
 صنعا: اجازه صدور یک قطره نفت از یمن را 
نخواهیم داد

در ادامه هشــدارهاي مقامات يمن به متجاوزان 
ســعودي، معاون وزير خارجه دولت صنعا اعالم کرد 
که در صورت عدم پرداخت حقوق کارمندان يمنی از 
سوی دولت دست نشانده ائتالف عربی، اجازه صادرات 

نفت را نخواهد داد. 
»حســین العزی«، معاون وزیر خارجه دولت صنعا گفته: 
»متأسفانه هیچ گونه نشانه ای از اینکه ائتالف عربی و مزدورانش 
دست از غارت منابع نفتی و گازی یمن بردارند، وجود ندارد. این 

تعلل درباره خواسته های انسانی برحق و عادالنه مردم یمن و عدم 
پرداخت حقوق کارمندان از درآمدهای نفتی و توقیف کشتی ها 
و اقدامات دیگر نشــان می دهد که این کشورها می خواهند به 
زودی بــه جنگ بازگردند.« وی گفت: »ما تنها بعد از تضمین 
پرداخت حقوق کارمندان یمنی از صعده گرفته تا عدن و از حجه 
تا المهره اجازه صادرات نفت را خواهیم داد.« نیروهای متجاوز 
در طول سال های گذشته ماهانه بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار 

بشکه نفت خام یمن را غارت کرده و می فروختند.

 گزارش تلویزیون رژیم صهیونیستی 
درباره تصمیم سعودی برای عادی  سازی روابط با اسرائیل

تلويزيون اسرائیلی به نقل از مقامات سعودی فاش 
کرد که در پرونده عادی  سازی روابط میان رياض و رژيم 
صهیونیستی تنها مسئله زمان مطرح است؛ اين يعنی 

اصِل عادی  سازی قطعی است. 
رژیم ســعودی کم کم باید از ادعاِی موهوم مرکِز جهان 
اسالم بودن دست بشوید. این رژیم که هنوز سر در گم تفکرات 
وهابی و گرفتار روابط قبیله ای است، حاال سودای مدرن شدن 
در سر دارد و گویا ایجاد روابط گرم با رژیم آپارتاید اسرائیل 

را پیش شرط آن می داند. ســایت اینترنتی شبکه اسرائیلی 
»آی-۲4 نیوز« به نقل از مقامات رژیم ســعودی نوشت: »در 
موضوع عادی  سازی روابط میان ریاض و اسرائیل فقط مسئله 
زمان مطرح اســت.« این رسانه با استناد به »اسناد رسمی« 
اعالم کرد، »عادل الجبیر«، وزیر مشــاور رژیم ســعودی در 
امور خارجه چند هفته قبل دیداری را با آمریکایی ها در این 
باره انجام داده و گفته: »روابط عربستان و اسرائیل به سمت 

عادی  سازی پیش می رود، اما به زمان بیشتری نیاز دارد.«
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آرزویی که تبدیل به کابوس شد
فراخوان اعتصاب به جای ایران در اروپا جواب داد

دیدار نماینده دبیرکل سازمان ملل
با آیت اهلل سیستانی

 دومین حمله تخم مرغی به پادشاه انگلیس 
در یک ماه گذشته

 يک نظرسنجی در آمريکا نشان داد

شبکه های مجازی عامل نفاق و مضر برای دموکراسی

سرویس خارجی-
طی دو ماه گذشته کشــورهای غربی تمامی توان و 
قدرت سیاسی ، اقتصادی و رسانه ای خود را به کارگرفتند 
تا در ايران اعتصاب راه بیندازند، اما اين آرزو به کابوس 
تبديل شــد و در شــرايط کنونی اين فراخوان ها برای 
اعتصاب در کشــورهای اروپايی بوده که  جواب داده و 
طی روزهای اخیر هزاران کارگر و کارمند در سرتاســر 
اروپا دست از کار کشیده اند و ده ها هزار کارگر نیز وعده 
داده اند که روزهای آينده و در آستانه سال نوی مسیحی 

دست از کار خواهند کشید.
آرزوهای دشــمن در قالب های مختلف، تبدیل به کابوس و 
امیدهایش ناامید می شود؛ از راهبردها تا روش ها. از تقالی تغییر 
نظام تا مهار، از جنگ و فتنه و تحریم و ترور تا جنگ ترکیبی و 
تصویر سازی و اعتصاب اجباری. وطن فروشان داخلی و خارجی و 
انبوه شبکه ها و کانال های تحت سیطره آمریکا، انگلیس، اسرائیل 
و گاو شــیرده سعودی، از جمله بی بی سی، اینترنشنال سعودی، 
صدای آمریکا و... فراخوان اعتصاب برای روزهای 14، 15 و 1۶ 
آذر داده و خود را به در و دیوار کوبیدند تا بازارها و کسبه دست 
از کار بکشند اما کرکره ها باال رفت و کسب و کارها تداوم یافت و 
مردم وفادار و آگاه ایران اسالمی با بهره گیری از این فرصت، بار 

