
 لبنان: هیئــت علمای بیــروت تأکید کرد که 
هیچ ارتباط انســانی یا مذهبــی بین لبنان و رژیم 
اشغالگر وجود ندارد؛ چرا که این رژیم، از نظر قانون 
اساسی، دشــمن لبنان است.این نهاد لبنانی خاطر 
نشــان کرد، با وجود این دشمنی، برخی در لبنان 
هســتند که قصد دارند علیه قانون اساسی، کودتا 
کنند تا مقدمات عادی ســازی روابط با این دشمن 

را فراهم کند.

 یونان: دفتر ریاســت جمهوری ترکیه با انتشار 
بیانیه ای یونان را به نقــض معاهده تاریخی لوزان 
و حقوق اقلیت مســلمانان این کشــور متهم کرد. 
اردوغان در بیانیه ای که به مناســبت نود و نهمین 
ســالگرد »پیمان لوزان« منتشــر شــد، آتن را به 
تضعیف حقوق اقلیت مسلمان در منطقه »تراس« 
یا تراکیه یونان متهم کرد. مســلمانان تراس حدود 
32 درصد از جمعیت این اســتان را تشــکیل می 
دهند و از قومیت های تــرک، رومی و پوماک های 

بلغاری زبان تشکیل می شوند.

 برزیــل: درخواســت رئیس جمهــور اوکراین 
از »ژائیر بولســونارو« همتای برزیلــی خود برای 
پیوســتن به تحریم های بین المللی علیه روســیه 
بی نتیجه ماند.شبکه تلویزیونی آر تی گزارش داد، 
به نظر می رسد درخواســت »ولودیمیر زلنسکی« 
رئیس جمهور اوکراین از »ژائیر بولسونارو« رئیس 
جمهور برزیل مبنی بر پیوستن به تحریم های بین 
المللی علیه روســیه بی نتیجه مانده اســت، زیرا 
رئیــس جمهور برزیل بار دیگــر تاکید کرد موضع 

متوازن خود را درباره روسیه ادامه خواهد داد.

 ترکیه: نتایــج تحقیقات موسســه بین المللی 
ایپســوس حاکی از بی اعتمــادی بخش مهمی از 
مردم ترکیه به اوضاع اقتصادی این کشور است. ۸۶ 
درصد از افرادی که در تحقیقات موسسه ایپسوس 
در ترکیه مورد پرسش قرار گرفتند، اوضاع اقتصادی 
ترکیه را »بد« ارزیابی کردند. ۱۴ درصد از پرسش 
شوندگان اوضاع اقتصادی ترکیه را خوب دانستند.
نگرانی از فقر و نابرابری اجتماعی در ترکیه در یک 
مــاه اخیر هفت درصد افزایش یافته و به ۴۶ درصد 
رسیده است. این در حالی است که میانگین نگرانی 

از فقر در جهان حدود 33 درصد اعالم شده است.

  ژاپــن: آژانــس فضایــی ژاپــن از آزمایــش 
موفقیت آمیــز یک موشــک کوچــک تحقیقاتی 
فراصوتــی خبر داد.آژانس تحقیقــات فضایی ژاپن 
اعالم کــرد یک موشــک اس-۵ آر. دی-2۰ را از 
پایگاه فضایی اویچینورو در اســتان کاگوشیما در 
جنوب غربی ژاپن به فضا پرتاب کرده است. موتور 
این موشــک از اکسیژن اتمســفر استفاده می کند 
تا ســوخت درونش را بســوزاند و نیازی به حمل 

اکسیژن به همراه خود ندارد.

 تاکید الجزایر بر بازگشت سوریه 
به اتحادیه عرب

فیصــل المقداد وزیــر خارجه ســوریه و العمامره 
همتای الجزایری وی در دمشق دیدار کردند.

