
 چین: کاخ سفید اعالم کرد که »کاماال هریس« 
معاون رئیس جمهــور آمریکا با رئیس جمهور چین 
در حاشیه نشست »اَپِک« در تایلند دیدار کوتاهی 
برقرار کرد.بعد از دیدار اخیر سران واشنگتن و پکن 
در حاشیه نشســت گروه 20 در اندونزی، نفر دوم 
دولت جو بایدن هم با رئیس جمهور چین در تایلند 

دیدار کرد.

 عراق: یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان 
عراق گفت که ارتش عراق به مرور امنیت شهرها را 
به وزارت کشور خواهد سپرد.»نایف الشمری« عضو 
کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق خبر داد که 
پرونده خروج نیروهای ارتش این کشــور از شهرها 
وارد مرحله اجرایی شــده اســت.او بــه خبرگزاری 
رسمی عراق )واع( گفت که امنیت شهرها به تدریج 
و به طور کامل به وزارت کشــور و نیروهای پلیس 
واگذار می شــود و تنها در صورت تهدیدات امنیتی 

و شرایط فوق العاده، ارتش وارد شهرها خواهد شد.

 پاکستان: وزیــر خارجه پاکستان طی سخنانی 
گفــت: اســالم آبــاد تصمیمی برای به رســمیت 
شــناختن طالبان ندارد و در این خصوص همگام 
با جامعه جهانــی اقدام خواهــد کرد.»بالول بوتو 
زرداری«، وزیر امور خارجه پاکستان اعالم کرد که 
برای به رسمیت شناختن طالبان اجماع بین المللی 

درباره این گروه را دنبال خواهد کرد.

 ســوریه: رژیم صهیونیســتی حمله ای هوایی 
بــه بندر بانیاس ســوریه بر فراز دریــای مدیترانه 
داشــت و نقاطی در منطقه مرکزی و ســاحلی را 
با موشــک مورد هدف قرار داد.پدافند هوایی این 
کشــور موشک های متجاوز را رهگیری کرده است. 
این حمله موشــکی تل آویو منجر به جان باختن ۴ 
سرباز، مجروح شدن یک نفر و خسارات مادی شد.

 فرانســه: برلین خبر داد که ۳ کشور فرانسه، 
آلمان و اسپانیا برای ساخت نوعی جدیدی از جت 
جنگنده در راستای عمل به بزرگترین طرح دفاعی 
اروپا بــا هزینه تخمینی بیش از ۱00 میلیارد یورو 
به توافق رسیدند.»کریستین المبرشت« وزیر دفاع 
 FCAS آلمان در این باره گفت: »توافق سیاســی
یک گام بزرگ و ویژه و نشــانه ای مهم از همکاری 

در سطح عالی فرانسه، آلمان و اسپانیاست.«

 کوبا: منابعی در وزارت خارجه کوبا در گفت وگو 
با رسانه های روســیه اعالم کردند که »میگل دیاز 
- کانل«، رئیس جمهــوری کوبا روزهای آینده به 
مسکو ســفر خواهد کرد و در مراســم رونمایی از 
مجسمه »فیدل کاسترو« رهبر انقالبی پیشین کوبا 

شرکت خواهد کرد.

مقــام رژیم صهیونیســتی گفت،  آذربایجان:   
افتتاح ســفارت باکو در فلســطین اشغالی گام رو 
به جلوســت که روابط را به ســطح باالتــری ارتقا 
می دهــد.»آرکادی پومرانتــس« از مقام های رژیم 
اسرائیل به  خبرگزاری »ترند نیوز« گفت: »افتتاح 
ســفارت جمهــوری آذربایجان در اســرائیل گام 

دیگری به جلو در روابط دوجانبه است«.

اعتراف مکرون به پیامدهای بحران ساز 
پیمان آکوس 

در حالــی آمریکایی ها برانند تــا پیمان آکوس را 
برای امنیت جهان معرفــی نمایند که در اعترافی 
قابــل توجه، مکرون با انتقاد از توافق امنیتی ســه 
جانبه بین اســترالیا، آمریکا و انگلیس موســوم به 
آکوس، دادن زیردریایی های هســته ای به استرالیا 

