
 سومالی: ســازمان ملل متحد درباره قطحی در 
ســومالی هشــدار داد و تاکید کرد صد ها هزار نفر 
از مردم ســومالی با ناامنی غذایی مواجه هســتند.
استفان دوجاریک، ســخنگوی سازمان ملل متحد 
در نشســتی خبری در نیویــورک اعالم کرد: پس 
از چهــار فصل متوالی خشکســالی در ســومالی، 
فصــل پنجم، پس از خشکســالی ثبت شــده در 
۴۰ ســال پیش احتمــاال فاجعــه بارترین خواهد 
بــود.از ماه ژانویه تا کنون دســت کم ۵۰۰ کودک 
 بــه دلیل ســوء تغذیــه و بیماری جــان خود را 

از دست داده اند.

 روسیه: نظرســنجی تازه مرکز تحقیقات افکار 
عمومی روسیه نشــان می دهد که اعتماد مردم به 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور به ۸۱.۳ 
درصد رسیده است. همچنین میزان محبوبیت وی 
در میان مردم روسیه به ۷۸.۳ درصد رسیده است.
این نظرسنجی با شرکت ۱۶۰۰ شهروند روسیه از  

اول تا هفتم ماه اوت برگزار شد.

 چین: پنج شــرکت بزرگ دولتــی چین برنامه 
خروج بازار سهام و ســرمایه آمریکا را در بحبوحه 
افزایش تنش هــا میان آمریکا و چین اعالم کردند؛ 
اقدامــی که می تواند یکی از تبعات مداخله جویی 
اخیر واشــنگتن در امور داخلی چین و سفر نانسی 
پلوسی به تایوان باشد.اعالم خروج ۵ شرکت چینی 
از فهرست ســهام نظارتی آمریکا درمیانه افزایش 
تنش ها میان دو کشــور و ســختگیری های دائمی 
آمریکا بر روی تمامی شرکت های چینی به عنوان 

آنچه " جدایی مالی " می نامید، اتفاق افتاد.  

 لبنان: رئیس فراکســیون »الوفاء للمقاومة« در 
پارلمان لبنان با هشــدار به رژیم صهیونیستی در 
خصوص ترســیم مرزهای دریایــی، تأکید کرد که 
حســاب مقاومت با صهیونیســت ها تسویه نشده 
اســت. »محمد رعد« با اشــاره به ترسیم مرزهای 
دریایی با رژیم صهیونیســتی گفــت که حزب اهلل 
منتظر آمــدن »آموس هوچشــتاین« فرســتاده 
آمریکایی از فلســطین اشــغالی است اما »ما برای 

مدت طوالنی منتظر نخواهیم ماند«.

 یمن: ائتالف ســعودی از آغاز آتش بس یمن در 
سیزدهم فروردین تا کنون ۲۵۵۷۶ بار آن را نقض 
کرده است.»المیادین« اعالم کرد، ائتالف سعودی 
در ۱۰ روز ابتدایی از سومین دور تمدید آتش بس 
یعنی از سوم آگوســت تا دوازدهم آگوست ۱۵۶۸ 

بار این آتش بس را نقض کرده است.

 فرانســه: پلیس فرانســه اردوگاه مهاجران در 
کانــال »اورک« پاریس را که ۲۸۱ مرد تنها در آن 
اقامت داشــتند، تخلیه و تعدادی از مهاجران را در 
خیابان رها کرد.پیشــتر در چارچوب برنامه تخلیه 
اردوگاه کانــال اورک  در پاریس، زنان و خانواده ها 
از این اردوگاه به محل دیگری منتقل شدند. پلیس 
تعدادی از ۲۸۱ مرد باقی مانده را به مراکزی برای 
بررســی وضعیت فرســتاد و حدود ۸۰ تن نیز در 

خیابان رها شدند.