فیصــل المقداد وزیر خارجه ســوریه در کنفرانس 
خبری مشترک با العمامره همتای الجزایری خود در 
دمشق گفت: الجزایر در طول سال های گذشته در 
کنار ملت ســوریه و ضد تروریسم قرار داشته است. 
رمطان العمامره وزیر خارجه الجزایر که به دمشــق 
ســفر کرده، نیز در این نشســت خبری اعالم کرد 
که نامه مکتوب رئیس جمهور تبون را تقدیم بشار 
اســد رئیس جمهور ســوریه کرده است.وی افزود: 
شرایط کنونی مستلزم افزایش رایزنی میان رهبران 
سوریه و الجزایر اســت.العمامره تاکید کرد: سوریه 
جایگاه بزرگی در قلب های ما دارد و فضاهای بسیار 
مثبتی در خصوص رابطه سوریه با کشورهای عربی 
وجود دارد.وزیــر خارجه الجزایر با تاکید بر اهمیت 
مرحله هماهنگی مشــترک میان سوریه و الجزایر، 
گفت: غیبت ســوریه در اتحادیه عــرب به فعالیت 
مشترک عربی زیان وارد می کند.در این میان حسام 
زکی معاون دبیــرکل اتحادیه عرب در جریان یک 
گفتگــوی تلویزیونی عنوان کرد کــه هنوز درباره 
بازگشت ســوریه به اتحادیه عرب، میان کشورهای 

عضو این اتحادیه توافق کامل، وجود ندارد.
 حسام زکی معاون دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو 
با شــبکه تلویزیونی الحدث الیــوم، اعالم کرد که 
درباره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هنوز موعد 
مشخصی مطرح نشــده است.وی افزود: این مساله 
به توافق میان کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب 
نیاز دارد، اما ایــن توافق هنوز به طور کامل ایجاد 

نشده است.
معاون دبیرکل اتحادیه عرب تاکید کرد: بازگشــت 
سوریه به اتحادیه عرب، آن قدر هم طوالنی نخواهد 
شــد اما آن چنان که برخی فکر می کنند نزدیک 
هم نیســت.وی افزود: هنوز برخی کشورها درباره 
بازگشت سوریه به توافق نرسیده اند و هر کشوری 
نظر خود را در این رابطه دارد.حســام زکی تاکید 
کرد: بــا توجه به اینکه موضع این کشــورها هنوز 
نهایی نشده، نمی توان سقف زمانی مشخصی برای 
بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تعیین کرد.برخی 
منابــع نزدیک به اتحادیه عــرب اخیراً اعالم کرده 
بودند که موضع مخالف برخی کشورهای عضو این 
اتحادیه درباره بازگشــت سوریه، تغییر کرده است 
امــا در عین حال این تغییر موضع برای تحقق این 

امر کافی نیست.

نیمچه گزارش

بحران اوکراین در حالی همچنان ادامه دارد و کشــورهایی 
همچون آمریکا و انگلیس بر طبل جنگ می کوبند که روند 
تحوالت از نــکات قابل توجه دیگری حکایت دارد. اروپایی 
ها در حالی مدعی بودند که سیاســت تحریم اقتصادی را 
علیه روسیه اجرا می کنند و در نهایت نیز این کشور تسلیم 
آنها خواهد شد. هر چند در هفته های نخست جنگ غرب 
تبلیغات رسانه ای گسترده ای در باب کارآمدی تحریم هایش 
علیه روســیه صورت داد بگونه ای که بســته های تحریمی 

بسیاری علیه بخش انرژی و غالت و کشاورزی روسیه اعمال 
نمود اما به مرور سرسام آور بودن هزینه های این تحریم ها 
و زوال اســتراتژی اقتصادی برتر غرب علیه سایر کشورها، 
آشکارتر شد. این رســوایی تحریم ها در حوزه انرژی چنان 
بوده است که بسیاری از کشورهای اروپایی رسما از ناتوانی 
در اجرای تحریم انرژی روســیه خبر دادند چنانکه ویکتور 
اوربان، نخســت وزیر مجارستان، گفت که استراتژی اعمال 
تحریم شکست خورده اســت و اروپا اکنون »در خودرویی 
نشسته اســت که هر چهار الستیک آن پنچر شده است.« 
»کالوس مولر« از مقام های بخش انرژی آلمان نیز هشدار 
داد این کشور بدون گاز روســیه در زمستان دوام نخواهد 
آورد. بعد دیگر تحقق مواضع روســیه مبنی بر پایان عصر 
تحریــم و یکجانبه گرایی اقتصادی غرب در حوزه غذایی با 