را غیرقابل پذیرش خواند.
امانوئل مکــرون، رئیس جمهوری فرانســه ضمن 
ســخنرانی در حاشــیه نشست روســای اپک در 
بانکــوک، تایلند مدعی شــد که اســترالیا پس از 
آنکه توافقــش را با پاریس برای ســاخت چندین 
زیردریایی دیزلی بهــم زد و به جایش با آمریکا و 
انگلیس برای ســاخت زیردریایی هــای اتمی وارد 
معامله شــد، خــودش را در مواجهه هســته ای با 
چین قــرار داد.رئیس جمهوری فرانســه گفت که 
دولت کانبرا با برهــم زدن توافقش با پاریس، وارد 
تقابل نظامی با چین شــده است.به گفته مکرون، 
توافق اولیه استرالیا با فرانسه حالت تقابلی با چین 
نداشــت چون آنها زیردریایی های اتمی نبودند اما 
با تصمیم اســکات موریسون، نخســت وزیر وقت 
اســترالیا در برهم زدن معامله با فرانســه، کانبرا 
وارد تقابل اتمی شــد. رئیس جمهوری فرانسه به 
پایــگاه خبری بلومبرگ گفت کــه "پیمان آکوس 
یک ســیگنال بزرگ مضطرب کننده برای ماست" 
و این را گفت که معامله مذکور زنجیره های تامین 
نظامی برای کانبرا را ناممکن می ســازد و آکوس، 
پیمانی نیســت که به تعهداتش عمل شود.مکرون 
همچنین این را هم گفت که پاریس احتماال هنوز 
ســاخت زیردریایی ها با ســوخت دیزلــی را برای 
اســترالیا بررســی می کند اگرچه آنتونی آلبانیز، 
نخســت وزیر کنونی استرالیا برنامه ای برای خروج 
از پیمان آکوس ندارد.نخســت وزیر استرالیا ادامه 
داد: ما در حال پیشبرد تنظیمات مربوط به پیمان 
آکوس هستیم، هیچ چیز مبهمی در مورد آن وجود 
ندارد.آلبانیز هم چنین با اشاره به ادعاهای ماکرون 
درباره تقابل هســته ای با چین بیان کرد که رئیس 
جمهوری فرانسه این حق را دارد که نظرات خود را 

هر طور که می خواهد مطرح کند.

نیمچه گزارش

در ســخنانی تامل برانگیز مکرون رئیس جمهور فرانسه با 
انتقاد از توافق امنیتی ســه جانبه بین استرالیا، آمریکا و 
انگلیس موسوم به آکوس، دادن زیردریایی های هسته ای 

به استرالیا را غیرقابل پذیرش خواند. 
این ســخنان از سوی مقامات فرانســوی در حالی مطرح 
شده است که بخشی از این موضع را می توان برگرفته از 

هزینه هایی دانست که به فرانسه به دلیل لغو توافق فرانسه 
و استرالیا برای ساخت زیر دریایی دانست که مبلغی بالغ 

بر دهها میلیارد دالر برآورد می شود. 
در کنار این مســئله نکته مهم محور توافق آکوس اســت 
که در سخنان مکرون مشــاهده می شود. مکرون، عنوان 
می کند که استرالیا پس از آنکه توافقش را با پاریس برای 
ســاخت چندین زیردریایی دیزلــی بهم زد و به جایش با 
آمریکا و انگلیس برای ســاخت زیردریایی های اتمی وارد 
معامله شــد، خودش را در مواجهه هسته ای با چین قرار 
داد.به گفته مکرون، توافق اولیه اســترالیا با فرانسه حالت 
تقابلی با چین نداشــت چون آنهــا زیردریایی های اتمی 

نبودند اما با تصمیم اســکات موریسون، نخست وزیر وقت 
اســترالیا در برهم زدن معامله با فرانسه، کانبرا وارد تقابل 

اتمی شد.
رئیس جمهوری فرانســه به پایگاه خبری بلومبرگ گفت 
که "پیمان آکوس یک ســیگنال بــزرگ مضطرب کننده 
برای ماست" و این را گفت که معامله مذکور زنجیره های 
تامیــن نظامی برای کانبرا را ناممکن می ســازد و آکوس، 
پیمانی نیســت که به تعهداتش عمل شود. نکته مهم این 
ســخنان آن است که طرح آکوس نه یک طرح ساده برای 
ســاخت زیر دریایی بلکه اقدامی بــرای تولید زیر دریایی 
هســته ای اســت یعنی زیردریایی که اقیانوس آرام را با 

