
 روسیه: ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه روســیه در خصوص درخواســت ژاپن از 
مســکو مبنی بر عدم برگزاری رزمایش نظامی در 
جزایر کوریل، اظهار داشــت که توکیو می تواند به 
همین میزان موفقیت، تقاضا کند که خورشــید از 
غرب طلوع کنــد. به هر حال، ما رد نمی کنیم که 
دولت فومیو کیشیدا، با توجه به وسواس بدنام این 
دولت در مورد همبســتگی با ایاالت متحده و سایر 
کشــورهای "اردوگاه غرب"، واقعاً چنین چیزی را 

می خواهد.

 آمریکا: ســخنگوی کاخ ســفید گفته است که 
بایــدن رئیس جمهور آمریکا که در ســال ۲۰۲۴، 
۸۱ سال سن خواهد داشت قصد دارد در انتخابات 
ریاست جمهوری بعدی آمریکا شرکت کند. تارنمای 
»هیل« گزارش داد که بر اســاس نتایج نظرسنجی 
اخیر گالوپ در حال حاضر ۳۸ درصد رای دهندگان 
از عملکرد جو بایــدن رضایت دارند که این میزان 
رضایتمندی در ماه گذشته میالدی ۴۱ درصد بود. 
گفتنی اســت که در آغاز ریاست جمهوری بایدن 
۵۷ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گالوپ از 

وی رضایت داشتند.

 کویت: دادســتان عمومی کویت اعالم کرد که 
وزیر دارایی این کشــور را به اتهام عدم اخراج یک 
کارمنــد مرتبط بــا رژیم صهیونیســتی به دادگاه 
وزیران احضار کرده است.دادســتان عمومی کویت 
»عبدالوهاب الرشــید« وزیر دارایی این کشور را به 
کمیته  تحقیق )دادگاه( در شــورای وزیران ارجاع 
داد تا درباره عدم اخراج یک کارمند مرتبط با رژیم 
صهیونیستی که برای یک مقام کویتی در لندن کار 

می کرد، بررسی های الزم صورت گیرد.

 عربســتان: وزیر انرژی عربســتان بــا معاون 
نخست وزیر روســیه و مذاکره کننده ارشد اوپک 
پــالس برای بحث در مورد همکاری بیشــتر میان 
دو کشــور در آستانه نشســت ماهانه اوپک پالس 
دیــدار کرد.عبدالعزیز بن ســلمان، وزیــر انرژی 
عربســتان با الکســاندر نوآک، معاون نخست وزیر 
روســیه و مذاکره کننده ارشــد اوپک پالس برای 
بحث در مورد همکاری بیشــتر میان دو کشور در 
 آســتانه نشســت ماهانه اوپک پالس در این هفته 

دیدار کرد.

 کره شــمالی: وزیران امور خارجه ســوریه و 
کره شــمالی در پیام هایی بر گســترش و تحکیم 
روابــط میــان دو کشــور تاکیــد کردند.فیصــل 
المقــداد تاکید کــرد: تالش های مشــترک میان 
دمشــق و پیونــگ یانــگ در دهه های گذشــته 
به تقویــت پیوند های دوســتی و همــکاری بین 
 ملت هــای دو کشــور در ســطوح مختلف کمک 

کرده است.

 اســپانیا: پس از دو سال وقفه، شرکت انرژی و 
پتروشیمی »رپسول« اسپانیا واردات نفت سنگین 
از ونزوئال را از سر گرفت.بر اساس اطالعات تارنمای 
تخصصی »آرگوس مدیا«، واردات این شــرکت از 
ونزوئــال در مــاه ژوئیه )تیر و مــرداد( به حدود ۳ 

میلیون بشکه رسید.

