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»شی« با لباس رزم به مصاف بایدن رفت 
در آس�تانه دیدار رؤس�ای جمهور چین و امریکا در حاشیه دیدار 
نشست گروه 20 در اندونزی، شی جین پینگ لباس رزم بر تن کرد 
که نشان می دهد پکن، شمش�یر را از رو برای امریکا بسته است. 
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین که اخیراً برای سومین دوره متوالی 
رهبری این کشور را برعهده گرفته است، روز پنج  شنبه به همراه مقامات 
ارشد حزب کمونیست لباس نظامی به تن کرد. انتشار این تصویر از شی 
جین پینگ در لباس نظامی، جنجالی بزرگ در ش��بکه های اجتماعی 
به پا کرد و بر اس��اس ادعای رسانه های اروپایی، ش��ی جین پینگ به 
ژنرال های ارتش اعالم کرده آماده جنگ باشند. این اقدام شی درحالی 
است که بر اس��اس اعالم کاخ س��فید، جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 
هفته آینده در حاش��یه اجالس گروه ۲۰ با همت��ای چینی خود دیدار 
خواهد کرد. به گزارش شبکه الجزیره، این اولین گفت وگوی حضوری 
بین جو بایدن و شی  جین پینگ، رهبران امریکا و چین از زمان روی کار 
آمدن بایدن در اوایل سال ۲۰۲۱ در ریاست جمهوری امریکا محسوب 
می شود. کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد، بایدن روز دو     شنبه ۱۴ نوامبر 
در بالی اندونزی، با شی جین پینگ دیدار و با وی در خصوص » تالش      ها 
برای حفظ و تعمیق خطوط ارتباطی « بین دو کشور همزمان با افزایش 
تنش ها میان آنها صحبت خواهد کرد. همچنین در این بیانیه آمده است، 
این دو رئیس جمهور درباره تالش      ها برای » مدیریت مسئوالنه رقابت « و 
چگونگی » همکاری با یکدیگر در حوزه      هایی که منافع دو کشور همسو 
می ش��ود، به ویژه در حوزه چالش های فراملی که جامعه بین المللی را 
تحت تأثیر قرار می دهند « بحث خواهند کرد. این نشست در بحبوحه 
اختالف فزاینده بین دولت های امری��کا و چین در حوزه      هایی همچون 
سیاست تجاری، حمله روسیه به اوکراین و رویکرد چین در قبال تایوان 

برگزار می شود. 
یک مقام ارش��د دولت امریکا گفت،:»بایدن امیدوار اس��ت روند وخیم 
روابط امریکا با چین را محدود کند، اما با رئیس جمهور چین نس��بت 
به نگرانی های امریکا از جمله در ارتباط با تایوان و حقوق بش��ر صادق 
خواهد بود. « لباس نظامی پوشیدن شی نشان دهنده تنش     ها بین پکن 
و واشنگتن است که در ماه های اخیر بر سر مسئله تایوان روابط دو طرف 
متشنج شده است و به رغم تالش دو ابرقدرت برای تنش زدایی، سطح 

تنش     ها همچنان باالست.
 شی اخیراً به ارتش دستور داده توانمندی های خود را ارتقا داده و برای 
هرگونه تهاجمی از سوی خارج، در حالت آماده باش قرار گیرد. نیروهای 
نظامی چین در ماه های گذشته رزمایش های زیادی را در پیرامون تایوان 
برگزار کرده اند تا به غربی     ها نش��ان دهند که برای هرگونه س��ناریویی 

آماده هستند. 
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 حمایت مجدد امریکا از آشوبگران
س��خنگوی وزارت خارجه امریکا ب��ار دیگر از آش��وبگران در ایران 
حمایت کرد و از ارسال کمک های فناوری به آنها در آینده خبر داد. 
به گزارش فارس به نقل از وبگاه وزارت خارجه امریکا، »ند پرایس« 
در نشس��ت خبری روز پنج  ش��نبه گفت که هر کاری از دست مان 
برمی آید برای حمایت از آنها )اغتشاش��گران( انجام می دهیم . وی 
از ارائه کمک های فناوری به اغتشاش��گران برای برقراری ارتباط با 
یکدیگر در داخل ایران و در نهایت ارتباط با سایر نقاط جهان خبر 
داد، در حالی که تالش     هایی هم برای برگزاری نشست شورای حقوق 
بشر مطرح است. همچنین حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه به 
دبیرکل س��ازمان ملل درباره برگزاری نشست ویژه شورای حقوق 
بشر تأثیرات منفی اقدام سیاسی این ش��ورا بر همکاری های ایران 

