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ادامه حمالت توپخانه ترکیه به شمال عراق
ارتش ترکیه در ادامه حمالتش به بهانه مبارزه با عناصر گروه مسلح موسوم به 
»پ.ک.ک:، منطقه ای در اســتان دهوک در شمال عراق را هدف حمالت هوایی 
خود قرار داد. هواپیماهای نظامی ارتش ترکیه امروز چهارشنبه منطقه »امیدی« 
در استان دهوک در شمال عراق را هدف حمله قرار دادند. به گزارش شفق نیوز، 
تا کنون، آماری درباره تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این حمله منتشر نشده 
است. ارتش ترکیه عصر دوشنبه هم اطراف روستای »سکیری« در دهوک واقع 
در شمال عراق را بمباران کرد. ترکیه چهارشنبه هفته گذشته، تفرجگاه »پرخی« 
در استان دهوک عراق  را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن ۹ غیرنظامی و 

زخمی شدن ۲۳ نفر شد.
شــورای امنیت ســازمان در پی حمله ترکیه به تفرجــاگاه پرخی، با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که »اعضای شورای امنیت حمله ۲۰ جوالی ۲۰۲۲ به استان 
دهوک عراق را که منجر به کشــته شدن حداقل ۹ غیر نظامی از جمله کودکان 

شده است، محکوم می کنند«.
حمالت جدیــد ترکیه در عمق ۳۰ کیلومتری خاک عــراق اگر چه با بهانه 
سرکوب عناصر گروه مسلح کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( در خاک عراق 
انجام می شود، اما انتشار تصویر کشتن غیرنظامیان به ویژه تصاویر منتشر شده از 
یک کودک کشــته شده در بمباران چند روز پیش ترکیه به شمال عراق، خشم 

شخصیت های عراقی و فعاالن شبکه های اجتماعی را برانگیخت.

ویژه

کتمان همکاری طالبان با القاعده
»سراج الدین حقانی« سرپرست وزارت کشور افغانستان در گفت وگو با یک 

شبکه هندی اظهار داشت القاعده در افغانستان حضور نظامی ندارد.
بــه گزارش خبرگزاری صــدای افغان)آوا( پس از حملــه هواپیمای بدون 
سرنشــین آمریکا به منطقه شیرپور کابل »جوبایدن« رئیس جمهوری آمریکا 

اعالم کرد رئیس گروه القاعده در این حمله کشته شده است.
پــس از این اتفاق مقام هــای دولت موقت طالبان هرچنــد حمله را تائید 

کردند، اما از کشته شدن »ایمن الظواهری« تاکنون چیزی نگفتند.
در این میان »ســراج الدین حقانی« در مصاحبه با یک شبکه هندی گفت 
گروه القاعده در افغانســتان حضور نظامی ندارد و افغانســتان تهدیدی برای 

جهان نخواهد بود.
بــا وجوداین که وزیر امورخارجه آمریکا اعالم کــرد دولت موقت طالبان با 
پناه دادن به رهبر القاعده، توافقنامه دوحه را نقض کرده است اما سراج الدین 
حقانی خاطرنشــان کرد دولت موقت طالبان همچنان به این توافقنامه پایبند 

است و هیچ کشوری از سوی افغانستان تهدید نخواهد شد.
حمله پهپادی روز یکشنبه آمریکا در کابل و کشته شدن »ایمن الظواهری« 

رهبر القاعده در این حمله، سرخط خبرهای رسانه های جهان قرار گرفت.
شبکه خبری الجزیره دیروز )چهارشنبه( به نقل از یک مقام طالبان کشته 

شدن ایمن الظواهری را تأیید کرده است.  

