
در نتیجه ورود دادگاه الهه به پرونده جنایت جنگی اسرائیل در غزه

 کدام مقامات صهیونیست 
در معرض بازداشت هستند؟

روزنامه چاپ سرزمین های  یک 
و  نخست وزیر  نوشت،  اشغالی 
پیشین  و  کنونی  جنگ  وزرای 
رژیم صهیونیستی ممکن است 
از سوی دیوان کیفری بین المللی 
کنند.  دریافت  بازداشت  حکم 
به گزارش فارس، به این دلیل که 
بین المللی  کیفری  دیوان  منابع 
ــازرس،  )بـ منابع  مــحــدودیــت  بــا 
دادستان و قاضی( مواجه است، ممکن است نتواند بیش از 10 نفر 

را محکوم کند.
محدودیت های این دادگاه بین المللی موجب شده روند رسیدگی به 
برخی پرونده های آن، سال ها به طول انجامد. مقامات صهیونیستی 
که ممکن است با محکومیت روبه رو شوند در سه دسته قرار می گیرند.
ــزارش، نــخــســتــیــن دســـتـــه، کــســانــی هــســتــنــد کـــه در  ــ ــ بــنــا بـــر ایـــن گ
تصمیم گیری های مربوط به جنگ غزه در سال ۲01۴ نقش داشته اند. 
دسته دوم کسانی که در بحران مرزی غزه دخیل بوده اند و دسته سوم 
نیز کسانی  هستند که در تصمیم گیری درباره گسترش شهرک سازی ها 

نقش داشته اند.
این روزنامه افزود: »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ارتش  ستاد  رئیس  گانتز«  »بنی  و  می گیرد  جای  دسته  سه  هر  در 
وقت و »موشه یعلون« وزیر جنگ این رژیم در زمان جنگ غزه نیز 

بیشترین احتمال دریافت حکم بازداشت را دارند.
برای  غزه  در جنگ  دخیل  ارتش  فرماندهان  است شناسایی  ممکن 
دادگاه الهه دشوار باشد اما فردی نظیر »آفر وینتر« که بارها درباره 
نقشش در جنایت »جمعه سیاه« در غزه سخن گفته، ممکن است 

در لیست محکومان قرار گیرد.
دیوان الهه در حالی تحقیقات علیه صهیونیست ها را از سر گرفته که 
1۲ شهریور امسال، »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه پیشین آمریکا 
و  دادگــاه الهه  بن سودا« دادستان  اعالم تحریم هایی گفت: »فاتو  با 
و حوزه های  و همکاری ها  روابط  رئیس بخش  »فاکیسو موچوچوکو« 

قضایی مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند.
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)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 همزمان با افزایش نرخ مبتالیان، اتحادیه اروپا مانع صادرات واکسن به استرالیا شد

همه با هم برابرند، اروپایی ها برابرتر!
 جهان  دولــت ایتالیا روز پنجشنبه جلو 
یک محموله واکسن کووید1۹ را که قرار بود 
به استرالیا فرستاده شود، گرفت. به گزارش 
یورونیوز، این نخستین بار است که یک کشور 
عضو اتحادیه اروپا از سازوکار جدید کنترل 
صادرات این اتحادیه استفاده می کند. انسا، 
خبرگزاری ایتالیا گزارش داد محموله متوقف 
شده که قــرار بود به استرالیا بــرود، شامل 
بیش از ۲۵0 هــزار دُز واکسن بــوده است.

رخ  حالی  در  اروپـــا  توسط  واکسن  احتکار 
مــی دهــد کــه پیش بینی  مــی شــود در میانه 
رقابت شدید موجود بر سر واکسیناسیون، 
تنش و کینه توزی میان کشورها تشدید شود.
این قــاره با 3۵ میلیون مبتال از نظر تعداد 
مبتالیان به کرونا در رتبه نخست جهان قرار 
گرفته است. پس از اروپا، آمریکای شمالی 
با 33 میلیون مبتال در جایگاه دوم ایستاده 
است. ۴۵ کشور از ۵1 کشور اروپایی چند 
واکسن های  با  را  واکسیناسیون  مــاه اســت 
تولید شرکت های غربی آغاز کرده اند اما هنوز 