 افزایش بی اعتمادی به رسانه ها 
و نهادهای اصلی قدرت در آمریکا

یک نظرســنجی مهم ســاالنه در آمریکا نشان داد 
اعتماد مردم این کشور به رسانه ها و نهادهای اصلی 

قدرت کاهش یافته است.
به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، نتایج نظرسنجی 
ساالنه موسسه »گالوپ« نشــان می دهد که فقط 
۱۱ درصد از  آمریکایی ها به شبکه ها و برنامه های 
خبری تلویزیون »اعتماد زیــاد« دارند. این میزان 
نسبت به ســال گذشــته ۵ درصد کاهش داشته 
است.از سوی دیگر طبق نتایج این نظرسنجی فقط 
۱۶ درصد از مردم آمریکا به روزنامه های این کشور 
اعتماد دارند که نســبت به سال گذشته ۵ درصد 

کاهش یافته است.
در این بیــن، فقط ۵ درصــد از جمهوری خواهان 
بــه روزنامه هــای آمریکایی اعتمــاد باالیی دارند. 
این میــزان در میــان دموکرات هــا ۳۵ درصد و 
میان شهروندان مســتقل ۱۲ درصد است.از سوی 
دیگر، اعتماد دموکرات ها و شــهروندان مستقل به 
شــبکه ها و برنامه های خبری تلویزیون نســبت به 
سال گذشــته کاهش یافته اما این میزان در میان 
جمهوری خواهان افزایش ۲ درصدی را تجربه کرده 
است. »دانا هالپر« استاد مطالعات ارتباطات و رسانه 
در دانشــگاه لسلی آمریکا در این باره به اسپوتنیک 
گفت: »فقدان اعتماد به رسانه ها، با کاهش اعتماد 
بــه دیگر نهادهــا از جمله دولت همســویی دارد. 
ســال ها به مــردم گفته اند کــه نمی توانندبه این 
نهادها اعتماد کنند و حاال با توجه به حذف تنظیم 
مقررات برای رســانه ها که راه را برای رســانه ها و 
وب ســایت های حزبی باز کرده است، شمار باالیی 
از منابع وجود دارند که می گویند فقط شــبکه ما 
قابــل اعتماد اســت و بقیه پر از دروغ هســتند«.
در نظرســنجی ســاالنه گالوپ، فقــط ۷ درصد از 
آمریکایی ها به کنگره اعتماد باالیی دارند که نسبت 
به سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است. اعتماد 
باال به نهاد ریاســت جمهوری نیز با کاهش شدید 

۱۵ درصدی به ۲۳درصد رسیده است.

نیمچه گزارش

طــی روزهای اخیر عــراق باردیگر صحنــه اعتراض های 
خیابانی شــده اســت. اعتراضاتی که محور آن را حمالت 
هوادار جریان صدر به منطقه سبز بغداد و اشغال پارلمان 
عراق تشــکیل می دهد. هواداران صدر در حالی این اقدام 
را با عنوان حقوق صدر برای مشــارکت در روند سیاسی و 
تشــکیل دولت  و مخالفت با نخست وزیری محمد الشیاع 
الســودانی، گزینه نامزدی چهارچوب هماهنگی شیعیان 
عنوان می کنند که نگاهی بر ســابقه چنیــن رفتارهایی 

بیانگــر تاثیرات مخرب این رفتارها بر وضعیت سیاســی، 
امنیتــی و اقتصادی عراق اســت. عــراق از زمان حضور 
نیروهای آمریکایی با چالشــهای متعدد در روند تشکیل 
دولت، حفــظ امنیت و تحقق مطالبــات اقتصادی مردم 

مواجه بوده است. 
هر چند که آمریکایی ها در ســال ۲۰۱۱ ادعای خروج از 
عراق را ســر دادند اما در عمل تا به امروز در این کشــور 
باقی مانده اند و نقشــی موثر در نابســامان ســازی این 
کشــور داشته اند. پس از اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور 
سرداران مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهنــدس ، موجی از مطالبه مردمــی برای اخراج کامل 
آمریکا از عراق به پا و پارلمان نیز مصوبه ای در این زمینه 

داشته است.

 به رغم تاکیدات جریان های سیاســی و مردمی بر اجرای 
این مهم، تا به امــروز نزاع ها و اختالفت داخلی عراقی ها، 
عمال مانع از تحقق این امر شــده اســت. نکته مهم آنکه 
جریــان صدر و شــخص مقتدی صدر رهبــر این جریان 
همواره بر اصل پایان حضور اشــغالگران در عراق، مبارزه 
نهایی با تروریســم و توجه به مطالبــات اقتصادی مردم 
تاکید داشته و خود را مدعی تحقق این امور معرفی نموده 

