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ناتو:بهاوکراینسالحمیدهیم
کهصلحشود

دبیرکل ناتو گفته که سازمان پیمان آتالنیتک شمالی معتقد است 
که ارائه کمک های نظامی به اوکراین شانس صلح را افزایش می دهد.

به گزارش اسپوتنیک، ینس استولتنبرگ در یک کنفرانس مطبوعاتی 
پیش از نشس��ت وزرای امور خارجه کش��ورهای عضو این اتحادیه در 
بخارس��ت گفت:»حمایت از اوکراین به س��ود امنیت ماست. اوکراین 
حق دفاع از خود را دارد و ما استفاده از این حق را تضمین می کنیم.« 
 او گفته که بیش��تر جنگ    ها به مذاکره ختم می ش��ود، اما آنچه در میز 
مذاکره اتفاق می افتد بس��تگی به اتفاقات میدانی دارد. استولتنبرگ 
گفته اس��ت: »بنابراین، بهترین راه برای افزایش ش��انس حل و فصل 
صلح آمیز، حمایت از اوکراین است.« این موضع دبیرکل ناتو در حالی 
است که روسیه در یادداشتی برای ناتو به ارسال تسلیحات به اوکراین 
اعتراض کرده بود. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم گفته 
که هر محموله ای که حاوی تسلیحات برای اوکراین باشد به یک هدف 
قانونی برای روسیه تبدیل خواهد شد. با این حال، دولت های غربی بر 

حمایت تسلیحاتی از اوکراین اصرار دارند. 
در تازه     ترین تحول، برلین به لهستان پیشنهاد استفاده از سامانه دفاع 
موشکی خود را داده که این پیشنهاد با پاسخ منفی لهستانی    ها روبه رو 
شده است. »کریستین المبرشت « وزیر دفاع آلمان گفته که استفاده 
از س��امانه های دفاعی ناتو در خارج از قلمرو آن باید مورد توافق همه 
کش��ورهای عضو باش��د و تأکید کرده اس��ت: »برای ما مهم است که 
لهستان بتواند به متحدان خود برای ایستادن در کنار یکدیگر، حتی در 
مواقع سخت، تکیه کند.« لهس��تان بر این باور است که چنین اقدامی 
به معنای تشدید دخالت ناتو در جنگ در شرق اروپا است و به نوشته 
یورونیوز ورش��و تأکید کرده که سامانه ضد موشکی پیشنهادی آلمان 
برای ارس��ال به لهس��تان باید در عوض به اوکراین برود. ناتو در تالش 
برای ادامه تقویت نیروهای دفاعی در شرق اروپا و از بیم قدرت هوایی و 
موشکی روسیه ، تمرین شبیه سازی حمله موشکی و هوایی در رومانی 
انجام داد. حین این تمرین، سامانه دفاع هوایی »مامبا« ساخت فرانسه 
حمله شبیه سازی شده جنگنده های دشمن فرضی را دفع کرد. روزنامه 
آلمانی »اشپیگل « دیروز ادعا کرد به یک گزارش محرمانه دست پیدا 
کرده که نشان می دهد ارتش این کشور برای جنگ احتمالی با روسیه 
آماده می شود. ارتش آلمان این سند محرمانه داخلی ۶۸ صفحه ای را 

ماه سپتامبر منتشر کرد. 
 اثر مشروب خوردن است!

رهبر ش��به جزیره کریمه ادعای کی یف درباره کشته شدن شماری از 
مستشاران ایرانی در شبه جزیره کریمه را » فوق العاده مزخرف « خواند. 
الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، مدعی » کشته 
شدن شماری از مستش��اران ایرانی در شبه جزیره کریمه « شده است. 
او ادعا کرده نیروهای ایرانی برای کمک به نظامیان روس��یه به منظور 
به کارگیری پهپادهای شاهد-۱۳۶ در کریمه حضور دارند و شماری از 
آنها در این منطقه جان خود را از دست داده اند. این مقام ارشد امنیتی 
اوکراین افزود: » هر ایرانی که با روس     ها در مناطق اشغال شده همکاری 

کند، هدف قرار خواهد گرفت.«
سرگئی آکسیونوف، رهبر شبه جزیره کریمه اعالم کرد: خبر منتشره 
توس��ط ش��ورای امنیت ملی و دفاع اوکراین مبنی بر کش��ته شدن 
تعدادی از مستش��اران ایرانی در این منطقه روسیه، جعلی است. به 
گزارش اسپوتنیک، سرگئی آکسیونوف گفت: » فوق العاده مزخرف 
است . به سختی می توان گفت که این چیست؛ تأثیر مشروب خواری، 
مواد مخدر، اس��کیزوفرنی یا حماقت معمولی که مخاطبان غربی را 
هدف گرفته که با خوش��حالی به هر قصه و افسانه ای از رژیم کی یف 
گوش می دهند. هر چه صندلی که این رژیم روی آن می نشیند بیشتر 
تکان بخورد، این داستان     ها فوق العاده تر و با خیال پردازی بیشتری 

