
 سوئد: با شمارش بیشتر آرای انتخابات پارلمانی 
سوئد، رســانه ها از احتمال پیروزی ائتالف راست و 
شکســت ائتالف چپ به رهبری نخست وزیر کنونی 
این کشور خبر می دهند. مقامات می گویند که احزاب 
دست راستی در مسیر کسب اکثریت حداقلی 175 

کرسی پارلمان از کل 349 کرسی هستند. 

 هند: هند و چین توافق کــرده اند که نیرو های 
خود را از منطقه مورد مناقشــه »لــداخ« در امتداد 
مرز هیمالیا خارج می کنند. این خروج کامل پس از 
چندین دور گفتگو بین مقامات ارشد نظامی دهلی 
نــو و پکن برای جلوگیری از تشــدید تنش صورت 
می گیرد. در خرداد ماه دو طرف پس از ۶ ماه گفت و 
گوی دیپلماتیک درباره مرز های مورد مناقشه در خط 

کنترل واقعی به توافق اولیه دست یافتند.

 بحرین: رژیــم بحرین که اعطــای تابعیت به 
خارجی ها را در دســتور کار خود قرار داده، تالش 
می کند با تغییر بافت و ســاختار جمعیتی بحرین 
حاکمیت خود در این کشــور را تثبیت کند.در دو 
ســال اخیر و بعــد از عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیســتی، میزان اعطــای تابعیت، ۲۲ درصد 
رشد داشته، در این مدت به اتباع 45 کشور جهان 
تابعیت بحرینی داده شــده، این در حالی است که 

همزمان تابعیت مخالفان بحرینی سلب می شود.

 فلسطین: کمیساریای عالي حقوق بشر سازمان 
ملل متحد خواستار تحقیق شفاف و مستقل درباره 
ترور شــیرین ابــو عاقله به دســت نظامیان رژیم 
صهیونیستي شد.این درحالی است که ارتش رژیم 
صهیونیســتی اخیرا ادعا کرد که شــیرین ابوعاقله 
خبرنگار شبکه الجزیره با گلوله اشتباهی یک سرباز 

اسرائیلی کشته شده است. 

 یمــن: منابع یمنــی اعالم کردند کــه ائتالف 
متجاوز ســعودی و مزدورانش تنها در ۲4 ساعت 
، 1۸۸ مرتبه آتش بس نظامی و بشردوســتانه در 
یمــن را نقض کــرده اند. موارد نقــض آتش بس 
شــامل پرواز هواپیماهای شناســایی و پهپادهای 
تهاجمی، عملیات توپخانه ای و تیراندازی بوده که 
در اســتان های مختلف یمــن از جمله مأرب، تعز، 
حجــه، الجوف، صعده، الحدیــده، ضالع، البیضاء و 

دیگر مناطق مرزی در این کشور رخ داده است.

 اســترالیا: رســانه های محلی از قطعی آب در 
نواحی شــمالی سیدنی برای ســومین روز متوالی 
خبــر دادند.ترکیدگی لوله باعث هــرج و مرج در 
سطح شــهر در بخش شمالی سیدنی شده است و 
ســاکنان برای سومین روز آب ندارند. ترکیدن این 
لوله ۲ هزار نفر را بی آب گذاشته و کسب و کار در 

حومه شمال سیدنی مختل شده است.

 ژاپــن: نتایج یک نظرســنجی نشــان می دهد 
حمایت از نخســت وزیر ژاپن، به پایین ترین میزان 
خــود از زمان روی کار آمدن وی رســیده اســت.
محبوبیت »فومیو کیشیدا« عمدتا تحت تأثیر خشم 
عمومی در قبال روابط حزب حاکم با یک کلیسای 
جنجالی و مراسم تشییع جنازه شینزو آبه، نخست 

وزیر سابق این کشور، قرار گرفته است.

