
 کویت: ســالم عبد اهلل الجابــر الصباح وزیر امور 
خارجــه کویت تأکید کرد که این کشــور قاطعانه 
مخالــف مداخله اتحادیــه اروپا در امــور داخلی 
خود اســت. من به صورت قاطــع، مداخله در امور 
داخلیمان را به خصوص که از ســوی دوستانمان 
باشــد، رد می کنم. هر گونه مداخله در تصمیمات 
و اقدامات دستگاه قضائی خود را از سوی هر کس 

که باشد، رد می کنم.

 سوریه: وزیر خارجه ســوریه وارد شهر »دهلی 
نو« پایتخت هند شــد و قرار اســت با مقامات این 
کشــور دیدار کند.»فیصل المقــداد« وزیر خارجه 
ســوریه شامگاه پنج شنبه در یک سفر رسمی وارد 
فرودگاه دهلی نو، پایتخت هند شــد. در این سفر 
همچنین »فادی الســلطی خلیل« رئیس سازمان 
برنامه ریــزی و همــکاری بین المللــی و »جمال 
نجیب« مدیر سازمان همکاری های اجرایی، فیصل 

مقداد را همراهی می کردند.

 ازبکستان: »والدیمیر ناراف« وزیر امور خارجه 
ازبکســتان در نشست وزرای امور خارجه »اتحادیه 
اروپا و آســیای مرکزی« در شــهر »ســمرقند« 
خواســتار جلوگیری از انزوای افغانستان شد.وزیر 
امور خارجه ازبکســتان اظهار داشــت: افغانستان 
معاصــر نه تنها منبع چالش هــا و تهدیدات، بلکه 

فرصت های جدید نیز است.

 قزاقســتان: کمیته امنیت ملی قزاقســتان از 
دســتگیری اعضا یک گروه تروریســتی ســازمان 
یافته کــه قصد بر هم زدن امنیت این کشــور در 
روز انتخابــات زودهنــگام ریاســت جمهوری در 
این کشــور را داشــتند، خبر داد. بنابر بیانیه نهاد 
امنیتی قزاقســتان، 17 نوامبر با کمک دادســتانی 
این کشــور یک گروه تروریستی که در حال برنامه 
ریزی و ســازماندهی شــورش های دسته جمعی 
 در  تاریــخ 20 نوامبر )29 آبان ماه( را داشــتند، 

بازداشت شدند.

 عراق: یک پایگاه آمریکایی از پیام دولت مستقر 
در واشــنگتن به نخســت وزیر جدید عراق درباره 
گروه های مقاومت در این کشــور خبر داده است. 
پایگاه آکســیوس به نقــل از دو منبع آگاه گزارش 
داده دولت بایدن به نخست وزیر جدید عراق اعالم 
کرده با وزیران و مقام های ارشــدی که وابسته به 
»شــبه نظامیان تحــت حمایت ایران« باشــد کار 

نخواهد کرد.

 چین: وزارت خارجه چین به ویدئوی جنجالی 
منتشر شده از گفت وگوی رئیس جمهور این کشور 
با نخســت وزیر کانادا در حاشیه اجالس گروه 20 
در بالی واکنش نشــان داد.»مائو نینگ« سخنگوی 
وزارت خارجــه چین گفت کــه رئیس جمهور این 
کشــور در حال انتقاد از نخســت وزیر کانادا نبوده 
اســت. وی در ادامه گفت که پکــن از تبادل نظر 
صریح تا زمانی که بر مبنای یکســان انجام شــود، 
حمایت می کند و افزود چین امیدوار اســت کانادا 

برای بهبود روابط دوجانبه اقدام کند.