تفاوت معناداری در آمارها دیده نمی شود.
به  توجه  با  هم  بهداشت  سازمان جهانی 
وضعیت حاد اروپا هشدار داد شمار موارد 
تأیید شده ابتال به کووید1۹ در هفته گذشته 
در این قاره بیش از یک میلیون نفر افزایش 

یافته است. 
هانس کلوگه، مدیر منطقه ای سازمان جهانی 
بهداشت در اروپــا به خبرنگاران گفته این 
رقــم نسبت به هفته پیش از آن، افزایش 

6درصدی داشته و به کاهش امیدوارکننده 
در این قاره پایان داده است. تجدید حیات 
ویروس کرونا به ویژه در اروپای مرکزی و شرقی 

بسیار جدی گزارش شده است.
کلوگه به فشارهای مداوم بر بیمارستان ها و 
کادر درمانی اشاره کرد و گفت: »با گذشت 
یک سال از شروع همه گیری، سیستم های 
شرایطی  چنین  در  نباید  مــا  بهداشتی 
باشند«. وی از کشورهای اروپایی خواست 
مختلف،  مـــوارد  در  احتیاط  ها  افــزایــش  با 

بهبود تست های تشخیصی کرونا، ردیابی 
تسریع  و  مبتال  افـــراد  قرنطینه  تماس ها، 
اصول  به  شهروندان،  کــردن  واکسینه  در 
برگردند. در حال حاضر ۲۴.۵ درصد از کادر 
درمانی در ۲0 کشور به طور کامل )با دو دز( 

واکسینه شده اند.

دست به دامن واکسن روسی؟»
اروپــا،  در  اخیر  هفته های  رخ داده  اتفاقات 
سبب شده مقامات این قاره بررسی واکسن 

روسی اسپوتنیک را هم آغاز کنند. باوجود 
دیگر  از  پیش  روســیــه  دانشمندان  اینکه 
واکــســن شدند  بــه ساخت  موفق  کشورها 
اما اتحادیه اروپا تاکنون بررسی این واکسن 
انتظار  اروپایی  بــود. مقامات  آغــاز نکرده  را 
داشتند واکسن های فایزر بیونتک و همچنین 
را  آن هــا  نیاز  بتواند  آسترازنکا  آکسفورد- 
واکسن های ساخت  گویا  امــا  کند.  برطرف 
اروپا و آمریکا کارایی الزم را نداشته یا اینکه 
سرعت تولیدشان به اندازه کافی باال نیست.

وزارت خارجه آمریکا: 

 بحران یمن 
راهکار نظامی ندارد

وزارت امور خارجه 
کرد  اعــالم  آمریکا 
به همکاری خود با 
برای  طرف ها  همه 
بـــه راه  دســتــیــابــی 

حل سیاسی در یمن و آتش بس دائمی 
ادامــه خواهد داد. به گــزارش المیادین، 
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا پنجشنبه شب گفت: ما همچنان 
به اعمال فشار علیه حوثی ها برای توقف 
حمالت مــداوم به طــرف سعودی ادامــه 
»اصلی  شــد:  مدعی  وی  داد.  خواهیم 
دارد  اعتقاد  آن  بــه  متحده  ــاالت  ایـ کــه 
این است که هیچ راه حل نظامی برای 
درگیری در یمن وجود ندارد. این موضوع 

در جهان مشخص شده است«.
پرایس عنوان کرد: به همین دلیل، بایدن 
پس از تصدی ریاست جمهوری تأکید 
کرد یکی از اهداف اصلی وی حمایت از 

تالش های نماینده سازمان ملل است.

ماریا زاخارووا:

به زودی آمریکا را 
خوشحال می کنیم

وزارت  سخنگوی 
امور خارجه روسیه 
در  جـــمـــعـــه  روز 
گفت:  اظـــهـــاراتـــی 
زودی  بـــه  مــســکــو 

پاسخ  در  سیاه  لیست  یک  انتشار  به 
پرداخت.  آمریکا خواهد  به تحریم های 
به گــزارش تــاس، ماریا زاخـــارووا در یک 
پرسشی  به  پاسخ  در  تلویزیونی  برنامه 
درباره تحریم های اخیر آمریکا گفت: با 
توجه به نحوه عمل آن هــا از جمله این 
حقیقت که آن ها همه لیست ها را یکجا 
منتشر کردند من فکر می کنم ما به زودی 
آن ها را خوشحال خواهیم کرد. کارهایی 
در دست انجام است. فکر نکنید اگر ما 
از چیزی حرف نمی زنیم هیچ کاری نیز 

انجام نمی شود.