تهدیدات و رقابت هسته ای مواجه خواهد ساخت.
 اکنون این ســوال مطرح می شــود که کشورهای غربی 
که مانع دست یابی ســایر کشورهای به دانش صلح آمیز 
هســته ای می شوند چگونه چنین توافقی با استرالیا امضا 

می کنند؟ 
در همین حال آژانس که مســئول امنیت هسته ای جهان 
است چگونه در برابر این اقدام سکوت کرده و اقدامی برای 
لغو این طرح نداشته اســت؟ این رفتارها بار دیگر بیانگر 
ماهیت سیاسی رویکرد غربی های و آژانس در قبال دانش 
هسته ای است که نه بر اساس امنیت جهان بلکه بر اساس 

منافع سلطه طلبانه آنها شکل می گیرد.

یادداشت

گزارش

این روزها ســران انگلیس به جنگ افروزی در اوکراین و بحران ســازی در سایر 
کشورها می پردازند که داخل این کشور انسان های بیشماری قربانی بی تدبیری ها 
و سیاســت های جاه طلبانه دولتمردانشــان می شــوند چنانکه روزنامه انگلیسی 
ایندیپندنت اعالم کرده است به دلیل افزایش قیمت انرژی در انگلستان، خانه های 
بیشتری در زمســتان نمی توانند گرم شوند و همین مسئله باعث ایجاد کپک در 

دیوارها و کف خانه ها می شود که برای کودکان به شدت سمی و مهلک است.
بسیاری از رسانه های انگلیسی عکس یک کودک دو ساله به نام »اواب ایشاک« را 
به تیتر یک خود تبدیل کرده و مرگ او در خانه اش را مایه شرمساری انگلستان 
و سیستم اســتاندارد خانه های مسکونی دانســتند.این کودک دو ساله به علت 
حساسیت و مســمومیت ناشی از کپک موجود در دیوارهای خانه اش، جان خود 
را از دســت داد و این مسئله چالشی بزرگ برای سیســتم مسکن انگلستان به 
وجود آورد. پزشکی قانونی در این خصوص اعالم کرد در معرض کپک بودن، در 
خانه ای قدیمی باعث مرگ این کودک شــده است و دولت انگلستان باید فکری 
به حال ساختمان های قدیمی و نمور این کشور کند و اجازه ندهد این خانه ها به 

خانواده های نیازمند اجاره داده شده و یا فروخته شوند. 
روزنامه انگلیســی ایندیپندنت اعالم کرده است به دلیل افزایش قیمت انرژی در 
انگلستان، خانه های بیشــتری در زمستان نمی توانند گرم شوند و همین مسئله 
باعث ایجاد کپک در دیوارها و کف خانه ها می شــود که برای کودکان به شــدت 
ســمی و مهلک است.این روزنامه اعالم کرده است با توجه به افزایش روز افزون 
قیمت انرژی در این کشور در زمستان سال جاری نیز انتظار می رود خانواده های 
زیادی نتوانند خانه خود را گرم نگه دارند و این مسئله باعث افزایش مرگ و میر 

کودکان ناشی از کپک و قارچ های داخل منازل می شود.
نهادهای خیریه در انگلیس از افزایش چشمگیر شهروندان انگلیسی فقیر نیازمند 
بــه کمک های غذایی با توجه به افزایش قیمت ها و تــورم روزافزون خبر داده و 
در این باره هشــدار می دهند."اس ار اف" ســوئیس در مطلبی به شرایط سخت 
اقتصادی شــهروندان انگلیسی پرداخته و نوشــت: میلیون ها نفر در انگلیس در 
شــرایط اضطرار اقتصادی زندگی کرده و نیازمند هستند.چندین میلیون نفر در 
انگلیس تنها به لطف کمک های غذایی از ســوی ســازمان های خیریه زنده می 
مانند و تعداد افرادی که به دنبال کمک هستند در حال حاضر به قدری در حال 

افزایش است که سازمان های امدادی تحت فشار زیادی قرار گرفته اند.