است.
تجربه نشان داده است که هر نوع آشوب و ناآرامی خیابانی 
به جای گفت و گو و تعامل میان جریان ها، در کنار فضای 
ناامنی و خونین شــدن خیابان ها، زمینه ســاز اســتمرار 
اشــغالگری آمریکا، یارگیری و ادامه حیات تروریست ها و 
تشدید بحران اقتصادی کشور به دلیل گرفتار بودن عراق 

در نزاع های سیاسی بوده است.
 البته در این میان برخی جریان ها تجزیه طلب از جمله در 
اقلیم کردســتان از این فضا برای تقویت موقعیت خویش 
و القای لزوم چند پاره سازی عراق به عنوان راهکار پایان 
بحران بهره برداری می کنند کــه خود نزاع های جدیدی 
در کشــور ایجاد می کند. با توجــه به این حقایق می توان 
گفت که آنچه امروز جریان صــدر در خیابان ها در پیش 
گرفته اســت نه تنها تحقق بخش ادعاهــا و بهانه ها برای 
این آشــوب ها نخواهد شد بلکه بر میزان بحران های عراق 
خواهد افزود در حالی که بازیگران بیرونی همچون آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی و ترکیه از این 
وضعیت برای اســتمرار حمالت و تحرکات علیه امنیت و 

تمامیت ارضی عراق بهره می گیرند. 

یادداشت

گزارش

در اقدامی مغایربا اصل همگرایی برای خروج عراق از بحران سیاســی، طرفداران 
جریــان الصدر به رهبری مقتــدی الصدر در اقدامی که بیشــتر بازی در زمین 
آشوب ســازان و ناامن کنندگان عراق است، پس از ورود به منطقه الخضراء، وارد 

ساختمان پارلمان شدند که در پی این درگیری ها دهها نفر زخمی شدند.
طرفداران الصدر دیروز  در اعتراض به قصد گروه های سیاسی از جمله چهارچوب 
هماهنگی مبنی بر تشــکیل جلســه پارلمان و انتخاب رئیــس جمهور و پس از 
آن انتخاب نخســت وزیــر، در میدان التحریر تجمع کرده و دســت به تظاهرات 
زدنــد. طرفداران جریان الصدر عراق همچنین با شــعار نعم نعم یا ســیدی وارد 
پارلمان عراق شــدند.صالح محمد فرد نزدیک به مقتــدی الصدر در توییت خود 
درباره تعرض به معترضان هشــدار داد و گفت که همه فراکســیون های سیاسی 
مسئول سالمت و جان معترضان هستند.نیروهای امنیتی عراق برخالف اقدامات 
چند روزه نتوانستند جلوی تعرض و یورش به ساختمان پارلمان را بگیرند.وزارت 
بهداشــت عراق اعالم کرد دهها نفر بر اثر درگیری در تظاهرات دیروز طرفداران 
مقتدی الصدر با نیروهای امنیتی زخمی شده اند.همزمان گروه های نزدیک به صدر 
در شــبکه های اجتماعی فراخوانی را برای اجرای تظاهرات علیه دســتگاه قضائی 
عراق مطرح  کردند. همزمان با حرکت طرفداران مقتدی الصدر به ســمت منطقه 
الخضراء بغداد، نیروهای امنیتی تدابیر را بیشتر کرده و بر تعداد نفرات و تجهیزات 
خــود در اطراف این منطقه افزوده اند.نیروهای امنیتی عراق برای ممانعت از ورود 
طرفداران صدر به منطقه امنیتی الخضراء بغداد، از خودروهای آب پاش اســتفاده 
کردند.مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق از نیروهای امنیتی خواســت حافظ 
جان معترضان بوده و از طرفداران جریان صدر نیز درخواســت کرد که به صورت 
مســالمت آمیز به اعتراضات خود ادامه دهند.جریان الصدر هفته گذشــته درباره 
برگزاری جلسه شنبه پارلمان هشــدار داده بود. این جریان مخالف کاندیداتوری 

محمد الشیاع السودانی، گزینه نامزدی چهارچوب هماهنگی شیعیان است.
چارچوب هماهنگی پیشــتر »محمد شیاع الســودانی« را به عنوان نامزد نهایی 
خود برای پســت نخســت وزیری عراق معرفی کرده بود.شبکه الجزیره به نقل از 
منبعی عراقی مدعی شــد که تشکیل جلسه در دستور کار امروز پارلمان نیست 
و هنوز موعد جلسه نیز مشخص نشده است.شامگاه پنجشنبه گذشته، چارچوب 
هماهنگی از تشکیل یک تیم مذاکره کننده برای گفتگو با همه نیروهای سیاسی 

در خصوص تشکیل دولت عراق خبر داده بود.

