
 سوریه: مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
امروز سه شــنبه گفت، این اتحادیه متعهد شــده 
کمک های بشردوســتانه به ســوری ها را در سال 
۲۰۲۲ تا میزان ۱.۵ میلیــارد یورو )۱.۵۸ میلیارد 
دالر( افزایــش دهد و برای ســال بعد از آن هم به 
همین میزان کمک را برای آنها در نظر بگیرد.بورل 
در ادامه ســخنرانی خود در این نشســت وزیران 
تاکید کــرد: این اعتبارات برای نفع ســوری ها در 
ســوریه و برای نفع آوارگان در جوامع میزبان آنها 

در منطقه خواهد بود.

 الجزائر: »ســرگئی الورف« وزیر خارجه روسیه 
امروز سه شنبه در سفری از پیش اعالم نشده وارد 
الجزائر شد و قرار است با »رمطان لعمامره« همتای 
الجزائری و »عبدالمجید تبون« رئیس جمهور این 
کشور دیدار کند.شــبکه »الجزائر الدولیة« گزارش 
کــرد که ســفر الوروف بــه الجزائر به مناســبت 
شــصتمین ســالروز آغاز روابــط دیپلماتیک بین 

الجزائر و روسیه صورت گرفته است. 

 جمهــوری آذربایجان: درحالیکه وزارت دفاع 
جمهوری آذربایجان ادعا می کند ارتش ارمنســتان 
به طرف نیروهایش آتش گشــوده ایروان این ادعا 
را دروغ می دانــد.وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 
اعالم کرد که نیروهای نظامی ارتش ارمنســتان به 
سوی مواضع مرزی این کشور در منطقه »کلبجر« 
آتش گشــودند. به گفته ایــن وزارت خانه، ارتش 
جمهوری آذربایجان در پاســخ  اقدامات مناســبی 

انجام داد و تلفاتی نداشته است.

 کویت: امیــر کویت ضمن پذیرش اســتعفای 
دولت، از نخســت وزیــر و وزرا خواســت تا موقتاً 
به امور فوری اداره کشــور رســیدگی کنند.»نواف 
األحمد الجابر الصباح« امیر کویت استعفای دولت 
را که »صباح الخالد الحمد الصباح« نخســت وزیر 

این کشور ماه قبل اعالم کرده بود، پذیرفت.

 ژاپن: »دنی تاماکی« فرماندار اوکیناوا در جریان 
گفتگوی خود با »فومیو کیشــیدا« نخســت وزیر 
ژاپن از وی خواست که طرح جنجالی انتقال پایگاه 
هوایی آمریکا به این منطقه را لغو کند. بر اســاس 
گــزارش منابع محلی، اوکیناوا میزبان ۷۰.۳ درصد 
از زمین های اشغال شده از سوی پایگاه های نظامی 

آمریکا در ژاپن است.

 عراق: وزیر امور خارجه عراق، ضمن درخواســت 
دوباره برای فراهم کردن امکانی جهت بازگشت سوریه 
به اتحادیه عــرب، تاکید کرد که بغداد برای برقراری 
ثبات در منطقه بر تعامل با همه طرف های آن تاکید 
دارد. »فؤاد حســین« در کنفرانس "آینده سوریه و 
منطقه" که توسط اتحادیه اروپا برگزار شده است، بار 

دیگر بر بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تاکید کرد.

 کشف بقایای چهار هزار جسد 
دوره استعمار در الجزائر

الجزائــر اعالم کرد، چندین حلقه چاه را در مناطق 
مختلف این کشور کشــف کرده که حاوی اجساد 
چهار هزار نفر مربوط به دوره جنگ علیه استعمار 

فرانسه بوده است.
»العیــد ربیقه« وزیر »مجاهدین« الجزائر از کشــف 
چاه هایی در ۱۲ استان این کشور خبر داد که مملو از 
اجساد چهار هزار نفر از مفقوداالثرهای مربوط به دوره 
جنگ این کشور علیه استعمار فرانسه بوده است.بر 
اساس گزارش »رأی الیوم«، وی افزود، در هر استان 
از یک تا سه چاه کشف شده و هر چاه حاوی اجساد 
۱۰ تا ۴۰۰ نفر از مفقوداالثرهای انقالب الجزائر است.

ربیقه پرونده مفقودان »جنگ آزادسازی« در الجرائر 
را بغرنج و پیچیده خواند و گفت، می توان این پرونده 
را در ردیف سلسله کشتارهای زشت استعمار در حق 

الجزائری ها قرار داد.
جنــگ یا انقــالب الجزائر برای رها شــدن از یوغ 
استعمار فرانسه از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ رخ دادو نهایتا به 
استقالل الجزائر ختم شد.نیروهای اشغالگر فرانسه 
در  الجزائر در ۸ مه ۱۹۴۵ قتل عامی وحشــتناک 
در مناطق »سطیف«، »قائمه« و »خراطه« )شرق( 
انجــام دادند. بنا بــه آمارهای رســمی، ۴۵ هزار 
الجزائــری که با برگزاری تظاهرات مســالمت آمیز 
خواســتار استقالل کشــور خود و رها شدن از بند 
استعمار بودند، به دست ارتش فرانسه کشته شدند.
فرانسه در چهارم دسامبر ۱۸۵۲ شهر »االغواط« را 
با گاز خردل بمباران کرد و مرتکب یک نسل کشی 
جمعی دیگر شــد. این اقدام در واکنش به مقاومت 
مردمی در شهر مذکور به »التلی بلکحل«، »محمد 

بن عبداهلل« و »ناصر بن شهره« انجام شد.
بر اساس این گزارش، افسران فرانسوی درباره این 
جنایت می گویند، پس از این حمله، تمامی خانه ها 
از فقیرترین تا ثروتمندترین آنها خالی شد. کشتار 
وحشــتناکی بود تمامی خانه ها، کوچه ها و جاده ها 
پر از اجســاد بیش از ۲۳۰۰ نفــر از زن، کودک و 
مردم شــده بود. برای فرانســه الزم بود که با این 
هولوکاست، عظمت خود را به قبائل مبارز در صحرا 
ثابت کند.در پایان این گزارش آمده، مردم سلسله 
کشتارهای وحشیانه ارتش فرانسه در الجزائر مانند 
کشتار »الظهره«، »الزعاطشه« و مانند آن را از یاد 
نمی برند. نمونه دیگــر این جنایت ها، آزمایش های 
هسته ای فرانسه در »رقان« الجزائر است که پاریس 
از الجزائری ها به عنوان موش هسته ای استفاده کرد 

و آثار بد آن بلند مدت است.

نیمچه گزارش

بحران اوکراین در حالی به ســومین ماه رسیده است که 
همزمان با تحرکات غرب برای ارســال تســلیحات به کی 
یف و نیز اســتفاده از ابزار تحریم علیه روسیه، در اقدامی 
تامل برانگیز ســفر مقامات غربی به اوکراین شدت گرفته 
اســت چنانکه در طی روزهای اخیر رئیس پارلمان اروپا، 

همســر بایدن رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا 
و نخست وزیر کانادا راهی اوکراین شدند. حال این سوال 
مطرح است که این اقدامات با چه هدفی صورت می گیرد 
و تا چه میزان می تواند در پایان یافتن جنگ موثر باشــد؟ 
در پاســخ به این پرسش بررسی شرایط داخلی کشورهای 
غربی و نوع رفتار آنها در سفر به اوکراین قابل توجه است. 
نخست آنکه کشورهای اروپایی و آمریکا در حوزه اقتصادی 
با چالشهای بسیاری پس از جنگ اوکراین مواجه شده اند 
بویژه اینکه بسیاری از این کشورها در حوزه تامین انرژی 
و غذا به روسیه و یا اوکراین وابسته بوده اند. بر این اساس 

می توان گفت که ســران غرب با سفر به اوکراین برآنند تا 
چهــره یک فاتح را در نبردی بــزرگ به نمایش گذارند تا 
از میــزان اعتراض های مردمی در قبــال بحران  اقتصادی 

مذکور بکاهند. 
دوم آنکه نوع مواضع افراد ســفر کرده به اوکراین و حتی 
نشســت هایی که به صورت مجازی در قالب گروه ۷ و یا 
پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا برگزار کرده اند برگرفته از 
کلید واژه هایی مشخص است که محور آن را نیز شکست 
دادن پوتین و اعمال تحریم علیه روسیه تشکیل می دهد. 
هر چنــد این اقدامات با ادعای حمایت از اوکراین صورت 

می گیرد اما در عمل این رفتار زمینه ساز تشدید و استمرار  
جنگ و به نتیجه نرسیدن روند سیاسی شده است.