این رســانه سوئیسی در ادامه نوشت: ما با زن تقریباً ۳0 ساله ای در حومه لندن 
در هــارو مالقات کردیم در حالی که یک موسســه خیریه محلی در حال توزیع 
مــواد غذایی رایگان بود.این زن که دانا روســن نام دارد بــه صراحت می گوید: 
نمی دانم چگونه می توانســتم بدون این کمک به فرزندانم غذا بدهم. دانا روسن 
یک مادر دارای دو پسر کوچک است. متیو یک و نیم ساله در کالسکه می نشیند 
و با چشــمان درشت به سیب زمینی ها، ســیب ها و شکالت هایی که به مادرش 
 London’s« می دهند خیره می شــود.تاز خان، موســس موسســه خیریــه
Communitiy Kitchen«. در لنــدن می گوید: هیچ وقــت اینقدر اوضاع بد 
نبوده اســت. تورم بی ســابقه و قیمت های هنگفت انرژی بســیاری از مردم را 
نیازمند می کند. وی گفت: هر هفته افراد بیشتری) برای دریافت کمک( می آیند 
که هرگــز آنجا نبوده اند و تاکنون بدون کمک ما گذران زندگی می کرده اند.این 
استاد آشپز ۴7 ساله هشت سال پیش "آشپزخانه جامعه لندن" را تاسیس کرد. 
او اکنون به همراه ده ها داوطلب، هر هفته به حدود ۱5000 نفر در هارو و ســه 
حومــه غرب لندن غذا می دهد. وی در این باره می گوید مواد غذایی که توســط 

عمده فروشان اهدا می شود رو به اتمام است.

دانا روسن در خدمات مشتری برای یک زنجیره مد ارزان کار می کند. اما حقوق 
ماهیانه او برای تامین مخارج خود، پســران و مادرش کافی نیســت. وی بعد از 
دریافت کمک از یک موسســه خیریه گفت: اکنون می توانیم یک هفته را با این 
غذاها پشــت سر بگذاریم.موسسات خیریه بریتانیایی مشاهده می کنند که تعداد 
افراد فقیر کارگر مانند دانا روســن در حال افزایش اســت. بر اســاس اطالعات 
این موسســات از هر پنج نفری که درخواســت کمک غذایی می کند اکنون یک 
نفر ســر کار اســت. این نتیجه ارزیابی Trussell Trust - بزرگترین ســازمان 
امدادرســان بریتانیایی است که حدود ۱۳00 نقطه توزیع غذا را اداره می کند.بر 
این اســاس در میان نیازمندان اکنون کارکنان پرستاری در آموزش، دستیاران 
آموزشــی، کارمندان خدماتی یا کارگران جوان نیز وجود دارند که اکثراً حداقل 
دســتمزد ســاعتی معادل ۱0.50 فرانک را دریافت می کنند. آنها در خطر فقر 
زندگی می کنند.Trussell Trust زنگ خطر را به صدا در می آورد. بر اســاس 
ارزیابی این سازمان امداد رسان مهم در انگلیس تقاضا برای بسته های غذایی در 

شش ماه گذشته نسبت به سال قبل یک سوم افزایش یافته است.
به گزارش روزنامه گاردین، این موسســه از ماه آوریل ۱.۳ میلیون بســته توزیع 
کرده است. در عین حال، کمک های مالی فردی در حال کاهش است، زیرا تورم 
بر بســیاری از اهداکنندگان مســتمر نیز تأثیر می گذارد.تاز خان هم در این باره 
گفت که زمســتان برای بســیاری سخت خواهد بود. تورم بســیار زیاد و قیمت 
بــاالی انرژی به میلیون ها بریتانیایی این انتخاب ها را می دهد که یا در گرمایش 
صرفه جویی کنند یا در غذا و در حال حاضر از هر ۴ کودک یکی در کشــور باید 
روی یکی از وعده های غذایــی روزانه انصراف دهد. علت طرح های بودجه دولت 
جدید، رکودی اســت که انگیس به تازگی وارد آن شده است و طبق برآوردهای 
اداره کنترل مالی بریتانیا، احتماالً تا سال 202۴ ادامه خواهد داشت. پیش بینی 
می شــود نرخ بیکاری در نیمه دوم ســال 202۳ به نیم میلیون نفر افزایش یابد.

قیمت مواد غذایی و نوشــیدنی های غیرالکلی در انگلیس ماه اکتبر با سریع ترین 
نرخ از ســال ۱977 افزایش یافت.به این ترتیب گرانی غذا و انرژی، تورم بریتانیا 
را به باالترین ســطح خود در ۴۱ سال گذشته رســانده است. بر اساس گزارش 
اداره آمار ONS در لندن در روز چهارشــنبه گذشــته قیمت های مصرف کننده 
در اکتبر ۱۱.۱ درصد بیشــتر از ماه مشابه سال گذشته بود. این باالترین رقم از 

اکتبر ۱98۱ است.

