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شــبکه خبری »الجزیره« قطــر با صدور 
بیانیه ای ســران رژیم صهیونیستی را مسئول 
قتل خبرنــگار خود در »جنیــن« و زخمی 
شــدن یکی دیگر از خبرنگارانش در ساعات 
گذشته معرفی کرد و خواستار واکنش شدید 
کشــورها، مجامع بین المللــی و محکومیت 
شــدید این جنایت شــنیع شــد. درهمین 
حال بیانیه های متعددی توســط خبرنگاران 
و ســازمان های مردم نهاد در محکومیت این 

اقدام صادر شده است.
نظامیان رژیم صهیونیســتی بامداد دیروز 
)چهارشــنبه( با یورش به اردوگاه جنین در 
ابوعاقله«  »شــیرین  اشــغالی  سرزمین های 
خبرنگار شــبکه خبری الجزیــره را به ضرب 

گلوله کشتند.
خبرنــگار الجزیره هنگام پوشــش خبری 
یورش صهیونیســت ها بــه اردوگاه جنین در 
شــمال کرانه غربی رود اردن از ناحیه ســر 
هدف اصابت گلوله نظامیان صهیونیست قرار 

گرفت و کشته شد.
الجزیره در این باره نوشــت: ابوعاقله که از 
ســال ۱۹۹۷ با این شبکه کار می کرد، حین 
پوشش خبری عملیات یورش نیروهای رژیم 
صهیونیســتی به جنین با گلوله های جنگی 
و واقعی نظامیان صهیونیســت به سمت وی 
شهید شد. در پی این جنایت، الجزیره بیانیه 
ای صادر و اعالم کرد که »نیروهای اشــغالگر 
اسرائیل با خونسردی و بی رحمی در جنایتی 
غم انگیز که نقض قوانین و موازین بین المللی 
اســت، خبرنگار ما، شــیرین ابوعاقله را ترور 

کردند.«
الجزیره تاکید کرد که صهیونیســت ها با 
ارتکاب این جنایت شنیع قصد دارند رسانه ها 
را از انجام رسالت حرفه ای و انتقال پیام خود 

به مخاطب جهانی بازدارند.
این شــبکه خبری قطری با محکوم کردن 

کشتن ابوعاقله، سران رژیم اشغالگر اسرائیل 
را مسئول به شهادت رسیدن شیرین ابوعاقله 
دانســت. شــبکه خبری الجزیــره از جامعه 
جهانی خواســت تا نیروهای اشغالگر اسرائیل 
را به دلیل هدف قرار دادن و کشــتن عمدی 

ابوعاقله پاسخگو بدانند.
»علی  همچنین  نظامیــان صهیونیســت 
السمودی«، گزارشگر شبکه الجزیره و همکار 
شیرین ابوعاقله را با شلیک گلوله از پشت سر 

هدف قرار دادند و وی را زخمی کردند.
الجزیره در این باره اعالم کرد که السمودی 

بامداد امروز در کنار و همراه مرحوم شــیرین 
ابوعاقله هنگام پوشش خبری یورش نظامیان 
اشغالگر اسرائیل به جنین از پشت سر هدف 

گرفته شد.
این شــبکه اعــالم کرد که »مــا مقامات 
اســرائیلی را مســئول حفظ جان، سالمت و 
الجزیره  تهیه کننده  الســمودی،  علی  امنیت 
می دانیــم که همــراه با همکارش شــیرین 
ابوعاقلــه هنــگام پوشــش خبــری یورش 
صهیونیســت ها به جنین از پشت هدف قرار 
گرفت.« صبح چهارشــنبه وزارت بهداشــت 

فلسطین از شهادت  شیرین ابوعاقله روزنامه 
نگار الجزیره و زخمی شــدن همکارش علی 
الســمودی توســط نظامیان صهیونیست در 

شمال کرانه باختری خبر داده بود.
ایــن وزارتخانه در بیانیــه ای کوتاه اعالم 
کرد که »شــیرین ابوعاقله« خبرنگار شــبکه 
الجزیره قطر بر اثر شــلیک گلوله ارتش رژیم 
صهیونیستی در شهر جنین به شهادت رسید.
نیروهــای اســرائیلی بامداد امــروز برای 
دســتگیری یک فلسطینی به شــهر جنین 
یــورش بردند و پــس از اینکــه خانه وی را  

محاصره کردند با فلسطینی ها درگیر شدند.
شــاهدان گفتند که نظامیان اشغالگر در 
این یورش به سمت فلسطینی ها و خبرنگاران 
و گزارشــگران حاضــر در محــل گلوله های 