یک مقام آمریکایی به سی ان ان گفت س
جامعه اطالعاتی این کشور در حال تحقیق 
درباره هرگونه ارتباط میان قانون گذاران و 
آشوبگرانی است که در ششم ژانویه به 

ساختمان کنگره حمله کردند. 
یک شبکه عبری زبان از رزمایش های س

جدید ارتش رژیم صهیونیستی به منظور 
آمادگی برای جنگ احتمالی با غزه خبر داد.

مخالفت س اعـــالم  ضمن  چین  دولـــت 
قاطعانه با هرگونه فعالیت جدایی طلبانه 
در تایوان، گفت به دنبال ارتقای صلح و 
بهبود روابط در سراسر تنگه تایوان و اتحاد 

چین است.
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بایدن علیه چین، ترامپی دیگر است
آمریکا،  جمهور  رئیس  عنوان  به  بایدن  انتخاب  از  پس  بالفاصله 
واشنگتن  در  دولــت جدید  با  ارتباط  برقراری  به  اقــدام  پکن  مقامات 
قــرارداد تجاری که  نموده و احتمال مذاکره مجدد درباره مرحله اول 
مورد بحث  را  رسیدند  توافق  به  آن  مورد  در  دو کشور  سال گذشته 
قرار دادند. براساس این قرارداد، چین با افزایش میزان خرید کاالها 
و خدمات آمریکایی به ارزش ۲00 میلیارد دالر، در سال ۲0۲0 و ۲0۲1 
ویروس کرونا  فراگیری  اثرات  اما  به سال ۲017 موافقت کرد.  نسبت 
و همچنین سردی روابــط بین دو کشور مانع رسیدن به اهــداف این 
اقتصاد  بر تحلیل مؤسسه  بنا  اســت.  آن هــا شــده  از ســوی  ــرارداد  قـ
تنها  قــرارداد،  این  در سال نخست  آمریکا، چین  پترسون  بین الملل 
باوجود عمل  و  انجام رسانده  به  را  اهــداف خرید خود  از  ۵8 درصد 
مورد  در  گندم،  و  پنبه  گوشت، غالت،  قبال خرید  در  تعهداتش  به 
 خرید سویا و برخی دیگر از محصوالت کشاورزی اقدامی نکرده است. 
برپایه اعالم این مؤسسه، خرید چین در زمینه محصوالت انرژی از 
آمریکا نیز کاهش پیدا کرده و تنها به ۴0درصد تعهدات سال ۲0۲0 
از  نظر  صرف  اقتصادی،  کارشناسان  اعالم  بنابر  است.  نموده  عمل 
مرحله نخست قرارداد تجاری چین و آمریکا، پکن تقاضای بیشتری 
خود  اقتصادی  شرایط  بنابر  و  داشته  آمریکایی  کاالهای  به  نسبت 
با توجه به  اما  از این کشور را نیز داراســت،  افزایش واردات  توانایی 
وضعیت فعلی روابط بین دو کشور عمل کردن چین به تعهداتش ذیل 