 ناگفته های بشار الجعفری 
از بحران سوریه 

معاون وزیــر خارجه ســوریه، با اشــاره به اینکه 
برخی کشــورها به دالیل سیاسی و زیرپا گذاشتن 
ارزش هــای اخالقــی، از اجــرای قطعنامه هــای 
بین المللی ســرباز می زنند، دلیل طوالنی شــدن 

بحران در کشورش را دخالت  خارجی دانست.
»بشــار الجعفری« در دیدار با »طــارق تالحمه« 
معــاون مدیر دفتــر هماهنگی امور بشردوســتانه 
خاورمیانــه و شــمال آفریقا )اوچا(، بــر ضرورت 
پایبندی همه کشورها و سازمان های بین المللی به 

قطعنامه های شورای امنیت تاکید کرد.
وی افزود کــه عدم اجرای قطعنامه های شــورای 
امنیت در خصوص ســوریه از سوی برخی کشورها 
به دالیــل سیاســی و نادیده گرفتــن ارزش های 
اخالقی است.الجعفری در ادامه به ضرورت اجرای 
قطعنامه ۲۶4۲ شــورای امنیت که به صراحت بر 
انتقال کمک ها به ســوریه از طریــق مرزها تاکید 
دارد، اشــاره کرد و گفت: مشــکل عــدم اجرای 
قطعنامه های شورای امنیت درباره سوریه از سوی 
برخی کشورها، عالوه بر وجود دالیل سیاسی، زیر 
پا گذاشــتن ارزشــهای اخالقی اســت به ویژه که 
کلیه قطعنامه های شــورای امنیت درباره سوریه بر 
حاکمیت این کشــور بر تمام خاک خود، استقالل 
سیاســی و تمامیت ارزی تصریح دارد.وی در ادامه 
به پیامدهای انســانی خطرناک دخالت  خارجی در 
امور ســوریه علیه مردم این کشور و طوالنی  شدن 
بحران به ویژه نقش ویرانگری که ترکیه در تشدید 
بحران ســوریه و نقض قوانیــن بین الملل از طریق 
حمایت از تروریســت ها و بازی با مســئله آب ایفا 
می کند و نیز نقش اشغالگر آمریکایی در حمایت از 
سازمان های تروریستی و سرقت منابع ملی سوریه 
اشاره کرد. خبر دیگر آنکه با استمرار سیاست های 
بحران ساز غرب در سوریه، مسیحیان مارونی لبنان 
خواســتار خروج آوارگان سوری از لبنان شد.بشاره 
الراعی، رهبر مســیحیان مارونی لبنان در پیامی به 
پناهندگان ســوری در این کشــور تأکید کرد که 

نمی توانند با هزینه لبنان در این کشور بمانند.

نیمچه گزارش

 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مراسم بیست ویکمین 
ســالگرد حمالت 11 ســپتامبر با اشــاره به کشته شدن 
۲977 تــن در این حمله تروریســتی،ادعا کرد: ما متعهد 
به خنثی کردن تروریســم هستیم. وی افزود،  پس از این 
حمله، ما حس واقعی وحدت ملی را به دســت آوردیم و 

این بزرگترین درس 11 سپتامبر است.

بایدن خاطرنشــان کرد که یافتن و کشتن اسامه بن الدن 
رهبر القاعده که حمله 11ســپتامبر به این گروه نســبت 
داده شــد یــک دهه طول کشــید.بایدن در خــرداد ماه 
گذشــته، مجوز حمله موفقیت آمیز به ایمن الظواهری را 
صادر کرد. وی معاون بــن الدن در طول حمالت و رهبر 

گروه تروریستی القاعده پس از مرگ بن الدن بود.
وی گفت: متخصصان اطالعاتی، دفاعی و ضد تروریســم 
آمریــکا به هوشــیاری در برابر تهدیدات تروریســتی که 
تکامل یافته و بــه مناطق جدید جهان گســترش یافته 
اســت، ادامه می دهند. ما هرگــز در انجام کاری که برای 
دفــاع از مردم آمریکا الزم اســت تردیــد نخواهیم کرد. 