با غرب هشدار داد. 
-----------------------------------------------------

  تحریم های سوریه گزارشگر سازمان ملل را »شوکه « کرد
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم های یکجانبه و حقوق بشر 
که چند ماه پیش ه��م برای ارزیابی اثرات حقوق بش��ری تحریم     ها به 
ایران آمده بود، بعد از سفر ۱۲ روزه خود به سوریه خواهان توقف فوری 
تحریم های یکجانبه علیه سوریه شد. به گزارش اسپوتنیک، آلنا دوهان 
بعد از سفر ۱۲ روزه خود به سوریه و تهیه گزارش ویژه ای درباره تأثیر 
تحریم های یکجانبه بر حقوق بشر در سوریه گفت: این تحریم ها، ویرانی 
در سوریه و رنج و مشکالت ملت این کشور را افزایش داده است. من از 
پیامدهای هولناک تدابیر بی رحمانه و یکجانبه علیه سوریه درباره حقوق 
بشر و وضعیت انسانی و انزوای اقتصادی و مالی این کشور بسیار شوکه 
شدم. ۹۰درصد ساکنان سوریه زیر خط فقر هستند و محدودیت زیادی 
برای به دست آوردن غذا، آب، برق، پناهگاه، سوخت، وسایل ارتباطی 
و بهداش��تی دارند. تحریم های یکجانبه بر بخش های اصلی اقتصاد از 
جمله نفت، گاز، برق، تجارت و مهندسی تأثیر داشته و موجب از بین 
رفتن درآمد ملی و تالش      ها برای بهبود اقتصادی و بازسازی شده است. 
همچنین کمبود ذخایر ارز خارجی ب��ه دلیل تحریم      ها موجب کمبود 
ش��دید دارو و تجهیزات پزش��کی تخصصی به ویژه برای بیماری های 
مزمن و نادر شده اس��ت. وی گفت: در سایه وضعیت فاجعه بار انسانی 
۱۲ میلیون سوری از نبود امنیت غذایی رنج می برند. من خواهان توقف 
فوری تمام تحریم های یک جانبه ای هستم که به شدت به حقوق بشر 
آسیب می زند و مانع هرگونه تالشی برای بازسازی می شود. او گفته که 
من از جامعه جهانی و کش��ور     هایی که این تحریم      ها را اعمال کرده اند 
می خواهم به پیامدهای ویرانگر تحریم      ها توجه کرده و اقدامات فوری 

را در این زمینه اتخاذ کنند. 
-----------------------------------------------------
    تش�دید درگیری بین نیروه�ای جمه�وری آذربایجان و 

ارمنستان
وزارت دفاع ارمنستان اعالم کرد، درگیری      ها میان نیروهای این کشور 
با نیروهای جمهوری آذربایجان در مرز غربی ارمنستان شدت گرفته 
و چندین س��رباز مجروح ارمنس��تان در وضعیت بدی قرار دارند. به 
گزارش ایسنا به نقل از ریپابلیک ورلد، نیکول پاشینیان، نخست وزیر 
ارمنستان در نشست دولت گفته که نیروهای جمهوری آذربایجان 
حمله ای را با هدف متهم کردن ایروان آغاز کردند. وی خواستار ایجاد 
یک منطقه غیرنظامی س��ه کیلومتری پیرامون قره باغ کوهستانی 
شد. این در حالی است که این دو کشور روز دو     شنبه با میانجیگری 
امریکا در گفت وگوی صلح شرکت کردند و همچنین در نشستی به 
میزبانی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طرفین متعهد شدند 
که از اعمال زور خودداری کرده و این مناقش��ه را از طریق گفت وگو 
حل کنند. از طرف دیگر، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا با 
ادعای ادامه تهدید ایران علیه همسایگان از حمایت واشنگتن از باکو 
خبر داد. پرایس گفت:»ما به وضوح گفته ایم که ایران تهدیدی برای 
منطقه است. ما به ایستادن کنار ش��رکای خود، حمایت از آنها و در 
نهایت ایستادگی برابر نوع نفوذ بی ثبات کننده ایران در منطقه و شاید 