بر این اســاس می توان گفت که هدف از این ســفر ها نه 
برقراری صلح بلکه دامن زدن به آتش جنگ است چرا که 
کشــورهای غربی اکنون منافع خود را در جنگ جستجو 
مــی کنند و در ایــن راه نیز هیچ ابایی از کشــته و آواره 
شــدن میلیون ها نفز از طرفین در طول این جنگ ندارند. 
رویکردی که نشات گرفته از ماهیت استعماری و خودبرتر 
پندارانه غرب اســت کــه برای منافع خویــش حاضر به 

نابودسازی تمام جهان است.

یادداشت

گزارش

کشـورهای اروپایـی در حالـی ادعـای اتحـاد علیه روسـیه 
و حمایـت از سـوریه سـر می دهنـد کـه رونـد تحـوالت از 
شـکاف شـدید میـان آنها بـر سـر برگزیت و نیـز چگونگی 

اعمـال تحریم هـای نفـت و گاز علیـه روسـیه دارد. 
آمریـکا  و  اروپایـی  کشـورهای  اوکرایـن  بحـران  آغـاز  از 
مدعـی اتحاد علیه روسـیه شـده اند حـال آنکه ایـن روزها 
بـه شـدت شـکاف میـان انهـا بـر سـر تحریـم نفـت و گاز 
روسـیه شـدت گرفتـه اسـت چنانکـه کشـورهایی ماننـد 
بلغارسـتان، اتریـش، مجارسـتان و.... بـر لـزوم معافیـت از 
ایـن تحریم هـا تاکیـد دارنـد. در ادامـه همیـن اختالف هـا 
مکـرون رئیس جمهـور فرانسـه گفـت کـه فقـط مذاکرات 
روسـیه و اوکرایـن امکان بازسـازی صلـح را فراهم می کند 
و بـا تحقیـر روسـیه نمی توان بـه صلح در اوکراین دسـت 
یافـت. امانوئـل مکرون رئیس جمهور فرانسـه در سـخنانی 
و  ادامـه گفت وگوهـای مسـکو و کی یـف شـد  خواسـتار 
گفـت کـه فقـط مذاکـرات روسـیه و اوکرایـن می توانـد 

امـکان بازسـازی صلـح را فراهـم می کنـد.
امـا در ادامه اختالفات درون اروپایی رسـانه های انگلیسـی 
از تصمیمـات لنـدن برای خاتمه دادن بـه مقررات گمرکی 
بـا اتحادیـه اروپـا بـه دلیل به بن بسـت رسـیدن مذاکرات 
بـرای حـل مناقشـات دربـاره پروتـکل ایرلند شـمالی خبر 
دادند.مناقشـات پسـا برگزیـت بخصـوص دربـاره پروتـکل 
ایرلنـد شـمالی همچنـان هـر از چنـد گاهـی منجـر بـه 
تنـش هایـی بیـن لنـدن و بروکسـل مـی شـود و حـل 
نشـده باقی مانـده اسـت.روزنامه "زوددویچه سـایتونگ"، 
در گزارشـی از بـاال گرفتـن مجـدد مناقشـات در ایـن باره 
بین لندن و بروکسـل خبر داده و نوشـت: لیـز تراس، وزیر 

امـور خارجـه انگلیـس مـی خواهد بـه مقـررات گمرکی با 
اتحادیـه اروپـا دربـاره ایرلنـد شـمالی خاتمه دهـد. وزارت 
خارجـه انگلیـس وضعیـت را بسـیار جـدی ارزیابـی کرده 