این ســخنان به صطالح قهرمانانه توسط بایدن در حالی 
مطرح شــده است که در باب سخنان وی چند نکته قابل 
توجه اســت. نخســت آنکه وی در حالی ادعای انسجام و 
وحدت ملی بیشــتر پس از 11 ســپتامبر را مطرح کرده 
اســت که به اذعان مقامات رســمی اطالعاتی و امنیتی 
آمریکا امروز نه تنها خطر تروریســم پایان نیافته اســت 
بلکه بحران امنیتی به داخل این کشــور رســیده اســت 
که ناشی از چند پاره شــدن ساختار سیاسی و اجتماعی 
اســت که رخداد ۶ ژانویه و حمله بــه کنگره و نیز اقدام 
 اخیر اف بی آی در بازرســی از خانه ترامپ نمودی از این 

وضعیت است.

 این نابسامانی چنان است که بایدن در کمپین انتخاباتی 
اخیر دموکرا هات رسما جمهوریخواهان را فاشیست نامید. 
دوم آنکــه در عرصه مبــارزه با تروریســم وی از خنثی 
سازی تروریسم و نه نابودی آن می گوید این همان جمله 
اوباماست که می گفت هدف آمریکا نه نابودی داعش بلکه 
مدیریت آن در جهت منافع آمریکاست. سوم آنکه ادعای 
فعالیت جهانی آمریکا برای مقابله با تروریســم نیز ادعایی 
بــرای توجیه نظامی گری و دخالت های آمریکا در ســایر 
کشورهاست که نمود آن را در سوریه، عراق، اوکراین و.... 
می توان مشاهده کرد که نتیجه آن قربانی شدن میلیون ها 

غیر نظامی بوده است. 

یادداشت

گزارش

همزمان با اســتمرار رفتارهای غیر ســازنده و همراهی آلمان با آمریکا در جنگ 
افروزی در اوکراین، ســفیر مسکو در برلین با هشدار درباره کمک های نظامی به 

اوکراین گفت، آلمان با این اقدامات از خط قرمز روسیه عبور کرده است.
کمک هــای نظامی آلمــان به اوکراین برای جنگ با روســیه در جریان عملیات 
نظامی ویژه در منطقه دونباس، با واکنش تند مسکو همراه شد.»سرگئی نچایف« 
ســفیر مســکو در برلین گفت که دولت فدرال آلمان از خط قرمز روســیه عبور 
کرده و در حال ارسال تســلیحات و تجهیزات نظامی به اوکراین است.به نوشته 
وبگاه روسی »ریانووستی«، نچایف درباره خطوط قرمزی که آلمان تاکنون نقض 
کــرده، توضیــح داد: »از این میان می توان به بی توجهی ]برلین[ به مســئولیت 
اخالقی و تاریخی آلمان در قبال مردم روسیه به دلیل جنایات رژیم نازی در طول 
جنگ جهانی دوم اشاره کرد«.وی در مصاحبه با روزنامه »ایزِوستیا« تصریح کرد: 
»آلمان از زمانی که شــروع به ارسال تسلیحات مرگبار به اوکراین نمود، از خط 
قرمــزی عبور کرد که نباید آن را نقض می کرد«.طبق این گزارش، این دیپلمات 
روس گفت: »مملو کردن اوکراین با تســلیحات، چیزی که متحدان غربی آلمان 
از آن می خواهند، به ناکجاآباد ختم می شــود و با طوالنی کردن این جنگ، فقط 
تعداد قربانیان را افزایش می دهد«.به نوشــته ریانووستی، نچایف همچنین افزود 
روند آشــتی بین مردم روسیه و آلمان که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته 