مخالفت جریان صدر 
با درخواست نخست وزیر عراق

جریان صدر عراق مخالفت خود بــا دعوت طرف های مختلف به گفت وگو 
توسط نخست وزیر این کشور را رد کرد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه القدس العربی، جابر الخفاجی، از رهبران 
جریــان صدر در ســخنانی در واکنش به اظهارات اخیــر مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر کشــورش درباره تظاهرات در بغداد مخالفت این جریان با دعوت 

طرف های عراقی به گفت وگو توسط الکاظمی را اعالم کرد.
وی در ایــن باره گفت: ما هیــچ راه حل وصله پینه شــده ای را نخواهیم 
پذیرفت و حاضر بر نشستن بر سر میزگرد نیستیم و نیاز به یک تغییر ریشه ای 

وجود دارد.
الخفاجــی در ادامه تاکید کرد: مردم دیگر حضور دزد را تحمل نمی کنند 
و از زندگی توأم با وابســتگی و دست نشاندگی خســته شده اند و با چشمان 

خودشان می بینند که کشورشان دزدیده می شود.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
دوشنبه شب در سخنانی پس از پایان تظاهرات طرفداران چارچوب هماهنگی 
شیعیان و هواداران جریان صدر اعالم کرد که نیروهای امنیتی باید از اموال و 
دارایی های خصوصی و عمومی و نهادهای رســمی دفاع و مانع هرگونه آسیب 

رساندن به آنها شوند.
وی همچنین از تظاهرات کنندگان خواست تا با نیروهای امنیتی همکاری 

کنند و به نهادهای دولتی احترام بگذارند و نظم عمومی را رعایت کنند.
نخست وزیر عراق افزود: من از همه طرف ها می خواهم که برای رسیدن به 

یک راه حل سیاسی برای بحران کنونی، پشت میز گفت وگوی ملی بنشینند.

خطر بازگشت فاشیسم به ایتالیا
این روزها نام جورجیا ملونی رهبر جناح راست تندرو »برادران ایتالیا« سر 
زبان هاســت که برای نخست وزیری این کشــور خیز برداشته است. منتقدان 
او امــا می گویند که وی هدایت حزبی را برعهده دارد که فاشیســت ها در آن 

نفوذ کرده اند. 
نشــریه پولیتیکو به همین بهانه، در شرح رویدادهای ایتالیا به موضوع قتل 
یک فروشنده خیابانی نیجریه ای در ایتالیا اشاره داشت که در کانون توجهات 
قرار گرفت. این نشــریه در نوشتار خود اینگونه آورد: جنایاتی وجود دارند که 
لحظه ای از تاریخ را مشــخص می کنند. قتل وحشیانه یک فروشنده خیابانی 
نیجریه ای در ایتالیا نیز ممکن است یکی از این موارد باشد. قتل این فروشنده 
در یک شــهر ســاحلی ایتالیا در حالی که مردم این کشــور بــرای انتخابات 
زودهنگام ماه آینده آماده می شوند، اختالف ها در جامعه را آشکار کرده است. 
از نظر برخی، این قتل نتیجه سال ها لفاظی های ضد مهاجرتی سیاستمداران 
جناح راســت با پژواک نگران کننده فاشیســم است. برخی نیز جناح چپ را 

متهم می کنند که می کوشد از یک فاجعه، سرمایه سیاسی بسازد.
به نوشــته این رســانه، این مناقشــه تلخ، حائز اهمیت اســت، زیرا طبق 
نظرسنجی ها، این احزاب ضد مهاجرتی جناح راست در سیاست ایتالیا هستند 
که اکثریت حمایت در انتخابات برای تشکیل دولت جدید را به دست آورده اند.

در راس آنها، جورجیا ملونی رهبر جناح راست تندرو »برادران ایتالیا« قرار 
دارد که در مسیر تبدیل شدن به نخست وزیر بعدی ایتالیا است.

براســاس این گزارش، این یک تغییر رادیکال در سیاســت ایتالیاست که 
خطــرات بالقوه ای را برای اقتصاد این کشــور پس از یــک دوره ثبات تحت 
زمامــداری ماریو دراگی نخســت وزیر مســتعفی ایجاد می کنــد. همچنین 
نگرانی هایــی وجود دارد که ائتالف جناح راســت ایتالیا ممکن اســت اتحاد 
اروپایی را در برهه های حســاس تضعیف کنــد. منتقدان ملونی با اعالم اینکه 
جهان باید در برابر افراطی بودن دیدگاه های وی بیدار شود، نسبت به بازگشت 
روزهای تاریک فاشیسم سال های ۱۹۳۰ هشدار می دهند. ملونی ۴۵ ساله در 
ســن ۱۵ سالگی به عنوان فعال »جبهه جوانان جنبش اجتماعی ایتالیا« وارد 
عرصه سیاســت شد. این گروهی اســت که پس از جنگ جهانی دوم توسط 
فاشیســت های سابق شــکل گرفت. ملونی بعدها حزب راســت میانه سیلویو 
برلوسکونی موسوم به »مردم آزادی« را در مخالفت با حمایت از ماریو مونتی 