دیگر کشیده ای بر صورت دشمن زدند. 
فراخوان های تکراری دشــمن، مجال پدیدار شدن بصیرت، 
وفاداری و دلبستگی مردم به انقالب اسالمی، والیت فقیه و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران شده است. فراخوان هایی که به 
دنبال اعتصاب اجباری است و بانیان ناکامش را سنگ روی یخ 
می کند و مردم را سرافراز و مفتخر. افتخار به اینکه بار دیگر در 
صحنــه دفاع از انقالب و والیت فقیــه نقش آفرینی کردند و به 
دشــمن خبیث تودهنی زدند. مردم ایران اسالمی پیش از این 
نیز هم با برگزاری تجمع های حماسی و تماشایی، دلدادگی خود 
به حکیم فرزانه انقالب و نفرت شــدید خود را از جبهه معارض 
انقالب اسالمی نشان دادند. شبکه مفتضح و رسوایی که از هیچ 
حرمت شــکنی، دروغ بافی، کشته   سازی، وحشی گری دریغ نکرد 
و خشــونت تمام را مرتکب شــد، بی اعتنایی مردم شریف ایران 
اســالمی را دید و هنوز مانند افعی سر خود را به دیوار می کوبد 
چون آرزویش به کابوس تبدیل شد. دشمنان داخلی و خارجی 
به شکست آشــوب ها اعتراف می کنند؛ عالوه بر اعترافات متعدد 
در روزها و هفته های اخیر مبنی بر ناکامی اغتشاشــات و پروژه 
جنگ ترکیبی دشمن، اخیرا مهدی خلجی، کارشناس پای ثابت 
تلویزیون های فارســی زبان نیز که همیشه اظهارات ضدایرانی 
 داشته، ضمن اعتراف به شکست اعتصابات در ایران در بی بی سی 
گفت:» شــما وقتی می گویید که این اعتراضات همچنان ادامه 
دارد، به نظر من همچنان ادامه ندارد یعنی اینکه این اعتراضات 

رو به افول رفته و به سیر نزولی خود رسیده است«.
 اعتصاب در اروپا به جای ایران

اما در حالی که تمامی فراخوان های دشمن برای اعتصاب 
در ایران به ســنگ خورده و آرزوهای دشمن بر باد رفته است 

در اروپا فراخوان ها برای اعتصاب جواب داده است.کمتر از یک 
ماه تا پایان ســال جاری میالدی و شروع سال ۲۰۲3 میالدی 
زمان باقی نمانده اســت. جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد و 
تبعات اقتصادی این جنگ نیز وضعیت بسیار دشواری را برای 
اتحادیه اروپا و حوزه یورو رقم زده اســت. در اروپا روزی نیست 

که رسانه ها خبر از اعتصاب و اعتراض ندهند. 
در آســتانه ســال نو در بســیاری از کشــورهای اروپایی 
اتحادیه های کارگری هشدار داده اند که اعتصاب خواهند کرد. 
در انگلیس صدها هزار کارگر از بخش حمل ونقل ریلی گرفته تا 
آتش نشانی و  پرستاری در حال برنامه ریزی اعتصاب در دسامبر 
و ژانویه )آذر و دی( هســتند و قرار اســت ایــن اعتصاب ها تا 
کریسمس ادامه داشته باشد. احتماالً بیش  از 33 هزار آتش نشان 
و کارکنان اتاق کنترل در این اعتصاب  مشارکت کنند. آن طور 
که تسنیم نوشته است، بخش حمل ونقل انگلیس هم از یازدهم 
تا هفدهم دسامبر )۲۰ تا ۲۶ آذر( و بعد از سوم تا هفتم ژانویه 
)13 تا 17 دی( مختل خواهد شد. رانندگان انگلیس هم هشدار 
داده اند با اعتصاب کنندگان بخش راه آهن همراهی خواهند کرد. 
کارگــران بخش بزرگ راه های ملی که جاده های انگلیس را زیر 
نظر دارند اعالم کرده اند در اعتصاب های 1۶ دسامبر تا 7 ژانویه 
شــرکت خواهند کرد. همچنین 1۰ هــزار بهیار و امدادگر هم 
 در انگلیــس و ولز به اعتصاب ها رأی مثبــت داده اند و احتماالً 
1۰۰ هزار پرســتار هم به جمع آنها اضافه می شوند. بلند شدن 
فهرســت اتحادیه هایی که در این اعتصاب ها شرکت می کنند، 
»ریشی سوناک«، نخست وزیر انگلیس، را به شدت تحت فشار 
قرار داده است. آن طور که منابع خبری خبر داده اند، سوناک و 
دولتش تالش می کنند یک رویکرد کمتر تهاجمی را با اتحادیه ها 
در پیش بگیرد؛ به نظر می رســد او از تبعات سخت تر برخورد 
شدید و مســتقیم با اتحادیه ها، آن هم در این روزهای بحرانی 
انگلیــس، ترس دارد.با این وجود برخی از مقامات این کشــور 
 اعالم کرده اند دولت قصد دارد از ارتش برای مدیریت اعتصاب ها 

استفاده کند.

اعتصاب در فرانسه
 در فرانســه نیز مثل انگلیس اتحادیه های کارگری برای 
اعتصاب فراخــوان داده اند دیروز هم ،کارکنان شــرکت ملی 
راه آهن فرانســه و شبکه سریع الســیر منطقه ای این کشور 
اعتصاب کردند.به گزارش ایســنا، به نقــل از »لو پوئن«، این 
اعتصابات موجب اخالل در رفت و آمدها در شهرهای پاریس 
و لیون شد.   کارکنان راه آهن و شبکه سریع السیر منطقه ای 
فرانسه خواستار افزایش حقوق خود هستند. برخی اتحادیه ها 
نیز مانند خدمه هواپیماها در فرانسه خواستار افزایش دستمزد 
برای اعضای خود شــده و هشــدار داده است که اگر توافقی 
حاصل نشود، تعداد زیادی از کارمندان در کریسمس اعتصاب 
خواهند کرد. هنوز تاریخ دقیقی برای این اعتصاب پیشــنهاد 
نشــده اســت، اما اتحادیــه می گوید که پیشــنهاد پرداخت 
فعلی، هزینه های زندگی رو به افزایش را پوشــش نمی دهد.
 خدمــه کابین در ایرفرانس نیز از ۲۲ دســامبر تــا ۲ ژانویه 
)1 تــا 1۲ دی(اخطار اعتصاب موقت داده اند.»الیزابت بورن«، 
نخســت وزیر فرانسه، قرار اســت در 15 دســامبر)۲4 آذر( 
طرح تفصیلی اصالحات بازنشســتگی، از جمله افزایش سن 
بازنشستگی فرانســه را ارائه کند. دولت ماکرون قباًل در سال 
۲۰1۹ اصالحات بازنشستگی را انجام داد- که منجر به دو ماه 