خواهند بود.«
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  فشار واشنگتن بر تل آویو برای کاهش مراوده با چین
دولت امریکا، رژیم صهیونیستی را برای کاهش روابط اقتصادی با چین 
تحت فشار قرار داده اس��ت. به گزارش فارس، پایگاه آکسیوس از قول 
دو مقام امنیتی رژیم صهیونیس��تی  از قصد این رژیم برای »تش��دید 
نظارت        ها بر س��رمایه گذاری های خارجی « خبر داده اند. این دو مقام 
گفته اند کابینه امنیتی اسرائیل چند هفته قبل تصمیمی برای افزایش 
نظارت        ها از سوی کابینه رژیم روی سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ 
کرده است. در حالی که در این تصمیم به صورت مستقیم از چین اسمی 
برده نشده اما مقام های مورد استناد آکس��یوس گفته اند که سیاست 
جدید تل آویو پاسخی به فشارهای دوساله دولت جو بایدن برای کاهش 
نقش چین در بخش        هایی مانند انرژی، زیرساخت ها، ارتباطات راه دور 

و حمل و نقل است. 
-----------------------------------------------------

   صنعا: همه متجاوزان در تیررس ما هستند
نخست وزیر دولت نجات ملی یمن بار دیگر هشدار داد که شرکت های 
خارجی در صورت نزدیک شدن به سواحل یمن، برای تاراج نفت، با 
پاسخ نظامی مواجه خواهند شد. »عبدالعزیز بن حبتور « نخست وزیر 
دولت نجات ملی یمن )مستقر در صنعا( روز پنج شنبه در مصاحبه ای 
با المیادین گفت که نفت و گاز یمن هشت سال است که به دست دو 
کش��ور متجاوز و دولت مزدوری که از عایدی آن سود می برد، قاچاق 
می شود. این مبالغ نه میلیون        ها دالر بلکه به میلیارد       ها دالر می رسد. 
بن حبتور افزود: »ما ابتدا هشدار امنیتی دادیم، اما اگر آنها متوجه پیام 
ما نشوند، این پیام های امنیتی را به اقدام صریح نظامی تبدیل خواهیم 
کرد و هر ش��رکتی را که به بنادر جمهوری یمن نزدیک شود، چه در 
عدن یا الحدیده یا الضبه و النشیمه باشد، هدف قرار می دهیم.« وزارت 
نفت یمن همچنین روز پنج  ش��نبه از توقیف یک کشتی دیگر حامل 
سوخت یمن توس��ط ائتالف متجاوز عربی به س��رکردگی عربستان 

سعودی خبر داد. 
-----------------------------------------------------

   پیشنهاد پوتین برای نظام پرداخت مستقل بین المللی 
رئیس جمهور روس��یه پیش��نهاد ایجاد یک نظام پرداخت بین المللی 
را که » مستقل از مداخله خارجی باش��د«، داد. به گزارش خبرگزاری 
آناتولی، والدیمیر پوتین،  در س��خنرانی در یک کنفرانس بین المللی 
هوش مصنوعی در شهر مسکو پیشنهاد داد، چنین نظامی می تواند بر 
مبنای فناوری های بالکچین و رمزارز ایجاد شود. او بیان کرد: » بر اساس 
فناوری های ارز دیجیتال و رجیس��تری های توزیع شده، می توان یک 
نظام جدید پرداخت های بین المللی را ایجاد کرد که بسیار راحت تر و در 
عین حال کاماًل ایمن برای مشارکت کننده        ها و از همه مهم تر مستقل از 
بانک        ها و مداخله های کشورهای ثالث باشد.«  پوتین با ابراز اطمینان از 
اینکه یک چنین نظام پرداختی شکل خواهد گرفت، گفت: هیچ کس 
دیکته کردن های انحصارطلبان را که آسیبش متوجه همه از جمله خود 

این انحصارطلب        ها خواهد شد، دوست ندارد. 
-----------------------------------------------------

  طالبان: امریکا به مفاد توافقنامه دوحه پایبند نبوده است
سخنگوی طالبان گفته که امریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان 
به مفاد توافقنامه دوحه پایبند نبوده است. به گزارش ایرنا از الجزیره، 
»ذبیح اهلل مجاهد« گفت: واش��نگتن به دو بند مهم از توافقنامه دوحه 
یعنی رفع تحریم        ها و عادی سازی روابط با افغانستان پایبند نبوده است. 
س��خنگوی طالبان با بیان اینکه این دو بند از مفاد توافق دوحه است، 

افزود: ما از امریکا می خواهیم تا تحریم های افغانستان را بردارد. 

مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده 
نهاد ریاست جمهوری با انتقاد شدید از برگزاری 
نشست ویژه ش�ورای حقوق بشر س�ازمان ملل 
متحد با دس�تور کار ایران ، از این نشست که در 
س�ایه حمایت طرف های غربی از جمله آلمان و 
امریکا به صدور قطعنامه ای ض�د ایرانی منتهی 
ش�د با عن�وان کالهبرداری سیاس�ی ی�اد کرد. 

شورای حقوق بشر س��ازمان ملل پنج  شنبه با هدف 
محکوم کردن وضعیت حقوق بشر در ایران و در واقع 
به منظور حمایت از ناآرامی های داخلی، نشس��تی 
برگزار کرد که نتیجه آن صدور قطعنامه ضدایرانی 
با ۲۵ رأی مثبت، ش��ش مخال��ف و ۱۶ رأی ممتنع 
بود. یکی از افرادی که در جریان این نشست مواضع 
ضد ایرانی داشت، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان 
بود که طی هفته های گذشته با مواضع متعدد علیه 
ایران، به یکی از شناخته شده       ترین چهره      ها در این 
زمینه تبدیل شده است. وی ایران را به نقض حقوق 
شهروندان برای آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمعات 
متهم کرد. فروزن��ده ودیعتی، نماین��ده جمهوری 
اسالمی ایران در این نشس��ت به اظهارات وزیر امور 
خارجه آلمان واکنش نشان داد: »می خواهم به وزیر 
خارجه رژیم آلمان که امروز در نمایشی که خودشان 
علیه ایران طراحی کردند و سخنرانی طوالنی علیه 
کشورم داشت، توصیه کنم که توجه خود را به هزاران 
معترض مسالمت آمیز در خیابان های آلمان معطوف 
کند که خواهان عدالت اجتماعی بیش��تر هستند، 
ولی با خش��ونت پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب 
می شوند.«  همانطور که انتظار می رفت، طرف های 
امریکایی هم ساکت نماندند. جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید با اس��تقبال از این قطعنامه 
گفت: »این ش��ورا با اکثریت قاطع آرا، به ایجاد یک 
هیئت حقیقت یاب، برای تحقیق در مورد نقض حقوق 
بش��ر در ایران رأی داد.« وی با ادعای نمایش آشکار 
تعهد روزافزون بین المللی در ادامه افزود: »از آلمان 
و ایس��لند برای رهبری این تالش سپاسگزاریم. ۲۵ 
کشور عضو شورا در کنار مردم ایران ایستادند. ایاالت 
متحده و شرکای ما به بازخواست عامالن خشونت 
علیه معترضان ایرانی ادامه خواهند داد.« رابرت مالی، 
نماینده ویژه امریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد 
دولت بایدن نیز با تکرار ادعاهای سالیوان، تصویب 
این قطعنامه را نشان دهنده عزم جامعه بین المللی 
برای توجه به موارد جدی نقض حقوق بش��ر خواند. 
وی در ادامه ادعاهایش افزود: »همانطور که نماینده 
امریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفت، 
مقامات ایرانی نمی توانند این سرکوب خشونت آمیز 
را به صورت گمنام انجام دهن��د. جامعه بین المللی 

نظاره گر است.«
 سوءاستفاده غرب از عواطف مردم

خدیجه کریمی، مدیرکل ام��ور بین الملل معاونت 
امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در ابتدای 
این نشست با ابراز تأسف از اینکه گروهی سرکش از 
شورای حقوق بشر سوءاستفاده می کنند، گفت که 
حرکت با انگیزه سیاسی آلمان در مورد وضعیت حقوق 

بشر یک توطئه سازمان یافته برای اغراض پنهان است 
که به جایی نمی رس��د.  وی افزود: »در حالی که به 
دلیل اعمال تحریم های یکجانبه توسط رژیم امریکا 
و اجرای این تحریم های ظالمانه کشورهای اروپایی 
به ویژه آلمان، انگلیس و فرانسه، حقوق مردم ایران به 
طور گسترده توسط به اصطالح قهرمانان حقوق بشر 
نقض شده است، ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در 
ایران و برگزاری جلسه ویژه فریبنده و کالهبرداری 
است.«  نماینده ایران خاطرنشان کرد: »کشورهای 
مذکور فاقد اعتبار اخالقی ب��رای موعظه دیگران و 
درخواست جلس��ه ویژه درباره ایران هستند.« وی 
یادآور شد: »امسال سی وپنجمین سالگرد حمالت 
تلخ شیمیایی توس��ط رژیم صدام و شهر کردنشین 
سردشت ایران اس��ت. باید یادآوری کنم که دولت 
آلمان که این روز      ها وانمود می کند از حقوق بشر در 
ایران حمایت می کند، کشوری است که رژیم صدام 
را برای کشتن ۱۳ هزار شهروند ایرانی، به سالح های 
شیمیایی مجهز کرد.« وی با بیان اینکه »این جنایت 