 جان باختن روزانه ۸۰ نوزاد یمنی 
در بدو تولد 

یک مقام وزارت بهداشــت دولــت نجات ملی یمن 
گفت که به دلیل نبود امکانات پزشکی، روزانه بیش 
از ۸0 نوزاد تازه متولد شــده، جان خود را از دست 
می دهند.  دکتر »نجیب القباطی« مشــاور وزارت 
بهداشت دولت نجات ملی یمن )مستقر در صنعاء( 
گفت که ۳9 درصد نوزادانی که تازه متولد می شوند، 
نارس هستند که در مقایسه با قبل از شروع جنگ 

در سال 201۵، به شدت افزایش یافته است.
به نوشــته وبگاه الخبر الیمنی، به گفته وی تجاوز 
ائتالف ســعودی و استفاده از ســالح های ممنوعه 
اصلی ترین دلیل تولد نوزادان نارس در یمن است. 
سالح هایی که بارها نهادهای حقوق بشری استفاده 
از آن هــا را در جنگ یمن گــزارش داده و محکوم 
کرده اند.دکتــر »نجیب القباطی«در ادامه گفت که 
بیش از ۸0 نوزاد تازه متولد شــده روزانه در یمن 
جان خود را از دست می دهند.وی تصریح کرد: این 
وزارتخانه در تالش اســت تا زیرساخت ها را برای 
کودکان در ادارات و استانداری ها بهبود بخشد و در 
هر شهرستان چهار شیرخوارگاه، در هر بیمارستان 
اصلی هشــت شــیرخوارگاه در نظر گرفته است. 
القباطی همچنین گفت 2000 شیرخوارگاه باید در 
کل یمن ساخته شود که تاکنون ۶۳2 مورد تأمین 
شده است.همزمان »دکتر محمد المنصور« معاون 
وزیر بهداشــت دولت صنعاء نیز در یک کنفرانس 
مطبوعاتی در استان الحدیده نیز گفت که در پنج 
سال گذشته 2۶0 هزار مورد مرگ ناشی از ماالریا و 
تب دنگی ثبت شده است و تداوم جنگ و محاصره 
یمن و بمباران زیرساخت ها به گسترش بیماری ها 
کمک زیادی کرده اســت.او در این باره توضیح داد 
کــه وضعیت اقتصادی ناشــی از جنگ به شــدت 
بــر توانایی مردم یمن برای دسترســی به خدمات 
پزشــکی تأثیر گذاشته است. همچنین بسته شدن 
بنادر منجر به تدخیــر در ورود یک میلیون ۵00 
هزار پشه بند اشــباع از سموم شده است.المنصور 
در ادامه از سازمان ملل خواست تا ائتالف سعودی 
را برای رفع محاصره و بازگشایی فرودگاه صنعاء و 
بندر الحدیده برای ورود دارو و تجهیزات پزشــکی 

تحت فشار بگذارد.

نیمچه گزارش

طــی روزهای اخیر مقامات جمهــوری آذربایجان مواضع 
تامــل برانگیزی را در قبال رونــد صلح در قفقاز در پیش 
گرفته انــد. در ایــن چارچــوب علی اف رئیــس جمهور 
جمهــوری آذربایجان در دیدار با فرســتاده ویژه اتحادیه 
اروپا ادعا کرد، ســخنان ارمنستان در مورد صلح واقعیت 
ندارد. الهام علی اف خطاب به مقام اروپایی گفت: با توجه 
به اینکه شــما به سفر خود به ارمنســتان اشاره کردید و 
پیامی از رهبری ارمنستان در مورد صلح دریافت کردید، 

می دانید که ما در تمام ســال ها این پیام ها را شــنیده ایم 
که آنها خواهان صلح هســتند، اما آنها صادق نبودند. این 
ادعا در حالی مطرح شده است که پاشینیان نخست وزیر 
ارمنســتان بار دیگر با تقدیر از مواضع روسیه در مذاکرات 
ارمنستان با باکو گفت، ایروان آماده امضای توافق صلح با 
جمهوری آذربایجان است. حال این سوال مطرح است که 
به رغم اقداماتی که از ســوی برخی کشورهای منطقه از 
جمله ایران و روسیه و حتی ترکیه برای رفع تنش ها میان 
دو کشور صورت گرفته است چرا باکو همچنان بر مواضع 
جنگ طلبانه اصرار می ورد؟ نگاهی به تحوالت هفته های 

