فرادید
یادداشت
بایدن و رویای شرق
مهسا شاه محمدی

جو بایدن رئیس جمهــوری آمریکا دیروز تور پنج
روزه خود به شرق آسیا را آغاز کرد تا از کشورهای
کره جنوبی و ژاپن دیدار داشته باشد .این سفر در
شرایطی صورت میگیرد که بخشی از اهداف سفر
بایدن را حوزه اقتصادی تشــکیل میدهد چنانکه
وی از کارخانه سامسونگ کره جنوبی دیدار خواهد
داشــت که بســیاری آن را گامی در جهت تقویت
روابط و همکاریهای واشــنگتن و سئول در زمینه
تکنولوژی و سایر فناریها خواندهاند .در کنار مسائل
اقتصادی اما آنچه بیش از سایر حوزههای توجهات
را به خود معطوف نموده ،ابعاد نظامی و سیاســی
این سفر است.
کارنامه ماههای اخیر بایدن نشان میداد که از یک
ســو وی به دنبال اهدافی کالن در جنگ اوکراین
اســت و ســعی دارد چنانکه در جنگ جهانی اول
و دوم در نهایــت نقش فاتح جنگ و ســلطه گر بر
سایر کشورها حتی اروپا را ایفا کرد اکنون نیز این
سیاســت را اجرا و یک جانبــه گرایی آمریکایی را
استمرار بخشد .از سوی دیگر بایدن همچون ترامپ
ســناریوی محاصره و خرد کردن اســتخوانهای
چین را دنبال میکند .توسعه مناسبات با تایوان و
مناطق جدایی طلب چین ،در کنار توسعه و تقویت
نظامی و اقتصادی ژاپن ،کره جنوبی و حتی هند با
ادعای مقابله با کره شــمالی بعد دیگر این طراحی
است .مســئلهای که البته با استقبال برخی از این
کشــورها از جمله ژاپن که در سودای بازگشت به
نظامیگری دوران گذشــته است همراه شده است
چنانکه تلویزیون آســاهی ژاپن با اشــاره به سفر
بایدن به توکیو گــزارش داد ،انتظار میرود فومیو
کیشیدا نخســت وزیر ژاپن در نشست هفته آینده
خود با رئیس جمهور آمریکا افزایش بودجه نظامی
این کشــور را اعالم کند هر چنــد که اخیرا مردم
ژاپن بــا برپایی تظاهرات خواســتار خروج هزاران
سرباز آمریکایی از اوکیناوا شدهاند.
با توجه به مستندات و شواهد موجود این نتیجه از
ســفر بایدن حاصل میشود که وی با اولویت کسب
منافع اقتصادی به عنوان مطالبه مردم آمریکا و از آن
باالتر تحریک ژاپن و کره علیه چین و روسیه و البته
نیم نگاهی نیز به ایران ،راهی شرق آسیا شد ه است
چرا که استراتژی بلند مدت آنها رویکرد به شرق به
عنوان قدرت نوینی اســت که میرود تا زمینه ساز
افول هژمونی یک جانبه گرایانه آمریکا گردد.