علیه بشریت است« پرسید: اینطور نیست؟
وی سپس به حادثه تأسف بار درگذشت دختر جوان 
ایرانی، مهسا امینی و گزارش پزشکی قانونی درباره 
علت مرگ نامبرده اش��اره کرد و گفت که در جریان 
انجام تحقیقات، برخی از کشورهای غربی دست به 
تحریک احساس��ات و عواطف عمومی مردم زده و 
باعث اغتشاش و حمالت تروریستی در کشور شدند. 
کریمی در بخش دیگری از سخنانش به حضور فعال 
زنان ایرانی در عرصه های مختلف علمی، سیاس��ی، 
ورزش��ی و اقتصادی پس از پیروزی انقالب اسالمی 

اشاره و در این رابطه آمار      هایی را ارائه کرد. وی تأکید 
کرد که زنان ایران به اندازه کافی مهارت دارند تا درباره 
سرنوش��ت خود بدون دخالت جریان های خارجی 
تصمیم گیری کنند. پیش  تر ناصر کنعانی، سخنگوی 
وزارت خارجه کشورمان نیز درباره نشست شورای 
حقوق بشر س��ازمان ملل درباره ایران گفته بود: »از 
نظر ما اقدامات تعدادی از کشور      ها از جمله آلمان در 
ارتباط با حقوق بشر اقدامی سیاسی است. کشور      هایی 
در شورای حقوق بش��ر حضور دارند و بعضی از آنها 
عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند که در 
طول تاریخ جنایات گسترده ای علیه بشریت انجام 
داده اند.« وی تصریح کرد: »اینگونه اقدامات از سوی 
کشور      هایی که اینگونه سوابقی در تاریخ خود دارند 
نشان دهنده یک رویکرد غیرسازنده و نشان دهنده 
استفاده ابزاری از حقوق بشر است و اقدامات شان به 

جایی نخواهد رسید.«
 نشستی نامشروع و سیاسی

شماری از کشور      ها نیز به شدت از این اقدام ضدایرانی 
انتقاد کردن��د. س��فیر و نماینده دائ��م ونزوئال طی 
س��خنانی در جریان این نشس��ت گفت: »برگزاری 
چنین نشستی، هیچ توجیهی ندارد. ما در جریانات 
اخیر، شاهد کمپین رسانه ای و شبکه های اجتماعی 
علیه ایران بودیم.« وی ضمن اش��اره به تحریم های 
سنگین علیه ایران، اقدام کشورهای غربی در برگزاری 
نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران را در 
ادامه سیاسی کاری های این کشور      ها در سوءاستفاده 
از شورای حقوق بشر برای اهداف سیاسی این کشور      ها 
دانست. همچنین، نماینده سوریه در نشست یادشده 

از »سیاسی شدن « موضوع حقوق بشر در ایران انتقاد 
کرد و او نیز همچون نماینده ونزوئ��ال از معیارهای 
دوگانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در رسیدگی 
به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای جهان انتقاد 
کرد. همچنین نماینده دائم کوبا با اعالم مخالفت با 
برگزاری نشست ویژه ش��ورای حقوق بشر در مورد 
ایران، گفت:»برگزاری این نشس��ت، نمونه دیگری 
از رفت��ار تبعیض  آمیز دولت های غربی در ش��ورای 
حقوق بش��ر اس��ت. ما مخالف تحمیل تحریم علیه 
ایران و دخالت در امور داخلی ایران و نقض حاکمیت 
ملی این کشور هستیم.«  نماینده روسیه که به طور 
غیرحضوری در نشست شورای حقوق بشر سازمان 
ملل صحبت می کرد، قدرت های غربی را به استفاده 
سیاسی از موازین حقوق بشری متهم کرد و صدور 
قطعنامه  برای کمیته حقیقت یاب را بدون موافقت 
جمهوری اس��المی »نا مش��روع « خوان��د و گفت: 
»مداخله در امور داخلی ایران پایان داده شود«. سفیر 
و نماینده چین در نشست ویژه شورای حقوق بشر 
گفت: »نباید حقوق بشر و شورای حقوق بشر تبدیل 
به وس��یله دخالت در مورد داخلی کش��ور      ها شود. 
چین از برگزاری این نشست ویژه حمایت نمی کند. 
ما توجه      ها را به تحمیل تحریم       ه��ا علیه ایران جلب 
می کنیم. این تحریم       ها که آسیب های جدی به مردم 
ایران وارد می کنند، باید متوقف شوند.«  وی افزود: 
»از ایران تش��کر می کنیم که توجه کافی به مسائل 
داخلی خود دارد. نماینده نیکاراگوئه، سفیر و نماینده 
پاکستان هم دیگر کشور      هایی بودند که علیه چنین 

نشستی موضع گیری کردند.«

بازگشت بومرنگ »هزار زخم« به سرزمین های اشغالی
عملیات فلسطینیان در قدس، تل آویو را به حال آماده باش درآورد

رژیم صهیونیستی قصد داشت با راهبرد »مرگ 
با هزار ضربه چاقو« که به راهبرد »هزار زخم« نیز 
معروف شد، ایران را ناامن کرده و جنگ را به داخل 
این کش�ور بکش�اند اما اکنون این چاقو    ها قلب 
سرزمین های اشغالی را نشانه گرفته و زخم های 
کاری را به صهیونیست    ها وارد کرده است. تقویت 
گروه ه�ای مقاومت فلس�طین در کرانه باختری 
بخشی از این پروژه است که برخی منابع عربی آن 
را سناریویی موفق از سوی ایران می دانند که در 
پاسخ به ماجراجویی های تل آویو انجام می شود. 

به گ��زارش »ج��وان«، درحالی که مقام��ات رژیم 
صهیونیس��تی همواره مدعی هس��تند که امنیت 
در سرزمین های اش��غالی برقرار است و شهروندان 
اسرائیلی هیچ نگرانی از این بابت ندارند اما تحوالتی 
که در ماه  های اخیر در کرانه باختری در شرف وقوع 
اس��ت، خالف این ادعا    ها را اثبات می کند. افزایش 
عملیات استشهادی در کرانه باختری و قدرت گیری 
گروه های مقاومت در این منطقه ک��ه به هالکت و 
زخمی شدند دهها صهیونیست در هفته های اخیر 
منجر شده است، بیانگر این است که سرزمین های 
اشغالی آبستن حوادثی است که عاقبت خوشی برای 
صهیونیست    ها نخواهد داشت. شبکه المیادین لبنان 
پنج  شنبه شب در ویژه برنامه مختص پوشش تحلیلی 
توطئه و اغتشاش��ات در ایران، تأکید کرد، در مقابل 
توطئه کش��اندن جنگ به داخل ای��ران، می توانیم 
بگوییم ایران هم توانست پشتیبانی و حمایت را به 
داخل کرانه باختری برس��اند؛ این خط قرمز ]رژیم 
صهیونیستی[ پاسخ ایران است. کمال خلف، تحلیلگر 
سیاسی شبکه المیادین در ابتدای برنامه با اشاره به 
سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران گفت، 
آنچه در ایران در جریان اس��ت، تهران به سادگی از 
کنارش نخواهد گذشت، س��یلی مقابل سیلی؛ این 
چیزی اس��ت که رئیسی روز پنج  ش��نبه خطاب به 
دشمنان گفت. اما فرمانده سپاه پاسداران جمهوری 
اسالمی ایران سردار حسین سالمی نیز تهدید کرد، 
دس��تی که به امنیت ملی ایران دراز ش��ود، تهران 
آن را قطع خواهد ک��رد. کمال خل��ف گفت: »این 

پیامی است که ایران ارسال کرد. توطئه علیه ایران 
شکس��ت خورده، همانطور که توطئه های مش��ابه 
قبلی شکس��ت خورده بود. نظام جمهوری اسالمی 
ایران پابرجاست و حرف مخالفان و منتقدان را هم 
می شنود اما نه حرف آش��وب طلبان و اغتشاشگران 
و طرفداران خرابکاری را که خواستار تجزیه کشور 
هستند.« خلف در ادامه سخنان خود تحوالتی را که 
این روز    ها در سرزمین های اشغالی در جریان است، 
بخشی از پروژه شکست خورده اسرائیل علیه ایران 
عنوان کرد و گفت:»نباید فراموش کنیم که جمهوری 
اسالمی ایران در مرحله اخیر توانسته حمایت خود را 
به قلب کرانه باختری برس��اند. این مسئله، از جمله 
خطوط قرمزی اس��ت ]برای امریکا و اسرائیل[ که 
در مقابل عبور از خط��وط قرمز تهران انجام ش��د. 
فلسطین اصلی     ترین مسئله است. ایران نه فقط حامی 
و پشتیبان مقاومت اس��ت بلکه شریک مقاومت در 
منطقه است.« ایران همواره حامی مقاومت فلسطین 
بوده است و تا حد امکان از این گروه    ها حمایت کرده 
است و هر چه تحرکات اسرائیل علیه تهران افزایش 
می یابد، میزان پش��تیبانی از مقاوم��ت هم بیش از 
پیش افزای��ش می یابد. نفتالی بنت، نخس��ت وزیر 

