کردن پرتاب موشک دوربرد کره شمالی گفت: »ایاالت متحده 
از همه کشورها می خواهد پرتاب موشک جدید کره شمالی را محکوم کنند و 
از پیونگ یانگ نیز می خواهد به میز مذاکرات جدی بازگردد.« اما روســیه روز 
جمعه پس از شــلیک موشک بالســتیک قاره پیمای کره شمالی که نزدیک 
ژاپــن فرود آمد، گفت که آمریکا در حال آزمایش صبر کره شــمالی اســت. 
 »سرگئی ریابکوف« معاون وزارت امور خارجه روسیه در گفت  وگو با خبرگزاری 
»ریا نووستی« اظهار داشت: »در حالی که مسکو رویکرد دیپلماتیک در قبال 
شــبه جزیره کره را ترجیح می دهد، اما مشــخص شــده که ایاالت متحده و 
متحدانش در منطقه رویکرد متفاوتــی را ترجیح می دهند.« ریابکوف گفت: 

»گویی صبر پیونگ یانگ در حال آزمایش است.«

جنجال تازه در غرب وحشی
زندانی سیاه پوست 

زیر مشت و لگد پلیس های نژادپرست آمریکا

بار دیگر دم خروس حقوق بشر آمریکایی بیرون زد

آمریکا به بن سلمان درباره خاشقجی
مصونیت قضایی داد!

 آزمایش موشک قاره پیما در کره شمالی 
قزاقستان و کودتایی کهبا توان هدف قرار دادن خاک آمریکا

در نطفه خفه شد

خشم آمریکا از بازگشت ثبات سیاسی به عراق؛ بایدن: با دولت جدید عراق کار نمی کنیم!

سرویس خارجي-
وضعیت غیرعادي در مناطق اشــغالي فلسطین 
به ویژه در تل آویو طي چند روز گذشــته تا بدان جا 
به اختالل در زندگي روزمره صهیونیست ها  بوده که 

منجر شده است.
در ســکوت کامــل خبري و در شــرایطي کــه تمرکز 
رسانه هاي غربي بر تشکیل کابینه راست گراي تل آویو تمرکز 
دارد، برخــي خبرها حکایت از آن دارد که اوضاع در تل آویو، 
مرکز رژیم صهیونیســتي چندان عادي و طبیعي نیســت. 
نخســتین خبرها از اوضاع غیرعادي تل آویو زماني به بیرون 
درز کرد که طی چند روز اخیربرخي حســاب هاي کاربري 
شخصي در رسانه هاي اجتماعي خبر دادند که دستگاه های 
برقی شــان دچار حوادثی نظیر ازکارافتادگی و آتش سوزی 

شده است. 
منابع رسمي تل آویو هیچ بیانیه رسمي درباره قطع برق 
و اختال در شــبکه توزیع برق این شهر را اعام نکرده اند، 
امــا آن گونه کــه منابع خبري گفته اند اختال در شــبکه 
برق تل آویو منجر به مراجعه بســیاري از صهیونیست ها به 
اداره برق و شــکایت از اوضاع غیرعادي شده است. این افراد 
همچنین خاموش و روشن شدن های غیرمعمول و خارج از 

کنترل  دستگاه های برقی شان را گزارش داده اند.
همزمان با قطع مکرر شبکه برق، انفجار و آتش سوزی های 
عجیــب و پی در پی نیز در برخي پســت های برق تل آویو و 
شهرهای اطراف گزارش شــد، اما دلیل آن نامشخص اعام 
شده است. همچنین برخی از ویدئوهای ارسال شده توسط 

کاربران صهیونیســت، از انفجار در پست های انتقال برق در 
راه های منتهی به شهرها و مناطقی همچون یاونه، گدارا و... 

حکایت دارد.
بنا بــر گزارش های منابع محلی و اعام ســاکنان این 
شــهرها، قطعی برق گســترده و طوالنی در این شــهرها با 
پاسخ های قانع کننده ای از ناحیه اداره برق رژیم همراه نبوده 
است. چندی پیش نیز شهر کوچک و ۱۰ هزار نفري یاونه با 
اختال و قطعی برق عجیبی رو به رو شــد و این شهر را برای 
چند روز در تاریکی فرو برد. یاونه را در آن ایام به شهر  ارواح 
تشــبیه می کردند و به نظر مي رسد وضعیت خاموشي هاي 