پیامدهای یک توافق 
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کیم جونگ اون هشــدار داد در صورتــی که تهدیدات 
دشــمنان ادامه داشته باشد کشــورش با به کارگیری 

سالح هسته ای پاسخ خواهد داد.
خبرگزاری رســمی کره شمالی نوشت: کیم جونگ اون 
با بازدید از آزمایش موشک بالستیک قاره پیمای جدید 
که بیش از ۶000 کیلومتر برد دارد، خواستار توسعه هر 
چه بیشتر سالح راهبردی و آموزش یگان های تاکتیکی 
هســته ای در کشــور شد.شورای امنیت ســازمان ملل 
متحد قرار اســت روز دوشــنبه با هدف بررسی پرونده 
کره شمالی نشســتی را برگزار کند.طی هفته های اخیر 
کره شمالی چندین موشــک بالستیک کوتاه برد و بلند 
برد را به ســواحل کره جنوبی شلیک کرده است.آمریکا 
نگران است که پیونگ یانگ در آینده دست به آزمایش 
موشــک های هسته ای خود برای نخســتین بار از سال 
20۱7 تا به امروز بزند. کره شمالی در سالی که گذشت 

رکورد شلیک موشک را شکسته است.
یک مقام ارشــد آمریکایی گفت که کره شمالی موشک 
دوربردی را شلیک کرده که می تواند بسیاری از کشورها 
را هدف قرار دهد.این مقام آمریکایی اضافه کرد: »آمریکا 
از چین می خواهد تا از نفوذش بر کره شــمالی استفاده 
کنــد«. ارتش کره جنوبی بامــداد جمعه اعالم کرد کره 
شــمالی اقدام به شــلیک یک فروند موشک بالیستیک 

کرده است.
این دومین بار اســت که کره شــمالی اقدام به شلیک 
موشک بالستیک می کند. این کشور همزمان با رزمایش 
کــره جنوبی و آمریــکا آزمایش های موشــکی خود را 

افزایش داده اســت.مقام های ارشــد پیونگ یانگ بارها 
اعالم کرده اند که رزمایش نظامی آمریکا در شبه جزیره 
کره و همچنین تمرینات نظامی با کره جنوبی و ژاپن را 
اقدامی خصمانه و تمرینی برای حمله به کره شــمالی« 
می دانند.به دنبال شــیلک موشک بالستیک کره شمالی 
در بامــداد جمعه، وزیر دفاع ژاپن اظهار داشــت که برد 
موشک کره شمالی بیش از ۱0000 کیلومتر بوده است. 
به گزارش منابع خبری، وزیر دفاع ژاپن نوع این موشک 
را قــاره پیما خواند که بردی بیــش از۱0 هزار کیلومتر 
داشته اســت. این موشک ۶9 دقیقه پرواز کرد.دبیر کل 
ســازمان ملل بــا انتقاد از اقدام کره شــمالی در پرتاب 
موشک بالســتیک از پیونگ یانگ خواست تا از هرگونه 
اقدامات تحریک آمیز بیشــتر خــودداری کند. »آنتونیو 
گوتــرش« دبیر کل ســازمان ملل اقــدام بامداد جمعه 
کره شمالی در شلیک موشک بالستیک را محکوم کرد.
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت: »آنتونیو گوترش 
پرتاب موشک را به شدت محکوم کرده و پیونگ یانگ را 
فراخونده تا فورا از هرگونه اقدامات تحریک آمیز بیشــتر 

خودداری کند«.
 در ایــن میان ارتش کــره جنوبی اعالم کــرد نیروی 
هوایی این کشور و ایاالت متحده مانور هوایی مشترکی 
با مشــارکت بمب افکن های اســتراتژیک آمریکا برگزار 
کردند.یــک روز بعد از اقدام کره شــمالی در شــلیک 
موشــک بالســتیک قاره پیما )ICBM( به سمت دریای 
شرقی، بمب افکن استراتژیک ۱B-B لنسر آمریکا دیروز 

به مانور هوایی مشترک سئول و واشنگتن پیوست.