ست. ا
بـر ایـن اسـاس "لیز تـراس"، وزیـر امـور خارجـه بریتانیا 
مـی خواهـد بخش هـای زیـادی از پروتکل ایرلند شـمالی 
را در اختـالف بـر سـر مقـررات گمرکـی بیـن بریتانیـا و 
اتحادیـه اروپـا لغـو کند.بـه گـزارش روزنامـه تایمـز، گویا 
تـراس بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه مذاکـرات بـا 
اتحادیـه اروپـا بـه بـن بسـت رسـیده اسـت و "مـاروس 
و  طـرح  اروپـا،  کمیسـیون  رئیـس  نایـب  سـفکوویچ"، 
ماموریـت دسـتیابی بـه یـک توافـق قابـل قبول را نـدارد.
ایـن وزارتخانـه پیـش نویـس قانونـی را تهیـه کرده اسـت 
کـه بـه طور یکجانبـه همه کنترل هـا را بـر روی کاالهای 

بریتانیـا را لغـو مـی کنـد.
ژائـو والـه دی آلمیـدا، سـفیر اتحادیـه اروپـا در انگلیـس 
اعـالم کـرد کـه ایـن اتحادیـه آمـاده ادامـه گفتگـو هـا با 
انگلیـس اسـت، اما نـه مذاکره مجـدد درباره یـک معاهده 
بین المللـی کـه چند سـال پیش امضـا شـد.پروتکل ایرلند 
شـمالی کـه در اکتبر سـال ۲۰۲۰ به امضای نخسـت وزیر 
انگلیـس  رسـید، بخشـی از توافقنامـه خـروج انگلیـس از 
اتحادیـه اروپـا موسـوم بـه برگزیـت  اسـت کـه بـر اسـاس 
آن لنـدن بـه طور رسـمی در ۳۱ ژانویـه ۲۰۲۰ از اتحادیه 
 اروپـا خارج شـد.  ایـن منازعات در حالی ادامـه دارد که در 
ادامـه جنـگ اوکراین، معاون نماینده روسـیه در سـازمان 
اسـنادی کـه در طـی یـک عملیـات ویـژه  ملـل گفـت 
 کشـف شـد، برنامه هـای اوکرایـن بـرای حملـه به روسـیه 

را تایید می کند.
فدراسـیون  نماینـده  معـاون  پولیانسـکی«  »دیمیتـری 
روسـیه در سـازمان ملـل متحـد از برنامـه اوکرایـن بـرای 
حملـه بـه خاک کشـورش پـرده برداشت.پولیانسـکی طی 
اظهاراتـی در سـازمان ملل گفت اسـنادی کـه در طی یک 
عملیـات ویـژه کشـف شـد، برنامه هـای حملـه به روسـیه 
را تاییـد می کنـد.از سـوی دیگـر سـخنگوی کاخ سـفید 
بـا بیـان اینکـه چیـن هنـوز تحریم هـای روسـیه را نقـض 
نکـرده، گفـت واشـنگتن از مذاکـرات صلـح بین مسـکو و 

کی یـف حمایـت می کنـد.
همچنیـن سـفیر روسـیه در ارمنسـتان می گویـد کانـون 
و  اروپـا  مرکـز  در  روسـی  ضـد  اهـداف  بـرای  نازیسـم 
زندگـی  آن  در  اوکرایـن  مـردم  کـه  سـرزمین هایی  در 
می کننـد، ایجـاد شـد.رئیس جمهور آمریـکا گفتـه اسـت 
ً  دولـت روسـیه قصـد خـروج از وضعیـت فعلی  کـه ظاهـرا
بـرای  راههایـی  دنبـال  بـه  آمریـکا  و  نـدارد  را  اوکرایـن 
رویارویـی بـا ایـن قضیـه اسـت. رئیس جمهـور آمریـکا از 
کنگره خواسـت هرچه سـریع تر درخواسـت کمـک اضافی 
۳۳ میلیـارد دالری بـه کی یـف را بـه تصویـب درآورند در 
غیراینصـورت ظـرف ۱۰ روز کمک واشـنگتن بـه اوکراین 
تعلیـق می شـود.از سـوی دیگـر »آنالنـا بائربـوک« وزیـر 
خارجـه آلمـان در سـفری از قبـل اعالم نشـده، امروز سـه 
شـنبه بـه اوکرایـن رفـت.در ایـن میـان امـا وزارت دفـاع 
روسـیه می گویـد کـه یـک فرونـد جنگنده »سـوخو-۲۵« 
در  روس  نیروهـای  بـا  هوایـی  نبـرد  یـک  در  اوکراینـی 
منطقه خارکیف سـاقط شـد.در بیانیه وزارت دفاع روسـیه 
آمـده اسـت: »در شـب ۹ مـی، در جریـان نبـرد هوایی در 

نزدیکـی روسـتای نوایـا دمیتروفـکا در منطقـه خارکیـف، 
اوکرایـن  هوایـی  نیـروی  سـوخو-۲۵  جنگنـده   یـک 

ساقط شد«.
گفـت  روسـیه  خارجـه  وزیـر  معـاون  همچنیـن 
تصمیم گیـری دربـاره احتمـال اسـتفاده از سـالح اتمـی 
بـه وضـوح در دکترین نظامی روسـیه تبیین شـده اسـت.

معـاون وزیـر خارجـه روسـیه در پاسـخ بـه این سـوال که 
آیـا روسـیه حمله اتمـی پیشـگیرانه تاکتیکی بـه اوکراین 
را رد می کنـد، گفـت کـه تصمیم گیـری در مورد اسـتفاده 
دکتریـن  در  وضـوح  بـه  اتمـی  سـالح های  از  احتمالـی 

نظامـی روسـیه تبییـن شـده اسـت.
در ایـن میـان در اقدامـی تبلیغاتـی وزارت امنیـت داخلـی 
آمریـکا از اعطـای پناهندگـی موقـت بـه حـدود ۶ هـزار 
شـهروند اوکراینـی خبـر داد.ایـن وزارتخانـه در بیانیـه ای 
اعـالم کرد با درخواسـت اولیـه ۶ هزار پناهجـوی اوکراینی 
بـرای اقامـت در آمریـکا موافقـت شـده اسـت. تعـداد افراد 
متقاضـی ۱۹ هـزار نفر بـوده که در روزهای آتی به بیشـتر 
آنهـا رسـیدگی می شـود.در ایـن بیانیه که در نشـریه هیل 
منتشـر شـده آمده اسـت کـه ایـن برنامه، شـکلی از کمک 
بشردوسـتانه بـه آوارگان اوکراینـی اسـت کـه درخواسـت 
اقامـت موقـت در آمریـکا بـه مـدت ۲ سـال را داده اند.این 
برنامـه اواخـر مـاه گذشـته میـالدی و پـس از آواره شـدن 
بیـش از ۵ میلیون اوکراینی از کشورشـان بـه دلیل تهاجم 
روسـیه و سرازیرشـدن شـمار زیـادی از آنهـا بـه سـمت 
مرزهـای آمریـکا، تصویـب شـد.این در حالـی اسـت کـه 
دولـت بایـدن متعهـد بـه پذیـرش ۱۰۰ هـزار اوکراینی در 

قالـب ایـن برنامه بشردوسـتانه شـده اسـت.

سفرهای حمایتی یا تبلیغاتی 
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کشــورهای غربی در حالی در طول ۲۰ سال حضور در 
افغانستان وضعیتی بحرانی را به این کشور تحمیل ودر 
طول دوران خروج از این کشــور به تعهدات مالی خود 
عمل نکرده اند که ســازمان ملل در گزارشی با فاجعه بار 
خواندن ســطح ناامنی غذایی در افغانســتان گفت که 
حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم این کشــور با گرســنگی 

شدید روبرو هستند.
 براســاس بررســی های تازه طبقه بندی مرحله امنیت 
غذایــی یکپارچــه »ناامنی شــدید غذایی در سراســر 
افغانســتان ادامــه دارد و ترکیبی از اقتصــاد در حال 
فروپاشی و خشکســالی نزدیک به ۲۰ میلیون افغان را 

از غذا محروم کرده است«.
این تجزیه و تحلیل در ژانویه و فوریه توســط شماری از 
زیرمجموعه های سازمان ملل از جمله سازمان خواربار و 
کشــاورزی ملل متحد، برنامه جهانی غذا و سازمان های 