 اردوغان در رویای 
ریاست جمهوری مادام العمر 

در اقدامی که بیانگر طرح برای رســیدن به ریاست 
جمهــوری مادام العمر اســت، رئیس جمهور ترکیه 
در پیامــی به مناســبت ســالروز تاســیس حزب 
عدالت و توســعه، تاکید کرد که ســران این حزب 
 مصمم به پیــروزی در انتخابات ریاســت جمهوری

۲۰۲۳ هستند.
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه و رهبر 
حزب عدالت و توســعه در این کشور، ضمن اشاره 
به پیروزی های انتخاباتی اش از بدو تاســیس حزب 
تاکنــون، تاکید کرد که آن ها مصمم به پیروزی در 
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال ۲۰۲۳ 
هســتند.رئیس جمهور ترکیه افــزود: وقتی امروز 
به گذشــته نــگاه می کنیم، با خوشــحالی متوجه 
می شــویم که یــک کارزار دموکراتیــک و روندی 
توسعه محور یک قرنی را طی ۲۰ سال انجام پیش 
بردیم. ما مصمم هستیم که حزب عدالت و توسعه 
را بار دیگر به حزب پیــروز پای صندوق های رای 
انتخاباِت ریاست جمهوری و پارلمانی تبدیل کنیم؛ 
انتخاباتی که قرار است در سال ۲۰۲۳ برگزار شود.
پیش از این، فراکســیون پارلمانی حزب جمهوری 
خــواه خلق ترکیه اعالم کرد کــه »کمال قلیچدار 
اوغلو« رقیب ردوغان در انتخابات ریاست جمهوری 
این کشــور خواهد بــود. در این میــان در ادامه 
سیاســت های بحران ســاز اردوغان، مدیر شرکت 
ترکیــه ای »بایــکار« اعالم کرد که روند ســاخت 
کارخانــه تولید پهپــاد در اوکرایــن و چند مرکز 
تحقیقاتی در کنار آن، آغاز شــده است.قرار است 
شرکت بایکار ترکیه، پهپادهای »بیرقدار تی-بی۲« 
و »بیرقدار آکینجی« را نیز در کارخانه اوکراینی در 
حال ســاخت، تولید کند. از سوی دیگر »سلیمان 
ســویلو« وزیر کشــور ترکیه در حمله ای لفظی به 
»بشار اســد« رئیس جمهور ســوریه، کشورش را 
حامی ســوری ها و نظام سیاسی دمشق را »ظالم« 
توصیف کــرد. در همین حال رســانه های ترکیه 
گــزارش دادند که آنکارا ضمــن مخالفت با تاخیر 
در رونــد خرید جنگنده هــای »اف -۱۶«، به رغم 
مخالفت یونان، مذاکرات دربــاره این موضوع را با 

واشنگتن ادامه می دهد.

نیمچه گزارش

اف بی آی پس از بازرســی از اقامتگاه ترامپ مدعی یافتن 
یازده ســند محرمانه شد. پیش از این عنوان شده بود که 
آنها به دنبال اسناد هسته ای بوده اند. در این میان از یک 
سو ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا این اقدام اف بی 
آی را یک دروغ پردازی علیه خود دانســته بود و از سوی 
دیگر برخی محافل رسانه ای از احتمال محکومیت وی در 

دادگاه و محرومیتش برای حضور در انتخابات خبر دادند. 
مجموع این تحوالت در حالی روی داده است که نگاهی به 
تحوالت عرصه داخلی آمریکا حکایت از شرایطی چند الیه 
و نابسامان دارد که می تواند بر سرنوشت و اینده این کشور 
تاثیرات بسیاری داشته باشد. از یک سو جمهوریخواهان و 
شــخص ترامپ به دنبال بازگشت قدرت بوده و آمارها نیز 
از شــرایط به نســبت مطلوب انها برای انتخابات آبان ماه 

کنگره حکایت دارد.
 در نقطــه مقابل امــا دموکرات ها به ریاســت جمهوری 
بایدن به دلیل زنجیره بحران های داخلی بویژه بحران های 
اقتصادی، کرونا، چالشهای قومی و پیامدهای ازادی حمل 

ســالح و در یک کالم ناتوانی بایدن در اجرای وعده های 
انتخاباتی در وضعیت بحرانی قرار گرفته بگونه ای که نظر 
سنجی ها از شکســت ســنگین دموکرات ها در انتخابات 
حکایــت دارد. هر چنــد که بایدن طی ماه هــای اخیر با 
جنگ اوکراین، تحریک چین بر سر چین تایپه، و نمایش 
به اصطالح رویکــرد مقتدر در مذاکرات برجامی به دنبال 
قدرت نمایی و انحراف افکار عمومی از بحران های داخلی 
به عرصه خارجی بوده، که در نهایت ناتوانی در اجرای این 