سابق اسرائیل در شهریور سال گذشته در سخنانی 
مدعی ش��د که برای پیروزی در مقاب��ل ایران باید 
برنامه »مرگ با هزار ضربه چاقو« را در پیش بگیرند 
و از همه جهت به این کشور ضربه بزنند. این برنامه 
راهبردی درحالی از سوی تل آویو مطرح می شود که 
خود این رژیم در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی 
درمانده ش��ده اس��ت و حتی نمی تواند از پس آنها 
برآید. به گفته رسانه های صهیونیس��تی از ابتدای 
۲0۲۲ بیش از ۳0 نفر از صهیونیست    ها در عملیات 
استشهادی فلسطینی    ها به هالکت رسیده و دهها 
نفر دیگر هم زخمی ش��ده اند. گروه های مقاومت از 
روش های مختلفی برای مقابله با اسرائیلی    ها استفاده 
می کنند و در آخرین مورد با انفجار دو بمب توانستند 
س��رزمین های اش��غالی را ناامن کنند و این مسئله 
نگرانی صهیونیست    ها را در پی داشته است. باتوجه 
به اینکه مقامات تل آویو همچنان به تنش آفرینی در 
داخل ایران و پیرامون مرزهایش ادامه می دهند، بعد 
از این تهران هم اقدامات متقابل و تالفی جویانه را علیه 
سرزمین های اشغالی به کار خواهد گرفت و مقاومت 
فلسطین بهترین گزینه اس��ت تا بتواند همان هزار 

ضربه چاقو را به این رژیم وارد کند. 

 وضعیت فوق العاده در قدس اشغالی
افزایش عملیات ش��هادت طلبانه فلس��طینی    ها در 
سرزمین های اشغالی، نگرانی اسرائیل را در پی داشته 
است. پس از گذشت س��ه روز از عملیات گروه های 
مقاومت در قدس اشغالی، هنوز وضعیت فوق العاده 
امنیتی در این منطقه ادامه دارد. به گزارش روزنامه 
صهیونیستی »جروزالم پست«، کوبی شباتی، رئیس 
پلیس اس��رائیل روز جمعه برای بررس��ی وضعیت 
استقرار نیروهای امنیتی در قدس اشغالی به این شهر 
سفر کرد. ش��باتی در این دیدار، بر اهمیت افزایش 
عملیات های پیشدس��تانه مش��ترک ب��ا همکاری 
واحدهای ویژه برای خنثی کردن عملیات گروه های 
مقاومت فلس��طینی تأکید کرد. رئیس پلیس رژیم 
صهیونیستی از صهیونیست های مقیم سرزمین های 
اشغالی خواست هشیار باشند و هر شخص یا شیء 
مش��کوک را گزارش کنند. نظامیان صهیونیس��ت 
روز پنج  ش��نبه نیز با حمله به مناطق مختلف کرانه 
باختری و قدس اشغالی، ۱۳فلسطینی را بازداشت 
کردند. بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست 
در الخلیل، رام اهلل، بیت امر، بیت ریما و قدس اشغالی 
جوانان فلسطینی را بازداشت کردند. ارتش اسرائیل 
در دو ماه گذش��ته از ترس قدرت گیری مقاومت در 
کرانه باختری در باال    ترین سطح آماده باش قرار گرفته 
است و سعی دارد تا تهدیدات این رگوه را از بین برد 
اما نه تنها موفقیتی در این زمینه کسب نکرده است 
بلکه با جذب جوانان بیش��تر به گروه عرین االسود، 
تعداد عملیات شهادت طلبانه که بیشتر آنها مسلحانه 
هستند افزایش یافته است و همین مسئله ترس و 
وحشت را در سراسر سرزمین های اشغالی حاکم کرده 
است. تا جایی که مقامات امنیتی تل آویو از شهروندان 
اسرائیل خواسته اند برای دفاع از جان خود با سالح 
در اماکن عموم��ی حاضر ش��وند و در روز انتخابات 
پارلمانی هم چنین درخواس��تی از شهرک نشنیان 
داشتند تا مسلحانه در پای صندوق های رأی حاضر 
شوند. بنابراین، سرزمین های اشغالی ناامن تر از قبل 
شده است و همین در سایه قدرت گیری گروه های 
مقاومت اس��ت که روز به روز خود را برابر اس��رائیل 

تجهیز می کند. 
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رزمایشهایایران
»علیاف«راعصبانیکرد