اخیر قفقاز حکایت از چند نکته قابل توجه دارد. 
نخســت آنکه در اقدامی مغایر با امنیت منطقه کشورهای 
اروپایــی از اعزام ناظرانی به قفقــاز خبر داده اند به ادعای 

آنها زمینه ساز تحقق صلح در منطقه گردند. نیروهایی که 
سابقه آنها را در سایر نقاط جهان می توان مشاهده کرد که 
نه تنها به بهبود امنیت منجر نشده بلکه زمینه ساز تشدید 

بحران ها شده است. 
دوم آنکه این روزها مقامات باکو تصورات و رویاپردازی هایی 
را در منطقه در پیش گرفته اند که بخشــی از آن شــامل 
اشغال جنوب ارمنستان و بخشــی نیز دخالت بحران ساز 
در امور داخلی همســایگان از جمله حمایت از اغتشاش و 

تجزیه طلبی در ایران است.
در همین حــال گزارش ها از تصویب تعیین ســفیر این 
کشــور در رژیم صهیونیســتی حکایت دارد در حالی که 
غربی ها نیز چراغ ســبزهای حمایتی از بالکو داشــته اند. 
کنــار هم قرار دادن این تحــوالت حکایت از آن دارد که 

علی اف به جــای رویکرد تعاملی منطقه ای بار دیگر روی 
وعده های غرب و صهیونیســت ها حســاب باز کرده است 
تا به زعم خویش سیاســت های توسعه طلبانه را اجرایی 
سازد. سیاستی که البته در نهایت تحقق بخش اهداف ناتو 
در منطقه در لوای اشغال بخشی دیگر از خاک ارمنستان 
و برهم زدن روند صلح قفقــاز خواهد بود. ناتو با به بازی 
گرفتن باکو سعی دارد تا توسعه طلبی در منطقه را محقق 
ســاخته و منابع انرژی منطقه را غارت نماید در حالی که 
همزمان نیز سناریوی مقابله با ایران، روسیه و چین را نیز 
در دستور کار دارد. تصورات سران باکو در حالی است که 
تجربه نشــان داده که غرب حتــی به متحدانش نیز رحم 
نمی کند که سرنوشــت صدام و اشرف غنی نمودی از این 

حقیقت است.

یادداشت

گزارش

در حالی صهیونیست ها طی هفته های اخیر  بحران سازی 
در منطقه را با حمایت غرب تشــدید کرده اند که طی چند 
روز اخیر، انفجار و آتش ســوزی های عجیب و پی در پی در 
پســت های برق در تل آویو و شــهرهای تابعه و همچنین 
اتصاالت و اختالالت گسترده در دستگاه های برقی ساکنان 

این شهرها، با سرگردانی این رژیم همراه شده است.
 بسیاری از اهالی سرزمین های اشغالی با شکایت از اداره ی 
برق این رژیم اعالم کرده اند که دســتگاه های برقی شــان 
دچار حوادثی نظیر ازکارافتادگی و آتش سوزی شده است.

این افراد همچنین خاموش و روشن شدن های غیرمعمول 
و خارج از کنترل  دستگاه های برقی شان را گزارش داده اند.
همچنین برخی از ویدئوهای ارســال شده توسط کاربران 
صهیونیست، از انفجار در پست های انتقال برق در راه های 
منتهــی به شــهرها و مناطقی همچون یاونه، گــدارا و ... 
حکایت دارد.دســتگاه سانســور رژیم صهیونیستی مانع از 
انتشــار اخبار کامل از این اتفاقات در رســانه های عمومی 
شده اســت.نکته مهمتر اینکه اداره برق رژیم صهیونیستی 
با ســلب مســئولیت از خود در این بــاره، اعالم کرده که 
همچنان به دنبال یافتن دالیل این رخدادهاست!بیش از ۵ 
شــهر بزرگ رژیم صهیونیستی از جمله هازور، گدرا، یاونه، 

