
 ژاپن: تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم ژاپن 
به طــور غیرمنتظره ای با نرخ ســاالنه ۱.۲ درصد 
منقبض می شود.اقتصاد ژاپن به طور غیرمنتظره ای 
با نرخ ســاالنه ۱.۲ درصدی در ماه های جوالی تا 
سپتامبر نســبت به ســه ماهه قبل کاهش یافت 
که اولین انقباض در یک ســال گذشــته به دلیل 
کاهش مصرف و افزایش شــدید واردات و کاهش 
صادرات بود.رقم تولید ناخالص داخلی )GDP( به 
کاهش ۰.۳ درصدی سه ماهه در مقابل پیش بینی 
 متوســط اقتصاددانــان برای رشــد ۰.۳ درصدی 

تبدیل شد.

 پاکســتان: نخســت وزیر سابق پاکســتان با 
اظهار اینکه آمریکا از پاکســتان مانند یک ســاح 
اجاره ای استفاده می کند، گفت در صورت پیروزی 
در انتخابات به دنبال روابط عزتمند با واشــنگتن 
اســت. »عمران خان« رئیس حزب تحریک انصاف 
و نخســت وزیر سابق پاکستان که پس از برکناری 
از قــدرت همــواره واشــنگتن را بــه توطئه علیه 
خود متهم می کــرد، در اظهاراتی تــازه از تمایل 
بــا بهبود روابط بــا آمریکا خبــر داد.عمران خان 
گفت: رابطه ما با آمریــکا مانند یک رابطه ارباب و 
خدمتکار یا رابطــه ارباب و برده بوده و از ما مانند 
یک ســاح اجاره ای استفاده شــده است. اما من 
 دراین بــاره دولت های پاکســتان را بیش از آمریکا 

مقصر می دانم.

 اســپانیا: همزمان با راهپیمایــی صدها تن در 
سراســر مادرید که خواســتار تغییرات در قوانین 
حمل و نقل و اعتراض به هزینه های زندگی بودند، 
کامیــون داران نیز که اوایل ســال جاری میادی 
باعث فلج شــدن اســپانیا شــده بودند، اعتصاب 
تازه ای را آغــاز کردند.صدها معترض در حالی که 
جلیقه های زرد رنگ به تن داشتند، از ایستگاه قطار 
"آتوچــا" واقع در مرکز مادرید بــه طرف پارلمان 
حرکت کردند و بنرهایی در دســت داشــتند که 
روی آنها نوشته شــده بود "ما یارانه نمی خواهیم، 

ما راه حل می خواهیم".

 ارمنستان: نخست وزیــر ارمنســتان با »ایگور 
خووایف« نماینده روسیه در گروه سازمان امنیت و 
همکاری اروپا و نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه 
در تســهیل عادی ســازی روابط بین ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان در شهر »ایروان« دیدار کرد.
نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان در دیدار 
بــا خووایف  بار دیگر تاکید کرد که ارمنســتان از 
پیشــنهادهای ارائه شده توســط روسیه در زمینه 

مذاکره با باکو حمایت می کند.

دوراهی  در  دارنــد  تاش  اماراتی هــا  امارات:   
ترســیم شــده از ســوی آمریکا و انتخاب شرق یا 
غرب گرفتار نشوند.»انور قرقاش« گفت که انتخاب 
میان قدرت هــای بزرگ به نفع امارات نیســت و 
برای توســعه اقتصــادی و امنیتی خــود محدود 
به چند کشــور نخواهد بود، بلکــه تاش می کند 
ضمن گسترش همکاری های اقتصادی با شرق، به 
شــراکت خود با کشــورهای غربی در راه امنیت و 

ثبات منطقه ادامه دهد.