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

گزارش

آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در حالی ادعای حمایت
مطلق و بی چشمداشــت از اوکراین را بوق و کرنا میکنند
که گزارشها نشــان میدهد کشــورهای غربی در جریان
نشست شــورای امنیت سازمان ملل متحد ،قراردادی را با
اوکراین مبنی بر «معاوضه غالت با سالح» مطرح کردند.
همزمــان با اســتمرار جنگ افــروزی غــرب در اوکراین،
دیمیتــری پولیانســکی ،معاون اول نماینده دائم روســیه
در ســازمان ملل متحد در کانال تلگرامش نوشــت« :ما از
همکاران غربی خود خواســتیم که علنــا چنین قراردادی
را رد کنند؛ قراردادی که امروزه بســیاری از کارشناســان
آن را درســت میپندارند .البته هیچکس این کار را نکرد.
همانطــور که هیچکس توضیح نداد که چگونه تحویل این
غالتها امنیت غذایی جهانی را که کشورهای غربی صرفا
به طور شــفاهی نگران آن هستند ،تسهیل میکند ».الزم
به ذکر اســت ســنای آمریکا پنجشــنبه ،بسته کمک ۴۰
میلیــارد دالری بــه اوکراین را تصویب کرده و از ســوی
دیگر ،ســران آمریکا ،فنالند و ســوئد در واشنگتن دیدار
کردنــد.در رأیگیری مجلس ســنای آمریکا برای تصویب
این الیحه ۸۶ ،ســناتور از آن حمایت کرده و  ۱۱ســناتور
جمهوریخــواه با تصویب آن مخالفــت کردند.هم زمان با
این جلسه ســنا ،بایدن در کاخ ســفید میزبان «ماگدالنا
اندرسون» نخســتوزیر سوئد و «سائولی نینیستو» رئیس
جمهور فنالند بود.بایدن در نشســتی خبری بعد از دیدار
بــا آنها یادآوری کرد که چطور نظامیان ســوئد و فنالند
در اشــغال افغانســتان و عراق ،آمریکا را همراهی کردند.
همچنین دولت آمریکا با امضای بایدن بســته کمکهای
نظامی شــامل توپخانه ،رادارها و سایر تجهیزات نظامی به

شرط آمریکا و اروپا برای کمک به اوکراین فاش شد

غالت در مقابل سالح
ارزش  ۱۰۰میلیون دالر برای اوکراین اختصاص داد.
در این میان «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا دیروز تور
پنج روزه خود به شــرق آسیا را آغاز کرد و در اولین مقصد
ســفر خود در کره جنوبی از یک کارخانــه تولید قطعات
شــرکت سامســونگ بازدید خواهد کــرد .وی همچنین
از ژاپن دیــدار میکند .این در حالی اســت که یک مقام
ارشــد چین در گفتوگوی تلفنی با مشــاور امنیت ملی
کاخ ســفید به آمریکا درباره تایوان هشــدار داد .تحرکات
آمریکا برای یارگیری علیه روســیه و چین در حالی است
که رئیسجمهور ترکیه تأکید کرد که فنالند و سوئد خانه
گروههای تروریستی است و آنکارا با عضویت آنها در ناتو
مخالفت میکند.
نخســتوزیر لهســتان نیز گفت در صورت حمله به سوئد
یــا فنالند در جریان فرآیند الحاق آنها به ناتو ،ورشــو به
کمکشــان خواهد رفت .رئیسجمهور کرواسی اما پس از
ترکیه به عنوان دومین کشــور عضو ناتو ،مخالفت خود با
پیوستن فنالند و ســوئد به ناتو را اعالم کرد و مسیر برای
عضویت این دو کشور اروپایی به این ائتالف ناهموارتر شد.
در این میان در ادامه جنگ اوکراین یک مقام نظامی روسی