رحووت و ... در خاموشی های گسترده ای فرو رفته اند.
در همیــن حال منابع فلســطینی از درگیری مســلحانه 
مبــارزان فلســطینی با نظامیــان صهیونیســت در کرانه 
باختری خبر دادند.شماری از مبارزان فلسطینی با نظامیان 
صهیونیســت در نزدیکی اردوگاه »نورشــمس« در شرق 

»طولکرم« واقع در شمال کرانه باختری درگیر شدند.منابع 
فلســطینی گزارش دادند که مبارزان فلســطینی به سوی 
اشغالگران صهیونیســت در حین یورش به اطراف اردوگاه 
نور شمس تیراندازی کردند.از سوی دیگر فلسطین الیوم از 
تشییع جان باختگان حریق »جبالیا« در غزه در میان حزن 
و اندوه حاضران خبر داد.»حسن ابراهیم طه« دبیر سازمان 
همکاری اســالمی جان باختن و مصدوم شدن شماری از 
فلســطینی ها در آتش سوزی ساختمانی مسکونی در غزه 

را تسلیت گفت.
»خالد البطش« عضو دفتر سیاســی جنبش جهاد اسالمی 
فلســطین ضمن تسلیت به مناســبت این حادثه دردناک 
خواستار همبستگی بیشــتر ملت فلسطین و انسجام آنها 
شــد. در این میان اما مقام های آمریکایی و صهیونیســتی 
از انجام مذاکراتی میان کاخ ســفید و عمان برای گشودن 
حریم هوایی عمان به روی هواپیماهای رژیم صهیونیستی 
خبر داده اند.پایگاه آکســیوس به نقل از منابع آمریکایی و 
صهیونیستی نوشته جیک سالیوان و آنتونی بلینکن، مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید و وزیر خارجه آمریکا  هفته گذشته 
بــا وزیر خارجه عمــان دیدار و در خصــوص این موضوع 

گفت وگو کرده اند.
عربســتان سعودی چند ماه پیش به هواپیماهای اسرائیلی 
اجازه داد از حریم هوایی آن کشــور بــرای انجام پرواز به 
ســمت هند و چین اســتفاده کند. این اقدام، گامی قابل 
توجه در آشکارســازی روابط میان ریاض و تل آویو قلمداد 
شــد.بدون اســتفاده از حریم هوایی عربســتان سعودی، 

هواپیماهای این شرکت های مســافری در این مسیرهای 
پروازی باید از دریای ســرخ و جنوب یمن اســتفاده کنند 
و برقراری یک داالن هوایی در عمان برای گسترش شبکه 
پروازی به شرق آسیا برای شرکت های هواپیمایی اسرائیل 
ضروری است.از سوی دیگر دفتر رئیس رژیم صهیونیستی 
اعــالم کرد که »اســحاق هرتزوگ« ماه آتــی میالدی به 
دعوت پادشــاه بحرین قصد ســفر به این کشور و از آن جا 

به امارات را دارد.
همچنین منابع رســانه ای صهیونیســت گزارش دادند که 
بنیامیــن نتانیاهو و رجب طیــب اردوغان یک گفت و گوی 
تلفنی 12 دقیقه ای درباره روابط تل آویو و آنکارا داشــتند.
بنا بر گزارش منابع رســانه ای رژیم صهیونیســتی از قبیل 
»کان نیوز«، بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر مامور تشکیل 
کابینه این رژیم با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 

گفت و گو کرد.
در ایــن میان یک رســانه صهیونیســتی از 91۶ عملیات 
شهادت طلبانه فلسطینی ها علیه نظامیان و شهرک نشینان 
صهیونیســت طی ماه گذشــته میالدی خبر داد. وبسایت 
i2۴NEWS در خبری نوشــت که مجاهدان فلســطینی 
در مــاه اکتبر  )ماه گذشــته میالدی(در مجمــوع با انواع 
ابزارها از ســنگ گرفته تا ســالح گرم 91۶ بار نظامیان و 
شهرک نشــینان صهیونیســت را هدف قرار داده اند. خبر 
دیگر آنکه اردن و رژیم صهیونیســتی یادداشــت تفاهمی 
برای نوسازی تأسیســات آبی و بهبود زیست محیطی رود 
اردن و بحــر المیت امضا کردند.القدس العربی گزارش داد: 