جنگی  شلیک کردند.
نیروهای اشــغالگر در حالــی خبرنگار و 
گزارشگر شــبکه الجزیره را هدف گلوله های 
جنگی قــرار دادند که آنها لباس و پوشــش 

مخصوص خبرنگاری بر تن داشتند.
از نخســتین نســل  ابوعاقلــه  شــیرین 
خبرنــگاران میدانــی  الجزیره اســت. او در 
سال ۱۹۹۷، یک ســال پس از راه اندازی به 
این شبکه خبری پیوســت. ابوعاقله پیش از 
پیوســتن به الجزیره برای رادیو فلســطین و 

شبکه ماهواره ای عمان کار می کرد.
ابوعاقلــه به مــدت ربع قــرن در کانون 
خطر حضور  داشــت تا جنایت ها، حمالت و 
تجاوزهای رژیم اشــغالگر اسرائیل علیه مردم 
فلســطین در سرزمین های اشغالی را پوشش 
دهــد. وی در ســال ۱۹۷۱ در شــهر قدس 
اشغالی به دنیا آمد. او دارای مدرک لیسانس 
روزنامه نگاری و رسانه از دانشگاه »یرموک«، 

در امان پایتخت اردن است.
ابوعاقله در مصاحبــه ای با الجزیره گفت 
که اشــغالگران صهیونیســت همیشه او را به 
فیلمبــرداری و عکاســی از مناطــق امنیتی 
متهم می کردند و بــه صراحت اعالم کرد که 
در همه این ســال ها احســاس می کرده که 
توسط نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست 
هدف قــرار گرفته اســت. وی نقل کرده بود 
که یکی از مهمترین لحظه ها که بیشــترین 
تأثیر را داشــت، بازدید از زندان عســقالن و 
دیدن وضعیت اسرای فلسطینی بود که برخی 
از آنها بیش از ۲۰ ســال را پشــت میله های 
زندان سپری کردند و رنج خود را به خانواده 

و جهانیان منتقل کردند.

»شیرین ابوعاقله« با شلیک ارتش صهیونیستی کشته شد

خبرنگارکشی توسط اسرائیل

بریتانیا ارزیابی کرد

دریای سیاه زیر سیطره روسیه

وزارت دفاع بریتانیا در تازه ترین ارزیابی خود 
از تحوالت اوکراین اعالم کرد که اگر روســیه 
موقعیــت خود را در جزیره »مار« تثبیت کند، 

می تواند بر شــمال غربی دریای سیاه مسلط 
شود.

در بیانیه روز چهارشنبه وزارت دفاع بریتانیا 

که یک نسخه آن در تارنمای دولت این کشور 
منتشر شــد آمده اســت: نبرد در جزیره مار 
)دریای سیاه( ادامه دارد و روسیه برای تقویت 
پادگان افشا شده خود در آنجا در تالش است.

این بیانیه می افزاید: اوکراین با هواپیماهای 
بدون سرنشــین »بی رکتر« به پدافند هوایی و 
شناورهای تدارکاتی روسیه حمله کرده است. 
کشــتی های تدارکاتی روسیه هم پس از عقب 
نشینی نیروی دریایی روسیه به سمت کریمه و 
از دست دادن ناو مسکوا از حداقل حفاظت در 

غرب دریای سیاه برخوردار هستند.
وزارت دفاع بریتانیا افزود: تالش های کنونی 

روســیه برای تقویــت نیروهایــش در جزیره 
مار، بــه اوکراین فرصت های بیشــتری برای 
درگیری با نیروهای روســی و تجهیزات ویژه 
ارائه می دهد. از این منظر اگر روسیه موقعیت 
خود را در جزیره مار با موشک های دفاع هوایی 
اســتراتژیک و کروز تثبیت کنــد، می تواند بر 

شمال غربی دریای سیاه تسلط یابد.
این درحالیســت که وزارت دفاع روســیه 
ســاعاتی پیش اعــالم کرد کــه نیروهای این 
کشــور حمالت ارتش اوکراین بــه جزیره مار 
را دفــع کــرده و نیروهای اوکراینــی در این 
حمالت متحمل تلفات سنگین شده اند. ایگور 

کوناشــنکوف ســخنگوی وزارت دفاع روسیه 
افزود: این حمالت ارتش اوکراین از نظر نظامی 
بی معنی بوده است.  وی ادعا کرد که ایده حمله 
به این جزیره را مشاوران بریتانیای به زلنسکی 
داده اند و قرار بوده است پیروزی در این حمله 
در بیانیه مشترک بوریس جانسون نخست وزیر 
بریتانیا و زلنسکی منعکس شود. گفتنی است 
که بریتانیا از زمان آغاز جنگ اوکراین، به بازیگر 
فعالی در عرصه این نبرد تبدیل شده و با اتخاذ 
مواضع ضد روسی، ارسال تسلیحات و تجهیزات 
نظامی و اعمال تحریم  علیه روســیه به تنش  و 

درگیری ها دامن زده است.

»اسکات بریر« رئیس آژانس اطالعات دفاعی آمریکا روز 
سه شــنبه در اظهارات خود به کمیته نیروهای مسلح سنا 
ادعا کرد که اوکراین بین هشــت تا ۱۰ فرمانده روســیه را 
کشته است. وی ادامه داد: مقامات آمریکایی از نزدیک شاهد 
افزایش تعداد تلفات افسران ارتش روسیه بوده اند. این تعداد 
باال برای یک ارتش مدرن غیر عادی اســت و بسیار بیشتر 
از تعداد فرماندهان آمریکایی اســت که در طول ۲۰ سال 
جنگ افغانستان کشته شده اند.  برخی از مقامات آمریکایی 
ادعا کرده اند که این تعداد باالی تلفات در میان فرماندهان 
روسیه تا حدی به دلیل حمایت اطالعاتی آمریکا از اوکراین 
اســت و برخی دیگر ادعا کرده انــد تلفات فرماندهان روس 
به دلیل حضــور آن ها در خط مقدم درگیری ها برای ایجاد 

انگیزه در میان سربازان اســت.  بریر افزود:  با وجود اینکه 
اوکراین ارتشی بســیار کوچک تر از روسیه دارد، این کشور 
آمادگی بیشتری برای اعزام سربازان با انگیزه به جنگ دارد.  
هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات ارشد 
دولت آمریکا نوشت: آمریکا کمک های اطالعاتی را در اختیار 
نیروهای مســلح اوکراین قرار داده تا از آن ها برای کشــتن 
ژنرال های روسیه در طول جنگ اوکراین استفاده کنند.  این 
روزنامه آمریکایی گزارش داد که مقامات اوکراینی با ترکیب 
جزییاتی از محل اهــداف خود که اطالعات آن را از آمریکا 
دریافــت کرده بودند با اطالعاتی کــه خود آن ها در اختیار 
داشــتند برای انجام حمالتی استفاده کرده اند که به کشته 

شدن اعضایی از نیروهای روسیه منجر شده است. 

مجلس نمایندگان آمریکا ســاعاتی پیش بســته جدید 
حمایت مالی از اوکراین به ارزش ۴۰ میلیارد دالر را تصویب 
کرد. به گزارش آسوشــیتدپرس، تصویب این کمک مالی 
که با اکثریــت قابل توجــه ، ۳۶۸ رای موافق در برابر ۵۷ 
رای مخالــف، به عمل آمد؛  هفت میلیارد دالر بیشــتر از 
درخواســت  ماه آوریل دولت بایدن دراین زمینه بود؛ این 
الیحه کمک های اقتصــاد و نظامی به اوکراین خواهد بود. 
آسوشــیتدپرس افزود:  این الیحه بــا اکثریت دموکرات ها 
و با حمایت  ســه چهارم جمهوریخواهان تصویب شد؛ این 
اقدام درحالی صورت می گیرد که واشــنگتن بطور فزاینده 
ای درمورد اهداف و تمایل کمک به اوکراین به تســلیحات 
پیشــرفته مطمئن تر شده اســت؛ لوید آستین، وزیر دفاع 

آمریکا نیز اخیرا گفته اســت که آمریکا خواهان روسیه ای  
»تضعیف« شده می باشــد تا قادر نباشد به سرعت توانایی 
برای حمله به ســایر کشــورها را داشته باشــد. این بسته 
کمک های مالی مصوب مجلس نمایندگان آمریکا ، شــامل 
کمک شــش میلیارد دالری تسلیحات و آموزش نظامی به 
اوکراین، ۸.۷ میلیارد دالر برای بازسازی انبارهای تسلیحات 
آمریکایی ارسال شــده به اوکراین و ۳.۹ میلیارد دالر برای 
نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه است؛ همچنین شامل 
۸.۸ میلیارد دالر حمایت اقتصادی از اوکراین، چهار میلیارد 
دالر کمــک مالی خرید تجهیزات نظامــی برای اوکراین و 
متحدان و ۹۰۰ میلیون دالر در زمینه مســکن، تحصیل و 

سایر کمک ها به پناهجویان اوکراینی در آمریکا است.

