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یادداشت
عربستان :دیــوان پادشاهی عربستان با صدور
بیانیه ای اعالم کرد که ملک سلمان بن عبدالعزیز
برای انجام برخی معاینات پزشــکی به بیمارستان
رفت .خبرگزاری دولتی عربستان «واس» گزارش
داد که پادشــاه  ۸۶ساله این کشــور برای انجام
معاینات پزشــکی وارد بیمارستان تخصصی ملک
فیصل در جده شد .سلمان بن عبدالعزیز در تاریخ
 ۲۰جــوالی  ۲۰۲۰هم به دلیل «التهاب کیســه
صفرا» در بیمارســتانی در ریاض بســتری شده
بــود که چنــد روز بعد تحت عمــل جراحی قرار
گرفت و سپس در تاریخ  ۳۰جوالی از بیمارستان
مرخص شد.
مصر :جنبش حــزباهلل ضمن ابراز همدردی با
ارتش مصر ،حمله تروریســتی در سینا را محکوم
کــرد.در این بیانیه آمده ،هدف این اقدام گروههای
تروریســتی ضربه به امنیت و ثبات مصر و منحرف
کردن نگاهها از تروریسم صهیونیستی در فلسطین
و نیــز وارد کردن دوباره منطقــه به چرخه فتنه و
درگیریهای داخلی است.حزباهلل در ادامه مواضع
پیشــین خود مبنی بر ضــرورت مقابلــه با تفکر
تکفیری مخرب و مقابله علمای مسلمان با آن و نیز
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در سطح جهان اسالم جهت
مقابله علمی و سیاسی با این پدیده را تکرار کرد.
افغانســتان :عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت
خارجه طالبان با اعالم این خبر در توئیتر نوشــت:
امیرخان متقی دیروزبا شــورای علمــا و برخی از
متنفذین جامعه تشــیع افغانستان دیدار و گفتگو
م النبیین (ص) و با
کرد.این دیدار در مدرســه خات 
حضور آیتاهلل صالحی رئیس شورای علمای شیعه،
محمد اکبری ،ســید محمد علی جاوید وزیر اسبق
راه ،ســید حســین عالمی بلخی وزیر اسبق امور
مهاجرین ،سید هادی هادی و جمع کثیری از علما
و متنفذین جامعه تشیع افغانستان برگزار شد.
ژاپن« :فومیو کیشیدا» نخستوزیر ژاپن هشدار
داد که درگیریهای مســلحانهای شبیه به جنگ
اوکراین ممکن است در شرق آسیا به وقوع بپیوندد.
شبکه روســی راشاتودی در این خصوص گفت که
کیشــیدا در جریــان دیدار با «بوریس جاســون»
نخســتوزیر انگلیس در لندن بــار دیگر ادعاهای
مشــابهی درباره احتمال حمله چیــن به تایوان را
مطرح کرد و گفت که صلح و ثبات در تنگه تایوان
برای توکیو و جامعه بینالملل ضروری است.
اتیوپی :ســازمان ملل متحد اعــام کرد برای
جلوگیری از خشــونت هــای بیشــتر در اتیوپی،
مجازات عامالن الزامی است.ســازمان ملل متحد،
تحقیق در مورد خشــونتهای صورت گرفته میان
مسیحیان و مسلمانان اتیوپی را خواستار شد.