درد ناتمام پناهندگان در اروپا 
ایــن روزهــا کشــورهای اروپایی بــرای مقابله با 
بحــران پناهندگان این قشــر مظلــوم را به توپ 
بــازی سیاســت های خود تبدیل کــرده و مواضع 
 ســختگیرانه ای را در قبال آن ها در دســتور کار 

قرار داده اند.
روزنامه اتریشــی "وینــر ســایتونگ" در مطلبی 
نوشت: بریتانیا و فرانسه برای مقابله با افزایش آمار 
مهاجرت به کنترل های بیشــتری روی آورده اند. 
دولت ها هم در فرانســه و هم در بریتانیا، به دلیل 
سیاست مهاجرت، تحت فشــار زیادی قرار دارند. 
حاال هر دو می خواهند برای مقابله با این مســئله 
بیشتر با هم همکاری کنند.بر این اساس در آینده، 
افســران پلیس بریتانیا در ســواحل فرانسه باید با 
مقامات آنجا همکاری کنند. عاوه بر این، اقدامات 
نظارتی - با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، 
تیم های ســگ و هلیکوپترها - باید تقویت شود. 
در مقابل، بریتانیا پرداخت های خود به فرانســه را 
افزایش می دهد.روزنامه "تاگس سایتونگ" هم در 
مطلبی پناهندگان را توپ بازی کشورهای اروپایی 
ارزیابی کرده و نوشــت: مبــارزه ایتالیا علیه نجات 
غیرنظامی دریایی پناهندگان وارد دور جدیدی می 
شود. اکنون چهار کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار 
برخورد سخت گیرانه تر با کشتی های غیردولتی در 
دریای مدیترانه هستند که پناهندگان را نجات می 
دهند.چهار کشور عضو اتحادیه اروپا، ایتالیا، مالت، 
یونان و قبرس در آخر هفته بیانیه مشــترکی را به 
اتحادیه اروپا ارائه کردند و از مدیریت فعلی نجات 
دریایی غیرنظامی شکایت کردند. در این نامه آمده 
اســت که روش عملیات با روح چارچوب حقوقی 
بین المللی برای عملیات جستجو و نجات مطابقت 
ندارد. به نوشته روزنامه کرونن سایتونگ با توجه به 
افزایش تعداد مهاجران، الکســاندر شالنبرگ، وزیر 
امــور خارجه اتریش سیســتم پناهندگی اتحادیه 
اروپا را شکست خورده می بیند. وزیر امور خارجه 
اتریش پیــش از دیدار با همکاران اتحادیه اروپا در 
بروکســل گفت: روشن است: این سیستم کار نمی 
کند. به گفته شــالنبرگ، ســهمیه بندی و توزیع 

رویکرد اشتباهی است.

نیمچه گزارش

اندونزی این روزها میزبان نشســت گروه ۲۰ اســت. این 
نشست بدون حضور پوتین رئیس جمهور روسیه در حالی 
برگزار می شــود که نگاهی به مواضــع و دیدارهای صورت 
گرفته در این نشست نکاتی قابل توجه را آشکار می سازد. 

نخســت آنکه میــان اعضای گروه  ۲۰ بــرای بحران های 
جهانی که محور اصلی آن نیز مسائل اقتصادی است هیچ 

اجماعی وجود ندارد و کشــورها را به چند دسته می توان 
تقسیم کرد. کشورهایی در چارچوب همگرایی آمریکایی 
بر اصل مقابله با روسیه به بهانه جنگ اوکراین تاکید دارند 
چنانکه افرادی همچون زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از 
واژه گروه ۱9 اســتفاده می کند. این کشورها همچنان بر 

اصل حمایت نظامی از کی یف علیه روسیه تاکید دارند. 
دســته دوم کشــورهایی هســتند که به دلیل نیازهای 
اقتصادی براصل همگرایــی و روابط با چین تاکید دارند. 
هر چند که غرب، چین را دشــمن راهبردی می نامند اما 
حتی بســیاری از اروپایی ها نیز بر لــزوم همگرایی با آن 
اذعان دارند که دیدار مقامات آمریکا، فرانسه، استرالیا و... 

