
 عملیات شهادت طلبانه الخلیل
پاسخی به جنایات اشغالگران 

دو جنبــش جهــاد اســامی و حمــاس عملیات 
استشــهادی یک جوان فلسطینی با ساح سرد در 
شــهرک »کریات اربع« واقع در شرق شهر الخلیل 
را تبریک گفته آن را »پاســخ طبیعی به تشــدید 

جنایات رژیم اشغالگر« برشمردند.
القانوع« ســخنگوی جنبش حماس،  »عبداللطیف 
عملیات شــهادت طلبانه یک جوان فلســطینی در 
نزدیکی شهرک »کریات اربع« در شرق شهر الخلیل 
را که به زخمی شدن یک نظامی صهیونیست منجر 
شد، تبریک گفت.سخنگوی حماس تأکید کرد: این 
عملیات »نتیجه طبیعی تشدید جنایات رژیم اشغالگر 

در حق ملت فلسطین، اسرا و مقدسات ماست«.
جنبش جهاد اســامی فلســطین هم در بیانیه ای 
این عملیات شهادت طلبانه »فادی محمد غطاس« 
از اهالــی اردوگاه الدهیشــه در بیت لحم را تبریک 
گفت و اعام کرد که این عملیات پاسخی طبیعی 
و مشروع به تشدید عملیات قتل و بازداشت در حق 
ملت فلســطین در قدس اشــغالی و کرانه باختری 
اســت. کرانه باختری طی یک هفته گذشته شاهد 
افزایش تیراندازی هــا و درگیری در چندین نقطه 
بود که طی آن ســه فلسطینی به شهادت رسیده و 

۱۲ صهیونیست نیز زخمی شدند.
در ایــن میان یک نهاد وابســته به ســازمان ملل 
گزارش داد که رژیم صهیونیســتی از سال ۲۰۰۹ 
تاکنون، بیش از ۸ هزار خانه متعلق به فلسطینیان 
را تخریــب کرده که موجب آوارگی و بی ســرپناه 
شــدن هزاران نفــر شــده اســت.دفتر هماهنگ 
کننده امور انســانی سازمان ملل در اراضی اشغالی 
موســوم به اوچا در این گزارش اعام کرد که رژیم 
صهیونیســتی در مجموع ۸۷۴۶ خانه و ساختمان 
متعلق به فلســطینیان را از ســال ۲۰۰۹ تا اواخر 
آگوست گذشــته تخریب کرده است.منابع خبری 
اعام کردند یک اســیر فلسطینی به دلیل سیاست 
اهمال کاری پزشکان صهیونیست به شهادت رسید. 
او نزدیــک به دو ماه پیش تنها به دلیل نداشــتن 
مجوز عبور بازداشت شده بود. پزشکان صهیونیست 
با وجود اینکه می دانستند او به ویروس مبتا شده 
است با قصور پزشــکی موجب شهادت ابو محامید 
شدند. در این میان پس از عادی سازی کامل روابط 
دیپلماتیک ترکیه و رژیم صهیونیستی، رسانه های 
عبری گــزارش دادند که یک ناوچــه ترکیه ای به 
همراه ناو موشــکی آمریکا در شــمال غرب اراضی 
اشــغالی پهلو گرفته است. در مقابل»ماریا زاخاروا« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای 
اعام کرد: »ما تحرکات غیرمسئوالنه مشابه از سوی 
اسرائیل را کامًا نامشروع می دانیم و قاطعانه آن ها 
را محکوم می کنیم«.این مقام روس متذکر شد که 
حمات اســرائیلی ها نقض حق حاکمیت سوریه و 

هنجارهای اساسی قوانین بین المللی هستند.

نیمچه گزارش

کالهبرداری از اروپا 
 

اتحادیه اروپا این روزها با بحران های دوگانه غذایی 
و انرژی مواجه شــده است بگونه ای که از یک سو 
تورم افسارگســیخته بســیاری از این کشورها را 
فراگرفته و از سوی دیگر ناتوانی دولت ها در تامین 
نیازهای مردم موجب خیابانی شــدن اعتراض های 

مردمی شده است. 
این وضعیت در حالی بر اروپا حاکم شــده اســت 
که نگاهی به روند تحــوالت اروپا و جنگ اوکراین 
بیانگر نکته ای کلیدی به نــام کاهبرداری آمریکا 
از اروپاست. کشــورهای اروپایی در حالی با طناب 
آمریکا وارده چاه جنگ با روسیه شدند که از همان 
روزهای نخست جنگ واشنگتن به آنها وعده تامین 
نیازهای غذایی و انرژی به صورت مســتقیم و یا از 
طریق کشورهای جایگزین را دارد. اکنون در حالی 
ماه هــا از این جنگ می گذرد کــه آمارها از منافع 
اقتصادی گسترده آمریکا از این جنگ با سرکیسه 

کردن کشورهای اروپایی حکایت دارد. 
نخســت آنکه اروپا در حالــی واردات گاز و نفت از 
روســیه را قطع کرد که به دلیل ناتوانی کشورهای 
عربی، آفریقایی در تامین نیازهای اروپا، آمریکا به 
دنبال تبدیل شدن به منبع اصلی تامین انرژی اروپا 
شده است هرچند که توان تامین نیازهای گسترده 
اروپــا را ندارد امــا در ازای همان میــزان انرژی 

صادراتی به اروپا مبالغ هنگفتی دریافت می کند. 
دوم آنکه اروپا با تحریم روسیه عما در حوزه مواد 
غذایــی نیز با خــود تحریمی مواجه شــد و امروز 
این آمریکاســت که به دنبال سلطه بر بازار غذایی 
اروپا می باشــد. به عبارتی دیگر آمریکا با سلطه بر 
منابع انرژی اروپا سران این کشورها را مطیع خود 
می سازد و با در دست گرفتن غذا اروپا، مردم اروپا 

را به همراهی با خود سوق می دهد. 
سوم آنکه هر چند که اروپایی ها از تولید کنندگان 
ســاح می باشــند اما به اذعــان بــورل انبارهای 
تســلیحاتی این قاره توان تامیــن نیازهای جنگ 
اوکراین را ندارد لذا اجبارا باید بازار مصرفی باشــد 
برای تســلیحات آمریکایی. بــه عبارتی آمریکا در 
کنار فروش تســلیحات به اوکراین، ســاح ها را به 
اروپا نیز می فروشد تا به نام آنها در اختیار اوکراین 
قــرار گیرد. به عبارتــی دقیق تر آمریــکا در یک 
کاهبرداری آشکار در ســه حوزه انرژی، غذایی و 
تسلیحاتی در حال سرکیسه کردن و کاه برداری از 
اروپا می باشــد در حالی که در ظاهر ادعای مقابله 

با روسیه و چین را سر می دهد. 
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همزمان با اوج گیری بحــران اقتصادی در اروپا، از یک 
ســو اعتراض ها به جنگ شــدت گرفتــه چنانکه مردم 
آلمــان در اعتراض به اقدام شــرکت »راینمیتال« برای 
تولید و ارســال اسلحه به اوکراین، تاش کردند ورودی 
این شــرکت را مســدود کنند که با مقابله پلیس آلمان 
مواجه شدند و از ســوی دیگر در بسیاری از کشورها از 
جمله انگلیس، فرانســه و آلمان اعتصاب های سراسری 

در جریان است. 
به گزارش دویچه وله، آلمان پنجمین صادرکننده اسلحه 
در جهان اســت. پلیس در شهر کاسل از اسپری فلفل و 
باتوم علیه معترضان استفاده کرد و سپس این تظاهرات 
به درگیری خشونت بار منجر شد. افسران می گویند که 
معترضان شروع به پرتاب اشیا به سمت آن ها کرده اند و 
در این میان حداقل یک نفر دستگیر شد.فعاالن جنبش 
خلع ســاح که به عنوان »فعاالن ضد جنِگ راینمتال« 
شناخته می شوند، خواســتار تظاهرات در سراسر کشور 
برای توقف تولید و تحویل ســاح، از جمله برای جنگ 
در اوکراین، شــدند. در ایــن میان وزیر امــور خارجه 
مجارســتان می گوید شهروندان اروپایی هزینه جنگی را 
می پردازند، که هیچ مســئولیتی در شروع آن نداشته اند 
و ســران اروپا هم در محافظت از شهروندانشان شکست 
خورده اند. کاهش ۴۰ درصدی صادرات گاز روســیه به 
اروپا موجب شده است که قیمت سوخت در کشورهای 
اروپایــی جهش پیدا کند به طــوری که در حال حاضر 
سهم سوخت در سبد هزینه خانوار بریتانیا دو برابر شده 
است. آژانس آمار اتحادیه اروپا اعام کرد که بیکاری در 
منطقه یورو در ماه جوالی به کمترین میزان ثبت شده 
خود یعنی ۶.۶ درصد از جمعیت فعال رسید.وزارت کار 
ایاالت متحــده اعام کرد که اقتصاد این کشــور در ماه 

آگوســت ۳۱۵ هزار شغل ایجاد کرد که باالتر از تخمین 
بازار است، با این حال، نرخ بیکاری به ۳.۷ درصد افزایش 

یافت.
رســانه آلمانی ان تــی وی در مطلبی از به خطر افتادن 
اهداف ذخیره سازی گاز آلمان برای زمستان با توجه به 
توقف عرضه از روسیه از طریق خط لوله نورد استریم ۱ 
خبر داد. چارلز میشــل رئیس شورای اروپایی در گفتگو 
با چندین رســانه بین المللی ضمن هشدار به کشورهای 
اروپایی در تکروی در زمینه سیاســت انرِژی، کمیسیون 
اروپا را متهــم کرد که در مبارزه با هزینه های روزافزون 
انرژی وقــت را تلف کرده و تنبلی می کند. در این میان 
در پایان نشســت شــورای دفاعی فرانســه به ریاست 
مکرون، بر همبســتگی اروپایی و به ویــژه تبادل گاز و 
برق با اسپانیا و آلمان تاکید شد. تحقیقات اخیر انجمن 
تولیدکنندگان انگلیس نشان می دهد افزیش قیمت های 
قبوض بــرق و گاز در این کشــور، از هر ۱۰ شــرکت 
تولیدی، ۶ شــرکت در معرض تعطیلــی قرار می گیرند. 
مدیرکل یکی از شــرکت های اصلــی راه آهن انگلیس 
حین جنجال بر سر زورآزمایی کارکنان با کارفرمایان و 
اتحادیه ها و هرج و مرج در خطوط ریلی در ماه گذشته، 
اســتعفا کرد.برآوردها نشــان می دهد اتحادیه اروپا گاز 
کافی برای پشت سرگذاشتن زمستان پیش رو را ندارد. 
اتحادیه اروپا درحالیکه خود اخیرا به صورت یکجانبه از 
چند توافق و قرارداد با روســیه خارج شــده، اعام کرد 
که انتظار دارد مســکو به قراردادهای انرژی مورد توافق 
احترام بگذارد.رادیو و تلویزیون بلژیک به نقل از سازمان 
خدمات اجتماعی این کشور گزارش داد که ممکن است 
۸۰ درصــد از خانوارهای بروکســل در پرداخت قبوض 

خود با مشکل مواجه شوند.

بحران اقتصادی مردم اروپا را به خیابان ها کشاند

از تظاهرات ضد جنگ تا اعتصاب سراسری 
سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در بحرین 
انتقاد کرد و از مقامات بحرینی خواستار آزادی فوری و 

بدون قید و شرط زندانیان شد.
 سازمان عفو بین الملل با انتقاد از وضعیت وخیم حقوق 
بشــر در بحرین ســندی را در خصوص وضعیت پرونده 
حقوق بشــری این کشور منتشــر کرد.سازمان عفو بین 
الملل از مقامات بحرینی خواســت بــه اعتصاب غذای 
دکتر » عبدالجلیل السنکیس« زندانی سیاسی بحرینی، 
عدم مراقبت های پزشکی و فقدان امکانات بهداشتی در 
زندان ها رسیدگی کنند. این سازمان همچنین خواستار 
عدم جاسوســی از فعــاالن و منتقدان بــا نرم افزارهای 
جاسوسی پگاسوس شد.این ســازمان با تاکید بر نقض 
حقوق زندانیان سیاسی و ســرکوب آزادی بیان در این 
کشــور، از مقامات بحرینی خواست تا حکم » شیخ علی 

سلمان« فعال بحرینی را لغو و فورا او را آزاد کنند.
ســازمان عفو بین الملــل از رژیم آل خلیفه خواســت 
اســتقال و بی طرفی نهادهای ملی حقوق بشر، به ویژه 
نهادهایی را که توســط خود دولت تأســیس شــده اند، 
تضمین کند. این سازمان حقوق بشری همچنین تاکید 
کــرد که آل خلیفه باید از همــه زندانیان به طور کامل 
در برابر شــکنجه و ســایر بدرفتاری ها محافظت کند و 
تحقیقاتــی موثر، بی طرفانه و مســتقل در مورد تمامی 
گزارش های شــکنجه زندانیان انجام دهد.ســازمان عفو 
بین الملل از مقامات بحرین خواست تا همه کسانی را که 
صرفا به سبب فعالیت های مسالمت آمیز برای دستیابی 
به حقوق انسانی خود در زمینه آزادی بیان و تظاهرات، 
زندانی شدند، فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد و همه 
اتهام ها علیه آن ها را لغو کنند.این سازمان حقوق بشری 
از مقامات بحرینی خواســت تا به احــزاب و گروه های 

مخالف اجازه داده شــود نظرات و انتقــادات خود را به 
طور مسالمت آمیز بیان کنند و به کنوانسیون بین المللی 
حمایــت از همه افراد در برابر ناپدید شــدن اجباری و 
شــکنجه پایبند باشند.ســازمان عفو بین الملل با انتقاد 
از اســتفاده رژیم آل خلیفه از نرم افزار جاسوسی برای 
سرکوب مخالفان و منتقدان از دولت بحرین خواست تا 

فروش و استفاده از بدافزار جاسوسی را متوقف کند .
اخیرا مؤسســه کانادایی »سیتزن لپ« در گزارشی اعام 
کــرد: رژیم آل خلیفــه بحرین از برنامه جاسوســی که 
طراحی یک شرکت سایبری رژیم صهیونیستی به نام »ان 
اس او« است، در جاسوسی از بسیاری فعال حقوق بشر از 
چند ســازمان مختلف استفاده کرده است.بحرین از سال 
۲۰۱۰ از برنامه های سایبری تهاجمی برای ارتقای برخی 
شــرکت های مختلف برای جاسوسی و سرکوب استفاده 
کرده است.شــیخ »عیسی قاســم« رهبر معنوی انقاب 
بحرین،بیانیه ای در ارتباط با تعامل با رژیم صهیونیســتی 
صادر کرد.بنابر بیانیه منتشرشده در صفحه توئیتری حزب 
»الوفاق«، آیت اهلل عیسی قاسم اعام کرد: »ای مردم عزیز 
بحریــن، خود را به پول یهودیان نفروشــید تا به  آن ها از 
خاک بحریــن و منازلش حتی زمینی یا خانه ای کوچک 
بدهید زیرا شــما با این کار دین، تاریــخ، میهن، حال و 
آینده تان را به یهودیان می دهید. توجه داشــته باشید که 
با این کار هم جســم و هم جانتان را می کشــید.«رهبر 
معنوی انقاب بحرین اضافه کرد: »بحرین، امروز، کشوری 
اسامی و فردا -طبق پروژه یهودی سازی- کشور یهودیان 
و مســلمانان و پس فردا کشور یهودیان و مسلمانان مقیم 
تحت اختیار ]آن ها می شــود[. پس از آن نیز مســلمانان 
اخراج می شــوند. آغاز ]این مسیر با[ خرید زمین شما و 

زمین بردار مسلمان شماست.«

سازمان عفو بین الملل هشدار داد

 وضعیت وخیم حقوق بشر در بحرین

گزارش

آمریکایی ها در اقدامی غیر اصولی در حالی پاســخ ایــران را نخوانده ادعای غیر 
ســازنده بودنش را مطرح کردند که خواســت جمهوری اســامی بدون تغییر و 
صراف ابهام زدایی غرب از توافق احتمالی برای تکرار نشــدن سرنوشــت برجام 

۲۰۱۵ است.
طرف آمریکایی این روزها با هوچی گری به دنبال آن است تا موضوع پی ام دی 
یا همان پرونده های ادعایی را زیاده خواهی ایران معرفی و چنان وانمود سازد که 
بــرای توافق نیازی به ارتباط دادن آن با اژانس نمی باشــد.  ادعایی که در عمل 
خاف واقع اســت چرا که از یک ســو ضامن برجام آژانس است و از سوی دیگر 
سیاسی کاری آژانس با پرونده ادعایی بهانه غرب برای بی تعهدی است. در همین 
حال آمریکایی ها همواره از برگه توافق ابهام آمیز با کلمات و جمات قابل تفسیر 
برای تحمیل زیاده خواهی ها و بی تعهدی بهره می گیرند در این شرایط واکنش 
تهران امری منطقی مبنی بر لزوم شــفاف ســازی و ابهــام زدایی از متن توافق 
احتمالی اســت چنانکه محمد مرندی کارشناس و تحلیلکر امور مسائل سیاسی 
جمعه شــب با بیان این که اتهام های ساختگی  و سیاست زده آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه تهران در شــورای حکام باید حل و فصل شود، گفت که توافق 

احتمالی نباید هیچ ابهامی داشته باشد.
مرندی در گفت وگوی اختصاصی با شــبکه الجزیره قطر تصریح کرد: مهم برای 
ایران این است که توافق احتمالی هیچ گونه نکته احتمالی، امور مبهم یا شکافی 
نداشــته باشــد که ایاالت متحده بتواند در آینده برای لغو آن، از این شــکاف ها 
بهره بــرداری کنــد.وی افزود: همان گونه که در توافق هســته ای ســال ۲۰۱۵ 
واشــنگتن توانســت در دوران ریاســت جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ از 

شکاف ها و عبارت های مبهم در توافق بهره برداری کند.
این کارشــناس افزود: این بار اما ایران برای تدوین برنامه هســته ای و ایجاد یک 
چارچوب متوجه این مســأله شــده اســت و به همین دلیل برای ایاالت متحده 
دشــوار خواهد بود که این توافق را لغو کنــد.وی تصریح کرد: تاش می کنیم، 
آمریــکا هرگز نتواند بدون پرداخت هزینه، توافق را لغو کند، به همین دلیل هیچ 
موضوع اســتثنایی در پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا وجود ندارد.وی ادامه 
داد: همچنــان برخی اصطاحات و عبارت های مبهم به قوت خود باقی اســت و 
ایران خواستار شفافیت آنهاست و ایاالت متحده نباید با این مسأله مخالفت کند.
مرندی در پاسخ به این سؤال که پرسید آیا می توان چنین نتیجه گرفت که علت 
به تأخیر افتادن مذاکرات احیای برجام "اختاف در اصطاحات" است، نیز گفت: 

اول این که همانطور که ایران بارها گفته است که اتهام های ساختگی  و سیاست 
زده آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه تهران در شــورای حکام باید حل و فصل 
شــود.مرندی اظهار کرد: ما در جریان هستیم که دبیرکل آژانس پیش از جلسه 
اخیر این نهاد، به سرزمین های اشغالی سفر و با یائیر الپید نخست وزیر اسرائیل 
صحبت کرد و این اقدام وی به روشــنی نشان داد که یک اقدام "سیاست زده" 
انجام داده اســت.وی  تصریح کرد: همچنین جلســه شورای حکام نیز در دست 
کشورهای غربی است و به همین دلیل ایران خواستار پایان دادن به این اتهامات 

بی اساس و دروغ است.
مرندی اضافه کرد: اگر به دنبال توافق هســتیم، بایــد پرونده این موضوعات را 
ببندیم و ما نیازمند پایه های اســتوار برای امضای این توافق هســتیم و ایاالت 

متحده در آن هنگام نمی تواند بار دیگر موضوعات قدیمی را به جریان بیندازد.
این کارشــناس اظهار کرد: نکته دوم آن است که هرگونه ابهام در متن توافق و 
هرگونــه جمله در آن نیازمند توضیح اســت، به دلیل آن که این متن، یک متن 

مهم است و برای مدت زمان طوالنی روی آن توافق صورت گرفته است.
وی افزود: ایران نمیخواهد که آمریکا پس از مدتی بگوید که ما از موضوع "فان" 
خودداری میکنیم، چرا که مبهم اســت.مرندی در پاســخ به این سؤال که پاسخ 
نخست ایران با پاســخ دوم آن چه تفاوتی با خواهد داشت نیز گفت: به نظر من 

این دو پاســخ نمیتواند، تفاوت چندانی با یکدیگر داشــته باشند، و همانگونه که 
پیشتر اشاره کردم، تغییر غیر منتظره ای در موضع ایران رخ نداده است. آنچه در 
مراحل پایانی توافق باقی مانده، توضیح متن توافق اســت.وی افزود: ما در اینجا 
)در توافق برای احیای برجام( از متن حقوقی سخن می گوییم؛ بسیاری از مسائل 
به میزان شــفافیت و وضوح آنها بستگی خواهد داشــت، به همین دلیل آمریکا  
وکشــورهای اروپایی به دنبال آن هستند که این متن همچنان مبهم باقی بماند، 
درحالی که ایران می گوید که مخالف این موضوع است.این کارشناس و تحلیلگر 
امور سیاســی اضافه کرد: باید از شــر تمام مســائل مبهم و غیر شفاف و روشن 
خاص شــویم، چرا که دوباره این مسائل ســربرخواهد آورد و توافق را تضعیف 
میکند و از میان خواهد برد.وی تصریح کرد: تا زمانی که متن شــفاف نباشــد، 

نمی توان گفت که این متن برای امضای نهایی آماده است.
مرندی درباره نقش اروپا برای شفافیت بیشتر این اصطاحات نیز گفت:کشورهای 
اروپایی مستاصل شده اند و مدتی است، برای امضای نهایی این توافق تمایل دارند 
و این آمریکا اســت که از احیای برجام شــانه خالی میکند، چرا که مدت هاست 
مقامات اروپایی به همتایان ایرانی خود میگویند که اگر توافق به دست آنها بود، 
مدت ها پیش این توافق امضا شــده بود.این کارشناس افزود: به همین دلیل اروپا 
باید بحران انرژی خود را حل وفصل کند.»محمد مرندی« به شــبکه العربی نیز 
گفت: آمریکا باید به ایران اطمینان دهد که تاریخ گذشــته خود را تکرار نخواهد 
کرد، زیرا این واشنگتن بود که با نقض تعهدات خود، برجام را پاره کرد. بایدن هم 
سیاست ترامپ را ادامه می دهد و ما اجازه نمی دهیم گذشته تکرار شود.«مرندی 
افزود: »صحبت از پاسخ سازنده برای آنها به این معنی است که ما شرایط آنها را 
بپذیریم و برای ما به معنای توافق متعادل و قوی است.« او همچنین تأکید کرد 
که اگر دولت آمریکا صادق باشــد، می توان ظرف دو یا سه روز به توافق رسید.در 
این میان ســخنگوی کاخ سفید اعام کرد که نباید اجرای مجدد توافق هسته ای 
ایران را به راســتی آزمایی اینکه آیا تهران به تعهدات خود بر اساس معاهده منع 
گســترش تسلیحات هسته ای پایبند بوده اســت یا خیر، مشروط کرد.وزیر امور 
خارجه ایران در اوایل این هفته گفت که ناظر اتمی سازمان ملل باید "تحقیقات 
با انگیزه سیاســی" خود را در مورد فعالیت هسته ای تهران کنار بگذارد.مسئول 
میز ایران در وزارت خارجه آمریکا قرار است با اعضای کنگره آمریکا درباره احیای 
توافق هسته ای ایران نشستی محرمانه داشته باشد.یک سخنگوی وزارت خارجه 

چین گفته پکن در حال بررسی پاسخ برجامی ایران به آمریکا است.

آنچه ایران برای به نتیجه رسیدن خوب و پایدار مذاکرات تاکید دارد  

ابهام زدایی غرب از توافق احتمالی

وقتی سران کاخ سفید برای کارخانه های اسلحه سازی داللی می کنند

افزایش فروش تسلیحات به متحدان به بهانه چین
در اقدامی که بیشــتر نشانگر داللی مقامات آمریکایی برای کسب منافع بیشتر برای شرکت های اسلحه سازی در لوای 
بحران های منطقه ای است، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی خبر داد که پنتاگون در نظر دارد فروش تسلیحات 

به متحدان آمریکا را به منظور رقابت بهتر با چین سرعت ببخشد.
 یکی دیگر از اهداف پنتاگون، احیای مجدد زرادخانه های کشورهای دوست آمریکا است که به اوکراین کمک نظامی 
می کنند.در گزارش این روزنامه آمده که پنتاگون ماه گذشته میادی تیمی را برای بررسی کاستی های بلندمدت و 
همیشــگی در قراردادهای میلیارد دالری فروش ساح به کشورهای خارجی استخدام کرده است.وال استریت ژورنال 
با اشاره به اظهارات یکی از مقامات ارشد دفاعی پنتاگون اظهار کرد »تیم ببر« همچنین راه های تسهیل بخش هایی 
از این برنامه را برای وزارت دفاع ارزیابی می کند.     براســاس گزارش این روزنامه، هدف از اســتخدام این تیم عرضه 
سریع، مطلوب و بهینه پهپادها، ساح ها، بالگردها، تانک ها و دیگر تسلیحات آمریکایی برای دوستان و متحدان این 
کشور است.این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا با قرارداد ۱.۱ میلیارد دالری فروش تجهیزات نظامی به تایوان 
موافقت کرد.با وجود آنکه دولت چین روز گذشــته متعهد شد که اگر ایاالت متحده فروش تسلیحات جدید به تایوان 
را رها نکند، »اقدامات متقابل« انجام خواهد داد، اما وزارت خارجه آمریکا با این قرار داد موافقت کرد.آژانس همکاری 
های امنیتی دفاعی پنتاگون اعام کرد این قرارداد که در بحبوحه تنش ها بین پکن و واشــنگتن امضا خواهد شــد، 
شامل ۶۰ فروند موشک ضدکشتی هارپون به ارزش ۳۵۵ میلیون دالر و ۱۰۰ فروند موشک هوابه هوای ساید واینر به 
ارزش ۸۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر و کمک به تجهیز رادارهای نظارتی تایوان به ارزش ۶۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر 
است.وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، در حالی از این بسته تسلیحاتی پرده بردای کرد که عملیات های نظامی چین در 
نزدیکی تایوان در پی ســفر نانسی پلوســی و برخی مقامات و سناتورهای آمریکایی به این کشور، همچنان در جریان 
اســت.تایوان نیز رسماً قراردادی ۵۵۵ میلیون دالری با آمریکا برای خرید چهار فروند پهپاد "ام کیو-۹بی" معروف به 
"حافظان دریا" امضا کرد.وبگاه "تایوان نیوز" در این باره نوشــت، این قرارداد در ۲۴ آگوست امضا شد و تا پایان سال 
۲۰۲۹ ادامه خواهد داشت. طبق این قرارداد نخستین پهپاد در سال ۲۰۲۵ به تایوان تحویل داده می شود.این قرارداد 
۵۵۵ میلیون دالری شــامل چهار فروند پهپاد "ام کیو-۹بی" و تجهیزات و سیســتم های پشتیبانی مربوط به ایستگاه 
کنترل زمینی اســت. در این میان سخنگوی وزارت خارجه چین، جهان را به تامل و هوشیاری در قبال "اقدام آمریکا 
در ایجاد بحران اوکراین" فراخواند. در همین حال در ادامه تحرکات ضد چینی امریکا، کاخ ســفید اعام کرد، رئیس 
جمهور آمریکا قرار اســت در تاریخ ۲۸-۲۹ ســپتامبر )۶ و ۷ مهر( میزبان اجاس رهبران کشورهای جزیره ای حوزه 

اقیانوس آرام در واشنگتن باشد.