فراتر از آن ادامه خواهیم داد.«

بایدن: دیدید موج قرمز اتفاق نیفتاد
جمهوریخواه�ان تاکن�ون موفق به کس�ب 211 کرس�ی مجلس 
نمایندگان امریکا ش�ده اند و تعداد کرسی های دموکرات  ها نیز به 
198 کرسی رسیده که جمهوریخواهان را در وضعیت بهتری قرار 
می دهد، ولی جو بایدن، رئیس جمه�ور دموکرات امریکا گفته که 
هنوز از پیروزی حزب دموکرات در مجلس نمایندگان ناامید نیست. 
سرنوشت ریاست مجلس های کنگره امریکا با توجه به رقابت بسیار نزدیک 
بر سر ۳۱ کرسی مجلس نمایندگان و باقی ماندن صد       ها هزار رأی شمارش 
نش��ده در ایالت تعیین کننده آریزونا، هنوز نامش��خص اس��ت. بر اساس 
گزارش »جوان« به نقل از سی ان ان، در مجلس سنا، هر دو حزب ۴8-۴8 
مساوی اند و برای اینکه به پیروزی برسند، نیاز دارند 5۱ کرسی به دست 
بیاورند. در مجلس نمایندگان نیز جمهوریخواهان تاکنون ۲۱۱ کرسی 
به دس��ت آورده اند که تا اینجای کار، هفت کرسی بیشتر از قبل است. در 
مقابل دموکرات  ها ۱۹8 کرسی به دست آورده اند که ۹کرسی کمتر از قبل 
است. کنترل س��نا و مجلس نمایندگان به تعداد نسبتاً کمی کرسی های 
به ش��دت رقابتی در ایالت هایی بس��تگی دارد که اصطالحاً »میدان های 
جنگ « نامیده می ش��وند. ب��ا وجود وضعی��ت بهت��ر جمهوریخواهان تا 
اینجای کار، دموکرات  ها همچنان امید خود را از دست نداده اند و عملکرد 
جمهوریخواهان از آنچه فکر می کردند، ضعیف تر بوده اس��ت. براس��اس 
تحلیل رویترز از پیش بینی های معتبر غیرحزبی، با اینکه هنوز احتمال 
دس��تیابی جمهوریخواهان به اکثریت این مجلس بیش��تر از رقیب شان 
است، اما با توجه به روشن نشدن سرنوشت ۳۱ کارزار شامل ۱۹ مورد از 
حساس        ترین رقابت ها، به احتمال زیاد نتیجه نهایی تا مدتی نامشخص باقی 
خواهد ماند. رئیس هیئت ناظران برای رأی گیری آریزونا، پرجمعیت        ترین 
ایالت امریکا به رویترز گفته اس��ت که تا عصر پنج  شنبه )به وقت محلی(، 
نزدیک به ۴۰۰ هزار رأی شمارش نشده باقی مانده است. به همین دلیل، 
جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات امریکا اعالم کرده که هنوز از پیروزی 
حزب دموکرات در مجلس نمایندگان ناامید نیست. او همچنین در طعنه 
به رقبای جمهوریخواهش گفت: موج قرمز رخ نداد. بی بی سی با اشاره به 
نامزد       هایی که دونالد ترامپ از آنها حمایت کرده بود نوشت که کامالً روشن 
اس��ت که نتایج ترامپ در بهترین حالت مختلف و یکدست نبوده است. 
به نوشته بی بی سی، از میان نامزدهای سطح باالی سنا که ترامپ از آنها 
حمایت کرده بود، فقط یک نفر، جی دی ونس جمهوریخواه در اوهایو به 
پیروزی قاطعی رسیده است که تیم رایان، نماینده دموکرات  ها را شکست 
داد. س��ایر نامزد       هایی که ترامپ از آنها حمایت کرده ب��ود از جمله دکتر 
مهمت اوز که امید به کرسی سنا در پنسیلوانیا داشت و تودور دیکسون، 
نامزد فرمانداری میشیگان شکست خوردند و نتایج چندین رقابت دیگر 
هنوز مشخص نشده اند. جان هوداک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز در 
واشنگتن گفته است که شکست نامزدهای تحت حمایت او »پرسش        هایی 
را درباره هوش سیاسی او « در میان حامیان بالقوه و رأی دهندگان مردد 
ایجاد می کند. شبکه ان بی  سی نیوز امریکا پیش از این پیش بینی کرده بود 
در انتخابات مجلس نمایندگان، ۲۲۰ کرسی به جمهوریخواهان و ۲۱5 
کرسی به دموکرات  ها تعلق می گیرد که بدین ترتیب کنترل این مجلس 
در اختیار جمهوریخواهان قرار خواهد گرف��ت و از کنترل دموکرات  ها و 
حزب بایدن خارج خواهد شد. جمهوریخواهان حتی در صورت پیروزی 
شکننده بر هر یک از مجالس نمایندگان و سنا به شکل مؤثری می توانند 
برنامه های جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات فعلی امریکا را در دو سال 
باقیمانده ریاست جمهوری به چالش بکشند. به خصوص جو بایدن گفته 
اگر جمهوریخواهان کنترل کنگره را در انتخابات میان دوره ای به دس��ت 

