اعتراض

هلند

صدها نفر در میدان نمایشگاه شــهر اوترخت هلند در اعتراض به
مشکل کمبود مسکن و افزایش بیرویه اجارهبها تظاهرات کردند.
افزایش قیمت مســکن ،افزایش اجارهبها ،طوالنی شــدن زمان
انتظار مسکن اجتماعی و مشکالت یافتن مسکن مناسب در بخش
خصوصی از مواردی بود که تظاهرات کنندگان خواستار رسیدگی
به آن شدند .تظاهرات کنندگان پالکاردهایی با مضامین «زندگی
حق ما اســت» و «نمیتوان در لیســت انتظار زندگی کرد»« ،ما
میخواهیم زندگی کنیم» « ،ارزش انسانیت باالتر از بازار است»،
«مارک روته  10سال است که در رأس قدرت است» ،حمل کرده
و شعارهایی سر دادند.

آرای برخی از حوزه های رای گیری ابطال شد

چالش نتایج انتخابات در عراق

بحرین

مردم بحرین با برگزاری تظاهراتی خواستار آزادی زندانیان سیاسی
این کشور شدند .حساب کاربری جمعیت الوفاق بحرین در توییتر با
انتشار تصاویری از تظاهرات ساکنان منطقه السنابس این کشور در
حمایت از زندانیان سیاسی خبر داد .بر اساس این گزارش ،معترضان
بحرینی با در دست داشتن پالکاردهایی که بر روی آنها درخواست
آزادی فوری زندانیان سیاســی این کشــور از جمله «عبدالجلیل
السنیکس» نوشته شده بود که بیش از  ۱۳۰روز است در اعتصاب
غذا اســت ،تظاهرات کردند .در همین حال جمعیت الوفاق بحرین
اعالم کرد ،نیروهای امنیتی این کشور روز یکشنبه «علی مهنا» از
فعاالن سیاسی و اجتماعی این کشور را بازداشت کردند.

کیوسک بینالملل

پس از گذشت یک روز از به پرواز درآمدن  ۱۴پهپاد مهاجم یمنی
از ســوی نیروهای جنبش انصار اهلل بر فراز شماری از شهرهای
ســعودی و هدف قرار گرفتن تأسیسات شــرکت نفت غولپیکر
آرامکو سعودی در جده ،بازار بورس عربستان یکشنبه بزرگترین
افت خود در یک سال گذشــته را تجربه کرد .به گزارش روزنامه
«العربی الجدید» ،شاخص بازار ســهام عربستان در یک رویداد
بیســابقه از اکتبر  ۲۰۲۰به اینســو با افت  ۱.۹درصد بیشترین
کاهش را به خود دید .این در حالی است که سهام بانک الراجحی
 ۲.۲درصد و آرامکو  ۱.۹درصد کاهش نشان داد .سرتیپ «یحیی
ســریع» در یک کنفرانس خبری اظهار کرد :نیروهای مســلح
یمن در پاســخ به افزایش حمالت وحشــیانه نیروهای ائتالف
به ســرکردگی عربســتان و ادامه جنایات آنها علیه مردم یمن،
عملیات نظامی گســتردهای را در عمق خاک عربستان سعودی
انجام دادند و طی این عملیات مراکز و پایگاههای حساس در پنج
شهر عربستان هدف قرار گرفت .وی افزود :نیروهای مسلح یمن
با چهار فروند پهپاد از نوع «صماد  »۳پایگاه ملک خالد در ریاض
و پایگاههای نظامی فــرودگاه بینالمللی ملک عبداهلل در جده را
هدف قرار داد.

«ژائو لیجیان» ســخنگوی وزارت امور خارجه چین خواستار لغو
تحریمهای یکجانبه جامعه بینالملل علیه افغانســتان و آزادی
داراییهای خارجی این کشــور شــد .روزنامــه «چاینا دیلی»
گزارش کرد ،لیجیان با ابراز نگرانی از وضعیت مردم افغانســتان
که تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی قرار گرفتهاند ،گفت« :این
تحریمها در حال تنبیه تمامی مردم افغانســتان اســت و بحران
انسانی در این کشــور را تشدید میکند» .وی ســپس ادامه داد
که تحریمهای یکجانبه علیه افغانســتان میبایســت لغو شود و
داراییهای مسدود شده این کشور در خارج از افغانستان باید آزاد
شود .سخنگوی وزارت خارجه چین در حالی چنین درخواستی را
مطرح کرده است که «پیتر مایرر» رئیس کمیته بینالمللی صلیب
ســرخ درباره اوضاع افغانســتان اخیراً در گفتوگو با خبرگزاری
آمریکایی «آسوشــیتدپرس» تصریح کرد که افغانستان بهشدت
با کمبود نقدینگی مواجه اســت .وی توضیح داد« :افغانستان به
دلیل تحریمها با کمبــود پول نقد مواجه بــوده و در حال حاضر
بــرای پرداخت حقــوق کارکنان این کشــور پول نقــد موجود
نیست».