اعتصاب شد. .اتحادیه ها به شدت با این امر مخالف هستند.
کمبود دارو در اروپا

خبــر دیگر از تاثیــرات اقتصادی جنــگ اوکراین این که 
یورونیوز گزارش داد داروهای اســتامینوفن و آموکسی ســیلین 
در اروپــا به خصوص در انگلیس و فرانســه، کمیاب شــدند. بر 
اســاس این گزارش تاکنون ۹ کــودک در اروپا به دلیل کمبود 
آموکسی سیلین در آستانه زمســتان، جان باخته اند؛ گفته شده 
اســت که جنگ اوکراین، منجر بــه افزایش هزینه های انرژی و 

گرانی مواد خام برای تولیدکنندگان دارو شده است.
هشدار مدیران بانک ها در آمریکا

در آمریــکا نیــز همــه کارشناســان هشــدار می دهند 

که ســال ۲۰۲3 ســال دشــواری برای اقتصــاد و بانک های 
 آمریــکا خواهــد بــود. در همیــن زمینــه موسســه مالــی

» مورگان اســتنلی« آمریکا روز سه شــنبه به وقت محلی و در 
جدیدترین گزارش خود ضمن هشــدار درباره پیامدهای تورم 
فزاینده در این کشــور، اعالم کرد بزرگ ترین بانک های آمریکا 
سال دشــواری در پیش رو خواهند داشــت. به گزارش ایرنا از 
خبرگزاری رویترز، »مورگان اســتنلی« در گزارش جدید خود 
افزود: »افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش قدرت خرید مصرف 
کنندگان را به دنبال خواهد داشت«.مدیرعامل موسسه مورگان 
اســتنلی در این باره گفت:» اقتصاد آمریکا هر روز بیش از پیش 
نابسامان می شــود و تورم فزاینده قدرت خرید مردم را کاهش 
می دهــد و اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر رکودی شــدید 
باشیم«.وی افزود: »حتی تصمیم بانک مرکزی آمریکا در افزایش 
نرخ سود بانکی نیز نخواهد توانست سیر صعودی تورم را متوقف 
کند«. همچنین بنا به پیش بینی این موسسه مالی تورم و رکود 
اقتصادی اروپا نیز ســال ۲۰۲3 میالدی ادامه خواهد داشــت. 
»جیمی دایمن« مدیــر اجرایی و رئیس هیئت مدیره »جی پی 
مــورگان چیس« بزرگ ترین بانک آمریکا نیز به شــبکه خبری 
سی ان بی سی گفت که وضعیت فعلی اقتصاد با توجه به کاهش 
رشــد اقتصادی و تاثیر تورم بر قــدرت خرید مصرف کنندگان 
پایدار نخواهد بود.وی گفت: این مســائل ممکن است به خوبی 
اقتصاد را از مســیر خارج کند و باعث شود رکود سخت تر شود 
و بــه آنچه که مردم نگران آن هســتند، تبدیل شــود. »برایان 
موینیهان« ، مدیرعامل »بنک آو آمریکا« نیز در کنفرانس مالی 
بانک »گلدمن ســاکس« به سرمایه گذاران گفت: تحقیقات این 
بانک »رشــد منفی« اقتصادی را در نیمه اول سال ۲۰۲3 نشان 
می دهد، امــا این انقباض اقتصادی »خفیف« خواهد بود.رویترز 
نوشــت: ســهام بانک های بزرگ آمریکا یک روز بعد از هشدار 
بانکداران بــزرگ درباره اقتصاد کاهش یافت. ســهام »بنک آو 
آمریکا« شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی چندملیتی 
که اکنون به عنوان بزرگ ترین بانک آمریکا شــناخته می شــود 
بیش از 4 درصد، »گلدمن ســاکس« و »موگران اســتنلی« هر 
یک بیش از ۲ درصد و »ســیتی گروپ «بیــش از یک درصد 
کاهش یافته اســت. از ســوی دیگر تازه ترین نظرسنجی مرکز 
»ابتکار عمل بازارهای جهانی« در مدرســه تجاری شــیکاگو با 
همکاری روزنامه انگلیســی فایننشــال تایمز نشان می دهد که 
خوشــبینی ها درباره توانایی بانک مرکزی آمریکا )فدرال رزرو( 
برای مهار فشــار قیمت ها بدون تاثیر بر کاهش اشتغال در حال 
رنگ باختن اســت. از میان 45 اقتصاددانی که در فاصله زمانی 
 ۲ تا 5 دســامبر )14-11 آذر( در نظرســنجی شرکت کردند، 
۸5 درصد پیش بینی کردند که دفتر ملی پژوهش های اقتصادی 
آمریکا که به ارائه تاریخ شــروع و پایان بحران های اقتصادی از 
جمله رکود در آمریکا شــهرت دارد یک مورد رکود را تا ســال 
آینده اعالم خواهد کرد. این نظرســنجی همچنین نشان داده 
که ۸5 درصد از اقتصاددانان شرکت کننده، رکود در سال آینده 

میالدی را در آمریکا پیش بینی کرده اند.
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افزایش 3 برابری حمله به صهیونیست ها در کرانه باختری
گزارش خبری کیهان

رئیس جمهور  فرناندز«  »کريستینا  آرژانتین،  در  دادگاهی 
پیشــین و معاون رئیس جمهور فعلی اين کشــور را به جرم 

کالهبرداری به 6 سال حبس محکوم کرد.
»کریســتینا فرناندز« که از ســال ۲۰۰7 تا ۲۰15 رئیس جمهور 
آرژانتین نیز بود، پس از مجرم شناخته شــدن در پرونده کالهبرداری 
یک میلیــارد دالری، از تصدی هرگونه منصــب دولتی در آینده نیز 
محروم شــد. با این حال رســانه ها گزارش می دهند کــه او به دلیل 
مصونیت قضائی که در پی داشــتن مناصب دولتی به دســت آورده، 
بعید است در آینده قابل پیش بینی به زندان برود و انتظار می رود که 

