
 ترکیه: رســانه هــای نزدیک بــه معارضان در 
ســوریه خبر دادند که یک خودروی زرهی ارتش 
ترکیه در شــمال ســوریه یک زن و کودک را زیر 
گرفته اســت.منابع رسانه ای سوری، خبر دادند که  
یک خودروی زرهی ترکیه در روســتایی در شمال 
سوریه؛ یک زن و کودک را زیر گرفت که با اعتراض 

اهالی منطقه همراه شد.

 مغرب: مردم مغــرب، فعاالن اجتماعی و احزاب 
سیاســی این کشــور هدف از برگــزاری کنفرانس 
توســط یک سازمان صهیونیستی در رباط را ترویج 
عمومی عادی سازی طبق توافقات سازش خواندند. 
کنفرانســی در زمینه آموزش و همزیستی در رباط 
پایتخت مغرب توســط یک ســازمان صهیونیستی 
برگزار شــد که با اعتراض شــدید مغربی ها مواجه 
گشــت. مردم مغرب، فعاالن اجتماعــی و احزاب 
سیاســی هدف از برگزاری این کنفرانس را ترویج 
عمومی عادی سازی طبق توافقات سازش دانسته اند. 

گزارشــی  در  روزنامــه »دیلی میل«  انگلیس:   
نوشــت، در بحبوحــه افزایش تعــداد مبتالیان به 
مرگ  و  )اســترپتوکوک(  باکتریایی  عفونت هــای 
هفــت کودک بر اثر آن، انگلیــس اکنون با کمبود 
آنتی بیوتیک مواجه است.در گزارش دیلی میل آمده 
است: »ســه دارویی که اغلب برای درمان باکتری 
]اســترپتوکوک[ یا عالئمی که ممکن است توسط 
ســایر عفونت های باکتریایی ایجاد شــود استفاده 

می گردند، در انگلیس کمیاب شده اند«.

 مغولســتان: هزاران نفر از مردم مغولستان در 
اوالن باتور پایتخت این کشور در اعتراض به فساد 
در صنعت زغال ســنگ و تــورم فزاینده تظاهرات 
کردند.تظاهــر کنندگان که بیشترشــان را جوانان 
تشکیل می دادند، با وجود ســرمای شدید )منفی 
۲۱ درجه ســانتی گراد( در میدان مرکزی شــهر، 
محلی که کاخ ریاســت جمهوری در آن قرار دارد، 

تجمع کردند.
 

 افغانســتان: منابع خبری افغانســتان از وقوع 
انفجــار در بازار صرافان کابل خبر دادند.این انفجار 
در بازار صرافان ننگرهار رخ داده و تلفاتی را در پی 
داشته اســت. این انفجار در هنگام برگزاری حراج 
دالر رخ داده اســت. این انفجار در حالی رخ داده 
که صبــح دیروز نیز انفجاری در مســیر خودروی 
کارمندان گمرک مزارشــریف به وقوع پیوست که 

طی آن ۱5 نفر کشته شدند. 

 لبنان: وزارت فرهنگ لبنــان اعالم کرد که به 
علت دعوت یک مقام صهیونیســت به همایشی در 
هلند ضمن ابالغ مراتب شدید اعتراض به مقامات 
هلندی، ایــن همایش را لغو کرده اســت.»محمد 
وســام المرتضی« وزیر فرهنگ لبنان در حســاب 
کاربــری وزارت فرهنــگ این کشــور در شــبکه 
اجتماعی فیســبوک اعــالم کرد که بــا برگزاری 
همایشــی در هلند به علت مشارکت یک مسئول 

صهیونیست مخالفت کرده است.