با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این راستار قابل 
ارزیابی اســت. دسته  دیگر کشورها در این نشست انهایی 
هستند که ســعی در بی طرفی و حف استقال گروه ۲۰ 
هســتند که اندونزی میزبان این نشست را در این طیف 

می توان قرار داد. 
نکتــه مهم آنکه چین در این نشســت نــه تنها به عنوان 
نماینده نظم چند قطبی ایفای نقش می کند بلکه با تکیه 
بر اصل اســتمرار روابط با روســیه و لغو تحریم های یک 
جانبه، معادالت غرب را نیز به چالش می کشد. به عبارتی 
دیگر می توان گفت آنچه که در نشست گروه ۲۰ مشاهده 
می شــود نه روابط و معادالت تعاملی میان حاضران بلکه 

زنجیره ای از چالش ها و تحوالتی اســت که نشانگر جهانی 
چند پاره در مسیر چند قطبی و مقابله با یک جانبه گرایی 

سرمایه داری است. 
بر این اســاس هر چند که غرب سعی دارد تا با برجسته 
سازی جنگ اوکراین و مسائل ایران، نشست مذکور را در 
چارچوب اهداف خود نشان دهد اما در عمل چنین روندی 
در نشســت جریان ندارد و بیشتر از آن به عنوان نشستی 
برای گرفتن عکس های دسته جمعی یاد کرد هر چند که 
غرب در فضای رسانه ای سعی دارد تا آن را مولفه ای برای 
تحقق اهداف ضد روســی، ضد ایرانی و حتی ضد چینی 

معرفی نماید. 

یادداشت

گزارش

نخســت وزیر انگلیس و ولی عهد ســعودی در حاشیه نشست گروه ۲۰ در جزیره 
بالی اندونــزی در حالی با یکدیگــر گفت وگو کردند که در ســایه حمایت های 
انگلیس و آمریکا، جنایات ســعودی از جمله تخریب مساجد، کشتار و تجاوز به 

زنان یمن و مانع تراشی بر سر ارسال سوخت به یمن ادامه دارد. 
دولتمردان انگلیس از جانســون گرفته تا لیز تراس و اکنون سوناک همه و همه 
بر ســر یک اصل هم نظر بوده اند و آن حمایت از سعودی برای کشتار و جنایت 
اســت چرا که ســعی را عاملی برای فروش تسلیحات خود و نیز جنگ افروزی و 
ناامن ســازی منطقه و نیز تامین نفت خود می دانند. البته ســعودی هزینه های 
برخی رســانه های انگلیســی همچون بی بی ســی و ایران اینترنشنال را نیز به 
صورت آشــکار و پنهان تامین می کند. در این میان در ادامه حمایت انگلیس از 
سعودی، »محمد بن ســلمان« ولی عهد سعودی، دیروز در حاشیه نشست گروه 
۲۰ در جزیره بالی اندونزی با »ریشــی ســوناک« نخســت وزیر انگلیس دیدار و 
رایزنی کرد.نخســت وزیر انگلیس پس از این دیدار ابراز امیدواری کرد که بریتانیا 
و عربستان ســعودی به منظور ثبات در بازار انرژی با یکدیگر همکاری کنند. به 
نوشــته وبگاه شبکه العربیه، »سوناک و محمد بن ســلمان ولی عهد سعودی در 