همزمــان با اعالم نتایج انتخابات لبنان و آشــکار شــدن رای مردم به مقاومتف
وزارت خزانهداری آمریکا نام  ۶فرد و  ۸شرکت در عراق و لبنان را به بهانه ارتباط
با حزباهلل در فهرست تحریمها قرار داد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا امروز پنجشــنبه اعالم
کرد تحریمهای جدیدی علیه حزباهلل لبنان اعمال کرده اســت.در بیانیه وزارت
خزانهداری آمریکا آمده اســت« :امروز دفتر کنتــرل داراییهای خارجی وزارت
خزانهداری «احمد جالل رضى عبداهلل» ،یک تاجر لبنانی و تســهیلکننده مالی
حزباهلل و پنج نفر از دســتیاران او و  ۸شرکت او در لبنان و عراق را در فهرست
تحریمها قرار داد».
در این بیانیه ادعا شده این تحریم نشان میدهد حزباهلل از پوشش شرکتهای
قانونــی برای درآمدزایی و اعمال نفوذ بر ســرمایهگذاریهای تجاری اســتفاده
میکند«.احمــد جالل رضى عبداهلل» (تبعه لبنان)« ،علــی رضا عبداهلل» (تبعه
عــراق)« ،حســین احمد جالل عبــداهلل» (تبعه لبنان)« ،حســین احمد جالل
عبــداهلل» (تبعه لبنان)« ،حســین رضا عبداهلل» (تبعه لبنان)« ،حســین کامل
عطیة»( ،تبعه لبنان) و «جوزیف ایلیا هیدموس» (تبعه لبنان) افرادی هستند که
نامشــان در این فهرست قرار گرفته است.دولت آمریکا در تالش است محبوبیت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان
های فاقد سند رســمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیأت
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع
عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد :امالک متقاضیان واقع در قریه انگیل
پــالک  83اصلی بخــش  4ییالقی  71فرعی آقا /خانم زهرا شــهبازی فرزند
عین اله نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت
 547.85مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از مختار قربانی انگیل
لــذا بــه موجب مــاده  3قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در
دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها
منتشــر و در روســتاها  ،رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .
بدیهی اســت برابر ماده  13آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت
اختصـــاصی منتشـــر می نماید  .شناســه آگهی 1319542 :تاریخ انتشار
نوبت اول  1401/02/31نوبت دوم 1401/03/16
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان
های فاقد سند رســمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیأت
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :امالک متقاضیان واقع در قریه شکریکال
پــالک  18اصلــی بخش  1قشــالقی  1857فرعــی آقا /خانم لیــال خداکرمی
انگیلی فرزند کوچک و ســید مرتضی موســویان کجــور فرزند میرباقر حصه
هر کدام مشــاعا و بالســویه به میزان  3دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  302.23مترمربع خریداری بدون واسطه/
با واسطه از سید مستان موسوی میرکالئی
لــذا بــه موجب مــاده  3قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در
دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها
منتشــر و در روســتاها  ،رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .
بدیهی اســت برابر ماده  13آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت
اختصـــاصی منتشـــر می نماید  .شناســه آگهی 1318732 :تاریخ انتشار
نوبت اول  1401/02/31نوبت دوم 1401/03/16
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی مزایده اتومبیل
شــماره مزایــده  140104310373000009:یــک
دســتگاه اتومبیل پراید ســواری مدل  1387رنگ مشــکی
متالیــک  ،نــوع ســوخت  :بنزیــن  ،تعــداد ســیلندر  ،محور،
چرخ  4و  2و  ، 4شــماره موتور  2273415شــماره شاســی
 1412286687602شــماره پــالک 692ط 27ایــران82
متعلــق به آقــای محمدباقرشــعبانی نــژاد که طبــق گزارش
کارشــناس اتومبیــل در بدنه رنگ دارد  ،بیمه نامه شــخص
ثالث مالحظه نشــد  .میزان کارکرد اتومبیل در زمان بازدید
 264355کیلومتر می باشــد  .اتومبیل مذکور متعلق است
به آقای محمدباقر شــعبانی نژاد کــه خانم مهدیه منتظری به
اســتناد ســند نکاحیه راجع به وصول مهریــه علیه نام برده
اقدام به صدور اجراییه نموده اســت  .اتومبیل مذکور طبق
گزارش کارشــناس به مبلــغ هفتصد میلیون ریــال ارزیابی
گردید که در روز پنج شنبه مورخ  1401/3/12از ساعت 9
الی  12در نشــانی تنکابن-بهکله از طریق مزایده به فروش
می رســد  .مزایده از مبلغ  700.000.000ریال شروع و به
باالتریــن قیمت پیشــنهادی فروخته خواهد شــد  .حق حراج
و نیم عشــر بر عهده بدهکار پرونده اســت .کلیه هزینه ها
بــر عهده برنده مزایده اســت  .شــرکت در مزایده منوط به
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده
اســت  .برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش
را ظــرف مهلــت  5روز از تاریــخ مزایده به حســاب صندوق
ثبــت تودیــع نماید و در صورتی که ظــرف مهلت مقرر مانده
فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور
قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/02/31 :
شناسه آگهی1320588 :
هــادی مالحسینی-سرپرســت ثبــت اســناد وامــالک
شهرستان تنکابن
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانکاران شرکت صنایع کاغذی آسان تک کارتن به شماره ثبت  5880و
شناســه ملی  14000050477که به موجب دادنامه شماره 9809971210401285
مورخــه  1398/11/14صادره از شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان آمل
ورشکسته شناختهشده و تاریخ توقف آن  1393/04/18اعالم گردیده آگهی می گردد:
اولین جلســه بســتانکاران در ساعت  12روز دوشــنبه مورخه  1401/03/09در اداره
تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به نشانی ساری  -خیابان مازیار  -نبش خیابان
امیرکبیر  -ســاختمان شــماره  2دادگستری اســتان مازندران  -طبقه اول  -واحد  1به
شــماره تلفن  33323459تشکیل می گردد.کلیه بســتانکاران وکسانیکه ادعایی دارند
و همچنین اشــخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن
آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند .ضمنا اخطار می شود:
کلیــه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شــرکت ورشکســته
)1
فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشــار
این آگهی به اداره تصفیه تســلیم نمایند .مدت ارســال مدارک برای بستانکارانی که در
کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کســانی که به شــرکت فوق الذکــر بدهی دارند باید ظــرف مدت مذکور
)2
خود را معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند .طبق ماده  24قانون اداره
تصفیه امور ورشکستگی ،بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست
وپنج درصد ( )%25دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکســته نامبرده را در اختیار
)3
دارند مکلفند در ظرف مدت  2ماه از انتشار این آگهی اموال را تحت اختیار اداره تصفیه
بگذارند و گرنه هر حقی که نســبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه
عذر موجهی داشته باشند.
تاریخ انتشار اول 1401/02/21 :
تاریخ انتشار دوم 1401/02/31 :
معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه دادگستری استان مازندران
امین فالح