این قرارداد موضوع دیگری است.
اعــالم کرد  ــر خــارجــه چین در دسامبر ســال گذشته  وزی یــی،  وانــگ 
چین ظرفیت تقاضای خرید کاالهای آمریکایی به میزان بیشتری را 
داراست، اگرچه این تقاضا و ظرفیت تنها شامل اقالمی می شود که 
چین واقعاً به آن ها نیاز دارد یا آن ها را می خواهد. او گفت جبران و 
اصالح تراز تجاری بلندمدت بین دو کشور نیازمند زمان است. وزیر 
یک  مــورد  در  مذاکره  مجدد  آغــاز  پیشنهاد  همچنین  چین  خارجه 
قرارداد سرمایه گذاری بین دو کشور را که در دوران باراک اوباما کلید 
خورده بود مطرح کرد، اما به نظر می رسد بایدن خواهان ادامه موضع 
سختی که سلف او، دونالد ترامپ در قبال چین در پیش گرفته بود، 
تأیید  آمریکا، در جلسه  تجاری  نمایندگی  نامزد  تای،  کاترین  است. 
قــرارداد  در  که  خود  خرید  تعهدات  به  باید  چین  گفت  صالحیتش 
بین الملل،  روابــط  ناظران  کند.  عمل  نموده،  موافقت  آن ها  با  تجاری 
قبال چین  بایدن در  پیام سیاست تجاری  را شدیدترین  تای  نظرات 
دانسته اند. تای هیچ صحبتی در خصوص امکان و احتمال تعدیل 
سیاست ها نکرده و در عوض تنها بر برآورده کردن انتظارات و عمل 
نمودن به تعهدات از سوی چینی ها تأکید کرد. در حالی که پکن در 
راستای حفظ ارتباطات با آمریکا و برهم نخوردن آن، حاضر به موافقت 
با بندهای این قرارداد تجاری و خرید کاالهای آمریکایی بیشتر از نیاز 
و  بایدن امید به تغییر  انتخاب  از  خود، در سال گذشته شده، پس 
تعدیل در سیاست های آمریکا به خصوص در زمینه تجاری داشت. 
اما اکنون که بایدن به دنبال جمع آوری حمایت و پشتیبانی از سوی 
متحدان آمریکا برای مقابله با سوءاستفاده های اقتصادی و اعمال زور 
به کار رفت- است،  ترامپ  بارها در دولت  از سوی پکن -عبارتی که 
تغییر در سیاست های  ایجاد  به  تمایل  بایدن  آمریکای  روشن است 
تجاری ترامپ در قبال چین ندارد. همچنین واشنگتن به تازگی اعالم 
کرد فعالً تعرفه های تنبیهی که توسط دولت ترامپ بر کاالهای چینی 
بسته شده بود را حفظ خواهد کرد تا پس از ارزیابی الزم، در مورد 
اعالم کرد  باره  این  در  وانگ یی  آن ها تصمیم گیری کند.  روند  ادامه 
فعال  توقیف شرکت های  به  بیندازد،  دور  به  را  تعرفه ها  باید  آمریکا 
در زمینه فناوری چینی پایان دهد و اعمال محدودیت بر مؤسسات 

تحقیقات علمی را نیز برطرف کند.
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الیحه اصالح قوانین انتخابات آمریکا در حالی در مجلس 
نمایندگان به تصویب رسید که معاون رئیس جمهور پیشین 
آمریکا آن را تالشی برای تقلب بیشتر در انتخابات بعدی 
کــرده  حمایت  آن  از  کشور  ایــن  جمهور  رئیس  و  توصیف 
است. به گزارش فارس، مجلس نمایندگان آمریکا الیحه ای را 
تصویب کرد که تقریباً تمام جنبه های انتخابات این کشور را 

مورد بازنگری قرار می دهد.
این الیحه با مخالفت شمار زیادی از نمایندگان جمهوری خواه 
روبه رو شد اما در نهایت توانست با ۲۲0 رأی موافق در برابر 
به  باید  الیحه  این  اکنون  شــود.  تصویب  مخالف،  رأی   ۲10
این  در  موجود  اصالحات  برسد.  نیز  تصویب مجلس سنا 
حوزه های  در  حزبی  نامتوازن  تقسیم بندی  شامل  الیحه، 
ایالتی و انتخاباتی، رفع موانع مشارکت در انتخابات و ایجاد 
است.  انتخاباتی  کمپین های  مالی  سیستم  در  شفافیت 
جمهوری خواهان معتقداند اصالحات درنظر گرفته شده در 
این قانون، فقط به سود چپ گرایان و دموکرات ها خواهد بود.

آب در النه جمهوری خوا هان
الیحه انتخابات آمریکا تصویب شد

ــراق،  ــه عــ ــاپ فــرانــســیــس بـ ــ ــا ســفــر پ بـ
از رهــبــر  ــور  ــشـ ــن کـ ــ ایـ نـــخـــســـت وزیـــر 
فـــرودگـــاه  در  کــاتــولــیــک هــای جـــهـــان 
به  کـــرد.  استقبال  بــغــداد  بین المللی 
با  از نشست  پــس  پــاپ  گـــزارش مهر، 
جمهوری  ریــاســت  کــاخ  در  الکاظمی، 
بــا بــرهــم صــالــح، رئــیــس جمهور عــراق 

دیـــدار  دیــنــی  و  آکــادمــیــک  نخبگان  و 
آذرماه  کاتولیک هفدهم  کرد. کلیسای 
گذشته اعالم کرده بود پاپ بین پنجم 
تا هشتم مارس به عراق سفر می کند. 
گفته شــده پــاپ با آیــت هللا سید علی 
سیستانی، مرجعیت عالی قدر شیعیان 

در عراق هم دیدار می کند.