این یادداشت تفاهم در حاشیه نشست تغییرات آب وهوایی 
سازمان ملل در شرم الشیخ   به امضای »محمد النجار«وزیر 
منابــع آبی اردن و »تمار زاندربرگ« وزیر محیط زیســت 
رژیم صهیونیستی رســید.همزمان اردن اعالم کرد که در 
پی راه اندازی کمپین بین المللی برای حفاظت از بحرالمیت 
اســت.این درحالی است که هزاران نفر در »امان« پایتخت 
اردن روز جمعه گذشــته تظاهرات اعتراضی برگزار کردند 
و در ایــن تظاهرات مخالفت خــود را با توافقنامه »آب در 
مقابــل برق« کشورشــان با رژیم صهیونیســتی که تحت 

نظارت آمریکا و امارات امضاء شده است، اعالم کردند.
1۸ نوامبر 2021، رژیم اسرائیل و اردن با همکاری امارات، 
توافق نامه ای برای ساخت یک مزرعه خورشیدی عظیم در 

صحرای اردن را امضا کردند.
خبر دیگر آنکه کمیته ســوم مجمع عمومی ســازمان ملل 
با تصویب قطعنامه ای حق مردم فلســطین را برای تعیین 
سرنوشــت خود به رسمیت شــناخت.این قطعنامه توسط 
اکثریت کشــورهای عضو ســازمان ملل متحــد از جمله 
کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای آمریکای التین، آسیا و 
آفریقا حمایت شده و قرار است در اواسط دسامبر آینده برای 
تصویب در مجمع عمومی ســازمان ملل ارائه شود.»ریاض 
المالکی« وزیر امور خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین 
نیز از کشــورهایی که به این قطعنامــه رأی مثبت دادند، 
قدردانــی کــرد و گفت: حق تعیین سرنوشــت، اســاس 
همه حقوق اســت به ویژه برای مردم ما که تحت اشــغال 

استعماری طوالنی مدت و رژیم آپارتاید بوده اند.

او به دنبال چیست؟
علی تتماج 
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دولت انگلیس طرح های ریاضتی سختی را برای مقابله 
با تورم روزافزون در دســتور کار قرار داده که به نوشته 
رسانه های این کشور روزگار سختی را برای انگلیسی ها 

به ارمغان خواهد آورد.
روزنامه "تاگس آنســایگر" ســوئیس در مطلبی نوشت: 
دولت "ریشــی سوناک"، نخســت وزیر جدید بریتانیا، 
با افزایش شــدید درآمــد مالیاتــی و برنامه هایی برای 
کاهش شــدید هزینه های عمومی، در تالش اســت تا 
ثبــات جدیدی را به بازارهای مالــی بریتانیا بیاورد. وی 
می خواهد به این ترتیب روی بحران شدیدی که هشت 
هفته پیش توسط سلف ســوناک لیز تراس ایجاد شده 
اســت، خط بکشــد.حتی در حزب محافظه کاران، طرح 
مالی که جرمی هانت وزیر خزانه داری روز پنجشنبه اعالم 
کرد، به عنــوان نویدبخش دوران جدیدی از ریاضت های 
دردناک در جزیره توصیف شده است . روزنامه دوستدار 
محافظه کاران لندن »تایمز« قباًل هشــدار داده بود که 
ایــن دردناک خواهد بــود. جرمی هانــت، وزیر دارایی 
انگلیس هم اعتراف کرد که راه ســختی در پیش داریم. 

وی گفت که باید با طوفان روبرو شوید.
علــت طرح های بودجه دولت جدید، رکودی اســت که 
انگیس به تازگی وارد آن شــده است و طبق برآوردهای 
اداره کنترل مالی بریتانیا، احتماالً تا ســال 202۴ ادامه 
خواهد داشــت. پیش بینی می شــود نــرخ بیکاری در 
نیمه دوم ســال 202۳ به نیم میلیون نفر افزایش یابد. 
بــا این حال، بخصوص این نهــاد پیش بینی می کند که 
از دســت دادن هفــت درصدی در درآمــد قابل تصرف 
برای بریتانیایی ها بی ســابقه باشــد.این امر روند بهبود 
اســتانداردهای زندگی در این جزیره را طی هشت سال 

گذشته در یک لحظه از بین می برد . پل جانسون، رئیس 
 ،)IFS( مؤسسه مشــهور بریتانیایی برای مطالعات مالی
این موضوع را تقریبــاً حیرت انگیز توصیف کرد."جرمی 
هانــت"، وزیر خزانه داری انگلیس ، کار خود را پر کردن 
یک ســیاهچاله ۵۵ میلیارد پوندی در امور مالی عمومی 
می داند، که داونینگ استریت تا حدی بیماری همه گیر 
کرونا و تــا حدودی جنگ اوکراین را مقصر آن می داند. 
حدود نیمی از مبلغی کــه برای پر کردن این چاله الزم 
اســت باید از طریق درآمد مالیاتی کسب شود. با توجه 
به تورم دو رقمی فعلی، صرفــاً تعیین کمک های معاف 
از مالیات و براکت های مالیاتی باال برای چندین سال، به 
تدریج میلیاردها دالر برای خزانه دولت به ارمغان می آورد.

در همیــن حال، اکثــر ادارات در لندن با کاهش بودجه 
مواجه هســتند. کاهش هزینه های عمومی برای جبران 
نیمی دیگر از کســری بودجه در نظر گرفته شده است.

اپوزیســیون این انتقاد را به دولت بریتانیا وارد می کنند 
که کشور را به یک مارپیچ نزولی مرگبار هدایت می کند.

قیمت مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی در انگلیس 
ماه اکتبر با سریع ترین نرخ از سال 1977 افزایش یافت.

در این میان نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می دهد 
که شرایط وخیم اقتصادی در انگلیس که به برگزیت هم 
نســبت داده می شــود این پروژه را بیش از همیشه در 
بین شــهروندان انگلیسی منفور کرده و بسیاری حامیان 
آن را پشیمان کرده است.در این میان اما به جای توجه 
به بحران های داخلی ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس 
گفت که با جــو بایدن رئیس جمهور آمریکا توافق کرده 
است که طرفین باید کمک به اوکراین را افزایش دهند و 

اتحاد خود را علیه چین تقویت کنند.

 روزگار سخت اقتصادی انگلیسی ها 
در سایه طرح های ریاضتی »سوناک«

رئیــس جمهور اوکرایــن که با ادعای حمله موشــکی 
نتوانست روســیه و ناتورا در برابر هم قرار دهد اکنون با 
ادعای قطعی میلیونی برق، جذب تروریســت از سوریه، 
دریافت کمــک نظامی از صهیونیســت ها و.... به دنبال 

اجرای این طراحی جنگ افروزانه است. 
در ادامه افشــای طراحی های جنگ طلبانه زلنســکی، 
منابــع محلی در اســتان ادلــب ســوریه از اعزام ۸00 
تروریســت از جمله تروریســت های داعشی به اوکراین 
برای جنگ علیه ارتش روســیه خبر دادند. به گفته این 
منابع عملیات اعزام این تعداد مزدور در دو هفته گذشته 
در دو مرحله و در هماهنگــی با گروهک »هیئه تحریر 
الشام« )جبهة النصره سابق( انجام شده است، گروهکی 
که بر بخش هایی از شمال غرب استان ادلب تسلط دارد.
همچنیــن نماینده روســیه در ســازمان ملل گفت که 
مقامات کی یف و ورشــو با اســتفاده از حادثه برخورد 
موشک به شرق لهستان، سعی کردند به شروع درگیری 
مســتقیم بیــن ناتو و روســیه دامن بزنند. »واســیلی 
نبزنیا« نماینده روســیه در سازمان ملل هدف از نمایش 
مقامات اوکراینی و لهســتانی به بهانه برخورد موشــک 
به این کشــور را آغاز درگیری بین مســکو و ناتو اعالم 
کــرد. همچنین رســانه های عبری زبان گــزارش دادند 
که در پــی افزایش فشــارهای آمریــکا، مقامات رژیم 
صهیونیســتی پذیرفته اند تا تســلیحات بیشــتری را از 
طریق طرف های ثالث به اوکراین ارســال کنند.»یوگنی 
کورنیچوک« ســفیر اوکراین در تل آویو در گفت وگو با 
شــبکه اســرائیلی »آی 2۴«، تصریح کــرده: »اوکراین 
انتظــار دارد تا روابط نظامی کی یف با اســرائیل به ویژه 
در زمینه ارســال ســامانه های ضد موشــکی و پهپادها 

تقویت شــود«.در جوسازی دیگر رسانه ای رئیس جمهور 
اوکراین گفت، 10 میلیون اوکراینی بدون برق هســتند. 
در این میان اما وبگاه شــبکه خبری ســی ان ان به نقل 
از چند مقام از کمبود برخی از ســامانه های تسلیحاتی 
برای کمک بــه اوکراین خبر داده است.شــبکه خبری 
ســی ان ان با گزارش این خبر افزود فشــار موجود روی 
ذخائر تســلیحاتی و ناتوانی صنایــع فعال در این عرصه 
برای پیش رفتن همگام بــا تقاضاها یکی از چالش های 
اصلی پیش روی دولت »جو بایدن« اســت که از زمان 
آغــاز جنگ اوکراین میلیاردها دالر ســالح را روانه این 
کشور کرده اســت.البته سخنگوی وزارت دفاع آلمان از 
احتمال اعزام جنگنده های »یوروفایتر« خود به ماموریت 
گشــت هوایی در لهستان به دنبال تحوالت اخیر در این 
کشــور عضو ناتو خبر داد. نکته مهم آنکه رئیس جمهور 
آمریــکا اظهارات همتای اوکراینی خود مبنی بر این که 
موشک هایی که در لهستان فرود آمدند، منشا اوکراینی 
ندارند را تاییــد نکرد. »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
اظهارات ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود مبنی 
بر این که موشک هایی که در لهستان فرود آمدند، منشا 
اوکراینــی ندارند را تایید نکرد. به گزارش رویترز، بایدن 
پس از بازگشــت از سفر آســیایی به خبرنگاران در کاخ 

سفید گفت: »شواهد اینطور نیست«. 
خبر دیگر آنکه  خبرگزاری روســی »ریانووســتی« به 
نقل از رئیس جمهوری لوهانســک گزارش داد نیروهای 
اوکراینــی حدود یک درصد از خاک این منطقه را تحت 
کنترل دارند.در این میان اما اتحادیه اروپا در تالش برای 
تصاحب دارایی های خارجی روســیه، بخش دیگری از 

دارایی های این کشور را مسدود کرد.

 ترفندهای زلنسکی برای کشاندن ناتو و روسیه
به جنگ جهانی 

بحران های شدید امنیتی گریبان گیر اشغالگران شده است 

سرگردانی صهیونیست ها از انفجارها و قطعی گسترده برق

همزمان با تشــدید سرکوب ها در عربســتان، وزارت دادگستری آمریکا با صدور 
یک رای مشورتی و موافقت دولت این کشور، به ولی عهد سعودی در پرونده قتل 

روزنامه نگار منتقد ریاض در استانبول، مصونیت اعطا کرد.
وزارت دادگســتری آمریکا، طی یک رای مشورتی حقوقی به این نتیجه رسیده 
است که »محمد بن سلمان« ولی عهد عربستان سعودی در اتهامات قتل »جمال 
خاشــقچی« روزنامه نگار منتقد ریاض، مصونیت دارد.طبق گزارش پایگاه خبری 
»روســیا الیوم«، این نظر مشورتی در حالی اعالم شده که شکایت علیه ولی عهد 
ســعودی و همراهان وی توسط »خدیجه چنگیز« نامزد این روزنامه نگار به قتل 
رسیده، و سازمان دموکراســی در جهان عرب اکنون در دادگاه فدرال واشنگتن 
در جریــان بود.قاضی ایــن دادگاه به دولــت آمریکا مهلت داده بــود تا درباره 
درخواست وکیل بن سلمان مبنی بر اعطای مصونیت قانونی به موکلش به دلیل 
موقعیت باالی وی اظهار نظر کند؛ در حالی که واشنگتن این فرصت را داشت و 

می توانست که به هیچ وجه نظر خود را اعالم نکند.
رسانه های آمریکایی مدعی هستند که با توجه به الزام آور نبودن این درخواست، 
در نهایت تصمیم به اعطای مصونیت توسط قاضی گرفته شده و کاخ سفید نیز با 

آن موافق بوده است.نامزد خاشقچی نیز پس از انتشار این خبر در توئیتی نوشت: 
»امروز، جمال بار دیگر درگذشــت. ما فکر می کردیم شاید در آمریکا نوری برای 
اجرای عدالت وجود داشــته باشــد اما باز هم پول اول شد. این دنیایی است که 

جمال و من از آن خبر نداشتیم!« 
خاشقچی، روزنامه نگار عربســتانی در اکتبر سال 201۸ میالدی هنگام مراجعه 
به کنسولگری سعودی در شهر استانبول، توسط نیروهای وابسته به رژیم ریاض 
کشــته و بدن او تکه تکه شــد؛ عملیاتی که در ابتدا نیروهای اطالعاتی آمریکا 
معتقد بودند به دســتور محمد بن ســلمان انجام شده اســت.ماه گذشته »ملک 
سلمان«، پادشــاه سعودی به عنوان بخشی از تغییر ســاختار کابینه این کشور 

محمد بن ســلمان را به عنوان رئیس شــورای وزیران ریاض منصوب کرده بود. 
طی ایــن انتصاب وکالی محمد بن ســلمان، بــه دادگاه آمریکایی گفته بودند 
که ســمت جدید ولی عهد ســعودی، به عنوان رئیس شــورای وزیــران باعث 
مصونیت قضائی او از پیگرد در پرونده قتل جمال خاشــقچی خواهد شــد. این 
در حالی اســت که عربســتان به ســرزمین اعدام و وحشــت تبدیل شده است 
 و منابع غربی از چند برابر شــدن اجرای احکام اعدام در ســرزمین آل ســعود 

خبر می دهند.
شــمار اعدام شدگان این کشــور از آغاز 2022 بر اساس تجمیع آمارهای رسمی 
اعدام که توســط دولت عربستان منتشر شــده به 1۳۸ تن رسیده است.این در 
حالی است که عربستان در سال 2021 مجموعا ۶9 حکم اعدام و در سال 2020 
مجموعا 27 حکم و در ســال 201۸ مجموعا 1۸7 حکم را اجرا کرده بود.در ماه 
مارس گذشــته عربســتان ۸1 تن را در یک روز به اتهامات مربوط به تروریسم 
اعــدام کرد. در ادامه رویکردهای تناقض آمیز غربی ها، منابع رســانه ای از دیدار 
و گفت وگوی ولیعهد عربســتان ســعودی با رئیس جمهوری فرانسه در حاشیه 

نشست اپک در تایلند خبر دادند.

ابعاد جدیدی از حقوق بشر به سبک غربی 

آمریکا به بن سلمان برای جنایاتش 
مصونیت داد!