هشدار هسته ای »اون« به تهدید کنندگان امنیت کره شمالی 
همزمان با شــدت گرفتــن مخالفت هــا در داخل اروپا 
با طرح های بورل، ســخنگوی وزارت خارجه روســیه 
می گوید ایده هایی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا بین اعضای این بلوک نشــر می دهــد، به ایجاد 

شکافی جدید و طوالنی در اروپا منجر خواهد شد.
ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره 
به اینکه ایده هایی که جوزپ بورل، مســئول سیاســت 
خارجــه اتحادیه اروپا در بین اعضــای این بلوک ترویج 
می دهد، هیچ نشانه ای از رویکرد راهبردی اتحادیه اروپا 
در مســیر حرکت روسیه را در برنداشــته و به شکافی 
جدید در این بلوک منجر خواهد شــد.زاخارووا با اشاره 
به طرح ۶ نقطه ای بورل درباره رویکرد مشترک اتحادیه 
اروپا در روابط با روســیه، گفت: متاسفانه ایده هایی که 
بورل نشر می دهد، مثل همیشه هیچ نشانه ای از رویکرد 
راهبردی اتحادیه اروپا در مســیر حرکتی روسیه ندارد 
و تنها به ایجاد شــکافی جدیــد و مدید در اروپا خواهد 
انجامیــد. این طرح ها فاقد هرگونه دســتورالعمل برای 
حل و فصل مشکالت انباشته شده بوده و گویی روسیه و 
اتحادیه اروپا به عنوان همسایگانی جغرافیایی و تمدنی، 
می تواننــد از یکدیگر فاصله بگیرند.وی افزود: از این رو، 
نتیجه گیری که بر اســاس آن، رهبــران کنونی اتحادیه 
اروپا را به ســمت ارائه توضیحی منطقی و ســریع برای 
تالش های این بلوک جهت رســاندن روابط دو طرف به 
نقطه تقابل سیاسی ســوق می دهد، آنها )اتحادیه اروپا( 
را از تاریخ مشــترک و بنیاد اقتصادی این بلوک محروم 
می ســازد.وی یادآور شــد: با این حال، او تا به اینجا به 

واســطه همه درخواســت های جنگ طلبانه اش مبنی بر 
»مشخص شــدن پیروز جنگ در میدان نبرد« در یادها 

خواهد ماند.
خبر دیگر از بحران های جاری در اروپا آنکه بر اســاس 
ارزیابی وزارت فدرال آلمان، این کشــور در سال آینده 
به کســری بودجه بیش از ۳ درصدی دست می یابد که 
باالتــر از معیارها و قواعد تعیین شــده از طرف اتحادیه 
اروپا اســت. به این ترتیب بر اســاس گزارش رسانه ها، 
آلمان در ســال آینده محدودیت کســری سه درصدی 

تولید ناخالص داخلی )GDP( اروپا را خواهد شکست.
از ســوی دیگر نخســت وزیر مجارستان هشــدار داد 
این کشــور به دلیل تحریم ها علیه روســیه، ساالنه ۱0 
میلیــارد دالر به اقتصادش ضرر وارد می شــود. گروهی 
از دانشــجویان و معلمــان معتــرض مجارســتانی در 
پایتخت این کشــور با برپایی تظاهرات خواستار افزایش 
دستمزدها و اصالحات آموزشی شدند.همچنین استیون 
منوچیــن، وزیر خزانه داری پیشــین آمریــکا در مورد 
طــرح گروه هفت برای تعیین ســقف قیمتی برای نفت 
روســیه گفت: »نه تنها امکان پذیر نیست، فکر می کنم 
این مضحک ترین ایده ای اســت که تا به حال شــنیده 
ام.«خبر دیگر آنکه »آناتولی آنتونوف« ســفیر روسیه در 
آمریکا به نیوزویک گفت دولت اوکراین در تالش است تا 
درگیری مســتقیم بین روسیه و ناتو ایجاد کند. اوکراین 
به صورت مشترک با دســت کم ۶ کشور عضو سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( دست به تولید تسلیحات 

سنگین و تجهیزات نظامی خواهد زد.