طرح ها بر وضعیت بحرانی دموکرات ها افزوده است. 
در این شــرایط دموکرات ها که فعال ابزار قدرت کنگره را 
در دســت دارند برآنند تا با سیاســت پرونده سازی رقبا 

را از میــدان به در نمایند. بازگشــایی پرونده ۶ ژانویه یا 
همان حملــه به کنگــره، و اقداماتی کــه اف بی ای در 
لوای نام حفظ امنیت کشــور و مقابله با تحرکات مخرب 
ترامپ انجام می دهد در این چارچوب قابل تعریف اســت. 
بــه عبارتی دیگر آمریــکا امروز گرفتار نظــام یک جانبه 
گرایانه ای شده است که دیگر پذیرنده اصل انتخابات آزاد 
نمی باشد و ســعی دارد تا با خارج سازی رقیب از میدان 
انتخاباتی یک طرفه برگزار نمایــد. آنچه امروز در آمریکا 
مشاهده می شود غروب کردن خورشید دموکراسی ادعایی 
آمریکاســت که سندی دیگر بر زوال یک جانبه گرایی این 

کشور در صحنه جهانی ارزیابی می گردد.  

یادداشت

گزارش

وزیــر دفاع انگلیــس در حالی از شکســت در آنچه هدف 
حضور ناتو در افغانستان بوده سخن گفته است که کارنامه 
افغانستان با ۲۵ میلیون فقیر و گرسنه حکایت از ۲۰ سال 

جنایت اشغالگران و دیگر هیچ دارد. 
یک ســال پیش در حالی آمریکا و ناتو از افغانستان خارج 
شــدند که ۲۰ ســال با ادعای مقابله با تروریسم و تحقق 
رویای زندگی بهتر برای بشــریت به اشــغال این کشــور 
پرداختند. اکنون یک سال پس از خروجشان از افغانستان 
»بن واالس« وزیر دفاع انگلیس به شکســت در ۲۰ ســال 

جنگ افغانستان اعتراف کرد.
واالس در مراســم یادبود از صدها ســرباز انگلیسی کشته 
شده در جنگ افغانستان گفت: »برای هدف درست به آنجا 
رفتیم و ۲۰ ســال ماندیم، برای امنیت ، توسعه اقتصادی و 
آموزش کار کردیم اما شکست خوردیم.« وزیر دفاع انگلیس 
ادامــه داد: صحبت کــردن از شکســت در مقابل خانواده 
ســربازان انگلیس جان باخته در افغانستان این موضوع را 
برای این افراد تداعــی می کند که فرزندان آنها برای هیچ 
کشته شدند. واالس با بیان اینکه مردم افغانستان را پشت 
ســر خود رها کردیم، گفت: »غرب تمایلــی به ماندن در 
افغانســتان نداشت و ما این کشــور را به طالبان و شبکه 
حقانی واگذاریم کردیم.«وزیر دفاع انگلیس در پایان تاکید 
کرد: »زمانی که قرار نبود در افغانستان باقی بمانیم نباید در 
۲۰ سال پیش به این کشور می رفتیم.«.پیش از این »هوگو 
شورتر«، کاردار سفارت انگلیس در کابل گفته بود که برای 
صلــح و ثبات و پرداختن به نگرانی های مشــترک امنیتی 
گزینــه ای جز تعامل با طالبان وجــود ندارد.»جیم ریش« 
سناتور آمریکایی در آستانه سالگرد سقوط کابل با توجه به 
عدم مسئولیت پذیری دولت »جو بایدن« در خروج آشفته 
از افغانســتان در بیانیه ای گفت آمریکا دیگر به عنوان یک 

متحد قابل اعتماد در جهان دیده نمی شــود.»جیم ریش« 
ســناتور آمریکا و از اعضای کمیته روابط خارجی  مجلس 
ســنای آمریکا در بیانیه ای که در آســتانه سالگرد سقوط 
کابل و دولت پیشین افغانســتان در ۱۵ اوت )۲۴ مرداد( 
گفت دولت جو بایدن هیچ اقدامی برای جلب مجدد اعتماد 