نیمچه گزارش
سوریه قصدی برای گفتوگو
با ترکیه ندارد

ســفیر ســوریه در روســیه با انتقاد از سیاستهای
تهاجمی ترکیه در قبال کشورش ،اعالم کرد دمشق
هیچ قصدی برای گفتوگو با مقامات آنکارا ندارد.
«ریاض حداد» ســفیر ســوریه در روســیه اعالم
کرد که مقامات کشــورش هیچ چشماندازی برای
آغاز گفتوگو با مقامات کشــور ترکیه درباره حل
اختالفات فیمابیــن نمیبینند.طبق گزارش پایگاه
خبری «روسیا الیوم» حداد در انتقاد از سیاستهای
ترکیــه در قبال ســوریه گفت« :آنــکارا به صورت
دورهای ،آب میلیونها شــهروند ســوری در استان
الحســکه را قطع میکند؛ همانطــور که تعهداتش
را درخصوص التزامــات الزم بهعنوان دولت ضامن
مذاکرات روند آستانه کاهش داده است».وی افزود:
«گفتوگوهای روند آســتانه مبتنــی بر احترام به
سوریه و تمامیت ارضی آن است؛ در حالی که ترکیه
همچنان به حمایت از گروههای تروریســتی ادامه
داده و اتمام مســالمیتآمیز اختالفات را به تعویق
میانــدازد .بنابراین ما تا زمانیکه ترکیه دســت از
سیاستهای تهاجمی خود در قبال دمشق برندارد،
هیچ برنامه ای برای گفتوگوهای سوری-تُرکی در
سطح مقامات دولتی با آنکارا نخواهیم داشت» .در
همین حال صندوق کودکان ســازمان ملل متحد
هشدار داد بیش از  ۱۲میلیون و  ۳۰۰هزار کودک
سوری به کمکهای بشردوســتانه نیاز دارند.عادله
خودر ،مدیــر منطقهای یونیســف در خاورمیانه و
شــرق آفریقا در بیانیهای اعالم کرد« :در سوریه و
در کشــورهای همسایه ،میلیونها کودک همچنان
در ترس بالتکلیفی و نیاز به سر میبرند».
بر اســاس آخرین آمار این نهاد سازمان ملل متحد
«بیش از شــش و نیم میلیون کودک در سوریه و
نزدیک به پنج میلیون و  ۸۰۰هزار کودک ســوری
در کشــورهای همســایه به کمک نیــاز دارند و
وابسته به این کمکها هستند».خودر گفت« :این
بیشترین رقم ثبت شــده از آغاز جنگ سوریه در
بیش از  ۱۱ســال گذشته است».این سازمان اعالم
کــرد برای عملیات فرامرزی خــود به  ۲۰میلیون
دالر (نزدیک به  ۱۹میلیون یورو) کمک اضطراری
نیاز دارد و این تنها راه برای زنده ماندن نزدیک به
یک میلیون کودک در شــمال غربی سوریه است.
یونیسف همچنین تأکید کرد« :هنوز با پایان بحران
در ســوریه فاصله داریم .از ســال  ۱۳ ،۲۰۱۱هزار
کودک کشته یا زخمی شدند که  ۲۱۳نفر از آنها
طی سه ماه نخست سال  ۲۰۲۲بود».

نسل کشی مدرن
سید مهدی لنکرانی

ناتو در کنــار اتحادیه و پارلمان اروپــا و آمریکا در حالی
بر آتش جنــگ در اوکراین می دمند کــه روند تحوالت
حکایت از آن دارد که محاســبات آنها در باب نتایج جنگ
به درســتی صورت نگرفته اســت و عمال میرود تا جنگ
جهانی اقتصادی نتیجه این رفتار باشد .غربیها از ابتدای
جنگ مدعی هستند که به دنبال به زانو در آوردن روسیه
هســتند اما در نهایت آنچه در این میان مشاهده میشود

گزارش

آن اســت که غــرب در حال نابودســازی اقتصاد جهانی
برای تحقق دیدگاه شــخصی برخی سران خویش است و
عمال آنها به عامل نســل کش در جهان مبدل شــده اند.
این وضعیت بحرانی چنان اســت کــه رابرت هابک ،وزیر
اقتصاد آلمان هشــدار داده که اگــر اتحادیه اروپا تحریم
نفتی روسیه را تصویب کند ،بخش شرقی آلمان با کمبود
بنزین مواجه خواهد شد .نرخ تورم آلمان در ماه آوریل به
علت افزایش قیمت نفت و گاز و محصوالت پتروشیمی به
باالترین رقم از سال  ۱۹۸۱رسیده است.
امروز بسیاری از کشورهای اروپایی رسما بر تبعات فاجعه
بار اقتصادی این جنگ بر کشورشــان هشدار داده اند .به
عنوان نمونه ماریو دراگی ،نخســت وزیر ایتالیا از اتحادیه