درخواست تجدیدنظر وی نیز سال ها طول بکشد.
همزمان با این اقدام دستگاه قضائی آرژانتین، حامیان وی در اعتراض 
به حکم دادگاه مقابل دادگاه فدرال بوئنوس آیرس تظاهرات کردند. سران 
و مقام های سیاســی آرژانتین نیز ، این حکم جنجال برانگیز را »کودتای 
قضایی و جعلی« و »انتقام جویی سیاسی« توسط »مافیای قضایی« علیه 
»فردی بی گناه« توصیف کردند. به گزارش ایرنا به نقل از »پرنسا التینا«، 
طرفداران و نظامیان حامی معاون رئیس جمهوری در تجمعی گسترده، 

اعتراض خود را به محکومیت ۶ سال زندان وی ابراز کردند.
این بسیج عمومی با شعار »همه با کریستینا« آغاز شد و معترضان 
با سر دادن شعارهایی مانند »کریستینا رئیس جمهور«، حمایت خود 
را از رئیس جمهوری ســابق ابراز کنند. اگر چه بســیاری انتظار دارند 
»کریستینا« در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲3 کاندیدا شود اما وی 
اعالم کرده اســت در این انتخابات کاندیدا نمی شود.این حکم تا زمان 
صدور رای دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قطعی نیســت؛ روندی 
که ممکن است ســال ها طول بکشــد. در عین حال اگر او بتواند بار 
دیگر در انتخابات ریاســت جمهوری آرژانتین پیروز شود، مادامی که 

رئیس جمهوری این کشور باشد از بازداشت مصون خواهد بود.
»آلبرتــو فرناندز« رئیس جمهــوری آرژانتین نیــز در واکنش به 
محکومیــت وی گفت: ناعادالنه اســت، امــروز در آرژانتین، یک فرد 
بی گناه محکوم شده است. کسی که قدرت ها سعی می کنند از طریق 
رســانه ها به او انگ بزننــد و از طریق قضاتی که آخــر هفته ها را در 
هواپیماهای شخصی و ویالهای مجلل خود می گذرانند، تحت تعقیب 

قرار بگیرد.

پلیس آلمــان ۲۵ نفر از افراط گرايان و شــخصیت های 
سابق ارتش آلمان را که قصد داشتند با يورش به پارلمان اين 
کشــور آن را تسخیر، دولت اين کشور را سرنگون و شاهزاده 

»هاينريش سیزدهم « را به قدرت برسانند ، دستگیر کرد!
در قرن ۲1 شنیدن خبر تالش برای کودتا آن هم در کشور توسعه 
یافته ای مثل آلمان کمی عجیب به نظر می رســد اما خبر واقعیت دارد. 
دیروز)چهارشنبه(رســانه های آلمان گزارش دادند که حدود 3 هزار تن 
از نیــروی پلیس آلمان به صورت همزمان در 11 ایالت این کشــور در 
عملیاتی مشارکت داشتند که هدف از آن جلوگیری از وقوع یک کودتا 
بود. در این یورش ۲5 عضو یا حامی یک گروه تروریســت راســت گرا 
دســتگیر شدند گروهی که با جنبش »شهروندان رایش« مرتبط است.

 جنبش »رایش بورگر« یا »شــهروندان رایش«  تحــت رهبری فردی 
71 ســاله با نام »شــاهزاده هاینریش ســیزدهم«، یک جنبش افراطی 
کوچک است که وجاهت قانونی آلمان مدرن پس از جنگ جهانی دوم را 
باور ندارد.هاینریش سیزدهم یک نجیب زاده آلمانی و از اعضای خاندان 
شــاهزاده رویس است. او به عنوان یک کارآفرین امالک و مستغالت در 
فرانکفورت آم ماین زندگی می کند. جنبش شــهروندان رایش استدالل 
می کند که قانون اساســی قبل از جنگ جهانــی دوم آلمان، هرگز به 
درستی باطل نشده است، در نتیجه، تشکیل آلمان غربی سابق در سال 

1۹4۹ و آلمان متحد شده کنونی، هرگز معتبر نبوده است.
 به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه اشــپیگل بیش از 13۰ محل 
ســکونت، محل کار و دیگر اماکن مشکوک در این عملیات در دست 
بازرسی اســت. افراطگرایان باور داشتند که برخی از نیروهای امنیتی 
با آنها اعالم همبســتگی کرده و کودتا خواهند کرد. دادســتان فدرال 
آلمان اعالم کرد: این گروه قصد داشــتند یــک دولت نظامی موقت 
تشــکیل داده و با مذاکره با قدرت های پیــروز در جنگ جهانی دوم، 
یک نظم جدید در آلمان پدید آورند.همچنین بر اســاس اطالعات به 
دســت آمده، اعضای این گروه قصد داشتند با کمک یک گروه مسلح 
کوچک، به ساختمان بوندستاگ )پارلمان آلمان( حمله کنند. بسیاری 
از بازداشت شــدگان کارکنان ارتش آلمان هستند.در میان ۲۲ عضو و 
سه حامی بازداشت شده این گروه تروریستی، یک شهروند زن روسیه 
هــم وجود دارد. همچنین دو شــهروند دیگر نیــز در اتریش و ایتالیا 
بازداشت شدند. دفتر دادســتان فدرال آلمان اعالم کرد، این شهروند 
روســیه به میانجی گری میان رهبران این گروه و نمایندگان روســیه 
متهم شــده، با این حال هنوز سندی مبنی بر حمایت مقامات دولت 
مسکو از اقدامات این زن در دسترس نیست. هنوز باید به ۲7 مظنون 

دیگر رسیدگی شود.