در همیــن ارتباط، »محمد عنوز« رئیس کمیســیون حقوقــی پارلمان عراق در 
ســخنانی اعالم کرد: ۱۰ ماه از رونــد انتخابات می گذرد ولی همچنان اختالفات 
سیاســی در خصوص تشکیل دولت وجود دارد و ما منتظر نتیجه مذاکرات فعلی 
هســتیم.رئیس کمیســیون حقوقی مجلس عراق با اعالم اینکــه پارلمان عراق 
جلســه ای را امروز برگزار نمی کند، گفت که برگزاری جلســه مســتلزم حضور 
نامزدها برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری است ولی برادران ُکرد هنوز 
برای معرفی نامزد مورد توافق خود، به تفاهم نرســیده اند.وی با بیان اینکه باید 
مجلس در ماه ۸ جلسه را برگزار کند، خاطرنشان کرد که شرایط سیاسی کشور 
باعث شــده است برگزاری جلسات مجلس با اختالل مواجه شود و از ابتدای کار 
این دور از پارلمان در ژانویه گذشــته تاکنون بیش از ۱۲ جلســه برگزار نشــده 
اســت. برگزاری جلســه انتخاب رئیس جمهوری جدید طبق حکم دادگاه عالی 
فدرال مســتلزم حضور دوسوم نمایندگان پارلمان )۲۲۰ نماینده از مجموع ۳۲9 
عضو پارلمان( اســت.اهمیت انتخاب رئیس جمهوری جدید آن جاست که وی بر 
اساس قانون اساسی مسئول مأمور کردن نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل 

کابینه است.
منصب ریاســت جمهوری عــراق دارای هیچ گونه اختیارات اجرایی نیســت و بر 
اســاس قانون اساســی مصوب ســال ۲۰۰۵ میالدی که به همه پرسی مردمی 
گذاشــته شــد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت )نخست وزیر( اعطا شده 
است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان های 
حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی 
نامزد فراکســیون اکثریت در پارلمان برای تشــکیل دولــت را به عهده دارد.یک 
سیاستمدار ُکرد عراقی در واکنش به تجمع دوباره آشوبگران حامی مقتدی صدر 
در منطقه سبز بغداد، خواستار حل و فصل مسائل در داخل پارلمان شد.»ریبوار 
حمد« از اعضای ارشــد حزب »جماعت عدالت کردستان« گفت که اعتراض به 
گزینه نخســت وزیری باید در صحن پارلمان باشد و خیابان جای اعتراض به این 
موضوع نیســت. او به وبگاه المعلومه گفت که هرگونــه تنش و درگیری هزینه 
هنگفتی را به عراق تحمیل می کند و حکما باید از فتنه و آشــوب به دور بمانند. 
ریبوار حمد در ادامه با هشــدار درباره توطئه های بین المللی، گفت که برخی به 
دنبال این هستند که عراق را به پرتگاه بکشانند. همچنین یک تحلیلگر سیاسی 
عراق درباره دامن زدن دســتگاه های اطالعاتی آمریکا و برخی کشورهای عربی 

حاشیه خلیج فارس به آشوب در عراق هشدار داد.
»هاشــم الحبوبی« تحلیلگر سیاسی عراق امروز شــنبه گروه های سیاسی را به 
عقالنیت، عدم تنش و لشگرکشی فراخواند و درباره تالش دستگاه های اطالعاتی 
آمریکا و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای دامن زدن به آشوب ها 
هشــدار داد.الحبوبی در مصاحبه با وبگاه »المعلومه«، گروه های سیاســی با اتکا 
به عقالنیت، از هر گونه تنش و لشگرکشــی اجتناب کنند تا فرصت مداخله غیر 
مســتقیم دســتگاه های اطالعاتی آمریکا و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس برای دامن زدن به آشوب ها فراهم نشود چرا که همه دشمنان عراق برای 
شــعله ور کردن فتنه از طریق رسانه های زرد تالش می کنند.وی تصریح کرد که 
حل و فصل اختالفات سیاســی با زور، تهدید یا خشونت ممکن نیست بلکه تنها 
از طریق گفت وگو و امتیازدهی ممکن است.این تحلیلگر سیاسی عراق همچنین 
گفت که تشــدید تنش ها و لشگرکشــی ها برای صلح و امنیت عمومی خطرناک 
است و زمینه را برای دخالت دســتگاه های اطالعاتی آمریکا و برخی کشورهای 