متحدان و شرکای جهانی اش انجام نداده است.
ایــن ســخنان در حالی مطرح می شــود که در آســتانه 
یکسالگی فرار اشغالگران آمریکا و متحدانش از افغانستان، 
دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد 

می گوید که در حال حاضــر نزدیک به ۲۵ میلیون نفر در 
افغانســتان در فقر زندگی می کنند و ممکن اســت امسال 
۹۰۰ هزار فرصت شــغلی دیگر در بــازار کار از بین برود.
رامز االکبرف همانگ کننده کمک های بشــری ســازمان 
ملــل متحد، گفت: »امروز واقعیت غم انگیز این اســت که 
ســطح نیازها در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت پاسخگو 
فعاالن بشردوستانه در افغانستان است و بدون احیای یک 
اقتصاد، سیســتم بانکی کارآمد و یک تعامل طوالنی مدت 
و باثبات تر که از نو شــروع شــود، این امر محقق نخواهد 

شــد.«تحلیلگران مســایل اقتصادی نیــز وضعیت کنونی 
افغانستان را پر چالش می دانند.

»بحران بزرگ اقتصادی از ۲۰۱۹ شــروع شد تا اینکه فعاًل 
در فاجعه اقتصادی قرار داریــم. از یکطرف بیکاری وجود 
دارد و مطلــق پس انداز وجود ندارد و از طرف دیگر ارزش 

پول بسیار کاهش یافته است.«
طالبــان بلوکه کردن دارایی های افغانســتان را از ســوی 
آمریکا علت اوضاع بد اقتصادی می دانند.عبداللطیف نظری، 
معین وزارت اقتصاد طالبان گفت: »راه حل ما برای بهبود 
وضعیــت اقتصادی حمایت از صنایــع داخلی و راه اندازی 
پروژه های اقتصادی اســت.« آمریکا ۹ میلیارد دالر درآمد 
افغانســتان را مصادره و عمال به تحریم این کشور پرداخته 
اســت در حالی که با حمایت از داعش بر ناآرامی های این 
کشــور نیز دامــن می زند. این در حالی کــه چالش هایی 
همچون ســیل نیز بر این مشــکالت افزوده است.وزارت 
مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعالم کرد که بر اثر بارش 
شدید باران و وقوع سیل در افغانستان تلفات جانی و مالی 

به ساکنان مناطق مختلف این کشور وارد شده است.
»شــرف الدین مســلم«، معاون وزیر مبــارزه به حوادث 
طبیعی طالبان، افزود: در نتیجه سیل چندین جاده اصلی 
از جملــه جاده کابل به غزنی و همچنیــن جاده بامیان و 
پکتیا نیز مســدود شده اســت.همچنین آمارهای رسمی 
وزارت رســیدگی با حوادث نشــان می دهند که در نتیجه 
سیل در مناطق مختلف افغانستان صدها خانه ویران شده 
و هزارن هکتار زمین نیز تخریب شــده است. براساس این 
آمارها، براثر وقوع ســیل طی دو روز گذشته در ۷ والیت 
افغانســتان ۱۰ تن جان خود را از دســت داده و چندین 
نفر مفقود شــده و تاکنون از وضعیت این افراد خبری در 

دسترس نیست.

ونده  ابعاد  یک پر
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»الکساندر دارچی یِف« مسئول دفتر آمریکای شمالی در 
وزارت امور خارجه روســیه درباره حرکت واشنگتن به 

سمت نقطه بدون بازگشت اخطار داد.
این دیپلمات ارشــد روس در پاســخ به ســوالی درباره 
احتمال تیرگی بیشــتر در روابط دیپلماتیک مســکو و 
واشــنگتن گفت: »مایل نیستم به گمانه زنی های فرضی 
در این زمینــه بپردازم که در ایــن اوضاع متالطم چه 
چیــزی ممکن اســت و چــه چیزی ممکن نیســت«.
او در ادامــه، غربی ها به رهبری آمریــکا را به »پایمال 
کردن قوانین بین المللی و هنجارهای قطعی در رســوم 
دیپلماتیــک« متهــم کرد.دارچی یف گفــت: »در این 
زمینه مایل هســتم به طرحی اشــاره کنم که در حال 
حاضر در کنگره مورد بحث اســت تا روســیه را کشور 
حامی تروریســم معرفی کند«.او همچنین درباره اقدام 
آمریکا در زمینه مصادره اموال متعلق به روســیه به نفع 
اوکراین گفت: »به آمریکایی هــا درباره عواقب دردناک 
چنین اقداماتی هشــدار داده ایم که موجب لطمه دائمی 
به روابط دو جانبه شده و به نفع ما و آن ها نخواهد بود«.
دارچی یف هشــدار داد، نفوذ آمریکا در اوکراین تا حدی 
افزایش یافته است که »آمریکایی ها به شکل فزاینده ای، 
بیشتر و بیشتر در حال تبدیل شدن به یکی از طرف های 