ژاپن درصدد فروش هواپیمای ترابری نظامی دورپرواز «سی»۲-
به مشتریان خاورمیانه است و بهطور خاص کشور امارات را بهعنوان
مشتری در نظر دارد .به نوشته روزنامه «ژاپن تایمز» ،وزارت دفاع
ژاپن هواپیمای  ۲-Cرا در نمایشگاه هوایی دبی  ۲۰۲۱به نمایش
گذاشــت و گزارشها حاکی است که مذاکرات ژاپن برای فروش
این هواپیما به امارات در مراحل پیشــرفته است .سرهنگ یوتاکا
سایتو مدیر برنامه هواپیماهای سی ۲-به نشریه «جینز» گفت که
آنها در حال بررسی زمینههای همکاری با کشورهای خاورمیانه
هســتند و دولتهای ژاپن و امارات به بحــث در این زمینه ادامه
میدهند که چه نوع همکاری بین دو کشور امکانپذیر خواهد بود.
سایتو گفت که سرعت باال و برد /مسافت پروازی باالتر هواپیمای
ترابری نظامی ســی ۲-ازجمله مزیتهای این هواپیما نسبت به
سایر رقیبان اســت .توکیو از هماکنون کار بازاریابی برای فروش
هواپیمای سی ۲-و ارائه اطالعات مربوطه به کشورهای خاورمیانه
را شروع کرده است .این تالشها بخشی از هدف ژاپن برای وارد
شدن به صنعت دفاعی جهانی است.

دیمیتری پسکوف ،ســخنگوی مطبوعاتی رئیسجمهور روسیه،
ادعاهای اخیر برخی منابع یا مقامات واشــنگتن و کییف مبنی
بر اینکه روســیه قصد حمله به اوکراین را دارد ،تنشزا عنوان کرد
و گفت :کشــورهایی تالش دارند روسیه را بهعنوان تهدیدکننده
روند حلوفصل مسائل دونباس و اوکراین معرفی کنند .به نوشته
روزنامه «مسکو تایمز» ،پسکوف در گفتوگو با خبرنگاران افزود:
اســتقرار نیروهای نظامی روسیه در سرتاســر خاک کشور برای
تهدید کسی نیســت و نباید کسی را نگران کند .وی تصریح کرد:
روسیه با نگرانی طرفهایی که به کییف برای تقویت نیرو کمک
میکنند را زیر نظر دارد .دبیر مطبوعاتی رئیسجمهور روســیه به
گزارش رســانههای غربی مبنی بر اینکه گفته میشود مسکو در
حال آماده شدن برای حمله به اوکراین از سه جبهه خاک کریمه،
بالروس و از سرزمین اصلی است ،گفت :یک موج تبلیغ اطالعاتی
هدفمند تالش دارد فدراسیون روســیه را بهعنوان تهدیدکننده
روند حلوفصل مســائل با اوکراین معرفی کند .پسکوف گفت:
رونــد اقدامات و تحرکات تحریکآمیز در اوکراین با اســتفاده
از تســلیحات ناتو رو به افزایش اســت که این موضوع نقض
توافقنامه مینسک محسوب میشود .وی درعینحال تأکید کرد
که هرگونه جابجایی نیروهای روســیه در داخل خاک روسیه
تهدیدی ایجاد نمیکند و نباید سؤالی را ایجاد کند.
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کمیساریای انتخابات عراق خبر داد که شش مورد از شکایتها به نتایج انتخابات پذیرفته شد که در پی آن ،آراء مربوط به
حوزههای انتخاباتی مورد اعتراض ،ابطال گردید.