بگیرند، وی با خطر استیضاح مواجه خواهد شد. 
 ضربه بزرگ به اسرائیلی        ها 

روزنامه اسرائیلی »هاآرتص « نوشت که حامیان تل آویو در دو رقابت مهم 
انتخابات میان دوره ای امریکا شکست خورده و حاال ضربه بزرگی به جناح 
طرفدار »اسرائیل « وارد شده اس��ت. به گزارش فارس، »هاآرتص « در 
مطلبی که روز پنج  شنبه )۱۰ نوامبر( درباره نتایج انتخابات میان دوره ای 
امریکا منتش��ر کرده، نوش��ت که »اکنون نماین��دگان رادیکال حزب 
جمهوریخواه درگیر بحث یهودس��تیزی در سراسر امریکا هستند «. به 
نوش��ته هاآرتص، صرف نظر از اینکه جمهوریخواهان در نهایت قدرت 
مجلس نمایندگان یا سنا را به دست خواهند آورد، انتخابات میان دوره ای، 
ناامیدی بزرگی برای حزب جمهوریخواه رقم زد«. این روزنامه در ادامه 
تأیید کرد: »کمیته روابط امریکایی-اس��رائیلی )آیپ��ک( در دو رقابت 
مهم در انتخابات میان دوره ای امریکا شکست خورد؛ اولی در ویرجینیا 
بود، جایی که آیلین لوریا، نماینده دموکرات طرفدار اسرائیل شکست 
خورد«. هاآرتص رأی نیاوردن لوریا را ضربه بزرگی به حزب دموکرات و 
جناح طرفدار رژیم صهیونیستی توصیف کرد و افزود: »عملکرد آیپک 
در پنس��یلوانیا هم بهتر از این نبود، زیرا سامر لی، نماینده دموکرات  ها 
رقیب جمهوریخواه خود، مایک دویل را شکست داد. آن هم در شرایطی 
که گروه حامی اسرائیل بیش از یک میلیون دالر در روزهای پایانی این 
کارزار انتخاباتی هزینه کرد«. این روزنامه در گزارشش خاطرنشان کرد: 
این دومین بار است که آیپک در سال جاری مبالغ هنگفتی را علیه لی 
هزینه می کند. یک فرد یهودی به نام »رونالد الدر« ۱۱ میلیون دالر برای 
حمایت از نماینده جمهوریخواه »لی زلدین « هزینه کرده، اما در نهایت 

»کتی هوکول«، رقیب دموکرات او رأی آورده است. 

یمنی ها: محاصره رفع نشود
 منتظر جنگ شدیدتر باشید

ب�ا ت�داوم محاص�ره یم�ن از ط�رف ائت�اف س�عودی ، رئی�س 
س�ازمان اطاعات نظامی ارتش یم�ن مجدداً به ائتاف س�عودی 
هش�دار داده ک�ه ی�ا بای�د محاص�ره ائت�اف متجاوز س�عودی 
- امریکایی علیه یمن برداش�ته ش�ود ی�ا جنگی ش�رافتمندانه 
خواهی�م ک�رد و درح�ال افزایش ق�درت دریایی خود هس�تیم. 
اتاق عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن در استان الحدیده اعالم کرد، 
پهپادهای شناسایی و جاسوسی ائتالف سعودی وارد آسمان منطقه الجبلیه 
شده و به گشت زنی پرداختند. حمالت راکتی ائتالف سعودی نیز در مناطق 
مختلفی از استان الحدیده ادامه داشته است و واحد توپخانه ائتالف سعودی 
نیز مناطقی را در الجبلیه استان الحدیده هدف قرار دادند. به گزارش ایرنا 
به نقل از از شبکه المسیره، عبداهلل یحیی الحاکم، رئیس سازمان اطالعات 
نظامی ارتش یمن روز پنج  شنبه گفت:» دش��من خواستار صلح در یمن 
نیست بلکه برای دستیابی به خواسته های خود تالش می کند.«وی تصریح 
کرد: »دل بستن و امید به آتش بس و آرامش اشتباه است و باید به تقویت 
ابزارهای نظامی و اقتصادی بازدارندگی پرداخت.« رئیس سازمان اطالعات 
نظامی ارتش یمن هش��دار داده که درگیری نظامی ب��ا ائتالف متجاوزان 
می تواند از شدید     ترین نبرد     ها باشد و تأکید کرد:» یا باید محاصره برداشته 
شود یا جنگی شرافتمندانه خواهیم کرد و دست اندرکاران نیروهای مسلح 
درحال تقویت و افزایش قدرت دریایی هستند. «وی تصریح کرد: دو پیام 
دریایی به دشمن رسید و مضمون آنها این بود که ما در قبال رنج های ملت و 
محاصره ساکت نمی نشینیم و پیام های آینده شدیدتر و دردناک تر خواهد 
بود. یمنی     ها در تازه      ترین اقدام، با ارسال پیام های هشداردهنده به نفتکش 
موجود در بند قنا در استان شبوه، از به سرقت رفتن و قاچاق نفت خام یمن 
جلوگیری کردند. روز چهار     شنبه یک فروند پهپاد در بندر »قنا« ، همزمان 
با پهلوگرفتن یک فروند نفتکش حامل نفت قاچاق منفجر شد. دولت نجات 
ملی یمن مستقر در صنعا بار     ها هشدار داده است که اجازه غارت منابع نفتی 
ملت یمن را به متجاوزان و مزدوران شان نخواهد داد. سرتیپ یحیی سریع، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اش��اره به عملیات روز چهار     شنبه قبل 
یمنی     ها گفت: »تالش صورت گرفته برای غارت نفت خام از طریق بندر قنا 