توافق استانبول محقق شد بگونه ای که در کنار توافق برای 
انتقال غالت اوکراین، شــویگو وزیر دفاع روسیه اعالم کرد 
که یادداشتی امضا شده که بر مشارکت سازمان ملل در لغو 
محدودیت ها و رفع موانع صادرات محصوالت کشــاورزی و 

کودهای روسیه تاکید می کند.
همزمان با این توافق در شکســتی دیگر برای سیاســت 
تحریمی غرب، بر اساس بیانیه شورای اروپایی این اتحادیه 
انجام تراکنش برای فروش نفت شرکت های دولت روس به 
کشورهای ثالث را مجاز خواهد کرد.در ماه مارس اتحادیه 
اروپــا هرگونه انجام تراکنش بین شــرکت های اروپایی و 
شــرکت های دولتی روســیه از جملــه روس نفت، ترنس 
نفت، گازپروم نفت و سوفکام  فلوت، که بزرگ ترین شرکت 
کشتیرانی روسیه به شمار می رود، را ممنوع کرده بود. در 

مجموع توافق اســتانبول را می توان سندی دیگر بر پایان 
عصر سیاست تحریم و فشار در صحنه جهانی دانست که 
شکستی بزرگ برای مدعیان کارآمدی تحریم هاست. نکته 
قابل توجه آنکه مســئله انرژی و غذا چنان اروپا را گرفتار 
ساخته است که اشــتاین مایر رئیس جمهور آلمان رسما 
درباره شــکاف و فروپاشــی اتحادیه اروپا به دو گانگی در 
قبال روســیه هشدار داده است. این مواضع حکایت از آن 
دارد که سیاســت تحریم و فشــار عمال ماهیت و کاربرد 
خود را از دست داده است و غرب به عنوان تحریم کننده 
برای ادامه حیات جز لغو تحریم ها و اذعان به شکست این 
سیاست گزینه ای در پیش رو ندارد چنانکه سران فرانسه 
نیز با اشــاره به وضعیت بحرانی انرژی در جهان خواستار 

بازگشت نفت ایران و نزوئال به بازهای اروپا شده اند. 

یادداشت

گزارش

اروپــا که زمانی مدعی برتری اقتصــادی جهانی بود امروز 
تاوان سیاســت تحریم علیه ســایر کشــورها را می پردازد 
چنانکه از یک ســو بحــران انرژی و غذا آنهــا را به جیره 
بندی واداشــته است و از ســوی دیگر ناتوانی در مقالبه با 
بحران کرونا بر میزان مشــکالت اقتصادی و اجتماعی آنها 

می افزاید. 
اروپایــی که زمانی مدعی بود اقتصاد برتر جهان اســت و 
می تواند با سیاســت تحریم سایر کشــورها را مطیع خود 
ســازد امروز در پی جنگ اوکراین با رســوایی ناتوانی در 
اجرای این سیاست مواجه است چنانکه با استمرار محدود 
شدن انتقال انرژی از روسیه به اروپا که استفاده از وسایل 
سرمایشی را با چالش مواجه ساخته است و البته در پی بروز 
موج گرما و آتش ســوزی در بخش های متعددی از فرانسه 
بیشتر شهر های این کشور با بحران آب مواجه شده اند.۸۶ 
بخش فرانســه با محدودیت در اســتفاده از آب در حالت 
آماده باش قرار گرفتند.شــرق فرانسه نیز تحت تأثیر قرار 
گرفته است. چندین منطقه در ایزر نیز اقدامات جدیدی را 
برای صرفه جویی در مصرف آب اجرا کرده اســت.مقامات 
فرانسه در اقدامی جدید برای صرفه جویی در مصرف انرژی 
ممنوعیت باز بــودن در مراکز تجاری دارای تهویه مطبوع 
را اعمال کرده اند.به گزارش روزنامه فرانسوی لیبراسیون، 
نگرانی از کمبود انرژی مقامات فرانســه را به اتخاذ تدابیر 
بی سابقه ای واداشته که هدف اصلی آن صرفه جویی است. 
در تازه ترین اقدام فروشــگاه ها و مراکز خریدی که تهویه 
مطبوع دارند موظف هستند درب اصلی را ببندند و در غیر 