اروپا خواسته برای مقابله با هزینههای رو به افزایش انرژی
و غذا در این قاره اقدام کند.حتی آمریکا هم نتوانســته از
تبعات این جنگ اقتصادی در امان باشــد چنانکه قیمت
ســوخت در برخی مناطقاین کشور تا  ۴۰درصد افزایش
یافته است.
ســازمان ملل متحد نیز هشدار داد ،قاره آفریقا به دلیل
افزایش شدید قیمت غذا و سوخت در نتیجه حمله روسیه
به اوکراین در معرض «بحرانی بیســابقه» قرار گرفته که
بیــش از هرچیز تحــت تاثیر برنامه غــرب برای طوالنی
کردن جنگ و اعمال فشــار اقتصادی به روســیه اســت.
نهادهای بینالمللی نیز تاکنــون بارها درخصوص تبعات
مقابله اقتصادی با روســیه هشدار دادهاند .دبیرکل آژانس

بینالمللی انرژی درباره افزایش فشــارهای تحریمی گفته
است« :تحریمهای اعمالشــده علیه روسیه و تصمیمات
سیاســی کرملین پیامدهــای بزرگی برای بــازار انرژی
خواهند داشت» .نخســت وزیر مجارستان نیز اعالم کرد:
«تحریمهایی که اتحادیه اروپا تاکنون اعمال کرده بیشتر
بــرای اقتصاد اروپا مضر بوده اســت تا اقتصاد روســیه».
مجموع این فرایندها حکایت از آن دارد که غرب با رویکرد
نظامی به مســئله اوکراین و کارشنکنی در روند سیاسی
عمال در حال قماری و نسل کشی مدرنی است که در آن
میلیونها انســان بیگناه قربانی خواهد شد که مسئولیت
همه این افراد بر عهده غرب اســت و باید پاسخگوی این
جنایت خویش باشد.

روسیه بار دیگر برای جنگ افروزی غرب در اوکراین خط و نشان کشید

نابودی اعضای ناتو ظرف نیمساعت

در حالـی کشـورهای غربـی همچنان به تسـلیح و تحریک
اوکرایـن بـرای ادامـه جنـگ افـروزی ادامـه میدهنـد که
رئیـس سـازمان هـوا و فضـای روسـیه هشـدار داده اسـت
در صورتیکـه جنگ هسـتهای بـه راه بیافتد ،مسـکو ظرف
نیـم سـاعت قادر اسـت کشـورهای ناتـو را تخریـب کند.
اظهـارات رئیـس سـازمان هـوا و فضـای روسـیه در حالی
مطـرح شـده اسـت کـه «ینـس اسـتولتنبرگ» دبیـرکل
ناتـو بـه طـور غیرمسـتقیم مسـکو را از اسـتفاده احتمالی
از سلاحهای اتمـی برحـذر داشـت.وی بـا تأکید بـر اینکه
جنـگ اتمـی هیچ برنـدهای نخواهد داشـت ،گفـت« :پیام
مـا بسـیار روشـن اسـت و آن ایـن اسـت کـه اسـتفاده از
سلاح اتمـی هیـچ برنـدهای نـدارد و تمامـی طرفهـا
بازنـده خواهنـد بـود».از طـرف دیگـر ،در پـی تشـدید
عرضـه سلاحهای سـنگین غـرب بـه ویـژه آمریـکا و
انگلیـس بـه اوکرایـن علـی رغـم هشـدارهای پـی در پـی
روسـیه« ،سـرگئی الوروف» چنـدی پیـش تهدیـد کـرد
و بـا انتقـاد از افزایـش کمکهـای تسـلیحاتی کشـورهای
عضـو ناتـو بـه اوکراین خطـر وقوع جنـگ جهانی سـوم را
جدی دانست.
در ایـن میـان رئیسجمهـور روسـیه در اشـاره بـه جنـگ
جهانـی دوم و پیـروزی بـر آلمـان نـازی گفـت ،ارتـش دو
جمهـوری «دونتسـک» و «لوهانسـک» ماننـد اجدادشـان
بـرای رهایـی از نازیسـم میجنگنـد و مثـل سـال ۱۹۴۵
پیـروز خواهنـد شـد« .والدیمیـر پوتیـن» رئیسجمهـور
روسـیه در آسـتانه هفتـاد و هفتمیـن سـالگرد پیـروزی
اتحـاد جماهیـر شـوروی در جنـگ جهانـی دوم بـر
آلمـان نـازی ،بـه مـردم جمهوریهـای خلـق دونتسـک و
لوهانسـک (جمهوریهـای خودخوانـده در شـرق اوکراین

کـه روسـیه آنهـا را به رسـمیت شـناخت) تبریـک گفت.
او تاکیـد کـرد که ارتـش این دو جمهـوری در حال حاضر
بـرای رهایـی از نازیسـم مانند اجدادشـان کـه در «جنگ
بـزرگ میهنـی» مبـارزه کردنـد ،میجنگنـد .بـه گـزارش
خبرگـزاری روسـی «اسـپوتنیک» ،رئیسجمهـور روسـیه
همچنیـن ابـراز اطمینـان کـرد کـه ماننـد سـال ،۱۹۴۵
مـردم دونبـاس چیـره و پیـروز خواهنـد شـد.
خبـر دیگـر آنکـه «ولودیمیـر زلنسـکی» رئیسجمهـور
اوکرایـن در گفتوگـو بـا شـبکه «فاکسنیـوز» اعتـراف
کـرد کـه بیـن کشـورهای اتحادیـه اروپـا در خصـوص
موضـوع تحریـم روسـیه اتحـاد وجـود نـدارد.
ایـن ادعـا در حالـی مطـرح شـده کـه طبـق اعلام کاخ
سـفید ،سران کشـورهای «گروه  »۷دیروز با رئیسجمهور
اوکرایـن تمـاس ویدئویی برقرار کردنـد .همچنین در ادامه
دیـد و بازدیدهـای مقامهـای کشـورهای غربـی از کییف،
ایـن بـار «بربل باس» رئیـس پارلمان آلمان بـرای حمایت
ایـن کشـور از اوکرایـن به کییـف رفت.
منابـع رسـانهای غربـی از قبیـل رویتـرز گـزارش دادنـد،
خانـم «بربل باس» سیاسـتمدار  ۵۴سـاله آلمانی و رئیس
پارلمـان ایـن کشـور (بوندسـتاگ) بـا قطـار وارد کییـف
پایتخـت اوکرایـن شـد و بـا مقامهـای ارشـد ایـن کشـور
دیـدار کـرد .همچنیـن دولـت انگلیـس بامـداد یکشـنبه
اعلام کـرد کـه  ۱.۳میلیـارد پونـد (معـادل  ۱.۶میلیـارد
دالر) دیگـر بـه عنـوان حمایت نظامی و کمـک به اوکراین
ارائـه خواهـد کرد.
ایـن بسـته جدیـد ،کمکهـای قبلـی انگلیس بـه اوکراین
را تقریبـا دو برابـر افزایـش میدهـد و لندن نیـز میگوید
کـه ایـن باالترین میـزان هزینـه در یک درگیـری از زمان

درهای جهنم به روی اشغالگران فلسطین باز خواهد شد
سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین " حماس"
در واکنش تهدیدآمیز اخیر رژیم صهیونیستی گفت :این
اظهــارات از بحران درون این رژیــم حکایت می کند و
نمی تواند عزم و اراده ملت فلســطین را در هم بشکند و
یا رهبران مقاومت را بترساند.
عبداللطیف القانوع ســخنگوی جنبش مقاومت اسالمی
فلســطین " حماس" اظهار داشت :تهدیدهای اسراییل
مبنی بر هدف قرار دادن رهبران حماس موضوع تازه ای
نیست و در واقع اظهاراتی پوچ و توخالی است.
وی گفت :رژیم اشــغالگر اســراییل در صورت ارتکاب
هــر گونه حماقتی مبنی بر هدف قــرار دادن هر یک از
رهبــران مقاومت دروازه های جهنــم را بر خود خواهد
گشــود .هیچ کس نمی تواند مانع از آن شــود که ملت
فلسطین به دفاع از خویش برخیزد و مقاومت فلسطین
نبرد با اشــغالگر را با حکمت و اقتدار به پیش می برد و
تهدیدهای اشغالگر حتی کودکان فلسطینی را نیز نمی
ترساند.شــماری از نمایندگان و مقامات سابق و روزنامه
نگاران رژیم صهیونیستی همزمان با روز جهانی قدس با
صراحت خواســتار ترور یحیی السنوار رهبر حماس در
نوار غزه شدند.
اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاســی جنبش مقاومت
اســامی حماس در واکنش به ایــن قضیه تصریح کرد
که تهدیدات رژیم صهیونیســتی در مورد ترور رهبران
حمــاس ،هرگز ما را از دفاع از ســرزمین و مقدســات
فلســطین ،بازگشت به ســرزمین خود و آزادی اسیران
بازنمــیدارد .در ایــن میــان در ادامه بحران ســران
صهیونیســتها شهرکنشــینان صهیونیست در محل