گفته اســت ،خوردوهای زرهی برای پشــتیبانی از تانکها
معــروف به ترمیناتورها ،برای انهــدام مواضعی در اوکراین
به کار گرفته شــدند.بخش اطالعات ارتش انگلیس ارزیابی
کرد که روســیه بعد از به دســت گرفتن کنترل ماریوپل،
بــدون آمادگی کافی شــروع به توزیع نیروهــای خود در
مناطق عملیاتی کند .نخستوزیر ایتالیا نیز خواستار تحقق
آتشبس فوری در اوکراین شد و آن را الزمه مذاکرات جدی
برای پایان دادن به درگیریها در این کشور خواند .اورسال
فن درلین ،رئیس کمیســیون اروپا نیــز گفت که اتحادیه
اروپا قصد دارد تا ســال  2030برای پایان دادن اتکای خود
به نفت و گاز روســیه 300 ،میلیارد یورو ســرمایه گذاری
ت این ســرمایه گذاریها
کند.فن درلین به خبرنگاران گف 
شامل  10میلیارد یورو برای زیرساخت های گاز 2 ،میلیارد
یورو بــرای نفت و باقی برای انرژیهــای پاک خواهد بود.
وزیر خزانهداری آمریکا اما در واکنش به درخواســت برخی
مقامهای اروپایی برای مصادره اموال روسیه جهت بازسازی
اوکراین ،گفت فعال چنین قانونی در آمریکا وجود ندارد .در
کنار اذعان رئیس بانــک مرکزی انگلیس نیز به ناتوانی در
کنترل تورم ،ریاست خزانه داری این کشور نیز گفت :دولت