پاپ فرانسیس وارد بغداد شد
برای دیدار با نخبگان دینی عراق

روز  یمن  مسلح  نــیــروهــای  سخنگوی 
در  را  مهمی  مواضع  داد  خبر  گذشته 
پایگاه »ملک خالد« و فرودگاه »ابها« 
بمباران کرده اند. به گزارش قدس، یحیی 
این حمالت  نوشت:  توییتی  در  سریع 
 »۲Kبا سه پهپاد »صماد3« و »قاصف
ــت. ســریــع عصر  ــ ــورت گــرفــتــه اسـ ــ صـ

حمله  یمن  زد:  توییت  هم  پنجشنبه 
در  آرامکو  به شرکت  موشکی جدیدی 
این  انجام داده است. وی گفت:  جده 
بادقت  و  با موشک »قــدس ۲«  حمله 
باال انجام شده است. آذرماه گذشته نیز 
یمن شرکت آرامکو در جده را با موشک 

قدس ۲ هدف قرار داده بود.

حمله دوباره یمن به آرامکو در جده 
یک هفته بحرانی برای عربستان

دریـچـه

ــه ایــنــدیــپــنــدنــت  ــ ــامـ ــ روزنـ
عکس اصــلــی خــود را به 
کشور  وزیـــر  حاشیه های 
بریتانیا یعنی پریتی پتل 
اســت.  داده  اخــتــصــاص 
ــره پــرحــاشــیــه  ــن چـــهـ ــ ایـ

دولت انگلیس تاکنون چندین بار متهم به بدرفتاری، 
سوءاستفاده از قدرت و سوءمدیریت شده و به تازگی یکی 
از کارکنان وزارت کشور بریتانیا که به خاطر بدرفتاری او و 
اجبار به استعفا، علیه دولت شکایت کرده بود، در دادگاه 
با دریافت 340 هزار پوند از ادامه شکایت صرف نظر کرد. 
ایندیپندنت همچنین انتقاد کارگران  بریتانیا پس از اعالم 

افزایش یک درصدی حقوق آن ها را بازتاب داده است.

ریــــــــــــزِن در  ــه  ــ ــام ــ ــن ــ ــاه ــ م
جدیدترین شماره خود در 
گزارشی به آینده نه چندان 
روشن حزب جمهوری خواه 
آمریکا و ظهور چهره های 
پــوپــولــیــســت نـــه چــنــدان 

امیدوارکننده در این حزب می پردازد. این نشریه با چاپ 
ایــن چهره های  از  از »جــاش هالی« یکی  بــزرگ  عکسی 
خبرساز اخیر، نظام پوپولیسمی که او مشغول عرضه آن 
است را مسموم و دنباله روی از شکل عوام گرایی دونالد 
ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا لقب داده و می گوید 
او یکی از چهره هایی است که آینده حزب جمهوری خواه را 

سیاه نشان می دهد.

ایندیپندنت
تایمز  ــورک  ــوی ــی ن روزنـــامـــه 
اوضــاع سخت مراکز کفن 
آمریکا  در  امـــوات  ــن  دف و 
را زیر ذره بین بــرده است. 
این روزنامه گزارش میدانی 
لس آنجلس  در  را  ــود  خـ

تهیه کرده و می گوید کارکنان آنجا که پیش از این نیز از 
لحاظ کاری شرایط خوبی نداشتند، دیگر تحمل این همه 
جنازه جدید را که به خاطر کرونا به این مراکز آورده می شود 
ندارند. نیویورک تایمز همچنین واکسن هایی با یک دُز در 
این کشور را اتفاقی تعیین کننده می داند که می تواند به 
 عقب ماندن بسیاری از افراد کم توان در واکسیناسیون 

پایان دهد.

ریزِننیویورک تایمز

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور