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان بار دیگر علیه ایران موضع تندی 
اتخاذ کرد و به برگ�زاری رزمایش های مرزی ایران معترض ش�د. 
الهام علی اف، رئیس جمهور جمه��وری آذربایجان روز جمعه بار دیگر 
علیه ایران موضع تندی اتخ��اذ کرد. الهام علی ا ف گفت:»من با س��ه 
رئیس جمهور گذش��ته ایران کار کرده ام. در تمام این س��ال ها، هرگز 
وضعیتی شبیه امروز به وجود نیامده است«. به گزارش فارس، علی اف 
گفت: »ایران هرگ��ز در عرض چند ماه دو رزمای��ش نظامی در مرز ما 
برگزار نکرده است.  هیچ  گاه بیانیه ای پر از نفرت و تهدید علیه باکو صادر 
نشده است. ما همیشه به هر اظهارات و اقدام ضد جمهوری آذربایجان 

پاسخ داده و خواهیم داد«. 
این در حالی است که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران اخیراً با 
تأکید بر اینکه منطقه قفقاز بخشی از تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران است 
و حفظ صلح،  ثبات و آرامش در این منطقه برای جمهوری اسالمی مهم 
است، خاطرنشان کرد: »جمهوری اسالمی ایران همواره آمادگی دارد از 
ظرفیت های متنوع و کارآمد خود برای برقراری و تقویت صلح و امنیت 
در منطقه قفقاز استفاده کند«. ایران در ماه های اخیر رزمایش    هایی را در 
مناطق مرزی با آذربایجان برگزار کرده است تا نشان دهد که با هرگونه 
اقدام بی ثبات ساز که تغییرات ژئوپلتیکی را برهم می زند مقابله خواهد 

کرد و این مسئله نارضایتی مقامات باکو را در پی داشته است. 
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان اخیراً نیز در مراس��می به مناسبت 
پیروزی این کش��ور در جنگ با ارمنس��تان در ش��هر »شوشا« گفت: 
»هیچ کس نمی تواند ما را بترساند.«  الهام علی اف در این مراسم گفت: 
»ما در حال تقویت ارتش خود هس��تیم و به تقویت آن ادامه خواهیم 
داد. ارمنس��تان باید درک کند که این سیاست ماست. ما از هیچ کس 
نمی ترسیم. اگر از کسی می ترسیدیم، هرگز جنگ دوم قره باغ را شروع 
نمی کردیم، تک تک ما آماده مرگ بودی��م، ترجیح می دادیم بمیریم 
تا عقب نش��ینی، آزادی یا مرگ، حاال هم حاضریم ب��رای حقوق خود 
بمیریم«. از س��وی دیگر، الهام علی اف گفت که دی��دار وی با »نیکول 
پاشینیان « نخست وزیر ارمنستان که برای هفتم دسامبر در بروکسل 

برنامه ریزی شده بود، برگزار نخواهد شد. 
به گزارش »اینترفاکس« روس��یه، عل��ی اف گفت پاش��ینیان گفته 
تنها در صورتی در این نشست ش��رکت می کند که امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانس��ه نیز در آن حضور داش��ته باش��د. طی روزهای 
گذش��ته علی اف در تماس با رئیس جمهور فرانس��ه از ل��زوم رویکرد 
بی طرفانه در عادی س��ازی روابط با ارمنستان س��خن گفته بود. باکو 
فرانسه را به حمایت از ارمنستان متهم می کند که سعی دارد منافع این 

کشور را در بحران قره  باغ تأمین کند. 