خصوص تهدیدات منطقه از جمله رفتار ایران ابراز نگرانی کردند«.
این در حالی اســت که همزمان شــرکت ملی نفت یمن اعام کرد که عربستان 
سعودی در ادامه کارشــکنی علیه مردم یمن، اجازه نمی دهد یک کشتی حامل 
بنزیــن در بندر غربی یمن پهلو بگیرد.خبرگزاری رســمی یمن )ســبأ(، به نقل 
از »عصام المتوکل« ســخنگوی رسمی شــرکت ملی نفت یمن گزارش کرد که 
»ائتاف ســعودی آمریکایی روز دوشنبه ]دیروز[ کشتی "رد روبی" را با آنکه در 
ســاحل جیبوتی تفتیش شده، توقیف کرده  است«. طبق توافق صنعاء و ائتاف 
سعودی با سازمان ملل که در سوئد حاصل شد )توافق سوئد(، کشتی های حامل 
مواد غذایی یا سوختی به شرط بازرسی شدن اجازه ورود به بندر الحدیده را دارند 
اما در بیشــتر موارد، ائتاف سعودی کارشکنی می کند و با گرو کشی از نیازهای 
روزانه مردم یمن، سعی در باج خواهی دارد. عصام المتوکل تأکید کرد که ائتاف 
متجاوز ســعودی-آمریکایی همچنان به دزدی دریایی ادامه می دهد و در اجازه 
دادن برای ورود کشــتی های حامل ســوخت با مقاصد بشردوستانه، دل بخواهی 
کــرد. به گفته این مقام یمنی، این گونه اقدامات زورمندانه با هدف افزایش درد 

و رنج مردم صورت می گیرد. 
از سوی دیگر رســانه های مختلف از بازداشت قاضی دادگاه تجدید نظر مدینه و 
امام جماعت مســجد قبا به اتهام رشوه خبر دادند.ســازمان موسوم به کنترل و 
مبارزه با فساد » النزاهه« اعام کرد :» قاضی »ابراهیم بن عبدالعزیز الجهنی« به 

دلیل دریافت رشوه به مبلغ نیم میلیون ریال )۱۳۳ هزار دالر( دستگیر شد«.این 
سازمان سعودی در ادامه تاکید کرد: ابراهیم بن عبدالعزیز الجهنی موافقت کرده 
بود در ازای دریافت رشــوه از یک شهروند سعودی، حکم قطعی به نفع او صادر 
کند.ابراهیم الجهنی حدود دو سال پیش به عنوان امام جماعت و خطیب مسجد 
»قبا« در دوره ای منصوب شــد، که» صالح المغامیســی« امام مسجد قباء پس 
از درخواست از » ســلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان برای آزادی زندانیان 
آزادی بیاان جنجال به راه انداخت و از ســمت خود برکنار شد.در آوریل گذشته، 
حساب های حقوق بشر گزارش دادند که مقامات سعودی بدون اطاع از ماهیت 

اتهامات علیه آنها، کمپین دستگیری قضات را آغاز کردند.
از سوی دیگر حساب کاربری »نحو الحریه« اعام کرد که »علی نایف الصحفی« 
مبلغ ســعودی بدون دالیل قانونی به ۱۰ ســال زندان محکوم شــده است.این 
درحالی اســت که اخیرا دادگاهی در عربستان ســعودی »سالم الدینی« معاون 
ســابق وزارت کار و توسعه اجتماعی عربستان را که نزدیک به پنج سال است به 
دلیل انتقاد از مقامات ســعودی در بازداشــت به سر می برد، به ۱5 سال حبس 

محکوم کرد.
از ســوی دیگر رویکرد ظالمانه و تبعیض آمیز رژیم آل سعود علیه اهالی مناطق 
شــیعه نشــین قطیف و االحســاء ادامه دارد.به گزارش مــرآة الجزیره، مقامات 
سعودی در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲ مســجد تاریخی »الحریف« واقع در بین شهرهای 
»العوامیه« و »القدیح« را تخریب و محتوای آن را تخلیه کردند.مسئوالن سعودی 

علت تخریب این مســجد تاریخی را لزوم تعریض جاده هــای امتداد العوامیه تا 
قطیف ذکر کردند.این اولین بار نیســت که مقامات ســعودی مسجد شیعیان را 
تخریب می کنند؛ بلکه سال گذشــته دستور تخریب مسجد » العهد« را بین دو 
 شــهر »ام الحمام« و »الماحه« در غرب اســتان قطیف به بهانه توسعه محله ها 