 ۳۰۰ مورد نقض حقوق بشر 
توسط آل خلیفه در دو ماه 

جمعیت اسالمی الوفاق بحرین تعدادی از تخلفات 
رژیم آل خلیفه علیه شهروندان و بازداشت شدگان 

را اعالم کرد.
بــه گزارش گــروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، 
جمعیــت  ملی اســالمی  الوفــاق بحرین حدود 
300 نقض حقوق بشــر توســط رژیم آل خلیفه را 
در ماه های اکتبر و نوامبر گذشــته  بررســی کرد. 
جمعیت  ملی اســالمی  الوفاق بحرین اعالم کرد: 
»مهمترین  نقض حقوق بشر در بحرین طی دو ماه 
گذشــته، انتخابات پارلمانی ساختگی و دستگیری 
تعدادی از اعضای خانواده »حســن مشیمع« فعال 
برجســته بحرینی به دلیل تحصن آنها در اعتراض 
بــه ادامه محرومیت  مشــیمع از درمــان بود«.بر 
اســاس گزارش الوفاق بحرین، طی دو ماه گذشته 
۱6  نفر شــامل 4 کودک که همگی پســر بودند 
بازداشــت شــدند که  ۱3 مورد در ماه اکتبر و 3 
مــورد در نوامبر به ثبت رســیده و 4 نفر از آن ها 
آزاد شــده اند.الوفاق بحرین همچنین  در ماه اکتبر 
یک پرونده احضاریه علیه شــهروند بحرینی »علی 
ابراهیــم العجوز« را بررســی کرد.مقامات بحرینی 
در ماه نوامبر اعضای خانواده حســن مشــمیع را 
بازداشــت کردند. آن ها در اعتــراض به محرومیت 
حسن مشمیع از درمان و وخامت اوضاع جسمانی 
وی در مقابل مرکز بهداشت » کانو« تحصن کردند 
و خواستار آزادی فوری وی شدند؛اما نیروهای آل 
خلیفه آن ها را  بازداشــت کردند.در همین راستا، 
گــزارش الوفاق حاکی از آن اســت کــه خانواده 
مشــیمع در کالنتری »الحوره« دســتگیر و تحت 
بازجویــی قرار گرفتند، اما نــام و تعداد دقیق آنها 
مشــخص نشده اســت.بر اســاس همین گزارش، 
مجموع احکام خودســرانه صادر شده در بحرین به 
4 مورد رســید و همگی از سوی دادگاه تجدیدنظر 
صادر شده  که شــامل یک حکم علیه »احمدعلی 
حبیل« نوجوان بحرینی اســت.الوفاق بحرین  ۱7 
مورد تخلف در زندان ثبت کرده است که ۱0 مورد 
آن در زنــدان مرکزی »جو« و یک مورد در زندان  
»جاف« بــوده که  این تخلفــات از جمله 5 مورد 
شــکنجه، 7 مورد  توهین و بدرفتــاری و 5 مورد 

سهل انگاری پزشکی بوده است.

نیمچه گزارش

بر اســاس گزارش های منتشره شــی جین پینگ رئیس 
جمهور چین پنج شــنبه هفته جاری برای شرکت در دو 
نشســت با کشورهای عربی به ریاض سفر می کند.یکی از 
نشست ها با حضور شــی جین پینگ میان چین و سران 
کشــورهای عربی و نشســت دیگر نیز با حضور وی میان 
چین و سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار 
می شود. دستکم سران ۱4 کشور عربی در نشست با رئیس 
جمهور چین حضور خواهند یافت و این دو نشست، نقطه 

عطفی مهم در روابط کشــورهای عربی با چین محسوب 
می شــود. در باب اهداف چین از این ســفر آنچه بیش از 
هــر چیز نمود دارد اهداف اقتصادی اســت که در صحنه 
جهانی دنبــال می کند که بخشــی از آن در قالب تامین 
انرژی است و بخشی نیز در قالب فروش کاالها و فناآوری 
چینی می باشد. البته چین در حوزه هسته ای و نظامی نیز 
اقداماتــی صورت داده و توافقاتی با عربســتان امضا کرده 
و به دنبال گســترش آن به ســایر کشورهای عربی است. 
اما نکته مهم در این ســفر اهدافی اســت که کشورهای 
عربی بویژه عربستان به دنبال آن هستند. خروج ناگهانی 
و مفتضحانــه آمریکا از افغانســتان و ناتوانی آن در جنگ 
اوکراین اصل بی اعتمادی به هژمونی آمریکایی را در میان 