پادشاه انگلیس که گويا از احترام ظاهری و تصنعی که مردم 
برای مادرش قائل بودند نیز محروم اســت، برای دومین بار در 
يک ماه گذشته هدف پرتاب تخم مرغ قرار گرفت. پلیس مردی 

را برای همین و به اتهام »تعرض خشونت آمیز« بازداشت کرد.
»چارلز ســوم«، پادشــاه انگلیس، که در جریان تشییع مادرش و 
مراسم تاج گذاری خودش هم با برخی از رفتارهای عصبانی و اعتراضی 
مردم »بریتانیا« مواجه شــده بود، حاال بــرای دومین بار در یک ماه 
گذشــته هدف پرتاب تخم مرغ قرار گرفــت و پلیس نیز مردی را به 
همین علت و به اتهام »تعرض خشونت آمیز« بازداشت کرد. محافظان 
فوراً وارد عمل شدند و چارلز سوم را از صحنه اغتشاش در میدان سنت 
جورج واقع در شــهر »لوتون« دور کردند. آن طور که ایســنا نوشته، 
پلیس بدفوردشــایر تأیید کرد که یک مظنون در این ماجرا بازداشت 
شــد و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد. ظاهراً پادشاه انگلیس 
گویا کوشــش کرده که از این رویداد خود را آشفته و مضطرب نشان 
ندهد و پس از آن که به منطقه دیگری منتقل شد، فوراً دست دادن با 

مردم حاضر را از سر گرفت.
گفتنی است، این رویداد چهار هفته پس از آن رخ داد که »پاتریک 
تلوِل« ۲3 ساله به خاطر پرتاب تخم مرغ به پادشاه و ملکه در جریان 
ســفر به شهر »یورک« بازداشت شد. این زوج سلطنتی ۹ نوامبر سال 
جاری میالدی )1۸ آبان ماه( وارد شــهر یورک شــدند تا از مجسمه 
ملکه »الیزابت دوم« در کلیسای جامع یورک مینیستر رونمایی کنند 
کــه فردی از بین جمعیت چهار تخم مرغ به طرف آنها پرتاب کرد که 
البته همه این تخــم مرغ ها خطا رفتند و هیچ یک از آنها به این زوج 
سلطنتی برخورد نکرد. تلول در آن زمان به عنوان یکی از دانشجویان 
سابق دانشگاه یورک معرفی شد که برای انتخابات محلی سال ۲۰1۹ 
میالدی به عنوان نامزد حزب سبز در شهر یورک کاندید شده بود. وی 
پس از این ماجرا مدعی شد که از حمل تخم مرغ در مکان های عمومی 

یا نزدیک شدن در 5۰۰ متری خاندان سلطنتی منع شده است!!
نکته جالب توجه آن که سفر پادشاه انگلیس به شهر لوتون یک روز 
پس از آن صورت گرفت که هری و مگان، دوک و دوشــس ساسکس 
– که پس از انتقاداتشــان از خاندان ســلطنتی از اعضای مطرود این 
خاندان محسوب می شوند – در پیش  نمایش سریاِل مستند جدیدشان 
از »بازی کثیف« صحبت کردند. این ســریال جدید قرار است از روز 
پنجشنبه در نت فیلیکس پخش شود و انتظار می رود که به دنبال آن 

خاندان سلطنتی انگلیس با اتهامات دیگری مواجه شود.

منابع رســانه ای عراق از ديدار و گفت وگوی رئیس هیئت 
سازمان ملل در عراق )يونامی( با آيت اهلل سیستانی خبر دادند.
شــبکه »سومریه نیوز« عراق روز چهارشــنبه اعالم کرد، »جنین 
پالســخارت«، نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل در امور عراق، در 
کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با آیت اهلل سیستانی در نجف اشرف، 
تأکید کرد که در این دیدار بر اهمیت حکمت و عقالنیت مرجعیت عالی 
شیعه و حمایت وی از هم زیستی مسالمت آمیز صحبت شد. پالسخارت 
دیدارش با آیت اهلل سیستانی را یک »اتفاق بزرگ« ارزیابی کرد و گفت 
که پیام مرجعیت عالی قدر شیعیان عراق همزیستی مسالمت آمیز میان 

تمامی اجزای جامعه عراق بود. 
به گزارش ایسنا، وی همچنین اعالم کرد که در دیدار او با آیت اهلل 
سیســتانی به مسائل سیاسی پرداخته نشده اســت. نماینده سازمان 
ملــل در ادامه تأکیــد کرد: »دیدار ما با آقای سیســتانی از اهمیت و 
ارزش زیادی برخوردار است.« همچنین »میگل موراتینوس«، نماینده 
عالی سازمان ملل در امور ائتالف تمدن ها در این دیدار حضور داشت. 
موراتینوس درباره این دیدار گفت: »سالم دبیرکل سازمان ملل متحد 
و پاپ فرانســیس را به آقای سیستانی ابالغ کردیم و تأکید کردیم که 
سازمان ملل متحد از آشتی ملی و حفاظت از تمدن ها در عراق حمایت 

می کند.«

تنها چند ســاعت پس از روی کار آمــدن دولت جديد 
در مالزی که متعهد شد فســاد دولت قبلی را ريشه کن کند، 
آتش سوزی مشــکوکی در وزارت دارايی اين کشور رخ داد تا 
اين گمانه زنی مطرح شود که برخی از پرونده های فساد در اين 

آتش سوخته است.
تیم آتش نشــانی و امداد »پوتراجایــا« در بیانیه ای تأیید کرد که 
یک آتش  سوزی کوچک حوالی ساعت 14:۲۶ به وقت محلی در اتاق 
زباله وزارت دارایی رخ داد. در این بیانیه آمده اســت، هیچ تلفاتی در 
این آتش ســوزی گزارش نشده و این آتش ســوزی از محل شعله ور 
شدن گســترش نیافت و در همان جا مهار شد. یک منبع آگاه از تیم 
امداد و آتش نشــانی گفت: »این آتش سوزی ناشی از زباله های جامد 
در محــل تخلیه بود. این آتش ســوزی مهار شــده و هیچ تلفاتی به 
همراه نداشــته است.« براساس گزارش ها، یکی از کارکنان بخش فنی 
متوجه شــعله های این آتش شــده بود. یکی از مقامات به رسانه های 
محلی گفت، این آتش ســوزی احتماالً زمانی که جرقه های ناشــی از 
کارهای نو سازی روی انبوهی از کاغذهای زباله در محل تخلیه ریخته 
شده، به وجود آمده است. اما مقامات دولت در گزارشی رسمی تأکید 
کرده اند که علت دقیق این آتش ســوزی باید مشــخص شود. اگرچه 
این آتش  سوزی خسارت آن چنانی به بار نیاورده است اما زمان وقوع 
آن باعث تعجب بســیاری شده چرا که دقیقاً یک روز پس از آن اتفاق 
افتاد که »انور ابراهیم«، نخســت وزیر تازه منتخب مالزی، اعالم کرد 
که پروژه های دولتی میلیارد دالری تصویب شده توسط »محی الدین 
یاسین«، نخست وزیر سابق مالزی را به خاطر فساد احتمالی بازنگری 
خواهد کرد. به هر حال این آتش ســوزی مشکوک تلقی شده است و 
گمان می رود که برخی از پرونده های فســاد در این آتش سوزی نابود 

شده باشد.
 انور ابراهیم همین دوشنبه بود که در کنفرانسی خبری محی الدین 
یاسین را به فرار از اقدامات نظارتی الزم و اعطای قراردادهای پروژه های 
دولتی چون شبکه جی-5 و پروژه های 1.5۹ میلیارد دالری جلوگیری 

از سیل به دوستان و رفقای صمیمی، متهم کرد.

آتش  سوزی مشکوک در وزارت دارایی مالزی
پرونده های بزرگ فساد از بین رفت!

6 سال زندان برای کریستینا فرناندز
معاون رئیس جمهور آرژانتین به جرم کالهبرداری

 دستگیری  هاینریش سیزدهم در آلمان 
پیش از آغاز کودتا!

سرویس خارجی-
 نظرســنجی يک مرکز معتبر آمــار در آمريکا 
تاکید می کند که اکثر آمريکايی ها معتقدند که فضای 
مجازی، دموکراسی در کشورشان را تهديد می کند و 

تبديل به کانون انتشار شايعه و نفاق شده است.
 اخبار مربوط به کشورهای زیادی هر از گاهی حکایت از 
آن دارد که یک پیام رسان مجازی خارجی به خاطر ارتکاب 
یــک یا چند تخلــف از ادامه فعالیت در آن کشــور محروم 
می شود. عمدتا هم به دلیل اطالع رسانی غلط و گمراه کننده 
کــه باعث تهییج مخرب و انحراف افکار عمومی می شــود و 
نتایج و تبعات بدی برای آن کشــور دارد. دولت های جهان 
از پیام رســان ها می خواهنــد تا دقیقا مطابق سیاســت آنها 
گام بردارند وگرنه از ادامه فعالیت در آن کشــور باز خواهند 
مانــد. مثال در انگلیس و پس از آشــوب های ســال ۲۰11 
لندن، شــرکت ســازنده پیام رســان بلک بری ملزم شد تا 
اطالعــات مربوط به کاربران را در اختیــار دولت قرار دهد. 
یا نمونه دیگر که مربوط به آلمان اســت، برلین از آغاز سال 
۲۰1۸ قانون جدیدی را به تصویب رســاند و اجرا کرد که به 

موجب آن شــبکه های اجتماعی با بیش از دو میلیون کاربر، 
وظیفه دارند تا پیام های حاوی مطالب مغایر با قانون صریح 
آلمان را ظرف یک شــبانه روز پاک کنند. گفته می شود که 
شــرکت هایی که این قانون را رعایــت نکنند با جریمه های 
قابــل توجهی تا 5۰ میلیون یورو مواجه خواهند شــد. حاال 
با همه اما و اگرها نســبت به فضــای مجازی و مناظره های 
گســترده درباره مفید یا مضر بودن آن، یک نظرسنجی در 
آمریکا نشــان می دهد که مردم این کشــور چندان طرفدار 
ارتبــاط در ســطح فضای مجــازی نیســتند و آن را برای 
مردم ســاالری خود مضر می دانند. تارنمای خبری آمریکایی 
»هیل« در همین چارچوب می نویســد: »تحقیقات به عمل 
آمده توسط موسسه نظرسنجی »پیو« )PEW( در 1۹کشور 
جهان نشان می دهد؛ درحالی که سایر کشورها نظری مثبت 
به شــبکه های اجتماعی دارند اما در این میان افکار عمومی 
در آمریکا نســبت به این موضوع منفی اســت«. بر اساس 
آماری که پیو آن را منتشر کرده، ۶4 درصد از جامعه آماری 
بزرگســال در آمریکا گفته اند که شبکه های اجتماعی مانند 
توئیتر، اینســتاگرام، فیس بوک و واتساپ برای دموکراسی 

کشورشان مضر هســتند و در مقابل تنها 34 درصد دراین 
زمینه نظر مثبتی داشــته اند. به عقیده مردم آمریکا، فضای 
مجازی در این کشــور منجر شــده تا اختالفات سیاسی به 
شکل چشمگیری عمیق شــود. آنها تاکید می کنند دعوای 
حزبی در بستر فضای مجازی به شکل گسترده ای زیاد شده و 
همین کافی است تا نفاق و بحران های اجتماعی هم در کشور 
دو چندان شــود. تحقیقات پیو همچنین تاکید می کند که 
7۹ درصد از مردم آمریکایی معتقدند دسترسی به اینترنت 
و شــبکه های اجتماعی، منجر به عمیق تر شــدن اختالف 
نظرات سیاســی مردم شده است. از سویی دیگر، ۶۹ درصد 
از آمریکایی ها هم تاکید دارند که فضای مجازی، مردم را از 
لحاظ اجتماعی از هم دور کرده و موجب شــده تا کمتر به 
گفتمان سیاســی بپردازند. »هیل« از نقش ترویج اطالعات 
دروغ در بدبینی مــردم آمریکا به فضای مجازی می گوید و 
می نویسد: »تحقیقات متعدد نشان داده جریان  سازی هایی 
که در شبکه های اجتماعی با دادن اطالعات غلط راه اندازی 
می شوند، به طور جدی قادر به تضعیف دموکراسی در جامعه 
هستند و یک تهدید بالقوه به شمار می روند«. البته تحقیقات 

پیو منحصر به آمریکا نیست و در سایر کشورها هم سؤاالت 
مشابهی مطرح شــده که البته نتایج یکسان در پی نداشته 
است. این گزارش می افزاید: »نتایج تحقیقات پیو مورد دیگر 
کشــورها همچون فرانسه، انگلیس، اســترالیا، کانادا، ژاپن، 
کره جنوبی، لهستان، مجارستان، یونان، ایتالیا، بلژیک، آلمان، 
اسپانیا، سوئد، مالزی، ســنگاپور به عمل آمده حاکی از آن 
است که 57 درصد از جامعه آماری معتقدند که شبکه های 
اجتماعی عملکرد خوبی برای دموکراســی ملی آنها داشته 
و تنها 35 درصد گفته اند که این شــبکه ها تاثیر بد بر روی 
دموکراسی دارند«. البته همزمان، ۸4درصد از جامعه آماری 
پرســش در 1۹ کشــور مذکور، تاکید کردند که شبکه های 
اجتماعی کانون هایی مناســب برای شایعه پراکنی و انتشار 
دروغ هستند. به نظر می رســد که همه ملت ها همزمان به 
فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی آگاه هستند و کم وبیش 
هم چالش های حضور در این محیط گریبان آنها را هم گرفته 
اســت. کشــورها برای حفظ ثبات خود همزمان با انتفاع از 
مزایــای فضای مجازی از دولتمردان خود انتظارات متفاوتی 

دارند.

سرویس خارجي-
همزمان با آشــفتگي سیاسي در تل آويو، گروه هاي 
اشغالگران  را علیه  مقاومت فلسطین مواضع هماهنگي 
در کرانه باختري دنبال مي کنند و منابع عبري زبان نیز 
اعالم کرده اند کــه حجم عملیات علیه ارتش و نظامیان 

تل آويو سه برابر شده است.
در شرایطي که وضعیت تشکیل کابینه سیاسي در تل آویو 
همچنان نامشــخص است و سیاســیون تل آویو بر سر تقسیم 
قــدرت به جان هم افتاده اند، نیروهاي مقاومت فلســطیني در 
کرانه باختــري به عملیات هــاي خود علیه اشــغالگران ادامه 
مي دهند. طي یک هفته گذشــته، مناطق فلســطیني شــاهد 
حداقــل ۲۲ عملیات علیه نظامیان و نیروهــاي ارتش متجاوز 
اسرائیل بوده است و منابع صهیونیستي نیز به افزایش عملیات ها 
در کرانه باختري اذعان دارند. صهیونیســت ها از این مســئله 
آگاهند که شهروندان فلسطیني تصمیمي براي عقب نشیني در 
برابر نظامیان و ارتش تل آویو ندارند. روز چهارشــنبه نیز واحد 
ضد اطالعات ارتش رژیم اسرائیل موسوم به »آمان« از افزایش 
سه برابری درگیری فلسطینیان با نیروهای این رژیم و شهرک 
نشینان صهیونیست در کرانه باختری رود اردن خبر داد و گفت 
که تشــکیالت خودگردان فلســطین به ریاست محمود عباس 
کنترل خود بر این منطقه را از دســت داده و فاقد مشــروعیت 
اســت. »عمیت ساعر« رئیس بخش پژوهش واحد ضد اطالعات 
ارتش رژیم اســرائیل با هشدار نسبت به اوضاع کرانه باختری و 
بی ثباتــی در آن منطقه در یک کنفرانس امنیتی تاکید کرد که 
با گذر زمان ثبات امنیتی از بین می رود و یک ضعف آشــکار در 
این مسئله وجود دارد و دیگر قدرت مدیریت درگیری در کرانه 

باختري از بین رفته است.
ساعر با اشاره به گسترش مجموعه های مبارز فلسطینی از 
جنبش های جهاد اســالمی و حماس و حتی خود جنبش فتح 
گفت: »ظهور این مجموعه ها منجر به سه برابر شدن درگیری ها 
نســبت به دو سال گذشــته در کرانه باختری شده است.« وی 
گفت که مردم فلسطین برای سران فلسطینی )سران تشکیالت 
خودگردان فلســطین( اهمیتی قائل نیســتند و این تشکیالت 

مشــروعیت خود را از دست داده است. این 
مقام صهیونیست در ادامه به مسئله تشکیل 
نوظهــور عرین  فلســطینی  مقاومت  گروه 
االســود در کرانه باختری پرداخت و گفت: 
»عرین االســود را جوانانی تشکیل می دهند 

که بعد از انتفاضه دوم متولد شده اند.« 
وی گفت: »بیشــترین چیزی که ما را 
نگران می کند این اســت که هر شب صدها 
جوان فلســطینی به ســوی نیروهای ارتش 
سنگ پرتاب می کنند و نگرانی ما نسبت به 

این امر حتی از افراد مسلحی )مبارزان فلسطینی( که به سمت 
نیروهای صهیونیست شلیک می کنند بیشتر است.«

اختالفات داخلي ما را از درون تهدید می کند
در تل آویو هم، رئیس رژیم صهیونیســتي نسبت به آینده 
این رژیم ابراز نگراني کرده و با اعتراف به وجود اختالفاتی جدی 
در رژیم اســرائیل کــه آن را از داخل تهدید می کند، از مقامات 
سیاسی و شهروندان اسرائیلی خواست تا مسئوالنه عمل کنند. 
»اسحاق هرتزوگ«، رئیس رژیم صهیونیستی در سخنرانی که در 
همایش مقامات محلی داشــت، ضمن تکرار نگرانی های برخی 
سران این رژیم اظهار کرد: »اســرائیل شاهد شکاف خطرناکی 
اســت که آن را از داخل تهدید می کند.« هرتزوگ در ادامه نیز 
ابراز امیدواری کرد که اســرائیل با اتحاد بیشتری به هشتادمین 

سال خود برسد.
برخی ســران رژیم صهیونیســتی به تازگی نگرانی خود را 
از فروپاشــی رژیم صهیونیســتی با وجود حمایت هایی آمریکا 
و به طور کلی کشــورهای غربی از آن، ابراز داشــتند. از جمله 
ایهود باراک، نخست وزیر پیشین این رژیم که نسبت به نابودی 
زودهنگام رژیم اسرائیل پیش از هشتادمین سالروز تاسیس آن 
ابراز نگرانی کرده و به این نکته اســتناد کرده است که در تاریخ 
یهــود به جز دو دوره اســتثنایی، دولتی که بیش از ۸۰ ســال 
عمر کند، وجود نداشته است. عمده نگراني ها از فروپاشي داخلي 
رژیم صهیونیستي ناشي از آن است که صحنه سیاسي تل آویو 
با شــکاف و تقسیم بندي هاي بي سابقه اي رو به روست و اکنون 

که قرار اســت تندروها و افراطي ها در تل آویو قدرت را به دست 
گیرند، نگراني از احتمال تشدید تنش ها و درگیري ها نیز بیشتر 

شده است.
 نگراني از روي کارآمدن تندروها در تل آویو، دامن متحدان 
نزدیک رژیم صهیونیســتي را نیز گرفته است و نشریه هاآرتص 
گــزارش داد که اتحادیه اروپا در پیامی به ســفیر اســرائیل در 
بروکسل اعالم کرده که همکاری اطالعاتی میان پلیس اسرائیل 
و آژانس پلیس اروپا )یوروپل( موقتا قطع خواهد شــد. هاآرتص 
خاطر نشــان کرد کرد که این پیام روز جمعه به سفیر اسرائیل 
ابالغ شده و اروپا موضوع را تا مشخص شدن تکلیف کابینه آینده 
تل آویو متوقف کرده است. برخي منابع گفته اند که پیام اتحادیه 
اروپا نتیجه تغییر سیاســت تل آویو در کرانــه باختری و روي 
کارآمدن چهره هاي افراطي اســت که بر همکاری های دوجانبه 

تأثیر منفی خواهد داشت.
فرار نیروهای متخصص سایبری از ارتش

با افزایش حمالت ســایبري علیه زیرســاخت هاي رژیم 
صهیونیستي، اکنون مشخص شده که تل آویو با کمبود شدید 
نیروي کارشناس در حوزه سایبري رو به روست. روزنامه هاآرتص 
در گزارشی فاش کرد، ارتش اسرائیل مدتی است که با معضل 
بزرگی به نام فرار و ریزش متخصصان فضای ســایبری مواجه 
اســت و این نیروها به پیشــنهادهای وسوســه برانگیز بخش 
خصوصی پاسخ مثبت داده و ارتش را ترک می کنند، همین امر 
باعث شده است تا ارتش اسرائیل دیگر ظرفیتی برای رقابت در 

بعد حقوق و مزایا به متخصصان سایبری نداشته باشد. به اعتقاد 
این رسانه عبری زبان، با توجه به حقوق و مزایای محدودی که 
ارتش اسرائیل قادر به اعطای آن به متخصصان فن آوری به ویژه 
اینترنت دارد، شمار زیادی از نیروهایش دچار ریزش شده اند، از 
این رو در حال رایزنی با وزارت دارایی اســت تا بتواند با افزایش 
حقوق و مزایای متخصصان شــاخص سایبری، آنها را حفظ و از 

تضعیف این یگان ها جلوگیری به عمل آورد.
در ســال های اخیر رژیم صهیونیســتی با حمالت سایبری 
حتی از ســوی گروه های مقاومت فلســطیني و حتي خارج از 
فلســطین رو به روست. نبرد سایبری حتی در نبرد میان حماس 
و رژیم صهیونیســتی هم وارد فضای ویژه ای شــده اســت. در 
مــی ۲۰1۹ ارتش رژیم صهیونیســتی اعالم کــرده بود که در 
حمالتی به غزه، ســاختمانی مسکونی را بمباران کرده است که 
در آن چند نفر هکر حضور داشــتند و می خواســتند این رژیم 
را هدف حمله ســایبری قرار دهند! ژنرال صهیونیستی مسئول 
بخش امنیت سایبری ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرده است 
که ارتش برای مقابله با این حمله ســایبری، ساختمان مذکور 
را بمباران و با خاک یکســان کرده اســت. در یک سال گذشته 
نمونه های فراوانی از حمالت سایبری به مراکز مهم صهیونیستی 
از جمله راه آهن، تاسیســات آب شــرب و سیستم برق رساني 

علنی شده است.
شادی تیم فوتبال مراکش با پرچم فلسطین

ایــن روزها که فلســطین پررنگ ترین حضــور را در قطر 
در میان ســایر کشــورها دارد، پرچم و نمادهاي فلسطیني نیز 
در بســیاري از بازي هاي خود را نشــان مي دهند. در چارچوب 
مرحله یک هشــتم نهایی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطر  نیز تیم 
ملی مراکش پــس از پیروزي در برابر اســپانیا و پس از صعود 
به مرحله بعد، پرچم فلســطین را به اهتــزار درآوردند و با آن 
خوشــحالی خود را به نمایش گذاشتند. شــهروندان مراکشي 
برخالف دولت این کشــور که به عادي ســازي با تل آویو روي 
آورده، بیشترین حمایت را از آرمان فلسطین دارند و تا کنون در 
راهپیمایي هاي مختلفي در پایتخت مراکش، مخالفت شان را با 

عادي سازي روابط با تل آویو اعالم کرده اند.