مستقیم درگیری است«.
الزم به ذکر اســت  وزیر دفاع اســتونی در اظهاراتی از 
اجــرای یک طرح موشــکی با فنالند به منظور بســتن 
دریــای بالتیک به روی نیروهای روســیه و تالش برای 
تبدیل آن به »دریای ناتو« خبر داد. »هانو پوکور« وزیر 
دفاع اســتونی اعالم کرد که تالین )پایتخت استونی( و 
هلســینکی )پایتخت فنالند( در مورد یکپارچه ســازی 
پرتاب کننده های موشــک های ساحلی که این دو عضو 

ناتو را قادر به محاصره نیروی دریایی روســیه در خلیج 
فنالند می ســازد، گفت وگو کرده اند. این مقام، با تکرار 
اظهاراتــی که پیش از این توســط رهبران لهســتان و 
لیتوانی بیان شده بود، افزود: این امر دریای بالتیک را به 
"دریای ناتو" بدل می کند.در این میان در حوزه نظامی 
خبر می رســد وزارت دفاع روســیه از تسلط ارتش این 
کشور بر یک روستای دیگر در استان دونتسک در شرق 
اوکراین خبر داد.ارتش آمریکا در بیانیه ای از اعزام حدود 
۲۶۰ ســرباز از پایگاه ایالت کنتاکی این کشــور به اروپا 
در پاییز امسال برای حضور در جنگ اوکراین خبر داد.

این در حالی است که آمریکا با مجموعه ای از بحران های 
داخلی مواجه اســت چنانکه  هفته نامه نیوزویک نوشت: 
برخی از ســاکنان ایالــت کالیفرنیای آمریــکا به دلیل 
وضعیــت اقتصادی کنونی و تورم بــاال، مجبور به تهیه 
مواد غذایی ارزان از مکزیک شده اند.مجلس نمایندگان 
آمریکا، بســته ۴۳۰ میلیــارد دالری برای پایین آوردن 
تورم را تصویب کرد. این بســته که شامل ۷۵۵ صفحه 
اســت، پیشــنهاد ات مختلفی را                            از جمله پایین آوردن 
کســری بودجه فدرال، کاهــش هزینــه درمانی برای 
شــهروندان و مقابلــه با تغییــرات آب و هوایی را برای 
اجرا به کاخ ســفید ابالغ می کند. از سوی دیگر کنگره 
اتحادیه های تجاری انگلیس طی گزارشی اعالم کرد که 
نرخ افزایش دســتمزدها در این کشور امسال ۸ درصد 
پایین تــر از نرخ تورم خواهد بود.بر اســاس این گزارش 
استانداردهای زندگی در انگلیس با رقم بی سابقه ۷.۷۵ 
درصد برای سال جاری عقب نشینی خواهد کرد؛  چراکه 
بانک مرکزی انگلیس پیش بینــی کرده که نرخ تورم تا 
پایان امسال به ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت، اما نرخ 

دستمزدها فقط ۵.۲۵ درصد باال خواهد رفت.

همزمان با تشدید تحرکات نظامی واشنگتن در کی یف صورت گرفت

اخطار روسیه به آمریکا در خصوص نقطه بی بازگشت
چارچوب هماهنگی عــراق طی بیانیه ای اعالم کرد که 
تنها راه حل مشکالت عراق گفتگو و تفاهم است و هیچ 
جناحی نمی تواند اراده ملت عراق را تحت هیچ شرایطی 

مصادره کند.
چارچــوب هماهنگــی شــیعی، طی بیانیــه ای از همه 
گروه های عراقی که از دولت و نهادهای آن دفاع کردند، 
قدردانی و تأکید کرد که هیچ طرفی نمی تواند اراده ملت 