به کار گرفته شده توسط دشمن جهت قاچاق ناکام ماند.«

نیروهای روس�یه    گزارش  یک
برای آنچه کاهش 
تلفات خوانده اند  از منطقه خرسون خارج شدند 
و این منطقه به کنترل اوکراینی      ها درآمد که به 
نظر می رسد اقدام تاکتیکی از سوی مسکو برای 
از سرگیری مذاکرات صلح و پایان دادن به جنگ 
است.  نشانه       هایی از تمایل غربی ها برای نشست 
س�ر می�ز مذاک�ره ه�م دی�ده می ش�ود. 

مقامات روسیه که از چند هفته پیش آمادگی خود 
را برای پایان دادن به درگیری     ها در اوکراین اعالم 
کرده اند، ای��ن بار تصمیم سرنوشت س��ازی را در 
میدان های نبرد اتخاذ کرده اند. روسیه در اقدامی 
که تلویحاً آن را تاکتیکی خوانده نیروهای خود را 
از بخش راست رودخانه »دنیپر« از جمله استان 
خرسون خارج کرد. وزارت دفاع روسیه چهار     شنبه 
شب در س��خنانی در توضیح این استراتژی گفت 
که می خواه��د از تلف��ات غیرض��روری در میان 
نیروهای خود جلوگیری کند و جان غیرنظامیان 
را در خرس��ون نجات دهد. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، ژنرال سرگئی س��ورویکین، فرمانده 
عملیات نظامی روس��یه در اوکراین در اظهاراتی 
به سرگئی شویگو، وزیر دفاع روس��یه با اشاره به 
حمالت اوکراین به غیرنظامیان در خرسون گفته 
است:»اگر رژیم کی یف حمله ویرانگرتری به سد 
کاخوفسکایا انجام دهد، جریان آب ممکن است 
سرازیر شود که مناطق وسیعی را آب برده و تلفات 
غیرنظامی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.« 
»ِدنیپر« رودخانه ای است که از روسیه آغاز شده و 
پس از گذشتن از بالروس و اوکراین به دریای سیاه 
می ریزد و طوالنی      تری��ن رود اوکراین و چهارمین 

آن در اروپاست. سد کاخوفسکایا هم در امتداد این 
رودخانه قرار دارد و آب زیادی را پشت خود جای 
داده است که در صورت شکسته شدن آن، بسیاری 
از ساکنان خرسون در معرض نابودی قرار خواهند 
گرفت و در روزهای اخیر نی��ز نیروهای اوکراینی 
موشک     هایی را به سمت این سد شلیک کرده بودند 

و خطر انهدام آن بسیار باال رفته است. 
  خرسون خاک روسیه می ماند

با صدور این فرمان نظامی، نیروهای روس��ی روز 
جمعه با تمام تجهی��زات خود خرس��ون را ترک 
کردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین 
روز جمعه با بیان اینکه خ��روج نیروهای روس از 
منطقه ِخرس��ون تصمیم وزارت دفاع روسیه بود، 
اظهار داش��ت:»به رغم این عقب نشینی، خرسون 
بخشی از خاک روسیه است و این وضعیت تغییر 
نخواهد کرد«. پس��کوف تأکید ک��رد: »زمانی که 
مسکو به اهدافش برسد، عملیات نظامی در اوکراین 
پایان خواهد یافت. تحقق اهداف عملیات نظامی 
ویژه روسیه از طریق مذاکرات صلح نیز امکانپذیر 
اس��ت اما تا جایی که ما می دانی��م در حال حاضر 
مذاکرات صلح ب��ه خاطر موضع گی��ری اوکراین 

امکانپذیر نیست.«
 به نوشته روزنامه »وال استریت ژورنال«، با خروج 
نیروهای روس از خرس��ون، نیروهای اوکراین به 
سرعت در حال پیش��روی در این منطقه هستند. 
ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمه��ور اوکراین در 
این باره گفت: »بس��یاری هر ساعت اخبار را چک 
می کنند که واحد های نظامی م��ا به کدام نواحی 
رسیده اند و پرچم کشورمان را دوباره در آن مناطق 
بر افراشته اند«. شبکه اس��کای نیوز، به نقل از یک 
عضو شورای محلی خرسون اعالم کرد، تمام شهر 

تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراینی است و پرچم 
اوکراین دوباره در این شهر نصب می شود. 