تکنوکرات در انتخابات ۲۰۱۳ ترک و حزب برادران ایتالیا را تاسیس کرد.
در این میان، با کاهش موج همه گیری کرونا، مهاجرت به عنوان تکیه گاه 
اصلی جنبش های سیاســی جناح راست در سراسر جهان، بار دیگر به موضوع 

مهم در سیاست ایتالیا بازگشته است.
ماتئو سالوینی رهبر تندرو ضد مهاجرتی حزب لیگ، متحد ملونی و شریک 

احتمالی ائتالف وی است.
ســالوینی در حالی که وزیر کشور ائتالف قبلی ایتالیا بود، کارزاری را علیه 
کشــتی های امدادرســان به مهاجران به راه انداخت. وی به دلیل نگه داشتن 
پناهجویان در قایق ها محاکمه شــد و بسیاری از تالش هایش برای به چالش 
کشیدن ســازمان های غیردولتی، در محافل قضایی ناکام ماند. اما در جریان 
این کارزار انتخاباتی، ســالوینی به موضــوع مهاجرت های غیرقانونی پرداخته 
است. پولیتیکو در ادامه نوشت: با این همه، دالیلی وجود دارد که تصور کنیم 
حتی اگر این گروه، قدرت را در ایتالیا به دست بگیرد، طرح های حزب برادران 
ممکن اســت هرگز محقق نشود. در اصل پیشــنهادهای مهاجرتی این حزب 
در تضــاد با قوانین بین المللی، دریایی و اتحادیه اروپاســت. بعالوه، نهادهای 
دموکراتیک ایتالیا و تعهدات بین المللی این کشــور ممکن است به خودداری 

این گروه از دنبال کردن کج روی چشمگیرش کمک کند.

تروریسم

رویداد

پولیتیک

ناتو در حال ایجــاد برنامه دفاعی جدیدی 
بــرای تقویت قدرت دفاعی شــرق اروپا تحت 
عنوان »سپرگذاری هوایی« است تا برای حمله 

احتمالی روسیه آماده باشد.
به گزارش پایگاه خبــری ایرفورس تایمز، 
ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( که از 
۳۰ کشور تشکیل شده، از دیرباز عملیات های 
»پاسبانی هوایی« و اعزام جنگنده هایش برای 

عقب رانــدن هواپیماهای متخاصم اســتفاده 
کرده، اما برنامه جدید »ســپرگذاری هوایی« 
منحصرا در واکنش به حمله روسیه به اوکراین 

آغاز شده است، کشوری در همسایگی ناتو.
یک مقــام نظامی ناتو بــه ایرفورس تایمز 
گفت: سپرگذاری ناتو یک موضع گیری دفاعی 

موشــکی و هوایی تقویت شده در امتداد جناح 
شرقی این اتحاد اســت که با حمله روسیه به 
اوکراین ایجاد شــده است. این برنامه ماهیتی 
تماما دفاعی دارد. این سیاست جدید، واحدهای 
پدافند هوایی و موشــکی ناهمگون و مختلف 
کشــورهای این اتحاد را - به جای تکیه کردن 

به آن ها به شــکلی جداافتاده و ســازمان دهی 
نشده - تحت فرماندهی ناتو قرار می دهد. ناتو 
اعالم کرد: این طرح یک سپر تقریبا یکپارچه 
فراهم می کند کــه از دریای بالتیک تا دریای 
سیاه را تحت پوشــش قرار داده و به متحدان 
ناتو این امکان را می دهد تا از قلمرو، جمعیت و 

نیروهای این اتحاد بهتر حفاظت کنند. رهبران 
ناتــو می گویند که حمله روســیه به اوکراین 
که اکنون وارد ششــمین ماه خود شده، بنیان 
امنیت اروپا را تغییر داده اســت. یک فرمانده 
نیروهای هوایی ناتو در ۲۱ ژوئیه گفت، حمله 
روسیه بار دیگر به ناتو ثابت کرد که باید قدرت 
دفاعی باال در درازمدت را همچنان در دستور 

کار خود داشته باشد.

برنامه دفاعی جدید ناتو برای حفاظت از جناح شرقی

عقاب  – علــی ودایع:  بین الملل  گروه 
آمریکایی انگشــت در چشــم اژدهــای زرد 
کرده است. خشن ترین الفاظ از سمت پکن در 
واکنش به سفر»نانسی پلوسی« رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان مخابره شده است. 
چین می گوید آمریکا با آتــش بازی کرده اما 

این خاکستر است که می ماند.
پلوســی به محض وارد شــدن به تایوان با 
انتشــار بیانیه ای ادعا کرد که ســفرش نقض 
بیانیه هــای مشــترک آمریکا و چین نیســت 
؛ امــا همه در واشــنگتن می داننــد که اقدام 
آمریکا در حقیقت  نماینــدگان  رئیس مجلس 
به چالش کشــیدن حیثیت چین واحد است. 
در لحظه ورود پلوسی به تایوان ، ۲۱ جنگنده 
مســلح چینی دقیقا روی نوار حائل تایوان به 

پرواز درآمدند.
»هوآ چونینگ« ســخنگوی وزارت خارجه 
چین روز سه شنبه گفت: آمریکا قطعاً مسئول 
خواهد بود و باید بهــای حمله به حاکمیت و 

امنیت چین را بپردازد.
»وانــگ یی« وزیــر خارجه چیــن نیز در 

بیانیه ای با اشاره به تعهد آمریکا از سال ۱۹۷۹ 
به نداشــتن هیچ روابط رسمی با تایوان، گفت: 
طــرف آمریکایی به قول خود در مورد موضوع 
تایوان خیانــت کرده و واشــنگتن بزرگترین 

مخرب صلح و ثبات تنگه تایوان است.
جین پینــگ«  »شــی  گذشــته،  هفتــه 
رئیس جمهــوری چیــن هــم در گفت وگوی 
تلفنی با جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا از 

آمریکایی ها خواست تا »با آتش بازی نکنند.«
ترامــپ«  »دونالــد  ؛  میــان  ایــن  در 
رئیس جمهــوری ســابق آمریــکا، در پلتفرم 
اجتماعی »حقیقت« خود نوشت: »چرا نانسی 
پلوسی دیوانه در تایوان است؟ او همیشه باعث 
دردســر می شود. هیچ کاری را خوب و درست 
انجام نمی دهد )دو استیضاح ناموفق، از دست 

دادن مجلس و غیره(. تماشا کنید!«
چین تایوان را با جمعیتی حدود ۲۳ میلیون 
نفر یکی از استان های خود می داند که از زمان 
پایان جنگ داخلی )۱۹۴۹( از آن کشــور جدا 
شده است. پکن با هرگونه ابتکاری که به تایوان 
مشــروعیت بین المللی بدهد، از جمله هرگونه 

تماس رســمی بین تایوان و ســایر کشــورها 
مخالف است.

نگرانی درباره تشدید تنش 
در همین حال اکنــون یکی از نگرانی های 
جامعه بین الملل بروز تنــش و درگیری بین 
چین و آمریکا به عنوان دو قدرت اتمی است.اما 
اغلب تحلیلگران می گویند که این احتمال - در 

حال حاضر- وجود ندارد.
گفته می شــود که موضع ثابــت چین این 
بوده است که به دنبال »اتحاد مجدد مسالمت 
آمیز« با تایوان اســت و به نظر می رسد ایاالت 
متحده هم تمایلی به کشــیده شدن پایش به 
یک درگیری نظامی پرهزینه در آســیا ندارد و 

بارها اعالم کرده که خواهان جنگ نیست.
»لوید آستین« وزیر دفاع ایاالت متحده هم 
که در نشست ســنگاپور شرکت کرده بود، در 
سخنرانی خود گفت ایاالت متحده از استقالل 
تایوان حمایت نمی کند و خواهان »جنگ سرد 

جدیدی« هم نیست.
نکته اینجاســت که اگرچــه طرفین تالش 
می کنند ســطح تنش ها را کنتــرل کنند اما 

شلیک اشتباه یک گلوله هم ممکن است منجر 
به جنگ یــا انجام حمالت چیــن ، تایوان یا 

آمریکا شود. 
رزمایش جنگی

نکته بارز در خبرهای مخابره شده از پکن، 
پرواز ۲۱ جنگنده مســلح چینــی همزمان با 
سفر رئیس مجلس آمریکا به تایوان بوده است.  
فرماندهی ارتش شــرقی چین سه شنبه شب 
بالفاصلــه پس از فرود پلوســی اعالم کرد که 
مجموعه رزمایش های نظامی با مهمات جنگی 

در اطراف تایوان انجام خواهد داد. 
نشریه »گلوبال تایمز« به نقل از سخنگوی 
حزب کمونیست چین نوشت، ارتش این کشور 
آموزشــی  فعالیت های  و  نظامی  رزمایش های 
مهم از جمله مانورهای شلیک مستقیم را در ۶ 
منطقه در اطراف تایوان از پنجشنبه تا یکشنبه 

انجام خواهد داد. 
این خبرگزاری چینی اطالعیه ای  پیشــتر 
مبنی بــر برگــزاری مانورهــا و فعالیت های 
آموزشی ارتش آزادی بخش خلق چین منتشر 
کرد کــه در آن به مانــور با گلولــه واقعی و 

محاصــره تایوان در شــش منطقــه دریایی و 
هوایی در شــمال، شمال شرق، شرق، جنوب، 

جنوب غرب و شمال غرب اشاره داشت.
»شی یی« ســخنگوی جبهه شرقی ارتش 
آزادی بخــش خلق چین در بیانیــه ای عنوان 
داشــت: »رزمایش مشــترک دریایی و هوایی 
در شــمال، جنوب غربی و جنوب شرقی جزیره 
تایوان برگزار خواهد شد. همچنین، مانورهای 
گلوله و موشــک واقعی در تنگه و در شــرق 
جزیــره تایوان که طی آن از گلوله های دوربرد 
استفاده خواهد شــد، از دیگر مانورهای چین 
است که در اطراف این جزیره برگزار می شود.«
براساس همین گزارش، این بدان معناست 
که جزیــره تایوان از »شــش جهت توســط 
مانورهــای ارتــش آزادی بخــش خلق چین 

محاصره خواهد شد.«
بنا به تصاویر تلویزیون مرکزی چین ، پکن 
با تمام توان نظامی در رزمایش محاصره تایوان 

حاضر شده است. 
تشنج در نشست آ.سه.آن

به موازات تنش های تایــوان ، وزیران امور 
خارجه کشــورهای جنوب شرق آسیا موسوم 
به آ.ســه.آن تالش می کنند ســطح تنش ها را 

کاهش دهند. 
انتظار می رود که سطح توجهات این اجالس 
به وانگ یی وزیر امــور خارجه چین و آنتونی 
بلینکن همتای آمریکایی او معطوف شــود که 
هر دو برای مذاکرات امنیتی منطقه ای آســه 
آن که در روزهای پنجشــنبه و جمعه برگزار 

می شود، به پایتخت کامبوج پرواز کرده اند.
کونگ فوک سخنگوی آسه آن و معاون وزیر 
امور خارجه کامبــوج گفت که در این اجالس 

تالش می شود تنش ها فرو نشانده شود.
وی تاکیــد کرد که وزیران شــرکت کننده 
می کوشند راه هایی را بیابند که این اتحادیه به 
تثبیت اوضــاع در تایوان کمک کند، به نحوی 
کــه اوضاع به رویارویی منتهی نشــود و تب و 
تاب سیاســی بین همه طرف هــای مربوطه را 

تشدید نکند.
آسه آن متشکل از ۱۰ عضو بین کشورهایی 
با مناســبات نزدیک با چین همچون میانمار، 
کامبوج و الئوس و کشــورهایی که نســبت به 
پکن موضعی محتاطانه تر دارند، دو پاره شده 
است. قرار است وزیران در نشست هفته جاری 
آســه آن که برای اولین بار پس از همه گیری 
کرونا به صورت رو در رو انجام می شــود، نبود 
پیشــرفت در طرح مورد توافق این بلوک را به 
عنوان راهی برای رفع مناقشــه میانمار، مورد 

انتقاد قرار دهند.
عالوه بــر بلینکــن و وانگ یی، ســرگئی 
الوروف دیپلمات ارشد روسیه و جوسپ بورل 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز 
در نشســت هایی با همتایان آســه آن شرکت 

خواهند کرد.
انتظار می رود وزیران مربوطه با موضوعاتی 
چون درگیری روسیه و اوکراین، آزمایش های 
موشــکی کره شــمالی و نگرانی های امنیتی 

منطقه ای دست و پنجه نرم کنند.

تایوان پس از سفر پلوسی در محاصره رزمایش جنگی چین قرار گرفت

نمایش خشم اژدهای زرد

نتایج انتخابــات درون حزبــی جمهوری خواهان برای 
انتخابات های ۲۰۲۲ در برخی از ایالت های آمریکا نشــان 
می دهد که نامزدهای مورد حمایت رئیس جمهوری پیشین 
توانســتند بر دیگر رقبای هم حزبی خود پیروز شــده و به 

رقابت های این انتخابات ها راه یابند.
به گزارش رویترز گــزارش داد که نتایج انتخابات درون 
حزبی جمهوریخواهان در ایاالت میشیگان، آریزونا و کانزاس 
نشــان می دهد که رای دهندگان، نامزدهای مورد حمایت 
ترامپ را که از ادعای وی در مورد تقلب در انتخابات ریاست 

جمهوری ۲۰۲۰ نیز حمایت کرده بودند، برگزیدند.
نتایج دیشــب از یک سو نشاندهنده آن است که ترامپ 
زمام امور حزب جمهوری خواه را در دست داشته و از ادعای 
وی در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز 

حمایت می شود و از سوی دیگر، زنگ خطری برای رقبای 
جمهوریخواه احتمالی وی در انتخابات ریاســت جمهوری 

۲۰۲۴ است.  
ترامپ تاکنــون بیش از ۲۰۰ داوطلــب نامزدی حزب 
جمهوریخــواه در انتخابات میانــدوره ای را تائید کرده که 

بسیاری از آنان در رای گیری پیروز شده اند.
انتخابــات میاندوره ای آمریکا ۱۷ آبان امســال و برای 
گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس، ۳۵ ســناتور، ۳۹ فرماندار و 
شماری زیادی از مقام های محلی و ایالتی در سراسر آمریکا 

برگزار می شود.
نتایــج جدیدترین نظرســنجی ها نشــان می دهد که 
جمهوری خواهان با اندکی اختالف )۲ درصد( اکثریت کنگره 

را از دموکرات ها پس خواهند گرفت.

»تد کروز« سناتور راستگرای ایالت تگزاس روز چهارشنبه 
در توییتی با انتقاد از عملکرد اقتصادی جو بایدن ، نوشــت 
کــرد که مردم آمریکا از تورم ناشــی از عملکرد دولت رنج 

می برند.
سناتور جمهوری خواه ایالت تگزاس برای اثبات مدعای 
خود آماری از وضعیت اقتصادی آمریکا ارائه کرد و نوشــت: 
۶۱ درصد از آمریکائیان تمامی حقوق خود را صرف مخارج 
جاری می کنند، بدهی کارت اعتباری افراد ۲۵ ساله و جوانتر 
۳۰ درصد افزایش یافته، ۶۴ درصد از مردم کشور معتقدند 

که پس اندازشان کفاف دوران بازنشستگی را نمی دهد.
وی افزود: بدهی خانواده های آمریکایی در سه ماه گذشته 

به ۱۶ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دالر افزایش یافته است.
تارنمای شــبکه خبری سی ان ان به تازگی در تفسیری 

نوشته بود: تورم باال چیزی است که باعث می شود جو بایدن 
نتواند ریاست جمهوری خود را تداوم بخشد.