وقوع عملیات شــهادتطلبانه "العاد" در تل آویو علیه
کابینــه نفتالی بنت نخســت وزیر ایــن رژیم تظاهرات
کردند.معترضان شــعارهایی علیه شخص نخست وزیر
رژیم صهیونیســتی و ناکارآمدی این رژیم سر دادند.در
این میان نیز بنت نخســتوزیر رژیم صهیونیستی گفت
که این رژیم بدون هیچ گونه توجهی به درخواســتها و
قوانین بینالمللی در خصــوص قدس تصمیم میگیرد.
خبر دیگر آنکه مشــیر المصری ،از رهبران حماس رژیم
صهیونیســتی را تهدید کرد که چنانچه دســت به ترور
رهبران مقاومت فلســطین بزند ،سران این رژیم را ترور
می کند.المصــری گفت که مقاومت هیــچ اهمیتی به
تهدیدهــای این رژیم نمی دهد و تــا زوال کامل آن از
خاک فلســطین به مبارزات خود با این رژیم ادامه می
دهد.المصری که در تجمع مقابل منزل یحیی ســنوار،
رهبر جنبش حماس سخنرانی می کرد خاطرنشان کرد
که قدس ،خط قرمز اســت و حمــاس در راه آزادی آن
رهبران و سربازانش را فدا می کند.
در ایــن میان برخی منابع آگاه مصری گزارش دادند که
یک هیأت امنیتی اسرائیلی برای دیدار با مسئوالن مهم
دســتگاه اطالعاتی و مســئوالن نهاد نظامی مصر ،وارد
قاهره شــد.وبگاه «العربی الجدید» به نقل از این منابع
نوشــت که این هیأت شامل مسئوالنی از شورای امنیت
داخلی اســرائیل و یکی از شخصیتهای نظامی است و
هدف از ســفر این هیأت نیز تکمیل گفتوگوهای بین
تلآویو و قاهره اســت که در آخریــن هفته ماه رمضان
برگزار شــد و طی آن پروندههای مربــوط به همکاری
نظامی و امنیتی دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.

حزب جمهوری خواه شین فين در انتخابات پارلمانی ایرلند شمالی پس از ۱۰۱
ســال با غلبه بر حزب ســلطنت طلب و اتحادیه دموکراتیک (دی یو پی) پیروز
انتخابات شــد که میتواند گامی برای استقالل واقعی و رهایی ایرلند شمالی از
حاکمیت سلطنت انگلیس باشد.
در انتخابات مجمع قانونگذاری ایرلند شــمالی این نخستین بار از زمان تاسیس
ایرلند شــمالی در سال  ۱۹۲۱است که حزب شــین فين توانست حزب دی یو
پی را که خواهان اتحاد با انگلیس اســت کنار بزند و با کســب  ۲۷کرســی بر
حزب ســلطنت طلبان غلبه کند.با این موفقیت نخســتین بار حزب شین فين
به رهبری میشــل اونیل میتواند دولت محلی را در این منطقه به دســت گیرد
که شکســتی بزرگ برای دولت مرکزی محســوب میشــود و خطر جدایی این
منطقه از انگلیس را برای لندن بیشتر و امکان پیوستن ان به جمهوری ایرلند را
تقویت میکند.
میشل اونیل رهبر حزب شین فين با شادی و ابرازخرسندی از این پیروزی گفت:
دوران جدیدی در این منطقه اغاز شــده است.ایرلند شــمالی به علت موقعیت
ویژه اش که تنها راه زمینی انگلیس با اتحادیه اروپاســت به ویژه پس از برگزیت
اهمیت فوق العادهای یافته اســت.این رویداد بی نظیر موجب شــد برخی تحیل

جنـگ در عـراق و افغانسـتان اسـت«.بوریس جانسـون»
نخسـتوزیر انگلیـس نیـز در بیانیـهای گفـت« :حملـه
وحشـیانه روسـیه نـه تنهـا باعـث ویرانـی بی حـد و حصر
در اوکرایـن میشـود ،بلکـه صلـح و امنیـت در سراسـر
اروپـا را نیـز تهدیـد میکند».بـه نوشـته رویتـرز ،سـران
کشـورهای گـروه ( ۷انگلیـس ،کانـادا ،فرانسـه ،آلمـان،
ایتالیـا ،ژاپـن و آمریـکا) نیـز قـرار اسـت روز یکشـنبه،
دیـداری مجـازی بـا «ولودیمـر زلنسـکی» رئیـس جمهور
اوکراین داشـته باشـند.
دولـت انگلیـس خبـر داد کـه هزینههـای اضافـی بـرای
کمـک بـه اوکرایـن از منابـع ذخیـرهای که توسـط دولت
بـرای مواقـع اضطـراری اسـتفاده میشـود ،تامیـن خواهد
شد.سـخنگوی وزارت دفـاع روسـیه نیـز بـا اشـاره بـه
نابـودی  ۳۱پسـت فرماندهی اوکراین در حمالت موشـکی
این کشـور ،گفـت هواپیماهـای اوکراینـی در فرودگاههای
نظامـی چنـد منطقـه نیـز منهـدم شـدند«.ایگور
کناشـنکوف» سـخنگوی وزارت دفـاع روسـیه بـا صـدور
بیانیـهای گفـت « :نیروهای موشـکی و توپخانهای روسـیه
 ۳۱پسـت فرماندهـی و  ۲۴۵پایـگاه ،مناطق تمرکز نیروی
انسـانی و تجهیـزات نظامـی نیروهـای اوکراینـی را هـدف
قـرار دادند».
به نوشـته خبرگـزاری «رویتـرز» ،در این بیانیـه همچنین
آمـده اسـت کـه فرودگاههـای نظامـی چند شـهر اوکراین
بـا موشـکهای نقطـهزن روسـی هـدف قـرار داده شـدند.
سـخنگوی ایـن وزارتخانـه توضیـح داد« :موشـکهای بـا
دقـت بـاال ،هواپیماهـای اوکراینـی را در فرودگاههـای
مناطـق آرتسـیز ،اودسـا و ووزنسنسـک منهـدم کردهاند».
کناشـنکوف در ادامـه خبـر داد کـه موشـکهای اسـکندر