کمیساریای انتخابات عراق دوشنبه آخرین اخبار
مربوط به شکایتها از نتایج انتخابات را منتشر کرد.
این کمیساریا در بیانیهای خبر داد که دیروز ،پس
از بازبینی در همه شکایاتی که به سازمان قضایی
انتخابات ارسال شده است ،شورای کمیساریای
انتخابات ،در جریان آخرین تحوالت انتخابات قرار
گرفت.شبکهخبریالسومریهضمننقلاینبیانیه
گزارش داد ،هزار و  ۴۳۶شکایت به نتیج انتخابات
ثبت شده است که به هزار و  ۴۱۵مورد ،پاسخ داده
شده است .بر اساس این بیانیه ۲۱ ،قرار مربوط به
شورای کمســاریای انتخابات ،نقض شد که ۱۵
مورد از آن به خاطر عوامل اجرایی بود که در پی آن،
کمیساریا ملزم شد آراء حوزههای انتخاباتی را که
درباره آن اعتراض وجود دارد ،به صورت دســتی،
شمارشکند.دراینبیانیهآمدهاست،شششکایت
نیزبهخاطرعواملحقوقیوفنیپذیرفتهشدهکهبر
اثر آن ،نتایج برخی از حوزههای رأیگیری ابطال
گردید .در همین ارتباط« ،عماد جمیل محسن»
عضو کمیسیون انتخابات عراق شامگاه یکشنبه
گفت که شــکایتهای دریافت شده تاثیر زیادی
بر نتیجه انتخابات داشته و تصمیم هیئت قضایی

برای ابطال آرای برخی حوزهها ،نتیجه را در برخی
مناطق تغییر داده است» .وی گفت که نتایج نهایی
انتخابات دو روز پس از تصمیم سیستم قضایی این
کشور درباره آخرین شکایت دریافت شده ،اعالم
خواهد شد .با اعالم نتیجه انتخابات پارلمانی عراق،
شماری از احزاب و ائتالفهای سیاسی به نتیجه
اعالمی اعتراض کردند و از دستکاری در نتایج این
انتخابات سخن گفتند .تعدادی از شهرهای عراق
نیز از پس از اعالم نتیجه اولیه شاهد تظاهراتهای
متعدددراعتراضبهنتیجهانتخاباتبودندبهنحوی
که معترضان خواســتار شمارش دستی کلیه آراء
شدند چراکه معتقد بودند در شمارش الکترونیکی
آراء ،دســتکاری صورت گرفته است .شمارش آرا
در انتخابات عراق به صــورت الکترونیک انجام
شد؛ اما کمیساریای عالی مســتقل انتخابات در
روز انتخابات نیز اعالم کرد به منظور اطمینان از
نتایج شمارش الکترونیک ،آراء برخی مراکز را به
قید قرعه به صورت دســتی شمارش خواهد کرد
و با شمارش الکترونیکی آراء مقایسه خواهد کرد.
پس از شمارش دستی آراء در این شعب اخذ رأی،
کمیساریا از انطباق کامل شمارش آرای دستی و

پیشتازی حزب مادورو در انتخابات
منطقهای ونزوئال
حزب نیکالس مادورو در انتخابات محلی
و منطقهای ونزوئال بیشترین کرسیها را
کسب کرده است.

به گــزارش فرانس پرس ،انتخابــات محلی و
منطقهای (یکشنبه) در ونزوئال با رقابت حدود
 ۷۰هزار نامزد برگزار شد.
شورای انتخابات ملی ونزوئال (دوشنبه) با صدور
بیانیهای اعالم کرد ۴۱.۸ :درصد از شهروندان این
کشور در انتخابات محلی و منطقهای روز یکشنبه
شرکت کردند.
نیکالس مادورو ،رئیس جمهــور نزوئال درباره
نتایج این انتخابات گفت :حزب حاکم توانســت

در  ۲۰فرمانــداری به پیروزی برســد و این در
حالی است که سیاست مداران مخالف توانستند
سه فرمانداری را از آن خود کنند.
به گفته رســانههای محلی ،مخالفان نیکالس
مادورو رئیس جمهور ونزوئال پس از آنکه چهار
ســال انتخابات را تحریم کــرده بودند ،به پای
صندوقهای رأی آمدند.
ایــن انتخابات در حالــی برگزار میشــود که
ونزوئال با بحران اقتصــادی و اجتماعی مواجه
است.
هیئتی از ناظران اتحادیه اروپا و همچنین شمار
بســیاری از ناظران بین المللی بر روند برگزاری
انتخابات در ونزوئال نظارت داشتند.

الکترونیکیخبرداد؛مسئلهایکهبااعتراضمجدد
ی سیاسی و طرفداران آنها همراه شد.
ائتالفها 
برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات،
انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشــور،
فرضیه دستکاری و دخالت این طرفهای خارجی
در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید کردند.
سرقت کرسی های انتخاباتی
در همین رابطه ،جریــان حکمت ملی عراق از
سرقت کرسی های انتخاباتی خود در انتخابات
پارلمانی اخیر این کشــور خبر داد .این جریان با
انتشــار بیانیهای تأکید کرد« :اگر کرسی هایی
که از ما به سرقت رفته است ،بازگردانده نشود،
تحت هیچ شــرایطی ،در دولت آینده شــرکت
نخواهیم کرد» .شبکه خبری العهد ضمن نقل
این بیانیه گزارش داد« :مسئولیت اخالقی و ملی
ما این است که از خونریزی جلوگیری ،حکومت
را حفظ و برادران را بــرای توافق ملی ،گرد هم
جمع کنیم» .این جریان ،هــدف از این توافق
را ایجاد معادله موفقیتآمیزی توصیف کرد که
اجازه ندهد دیگران از حکومت باج خواهی کنند.

جریان حکمت ملی ادامه داد :ایجاد معادله قوی
یعنی تشکیل دولتی قدرتمند که توان کار و ادامه
آن را داشته باشد و نخست وزیری مقبول و موفق
که در برابرجایگاهی که قرار دارد ،مسئولیتپذیر
باشــد» .این نهاد در پایان خاطرنشــان کرد:
«نیروهای چارچوب هماهنگکننده ،منسجم
و قوی هستند و مجموع ًا بیشترین کرسی های
(متعلق به شیعیان) را در اختیار دارد .حضور ما نیز
رکن اصلی  ...و تضمینی برای آرامش ،کاهش
تنش ،رفع تنگناهای سیاسی و حمایت از منطق
گفتگو و توافق است» .در همین ارتباط« ،سید
عمار الحکیم» رئیس جریان حکمت ملی اخیرا
طرحی پیشــنهاد کرد که هدف از آن گردآوری
کلیه نیروهای سیاســی پیــروز در انتخابات و
پذیرنده نتایج با تکیه بر پایبندی همه طرف ها
به سازوکارهای قانونی و مسالمت آمیز اعتراض
و مذاکره برای حل بحران فعلی اســت .روزنامه
العربی الجدید ،با انتشــار جزئیاتی از ابتکار ارائه
شده از سوی رئیس جریان حکمت ملی ،نوشت
که این طرح دو روز پس از مجموعه نشستهای
رهبران گروههای سیاســی مختلف در بغداد در
قالب هیأت هماهنگی گروههای سیاسی شیعی،
موسوم به «چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی
شیعی» به ریاست «نوری المالکی» نخستوزیر
سابق و رئیس ائتالف دولة القانون ارائه شد.
همچنین یک منبع مســؤول در دادگاه فدرال
عراق (دوشنبه) موضعگیری این دادگاه درباره
تایید نتایج انتخابــات پارلمانی زودهنگام را که
دهــم اکتبر گذشــته فاش کرد .ایــن منبع در
گفتوگو با خبرگزاری شــفق نیوز عراق اظهار
کرد :دادگاه فدرال پس از آنکه هیئت دســتگاه
قضایی رسیدگی به تمامی شکایتها را به پایان
برســاند ،نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام و
اسامی چهرههای پیروز آن را تایید خواهد کرد.
منبع یاد شده افزود :سپس آن نتایج را برای تایید
نهایی توسط کمیسیون انتخابات ارسال خواهد
کرد بر این اســاس باید گفت زمان مشخصی
برای آن وجود ندارد و موضوع منوط به تکمیل
کار رسیدگی به شکایات است.
این منبع درباره درخواســتهای مطرح شــده
بــرای لغو نتایج انتخابــات پارلمانی زودهنگام
عراق نیز گفت :بررسی دقیق و رسیدگی به این
شکایتها زمان میبرد البته زمان مشخصی نیز
از سوی دادگاه فدرال برای رسیدگی به آنها وجود
ندارد؛ اما قطعا رسیدگی به این موضوع پیش از
تایید نتایج و اســامی چهرههای پیروز انتخابات
خواهد بود.

ی صهیونیست ها از موج عملیات
نگران 
استشهادی فلسطینی ها
پلیس مرزی رژیم صهیونیســتی به دلیل
ترس از عملیات استشهادی مشابه آنچه
که صبح یکشــنبه در محله قدیمی قدس
انجام شــد ،به حالت آمادهباش کامل در
این شهر اشغالی درآمده است.

یک مقام پلیس رژیم صهیونیستی در گفتوگو با
شبکه تلویزیونی «کان» درباره کشته شدن یک
شهرکنشین و زخمی شدن ســه پلیس مرزی
اسرائیل در قدس اشــغالی گفت« :ما نگرانیم که
وضعیت بدتر و به موجی از عملیات انفرادی تبدیل
شود» .وی تأکید کرد که پس از عملیات یکشنبه،
«در چارچوب دستگاه امنیتی تصمیم گرفتیم تعداد

نیروها را در منطقه افزایش دهیم» .یکشنبه شیخ
«فادی ابو شخیدم» عضو جنبش حماس با انجام
عملیات استشــهادی در شهر قدس اشغالی ،یک
شهرکنشین را کشته و چهار صهیونیست از جمله
سه نظامی را زخمی کرد .شبکه عبری زبان «کان»
جزئیات عملیات استشــهادی در قدس اشغالی
را منتشــر و اعالم کرد که مجری این عملیات از
بخش قدیمی قدس حرکــت کرده و در نزدیکی
باب السلسله به سمت یک شهرکنشین تیراندازی
کرد ـ این صهیونیست بر اثر شدت جراحات وارده
به هالکت رسید ـ سپس در یکی از کوچهها پنهان
شــده و بعدا مجددا به صحنه بازگشت تا از کشته
شدن این شهرکنشین مطمئن شود.

برگزاری راهپیمایی ضد آمریکایی در یمن
مردم یمن در راهپیمایی ضد آمریکایی با شعار «آمریکا عامل
تنشزایی و ادامه جنگ و تحریم» در استانهای صعده و صنعا
به خیابانها آمدند.

به گزارش المسیره ،مردم یمن (دوشنبه) با شعار «آمریکا عامل تنش زایی
نظامی و اقتصادی و ادامه جنگ و تحریم است» در دو استان صعده و صنعا
بهخیابانهاآمدندتادراینراهپیماییضدآمریکاییمشارکتداشتهباشند.
راهپیمایی در استان صعده ساعت ۰۹:۳۰صبح (ساعت ۱۱به وقت تهران)
آغاز شده و در صنعا نیز در ساعت  ۱۵عصر ( ۱۶:۳۰به وقت تهران) برگزار
شد .شبکه تلویزیونی المسیره تصاویری از تظاهرات گسترده مردم صعده
علیهعربستانسعودیوآمریکاپخشکرد.تظاهرکنندگانکهپالکاردهایی
در دست داشــتند شعارهایی علیه آمریک و کشــورهایی که در ائتالف
سعودی مشارکت دارند و به سراسر خاک یمن حمله کرده اند ،سر میدادند.
شــرکت کنندگان در این تظاهرات ،آمریکا را عامل فشارهای نظامی و
اقتصادی و ادامه حمالت به یمن و محاصره این کشور دانستند و شعار «اهلل

اکبر ،مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» سر دادند و تاکید کردند در نهایت
«اسالم» پیروز است .شرکت کنندگان در تظاهرات ضد آمریکایی دیروز
در شهر صعده یمن در بیانیه پایانی خود تاکید کردند مواضع اخیر آمریکا
علیه مردم یمن باعث وخامت اوضاع میدانی و ارتکاب جنایت علیه ملت
یمن از جمله اعدام اسرا در ساحل غربی شده است .در این بیانیه آمده است:
به موازات تشدید اوضاع علیه یمنی ها ،مسئوالن و دولتمردان آمریکایی با
هدفگمراهکردنافکارعمومیجهانوتبلیغاتسیاهازپافشاریخودبرای
برقراری صلح دم میزنند .آمریکا با حمایتهای تسلیحاتی و فراهم کردن
پوشش سیاسی الزم ،تداوم جنگ و تجاوز علیه ملت یمن را فراهم کرده
است این در حالی است که ما شاهد بودیم تجاوز به یمن از واشنگتن اعالم
شدواینبزرگترینومستحکمتریندلیلبرایناستکهاینجنگوتداوم
آنباتصمیمآمریکاصورتگرفتوکسانیکهدرمیدانحضوردارندابزارها
و ادوات اجرایی آمریکا هستند .مردم صعده در بیانیه خود در راهپیمایی ضد
آمریکایی تاکید کردند کهبا وجود تغییر دولتها در آمریکا واقعیتها نشان
از آن است که همه آنها تالش میکنند روی حمله به یمن به زیان خون

ملت این کشور سرمایه گذاری و از آن بهره برداری کنند .این در حالی است
که ادامه یافتن محاصرهو حمله به یمن هرگز برای عامالن آن جز خسارت
و زیان چیزی به همراه نخواهد داشت و ما تشدید تنش را با تشدید تنش
پاســخ خواهیم داد .شرط بندی دشمنان یمن روی حمایتهای بی حد و
حصر آمریکا یک شرط بندی محکوم به شکست است و چیزی که ظرف
سالیان گذشته تحقق پیدا نکرده است با تشدید تنشهای جدید هم هرگز
محقق نخواهد شــد .مردم یمن با توکل به خدا در حق خود برای دفاع از
خویشهرگزکوتاهینخواهندکردوتاشکستدشمنانبهنبردآزادیملی
ادامه خواهند داد .تن دادن کشورهای حمله کننده به یمن ،به خواستههای
آمریکا و تسلیم شدن در برابر تمایالت و خواستهای آن هزینههایی را
برای آنان ببار خواهد آورد و پیامدها و عواقبی در پی خواهد داشت .در این
بیانیه از همه آزادگان یمنی درخواست شده است که به حمایت همه جانبه
از جبههها برای مقابله با حمالت دشمن بپردازند و از ارتش و کمیتههای
مردمی این کشور نیز به علت توانمندی موشکی و پهپادی و انجام رشته
عملیات بازدارنده تقدیر و تشکر شد.

چهره خبر

ادعای مرگ ولیعهد سابق سعودی

چینهرگزبهدنبالهژمونگرایینیست

وبسایت سعودیلیکس ،به نقل از مخالفان سعودی در خارج از عربستان میگوید «محمد بن نایف» ولیعهد
سابق سعودی در زندان مرده است.
وبسایت سعودیلیکس مدعی درگذشت «محمد بن نایف» ولیعهد سابق سعودی و سکوت خبری در این
خصوص در عربستان است .به نقل از مخالفان ریاض ،نوشت :محمد بن نایف چند روزی است
که در زندان جان باخته و دیوان پادشاهی سعودی هنوز خبر مرگ وی را اعالم نکرده و جسد
او در سردخانه است .حساب کاربری العهد الجدید پنج ماه قبل به نقل از ان بی سی نیوز در
توئیتر نوشته بود که محمد بن نایف که در زندان به سر میبرد در وضع جسمی بسیار
بدی قرار گرفته که با مرگ یک قدم فاصله دارد« .محمد بن نایف» از ژانویه
 ۲۰۱۵تا ژانویه  ،۲۰۱۷ولی عهد عربستان سعودی بود که با حکم ملک سلمان
کنار گذاشته شد و محمد ،پسر ملک سلمان جای او را گرفت .ولیعهد سابق
سعودی در مارس  ۲۰۲۰به همراه عمویش «احمد بن عبدالعزیز» به
اتهام خیانت دســتگیر و روانه زندان شد .اما مقامات ریاض تاکنون
حاضر به اظهارنظر علنی در این درباره نشدهاند .این دو از رقبای اصلی
بن سلمان برای تصاحب تخت پادشاهی محسوب میشوند.

رئیس جمهور چین در جمع سران آ سه آن ،اطمینان خاطر داد که پکن از قدرت و جایگاه خود فقط در راستای
صلح و ثبات منطقه استفاده خواهد کرد .به گزارش رویترز ،شی جینپینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی که
در جمع سران آ سه آن ( ۱۰کشور جنوب شرق آسیا) داشت؛ اطمینان داد که پکن به دنبال ارعاب همسایگان
منطقه ای که (از نظر وسعت و جمعیت) کوچکتر از چین هستند؛ نیست .وی یادآوری کرد که نشست آ سه آن
که به مناسبت سی امین سالگرد گفتگوهای منطقه ای تشکیل می شود؛ فرصتی برای ارتقای ثبات ،صلح و
توسعه است .شی جینپینگ همچنین تاکید کرد که چین هرگز به دنبال هژمون گرایی
نیستوازبزرگیابعادخودبرایقلدریکردننسبتبهکشورهایکوچکتراستفاده
نمی کند حال آنکه در همکاری با آ سه آن به دنبال محو نفوذ (بیگانگان) است.
این در حالی است که آمریکا در راستای پروژه چین هراسی که از رقابت با این
کشور در صحنه راهبردی ایندوپاسیفیک ناشی می شود؛ همواره تالش کرده
تا پکن را به باج خواهی و ارعاب کشــورهای کوچک منطقه به ویژه در دریای
چین جنوبی متهم کند .واشنگتن همچنین القا می کند که تالش های چین در
راستای تقویت زیرساخت های شهری کشورهای همسایه نیز با هدف بدهکار
کردن آنها انجام می شود.
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بینالملل
جلد روز
جدیدترین آمار دانشگاه «جانز
هاپکینز» حاکی از آن است که
در  ۲۴ســاعت گذشته  ۹۴هزار
و  ۹۴۲نفر در سراســر آمریکا به
ویروس «کوویــد »۱۹-مبتال
شــدند و مجمــوع مبتالیان به
این ویروس در سراســر آمریکا
بــه  ۴۷میلیــون و  ۷۳۱هزار و
 ۱۲۳نفر رســیده است .به نوشته
روزنامه «وال اســتریت ژورنال»،
جانز هاپکینــز همچنین گزارش
کرده است که در شبانه روز گذشته،
دســتکم یکهــزار و  ۲۱۲نفر در
سراسر آمریکا بر اثر کرونا جان خود
را از دست دادند تا مجموع قربانیان کووید ۱۹-در سراسر ایاالت متحده به
 ۷۷۱هزار و  ۱۱۸نفر افزایش یابد .آمار دانشگاه جانز هاپکینز در حالی است
که پایگاه اطالعرسانی «ورلد اُ میترز» مجموع مبتالیان به ویروس کرونا
در ایاالت متحده را  ۴۸میلیون و  ۵۹۲هزار و  ۸۱۰نفر و مجموع قربانیان
این ویروس در این کشور را  ۷۹۳هزار و  ۶۵۱نفر اعالم کرده است .طبق
جدیدترین آمار دانشــگاه جانز هاپکینز ،تاکنون دستکم  ۲۵۷میلیون و
 ۶۸۸هزار و  ۱۴نفر از مردم سراسر جهان به ویروس کرونا آلود ه شدهاند و
از آن میان ،پنج میلیون و  ۱۵۳هزار و  ۳۶۷نفر جان خود را از دست دادهاند
ایاالت متحده همچنان بیشترین آمار مرگ و میر و ابتال به کرونا را به خود
تخصیص داده است .روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» روز شنبه
 ۲۹آبان ماه گزارش کرد که ایاالت متحــده در همهگیری کرونا رکورد
دیگری را ثبت کرد و تعداد مرگ و میر این کشور در سال  ۲۰۲۱که هنوز
بیش از یک ماه به پایان آن مانده از تعداد فوتیهای ثبت شده این کشور
در سال  ۲۰۲۰فراتر رفت .این گزارش ،گسترش نوع بسیار مسری دلتا و
نرخ پایین واکسیناسیون در برخی جوامع را از عوامل این مرگ و میر باال
در ایاالت متحده عنوان کرده است.

عکس نوشت

بخشی از مردم کانادا بهویژه فعالین محیط زیستی و بومیان سرخپوست
به احداث خــط لوله گاز در بریتیش کلمبیا بــه دلیل تخریب جنگلها و
رودخانهها اعتراض کردند .به این حال ،بیش از  29نفر ازجمله یک خبرنگار
و یک مستندساز دستگیرشده و نفربرهای زرهی به این منطقه اعزام شدند.

گزارش

 33درصد دولتیهای انگلیس تحت
حمایت مالی اسرائیل قرار دارند

همزمان با تصمیم انگلیس برای اضافه کردن جنبش حماس به فهرست
گروههای تروریستی ،نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که ۳۳
درصد از اعضای دولت این کشور ازجمله نخستوزیر ،تحت حمایت مالی
مستقیم رژیم صهیونیستی و یا البیهای اسرائیلی قرار دارند.
پایگاه خبری دیکالسیفاید در گزارشی به این مطلب و بررسی راههای
مختلفی پرداخته که رژیم جنایتکار اســرائیل بهواســطه آن ،از اعضای
دولت انگلیس حمایتهای مالی گستردهای را انجام داده تا بهاینترتیب
سیاستهای این کشــور را تا حد زیادی در راستای منافع خود قرار دهد.
روندی که به تعبیر این پایگاه خبری مشمئزکننده بوده و چندی پیش از
سوی یک مقام اسبق انگلیس فاجعهبار خوانده شد .بر اساس این گزارش،
بوریس جانســون در نوامبر  ۲۰۰۴میالدی ،سه سال پس از ورودش به
پارلمان ،به یک سفر پنجروزه به سرزمینهای اشغالی رفت .این سفر بهطور
«دوستان محافظهکار
مشترک توسط رژیم صهیونیستی و البی موسوم به
ِ
اسرائیل» تأمین مالی شد.
«دوســتان محافظهکار اســرائیل»یک البی قدرتمند صهیونیستی در
ِ
انگلیس اســت که بنیانگذاران خود را فاش نمیکنــد اما ادعا میکند
که  ۸۰درصد از سیاســتمداران انگلیسی از حزب محافظهکار این کشور،
عضو آن هستند .اما جانسون برخالف استانداردهای پارلمانی جزئیاتی را
درباره منافع حاصل از این سفر تا سال  ۲۰۰۸ارائه نداد .وزیر دارایی اسبق
انگلیس جورج آزبورن که در این سفر حضور داشت ،دو هفته بعد از این سفر،
اطالعات آن را در اختیــار مقامات پارلمانی قرار داد .در ادامه این گزارش
«دوستان محافظهکار اسرائیل»در سال  ۲۰۱۲کمکهای
البی
ِ
میخوانیم ِ
مالی قابلتوجهی را به جانسون انجام داده تا وی بتواند کرسی شهرداری
لندن را کســب کند .پنج عضو دیگر دولت ازجمله آلوک شــارما ،رئیس
بیست و ششمین اجالس بینالمللی آب و هوایی ،کواسی کوارتنگ وزیر
تجارت ،رابرت جنریک وزیر پیشین مسکن ،اولیور داودن دبیر حزب حاکم
محافظهکار و خانم آماندا میلینگ معاون وزیر خارجه نیز در سالهای ۲۰۱۱
تا  ۲۰۱۶با کمک مالی رژیم صهیونیســتی به سرزمینهای اشغالی سفر
کردند .گفته میشود کوارتنگ و میلینگ پس از تصاحب کرسی پارلمان
به فلسطین اشغالی ســفر کرده اما داودن پیش از ورودش به پارلمان ،به
این سفر رفته است.
بر اســاس این گزارش ،مایکل گوو وزیر مســکن و پریتــی پاتل وزیر
کشــور انگلیس نیز با حمایت مالی رژیم صهیونیســتی برای شرکت در
کنفرانسهایی که توسط البی آمریکا و اســرائیل ( )AIPACتأمین
مالی شده است به واشنگتن سفر کردهاند .این در حالی است که خانم پاتل
در سال  ۲۰۱۷به دلیل برگزاری جلسات مخفیانه با مقامات صهیونیستی
توسط ترزا می نخستوزیر اسبق انگلیس برکنار شد .اما جانسون این عنصر
حامی صهیونیستها را امسال دوباره به مقام وزارت گماشت.
از دیگر اعضایی که در گزارش دیکالســیفاید به آن اشارهشده ،جیمز
کلورلی معاون وزیر امور خارجه انگلیس است که مدعی است «اسرائیل،
ســرزمینی شگفتانگیز است و هیچ شــکی در این رابطه وجود ندارد».
او در جریان تجاوز وحشــیانه اخیر رژیم صهیونیســتی به غزه ،اقدامات
جنبش مقاومت حماس را محکوم کرد و گفت :ما قوی ًا اقدامات تروریستی
حماس در شلیک موشک به اســرائیل را محکوم میکنیم و از این گروه
میخواهیم تا به این رویه خود برای همیشه خاتمه دهد .این در حالی است
که اعتراضات ضد صهیونیســتی در انگلیس پس از حمالت اشغالگران
قدس علیه باریکه غزه در ماههای اخیر باالگرفته است.