عراق را به هر بهانه ای مصادره کند.
در این بیانیه آمده اســت: چارچــوب هماهنگی از تمام 
مردم عراق از گروه ها و اقشــار مختلف اجتماعی که در 
بغداد، پایتخت سیاســی و در بصــره قهرمان و پایتخت 
اقتصــادی و نینوا مهــد آزادی و رهایــی، در مواجهه 
بــا تالش ها بــرای لغو حکومت، در صحنــه حاضر و به 
دفــاع از دولــت و نهادهای قانون اساســی آن، به ویژه 
قــوه قضائیه پرداختند، عمیقاً قدردانی و سپاســگزاری 
می کند. چارچوب هماهنگی همبســتگی خود را با اراده 
تظاهرکنندگان مبنی بر یک زندگی آزاد و شرافتمندانه 
و ایجاد یک دولت ملی اســت، اعــالم می کند.چارچوب 
هماهنگی در بیانیه خود آورده اســت: ما به ملت عراق 
متعهد می شــویم که برای رســیدن به خواسته هایشان 
سخت و مســتمر تالش کنیم و تا زمانی که این اهداف 
کالن ملــی به امیدها، آرزوها و جاه طلبی های این مردم 
در برابری و عدالت اجتماعی پیوند خورده باشــد، عدول 
نخواهیــم کرد. از همه مهمتر اینکه این کشــور فقط از 
طریق گفتگو و تفاهم بین همه فرزندانش اداره می شود 
و هیچ طرفی نمی تواند اراده همه را تحت هیچ شرایطی 
مصادره کند. از صبر، تعهد، تالش فراوان و حضور فعال 
شــما که ثابت کردید که عراق کشــور تمدن، ارزش ها، 
تنــوع و وحدت ملی اســت، سپاســگزارم. همچنین از 

کمیته ســازماندهی، کمیته های فرعی آن و رسانه ها که 
همگی برای نشــان دادن تصویر زیبای تظاهرات شــما 
همکاری کردند، تشــکر و قدردانی می کنیم. ما همیشه 

در همه عرصه ها و موقعیت ها با شما خواهیم بود.
از سوی دیگر رئیس فراکسیون دولت قانون عراق، گفت: 
عراقی هــا خواهان آن هســتند که نهاد هــای حکومتی 
فعالیــت کنند، نه اینکــه بدون هیچ توجیه شــرعی و 
قانونــی، فعالیت آن هــا متوقف شــود.نوری المالکی با 
صدور بیانیــه ای تاکید کرد تظاهرات گســترده ای که 
بــه دعوت چارچــوب هماهنگی برگزار شــد، این پیام 
روشــن را فرســتاد که مردم عراق از دفاع از مشروعیت 
حاکمیــت و نهاد های قانونی در قــوه مقننه و قضایی، 
حمایت می کنند. قیس الخزعلی در واکنش به تظاهرات 
طرفــداران چارچوب هماهنگی در بغداد گفت، با شــما 
درباره ادامه حرکت در مســیر ساختن حاکمیت و دفاع 
از آن و تســریع در تشــکیل دولت برای عمل کردن به 
وظایفش و ارائه خدمات مناسب به ملت، پیمان می بندم.

همچنین »ایاد عالوی« نخست وزیر اسبق عراق خواستار 
برگزاری جلســه پارلمان در هر کجای این کشور برای 
انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه جدید شد.پس از 
آنکه جریان صدر خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام 
در عراق شــد، حزب »دموکراتیک کردستان« عراق در 
بیانیه ای شرط موافقت با برگزاری انتخابات زودهنگام را 
اعالم کرد.حزب دموکراتیک کردستان در بیانیه مذکور، 
شرط خود را اینگونه اعالم کرد: »برای تحقق اصالحات 
و تغییــر، می تــوان روی برگزاری انتخابــات زودهنگام 
توافــق کرد؛ اما قبل از آن، همه شــرکت کنندگان باید 
تعهد دهند که نتیجه نهایی را -همان گونه که هســت- 

می پذیرند و تجربه انتخابات قبلی تکرار نشود«.