بود، اکنون قریب به یقین محو شده است.
الزم به ذکر اســت کریستین المبرشــت وزیر دفاع آلمان اعالم کرد که اوکراین 
در جنگ با روســیه از امنیت اتحادیه اروپا دفاع می کند.المبرشت در مصاحبه با 
نشــریه پولیتیکو گفت که حمایت نظامی از کی یف در مقابل تهاجم روســیه تا 
جاییکه زمان ببرد، ادامه خواهد داشت. وزیر دفاع آلمان همچنین ابراز امیدواری 
کرد که موفقیت های اخیر نظامی ممکن اســت پایان جنگ را تسریع ببخشد. از 
ســوی دیگر جوزپ بورل، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد 
به حمایت از اوکراین در دفاع این کشــور در برابر تهاجم نظامی روســیه ادامه 

خواهیم داد. 
در این میان در واکنش به ادعای اوکراین مبنی بر پیش روی و خارج ســاختن 
نیروهای روس، وزارت دفاع روســیه اعالم کــرد که تنها در یک روز درگیری  در 
مسیر »نیکالیف-کریووی روگ«، بیش از 3۰۰ نظامی اوکراین کشته و هزار نفر 
زخمی شــدند. همچنین سخنگوی کاخ کرملین به درخواست آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی برای خروج نظامیان روس از بزرگ ترین نیروگاه اتمی اروپا واکنش 
داد.پســکوف در نشستی خبری اعالم کرد در حال حاضر هیچ گفت وگویی برای 

غیرنظامی شدن بزرگ ترین نیروگاه اتمی اروپا وجود ندارد.همچنین »دیمیتری 
مدودوف« معاون رئیس شــورای امنیت ملی روسیه هشــدار داد شروط مسکو 
برای مذاکره با اوکراینی ها ممکن اســت به تسلیم کی یف تغییر کند.مدودوف در 
واکنش به اظهارات »ولودیمیر زلنسکی« که گفته است با روسیه مذاکره نخواهد 
کرد بیان داشــت: »اتمام حجت های فعلی در حد گرم کردن قبل از ورزش برای 

بچه ها است اما در آینده، خواسته ها تغییر خواهند کرد«.
خبر دیگر آنکه علی رغم تهدیدهای تحریمی آمریکا، رئیس جمهور اندونزی اعالم 
کرد خرید نفت از روســیه را در نظر دارد.ویدودو در مصاحبه ای در پاسخ به این 
ســوال که آیا اندونزی از روسیه خرید نفت خواهد داشت گفت: »ما همواره تمام 
گزینه ها را پایش می کنیم. اگر کشــوری باشد و قیمت بهتری داشته باشد، بله«. 
الزم به ذکر اســت رستوران ها و کافه های ایتالیا در تقال برای توضیح هزینه های 
فزاینده انرژی به مشــتریان، قبــوض برق و گاز خود را در مــأ عام به نمایش 
گذاشتند.هزینه های سرســام آور ناشی از بحران انرژی در اروپا که خود از جنگ 
اوکراین و قطع پمپاژ گاز روســیه به کشــورهایی اروپایی نشأت گرفته، صاحبان 
کســب وکارهای خرد و متوسط را مجبور کرده اســت که از بین افزایش قیمت 
خدمات خود و تحمیل آن به مشــتریان یا تعطیلی کســب و کار خود، یکی را 
انتخاب کنند. از ســوی دیگر »جنت یلن« وزیر خزانــه داری آمریکا اظهار کرد 
که ممکن است مردم این کشــور به علت تحریم های آتی اتحادیه اروپا بر نفت 

روســیه، در زمستان پیش رو بهای بیشــتری را برای گاز مصرفی خود بپردازند.
بدهی دولت آمریکا برای نخستین بار در آستانه فرا رفتن از 31 تریلیون دالر قرار 
گرفت.بر مبنای داده های منتشر شــده توسط وزارت خزانه داری در اواخر هفته 
گذشته، کل بدهی مالی آمریکا 3۰.9 تریلیون دالر است و در اوایل ماه جاری نیز 