روسـیه بـه تجهیـزات نظامـی آمریکایـی و اروپایـی در
نزدیکـی خارکیـف اصابـت کردنـد .در ایـن میـان نانسـی
پلوسـی رئیـس مجلـس نماینـدگان آمریکا اعلام کرد که
حامـی قرار دادن نام روسـیه در لیسـت کشـورهای حامی
تروریسـم است.
الزم بـه ذکر اسـت همزمـان با جنـگ اوکراین ،نمایشـگاه
«ظلـم ناتـو» در مسـکو برگـزار میشـود .ایـن گـزارش
مـی افزایـد روسـیه ،پیمـان آتالنتیـک شـمالی (ناتـو) را
بـه عنـوان دشـمن دیرینـه خـود از زمـان جنـگ سـرد،
تهدیـدی اساسـی میدانـد و عملیـات خـود در اوکرایـن
را بـا جـاه طلبیهـای کـی یـف بـرای پیوسـتن بـه ناتـو
و حمایـت سیاسـی و نظامـی غـرب از ایـن همسـایه
روسـیه توجیـه میکنـد .درسـت پیـش از رژه بـزرگ
سـاالنه نهـم مـاه مـه بـه مناسـبت پیـروزی روسـیه بـر
آلمـان نـازی در سـال  ۱۹۴۵میلادی ،نمایشـگاه «ظلـم
ناتـو» برگـزار شـده اسـت .بازدیـد از ایـن نمایشـگاه
رایگان است.
پیـام اصلـی ایـن نمایشـگاه ،آن اسـت کـه ناتـو متجـاوز
اسـت .بـر روی دیوارهـای ایـن نمایشـگاه ،تصاویـری از
تظاهـرات ضـد اتحادیـه اروپـا و همچنیـن تصاویـری از
کـودکان مجـروح یـا خنـدان در میـان آوارهـای مناطـق
درگیـری دیـده میشـود .یکـی از مسـئوالن برگـزاری
نمایشـگاه میگویـد :نمایشـگاه در کمتـر از چنـد هفتـه
آمـاده شـده اسـت و تاکنـون پذیـرای  ۱۴هـزار بازدیـد
کننـده بوده اسـت .در ایـن نمایشـگاه ،یک پرتـاب کننده
موشـک ضـد تانـک تولیـد شـده در انگلیـس بـه نمایـش
درآمـده اسـت کـه در حال حاضر توسـط نیروهـای ارتش
اوکرایـن مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد.

سعودی به دنبال الحاق استانهای یمن به جنوب عربستان
همزمان با نقض آتش بس و استمرار حمالت سعودی به
یمن ،یک رســانه یمنی از تصمیم مقامات سعودی برای
الحاق تعدادی از اســتانهای یمن به جنوب عربســتان
خبر داد.
اخیرا مقامات ســعودی با تعدادی از ساکنان استانهای
حضرموت ،شبوه ،المهره و ابین نشستی برگزار کردهاند.
مقامات ســعودی بــا ذکر نام اســتانهای مذکور اعالم
کردند«:عربســتان تصمیم گرفته چند استان شرق یمن
را به جنوب عربســتان ملحق کنــد و این تصمیم اتخاذ
شده و هیچ بازگشــتی از آن وجود ندارد».عربستان به
دنبــال برخورداری از یک ســاحل در اقیانوس هند در
سراسر نوار ســاحلی از «صرفیت» در شرق تا «شقره»
در غرب است .همچنین عربســتان از سازگاری در این
اســتانها به دلیل قرابت اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی
سعودیها با ســاکنان این استانها آگاهی دارد .در این
گزارش آمده است که در حالی که ساکنان این استانها
به دنبال رهایی از ســلطه محلی هســتند  ،عربســتان
ســعودی تمام وزن خود را روی ایــن مناطق میگذارد
و تالش میکند تا احساســات آنها را تحریک و محبت
مردم این اســتانها را جلب کند.چند سال گذشته سند
امضا شده توســط  95تن از سران قبایل حضرموت در
شرق یمن جهت بیان خواسته تجزیهطلبانهشان و الحاق
حضرموت به عربستان ،جنجال بسیاری را در پایگاههای
اجتماعی به راه انداخت.
امضاکنندگان این ســند برای توجیه این اقدام خود این
ادعــا را طرح کردهاند که اســتان حضرموت و المهره و
بخشهایــی از شــبوه از لحــاظ تاریخی به عربســتان

لرزیدن پایههای سلطنت انگلیس
در ایرلند شمالی
گران بگویند دشــمنان سر سخت انگلیس در ایرلند شمالی پیروز شدند و قدرت
را در این منطقه بدست میگیرند.
یکی دیگر از علتهای اهمیت این انتخابات در این است که میتواند دولت محلی
تشــکیل شود ،زیرا از ماه فوریه که پاول گیوان ،عضو مجمع دی یو پی از سمت
وزیر اول استعفا داد دولت محلی سقوط کرد.
حزب شــین فين درباره رویکردهای منطقهای و بین المللی دولت انگلیس بارها
موضع انتقادی گرفته است .ازفلسطین تا دولتهای حاشیه خلیج فارس که نمونه
ان اظهــارات پاتریک دوهرتی ،نماینده حزب شــین فين در مجلس انگلیس بود
کــه در مصاحبهای گفت :مردم بحرین در مبارزه با رژیم آل خلیفه ،الزم اســت
متحدانی از همه بحرینی ها ،آزادی خواهان و گروههای با نفوذ را ســامان دهند
تا زودتر پیروز شوند.
نماینده شــین فيــن در مجلس انگلیس گفت :دولــت انگلیس تالش میکند تا