  کی یف محتاط است
مقام ه��ای اوکراین با لحنی محتاطان��ه به صدور 
دس��تور عقب نش��ینی نیروهای ارتش روسیه از 
خرسون واکنش نش��ان داده اند. کی یف احتمال 
می دهد که صدور دس��تور عقب نشینی نیروهای 
روس از خرس��ون اقدامی تاکتیکی و بخش��ی از 
برنامه نظامی روسیه در نبرد با نیروهای اوکراینی 
باش��د. به گزارش خبرگ��زاری آناتول��ی، مقامات 
اوکراینی نگرانند که مس��کو برای تالفی  شکست 
اخیر خود در جبهه خرس��ون، بار دیگ��ر اقدام به 
حمالت گسترده علیه غیرنظامیان و زیرساخت     ها 
در اوکراین کند. ام��ا در این میان غربی      ها و برخی 
مقامات اوکراینی عقب نشینی روس     ها از خرسون را 
شکست بزرگی برای والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه می دانند و پیروزی بزرگی برای کی یف در 

نظر می گیرند. 
خروج نیروهای روس��ی از خرسون درحالی است 
که این اس��تان در اوایل ماه اکتبر طی رفراندومی 
به خاک روس��یه ملحق ش��د و والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور این کشور این اس��تان را بخشی از 
تمامیت ارضی روسیه اعالم کرد. باتوجه به اینکه 
این استان به دلیل نزدیکی به شبه جزیره کریمه 
برای روس     ها به لحاظ استراتژیک اهمیت خاصی 
دارد، این عقب نشینی هم به خاطر برخی مالحظات 
انساندوستانه انجام گرفته است تا تلفات انسانی در 
نبرد آتی کاهش یابد. هرچن��د از دیدگاه مقامات 
غربی و اوکراینی، روس��یه به دلیل ۹ ماه جنگ به 
لحاظ نظامی ضعیف شده است و عقب نشینی از 
خرسون هم بر این مبنا انجام شده است اما روس     ها 

در حمالت گسترده به زیرساخت های اوکراین در 
هفته های گذشته نشان دادند که زرادخانه های شان 
به اندازه کافی تسلیحات در اختیار دارد که بتواند 
برای مدت زمان زیادی درگیری      ه��ا را ادامه دهد 
اما پوتین و دیگر مقام��ات کرملین تمایلی ندارند 
تا تلفات انس��انی بیش از این افزایش یابد و تخلیه 

خرسون هم نوعی عقب نشینی تاکتیکی است. 
 نشانه ای برای پایان جنگ 

خروج از خرسون، بخشی از سیاست روسیه برای 
پایان دادن به جنگ است و در هفته های گذشته 
هم مقامات کرملین بار     ها اعالم کردند که در صورت 
تمایل دولتمردان کی یف حاضرند مذاکرات را از سر 
بگیرند. هرچند زلنسکی همچنان روی شروط خود 
برای ازسرگیری مذاکرات صلح اصرار دارد و خواستار 
بازگرداندن همه مناطق اشغالی به اوکراین است اما 
به نظر می رسد امریکایی     ها و اروپایی     ها سعی دارند 
کی یف را به ادام��ه گفت وگو     ها مج��اب کنند. بر 
اساس گزارش شبکه راش��اتودی، جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید که این رو     زها به طور 
محرمانه با مقامات امنیتی روسیه در تماس است تا 
راه حلی برای پایان دادن به جنگ نه ماهه بیایند، به 
اوکراین     ها فشار می آورد تا تصمیم خود را برای ادامه 
جنگ و یا نشستن بر سر میز مذاکره اتخاذ کنند. به 
نظر می رسد خروج نیروهای روسی از خرسون هم 
بخشی از توافقات پش��ت پرده بین مقامات مسکو 
و پکن باش��د تا این اقدام را پی��روزی بزرگ برای 
اوکراین قلمداد کرده و زلنسکی را وادار به گفت وگو 
با روس     ها کنند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز 
جمعه اعالم کرد، واش��نگتن از کی یف شنیده که 
برای مذاکرات با حسن نیت با روسیه آماده است، و 
مسکو باید اعالم آمادگی کند. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، ند پرایس گفت: اوکراین اعالم کرده 
اس��ت که این جنگ باالخره پای می��ز مذاکره به 
پایان می رسد. پس مس��کو باید نه تنها در حرف، 
بلکه در عمل هم نشان دهد که آماده مذاکره است، 
آماده آنچه جهان به شکلی کاماًل شفاف از اوکراین 
شنید، اینکه آماده اند با حسن نیت پای میز مذاکره 
بنشینند. پرایس ادعا کرد:»متأسفانه روسیه هر از 
گاهی اعالم آمادگی برای مذاکره می کند و همزمان 
حمالتش را علیه اوکراین افزایش می دهد. مسکو 
حاال به زیرساخت های بیشتری از اوکراین آسیب 
می زند، از جمله انبارهای غذای��ی، گرمایش، آب 
و خدمات بهداش��ت.« عالوه بر تالش امریکایی     ها 
برای کشاندن کی یف به میز مذاکرات، اروپایی     ها 
هم از این اقدام استقبال می کنند و پیش تر امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه هم در سخنانی توپ 
را به زمین اوکراین انداخته بود که همه چیز به آن 
بس��تگی دارد که می خواهد به جنگ ادامه دهد یا 
با روس��یه صلح کند. غربی     ها از تداوم جنگ که به 
بحران انرژی در اروپا منجر ش��ده اس��ت به شدت 
نگران هستند و سعی دارند هر چه سریع تر به این 
درگیری     ها پای��ان دهند، زیرا ادام��ه این وضعیت 
می تواند شرایط سختی را برای اروپایی     ها رقم بزند. 
از طرفی، مقامات اروپایی به نیات واقعی امریکا هم از 
شروع جنگ اوکراین پی برده اند و حاضر نیستند در 
خط مقدم رقابت روسیه و امریکا باشند و هزینه های 