خشم آمریکا
از رای لبنانیها به مقاومت
حزباهلل در لبنان را پایین بیاورد .واشــنگتن به همین دلیل،کشورهای اروپایی
را برای تروریســتی اعالم کردن کل حزباهلل تحت فشــار شدید قرار داده است.
آمریکا همچنین چندین بانک و شــخصیت لبنانی را به اتهام ارتباط حزباهلل در
فهرست تحریم قرار داده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شــده که حزباهلل ،یکی از مهمترین احزاب سیاسی
لبنان اســت .اقدامات آمریکا در لبنان بارها مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران
سیاســی قرار گرفته که میگویند حزباهلل نقش مهمی در حفظ آرامش و ثبات
لبنان و مبارزه با گروههای تروریستی و افراطی در منطقه داشته است.
الزم به ذکر اســت سید حســن نصراهلل ،دبیرکل حزب اهلل لبنان چهارشنبه شب
ســخنرانی را برای بررســی آخرین تحوالت ایراد کرد.ســید حسن نصراهلل عنوان
داشت :در ابتدا ،از تمامی کسانی که در انتخابات شرکت کردند ،به ویژه کسانی که

توقفتحقیقات
درباره جنایت
قتل ابوعاقله
در اقدامــی کــه عفو بینالملــل آن را نقض
قوانیــن بینالمللی عنوان کرده اســت ،رژیم
صهیونیســتی تحقیقات دربــاره جنایت قتل
«شــیرین ابوعقله» ،خبرنگار شــبکه الجزیره
که به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر در جنین
به شهادت رســید را لغو و اعالم کرد که هیچ
قصدی برای گشودن پرونده تحقیقات درباره
کشته شدن این روزنامه نگار ندارد.
روزنامه اســرائیلی «هاآرتص» نوشت« :ارتش
اســرائیل تحقیقات درباره قتــل روزنامه نگار
ابوعاقله را آغاز نخواهد کرد ،زیرا هیچ شــکی
وجــود ندارد که نیروهــای ارتش این جنایت
را انجام داده باشــند ».بر پایه گزارش نشریه
صهیونیســت ،ارتش بــر این باور اســت که
بازجویــی از نیروهایش باعــث ایجاد اختالف
در ارتش و جامعه اسرائیل خواهد شد.ابوعاقله
خبرنگار شــبکه الجزیره قطر ،هنگام پوشش
خبری در پی یورش صهیونیستها به اردوگاه
پناهندگان جنین در کرانه باختری اشــغالی،
توسط نیروهای مسلح اســرائیل هدف گلوله
قرار گرفت .وی کاله و جلیقهای به سر داشت
کــه بهوضوح او را به عنــوان یک روزنامهنگار
معرفی میکرد.
عفو بین الملل اعــام کرد که تحقیق نکردن
رژیــم صهیونیســتی در خصوص شــهادت
ابوعاقله ،نقــض قوانین بینالملل اســت .در
این میان یک روزنامه قطری با انتشار تصاویر
جدیدی از لحظه شــهادت خبرنگار شــبکه
«الجزیره» به دســت نظامیان صهیونیســت
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هیچ کاری نمیتواند انجام دهد تا از افزایش تورم و تاثیر آن
بر خانواده های انگلیسی جلوگیری کند.
در این میان هم ســرگئی شــویگو وزیر دفاع روسیه امروز
جمعــه با بیــان اینکه روســیه کنترل خود را بر اســتان
لوهانسک گســترش داده اســت از آزادی این منطقه در
آینده نزدیک خبر داد.پوتین رئیسجمهور روســیه نیز از
شجاعت و فداکاری سربازان مسلمان روسیه که در عملیات
نظامی ویژه در اوکراین مشــارکت کردنــد ،قدردانی کرد.
همچنین وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که پنج دیپلمات
در اماکن دیپلماتیک پرتغال در خاک این کشور را «عنصر
نامطلوب» اعالم کرده است.معاون نخست وزیر روسیه نیز
گفت :تقریبا نیمی از  54واردکننده گاز روسیه با پرداخت
به روبل به شرکت گازپروم موافقت کردهاند.یک مقام ارشد
وزارت خارجه روســیه با انتقاد مجــدد از عضویت فنالند
و ســوئد در ناتو ،گفت این امر میتواند شــکل همکاریها
در قطب شــمال را تغییر دهد.ناوگان اقیانوس آرام نیروی
دریایی روســیه اعالم کرد که به زودی دو زیردریایی اتمی
اســتراتژیک مجهز به موشکهای پیشــرفته به این ناوگان
اضافه خواهد شد.الوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز گفته
«عملیات ویژه نظامی» کشــورش در اوکراین به آزادسازی
دنیا از ظلم نواستعماری غرب کمک خواهد کرد.صدراعظم
آلمان ضمن نیز حمایت از عضویت کشورهای غرب بالکان
در اتحادیــه اروپا گفت با این حال عضویت اوکراین ممکن
است سالها طول بکشد.زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه
روسیه با اشاره به تالش ائتالف ناتو برای عضویت فنالند و
سوئد اعالم کرد سازمانی که دچار «مرگ مغزی» شده به
اعضای جدید نیاز دارد.