اینصورت با جریمه ۱۵۰ یورویی مواجه می شوند.
در همین حال افزایش بهای قیمت کاال ها در سراسر جهان 
به ویژه در اروپا باعث شده تا مردم به سختی امورات خود 

را سپری کنند.افزایش بهای قیمت کاال ها در سراسر جهان 
به ویژه در اروپا باعث شده تا مردم به سختی امورات خود 
را سپری کنند. در پرتغال بهای کاال ها هر ماه افزایش پیدا 
می کند و سود فروشندگان کمتر می شود.آلمان که پیشتر 
یکی از کشــور های با ثبات اقتصادی به شمار می رفت حاال 
مردمان این کشــور برای اینکه بتوانند از پس هزینه های 
زندگی برآیند به صرفه جویی بیش از پیش در انرژی روی 
آورده اند.مشــابه این شــرایط در انگلیس هم حاکم است 
بانک مرکزی انگلیس در گزارشی هشدار داد که فشار های 
تورمی جهانی به خاطر بحران اوکراین به شــدت تشدید و 
چشم انداز اقتصادی برای انگلیس بدتر شده است.براساس 
اعالم اداره آمار اتریش، تورم در این کشــور در ماه ژوئن به 
۸.۷ درصد رسیده است. در این میان اما برخی سران اروپا 
همچنان به جنگ افروزی ادامــه می دهند چنانکه رئیس 
کمیســیون اروپا در پی کاهش عرضه گار از سوی روسیه 
این قاره باید آماده توقف کامل عرضه گاز از طرف مســکو 

باشد.
اورزوال فون در الین، رئیس کمیســیون اروپا هشدار داده 
اســت که با کاهش عرضه گاز از روســیه، اروپا باید برای 
توقف کامل آن آماده شــود، که به نظر او دیر یا زود اتفاق 
خواهد افتاد. شایان ذکر است پیش از این سرگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روســیه اعالم کرده بــود که اگر اروپا از 
واردات انرژی روســیه صرفنظر کند، روسیه بدون متحمل 

شدن ضرر های جدی تغییر جهت خواهد داد.
در این میان اما کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا به کشور های 
این اتحادیه هشدار داد موج جدید کرونا در پاییز و زمستان 
آغاز خواهد شد و آن ها باید آماده باشند.استال ِکریاکیدس، 
کمیسر بهداشت و امنیت غذایی اتحادیه اروپا به کشور های 

این اتحادیه هشــدار داد همه گیری کرونا هنوز تمام نشده 
است و جایی برای سهل انگاری وجود ندارد و آن ها باید از 
هم اکنــون خود را برای موج جدید همه گیری کووید-۱۹ 
در پاییز و زمستان آماده کنند.براساس گزارش رویترز او در 
ادامه گفت: متاسفانه، همه گیری افزایش نگران کننده ای 
را در چندین کشــور نشان داده اســت. کمیسیون اروپا از 
کشور های عضو خواسته اســت از اکنون برای افراد باالی 
۶۰ ســال و گروه های آســیب پذیر به تزریق دز واکســن 
تقویتی کرونا ســرعت دهند.شایان ذکر است با موج جدید 
ســرایت کرونا در آلمان، آمار ابتال و تلفات ناشــی از این 
ویروس افزایش یافته اســت به شکلی که ۱۷۷ نفر در این 
کشور جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. نشریه 
انگلیسی گاردین نیز در گزارشی اعالم کرد با ادامه افزایش 
شمار مبتالیان به کرونا در سراسر انگلیس، بیمارستان های 
این کشــور با مشکالتی از جمله غیبت کارکنان، خستگی، 
عقب ماندگی مداوم و مشــکالت مرخصی بیماران دست و 
پنجــه نرم می کنند.در این میــان در حالی لندن از اصلی 
ترین اتش افروزان جنگ در اوکراین اســت، رکن اطالعات 
ارتــش انگلیس با ادعــای تداوم درگیری هــای بی نتیجه 
بین نیروهای روســی و اوکراینــی در دو منطقه دونباس 
و ِخرسون، گفت که ارتش روســیه به دنبال عقب کشیدن 
تانک ها و خودروهای آسیب دیده برای تعمیر است. در این 
میان رسانه های اوکراینی گزارشــی از ستاد کل نیروهای 
مسلح این کشور درباره تعداد کشته شدن نظامیان روسیه 
منتشــر کردند که بــا توجه به تحــوالت میدانی جنگ و 
گزارش های روزانه دو طرف، عجیب به نظر می رســد.بنا بر 
ادعای ســتاد کل نیروهای مســلح اوکراین از ۵ اسفند تا 
دیروز ۱۷3۰ تانــک، 3۹۵۰ خودروی زرهی، 2۸32 تانکر 

سوخت رسان، ۸۷۶ سامانه توپخانه، 2۵۷ راکت انداز، ۱۱۶ 
سامانه ضدموشــکی، ۱۸۸ بالگرد، ۷۱۹ پهپاد و ۱۵ قایق 
ارتش روسیه در درگیری با نیروهای اوکراینی نابود شده اند.

در گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین همچنین ادعا 
شــده که در بازه زمانی فوق 3۹۷۰۰ نیروی نظامی ارتش 
روسیه کشته و 222 هواپیما و جنگنده نیروی هوایی این 

کشور سرنگون شده اند.
در مقابل »ایگور کوناشــنکوف«، ســخنگوی وزارت دفاع 
روســیه هــم روز یکشــنبه در تازه ترین گــزارش خود از 
تحوالت میدانی جنگ اوکراین مدعی شد: از آغاز عملیات 
ویژه نظامــی تاکنون 2۶۰ هواپیمــا، ۱۴۴ بالگرد، ۱۶۰۵ 
هواپیمای بدون سرنشــین، 3۵۷ ســامانه پدافند هوایی، 
۴۱۵۶ دستگاه تانک و سایر خودروهای زرهی، ۷۶3 سامانه 
پرتاب موشــک چندگانه، 3۱۹۶ سامانه توپخانه و خمپاره 
انــداز و ۴3۵۷ خودروی ویژه نظامــی مربوط به نیروهای 
اوکراینی که در اختیار آن ها قرار داشــته، نابود شده است.
وی افزود: همچنین از آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین 
تاکنون 3۵۷ ســامانه دفاع هوایــی، ۱۶۰۵ پهپاد و ۴۱۵۶ 
خودروی زرهی توسط نیروهای روسیه منهدم شده است.

در این میــان  رئیس جمهــوری آلمــان، درگیری ها در 
اوکرایــن را »جنــگ علیه اتحاد اروپا« خوانــد و در مورد 
احتمال تفرقه در میان کشــورهای اروپایی هشدار داد. از 
ســوی دیگر سخنگوی کرملین با رد ادعای اوکراین درباره 
حمله موشــکی به بندر اودســا گفت، این اتفاق تأثیری بر 
صادرات غالت اوکراین ندارد و نباید داشته باشد. در همین 
حال وزیر خارجه روســیه گفت که هدف نبرد با اوکراین، 
ســرنوگونی دولــت »ولودیمیر زلنســکی« رئیس جمهور 

اوکراین است.

وزهای اوکراین  پیام های این ر
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در ادامه واکنش های مســکو به رفتارهای بحران ســاز 
رژیم صهیونیســتی در جنگ اوکراین و سوریه، روزنامه 
»جروزالــم پســت« گــزارش داد چند ســازمان دیگر 
نامه های هشدار مشابه به »آژانس یهود« از دولت روسیه 
دریافت کرده اند مبنی بر اینکه ممکن اســت به عنوان 

عوامل خارجی در نظر گرفته شوند.
روزنامه صهیونیســتی »جروزالم پســت« در گزارشــی 
اختصاصی خبر داد که چند ســازمان یهودی در روسیه 
نامه های تهدیدآمیزی از وزارت دادگســتری این کشور 
در رابطه با کار خود مشــابه نامه  ارسال شده به »آژانس 
یهــود« در اوایل ماه میالدی جــاری، دریافت کرده اند.
جروزالم پســت افزود دریافته که چند سازمان فعال در 
روسیه در وضعیت مشــابهی با آژانس یهود هستند که 
نامه ای از دولت روســیه دریافت کــرده مبنی بر اینکه 
ممکن است این سازمان به عنوان یک عامل خارجی در 
نظر گرفته شــود که می تواند منجر به تعطیلی اجباری 
آن شــود. روزنامه جروزالم پست سه هفته قبل گزارش 
داد کــه دولت روســیه به آژانس یهود دســتور داده تا 
تمام عملیات های خود را در داخل این کشــور متوقف 
 کند. این دستور در نامه ای از وزارت دادگستری روسیه 

ابالغ شد. 
یائیر الپید نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی یکشــنبه 
)دوم مرداد( گفت که بســته شدن اجباری دفاتر آژانس 
یهود در روســیه تأثیر جدی بر روابط اسرائیل و روسیه 
خواهد داشــت. بحران در سیاست خارجی صهیونیست 

هــا در حالــی رقم خورده اســت که در فلســطین نیز 
صهیونیســت ها به نفوذ یک پهپاد مقاومت فلسطین به 
شهرک های صهیونیستی در مجاورت غزه اذعان کردند. 
یک پهپاد مقاومت فلسطین موفق به نفوذ در شهرک های 
صهیونیستی در مجاورت غزه شده است. در این میان در 
ادامه بحران سیاسی داخلی در این رژیم منابع رسانه ای 
عبری از تشــدید اختالف میان ســران تل آویو و تداوم 
کشمکش میان نخست وزیر پیشین و نخست وزیر کنونی 
رژیم صهیونیستی خبر دادند.»نفتالی بنت« نخست وزیر 
ســابق رژیم صهیونیستی به درخواســت »یائیر الپید« 
برای حل و فصل تنش موجود میان طرفین پاسخ منفی 
داد. در این میان در راستای جزب ارای افراطیون،ارتش 
رژیم صهیونیســتی با تخریب منازل سه مجری عملیات 
استشهادی از جمله منزل »رعد حازم« مجری عملیات 
خیابان دیزنگوف که به کشــته شدن سه صهیونیست و 
زخمی شــدن ۱۵ نفر دیگر منجر شد، موافقت کرد.خبر 
دیگر آنکه بیش از 3۱۰۰ تن از نیروهای ارتش اسرائیل 
در ســال 2۰2۱ میالدی از معرفی خود به واحد نیروی 
انسانی ارتش رژیم صهیونیســتی خودداری کرده اند.در 
حالــی که میزان فرار از ارتش در ســال 2۰2۰ میالدی 
2۴۰۰ تا 2۵۰۰ نفر برآورد می شــود این رقم در سال 
گذشته میالدی به بیش از 3۱۰۰ نفر رسیده است.خبر 
دیگر از فلسطین آنکه ۴۵ اسیر فلسطینی در حمایت از 
اســرایی که در اعتراض به بازداشت اداری اعتصاب غذا 

کرده اند، از آغاز اعتصاب غذای خود خبر دادند.

پس از ممنوعیت آژانس یهود در روسیه

مسکو به چند سازمان اسرائیلی دیگر هشدار توقیف داد
همزمان با تشــدید ناتوانی های بایدن در عرصه سیاست 
داخلــی و خارجی بویژه در حــوزه اقتصادی، نتایج یک 
نظرسنجی جدید نشان داده تقریباً یک سوم آمریکایی ها 
معتقدند ممکن اســت به زودی الزم باشــد علیه دولت 

»فاسد« کشورشان سالح به دست شوند.
بر اســاس نظرسنجی جدید مؤسســه سیاست دانشگاه 
شــیکاگو، اکثر آمریکایی ها معتقدند کــه دولت ایاالت 
متحده فاسد اســت و تقریباً یک سوم می گویند ممکن 
است به زودی الزم باشد علیه آن سالح به دست بگیرند.
بر اساس این نظرسنجی، دو ســوم جمهوری خواهان و 
مســتقل ها می گویند که دولت »فاســد و فریبکار علیه 

مردم عادی مثل من« است. 
در بیــن رای دهنــدگان لیبرال ۵۱ درصــد این نظر را 
دارنــد.2۸ درصــد از کل رأی دهنــدگان، از جمله 3۷ 
درصــد از دارندگان اســلحه موافق بودنــد که »ممکن 
اســت به زودی الزم باشد شهروندان علیه دولت اسلحه 
به دســت بگیرنــد«، دیدگاهی که حــدود 3۵ درصد 
از جمهوری خواهــان و حدود 3۵ درصد از مســتقل ها 
 داشــتند. از هــر پنج دموکــرات، یک نفــر همین نظر 

را داشت. 
طبق این گزارش، این یافته ها پس از آن به دســت آمد 
که کمیته مجلس نمایندگان آمریکا درباره حمله ششم 
ژانویه 2۰2۱ به کنگره، آخرین جلســه استماع خود در 
تابستان را به پایان رساند و به دنبال آن است که ترامپ 
را در قلب تالش ها برای ســرنگونی انتخابات 2۰2۰ قرار 

دهد. این هیأت گفت که ترامپ به آســانی این حمله را 
از طرف حامیانش پذیرفت و حتی آن ها را تشــویق کرد 
و نزدیک به سه ساعت شاهد پخش خشونت از تلویزیون 
بود تا ســرانجام بیانیه ای صادر کرد و به آن ها گفت که 

به خانه بروند.
به نوشته هیل، با این وجود، ترامپ همچنان از حمایت 
گســترده ای در میان جمهوری خواهان برخوردار است 
که بیشــتر نگران تــورم، آموزش و جنایت هســتند تا 
حادثه مرگبار ششم ژانویه. بر اساس نظرسنجی دانشگاه 
شــیکاگو، حدود ۵۶ درصد از آمریکایی ها می گویند که 
انتخابات منصفانه و دقیق اســت، امــا این رقم در بین 

جمهوری خواهان 33 درصد است.
به گزارش این رســانه آمریکایی، این نظرسنجی نشان 
می دهد که شــکاف بین محافظــه کاران و لیبرال ها در 
سراســر آمریکا در حــال افزایش اســت و یک چهارم 
آمریکایی هــا می گویند که دوســتان خــود را به خاطر 

سیاست از دست داده اند. 
بیــش از ۷۰ درصد از جمهوری خواهــان و بیش از ۷۰ 
درصد از دموکرات ها موافقنــد که طرف مقابل »عموماً 
قلدرهایی هســتند که می خواهند عقاید سیاسی خود را 
بر مخالفان تحمیل کننــد«. در این میان در آمریکایی 
که در امتداد هر شــکاف قابل تصوری دچار تزلزل شده، 
تمایل مشــترکی بین دموکرات هــا و جمهوری خواهان 
نسبت به اینکه نســل جدیدی از رهبران سیاسی روی 

کار بیاید، تشدید شده است.

پیامدهای ناکارآمدی های سیاسی و اقتصادی بایدن شتاب می گیرد 

تمایل یک سوم آمریکایی ها به مقابله مسلحانه با »دولت فاسد« 

پیامدهای جنگ افروزی غرب در اوکراین همچنان گریبان گیر اروپاست

از جیره بندی آب و برق تا اوج گیری کرونا

فرامرز اصغری 

همزمان با تشــدید رفتارهای بحران ســاز انگلیس و امریکا علیه تمامیت ارضی 
چین، وزیر خارجه چین با انتقاد از نمایش قدرت توســط کشــورهای غربی در 
تنگه تایوان و دریای جنوبی چین، گفت این مســئله باید توسط کشورهای خود 

منطقه رسیدگی شود.
تردد کشــتی های جنگی غربی به ســردمداری آمریکا در تنگه تایوان و منطقه 
دریای جنوبی چین، بار دیگر با واکنش تند پکن همراه شد.»وانگ یی« وزیر امور 
خارجه چین گفت دریای جنوبی چین »تفرجگاه« کشورهای خارج از منطقه یا 
»عرصه مبارزه« برای رقابت قدرت های بزرگ نیست.وانگ در سخنرانی افتتاحیه 
ســمینار مجازی به مناسبت بیستمین ســالگرد امضای بیانیه رفتار طرف ها در 
دریــای جنوبی چین گفت که موضــوع دریای جنوبی چین باید توســط خود 

کشورهای منطقه رسیدگی شود.
همزمــان »ژائو لیجیان« ســخنگوی وزارت خارجه چین نیــز آمریکا را جنگ 
طلب ترین کشــور تاریخ جهان و بزرگترین تهدید برای توسعه روی زمین خواند.

وی همچنین حضور نظامی آمریکا در سراســر جهان را یادآور شد و گفت ایاالت 

متحــده دارای ۷۵۰ پایگاه در حداقل ۸۰ کشــور و همچنین ۱۷3۰۰۰ ســرباز 
مستقر در ۱۵۹ دولت است.

این در حالی اســت که نامزد پست نخســت وزیری انگلیس می گوید در صورت 
رســیدن به این جایگاه، اقداماتی از جمله ایجاد ائتالف بین المللی سایبری علیه 
چین انجام خواهد داد.ریشی ســوناک، نامزد نخست وزیری انگلیس تاکید کرد 
در صورتی که نخســت وزیر بعدی این کشــور شــود در قبال چین سختگیرانه 
رفتار خواهد کرد. او همچنین مدعی شد چین »تهدید شماره یک« برای امنیت 
انگلیس و جهان است.او گفته اســت از آژانس جاسوسی انگلیس برای مبارزه با 

چین استفاده خواهد کرد و در حال بررسی ایجاد یک ائتالف بین المللی به سبک 
ناتو برای مقابله با چین در فضای سایبری است. وی همچنین پیشنهاد کرده که 
تمام 3۰ موسسه کنفوســیوس انگلیس که مسئول ترویج فرهنگ و زبان چینی 
هســتند، بسته شوند. در همین حال به رغم هشدارهای چین درباره سفر رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ او را به انجام 
این سفر تشویق کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه سابق آمریکا اعالم کرد که برای 
همراهی کردن با نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان در سفر او به 
تایوان آماده است.از ســوی دیگر »وندی شرمن« معاون وزیرامور خارجه آمریکا 
و »کارولین کندی« ســفیر آمریکا در اســترالیا ماه آینده به جزایر سلیمان سفر 
می کنند.براساس اطالعات یکی از مقام های ارشد دولت آمریکا، »وندی شرمن« 
و هیات همراهش در هشــتادمین سالگرد بزرگداشــت جنگ »گوآدالکانال« که 
از تاریخ ۶ تا ۸ اوت )۱۵ تا ۱۷ مرداد( برگزار می شــود با مقام های ارشــد جزایر 
ســلیمان برای تاکید بر تقویت روابــط آمریکا و جزایر ســلیمان و برنامه ریزی 

گشایش سفارت آمریکا در »هونیارا« پایتخت این کشور شرکت خواهند کرد.

هشدار پکن به لندن و واشنگتن 

 دریای جنوبی 
عرصه مبارزه قدرت ها نیست