صادر کردند.
ناظــران تاکید کردند که هدف عربســتان ســعودی از این اقــدام از بین بردن 
خیابان هایی اســت که در مارس ۲۰۱۱ شاهد اعتراضاتی علیه حکومت سعودی 
بود و این سیاســت به منظور انتقام جویی از خانواده هایی که در اعتراضات سال 
۲۰۱۱ از معترضیــن حمایت کردند نیز اتخاذ شــد.تخریب مســجد الحریف و 
قبل از آن العهد، به عنوان بخشــی از یک اعمال تبعیض فرقه ای خودســرانه و 
سیستماتیک آل ســعود علیه اهالی قطیف و االحساء اســت که در آن مقامات 
ســعودی عامدانه میراث فرهنگی و مذهبی منطقه را مورد هدف قرار می دهند.

مقامات ســعودی در دسامبر ۲۰۲۰ مسجد» امام حسین )ع(« در » الزاره« واقع 
در جنوب منطقه العوامیه را بعد از آنکه از صبح آن را بدون هشدار قبلی محاصره 
کرده بودند، تخریب کردند. این مسجد مکانی بود که شهید »نمر باقر النمر« در 

آن امامت جماعت نمازگزاران را برعهده داشت.
خبر دیگر از جنایت سعودی آنکه قرار بود "کورسوی امیدی" برای پناه دادن به 
آوارگانی باشد که خانه و زندگی شان را در جنگ بیهوده ائتاف متجاوز از دست 
داده اند، اما ناگهان تبدیل به رسوایی بزرگی برای سازمان های امدادرسانی - که 
تحت پوشــش کمک های بشردوســتانه فعالیت می کردند – و شــبه نظامیان 
وابســته به امارات در ســاحل غربی شــد که آبرو و حیثیت زنان پناهجو را به 
بازی گرفتند.صحبت از اردوگاه های الخوخه اســت. این اردوگاه ها توسط هال 
احمر امارات در جنوب اســتان الحدیده دایر شــده اند و امروز تبدیل به محلی 
برای سوء اســتفاده مزدوران متجاوز از زنان شده اســت.اما یکی از زنان پناهجو 
باالخره ســکوت را شکست و در ویدیویی که در سطحی گسترده در شبکه های 
اجتماعی منتشــر شــده بود پرده از این حقیقت تلخ برداشــت و ماجرای سوء 
اســتفاده مسئوالن بخش اجرایی و کارکنان این سازمان ها و مزدوران اماراتی از 
زنان را رســوا کرد.وی گفت: ارائه خدمات در این ســازمان ها بستگی به شرایط 
خاص زنان و نیازمندی های آنها و چیزهای مخصوص مســائل شبانه دارد ... آنها 
مخصوصا کســانی که نزدیکان و خانواده خود را در جنگ از دســت داده اند، در 
معرض ســوء استفاده کارکنان این ســازمان ها و مزدوران اماراتی هستند.از این 
گذشــته ماجرای ربودن دختران جوان این روزها به طور وحشــتناکی در شهر 

مأرب گسترش یافته است.

نشستی به دور از رنگ دوستی 
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در عملیات ضد صهیونیســتی در جنوب نابلس واقع در 
کرانه باختری با عنوان عملیات ارئیل، ۳ صهیونیست به 

هاکت رسیدند.
ارتش رژیم اســرائیل از حمله با ساح سرد در شهرک 
صنعتی صهیونیست نشین ارئیل واقع در کرانه باختری 
خبر داد.رســانه های عبری گزارش دادنــد که ۳ تن از 
پنج شهرک نشــینی که در  دو عملیات شهادت طلبانه 
)یکی با ســاح سرد و دیگری زیرگیری با خودرو( دچار 

مصدومیت شده بودند، به هاکت رسیدند.
عامــان عملیات استشــهادی  در شــهر آرئیل هم دو 
نفر بوده انــد که بر اســاس گزارش شــبکه تلویزیونی 
الجزیره هر دو فلســطینی در این عملیات به شــهادت 
رســیده اند.نظامیان ارتش رژیم اسرائیل بعد از عملیات 
شــهادت طلبانه، از ترس خود به شــهرک نشــینیان 
صهیونیست به گمان اینکه فلسطینی اند آتش گشودند.
عبداللطیف القانوع ســخنگوی جنبش مقاومت اسامی 
فلســطین حماس به عملیات مقاومتی امروز در شهرک 

صهیونیست نشین ارئیل واکنش نشان داد.
عبداللطیف القانوع ســخنگوی جنبش مقاومت اسامی 
فلســطین حماس در ارتباط با عملیات مقاومتی امروز 
در شهرک صهیونیست نشین ارئیل، تاکید کرد: عملیات 
قهرمانانه در شهرک موسوم به ارئیل، بیانگر قدرت ملت 
فلســطین در ادامه قیام شــأن و دفاع از مسجداالقصی 
در برابــر یورش های مکرر اســت.وی افــزود: تجاوزات 
مداوم علیه ملت فلســطین و یورش هــای روزانه علیه 
مسجداالقصی با گســترش ضربات مقاومت برای عقب 
 راندن اشــغالگران و ایجــاد قدرت بازدارندگی پاســخ 

داده می شود. 

حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسامی فلسطین 
حماس تاکید کرد که این عملیات پاســخی طبیعی از 
جانب ملت فلســطین به جنایات دشمن صهیونیستی از 
جمله شــهادت فله مسالمه دختر ۱9 ساله فلسطینی به 
دست نظامیان اشغالگران صهیونیست بود.قاسم تصریح 
کرد که جوانان انقابی فلســطینی در کرانه باختری بار 
دیگر به دشــمن ضربه زده و اشــغالگران را با عملیاتی 
قهرمانانه در شــهرک ارئیل که به عنوان کانون جنایات 
صهیونیســت ها در کرانه باختری شــناخته می شــود، 

غافلگیر کردند.
جنبش جهاد اســامی هم این عملیــات را بیانگر اراده 
ملت قهرمان فلسطین در مواجهه با دشمن صهیونیستی 
دانست.طارق عزالدین سخنگوی این جنبش تصریح کرد 
که اجرای این عملیات در داخل شهرک ارئیل بار دیگر 
ضعف و سستی دشمن جنایتکار صهیونیستی و شکست 
نهادهای امنیتــی و نظامی آن را به نمایش گذاشــت.
همچنین جبهه خلق برای آزادی فلســطین نیز عملیات 
ارئیل را دلیلی بر اصرار ملت فلســطین بر ادامه مقاومت 
در برابر اشــغالگران تا رســیدن به آزادی دانست.جبهه 
دمکراتیــک هم تاکید کرد که این عملیات پاســخی به 
جنایات و تروریسم هدفمند اشغالگران صهیونیست علیه 
ملت و ســرزمین فلســطین بود.خبر دیگر آنکه گانتس 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعام کرد که در تحقیقات 
مســتقل درباره کشته شدن شــیرین ابوعاقله خبرنگار 
شبکه تلویزیونی الجزیره مشارکت و همکاری نمی کند. 
همچنین وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ساخت دیوار 
بتنی جدید در شــمال کرانه باختری رود اردن به طول 

۱۰۰ کیلومتر موافقت کرد.