به مقاومت و همپیمانانشان رأی دادند ،قدردانی میکنم .تشکر ویژه از کسانی که
بیماری آنها مانع از حضور آنها با ویلچر برای رأی دادنشان نشد .از تمام دستگاههای
رسمی و مسئوالن و نیروهای امنیتی و قضات که در مدیریت روند انتخابات شرکت
کردند ،قدردانی میکنم .وی افزود :زبان از قدردانی از شما عاجز است ،شکر خداوند
را به جا میآوریم که به این کشور و این مقاومت ،انسانهایی را داد که شریفترین
انسانها هستند.وی افزود :به حامیان وفادار میگویم که شما امنیت شبکه سیاسی
و مردمی مطلوب مقاومت و ســاح آن را مقابل هدف گرفتنهای علنی و آشــکار
تامین کردید ،این دســتاوردی اســت که رقم زدید ،خداوند به شــما برکت دهد.
ســید حسن نصراهلل عنوان داشت :نتایج بزرگ ،پیامهای قوی پیرامون پایبندی به
مقاومــت ،معادله طالیی ،دولت عادل و قادر ،اصالحات ،صلح داخلی ،زندگی واحد
و اولویت داشتن رسیدگی به بحرانهای حیاتی و اقتصادی داشته است.وی افزود:
این دستاورد بعد از هجمه رسانهای و روانی گسترده علیه ما و همپیمانان مقاومت
و فشــارهای اقتصادی و بحرانســازیها صورت گرفت.دبیرکل حزب اهلل افزود :با
وجود تمامی تهدیدها و ایجاد هول و وحشــتها برای آنکه مردم بترسند و عقب
گرد داشته باشند ،اما این اقدامات نتیجه نداشت .حضور گسترده در روز رأی گیری
و نتایج حاصله پاسخی به این تهدیدها بود.

دروغ رژیم صهیونیستی را برمال کرد.در ویدئو
روزنامــه «العربی الجدید» ،یک خیابان فرعی
دیده میشــود که خودروهای نیروهای رژیم
صهیونیســتی در انتهای آن پارک شــدهاند
و تعدادی از تکتیرانــدازان به صورتی کامال
آشکار در آنجا مستقر هستند تا جایی که این
مسئله باعث تعجب تصویربردار میشود و او با
تمســخر فریاد میزند« :ارتش ...تکتیرانداز...
تکتیرانداز» و اضافه میکند« :االن است که
نیروهای [رژیم] اشــغالگر وارد اردوگاه جنین
شوند».
بر خالف ادعــای تلآویــو ،در منطقهای که
ایــن تصاویــر در آن ضبط شــده ،هیچ فرد
مســلح فلســطینیای دیده نمیشــود .تنها
روزنامهنگاران و خبرنگاران به صورت فشــرده
در کنار هم ایســتادهاند .حتــی یکی از آنها
سؤال میکند« :چه کسانی محاصره شدهاند؟»
که تصویربردار پاســخ میدهد« :نمیدانم چه
کسانی محاصره شــدهاند!» این مسئله نشان
میدهــد کــه غیرنظامیــان در محل حضور
دارند و خبری از افراد مسلح نیست .همچنین
«الکســاندریا اوکاســیو کورتز» عضو مجلس
نمایندگان آمریکا روز جمعه گفت ،به شهادت
رساندن «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی
با ارســال پول مالیات آمریکاییها برای رژیم
صهیونیستی میسر شده است.
در ادامه چالشــهای رژیم صهیونیستی شاخه
نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین تصاویر
جدیــدی از نفوذ پهپاد خود به شــهرکهای
صهیونیستی در جریان جنگ «سیف القدس»
منتشــر کرد.ســرایا القدس این تصاویر را به
همراه چند ویدئوی دیگر از سالهای گذشته
تحت عنوان «سلســال النصر» (آب خوشگوار
پیروزی) در ســالروز جنگ «ســیف القدس»
منتشــر کــرده اســت .همچنین یــک مقام
ارشــد جهاد اســامی تاکید کرد ،اجتماعات