کمک 40 میلیارد دالری واشنگتن به کی یفروایت آمریکا از تلفات ژنرال های ارتش روسیه

جامعــه اســترالیا از روز دوشــنبه با آغاز 
برگزاری انتخابات پیش از موعد در این کشور 
حال و هوای انتخاباتی به خود گرفت، به ویژه 
اینکه مناظره انتخاباتی یکشنبه شب میان دو 

نامزد اصلی این انتخابات تقریبا جنجالی بود.
به گزارش ایرنا، استرالیایی ها از روز دوشنبه 
در حالــی که هنوز ۱۲ روز بــه برگزاری زمان 
اصلی انتخابات سراسری این کشور ۲۱ مه )۳۱ 
اردیبهشــت( مانده بود با شرکت در انتخابات 
پیش از موعد، خود را بــرای آن رویداد اصلی 

آماده کردند.
یک روز پس از برگزاری مناظره تلویزیونی 
جنجالی دو نامزد اصلی این انتخابات، اسکات 
موریســون نامزد حزب حاکم و نخســت وزیر 
فعلی و آنتونــی آلبانیز نامــزد حزب مخالف 
چپ میانــه “کارگر” که با درگیری لفظی بین 
دو طــرف نیز همراه بــود، رای ها یکی پس از 
دیگری به صندوق های انتخابات پیش از موعد 
می رود و نظرسنجی ها نیز بر تائید گمانه زنی 
های عمومی برای نتیجه احتمالی این انتخابات 

صحه می گذارند.
نامزد ها در دومین مناظره داغ خود یکشنبه 
شــب گذشــته به بحث و اظهار نظر پیرامون 
موضوعات و مســائل گوناکون از جمله هزینه 
زندگــی، شــخصیت یکدیگر، امنیــت ملی و 
کمیســیون مبارزه با فساد پرداخته و یکدیگر 

را به چالش کشیدند.
البته ســومین و آخرین مناظــره رهبران 
امروز چهارشــنبه برگزار می شود که هنوز به 

وقت محلی آغاز نشــده است، با این وجود در 
آخرین بخش مناظره دوم، آقای موریســون با 
متهم کردن آقــای ریچارد مایلز، به طرفداری 
از حزب کمونیســت چین، مســیر بحث را به 

موضوع امنیت ملی منحرف کرد.
موریســون از طرف دیگر از پاســخگویی 
دولتــش در صورت تالش چین بــرای ایجاد 
پایگاه نظامی در جزایر سلیمان در اقیانوس آرام 
خودداری کــرد و گفت که دولت او نمی تواند 
در امور داخلی جزایر سلیمان دخالت کند اگر 
چه این موضوع را بــا رهبران آمریکا در میان 

گذاشته است.
این در حالی است که آلبانیز بعد از مناظره 
به خبرنگاران گفته بود: اســکات موریســون 
چیــزی جز فریاد زدن نــدارد که بیان کند. او 
فقــط داد زدن را بلــد اســت و در تمام مدت 

مناظره همین کار را انجام می داد.
این مناظره درست زمانی اتفاق افتاد که یک 
نظرسنجی نشان می داد حزب کارگر در صدر 
نظرســنجی های انتخابات باقی مانده است و 
 »The Australian- نشریه »ِد استرالیایین
نیز یک نظر ســنجی را منتشر کرد که همین 

موضوع را نشان می داد.
در طــول مبــارزات انتخاباتی هــر یک از 
طرفین رقابت، شــعارهای خاص خودشان را 
دادند از جمله حزب سبزها با دادن وعده انجام 
اقدامات ســختگیرانه برای مقابله با تغییرات 
آب و هوایی، لغو بدهی دانشــجویان، گسترش 
خدمات پزشــکی از جمله تحت پوشش قرار 

دادن هزینه دندانپزشکی از جوانان به ویژه رای 
اولی ها از مردم تقاضا کرد در پای صندوق های 

اخذ رای حاضر شوند.
حزب ســبزها برای برنده شــدن در حوزه 
انتخاباتی رایان )Ryan( در کوئینزلند تالش 
می کند. کرسی نمایندگی این حوزه با ۶ درصد 
اختالف، در اختیار جولیان ســیمونز از حزب 
لیبرال نشنال قرار دارد. در این حوزه حدود ۹ 