مکرر باردیگر به این شهر بازگشته است.
هنوز هیچ دلیل قانع کننده اي درباره وضعیت غیرعادي 
در تل آویو و دیگر شــهرهاي اطراف اعام نشده، اما پیشتر 
نیز برخي حمات ســایبري به زیرساخت هاي این شهرها، 
به ایجاد اختاالت گســترده در این مناطق منجر شده بود. 
منشا رسمي این گونه حمات سایبري هنوز مشخص نیست، 
اما منابع صهیونیستي حمات سایبري علیه زیرساخت هاي 
خــود را به طور عمده متوجه گروه هایــي در عراق و برخي 
کشــورهاي منطقه مي دانند. حماتي که عمدتا با پیام ها و 
بیانیه هایي در راستاي نابودي و مبارزه با تل آویو همراه است 
و عامان آن هشدار نابودي رژیم صهیونیستي را به رهبران 

تل آویو مي دهند.
تحرکات تل آویو در منطقه

از ســوي دیگر، اوضاع غیرعــادي در تل آویو، همزمان 
با افزایش نگراني ها نســبت به تحرکات این رژیم در منطقه 

اســت. جروزالم پســت با انتشــار خبري از افتتاح سفارت 
آذربایجان در تل آویو خبر داده و گفته اســت که آذربایجان 
به عنوان اولین کشور با جمعیت اکثریت شیعه سفارت خود 

را در تل آویو افتتاح مي کند.
ســفارت جدید، که ماه گذشته توســط جروزالم پست 
اعام شــد، در تل آویو خواهد بود و به نظر مي رسد که این 
اقدام باکو پس از درخواســت ها و فشــارها از سوي تل آویو 
انجام شــده است. اگرچه سفارت رژیم صهیونیستي در باکو 
از سال ۱۹۹۳ فعالیت مي کند، اما جمهوري آذربایجان طي 
سي سال گذشته هیچ گاه اقدام به ایجاد سفارت در تل آویو 
نکرده بود، اما اکنون از دو ســال گذشته که صهیونیست ها 
تحرکات خود را در منطقه تشدید کرده اند، باکو نیز به سمت 

گشایش سفارت در تل آویو حرکت کرده است.
با این حال با توجه به زمینه مذهبي و جمعیت اکثریت 
مسلمان و شــیعه در جمهوري آذربایجان، این اقدام دولت 
علي اف با واکنش و مخالفت هاي زیادي در میان شهروندان 
جمهوري آذربایجان روبه رو خواهد شد و انتظار مي رود که 
اقدامات علیه تل آویو در منطقه نیز شدت بگیرد. اقداماتي که 
در موارد متعددي از سوي گروه هاي ضدصهیونیستي مردم 
پایه و به صورت غیررسمي و خارج از چارچوب دولت ها انجام 
مي شود، اما قادر خواهد بود تا اوضاع را براي صهیونیست ها 

غیرعادي و غیرطبیعي کند.
حمله به پایگاه ارتش اسرائیل در کرانه باختری 

روز پنجشنبه نیز رســانه های رژیم صهیونیستی اعام 
کردند، یکی از پایگاه های نظامی این رژیم در شــمال کرانه 

باختری هــدف تیراندازی قرار گرفته اســت. روزنامه تایمز 
اسرائیل نوشــت، یکی از پایگاه های ارتش اسرائیل واقع در 
ارتفاعات جرزیم در فاصله چند کیلومتری جنوب شهر نابلس 

بامداد امروز هدف تیراندازی قرار گرفت.
طبق گزارش های اولیه، در این تیراندازی فردی آسیب 
ندیده است. سایت عبری زبان والا نیز بدون ذکر منبع و ارائه 
جزئیــات اعام کرد، تیراندازی دیگری نیز در همین منطقه 
انجام شد. تیراندازی به پایگاه ارتش اسرائیل تنها چند ساعت 
پس از تیراندازی بعدازظهر چهارشنبه فلسطینی ها به شهرک 
شــاکید در ۴۰ مایلی نابلس انجام شد. طبق گزارش ارتش 
اســرائیل، در این تیراندازی تنها خســارات اندکی به یکی از 
منازل این شهرک وارد شد. همزمان در روز جمعه، مقاومت 
فلسطین به عنوان بخشی از توسعه توان نظامی خود آزمایش 
موشــکی جدید انجام داد. بر اساس گزارش خبرنگار شهاب 
نیوز، مقاومت در چارچوب نبرد آماده  سازی با هدف توسعه 
توان نظامی و افزایش دقت آن، به صورت آزمایشی چندین 