ایده های بورل زمینه ساز تشدید گسل جدایی در اروپا

جاه طلبی های رژیم سلطنتی بریتانیا همچنان جان  انسان های بیشماری را می گیرد  

کودکان قربانیان طرح های سوختی دولتمردان انگلیس

رسانه های عبری با اشاره به چالش ها و بحران های فراروی بنیامین نتانیاهو برای 
تشــکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی، نوشــتند که این بحران ها در صورت 

تشکیل کابینه جدید نیز تمام نخواهند شد.
 »اسحاق هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستی یکشنبه پیش )۱۳ نوامبر( بنیامین 
نتانیاهو )72 ســاله( را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. وی 28 روز فرصت دارد 
تا کابینه خود را تشکیل دهد، او می تواند پس از این مدت ۱۴ روز دیگر نیز برای 
تشکیل دولتش مهلت دریافت کرد، در غیر این صورت همچون بسیاری از دفعات 

پیشین، انتخابات کنست دوباره باید برگزار شود.
اما رســانه های عبری ایــن روزها از مهمترین چالش ها و مشــکالت نتانیاهو برای 
تشــکیل کابینه جدید و ادامه دار بودن این مشکالت حتی پس از تشکیل کابینه 
جدید می نویسند.این رسانه ها می نویسند که رئیس حزب لیکود که پس از انتخابات 
اخیر در فلسطین اشــغالی بار دیگر مامور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی شده 
است، با یک مشــکل جدی برای تشکیل کابینه مواجه شده است اما تصور عموم 
در عرصه سیاســی، به ویژه در درون جناح راســت گرا که دولت جدید را تشکیل 
خواهد داد، این اســت که این بن بســت طی هفته های آینده از بین خواهد رفت.

روزنامه صهیونیســتی »هاآرتص« به نقل از منابع آگاه از روند مذاکرات ائتالفی و 

نزدیک به نتانیاهو نوشــت که »بزالل اسموتریچ« رئیس حزب صهیونیسم مذهبی 
به عنوان وزیر جنگ منصوب نخواهد شــد و او می بایست برای کسب پست وزارت 
دارایی مالی که مورد درخواست  آریه درعی رئیس حزب شاس، است، تسلیم شود.
بر اســاس این گزارش، در صورت عقب نشــینی درعی از پست وزارت دارایی، وی 
پست وزارت داخلی و ادیان را برعهده خواهد گرفت. البته پیشنهادهای دیگری نیز 
وجود دارد به این ترتیب که وی عالوه بر پست وزارت داخلی، در سمت قائم مقامی 
نخســت وزیری نیز فعالیت کند. با این حــال، چنین انتصابی نیاز به اصالح قانون 

دارد، زیرا تنها یک فرد از حزب حاکم اجازه تصدی این پست را دارد. 
اگر راه حل این گونه باشد، نتانیاهو به دنبال اصالح قانون خواهد بود.این روزنامه 
نوشت که وزرای جنگ سابق رژیم صهیونیستی به قضایای راهبردی مثل »دفاع 
از امنیت کشــور، تجهیز ارتش برای جنرگ با ایران، لبنان، حزب اهلل، غزه و کرانه 

باختری« اهتمام می ورزیدند. اما اســموتریچ به چنین قضایایی اهتمام نمی ورزد 
بلکه اساسا بر روی توسعه شهرکسازی متمرکز است.در چنین فضایی، پافشاری 
اسموتریچ بر تصدی پست وزارت جنگ با حمایت خاخام های صهیونیسم مذهبی 
و در رأس آن ها، خاخام حاییم دروکمان همراه اســت. به نوشته هاآرتص، زمانی 
کــه مهلت 28 روزه نتانیاهو برای تشــکیل دولت به پایان برســد، خاخام ها به 
حمایت از اصرار اســموتریچ ادامه نخواهند داد و » اجازه نخواهند داد اسرائیل به 
ســوی انتخابات دیگری برود«.از سوی دیگر، وبگاه عبری »والال« این توافق ها را 
با وجود برانگیختن خشــم واشنگتن، »یک هدف تاکتیکی برای تحت فشار قرار 
دادن اســموتریچ و به تصویر کشــیدن او به عنوان فردی که درگیر افتخارات و 

مناصب است و نه مسائل اصلی ایدئولوژیک« توصیف کرد. 
الزم به ذکر است در ادامه بحران های پیش روی صهیونیست ها منابع فلسطینی 
از یورش نظامیان صهیونیســت به شــهر نابلس واقع در شمال کرانه باختری و 
درگیری با مبارزان فلسطینی خبر دادند. از سوی دیگر وزیر اقتصاد کشور بلژیک 
از پارلمان این کشــور خواســت زمینه فرهنگ ســازی و آموزش به شهروندان 
بلژیکی فراهم شــود تا مــردم بدانند منشــأ تولیدات وارداتی از شــهرک های 

صهیونیستی چیست.

 بحران های ناتمام نتانیاهو 
حتی پس از تشکیل کابینه

فرامرز اصغری