به 31 تریلیون دالر نیز خواهد رسید.
این میزان بدهی دولت آمریکا که قرار اســت بــه زودی از مرز 31 تریلیون دالر 
فراتر رود در حالی اســت که بایدن به کاهش چشــمگیر کسری بودجه ساالنه 
این کشــور می بالد که از تفاوت بین آنچه دولت هر ســال هزینه می کند و آنچه 
از درآمــد مالیاتی جمــع آوری می کند حاصل می شــود. در این میان صندوق 
بین المللــی پول به دنبال راه هایی برای تأمین بودجه اضطراری با هدف مقابله با 
شــوک غذایی در جهان است.این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند: 
این طرح همچنان در حال بررســی اســت و به صنــدوق بین المللی پول اجازه 
می دهد تا به اوکراین و سایر کشور هایی که به شدت از حمالت روسیه به اوکراین 
آسیب دیده اند، بدون تحمیل شرایط مورد نیاز، در یک برنامه منظم کمک رسانی 
کند. از سوی دیگر »کریاکاس میتسوتاکیس« نخست وزیر یونان گفت کشور های 
غربی پیامد های منفی اعمال تحریم ها علیه روســیه را درک کرده اند، اما قصدی 
برای تغییر راهبرد های خود ندارند و »تحریم هایی که علیه روســیه اعمال شده 

برگشته و به اقتصاد کشور های اروپایی لطمه زده است«.
در همیــن حال بحران اقتصادی در حالی بســیاری از کشــورهای غربی را فرا 
گرفته است که در شرایطی که نخســت وزیر نوپای انگلیس با چالش های جدی 
اقتصادی مواجه اســت، تازه ترین ارزیابی ها نشــان می دهد که تعطیلی عمومی 
هفتــه آتی بابت مرگ الیزابت دوم، دو میلیــارد پوند هزینه برای تولید ناخالص 
داخلی این کشــور دارد.دیلی میل همچنین نوشت که پیش بینی های اقتصادی 
حاکی از آن هســتند تعطیلی عمومی اعمال شده به سبب برگزاری مراسم های 
درگذشــت ملکه انگلیس باعث وارد شدن دو میلیارد پوند ضرر به تولید ناخالص 
داخلی انگلیس خواهد شد.تراس که یک هفته پیش به عنوان نخست وزیر جدید 
انگلیس معرفی شــد، اخیرا یک طرح 15۰ میلیارد پوندی تســهیالت مربوط به 
قبض های انرژی را برای خانواده های انگلیســی اعالم کرد.به نوشــته دیلی میل، 
دفتر آمار مالی انگلیس قرار اســت روز چهارشنبه هفته جاری در گزارشی اعالم 
کند که نرخ تورم این کشــور به باالترین ســطح 4۰ سال اخیر خود و به سطح 
 1۰.۲ درصد در ماه اوت رســیده، در حالــی که رکورد قبلی معادل 1۰.1 درصد 

در ماه ژوئیه ثبت شد.

تعهد به سبک بایدن
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جنبش مقاومت اسالمی فلسطین حماس در هفدهمین 
سالگرد اخراج صهیونیست ها از غزه بیانیه ای صادر و بر 

ادامه مقاومت تا آزادی کامل فلسطین تاکید کرد.
در ایــن بیانیه بــر ادامه مبارزات مقاومت فلســطین تا 
زمــان تحقق اهداف نهایی تاکید شــده و آمده اســت: 
روند حرکتی مقاومت قهرمان در فلســطین، در مسیری 
مستقیم و ثابت با ایمان راسخ به مشروعیت این مبارزات 
و بر حق بودن مساله فلسطین ادامه دارد.حماس تاکید 
کرد: مقاومــت این روزها با درد و رنج ملت فلســطین 
در هم تنیده تا در نهایت حقوق فلســطینی ها را محقق 
ســاخته و اشــغالگران را بــه اذن الهی از ســرزمین و 