آن را به دوش بکشند. 

تحریم  انتخابات سعودی - صهیونیستی در بحرین
مخالف�ان رژی�م آل خلیف�ه و در رأس آنه�ا 
رهبر ش�یعیان بحری�ن، انتخاب�ات پارلمانی 
و ش�ورای ش�هر را در ای�ن کش�ور تحری�م 
کرده اند. با ای�ن حال رژیم س�عودی با اعزام 
نیروی س�رکوبگر قصد دارد هرگونه اعتراض 
احتمالی ب�ه انتخابات را در نطف�ه خفه کند. 
فرمانده س�تاد کل نیروی هوایی ارتش رژیم 
صهیونیستی هم به تازگی در سفر به بحرین 
در نشستی با حضور مقامات عالی رتبه نظامی 
از ش�ماری از کش�ور     ها ش�رکت کرده است. 

در سایه فراخوان تحریم مردمی و مخالفان رژیم 
آل خلیفه برای تحریم انتخاب��ات، بحرین امروز 
ش��اهد برگزاری انتخابات پارلمانی و ش��ورای 
شهر است. سیاس��ت های س��رکوب مخالفان، 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، تابعیت 
سیاسی کورکورانه به خارجی     ها برای تغییر بافت 
جمعیتی بحرین با حمایت عربستان و همدستی 
امریکا و انگلیس و س��کوت نهادهای بین المللی 
و س��ازمان ملل نس��بت به این جنای��ات، عامل 
بی اعتبار دانستن انتخابات امروز اعالم شده است. 
آیت اهلل شیخ عیسی احمد قاسم، برجسته      ترین 
چه��ره ش��ناخته ش��ده بحرین��ی اس��ت که از 
هموطنانش خواسته انتخابات پارلمانی و شورای 
شهر را تحریم کنند. وی در این مورد در توئیتر 
نوشت: »یکی قصد و منظورش هر چه باشد، به 
اش��تباه گفته که باید برای پیشبرد دموکراسی 
در انتخابات ش��رکت کنیم.«  وی ب��ا طرح این 
س��ؤال که چگونه چنین امری در انتخاباتی که 
پایه و اس��اس آن برای از بین بردن دموکراسی 
پی ریزی شده ، امکان پذیر است ،افزود: »تمامی 
کسانی که خواستار دستیابی به دموکراسی در 
هر یک از سطوح آن هستند، نمی توانند در این 
انتخابات شرکت کنند« وی تأکید کرد: »جمله 
آن شخص را باید این گونه تصحیح کرد که برای 
بسته نشدن درهای دموکراسی و تمرکز نیافتن 