»ارئیل«، پاسخ مقاومت به تجاوزات مداوم صهیونیست ها
در اقدامی که بیانگر ناتوانی آمریکا در برابر روسیه است، 
سخنگوی کاخ ســفید با بیان اینکه رئیس سازمان سیا 
با مدیر ســرویس اطاعات خارجی روسیه دیدار داشته، 
گفت او درباره هرگونه اســتفاده احتمالی از تســلیحات 

اتمی به مسکو هشدار داد.
منابــع مطلع از دیــدار مخفیانه »ویلیــام برنز« رئیس 
سازمان اطاعات مرکزی آمریکا با »سرگئی ناریشکین« 
مدیر سرویس اطاعات خارجی روسیه دیداری محرمانه 
داشته است.یک سخنگوی کاخ سفید که خواست نامش 
فاش نشــود، با اعام این خبر گفت کــه برنز در دیدار 
با ناریشــکین که در آنکارا انجام شــده، درباره هرگونه 
استفاده احتمالی از تسلیحات اتمی به مسکو هشدار داد.
پیــش از این، »دیمیتری پســکوف« ســخنگوی کاخ 
کرملیــن به رســانه ها گفته بود که دیــدار محرمانه ای 
بین مقامات روســی و آمریکایی در آنکارا انجام شده و 
از ارائه جزئیات بیشتر درباره آن خودداری کرده بود. در 
این میان بورل مسؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
گفــت این اتحادیه هرگز اعتقادی به اینکه تحریم هایش 
 علیه روســیه به درگیری هــا در اوکرایــن پایان دهد، 

نداشته است.
در مقابل ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ضمن 
هشــدار درباره ادامه درگیری ها با روســیه، از گروه ۲۰ 
خواســت که مســکو را برای صلح تحت فشار بگذارند. 
الزم به ذکر است رئیس جمهور روسیه در حکم تازه ای 
پیوستن افراد دو تابعیتی را به ارتش روسیه امکان پذیر 

کرده است.
همچنین به گفته مقام های آمریکایی، واشنگتن در حال 
بررســی ایجاد تغییراتی در پهپاد مســلح »ِگِری ایگل« 

است تا بتواند آن  را با توجه به افزایش تقاضای اوکراین 
در اختیارش قرار دهد.

از ســوی دیگر رؤسای جمهور فرانسه و چین طی دیدار 
در حاشیه نشست گروه ۲۰ در اندونزی، بر لزوم کاهش 
تنش در اوکراین و جلوگیری از به کار بردن تســلیحات 
اتمی در جهان تاکید کردند.در این میان اما معاون حزب  
ای اف دی آلمان در ایالــت باواریا گفت، اقتصاد آلمان 
در حال آسیب دیدن است.همچنین خبرگزاری تاس با 
استناد به داده های منتشر شده توسط مرکز آمار فناند 
اعــام کرد که تورم مواد غذایی در این کشــور طی ماه 
گذشته میادی شاهد افزایش ۱5.۷ درصدی نسبت به 
ســال قبل بود. همچنین واردات زغال سنگ به اتحادیه 
اروپــا از زمان آغاز جنگ اوکراین، هشــت برابر افزایش 
یافته اســت.آلمان تاش می کند با اســتفاده از سوخت 
 زغال ســنگ میزان اثرات بحران ســوخت بــر خود را

 کاهش دهد.
در این میان کشــورهایی، چون آفریقای جنوبی از این 
وضعیت ســود هنگفتی را نصیب خود کرده اند. این به 
علت آن اســت که تقاضا در جهان برای ســوخت زغال 
ســنگ افزایش یافته اســت. در همین حال ســرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روســیه در نشســت خبری 
پس از پایان شــرکت در نشســت گروه بیست در بالی 
اندونزی گفت: با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانســه 
دیدار کردیم کــه در آن بر تاش پاریس برای گفتگو با 
مســکو تاکید کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل 
متعهد شــد محدودیت ها بر صادرات غات به بازار های 
جهانی از بین برود. نتایج ملموسی از بخش دوم قرارداد 

غذا به دست نیامد.