برمیگردنــد و متعلــق به یمــن نیســتند!حضرموت
بزرگترین استان یمن اســت و نفتخیزترین استان به
شمار میآید و مرزهای وسیعی با عربستان دارد و تعداد
ســاکنان آن به بیش از یک میلیون تن میرسد .در این
میان عضو دفتر سیاســی انصــاراهلل در واکنش به نقض
مکرر آتشبس موقت یمن توسط سعودی گفت ،صنعاء
در مقابل این تجاوزات دســت بســته نخواهد نشست.
القحوم تصریح کرد ،ائتالف سعودی از ابتدا به آتشبس
پایبند نبود ،آتشبس بر اســاس در نظر گرفتن وضعیت
انسانی و موضوع اســرا برقرار شد اما سعودی در تالش
برای سنگاندازی و شکست تمامی تالشها برای حفظ
آتشبس است.وی ضمن تأکید بر این موضوع که صنعاء
از ابتدا به مفاد آتشبس متعهد بوده و هیچ زمانی آن را
نقض نکرده ،افزود :این ســعودی است که برای شکست
آتشبس تــاش میکنــد ،بنابراین مســؤولیت نقض
آتشبس بر عهده این کشــور است و صبر ما زیاد طول
نخواهد کشید.
ســخنگوی نیروهای مســلح یمن نیز به دشمن نسبت
به ســرانجام نقضهای مداومش و عدم رفتار مسئوالنه
در قبال آتشبس بر اســاس توافقهــای صورت گرفته،
هشدار داد.یحیی سریع ،سخنگوی نیروهای مسلح یمن
و علی احســن المطری ،مدیر اداره مالی یمن به دیدار
نیروهــای یمنی در خط مقدم نبرد در مأرب رفتند و از
آمادگی جنگی و ماهیت ماموریتهای ســپرده شده به
نیروها مطلع شدند.یحیی سریع در این دیدارها آمادگی
و روحیــه باالی نیروهای مبارز و ثابت قدم بودن آنها در
انجام ماموریتهایشان را ستود.

قهرمان دموکراســی وانمود شود ،اما در دیگر کشــورها ،دموکراسی را سرکوب
میکند و این فریبکاری باید افشــا شود.حزب شــین فين همچنین بر ضرورت
اجرای پیمان جمعه نیک یا پیمان بلفاست تاکید کرد.این پیمان میان طرفهای
درگیر در ایرلند شــمالی ،یعنی پروتستانهای طرف دار بریتانیا و کاتولیکهای
جمهــوری خواه ایرلند با میانجی گری انگلیس در روز جمعه دهم آوریل ۱۹۸۸
بسته شد.این پیمان را کاتولیکها "توافق جمعه نیک" مینامند و پروتستانها به
آن "توافق بلفاست " میگویند.گروه نخست این پیمان را راهی به سوی استقالل
میدانند و گروه دوم آن را سندی برای اتحاد با بریتانیا میشمارند.
به دنبال آنکه حزب ملی گرای شین فین در ایرلند شمالی در برابر اتحاد گرایان
حاکم به یک پیروزی تاریخی دســت یافت ،آمریکا از مســئوالن ایرلند شمالی
خواســت همانطور که در توافق صلح  ۱۹۹۸پیش بینی شــده اســت ،به اصل
تقسیم ارکان قدرت وفادار باشند.در انگلیس نیز در انتخابات محلی روز پنجشنبه
گذشــته حزب محافظه کار بوریس جانسون نخست وزیر این کشور که به دلیل
ماجرای پارتی گیت و افزایش نرخ تورم تضعیف شــده با شکست شدیدی مواجه
شــد .در این انتخابات حزب محافظه کار صدها کرســی مجلس عوام را به حزب
کارگر و لیبرال واگذار کرد.