مقدسات خود بیرون براند.
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین حماس در هفدهمین 
ســالگرد خروج مفتضحانه صهیونیست ها از نوار غزه که 
روز 1۲ ســپتامبر ۲۰۰5 رخ داد، تاکید کرد: 15 سال از 
محاصــره همه جانبه غزه می گــذرد، این محاصره یک 
جنایت ضد بشری و لکه ننگی بر پیشانی همه ساکتین 
در قبال آن اســت کــه از مخالفت ، محکومیت و تالش 
برای پایان این محاصره خودداری می کنند. البته ملت 
فلســطین در برابــر ادامه پیامدهای ناشــی از محاصره 
خطرناک غزه که دو میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده، 
دست بســته باقی نخواهد ماند.حماس در ادامه به همه 
ملت فلسطین در نوار غزه، قدس، کرانه باختری، اراضی 
194۸ ، اردوگاه های آوارگان و فلســطینی های مقیم 
خارج این مناسبت تاریخی را تبریک گفت و اعالم کرد: 
به اذن الهی این رخــداد نقطه عطفی در روند مبارزاتی 

ملت فلسطین به سوی آزادی کامل فلسطین خواهد بود.
از ســوی دیگــر منابع فلســطینی از درگیری شــدید 
 گــردان هــای القدس بــا نظامیان اشــغالگر در جنین 

خبر دادند.
واحــد جنیــن در گردان هــای القدس شــاخه نظامی 
جنبش جهاد اسالمی در فلسطین اعالم کرد نیروهایش 
نظامیان اشغالگر و خودروهای آنها را در اطراف اردوگاه 
جنین در کرانه باختری هدف قرار دادند.ســتاد تبلیغات 
جنگ واحــد جنین افزود مبارزان ایــن واحد نظامیان 
صهیونیســت و خودروهای آنها را در اطراف اردوگاه به 
رگبار بســتند.نیروهای واحد جنین همچنین به سمت 
نیروهای اســرائیلی در اطراف میدان الســینما و نیز در 
خیابان الناصره در جنین شــلیک و چند بسته انفجاری 

بر سر راه خودروهای آنها منفجر کردند.
رســانه های عبری از پیام های هشــدار قاهره به تل  آویو 
درباره تشــدید حمالت رژیم صهیونیســتی علیه کرانه 
باختری و احتمال خارج شــدن اوضــاع از کنترل، خبر 
دادند.کانال 11 تلویزیون رژیم صهیونیســتی )کان(، به 
نقــل از مقامات مســئول مصری - بدون اشــاره به نام 
آن ها- در گزارشــی اعالم کرد که »طرف مصری نگران 
تشــدید تنش اخیر در کرانه باختری است«. بنا بر این 
گزارش، مقامات مصری هشــدار دادند که اگر وضعیت 
کنونی در کرانه باختری ادامه یابد، اســرائیل »با نزدیک 
شدن به زمان پس از ابومازن )یعنی کناره گیری رئیس 
تشــکیالت خودگردان از قــدرت(، در کرانه باختری با 

انفجار و یک هرج و مرج سیاسی مواجه خواهد شد«.

گروه های فلسطینی در سالگرد بیرون راندن اسرائیل از غزه

مقاومت تا آزادسازی نهایی ادامه می یابد
همزمان با رقابت انتخاباتی در آمریکا و ســخنان بایدن 
مبنی بر فاشیســت خوانــدن جمهوریخواهان و ادعای 
ترامپ مبنی بر ویرانگر بودن بایدن برای آمریکا، »مارک 
وارنر« رئیس اطالعات ســنای آمریکا، اعالم کرد تهدید 