نظرسنجی اخیر سی ان ان نشان می دهد که ۷۵ درصد 
آمریکایی ها تورم را باالترین دغدغه اقتصادی خود می دانند 
و فقط ۲۵ درصد از آنها تالش های بایدن برای کنترل تورم 

را تایید می کنند.
از ســوی دیگر ۷۵ درصد دموکرات ها خواستار نامزدی 
فردی غیر از بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ 

آمریکا هستند.
تنها ۳۱ درصد از دموکرات ها و رای دهندگان باالی ۴۵ 
سال، به نامزدی دوباره بایدن عالقه مند هستند و در گروه 
ســنی زیر ۴۵ ســال نیز تنها ۱۸ درصد با این ایده و نظر 

موافقت دارند.

حمله »تدکروز« به کارنامه اقتصادی بایدنپیروزی مهره های ترامپ در انتخابات جمهوری خواهان

انتخابات داخلی حزب محافظه کار بریتانیا که 
تکلیف نخست وزیر آینده این کشور را مشخص 
می کند، به علت نگرانی های امنیتی ناشــی از 
حمالت سایبری احتمالی به تعویق افتاد. در این 
میان گفته می شود که شانس لیزتراس درحال 

افزایش است. 
روزنامه دیلی تلگراف فــاش کرد که پس از 
هشدار »ستاد ارتباطات دولت بریتانیا« به عنوان 
یک سازمان امنیتی و اطالعاتی در مورد اینکه 
هکرها می توانند نتیجه انتخابات را تغییر دهند، 
رای گیری بــرای انتخاب نخســت وزیر بعدی 

بریتانیا به تعویق افتاد.
بر اســاس اعالم حزب محافظه کار بریتانیا، 
اعضای حزب باید برای انتخاب بین لیز تراس و 
ریشی سوناک بسته های رای خود را این هفته 

دریافت می کردند. 
ابتدا برنامه حــزب از این قرار بود که فرایند 

رای گیری به اعضا، هم اجازه رای گیری پستی 
و هم آنالین را بدهد و بعد در صورتیکه نظر آنها 
تغییــر کرد از روش جایگزین برای باطل کردن 

رای قبلی خود استفاده نمایند.
امــا پس از مشــورت با مرکــز ملی امنیت 
سایبری بریتانیا که بخش شنود ستاد ارتباطات 
دولت اســت حزب محافظه کار تصمیم گرفت 
تا بــرای تقویت امنیت در فراینــد رای گیری، 

تغییراتی را ایجاد کند.  
حزب محافظه کار با نگارش یک رایانامه به 
اعضای خود اطالع داد که بســته های انتخاباتی 
آنها در راه اســت اما دیرتر از زمان برنامه ریزی 
شــده به دست آنها می رسد زیرا حزب زمانی را 
برای افزایش امنیت فرایند رای گیری نیاز دارد.

افزایش شانس لیزتراس
براساس نظرسنجی شرکت »یوگاو« که برای 
این روزنامه و میــان اعضای حزب محافظه کار 

انگلیس انجام شــد، لیز تراس وزیر امورخارجه 
این کشور ۳۴ امتیاز بیش از ریشی سوناک وزیر 

دارایی سابق بریتانیا کسب کرد.
نتایج این نظرسنجی که طی پنج روز گذشته 
انجام شده اســت، نشان می دهد که ۶۰ درصد 
اعضای حزب موافق نخســت وزیری لیز تراس 
هستند و تنها ۲۶ درصد به سوناک رای مثبت 

داده اند.
برایــن اســاس، باقی مانده اعضــای حزب 
محافظــه کار انگلیــس نیز همچنــان در حال 
تصمیم گیری هستند و یا در نظر سنجی شرکت 

 نکردند.
بوریس جانسون قرار است ۱۴ شهریور رسما 
از مسند نخست وزیری کنار برود تا قدرت را به 
جانشــین خود که از میان لیز تراس یا ریشــی 

سوناک انتخاب خواهد شد واگذار کند.
گفته می شــود که قرار بود بســته های رای 

گیری روز دوشنبه آینده به دست اعضای حزب 
محافظه کار برسد اما احتماال با تغییر رویه زودتر 
از تاریــخ ۱۱ اوت )۲۰ مــرداد( این مهم امکان 

پذیر نیست. 
حدود ۱۶۰ هزار عضو حزب محافظه کار قرار 
است جانشین بوریس جانسون را انتخاب کنند 
و تکلیف فرد منتخب در روز ۵ ســپتامبر )۱۴ 

شهریور( مشخص خواهد شد. 
روزنامه دیلی تلگراف مدعی شــد که چین، 
روســیه و ایران قباًل به تالش برای تأثیرگذاری 
بر رای گیری ها متهم شــده اند و این کشــورها 
به صــورت علنی بــا اتهام جامعــه اطالعاتی 
آمریکا برای تــالش در مداخلــه در انتخابات 

ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا مواجه هستند.