غیردولتی تحت حمایت این سازمان می شود.
»داون نیوز« نوشــت که این گزارش نشان می دهد بین 
ماه مارس و می، نیمی از جمعیت این کشــور ســطوح 
باال و بحرانــی ناامنی غذایی حــاد را تجربه می کردند.
این گزارش همچنین خشکســالی، افزایش قیمت مواد 
غذایی، تاثیر دهه ها درگیری و فروپاشی اقتصادی ناشی 
از گذار سیاســی را به عنوان عوامل اصلی این گرسنگی 

عنوان کرد.
پیش از این نیز آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل 
گفت که افغانســتان با بدترین خشکســالی در دو دهه 
اخیــر روبرو بوده اســت و بیش از نیمــی از مردم این 
کشور با گرسنگی شــدید روبرو هستند.وی بدون اشاره 
به دو دهه حضور نیروهای خارجی و اشــغال افغانستان 
از ســوی آمریکا و متحدانش تاکید کرد که دســتکم ۹ 

میلیون نفر در افغانســتان در آســتانه قحطی هستند. 
اگر به مردم در این کشــور کمک نشــود، جهان بهای 
ســنگینی خواهد پرداخت.گوترش اضافه کرد که بیش 
از ۸۰ درصــد جمعیت افغانســتان به آب آشــامیدنی 
آلوده وابسته هستند. افغانســتان با بدترین خشکسالی 
در دو دهه اخیر مواجه اســت و ۹ میلیــون نفر نیز در 
آســتانه قحطی قرار دارند. زندگی مردم این کشــور در 
 شرایط کنونی و در زمســتان بسیار سرد با خطر جدی

روبرو است. 
خبر دیگر از افغانستان آنکه وزیر دفاع کانادا با دلخراش 
خوانــدن بازگشــت طالبان بــه قدرت گفــت که این 
کشــور برنامه ای برای برسمیت شناختن هیئت حاکمه 

افغانستان ندارد.
در این میان هم وزارت کار و امور اجتماعی افغانســتان 
به گزارش تازه اداره بازرســی ویژه امریکا برای بازسازی 
افغانستان )سیگار( مبنی بر اینکه از زمان تسلط طالبان 
حدود ۹۰۰ هزار نفر بیکار شــده اند، واکنش نشان داد و 

گفت که عامل این رویداد، امریکا است.
وزارت کار و امور اجتماعی این کشور به تازگی با صدور 
اعالمیه ای گفته است: به گونه ای که دفتر بازرسی امریکا 
)سیگار( در گزارش اخیر خود از بیکار شدن حدود ۵۰۰ 
هزار شــهروند افغانستان از ماه ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۱ 
خبر داده اســت، باید گفــت که عامل اصلــی اینهمه 
ناهنجــاری هــای اجتماعی و اقتصادی در افغانســتان 
ایاالت متحده امریکا و متحدانش می باشد.اداره بازرسی 
امریکا در امور بازســازی افغانســتان دیروز دوشنبه با 
انتشــار توئیتی شمار شهروندان افغان که تا اواسط سال 
جاری میالدی شغل خود را از دست خواهند داد را بیش 

از ۹۰۰ هزار نفر تخمین زده است.

پیامدهای 20 سال حضور اشغالگران همچنان ادامه دارد

20 میلیون افغانستانی با گرسنگی شدید روبه رو هستند
 فعاالن سیاســی و هواداران گروه های مذهبی پاکستان 
در ســالروز تخریب بارگاه ائمه بقیــع )ع( با راهپیمایی 
در شــهرهای مختلف این کشور خواستار بازسازی قبور 

متبرکه شدند.
هشــتم شوال، سالروز غم انگیز تخریب حرم شریف ائمه 
بقیع علیهم السالم به دســت وهابیان و عناصر تکفیری 
در عربســتان است.در این روز در ســال ۱۳۴۴ هجری 
قمری، تفکر ارتجاعی وهابیت به بهانه برداشــت غلط از 
دین، مضجع شــریف و حرم نورانــی ائمه بقیع و صحابه 
بزرگوار را ویــران کرده و به خیال خود، ســنت پیامبر 
)ص( را احیا کردند.براساس این گزارش، فعاالن سیاسی 
احزاب مجلس وحدت مســلمین، ســازمان دانشجویان 
امامیه و نهضت فقه جعفریه پاکســتان روز سه شنبه در 
شهرهای »اســالم آباد و راولپندی« با برپایی تظاهرات، 
تخریب بــارگاه متبرک ائمه بقیع از ســوی تکفیری ها 
 را محکــوم کرده و بازســازی هــر چه زودتــر بقیع را 