طرح چارچوب هماهنگی برای خروج کشور از بحران سیاسی 

تعویق جلسات پارلمان عراق تا پس از اربعین
منابع آگاه از توافق رهبران چارچوب هماهنگی بر سر به تاخیر انداختن نشست های پارلمان و پیگیری پروسه تشکیل 

دولت تا پس از مراسم اربعین حسینی )ع(، خبر دادند.
 رسانه های عراقی به نقل از یک منبع آگاه در کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به »االطار التنسیقی« )چارچوب 
هماهنگی( اعام کرد که رهبران این کمیته بر ســر بازگشت به نشســتهای پارلمان عراق پس از پایان مراسم اربعین 
شهادت امام حسین )ع(، توافق کرده اند.یک منبع آگاه در چارچوب هماهنگی، در گفت وگو با »ایرث نیوز«، تصریح کرد: 
»رهبران چارچوب هماهنگی شــیعیان طی نشست شــب گذشته در منزل "نوری المالکی" رئیس ائتاف دولة القانون 
بر به تاخیر انداختن پروسه بازگشت به نشست های پارلمان تا پایان مراسم اربعین امام حسین )ع(، توافق کردند«.این 
منبع که خواست نامش فاش نشود؛ گفت: »دلیل این تعویق، جلوگیری از بروز هر اتفاقی که ممکن است بر روی زیارت 
میلیونی به مناسبت اربعین حسینی )ع(، تاثیر بگذارد است. پس از پایان این مراسم، نشست های پارلمان از سر گرفته 
خواهد شد و اقدام برای تشکیل دولت جدید، بار دیگر آغاز می شود. پس از آن که،  »سید مقتدی الصدر« رهبر جریان 
صدر طرفداران خود را از خیابان ها بیرون کشید و دستور توقف تحصن و تظاهرات و درگیری را صادر کرد،  آرامش در 
خیابان های عراق برقرار شــد هرچند که برخی از ناظران سیاسی معتقدند که این آرامش شکننده است و فضای عراق 
همچنان ملتهب است و ممکن است با هر رویداد در صحنه سیاسی عراق، بار دیگر اعتراضات خیابانی از سر گرفته است. 
االطار التنسیقی که شامل احزاب و گروه های شیعی از جمله ائتاف »الفتح«، »دولةالقانون«، تحالف قوی الدوله )شامل 
ائتاف النصر و جریان حکمت ملی(، جنبش عطاء، حزب الفضیله و ..پس از پایان تحصن ها و اعتراضات خیابانی اعام 
کرد که می خواهد که نشســت پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور و آغاز روند تشــکیل دولت جدید به نخست وزیری 
»محمد شــیاع السودانی« برگزار شود.»علی الفتاوی« از ســران چارچوب هماهنگی در گفت  وگوی تلفنی با العربی 
الجدید گفت که روند تشــکیل دولت جدید ادامه دارد و تماس های سیاســی بین دو  »چارچوب هماهنگی« و سایر 
گروه های سنی و ُکرد، از روز چهارشنه از سرگرفته شده است تا هرچه سریع تر، نشست های پارلمان از سرگرفته شود. 
خبر دیگر آنکه دفتر اطاع رســانی اســتانداری کربای معلی از برگزاری یک نشســت امنیتی ویژه و صدور دستورات 
جدید در خصوص مراســم اربعین حســینی )ع(، خبر داد. دفتر اطاع رسانی اســتانداری کربای معلی طی بیانیه ای  
اعام کرد: »مهندس نصیف جاسم الخطابی، استاندار کربای مقدس در رأس نشست کمیته امنیتی با حضور سرلشکر 
ستاد علی الهاشمی، فرمانده عملیات کرباء، سرتیپ احمد زوینی رئیس پلیس این استان و نیز رئیس اداره اطاعات 
و مبارزه با تروریسمی، رئیس استخبارات در فرماندهی عملیات کرباء، مدیر امنیت ملی، مدیر بخش مبارزه با جرائم 

در فرماندهی پلیس کرباء شرکت کرد«.