حاشیه خلیج فارس برای دامن زدن به آشوب ها فراهم می کند.

درمان با نسخه نادرست 
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دبیرکل حزب اهلل در مراسم عزاداری اولین شب محرم در 
ضاحیه، مقاومت اسالمی و کربال و عاشورا را جدانشدنی 

خواند.
ســید حســن نصراهلل« دبیرکل حــزب اهلل در مجلس 
عاشــورایی به مناســبت اولین شــب محرم در ضاحبه 
جنوبــی گفت، تفکیک میان مقاومت اســالمی و کربال، 
عاشورا، امام حســین علیه السالم، حضرت زینب علیها 

السالم و همرهان آنها در کربال ممکن نیست.
بر اســاس گزارش »المنــار«، وی افــزود: زمانی که از 
مقاومــت اســالمی در لبنان در طول چهل ســال کار، 
جهاد، صبر، فداکاری، ثبات، پیروزی و دســتاورد سخن 
می گوییم همه اینها را از عاشــورای امام حســین علیه 
السالم داریم.دبیرکل حزب اهلل ادامه داد:احیای عاشورای 
و زندگی کردن با آن مســیر ما را ادامه داده است... در 
چهل سال گذشــته یعنی از سال ۱9۸۲ )سال تاسیس 
حزب اهلل( شــاهد تحول کیفی و کمی بزرگی در احیای 
این مناســبت بوده ایم و از خدا می خواهم که به همه در 
تمام مناطق توفیق احیای این مناسبت به شکل بهتر و 
مفیدتر را در راه رضای خــدا بدهد.وی در پایان گفت، 
طبق معمول در شــب های عــزاداری محرم از تمرکز بر 
روی مســائل سیاســی پرهیز می کند و صحبت از این 

موضوعات را برای روز دهم محرم می گذارد.
در همین رابطه، »حاج محمد کریم« مســؤول رسانه ای 
بیــروت در جنبش حزب اهلل اعالم کــرد، مقدمات برای 
برگزاری مراسم محرم و عاشورای امسال با رعایت اصول 

بهداشتی ویژه »کرونا« تکمیل شده است.

وی به العهد گفت، مقرر شد مجالس در مناطق مختلف 
برگزار شــود تا تمام کســانی که تمایل دارنــد بتواند 
مشارکت کنند. مجالس در دو نوبت صبح و عصر برگزار 

و مجموعا ۶۰ مجلس عزاداری برپا خواهد شد.
الزم به ذکر اســت در ادامه تحرکات آمریکا علیه لبنان، 
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را 
ارائه کرده اســت که طبق آن از اتحادیه اروپا درخواست 
می کند تا کل جنبش حــزب اهلل را به عنوان یک گروه 
ترویستی معرفی کند.طبق گزارش رسانه های آمریکایی، 
طــرح نمایندگان کنگره آمریکا که هم  اکنون در مجلس 
نمایندگان آمریکا به رأی گذاشــته شده است، افزایش 
همکاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا در مقابله با گروههای 
مقاومت را مورد تحســین و حمایت قرار می دهد.طرح 
نمایندگان کنگره همچنین از اتحادیه اروپا درخواســت 
می کنــد  همگام با ایاالت متحده گروههای وابســته به 
حــزب اهلل را نیز تحریم کند و ایــن همچنین از اتحادیه 
اروپــا می خواهد که حزب اهلل را به طور کامل به عنوان 
یک ســازمان تروریستی معرفی کند و فشار بر این گروه 
را افزایش دهد.طبق این گزارش، کنگره آمریکا در صدد 
اســت همکاری بین اعضای اتحادیه اروپا برای مقابله با 
حزب اهلل و صدور حکم بازداشت علیه اعضای این جنبش 
و طرفداران این جنبش را تســهیل کند و شــرایطی را 
فراهم آورد که دارایی های حزب اهلل در اروپا مسدود شود 
و هرگونه کمک مالی به این جنبش ممنوع اعالم شــود.
ایاالت متحده جنبش حزب اهلل را در سال ۱99۷ بعنوان 

یک گروه تروریستی معرفی کرد.