خواستار شدند.
همزمان در شهرهای مختلف پاکستان همچون »الهور، 
مولتان، کراچی و پیشــاور« شــیعیان و اهل تســنن با 
شرکت در برنامه های ســالگروز تخریب قبرستان بقیع 
اعــالم کردند نمی تــوان فقط بر پایــه اعتقاد فقط یک 
فرقه، مکانی را که برای همه مســلمانان مقدس اســت 
تخریــب کرد.حاضــران در این راهپیمایی ها با انتشــار 
بیانیــه از ســازمان همکاری اســالمی به ویــژه دولت 
پاکستان خواستند برای بازســازی قبرستان بقیع وارد 
عمل شوند.فعاالن سیاسی پاکستان همچنین در تجمع 
مقابل باشــگاه خبرنگاران اسالم آباد گفتند که بازسازی 
قبرستان بقیع خواسته امت اسالمی است و باید حرمت 
این مکان مقدس حفظ و پابرجا بماند.روز هشــتم شوال 

به »یوم الهدم«  )روز ویرانی( مشهور است. تخریب بناها 
در بقیع توســط جریان وهابیت در عربســتان سعودی 
بــرای از بین بــردن اماکن زیارتی بود. تــا آن زمان بر 
روی مقبره پیشوایان و سایر بزرگان اسالم که در مدینه 
مدفون بودند گنبدو بناهایی قرار داشــت. پس از تسلط 
وهابیــان بر مدینه آن ها ضمن تخریب قبور آثاری که بر 
روی قبــور ائمه )ع( و انصار پیامبر )ص( قرار داشــت را 

نیز از بین بردند.
در همیــن حال دبیــرکل عصائب اهل الحــق عراق در 
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع )ع(، از دولت های اسالمی 
خواست تا آل ســعود را برای بازســازی مرقدهای ائمه 
معصومین )علیهم السالم( تحت فشار قرار دهند.»قیس 
الخزعلــی« دبیرکل عصائب اهل الحق عراق که مصادف 
اســت با هشتم شوال و ســالروز تخریب قبور ائمه بقیع 
)ع(، طی پستی در توئیتر بر اهمیت زنده نگه داشتن این 

جنایت تاکید کرد. 
الخزعلی در ادامه نوشت: »این سالروز دردناک را به قلب 
موالیمــان صاحب الزمان )علیه الســالم(، مراجع عظام، 
علمای بزرگوار و امت اســالمی تســلیت عرض نموده و 
بر اهمیت بزرگداشــت و احیای این ســالروز به تناسب 
جایگاه و اهمیت آن تاکید می کنیم. امری که به توصیف 
شهید و مرجع ما، سید محمد الصدر ) رضوان اهلل تعالی  
علیــه( برابر با مصیبت شــهادت هر یــک از معصومین 
)علیهم الســالم( اســت.وی در ادامــه از دولت عراق و 
سایر دولت های کشورهای جهان اسالم خواست تا رژیم 
گناهکار ســعودی را برای پاســخگویی به این خواسته  
حق تحت فشــار قرار دهند و از این جنایت شــنیع که 
ننــگ و عار آن تا ابد بر گــردن عامالن آن خواهد ماند، 

عذرخواهی کنند.

ضمن محکوم سازی جنایات سعودی در یمن صورت گرفت

بزرگداشت سالروز تخریب بارگاه ائمه بقیع )ع( در پاکستان

آشکارتر شدن توهم بودن اتحاد اروپایی ها در قبال جنگ اوکراین

تشدید منازعات درون اروپایی از برگزیت تا معافیت تحریمی 

فرامرز اصغری 

گروه های مقاومت فلســطین در بیانیه ای مشــترک به مناســبت سالگرد نبرد 
»شمشــیر قدس« اعالم کردند: تهدیدات دشــمن ما را نمی هراســاند، ارتکاب 
هرگونه حماقت در حق رهبران مقاومت یا مقدســات فلسطین، درهای جهنم را 