موشک از نوار غزه به سمت دریای مدیترانه پرتاب کرد.
گفتنی اســت که مقاومت فلســطین به عنوان بخشی 
از تــدارکات خود برای هرگونه رویارویــی احتمالی با رژیم 
اشغالگر صهیونیستی، عاوه بر ارسال نوعی پیام، آزمایش های 
موشــکی خود را به صــورت دوره ای از ســواحل نوار تکرار 
می کند. این تحول در حالی اســت کــه کانال ۱۴ تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی امــروز جمعه از تیرانــدازی رزمندگان 
مقاومت به شــهرک صهیونیست نشــین حینانیت در غرب 

جنین خبر داد.

ادامه تجاوزات و جنگ ائتالف سعودی علیه مردم 
یمن باعث شده تا نســل جدید و کودکان این کشور 
فقیر عربي با شدیدترین تبعات این جنگ ناخواسته 
رو به رو شوند و براساس آمار بسیاري از کودکان یمني 

نارس به دنیا مي آیند.
آثار و تبعات جنگ هشــت ســاله ائتاف سعودي علیه 
مردم یمن، تا نسل هاي بعد نیز همچنان دامن گیر شهروندان 
یمنــي خواهد بود. این آثار زیان بــار را در گزارش جدید و 
وزارت بهداشــت دولت نجات ملی یمن)وابســته به صنعاء( 
مي تــوان دید. در این گزارش گفته شــده که نزدیک به ۳۹ 

درصد از نوزادان تازه متولد شده در یمن، نارس هستند.
وب ســایت الخبر الیمنی  بــه نقل از دکتــر »نجیب 
القباطی« مشــاور وزارت بهداشت دولت صنعاء گفت شروع 

جنگ در سال ۲۰۱۵، آغاز تجاوز ائتاف سعودی و استفاده 
از ســاح های ممنوعه در یمن موجب افزایش تولد نوزادان 
نارس در کشــور شد به طوری که روزانه دست  کم ۸۰ نوزاد 
نــارس در یمن جان  خود را از دســت می دهند. وی افزود؛ 
علی رغم اینکه نهادهای حقوق بشــری بارها ائتاف سعودی 
را برای استفاده از ساح های ممنوعه در یمن، محکوم کرده 
است، این ائتاف همچنان از آنان علیه یمن استفاده می کند.
این مقام یمنی افزود؛ وزارت بهداشت سعی دارد با بهبود 
زیرساخت ها در استانداری ها  از شدت رنج کودکان یمنی بکاهد 
که ایجاد ۴ شیرخوارگاه در هر شهرستان و ۸ شیرخوارگاه در 
هر بیمارســتان  اصلی و تصویب ایجاد ۲ هزار شیرخوارگاه در 
سراســر یمن از جمله اقدامات ایــن وزارت خانه در این  زمینه 

است که تاکنون ۶۳۲ مورد آن تحقق پیدا کرده است.

همزمــان معــاون وزیر بهداشــت دولت نجــات ملی 
یمن  گفته است که جنگ، محاصره و بمباران زیرساخت های 
یمن موجب گسترش بیماری هایی چون ماالریا، تب دنگی و 

... شده به طوری که در ۵ سال گذشته ۲۶۰ هزار مورد مرگ 
ناشی از این بیماری ها گزارش شده است.

پیش از این، ســازمان حمایت از کــودکان ملل متحد 
)یونیسف( اعام کرده بود که از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، 
۴۷ کــودک به دلیل تداوم جنگ در یمن کشــته و زخمی 
شــده اند. یمن از حدود هفت سال پیش صحنه جنایت های 
عربستان و هم پیمانان این کشــور است. عربستان سعودی 
از ســال ۲۰۱۵ بــه بهانــه بازگرداندن قدرت بــه عبدربه 
منصور هادی، رئیس جمهور دولت مســتعفی و فراری یمن، 
وارد مداخله نظامی در این کشور شد. طبق گزارش سازمان 
ملل، این درگیری ها منجر به کشــته و زخمی شدن هزاران 
تن شده و میلیون ها یمنی نیاز فوری به کمک بشردوستانه 

دارند.

روزی 80 نوزاد در یمن به دلیل محاصره این کشور می میرند

خودروهای زرهی رژیم صهیونیستی در میادین جنگ اوکراین