هزار رای اولی نام نویسی کرده اند.
در مقابل حزب کارگر اعالم کرده است که 
با هدف مقابله با کمبود کادر آموزشی و افزایش 
استانداردهای آموزشــی مبلغ ۱۴۶.۵ میلیون 
دالر در قالــب یــک طرح ۴ ســاله اختصاص 
می دهد که بر اساس آن به دانشجویان مایل به 
ادامه تحصیل و ورود به عرصه آموزش، ساالنه 

تا سقف ۱۲ هزار دالر پرداخت می شود.
پیشــنهاد حــزب کارگــر اســترالیا برای 
تخصیــص ۴۰۰ میلیون دالر به منظور تجهیز 
و نوسازی مرکز درمانی فالیندرز در بوثبی، در 
صورت پیروزی در انتخابــات فدرال، از طرف 
دولت استرالیای جنوبی با استقبال مواجه شد. 
قرار است ۵۰ درصد هزینه اجرای این طرح از 

طرف دولت ایالتی تامین شود.
با وجود اینکه آلبانیــزی از افزایش حداقل 
دســتمزد برای همگامی بــا افزایش تورم که 
در ســطح ۵.۱ درصد قــرار دارد حمایت کرد، 
موریسون امروز قرار است یک وعده انتخاباتی 
۵۰ میلیون دالری را برای توسعه فناوری جدید 

در بخش انرژی اعالم کند.

اسکات موریسون نخســت وزیر استرالیا و 
آنتونی آلبانیزی رهبر جناح اپوزیسیون پیش از 
مناظره نهایی تلویزیونی در چهارشنبه شب، در 
سیدنی کارزار انتخاباتی خود را ادامه می دهند.

افزایش دستمزد  افزایش حداقل دستمزد، 
کارگران شاغل در بخش مراقبت از سالمندان 
و اصالح بخش آموزش دوران کودکی با هدف 
افزایش مشارکت زنان در محل کار، بخشی از 
برنامه حــزب کارگر برای مقابله با هزینه های 
در حال افزایش زندگــی و در صورت پیروزی 
آنتونی آلبانیزی در انتخابات آتی فدرال خواهد 

بود.
در حالی که ۱۰ روز تا انتخابات فدرال باقی 
مانده است و شرایط سخت تر شده است، رهبر 
جناح مخالف برنامه های خود را برای افزایش 
میزان دســتمزدها و بهبود وضعیت اقتصاد به 

نمایش می گذارد.
این در حالی اســت که اســکات موریسون 
نخست وزیر استرالیا نیز وعده سرمایه گذاری 

در انرژی پاک را می دهــد. آلبانیزی در گفت 
وگو با برنامه ۷.۳۰ از شبکه ABC در شب سه 
شنبه گفت که افزایش حمایت حزب کارگر از 
بخش مراقبت از کودکان باعث می شود تا زنان 

بیشتری به نیروی کار بازگردند.
وی همچنین از افزایش حداقل دســتمزد 
برای همگامی با افزایش تورم که در سطح ۵.۱ 
درصد قرار دارد حمایت کرد. میزان تورم کنونی 

باالترین سطح در دو دهه اخیر است.
رهبر اپوزیسیون گفت که با افزایش هزینه 
های زندگی، زندگی مردم با دستمزدهای راکد 

»غیرقابل تحمل« است.
آلبانیزی و موریسون چهارشنبه شب برای 
ســومین و آخرین مناظره تلویزیونی در شبکه 

هفت با هم روبرو خواهند شد.
همزمان با نزدیک  تر شدن به زمان انتخابات، 
نظر ســنجی  های جدید حاکی از آن است که 
حــزب کارگر از دولت ائتالفی لیبرال-ملی گرا 

پیشتر است.

سرزمین کانگوروها در انتظار انتخابات

برنامه پکن برای تصرف تایوان تا سال 2030

»آوریل هاینز« مدیر اطالعات ملی 
آمریکا مدعی شد چین قدرت نظامی 
مورد نیاز خود را برای حمله و تصرف 
تایوان تا سال ۲۰۳۰ میالدی یا حتی 

زودتر تقویت می کند.
واشنگتن تایمز نوشت که این مقام 
ارشــد اطالعاتی آمریکا تهدید چین 
علیه تایوان را »بسیار جدی« توصیف 

کرد. هاینز در جلســه سنا مدعی شــد رهبران چین از حمله روسیه به اوکراین 
درس می گیرند اما همچنان مصمم هســتند تایوان را ترجیحا از طریق تسلیم 

شدن دولت این کشور تصرف کنند.
پکن این جزیره را با تقریبا ۲۴ میلیون نفر ســکنه بخشــی از چین قلمداد 

می کند و از تالش های آمریکا برای تقویت منابع دفاعی تایوان خشمگین است.
هاینز در جلسه کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای آمریکا درباره تهدیدهای 
جهانی فزاینده علیه امنیت آمریکاگفت: از نظر ما آنها تالش می کنند در موقعیتی 
قرار گیرند  که بتوانند تایوان را تصرف کنند.   من فکر می کنم که اوضاع از حاال 

تا سال ۲۰۳۰ بحرانی و بسیار وخیم است.
ادعای قصد پکن برای حمله به تایوان تاکنون بارها از سوی مقامات آمریکایی 
مطرح شده است. فیلیپ دیویدسون فرمانده سابق ستاد فرماندهی هند اقیانوس 
آرام ســال گذشته مدعی شد چین می تواند تا پایان دهه کنونی تایوان را تصرف 
کند. جان آکیلینو جانشــین او نیز گفت این حمله ممکن اســت تا قبل از سال 

۲۰۳۰ انجام شود.
واشــنگن تایمز نوشت: توانمندی های نظامی آمریکا و تایوان می تواند در این 
تصمیم چین موثر باشد. این توانمندی ها در سایه حمله روسیه به اوکراین تقویت 

شده است.
هاینز پیش بینی حمله نظامی چین به تایوان را برای دستگاه های اطالعاتی 
دشــوارتر از حمله روســیه به اوکراین توصیف کرد. تحلیلگران آمریکایی و کاخ 

سفید در دولت بایدن بارها قبل از حمله روسیه به اوکراین هشدار داده بودند.
اکسات بارِیر مدیر سازمان اطالعات دفاعی آمریکا گفت این امکان وجود دارد 
که چین درگیری ها در اوکراین را فرصتی برای حمله به تایوان قلمداد کند. با این 
حال ارزیابی های سازمان اطالعات دفاعی آمریکا نشان می دهد که چین ممکن 

است اکنون آمادگی این حمله را نداشته باشد.
باریرر مدعی شــد چین تایوان را تهدید می کنــد و همچنان به فعالیت های 
نظامــی تحریک آمیز خود از جمله  حملــه هواپیماهای جنگی به مناطق دفاع 

هوایی تایپه ادامه می دهد.
این ژنرال آمریکایی گفت: چین بســرعت نیروهــای نظامی خود را در همه 
زمینه ها از جمله سالح های سایبری و فضایی تقویت می کند که این امر توازن در 

بازداندگی در تنگه تایوان را به هم می زند.
پیشــتر ویلیام برنز رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( مدعی شده 
بود که  شــی جین پینگ رئیس جمهوری چین عزم خود را برای بازپس گیری 

جزیره تایوان جزم کرده است.
رئیس ســیا در مصاحبه با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز گفت: حتی برای 
یک لحظه هم فکر نمی کنم که تصمیم شــی جین پینگ برای بدســت آوردن 

کنترل تایوان در طول زمان از بین رفته است.
رئیــس جمهوری چین اعالم کــرده که بازپس گیری تایــوان هدف اصلی 

سیاست های این کشور در »نوسازی« ملی است.
چین اســتفاده از نیروی نظامی علیه تایوان را رد نکرده است. این جزیره در 
سال ۱۹۴۹میالدی طی یک جنگ داخلی که شاهد عقب نشینی نیروهای ملی 
گرای چینی به جزیره واقع در ۱۰۰ مایلی ســواحل جنوب شرقی چین بود، از 

سرزمین اصلی جدا شد.

استراتژیک

افزایش فعالیت نئونازی های آلمان
آمار ساالنه وزارت کشور آلمان نشان می دهد که گروه های افراطی در سال 

گذشته میالدی صدها بار اقدام کینه توزانه علیه مسلمانان انجام داده اند.
به گزارش ساالنه وزارت کشور آلمان نوشت که نئو نازی ها و دیگر گروه های 
راستگرای افراطی در سال گذشته میالدی ۲۱ هزار و ۹۶۴ فقره جرم و جنایت 

مرتکب شده اند.
آمار ثبت شده پلیس نشــان می دهد که در سال ۲۰۲۱ بیش از یک هزار 
فقره اقدام خشــونت آمیز، افزون بر ۷۰۰ اقدام کینه توزانه علیه مســلمانان و 
۴ هزار و ۷۳۵ فقره ضدیت با بیگانگان به دســت گروه های راستگرای تندرو 

انجام شده است.
نانســی فیزر وزیر کشور آلمان با اشــاره به افزایش شدید اقدامات ستیزه 
جویانه علیه پیروان برخی ادیان، راســت گرایان تندرو را بزرگترین خطر علیه 
دموکرسی این کشــور خواند و گفت که جرایم کینه توزانه مایه سرافکندگی 
آلمان است. تارنمای رادیو آلمان به تازگی خبر داده بود که اکثریت آلمانی ها 
اذعان دارند که در جامعه این کشور نژادپرستی وجود دارد. از سوی دیگر، ۷۰ 
درصد پاســخ دهندگان به نخستین تحقیق ملی درمورد تعبیض و نژادپرستی 

در آلمان گفتند که حاضرند علیه نژادپرستی مبارزه کنند.
بر اســاس این تحقیق، بیشتر افرادی که در معرض تبعیض قرار می گیرند 
با رنگ پوســت یا رنگ موی متفاوت و یا مشخصه های متمایز فرهنگی مانند 

چادر یا نام خارجی هدف آزار و اذیت قرار می گیرند.

فرش قرمز برای بازگشت ترامپ به توییتر
»جک دورســی« بنیان گذار رســانه اجتماعی توییتر اعــالم کرد، با ایالن 
ماســک مالک جدید این شرکت در خصوص احیای حســاب کاربری دونالد 

ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا موافق است.
به گزارش اکســیوس، دورسی سه این ممنوعیت را یک »تصمیم تجاری« 
اشتباه خواند و با نظر ماسک مبنی بر اینکه ممنوعیت های دائمی در مواردی 
که به فعالیت غیرقانونی یا حســاب های جعلی مربوط نمی شــوند،  نامناسب 

است. 
دورســی در پیامی گفت: من موافقم. برای محرومیت های دائمی مواردی 
مانند فعالیت غیرقانونی، حســاب های جعلی یا ســوء استفاده از شبکه وجود 
دارد اما به صورت کلی محرومیت های دائمی یک شکســت ما محسوب شده 

و موثر نیست.
»ایالن ماسک« مالک جدید رسانه اجتماعی توییتر اعالم کرد که به ترامپ 

رئیس جمهور پیشین آمریکا اجازه خواهد داد به توییتر بازگردد.
 ماســک در یک کنفرانس بــا موضوع آینده صنعت خودروســازی گفت: 
محرومیت های دائمی از توییتر باید بســیار نادر باشد و برای حساب هایی که 

ربات  هستند یا کالهبرداری می کنند و جعلی هستند به کار روند. 
وی افــزود: مــن فکر می کنم ممنوع کردن دسترســی دونالــد ترامپ به 
توییتر کار درســتی نبود و یک اشــتباه بود، زیرا بخش بزرگی از آمریکا را با 
توییتر بیگانه کرد و در نهایت منجر به خاموش شــدن صدای ترامپ نشد. من 

محرومیت دائمی را لغو می کنم. 
در همین حال رئیس جمهور پیشین آمریکا ماه گذشته اعالم کرد حتی اگر 

ماسک موافقت خود را اعالم کند، وی به توییتر باز نخواهد گشت. 
ماه گذشــته خبر توافق ماسک و شرکت توییتر برای فروش این شرکت به 

این میلیاردر آمریکایی به قیمت ۴۴ میلیارد دالر، در رسانه ها خبرساز شد. 
بــه گزارش ایرنا، توییتر، فیس بوک و یوتیوب در ژانویه ۲۰۲۱ اندکی پیش 
از پایان دوران ریاســت جمهوری ترامپ، حســاب های کاربری او را مســدود 
کردند. دلیل اصلی این مساله حمله حامیان ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا 
در ششــم ژانویه ۲۰۲۱ بود. البته همدردی ترامپ با حمله کنندگان به کنگره 

نیز در این مساله بی تاثیر نبوده است. 
ترامپ در آن زمان مدعی شــده بود که برنده انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا شــده اســت و با ادعای تقلب در انتخابات فضای سیاســی آمریکا را 
ملتهب کرد.  توییتر برای ترامپ که دارای بیش از ۸۰ میلیون دنبال کننده بود 
بزرگ ترین ســرویس اطالع رسانی و ارتباطی محسوب می شد. او مدت زیادی 
اســت که به مسدود شدن حســاب کاربری خود در توییتر اعتراض دارد و در 

این مورد در حال مبارزه است.
با انتشار خبر خرید توییتر به دست ماسک، گمانه زنی ها از بازگشت ترامپ 
به توییتر مطرح شد اما وی روز دوشنبه )۵ اردیبهشت( در گفت وگو با شبکه 
ســی ان بی سی گفت: از طرز برخورد توییتر ناامید شدم. به توییتر بازنخواهم 

گشت.