اذعان آمریکا به ناتوانی در برابر روسیه در اوکراین

در سایه حمایت های انگلیس از سعودی و امارات صورت می گیرد 

از تخریب مساجد تا هتک حرمت زنان در یمن

شــک و تردید در نتایج انتخابات مجلس بحرین حتی به نامزد ها هم رســیده و 
برخی از آن ها از تقلب در شمارش آراء و اعام نتایج سخن می گویند.

 در حالی که رژیم آل خلیفه در بحرین قصد داشت با برگزاری انتخابات فرمایشی، 
وجهه خود را بهبود بخشــد، اما برخــی از نامزد های مورد حمایت آل خلیفه در 
انتخابات نیز از تقلب و تخلف ســخن می گویند که این مســئله رژیم بحرین را 
با دردســر مواجه می کند.مقامات بحرین قصد داشــتند با برگزاری انتخابات، بر 
جنایات و نقض قوانین در این کشور سرپوش بگذارند، اما به نظر می رسد اوضاع 

بر وفق مراد آن ها نیست. 
پس از مخالفان بحرینی که درباره شفافیت و سامت انتخابات ابراز شک و تردید 
کردند، با آغاز شــمارش آراء شــک و تردید هایی همراه با اتهام زنی شروع شد و 
این در حالی اســت که به گفته مخالفان، تعداد آراء اخذ شده و میزان مشارکت 
کم بوده اســت. این شک و تردید ها حتی از ســوی برخی از نامزد های انتخابات 
مطرح شــده و برخی از آن ها از تقلب در انتخابات بخصوص در حوزه ســوم رای 

گیری در اســتان الشمالیه سخن می گویند. معترضان معتقدند که رئیس کمیته 
انتخابات، نتایج را بعد از دریافت یک تماس مشکوک تغییر داده است.علی سعید 
المعمری نامزد اســتان الشــمالیه گفت: او )رئیس کمیته انتخابات( ابتدا به یک 
تماس پاســخ داد و بعد از آن نتایج را اعام کــرد. در اعام نتایج، بیش از ۷۰۰ 

رأی من را کم کرد.
نامزدی دیگر از تخلف دیگری سخن می گوید؛ لطیفه عید نامزد حوزه نهم استان 
الشمالیه هم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت عکس های خود را عامدانه 
جمع آوری کردم. من بخشــی از این فریبکاری نیستم. رای مردم مرا پشتیبانی 
می کنــد نه توصیه ها یا طرف هــای دیگر. وی افزود: اکنون ســکوت کرده ام تا 

انتخابات ســالم برگزار شــود و نماینده ای از طرف مردم به مجلس راه یابد نه از 
طرف شــخصیت ها و طرف ها دیگر. همه حقیقت را فهمیدند.این تخلفات و آنچه 
تاکنون اعام نشده است، واقعیت رژیم بحرین را نشان می دهد؛ رژیمی که قصد 
داشــت با برگزاری این انتخابات چهره خــود را در خارج بهبود دهد. اکنون این 
رژیم زیر ســؤال رفته و این همان چیزی اســت که مخالفان پیش از این اعام 

کرده بودند. 
در همین حال اندیشکده آمریکایی »موسسه واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک« 
در گزارش خود آورده اســت که رویکرد طائفــه ای بر انتخابات پارلمانی بحرین 
در ســایه ظلم و تبعیض دینِی برنامه ریزی شــده در این کشــور ســایه افکند. 
کشور بحرین از ســال ها پیش شاهد این تبعض و ستم دینی است.این گزارش 
جمعیت شیعیان بحرین را دو سوم کل جمعیت این کشور برآورد کرده و به نبود 
نمایندگان آنها متناســب با این جمعیت در پارلمان اشاره کرد و آورده است: این 

درصد به هیچ وجه در پارلمان بحرین دیده نمی شود. 

تقلب صدای نامزد های مورد حمایت 
آل خلیفه را هم در آورد

سید مهدی لنکرانی 