داخلی در آمریکا بسیار بزرگتر از تروریسم است.
وی در مصاحبــه با برنامه »فیس ِد نیشــن« از شــبکه 
سی بی اس به مناسبت سالگرد حمالت 11 سپتامبر، گفت: 
»همانطور که اغلــب آمریکایی ها به یاد می آورند من هم 
آن روز را به یاد دارم که وســط یک کارزار سیاسی بودم، 
اما در حال حاضرو پس از گذشت ۲۰ سال، شرایط تغییر 
کرده و حمله به نمادهای دموکراسی در کشورمان از سوی 
تروریست های خارجی نیست بلکه این حمالت از جانب 
شورشیان داخلی است که در ۶ ژانویه به کنگره حمله می 
کنند.«وارنر مدعی شــد آمریکا توانسته با تهدیدات ترور 
بین المللی مقابله کند، اعالم کرد که امیدوار است واشنگتن 
بتواند به همین ترتیــب در مواجهه با چالش های داخلی 
به فعالیت بپــردازد.وی افزود: »مــن معتقدم که جامعه 
اطالعاتی ما عملکرد قابل توجهی داشــته است. من فکر 
می کنم که خطر ترور کاهش یافته اســت. اما من نگران 
فعالیت های انتخاباتی برخــی منکران نتایج انتخاباتی در 
داخل هستم.«در حال حاضر مارک وارنر به همراه سناتور 
مارکــو روبیو در حال تحقیق بر روی اســناد طبقه بندی 

کشف شده از عمارت ترامپ در فلوریدا هستند.
در این میان در یک سخنرانی تبلیغاتی جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا، به مناســبت ۲1-مین سالگرد حمالت 
11 ســپتامبر ۲۰۰1 گفت که آمریکا ســال ها عامالن 

حمالت 11 ســپتامبر را دنبال کرد و از بین برد تا دیگر 
تهدید تروریستی برای این کشور نباشند.بایدن که برای 
بزرگداشــت 11 ســپتامبر در مقر وزارت دفاع آمریکا، 
پنتاگون، سخنرانی می کرد گفت که عامالن این حمالت 
را »تا دروازه های جهنم دنبال می کنیم تا مطمئن شویم 

که نتوانند ادامه بدهند.«
رئیس جمهور آمریکا گفت پس از آن، سربازان آمریکایی 
در افغانســتان و عــراق در ایــن ســال ها جنگیدند تا 
تروریســت ها پناهگاهی نداشته باشند.او افزود: »ده سال 
طی شد تا آمریکا اسامه بن الدن را پیدا کرد و از بین برد و 
در تابستان امسال دستور حمله به ایمن الظواهری، رهبر 
القاعده را صادر کردم.«آمریکا از تعقیب ترویست هایی که 
این کشور را تهدید می  کنند به گفته آقای بایدن »هرگز 
آرام نمی  گیرد، فراموش نمی کند و دســت برنمی  دارد، و 
حــاال الظواهری دیگر هرگز نمی توانــد آمریکا را تهدید 
کنــد.« خبر دیگر از رقابت ناســالم انتخاباتی در آمریکا 
آنکه یک چهــره رده باالی حــزب جمهوریخواه آمریکا 
ادعا کرد، اداره تحقیقات فــدرال )اف.بی.آی( قصد دارد 
به زودی به خانه هــای ده ها تن از حامیان دونالد ترامپ 
یورش ببرد. هرمیت دیلون، معاون رئیس شــاخه حزب 
جمهوریخواه آمریکا در ایالت کالیفرنیا در مصاحبه ای به 
شــبکه فاکس نیوز گفت، به زودی در فاصله چند هفته 
بعد از یورش بی سابقه ماموران اف.بی.آی به عمارت مار-

ئه-الگوی دونالد ترامپ، خانه های چندین تن از حامیان 
این رئیس جمهور سابق آمریکا مورد حمله ماموران قرار 

خواهد گرفت.