دیکتات��وری و از بین رفت��ن آزادی نباید در این 
انتخابات ش��رکت کرد.« ائتالف جوانان انقالب 
۱۴ فوریه بحرین چهار     شنبه شب ضمن استقبال 
از تحریم انتخابات، اقدام یکپارچه تش��کل      ها و 
گروه های مختلف شیعه این کشور در این راستا 
را س��تود. در بیانیه ای که این جنبش به همین 
منظور منتش��ر کرده از نامزدهای این انتخابات 
خواسته شده بود با انصراف از نامزدی خود، مانع 
از این شوند که لکه ننگ مشارکت در انتخابات 
و خیانت به خون شهدا و مخالفان دامنگیرشان 
شود. این گروه مخالف بحرینی این انتخابات را 
صوری دانسته که شرکت در آن دیکتاتوری در 
بحرین و دولت تک نفره و حکومت قبیله ای را به 
رسمیت خواهد شناخت و پیش بینی شده است 
که شمار اندکی از مردم بحرین در این انتخابات 

صوری شرکت کنند. 
 مقاومت آل خلیفه درباره اصاح ساختار
انجمن حقوق بش��ر بحری��ن روز چهار     ش��نبه 
کنفرانسی مطبوعاتی را با عنوان انتخابات ناسالم 

در ش��هر بیروت برگزار کرد. س��خنرانان در این 
کنفرانس موج بازداشت و سرکوب ملت بحرین 
و اقدامات غیرقانونی و غیرانس��انی رژیم بحرین 
را تش��ریح و تأکید کردند که این رژیم از اجرای 
اصالحاتی که تضمین کنن��ده برپایی یک نظام 
عادالنه مبتنی بر خواس��ته های مس��المت  آمیز 
انقالب ۱۴ فوریه مردم این کش��ور باش��د، شانه 
خالی کرد. نهادهای حقوق بشری این انتخابات را 
فاقد حداقل شفافیت و استانداردهای دموکراسی 
می دانند. سازمان امریکایی      ها برای دموکراسی 
و حقوق بش��ر در بحری��ن )ADHRB( از جمله 
نهاده��ای حقوق بش��ری اس��ت ک��ه انتخابات 
پارلمانی بحرین را آزاد و شفاف نمی داند و تأکید 
می کند که این انتخابات فاق��د کمترین میزان 
اس��تانداردهای دموکراسی اس��ت. در گزارش 
این سازمان آمده است که بحرین در ۱۲ نوامبر 
۲۰۲۲ بار دیگر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی 
غیر آزاد و ناس��الم خواهد ب��ود و وضعیت وخیم 

حقوق بشر در این کشور بهترین گواه آن است. 

 اعزام سرکوبگران از سعودی
فعاالن فضای مجازی در بحرین س��ندی را افش��ا 
کرده اند که حاکی از موافقت ریاض با اعزام نیروی 
س��رکوب از عربس��تان به بحرین ب��رای مقابله با 
اعتراضات مردمی احتمالی پس از انتخابات پارلمانی 
منامه اس��ت. درنامه دربار س��لطنتی عربس��تان 
خطاب به وزیر کش��ور بحرین آمده است: »ریاض 
با درخواست پادش��اهی بحرین برای اعزام ۱5۰۰ 
نفر از نیروهای گارد ویژه موقعیت های اضطراری 
سعودی برای برقراری امنیت درصورت بروز هرگونه 
واکنش در طول برگزاری انتخابات پارلمانی و پس از 
اعالم نتایج موافقت کرده است.« براساس این سند 
عربستان این تعداد نیروی س��رکوب را به بحرین 
اعزام می کند. این سند را پایگاه اینترنتی » مجهر 

الجزیره « منتشر کرده است. 
 سفر مقام نظامی صهیونیست به بحرین

قرارداد سازش میان بحرین و رژیم صهیونیستی 
۲5ش��هریور ۱۳۹۹ با دالل��ی دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور پیش��ین امریکا امضا ش��د، دیگر 
نکته ای است که مش��روعیت انتخابات امروز را 
زیر سؤال می برد. منابع خبری پنج  شنبه شب از 
سفر فرمانده ستاد کل نیروی هوایی ارتش رژیم 
صهیونیستی به بحرین در هفته جاری خبر دادند. 
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعالم کرد 
ایال گرینبویم هفته جاری به بحرین سفر کرده 
بود. بر اساس این گزارش، فرمانده نیروی هوایی 
ارتش رژیم صهیونیستی در نشست فرماندهان 
نیروهای هوایی در بحرین شرکت کرده بود. در 
این نشست که به میزبانی نیروی هوایی بحرین 
انجام ش��د، مقام های نظام��ی و نمایندگانی از 
کش��ورهای امریکا، امارات متحده عربی، هند، 
ایتالیا، برزیل و چند کشور دیگر شرکت داشتند. 
ارتش رژیم صهیونیستی افزوده است: »این سفر 
در چارچوب تقوی��ت روابط و هم��کاری ارتش 
اس��رائیل با ارتش های منطقه و س��تاد مرکزی 

امریکا انجام شده است.«
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