هشدار چارچوب هماهنگی

 هیچ جناحی نمی تواند اراده ملت عراق را مصادره کند

وقتی وزیر دفاع انگلیس به شکست در جنگ افغانستان اعتراف می کند

20 سال جنایت اشغالگران و دیگر هیچ

کمیته ملی فلسطین برای تحریم اســرائیل با صدور بیانیه ای به برخورد دوگانه 
غــرب در تعامل با جنگ اوکراین و غزه اعتراض کرد و کشــورهای سازشــگر را 

شریک جنایات صهیونیستی در غزه خواند.
»کمیته ملی فلســطین برای تحریم اسرائیل« )BNC( بزرگترین ائتالف احزاب 
سیاســی فلســطین که جنبش جهانی »بایکوت، عدم ســرمایه گذاری و تحریم 
اســرائیل« )BDS( را رهبری می کند در بیانیه های خواســتار تشــدید مقاومت 
مردمی و تشــدید تحریم رژیم صهیونیستی در واکنش به جنایات این رژیم علیه 

مردم محاصره شده غزه شد.
در این بیانیه آمده اســت، کمیته ملی فلســطین برای تحریم اسرائیل عالوه بر 
اینکه دولت های آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا را شــریک جنایات صهیونیستی 
علیه ملت فلســطین می داند، معتقد است کشــورهای عربی که به عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی روی آورده اند نیز با ائتالف های امنیتی-نظامی خود 
با اســرائیل و خیانت به مسأله فلسطین، شــریک این جنایات هستند.در بخش 
دیگری از این بیانیه آمده: بار دیگر تأکید می کنیم اســتانداردهای دوگانه غرب 

در نحوه برخورد با جنگ اوکراین از یک ســو و جنگ وحشیانه رژیم اشغالگر به 
نوار غزه از ســوی دیگر، دردناک و دلخراش اســت. رژیم اشغالگر که دهها سال 
است بر قلب ما چنبره انداخته تنها در غرب ساخته نشده بلکه همچنان از طرف 
همین غرِب غرق شــده در استعمار نو و نژادپرستی قدیم، مسلح و حمایت مالی 
می شــود.در ادامه بیانیه مذکور به محاصره پانزده ســاله غزه اشاره شده و آمده 
است، برخی کارشناســان قانون بین الملل معتقدند این محاصره وحشیانه رژیم 
صهیونیستی، مقدمه نسل کشی بخشی از ملت فلسطین است. الزم به ذکر است 
نظامیان صهیونیســت با وجود اعالم آتش بس در غزه، کشــاورزان فلسطینی در 
شرق خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند.نیروی هوایی ارتش 
رژیم صهیونیســتی نیز با پخش اعالمیه هایی بر فراز قنیطره، به ارتش سوریه در 

خصوص همکاری با حزب اهلل هشدار داد. خبر دیگر آنکه نتایج آخرین نظرسنجی 
انجام شده در فلسطین اشغالی نشان می دهد، جنایات الپید علیه فلسطینی ها به 
مذاق صهیونیســت ها خوش آمده و میزان رضایت شهرک نشینان صهیونیست  از 

»یائیر الپید« بعد از جنگ سه روزه با غزه افزایش یافته است.
در این میان شــماری از فعاالن و حامیان ملت فلســطین در سه کشور اروپایی 
با برگزاری تجمع اعتراض آمیز، رژیم صهیونیســتی را یک رژیم آپارتاید توصیف 
کرده و جنایات صهیونیست ها علیه ملت فلسطین بویژه جنایات های اخیرشان 
علیه اهالی غزه را محکوم کردند.صدها نفر از شهروندان انگلیسی تجمع اعتراض 
آمیــزی را علیه تجاوزگری اخیر رژیم صهیونیســتی در غزه و رفتار آپارتاید این 
رژیم علیه ملت فلســطین برگزار کردند.شرکت کنندگان در این تجمع خواهان 
توقف شــهرک سازی در سرزمین فلســطین و رفع محاصره نوار غزه شدند.شهر 
مادرید نیز شــاهد تجمع فعاالن حامی ملت فلســطین بــود.در این میان منابع 
فلسطینی از طرح رژیم صهیونیستی برای تقویت شهرک سازی در استان سلفیت 

واقع در شمال کرانه باختری خبر دادند.

 استاندارد دوگانه غرب در خصوص 
جنگ اوکراین و غزه دردناک است

فرامرز اصغری