تعویق انتخاب نخست وزیر بریتانیا

دور جدید تحریم های آمریکا که ســران روسیه را هدف 
می گیرد شامل زنی اســت که در گزارشات خبری از او به 

عنوان معشوقه دیرینه رئیس جمهور روسیه یاد می شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت خزانه داری آمریکا روز 
سه شنبه اعالم کرد که دولت ویزای »آلینا کابائوا«، قهرمان 
سابق ژیمناستیک روسیه در المپیک و یکی از اعضای سابق 
دوما را مســدود و تحریم های دیگری بــر اموال وی اعمال 
کرده اســت. این وزارتخانه همچنیــن اعالم کرد که کابائوا 
رئیس یکی از خبرگزاری های رســمی روســیه است که از 

حمله مسکو به اوکراین حمایت می کند.
»الکســی ناوالنی« فعال حقوق بشر محبوس روسیه و 

منتقدان کرملین مدت ها خواستار اعمال تحریم علیه کابائوا 
بوده انــد و تاکید دارند که خبرگزاری وی در نشــان دادن 
تفســیر غرب درباره این حمله به عنوان کمپین اطالعات 
غلط ســردمدار بوده اســت. انگلیس در مه ســال جاری 
میالدی کابائوا را تحریم کرد و اتحادیه اروپا نیز در ماه ژوئن 
محدودیت هایی را بر سفرها و اموال وی اعمال کرد. آمریکا 
در آوریل سال جاری میالدی تحریم هایی نیز علیه »کاترینا 
تیخونووا« و » ماریا ورونتســوا«، دختران والدیمیر پوتین 
اعمال کرده بود. بعالوه، وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد 
که ویزای ۸۹۳ مقام روس از جمله اعضای ارتش و شورای 

فدراسیون روسیه مسدود خواهد شد.

تارنمای بیزنس اینســایدر در گزارشــی که حکایت از 
ضعف و عقب نشینی اروپا در مقابل روسیه دارد، نوشت که 
اتحادیه اروپا مدعی تالش برای کاهش وابستگی خود به 
انرژی روسیه است، آمارها نشان می دهد واردات گازوئیل 
روسی از سوی کشــورهای اروپایی افزایش داشته است. 
واردات گازوئیل اروپا از روســیه ماه گذشته و همزمان با 
تالش این قاره برای رها شدن از عرضه سوخت مسکو در  

واکنش به جنگ اوکراین، ۱۳ درصد افزایش یافت.
شــرکت رصد کاالهای انرژی موسوم به »ورتکسا « در 
گزارشی اعالم کرد: گازوئیلی که از روسیه به اروپا ارسال 
می شود، نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه در روز از گازوئیلی که 

از منابع غیر روسی وارد می شود بیشتر است. در مجموع، 
واردات گازوئیل روســیه در اروپا از ماه ژوئیه سال ۲۰۲۱ 

میالدی تاکنون  ۲۳ درصد افزایش یافته است.
بیزنس اینســایدر اذعان کرد »افزایش اشــتهای اروپا 
برای گازوئیل روســیه، بر پیچیدگی توقف جریان انرژی 
مسکو همزمان با جنگ اوکراین، تاکید دارد. اتحادیه اروپا 
در اوایل سال جاری متعهد شــد تا ۹۰ درصد از واردات 
نفــت خام از  روســیه  را تا پایان ســال  ۲۰۲۲ کاهش 
دهد، اما از آن زمان تاکنون با قیمت های سرســام آور و 
محدودیت های دستیابی به منابع جایگزین، دست و پنجه 

نرم می کند«.

واردات گازوئیل روسی توسط اروپاتحریم آمریکا علیه معشوقه پوتین