متحدانش تقویت کرده است لذا کشورهای عربی به دنبال 
متحدانی جدید می باشــند. با توجه بــه درگیری اروپا در 
جنگ اوکراین، عمال مولفه شرق با محوریت چین و حتی 
روســیه گزینه ای است که کشــورهای عربی برای پیوند 
امنیتی، سیاسی و اقتصادی به سمت آن گرایش می یابند.
 این روند زمانی اشــکارتر می شــود که به رغم فشارهای 
آمریکا، در نشســت اوپک پالس یا همان صادر کنندگان 
نفت، عربســتان از روسیه حمایت و بر کاهش دو میلیون 
بشــکه ای نفت اعضا مهر تاییــد زد. امارات نیز با ســفر 
مقاماتش به روسیه بعد دیگری از دوری عربی از آمریکا را 
نشان داد. با توجه به شرایط پیش آمده می توان گفت که 
عربســتان با رویکرد به چین تالش دارد تا به غرب نشان 

دهد که نه بر اساس منافع و خواست غرب بلکه در قالبی 
مستقل و بر اساس منافع خود تصمیم گیری می کند. این 
امر از یک ســو برای ایجاد وجهه مردمی برای بن سلمان 
اهمیت دارد و از ســوی دیگر برای امتیازگیری های بعدی 
از غرب از مولفه های مهم ســران سعودی است در حالی 
که با درک این حقیقت که آمریکا دیگر بازیگر یک جانبه 
جهان نمی باشــد به دنبال تنوع بخشی در عرصه سیاست 
خارجی از جمله رویکرد به چین است هر چند که به دلیل 
برخی وابستگی های سیاســی، اقتصادی و امنیتی توان و 
جــرات دل کندن کامــل از آمریکا را نــدارد و در نهایت 
به ســمت تنش با غرب پیش نخواهد رفت اما به رویکرد 

یکجانبه گذشته نیز ادامه نخواهد داد.

یادداشت

گزارش

شـی جیـن پینـگ رئیـس جمهـور چیـن فـردا در حالـی بـرای شـرکت در دو 
نشسـت بـا کشـورهای عربـی به ریاض سـفر مـی کند که ایـن سـفر را می توان 
بخشـی از انتقـام گیـری پکـن از آمریکا بـه دلیل دخالـت در امـور داخلی چین 

و مسـائل تایوان دانسـت. 
یـک منبـع آگاه در ایـن بـاره به شـبکه آمریکایـی CNN گفت که این سـفر در 
راسـتای مشـارکت در دو نشسـت مهـم جداگانـه انجام می شـود. براین اسـاس، 
یکـی از نشسـت ها بـا حضـور شـی جین پینـگ میان چین و سـران کشـورهای 
عربـی و نشسـت دیگـر نیز بـا حضـور وی میان چین و سـران کشـورهای عربی 

حاشـیه خلیج فـارس برگزار می شـود.
ایـن منبـع آگاه تاکیـد گـرد کـه دسـتکم سـران ۱4 کشـور عربی در نشسـت با 
رئیـس جمهـور چیـن حضـور خواهنـد یافـت و ایـن دو نشسـت، نقطـه عطفی 
مهـم در روابـط کشـورهای عربی بـا چین محسـوب می شود.رسـانه های منطقه، 
برگـزاری ایـن نشسـت ها میـان چیـن و کشـورهای عربـی در شـرایطی کـه در 
ماه هـای اخیـر روابـط عربسـتان سـعودی و آمریـکا در مسـاله تولیـد نفـت تـا 
ارزیابـی می کنند.سرکنسـول چیـن  مهـم  را  دنبـال شـده  زا  تنـش  حـدودی 
در دبـی نیـز اخیـراً ایـن نشسـت را رخـدادی مهـم در راسـتای تقویـت روابـط 
چیـن بـا کشـورهای عربـی و نقطـه عطفـی در تاریخ ایـن روابط توصیـف کرده 
بود.شـی جیـن پینـگ پیـش از ایـن در سـال ۲0۱6 بـه عربسـتان سـعودی 
بود.یـک رسـانه عربـی در گزارشـی دربـاره سـفر رئیس جمهـور  سـفر کـرده 
منطقـه  ایـن  در  آمریـکا  نفـوذ  کاهـش  بـر  سـعودی،  عربسـتان  بـه   چیـن 

تاکید کرد.
پایـگاه خبری-تحلیلـی "عربـی۲۱" در گزارشـی دربـاره سـفر نزدیـک "شـی 
جینـگ پینـگ" رئیس جمهـور چیـن بـه عربسـتان نوشـت: او اولین سـفر خود 
را به عربسـتان سـعودی طی شـش سـال گذشـته به عنوان بخشـی از تالش ها 
بـرای تقویـت روابـط پکـن بـا خلیـج فـارس انجـام خواهـد داد؛ منطقـه ای کـه 

واشـنگتن بـه طـور سـنتی آن را حـوزه نفـوذ خـود می داند.
ایـن پایـگاه خبـری ضمـن اشـاره بـه اهمیـت دیدارهـای رئیس جمهـور چیـن 
بـا "سـلمان بـن عبدالعزیـز آل سـعود" شـاه عربسـتان و "محمـد بن سـلمان" 

ولی عهـد او، از شـرکتش در دو نشسـت مشـترک بـا حضور رهبـران جهان عرب 
و اعضـای شـورای همـکاری خلیج فارس خبـر داد.به گـزارش روزنامه انگلیسـی 
"فایننشـال تایمز"، عربسـتان سـعودی و چیـن توافقنامه هایـی در حوزه تجارت 
آزاد و همـکاری در زمینـه انـرژی هسـته ای را امضـا خواهند کرد. ایـن در حالی 
اسـت کـه "جـو بایـدن" رئیس جمهـور آمریـکا، مـا ژوئیـه گذشـته، خطـاب به 
سـران کشـورهای عربـی در جـده گفتـه بـود: "مـا منطقـه را تـرک نخواهیـم 
کـرد تـا جایمـان بـا چین، روسـیه یـا ایـران پر شـود.. ایـاالت متحده بـه جایی 
نخواهـد رفت."پایـگاه تحلیلـی عربـی۲۱، با توجه بـه تنش هـای پیش آمده بین 
عربسـتان و آمریـکا، احتمـال موفقیـت تالش هـا بـرای نزدیکـی روابـط پکـن-
ریـاض را بسـیار قوی تـر از بهبـود روابط سـعودی با واشـنگتن می دانـد؛ به ویژه 
اینکـه سـایر کشـورهای عربـی منطقـه نیز خواهـان گسـترش روابـط اقتصادی 

بـا چین هسـتند.
در ایـن میـان در ادامـه تقابـل میـان دو کشـور، آمریـکا و اروپـا در راسـتای 
تالش هـا بـرای کاهـش گازهـای گلخانـه ای، اعمـال تعرفه هـای جدید بـر فوالد 
و آلومینیـوم چیـن را بررسـی می کنند.بـه گفتـه این افـراد، به نظر می رسـد که 
رایزنی هـای آمریـکا و اتحادیـه اروپـا در مـورد میـزان تعرفه هـا تـا اواخـر سـال 

آینـده میـالدی بـه طـول بیانجامد.
از سـوی دیگـر  وزیـر دفـاع چیـن گـزارش پنتاگـون دربـاره برنامه تسـلیحاتی 
هسـته ای کشـورش را رد کـرد و آن را ژسـتی ناعادالنـه و گمانـه زنـی خوانـد. 
پنتاگـون در گزارشـی کـه ماه گذشـته منتشـر کرد مدعی شـد چین با سـرعت 
کنونـی خـود در سـاختار هسـته ای، احتمـاال تا سـال ۲035 هـزار و 500 انبار 
تسـلیحات هسـته ای خواهـد داشـت.این رقـم تائیدی بـر افزایـش نگرانی های 
آمریـکا دربـاره نیـت های چین در توسـعه ارتش هسـته ای خود اسـت. باوجود 
ایـن تصـورات نشـان نمی دهنـد چین در حـال افزایش سـرعت توسـعه جنگی 

و کالهکی باشـد.
در همیـن حـال مائـو نینـگ سـخنگوی وزیر خارجـه چین بـا انتقـاد از دخالت 
آمریـکا و اتحادیـه اروپـا علیـه پکـن، تصریح کـرد همـکاری بین آمریـکا و اروپا 
نبایـد هیـچ شـخص ثالثی را هـدف قـرار دهد.مائو گفـت چین قاطعانـه مخالف 

دخالـت آمریـکا و اتحادیـه اروپـا در امـور داخلـی ایـن کشـور اسـت. الزم بـه 
ذکـر اسـت در حالـی شـی راهـی سـعودی مـی شـود کـه برخـی گزارش هـای 
خارجـی نشـان می دهـد صنـدوق سـرمایه گـذاری عربسـتان بـا وام گرفتـن 
سـعی دارد نشـان دهـد ماننـد گذشـته رو بـه رشـد اسـت امـا واقعیـت چیـز 
دیگریسـت.در حالـی کـه سـرمایه گذاری هـای مسـتقیم خارجـی در عربسـتان 
بـه میـزان ۸5 درصـد کاهـش یافتـه اسـت، امـا صنـدوق سـرمایه گـذاری این 
کشـور تـالش می کنـد بـا اتخـاذ اقداماتـی وانمـود کنـد ایـن صندوق به شـکل 
بـی سـابقه ای در حـال رشـد و سـودآوری اسـت.برخی گزارش هـای خارجـی 
نشـان می دهـد صنـدوق سـرمایه گـذاری عربسـتان وام می گیـرد و بـر برخـی 
پیشـرفت  کشـور  ایـن  کـه  کنـد  القـا  تـا  می شـود  مسـلط  حکومـت   امـوال 

کرده است. 
بانـک مرکزی عربسـتان بـرای حل بحران نقدینگـی، پمپاژ پول را تشـدید کرد، 
زیـرا ایـن بحـران هزینه هـای وام را بـه باالتریـن سـطح از چندیـن دهـه پیش، 
رسـانده است.عربسـتان از چند دهه پیش زیر فشـار تفکر وهابی اسـت و زمانی 
کـه بـرای تغییـر تـالش کـرد، از مدرنیته، جشـن های مختلـط و بی بنـد وباری 
را انتخـاب کـرد و بـرای ایـن کار مبالـغ سـنگینی هزینـه کرد. آن هـم در حالی 

کـه عربسـتان بـا بحرانی های شـدید مالی مواجه اسـت.
بـر اسـاس اطالعـات، در سـال کنونـی میـالدی، سـرمایه گذاری های مسـتقیم 
خارجـی در عربسـتان بـه شـدت و بـه میـزان ۸5 درصـد کاهـش یافـت و ایـن 
موضـوع شکسـت چشـم انـداز ۲030 محمـد بـن سـلمان ولیعهـد سـعودی بـا 
هـدف متنـوع کـردن درآمد هـای کشـور را تثبیـت می کنـد. صنـدوق سـرمایه 
گـذاری بـه منزلـه سـنگ بنـای تحقـق ایـن چشـم انـداز اسـت. روزنامـه وال 
اسـتریت ژورنـال آمریـکا فـاش کـرد صندوق کل سـرمایه گـذاری عربسـتان از 
راهبـرد عجیبـی اسـتفاده می کنـد به طـوری کـه ۱7 میلیـارد دالر از بانک های 
بیـن المللـی وام گرفـت تـا وامی بـه ارزش ۱۱ میلیـارد دالر بپـردازد. این پمپاژ 
بـی سـابقه پـول به سـرمایه ایـن صندوق اسـت.خبر دیگـر آنکه نیـروی دریایی 
عربسـتان سـعودی یـک ناوچـه دیگـر از پنـج ناوچـه سفارشـی خـود را از یـک 

شـرکت اسـپانیایی تحویـل گرفت.

چرخش از غرب به شرق 
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صد ها پناهجــوی خارجی در فرانســه، همزمان با موج 
سرما در این کشور، در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته 
و در چادر زندگــی می کنند در حالی که واکنش دولت 

فرانسه صرفا سرکوب به بهانه های امنیتی است. 
در اقدامی بی ســابقه، پناهجویان در فرانسه چادر هایی 
در خیابانی که بین مــوزه لوور و دیوان عالی اداری این 
کشور در پاریس قرار دارد، نصب کردند. این پناهجویان 
خواستار فراهم کردن فوری سرپناهی برای خودشان با 
فرا رســیدن موج سرما شدند.شمار زیادی از پناهجویان 
کودک و نوجوان در این منطقه حضور دارند. پناهجویان 
خواهــان راه حــل فوری هســتند تا از جــان آن ها در 
برابر یخبندان فزاینــده حفاظت کند. اهالی این منطقه 
می گوینــد حضور پناهجویــان در اینجا، نظم عمومی و 
حتی امنیــت را برهم می زنــد. جمعیت های حقوقی و 
ســازمان های کمک رســانی انســانی، می گویند بدون 
یافتن سرپناهی برای این پناهجویان، آن ها همچنان در 

خیابان ها خواهند خوابید.
از ســویی دیگر طرف هــای امنیتی، قضایــی، اداری و 
شــهرداری در فرانسه، بار مســئولیت اوضاع فعلی را بر 
گردن یکدیگــر می اندازند. حضــور پناهجویان در این 
خیابان گردشــگری، سواالتی را برای گردشگران مطرح 
کرده اســت. پلیس فرانســه تاکنون چند بار چادر های 
پناهجویــان را در اطــراف پاریس، برچیــده بود. هدف 
ایــن پناهجویــان از چادر زدن در قلــب پاریس، جلب 
نظر مقامات فرانســوی به اوضاع دشوارشــان است. این 
پناهجویان بیش از شــش ماه اســت که بدون سرپناه 
و در چادر زندگی می کنند.بیشــتر ایــن پناهجویان از 
قاره آفریقا، افغانســتان و بنگالدش هســتند. گروه های 

راســتگرای افراطی، دولت فرانسه را به تعلل در برخورد 
با این پناهجویان متهم کردند کــه به آن ها اجازه داده 
است به قلب پاریس بیایند.غربی ها گرچه در ظاهر بسیار 
تالش کردند خود را از طرفداران قانون پناهندگی نشان 
دهنــد و در برخی موارد با بازی های سیاســی این طور 
القا کنند که آغوششــان برای همیشه به روی آنانی که 
مورد ظلم و ســتم قرار گرفته و مجبــور به ترک وطن 
شــده اند همیشه باز اســت، اما زمانی که پای عمل به 
میان آمده اســت رفتاری متفاوت از این به اصطالح باور 
خود به نمایش گذاشته اند. آن ها در انتخاب پناهندگان 
و حمایت از آن هــا گزینه های پناهنده خوب و پناهنده 
بد دارند که در شــرایط سختی که برخی مهاجران نیاز 

به حمایت کشور میزبان دارند با آن مواجه می شوند.
در ایــن میــان دولتمردان فرانســه به جــای توجه به 
وضعیت پناه جویان، به مسائلی همچون یهودی ستیزی 
بــرای خوشــاید صهیونیســت ها و توجیه ســرکوب ها 
می پردازنــد چنانکه امانوئل ماکــرون در بازدید از یکی 
از اردوگاه هــای جنگ جهانی دوم که بــرای نگهداری 
از یهودیان در فرانســه استفاده می شــد، گفت که باید 
با چشــمان باز، با بیگانه هراسی و بازگشت یهودستیزی 
مقابله شــود.امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از 
»کمــپ ِدمیل« بازدید کرد، کمپی که در جنگ جهانی 
دوم میزبــان ۱0 هــزار تن با 3۸ ملیــت مختلف بود و 
۲ هــزار تن را به آشــویتس فرســتاد.ماکرون گفت که 
اردوگاه دمیل »یک رخداد تاریخی نیســت، بلکه ثمره 
یک لغزش عمدی به سوی "نسل کشی" است که ریشه 
 در یهودی ستیزی تاریخی فرانسوی ها و فرسایش آهسته 

روحیه جمهوری خواهی دارد.«

قربانیان خاموش حقوق بشر غربی

آرزو های بر باد رفته پناهجویان در فرانسه 
نخســت وزیر مجارســتان با حمایت از اظهــارات اخیر 
رئیس جمهور فرانسه از کشــورهای اروپایی خواست در 

تحریم های اروپا علیه روسیه تجدیدنظر کنند.
»ویکتور اوربان«، نخست وزیر مجارستان امروز سه شنبه 
خواستار تجدیدنظر در تحریم های غرب علیه روسیه شد 
و از اظهارات »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانســه 
حمایت کرد که گفته پیامدهای جنگ در اوکراین برای 
آمریکا و اتحادیه اروپا متفاوت اســت.اوربان با انتشــار 
توییتی نوشت: حق با رئیس جمهور ماکرون است؛ هزینه 
جنگ در اوکراین برای دو سوی آتالنتیک یکسان نیست. 
اگــر ما می خواهیم صنعت اتحادیه اروپا زنده بماند، باید 
هر چه سریعتر بحران انرِژی را بررسی کنیم. االن زمان 
فرانسه  رئیس جمهور  تحریم هاست.روز دوشنبه  بازبینی 
در گفت وگو با شــبکه »ســی بی اس« گفتــه بود که به 
علت افزایش باالی قیمت های انــرژی، روابط بین اروپا 
و واشــنگتن »ناهمگام« شده اســت. به گفته ماکرون 
اتحادیــه اروپا خریــدار گاز و نفت اســت، درحالی که 
آمریکا تولیدکننده است. بنابراین صنعت و خانواده های 
اتحادیــه اروپا و آمریکا انرِژی را بــا قیمت های متفاوت 
می خرند. این شــکاف بر قدرت خریــد و رقابت جوامع 
اروپایی تأثیر می گــذارد. در این میان مذاکرات اتحادیه 
اروپــا و آمریکا در موضوع رقابت پذیری در واشــنگتن 
بــی نتیجه یافــت. در ایــن مذاکرات موضــوع اعطای 
یارانه های هنگفت به شرکت های آمریکایی برای مقابله 
با تورم مورد بررســی قرار گرفت.اعطای این یارانه ها که 
مبلغ آن به 430 میلیارد دالر می رســد به شرکت های 
 آمریکایی با مخالفت های شــدید مقامات اتحادیه اروپا 

روبرو شده است.

در این میان »کارین ژان-پی یر« ســخنگوی کاخ سفید 
درباره تعیین ســقف قیمت برای نفت خام روسیه گفت: 
»از واکنش مســکو به ســقف قیمتی متعجب نشدیم«.

بعد از اظهارنظر مقام های مســکو در رد تعیین ســقف 
قیمتی برای نفت روســیه از سوی واشنگتن، سخنگوی 
کاخ سفید روســیه را به جریمه تهدید کرد.ویسخنگوی 
کاخ سفید در ادامه تهدید کرد: »اگر بعد از اجرایی شدن 
سقف قیمت نفت روسیه، این کشور از صادرات نفت سر 

باز بزند، با عواقب جدی مواجه خواهد شد«. 
در ایــن میــان در ادامــه رویارویــی با غــرب، پوتین 
رئیس جمهــور روســیه برای نخســتین بــاز از زمان 
بمب گذاری ماه اکتبر در پل کریمه از این پل راهبردی 
بازدیــد و با خــودرو طول ایــن پــل را رانندگی کرد. 
همچنین وزیر دفاع روسیه گفت مسکو حمالت نظامیان 
اوکراینی به نیروگاه اتمی زاپروژیا را به عنوان تروریســم 
اتمی طبقه بندی می کند.وزیر دفاع روســیه ضمن بیان 
این که »مســکو حمالت نظامیــان اوکراینی به نیروگاه 
اتمــی زاپروژیا را به عنوان تروریســم اتمی طبقه بندی 
می کند«، افزود: 33 موشک شلیک شده توسط اوکراین 
به زاپروژیا را طی دو هفته گذشــته رهگیری کرده ایم. 
همچنین دســتیار رئیس جمهور روســیه در امور بین 
الملــل گفت که مســکو در حال حاضــر روابط خود را 
با ایران، کشــورهای خاورمیانه، ترکیــه و به طور کلی 
جهان عرب و اســالم فعال کرده اســت. دستیار رئیس 
جمهور روســیه در امور بین الملل گفت که روسیه برای 
توســعه روابط با کشــورهایی که بــرای حاکمیت خود 
 ارزش قائلنــد و همکاری را بــه تقابل ترجیح می دهند، 

تالش خواهد کرد.

اجماع سازی غربی ها هر روز ضعیف تر می شود

مجارستان به صف مخالفان تحریم ها علیه روسیه پیوست

رئیس جمهور چین فردا راهی عربستان می شود 

انتقام گیری »شی« از »جو« در حیاط خلوت آمریکا

همزمان با اوج گیری اختالفات در جریان های سیاسی صهیونیستی، وزیر جنگ 
اسبق رژیم موقت صهیونیستی در اشاره به کابینه آتی بنیامین نتانیاهو گفت این 

کابینه، کابینه جنایتکاران است.
»موشــه یعلون« وزیر جنگ اســبق رژیم اشغالگر در اشــاره به کابینه در حال 
تشــکیل بنیامین نتانیاهو گفت: ما در وضعیت آشفته ای قرار داریم و کابینه در 
حال شــکل گیری، کابینه جنایتکاران اســت. وی افزود: فقط، »ایتمار بن گویر« 
وزیر امنیت داخلی آینده مجرمی اســت که با هشت پرونده قضایی از جمله یک 
کیفرخواست در حوزه تروریسم مواجه اســت. پیش تر، »محمود عباس« رئیس 
تشــکیالت خودگردان فلسطین از همه گروه ها و مردم فلسطین خواست تا برای 

مقابله و ناکام گذاشتن کابینه بنیامین نتانیاهو اقدام کنند.
خبر دیگر از اراضی اشــغالی آنکه تعدادی از نظامیان سابق رژیم صهیونیستی به 
جزئیات تکان دهنده ای از قتل عام فلسطینیان در روستای »طنطوره« در سال 
۱۹4۸ میالدی اعتراف کردند.پایگاه خبری »عربی ۲۱« در باره قتل عام طنطوره 
نوشت: نظامیان سابق رژیم اســرائیل به تازگی در اعترافات خود تعداد قربانیان 

فلســطینی این قتل عام را دهها نفر اعالم کردند که همگی به واسطه شلیک تیر 
مســتقیم اعدام شدند. تخمین زده می شــود که در جریان این قتل عام، ۲50 

غیرنظامی فلسطینی قربانی شدند.
واحد »اسکندرونه« وابســته به گروه صهیونیستی تروریستی "هاگانا" شب ۲۲ 
مه سال ۱۹4۸ میالدی به روســتای طنطوره حمله کردند. در این حمله، ۲50 
فلســطینی قتل عام شــدند. گروه تروریســتی هاگانا در کنار چند گروه مسلح 
تروریســتی دیگر صهیونیست بعد از تاســیس رژیم جعلی صهیونیستی بنیان و 
هســته اصلی ارتش کنونی این رژیم را تشــکیل دادند.پایگاه "عربی ۲۱" افزود: 
یکی از این نظامیان ســابق اعتراف کرده که در آن زمان خودش به تنهایی بین 
۱5 تا ۲0 اســیر فلســطینی را با تیر مســتقیم هدف قرار داده و به قتل رسانده 
اســت.او گفت که تعداد زیادی از غیرنظامیان فلسطینی را در بشکه های حلبی 

قرار داده و با مسلسل به آنها شلیک کرده است؛ به طوری که خون از سوراخهای 
ایجاد شــده براثر اصابت گلوله به این بشــکه ها جاری شده بود.به نوشته پایگاه 
 عربی ۲۱، این اعترافات در فیلم مســتند "طنطوره "به کارگردانی آلون شوارتز 

ثبت شده اند.
خبر دیگر آنکه رانندگان اتوبوس شــهری در دو شهر حیفا و کریوت در فلسطین 
اشــغالی در اعتراض به بدرفتاری اداره اتوبوســرانی شــهری رژیم صهیونیستی 
با رانندگان دســت به اعتصاب زدند. همچنین شــبکه تلویزیــون کان۱۱ رژیم 
صهیونیســتی از آتش سوزی در پاالیشگاه بازن شهر حیفا خبر داد. در این میان 
وکیل شبکه الجزیره در پرونده شــهادت شیرین ابوعاقله گفت »تالش آشکاری 
برای ســاکت  کردن رسانه ما و جلوگیری از آشــکار شدن حقیقت وجود دارد«.

وی افزود: امیدواریم عدالت در مورد شــیرین اجرا شــود. ما از دادستان عمومی 
می خواهیم اقداماتی را برای پاســخگویی مسئوالن اســرائیلی انجام دهد.شبکه 
قطری »الجزیره« از ارائه پرونده ترور خبرنگار فلســطینی خود به دست نظامیان 

صهیونیست به دادگاه الهه خبر داد.

کابینه نتانیاهو، کابینه جنایتکاران است

مهسا شاه محمدی