پولیتیک

رویداد

منابع نزدیک به مقتدا صدر روز سه شنبه اعالم کردند، 
نمایندگان مستقل در پارلمان عراق به پیشنهاد مقتدا صدر 
برای پیوستن به ائتالف سه جانبه )صدر، مسعود بارزانی و 
محمد الحلبوسی( و مشارکت در تشکیل دولت جدید این 

کشور پاسخ رد دادند.
به گزارش ایرنا، »حســن العذاری« رئیس فراکســیون 
جریــان صدر در پارلمان عراق با انتشــار توئیتی گفت: »با 
وجــود فرصتی که در اختیــار نمایندگان مســتقل برای 
تشــکیل دولت و نخســت وزیری دادیم اما پاسخ برخی از 
آنها منفی بوده اســت.« در همین راســتا »مازن الزیدی« 
روزنامه نگار و صاحب نظر سیاســی عراق در توئیتی گفته 
اســت که نمایندگان مســتقل از »ائتالف امتداد و نســل 
جدید« و قبل از اینها، »اشــراقه کانون« طرح مقتدا صدر 
را مبنی بر شــکل گیری یک ائتالف از مستقل ها با دستکم 

۴۰ نماینده، ناکام گذاشــتند تا ائتالف سه جانبه همچنان 
در تنگنای خود ســرگردان بماند. به گفته او، مقتدا صدر و 
متحدان سیاســی جریان صدر برای سومین بار در پیشبرد 
طرح های سیاسی خود در عراق با شکست مواجه شدند. در 
عین حال حسن العذاری از جریان صدر گفته است که ما به 
خط مشی اصالحی خود ادامه می دهیم زیرا کشمکش ما نه 
برای تقسیم غنائم قدرت بلکه چیزی جز اصالحات نیست. 
العذاری، تشکیل دولت اکثریت ملی به دور از تقسیم قدرت 
و اجتناب از توافقات سیاســی را بارزترین نمود اصالحات 
برشمرده است. مقتدا صدر به دنبال طرح اخیر ائتالف رقیب 
معروف به »چارچوب هماهنگی« )متشکل از احزاب شیعه 
و متحدان آن از جمله حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق 
و تعــدادی از نمایندگان مســتقل در پارلمان(، یک طرح 

جایگزین را مطرح کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه پیرامون 
فرمان دولت موقت طالبان درباره پوشاندن چهره زنان افغان 
در مکان هــای عمومی جلســه برگزار می کنــد. به گزارش 
خبرگزاری »رویترز«، نماینده نروژ در ســازمان ملل متحد 
که درخواست برگزاری جلســه غیرعلنی در شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد درباره »افزایش محدودیت های آزادی 
زنان و دختران » در افغانســتان را ارائه کرده اســت، گفت: 
»دبورا لیونز« فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان 
قرار اســت فردا پنجشنبه گزارشــی به  ۱۵ عضو این شورا 
درباره مسائل اخیر زنان در افغانستان و فرمان طالبان درباره 
پوشــاندن چهره زنان در انظار عمومــی ارائه کند.  در قانون 
پیشــین طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نیز زنان می بایست 
چهره خود را می پوشاندند، اجازه کار نداشتند و رفتن دختران 
به مدارس ممنوع بود. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره این 

گروه در ماه اوت سال گذشته در افغانستان، آنها وعده دادند 
که به حقوق زنان احترام می گذارند.  با این حال در ماه مارس 
طالبان از گفته خود درباره بازگشایی مدارس  دختران سرباز 
زدنــد و اعالم کردند مدارس  دختران تــا طرح برنامه هایی 
مطابق با قوانین اسالمی تعطیل خواهد بود.سپس روز شنبه 
»هیبت اهلل آخوندزاده« رهبر طالبان اعالم کرد اگر زنی بیرون 
از خانه چهره اش را نپوشــاند، پدر و یا همســرش با جریمه 
ای از جملــه اخراج از نهادهــای دولتی یا محکومیت زندان 
مواجه خواهد شد.  بیشتر زنان در افغانستان به دالیل مذهبی 
حجاب دارند اما در مناطق شهری مانند کابل زنان چهره خود 
را نمی پوشانند. روز یکشنبه »عاکف مهاجر« سخنگوی وزارت 
امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان در پاسخ به 
واکنش های یوناما و دیگر سازمان های جهانی نسبت به طرح 

»حجاب اسالمی« این وزارتخانه، اعالم کرد. 

ورود شورای امنیت به موضوع زنان در افغانستانمخالفت مستقل های پارلمان عراق با مقتدی صدر