اعتصابدرانگلیس
وخامتوضعاقتصادیدرآلمان

وضعی�ت اقتصادی در اروپا چندان مس�اعد نیس�ت. بررس�ی    ها 
نش�ان داده تقریبًا دو س�وم م�ردم آلمان ب�ه دلیل فش�ار تورم 
مجبور به کاهش هزینه     ها ش�امل هزینه های ضروری زندگی خود 
ش�ده اند. در انگلیس ، ش�رایط نامس�اعد به اعت�راض و اعتصاب 
کش�یده اس�ت. کارکنان پس�ت، معلمان و کارکنان دانشگاه در 
سراسر بریتانیا روز پنج  شنبه با درخواس�ت دستمزد بهتر دست 
به اعتص�اب زدند و هش�دار دادند ک�ه اقدامات صنفی بیش�تر و 
اختالالت گسترده در آس�تانه کریس�مس وجود خواهد داشت. 
»کا    ترین کولونا« وزیر خارجه فرانسه در تازه     ترین اظهارات ضد روسی 
مدعی شد که مسکو از زمستان به عنوان یک سالح علیه اروپا استفاده 
می کند. این اظهارنظر او البته، ناظر به حمله روس    ها به زیرساخت  های 
غیرنظامی اوکراین اس��ت ولی جنگ اوکرای��ن کل اروپا را تحت تأثیر 
قرار داده اس��ت. مؤسس��ه علوم اقتصادی و اجتماعی )WSI( وابسته 
به بنیاد هانس بوکلر، ک��ه نزدیک به اتحادیه ه��ای کارگری در آلمان 
است، روز پنج  ش��نبه در گزارشی اعالم کرد که نس��بت افراد فقیر که 
کمتر از ۵0درصد درآمد متوس��ط دارن��د، بین س��ال های ۲0۱0 تا 
۲0۱۹ بیش از ۴0 درصد افزایش یافته است. نتایج نظرسنجی انجمن 
مصرف کنندگان آلمان نش��ان داد تقریباً دو س��وم مردم این کشور به 
دلیل فشار تورم مجبور به کاهش هزینه     ها شامل هزینه های ضروری 
زندگی خود شده اند. به گزارش فارس، روزنامه آلمانی Funke با استناد 
به نظرس��نجی انجمن مصرف کنندگان فدرال گ��زارش داد تقریباً دو 
سوم آلمانی     ها به دلیل تورم مجبور به کاهش هزینه های زندگی خود 
ش��ده اند. طبق این گزارش، در حالی که تورم رکورد دیگری را در ماه 
اکتبر با ۱0/۴درصد در این کشور ثبت کرد، بسیاری از مصرف کنندگان 
آلمانی مجبور شده اند حتی هزینه های ضروری زندگی خود را کاهش 
 )VZBV( دهند. نظرسنجی فدراسیون سازمان های مصرف کننده آلمان
نشان داده که ۶۳ درصد مصرف کنندگان به طور کلی هزینه های خود 
را به دلیل تورم زیاد کاهش داده اند. در حالی که ۲0 درصد دیگر گفتند 
هنوز ای��ن کار را نکرده اند اما انتظار دارند ب��ه زودی مجبور به این کار 
شوند. به گزارش راشاتودی، ۶۱ درصد پاسخ دهندگان گفتند شروع به 
خریدن محصوالت ارزان تر کرده اند، ۵۶ درصد گفتند هزینه پوشاک 
خود را کاهش داده اند و حدود ۳۳ درصد گفتند برای صرفه جویی در 
مصرف س��وخت، کمتر از خودروی خود اس��تفاده می کنند. یک سوم 
از ش��رکت کنندگان در نظرس��نجی هم گفتن��د که از س��فر هوایی 
صرف نظر کرده ان��د. ۴۵ درصد مصرف کنندگان ه��م گفتند به جای 
خرید دستگاه های جدید به دنبال تعمیر دس��تگاه های معیوب خود 
هستند. شرایط در انگلیس، منجر به تحریک اعتصاب و اعتراض شده 
است. نتایج یک نظرسنجی نشان داده ۶۶ درصد از انگلیسی     ها ترجیح 
می دهند چنانچه فرد دهنده هدیه نگرانی های مالی دارد از دریافت آن 
هدیه خودداری کنند. تحت چنین شرایطی، کارکنان پست، معلمان و 
کارکنان دانشگاه در سراسر بریتانیا روز پنج  شنبه با درخواست دستمزد 
بهتر دست به اعتصاب زدند و هشدار دادند که اقدامات صنفی بیشتر و 
اختالالت گسترده در آستانه کریسمس وجود خواهد داشت. به گزارش 
رویترز، بیش از70هزار کارمند در دانشگاه های بریتانیا، معلمان سراسر 
اسکاتلند و کارکنان پس��ت رویال میل در بحبوحه اختالفات فزاینده 
در حالی که کارگران و مش��اغل با بحران هزینه های زندگی دس��ت و 
پنجه نرم می کنند، از کار دست کشیدند. جو گریدی، دبیرکل اتحادیه 
دانش��گاه و کالج )UCU( گفت که برنامه ریزی های سه روزه به دلیل 
اختالف بر سر حقوق بازنشستگی، شرایط کار و دستمزد، »بزرگ ترین 
اعتصاب در تاریخ آموزش عالی« است. در سراسر اسکاتلند نیز معلمان 
اولین روز اعتصابات را پس از تقریباً چهار دهه پس از شکست مذاکرات 
در مورد توافق دستمزد با دولت اسکاتلند و کنوانسیون مقامات محلی 
اس��کاتلند آغاز کردند. اتحادیه کارگری مؤسس��ه آموزشی اسکاتلند 
اعضای خود را در »تمام مدارس اس��کاتلند« به اعتص��اب فراخواند و 
کالس     ها پس از ماه     ها مذاکره برای دس��تمزد رضایت بخش بسته شد. 
کارکنان پست رویال میل در سرتاسر بریتانیا نیز برای دو روز، مصادف 
با فروش ساالنه جمعه سیاه، به اعتصاب دست زدند. همچنین قرار است 
هزاران نفر از پرستاران در انگلیس برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط 
کاری دست به اعتصاب بزنند. اتحادیه صنفی پرستاران در انگلیس اعالم 
کرد هزاران پرستار در روزهای ۱۵ و ۲0 دسامبر برای افزایش دستمزد و 

بهبود شرایط کاری اعتصاب خواهند کرد. 

  گزارش  یک
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