رئیس اطالعات سنا:

آمریکا با تهدید داخلی مواجه است

هشدار روسیه به برلین درباره همسویی با رفتارهای بحران ساز آمریکا در اوکراین

آلمان پایش را از گلیمش درازتر نکند

وزارت بهداشــت طالبان در حالی اعالم کرد که تنها طی چند ماه گذشته بیش 
از 1۰ هزار نفر برای معالجه ســرطان به بیمارستان های کابل مراجعه کردند که 
شــواهد امر حکایت از تاثیر ۲۰ سال اشــغالگری ناتو در این افزایش سرطان به 

دلیل استفاده از سالح های شیمیایی و هسته ای دارد.
وزارت بهداشــت طالبان اعالم کرد که طی چندماه گذشته تعداد افراد مبتال به 
ســرطان در افغانستان افزایش یافته اســت. به گفته این وزارتخانه، تنها طی 5 
ماه گذشــته بیش از 1۰ هزار نفر برای معالجه ســرطان به بیمارستان های کابل 
مراجعه کردند.»شــرافت زمان امرخیل«، ســخنگوی وزارت بهداشت طالبان در 
این خصوص گفت: برای درمان ســرطان تالش داریم تا تمام امکانات در اختیار 
بیمارســتان ها قرار داده شود.غالم ســعید، یکی از بیماران در بیمارستان کابل 
گفت: داروی پزشــکان برخی در بیمارستان موجود بوده و مابقی را نیز مجبوریم 
از بازار تامین کنیم. از طرف دیگر پزشکان افغانستان می گویند که ابزارهای الزم 

برای تشخیص بیماری سرطان در بیمارستانها وجود ندارد.

این در حالی است که ذبیح اهلل هاشمی، مسئول مبارزه با سرطان وزارت بهداشت 
طالبان در این خصوص گفت: ســی تی اســکن وجود ندارد و بیماران مجبورند 
اقدامات اولیه را در خارج از بیمارستان انجام دهند. وی افزود: متاسفانه داروهای 
مبارزه با ســرطان نیز وجود ندارد و اگر هم موجود باشــد قیمت آن بسیار گران 
اســت و بیماران تــوان خرید آن را ندارند.متخصصان افغانســتان یکی از دالیل 
عمده افزایش بیماری های سرطانی را استفاده از سالح های شیمیایی طی سالیان 
جنگ و آلودگی محیط زیست می دانند.»نسرین اوریاخیل« رئیس مرکز سرطان 
افغانســتان در این باره گفت: ساالنه ۲۰ هزار نفر در کشور به سرطان مبتال شده 
و بــه دلیل کمبود مراکز درمانی 15 هزار نفر جان می بازند. الزم به ذکر اســت 

شواهد نشــان می دهد که نیروهای ناتو تحت امر آمریکا و انگلیس از سالح های 
شــیمیایی و اورانیوم در افغانستان اســتفاده کرده اند چنانکه در عراق نیز همین 
مســئله موجب افزایش ســرطان بویژه در بصره تحت اشغال انگلیس شده است. 
در این میان در ادامه اقدامات آمریکا برای توجیه بازگشــت به افغانستان فرمانده 
ســابق تروریست های سنتکام گفت: در حال حاضر توانایی بسیار محدودی برای 
جمــع آوری اطالعات در افغانســتان داریم.ژنرال فرانک مک کنزی، بازنشســته 
آمریکایی در گفت وگو با نشــریه دیلی وایر گفت: ایاالت متحده ۲1 ســال پس از 
حمالت  11 سپتامبر، ظرفیت اطالعاتی خود را در افغانستان محدود کرده است.
این ژنرال بلندپایه ارتش آمریــکا افزود: »در حال حاضر آمریکا تنها 3 درصد از 
ظرفیــت اطالعاتی پس از خروج نیروهای خارجی برای نظارت بر افغانســتان را 
در اختیار دارد.« مک کنزی همچنان گفته اســت که به رییس جمهور جو بایدن 
توصیه کرده اســت ۲ هزار 5۰۰ سرباز را در افغانســتان برای نظارت بر فعالیت 
القاعده و داعش در افغانســتان باقی بمانند و خروج تمام نیروهای از این کشور 

باعث خواهد شد که نیروهای تروریستی تهدیدی مهم برای آمریکا باشند.  

سرطان رهاورد 20 سال اشغالگری ناتو 
برای افغانستان

علی تتماج