له روی اشغالگران خواهد گشود.
در این بیانیه آمده اســت: درودی خالصانه به روح شــهدای نبرد شمشیر قدس 
به ویژه فرمانده شهید باسم عیسی، شهید دانشمند جمال الزبده، فرمانده شهید 
حســام ابو هربید و دیگر برادران شهیدشان می فرستیم.در این بیانیه عنوان شده 
اســت: نبرد شمشیر قدس نقطه تحولی در تاریخ نزاع با دشمن صهیونیستی بود 
و موازنه بازدارندگی با ایــن رژیم را ایجاد و معادالت تازه ای را با آن برقرار کرد.
گروه های مقاومت افزودند: تهدیدات دشــمن در رابطه بــا ترور برادران مجاهد 
یحیی ســنوار و صالح العــاروری و دیگر رهبران مقاومت، بیانگر ســرخوردگی، 
سردرگمی و شکست امنیتی دشمن است.این گروه ها اعالم کردند: پاسخ مقاومت 

به هرگونه حماقت دشمن سخت و ویرانگر خواهد بود.
در این میان اما در ادامه رویکرد اشــغالگرایانه پس از گزارش رســانه های عبری 
درباره تصویب قریب الوقوع طرح احداث شهرک سازی در کرانه باختری و مخالفت 

آمریــکا با این گام، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیســتی گفت که تل آویو نیازی 
به اجــازه آمریکا در این زمینه ندارد. این ادعای بــه اصطالح اقتداری در حالی 
مطرح می شود که رسانه های صهیونیستی با انتشار یک نظرسنجی از هراس ۶۹ 

درصدی شهرک نشینان از سرنوشت »اسرائیل« پرده برداشتند.
نظرسنجی منتشر شــده در روزنامه اسرائیلی »اســرائیل هیوم« نشان می دهد 
که »۶۹ درصد یهودیان در اســرائیل از سرنوشــت آن می ترســند و ۶۷ درصد 
از آن هــا از کار با ســالح گرم و اعمال جریمه برای جلوگیــری از درگیری بین 
یهودیان و عرب ها حمایت می کنند« در این میان جوانان فلســطینی در نابلس 
با نیروهای اشــغالگر مقابله کرده و اتوبوس شهرک نشــینان را به آتش کشیدند.
طبق گزارش شــبکه خبری »المیادین« طی این درگیــری و پس از تیراندازی 
نظامیان صهیونیســت، چندین نفر بر اثر اصابت گلوله های پالستیکی اشغالگران  

زخمی شده اند.
در همین حال رسانه های عبری گزارش دادند که رژیم صهیونیستی با درخواست 
اردن مبنی بر افزایش تعداد نگهبانان این کشــور در مسجداالقصی موافقت کرده 
اســت.طبق گزارش پایگاه خبری »عرب۴۸« و براســاس گزارش منتشرشده از 
ســوی شبکه خبری »کان« متعلق به صهیونیست ها، »اومر بارلیف« وزیر امنیت 
عمومی رژیم صهیونیســتی اخیراً خواستار اخراج تمام نگهبانان و کارمندان اداره 

اوقاف اسالمی وابسته به پادشاهی اردن شده بود.
خبر دیگر آنکه »اکرم الکعبی« دبیرکل جنبش نجباء در عراق، در حساب کاربری 
خود در شــبکه توئیتر پیامی در ارتباط با سالگرد جنگ »سیف القدس« منتشر 
کرد.متن این پیام بدین شــرح است: »سالم علیکم.. سالم بر غزه پایدار و مقاوم.. 
ســالم بر خان یونس، بیت حانون و بیت الهیا.. سالمی بر معراج آسمانی، قدس، 
از عراق ســرزمین مقاومت در برابر زورگویی های متجاوزان. پیامی برای شما ای 
اهل کرامت از عراق گورستان فتنه ها، عادی سازی روابط و توطئه ها .. برای مردان 
و زنانتان.. برای پیران و جوانانتان.. برای مجروحان و اســرایتان.. برای شــهدا و 

مجاهدانتان. گرامی داشت و احترام ما را پذیرا باشید.«

 هشدار فلسطینی ها به صهیونیست ها 
در سالگرد نبرد »شمشیر قدس«