دبیرکل حزب هللا لبنان:

نمی توان بین مقاومت و کربال تفکیک قائل شد
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ضمن اشاره به 
اینکه اتحادیــه اروپا واردات گاز از روســیه را به نصف 
کاهش داده  اســت، اعالم کرد: این انتظار که یک شبه 
واردات انرژی از روســیه متوقف شــود، بیشتر شبیه به 

یک »معجزه« است.
»جوســپ بــورل« در گفت وگویــی با شــبکه آلمانی 
دویچه وله در پاســخ به انتقادها علیه عملکرد کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در توقف خرید گاز از روســیه و ادامه 
تامین ســرمایه جنگ مســکو از این طریق عنوان کرد: 
اتحادیــه اروپا واردات گاز از روســیه را به نصف کاهش 
داده  اســت.وی با بیان اینکــه اروپایی ها نمی توانند یک 
شــبه واردات گاز از روســیه را موقف کنند، خاطرنشان 
کرد: این انتظار بی مورد است، اتحادیه اروپا »نمی تواند« 
معجزه کند.بورل در پاسخ به این پرسش که چرا اتحادیه 
اروپا تعرفه های تنبیهی برای مســکو در راستای کاهش 
هزینه واردات از روســیه در نظــر نمی گیرد، گفت: این 
طرح پس از بررسی های جدی، از طرف کشورهای عضو 
اتحادیه رد شد اما آن ها »تصمیم قاطع تری« گرفتند که 
آن  توقف خرید گاز از مسکو بود.باوجود تمام تالش های 
اروپایی هــا برای توقف واردات از روســیه، کشــورهای 
اروپایــی همچنان به منظور تامین انرژی مصرفی منازل 
مســکونی و پویایی اقتصادی به دخایر انرژی روســیه 
وابســته هستند.کشــورهای اروپایی  هفته  گذشــته در 
راســتای اجرای سیاســت های غرب علیه مسکو بر سر 
کاهــش مصرف ۱۵ درصدی گاز توافــق کردند. در این 
میــان بحران اقتصادی هر روز در اروپا شــدت می گیرد 

چنانکه پــس از اعتصــاب کارگــران حمل ونقل ریلی 
انگلیس، راهبران قطار نیز در اعتراض به افزایش قیمت ها 
و پایین بودن دستمزد دست به اعتصاب زدند. همزمان 
در ادامــه رویکردهای جنگ طلبانــه آمریکا،گروهی از 
سیاســتمداران آمریکایی اصرار دارند کاخ سفید روسیه 
را به عنوان یکی از کشورهای «حامی تروریسم دولتی« 
معرفــی کند.همچنین الوروف وزیر خارجه روســیه در 
تمــاس تلفنی با همتای آمریکایی خــود به او گفته که 
وعده واشــنگتن برای معاف کــردن محصوالت غذایی 
روسیه از تحریم ها محقق نشده است.آمار منتشرشده از 
ســوی دفتر آمار اتحادیه اروپا موسوم به »یورو استات«، 
نشان می دهد که در ماه جوالی نرخ تورم در حوزه یورو 
به باالترین میزان در تاریخ این مجموعه رسیده است.این 
آمار فاصله نســبتا زیادی با میزان تورم انتظاری و بسیار 
بیشــتر از هدف گذاری تورم ۲ درصدی از ســوی بانک 
مرکزی اتحادیه اروپا دارد.روزنامه انگلیســی »گاردین« 
در گزارشــی به قلم »ســایمون جنکینز« به ناکارآمدی 
تحریم های غرب علیه مســکو به دلیــل جنگ اوکراین 
اشــاره کرد و نوشت که ارزش »روبل« واحد پول روسیه 
رو به افزایش اســت و »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روسیه قوی تر از هر زمانی شــده است و تحریم های ما 
نتیجه عکس داده است.روزنامه نیویورک تایمز با اشاره 
به بن بست در روابط روســیه و غرب و نقش مسکو در 
تامین گاز طبیعی اروپا نوشت، کشورهای این قاره برای 
حفظ منابع جدید انرژی در شــرایط بغرنج و دشــواری 

بسر می برند.

همزمان با تشدید بحران انرژی و غذایی در اتحادیه اروپا صورت گرفت

اذعان اروپا به ناتوانی در تحریم روسیه

هواداران صدر یورش به پارلمان عراق و مسدودسازی خیابان ها را تکرار کردند 

بازی در زمین آشوب سازان به جای همگرایی سازنده

علی تتماج 

شی جین پینگ رییس جمهوری چین دیروز در واکنش به تحرکات آمریکا علیه 
تمامیت ارضی کشــور از جمله در تایوان، بر ضرورت ترقی ارتش این کشــور در 

سطح »کالس جهانی« تاکید کرد.
رئیــس جمهوری چین و دبیرکل حزب کمونیســت این کشــور تصریح کرد: با 
توجه به شــرایط بــی ثبات جهان، امنیت ملی چین به فراخور شــرایط فعلی با 
بی ثباتی و عدم اطمینان بیشــتری مواجه است.شی  بر ضرورت تربیت نیروهای 
نظامی حرفه ای با اســتفاده از جدیدترین فن آوری ها تاکید و خاطرنشان کرد: 
نیروی نظامی این کشــور باید آموزشهای الزم بر اساس تغییرات ایجاد شده در 
شــرایط جدید جهان را کسب کند.وی تاکید کرد: پرورش کارکنان نظامی حرفه 
ای برای تبدیل شدن نیروهای مسلح چین به یک ارتش در سطح کالس جهانی 
بســیار حایز اهمیت اســت.رئیس جمهوری چین افزود: ارتش چین موفق شده 
اســت با اعمال اصالحات در بخش منابع انســانی خود به دستاوردهای تاریخی 
پس از هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیســت چین در ۲۰۱۲ دست یابد.شی 

همچنین بر ضــرورت افزایش دانش نظامی برپایه فن آوری های نوین در ارتش 
چیــن تاکید کرد.رئیس جمهوری چین این اظهــارات را در حالی بیان کرد که 
پیش تر، »تان کفی« ســخنگوی وزارت دفاع چین روز ســه شنبه در واکنش به 
سفر احتمالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان اعالم کرد 
که درصورت انجام شــدن این سفر، ارتش چین بیکار نخواهد نشست.به گزارش 
تارنمــای روزنامه گلوبال تایمز چین، این مقــام نظامی چین تاکید کرد چنانچه 

آمریکا بر ســفر نانسی پلوسی به تایوان پافشاری کند، ارتش چین بیکار نخواهد 
نشــت و اقداماتی قوی برای خنثی کردن هر گونه مداخله گری خارجی و تالش 
های جدایی طلبانه انجام خواهد داد.شبکه خبری سی ان ان گزارش داده احتماالً 
سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان انجام خواهد شد.»جاش راگین«، 
خبرنگار شبکه خبری سی ان ان به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته انتظار می رود 
ســفر هفته آینده پلوسی به تایوان انجام شود. با وجود این دفتر پلوسی گفته که 
انجام این ســفر ممکن است هر چند هنوز قطعی نیست. در همین حال مقامات 
آمریکا و ژاپن به منظور گســترش همکاری های اقتصادی و مقابله با نفوذ چین و 
روسیه در منطقه با یکدیگر گفتگو کردند.کویچی هاگیودا، وزیر بازرگانی ژاپن در 
مورد دیدار با مقامات آمریکا و پیشــبرد اهداف اقتصادی و مقابله با چین گفت: 
دو متحد دیرینه در جریان نشست وزیران اقتصادی دو به عالوه دو در واشنگتن 
بر ایجاد یک مرکز تحقیقاتی مشــترک جدید برای تولید نیمه هادی های نســل 

جدید با یکدیگر به توافق رسیدند.

 »شی« در واکنش به رفتارهای بحران ساز آمریکا در تایوان 
خواستار شد 

 ارتقاء ارتش چین 
در سطح »کالس جهانی« 