بزرگ در مســجد االقصی هــر توطئه جدید
رژیم صهیونیســتی علیه حرم شریف قدسی
را نــاکام میگذارد«.محمــد الهندی» رئیس
دایره سیاســی و عضو دفتر سیاســی جنبش
جهاد اســامی در فلســطین تاکید کرد که
ایــن جنبش و دیگــر گروههــای مقاومت با
تهدیدهای سازمان صهیونیست افراطی الهاوا
درباره تخریب قبة الصخره و راهپیمایی پرچم
صهیونیستها در بخش قدیمی قدس برخورد
جدی خواهد داشــت .در این میان هم مقداد
وزیر خارجه سوریه گفته حمایت کشورش از
فلســطین یکی از دالیل آغاز جنگ با حمایت
خارجیها در سوریه بوده است.
خبــر دیگــر آنکــه در ادامه بحــران داخلی
صهیونیستها رســانههای رژیم صهیونیستی
خبر دادنــد ،یکی دیگــر از اعضــای کابینه
ائتالفــی «نفتالی بنت» و «یائیــر الپید» به
اپوزیســیون پیوســت« .غیدا ریناوی-زعبی»
نماینــده پارلمان رژیم صهیونیســتی و عضو
کابینه ائتالفی این رژیم از کابینه خارج شــد
تا تعداد نمایندگان عضــو کابینه در پارلمان
به  ۵۹نفــر از مجموع  ۱۲۰کنســت کاهش
یابــد .این در حالی اســت کــه مقامات رژیم
موقت صهیونیستی در اقدامی به منظور تنش
عمدی در بیتالمقدس ،با درخواست برگزاری
راهپیمایی تحریکآمیــز پرچم در اواخر ماه
جاری میالدی موافقت کردند.
در اقدامــی با هدف تشــدید تنــش عمدی
در بیتالمقــدس از ســوی رژیــم موقــت
صهیونیســتی« ،عمــر بارلیو» وزیــر امنیت
داخلی و «یاکوف شابتای» ،بازرس کل پلیس،
با درخواست «راهپیمایی پرچم» در اواخر ماه
جاری که از سوی شهرکنشینان سازماندهی
میشــود ،موافقت کردند .این راهپیمایی قرار
است در بابالعامود و محله اسالمی در بخش
قدیمی شهر اسالمی انجام شود.

همزمان با ادعای حمایت از آتش بس صورت میگیرد

آمریکا در صدد ساخت پایگاه در شرق یمن
«عبدالملــک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصاراهلل یمن گفت :آمریکا
پــس از اطمینــان از مزدورانش در اجرای برنامه هــا در حضرت موت و
المهره ،اکنون به دنبال ساخت پایگاه در این دو منطقه است.
بدرالدین الحوثی تصریح کرد :دشمنان در سایه آتش بس صریحاً میگویند
که آنها درحال تهیه مهمات هســتند و این نشان می دهد که رویکرد آنان
به مرحله آینده [برای جنگ در یمن] چگونه اســت.وی در بخش دیگری از
اظهاراتش به مسأله عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی
اشــاره کرد و گفت که عادی سازی عنوانی برای مقدمه چینی منطقه برای
[سلطه] اسرائیل اســت .بدرالدین الحوثی با اشاره ضمنی به کشور امارات

افزود :آنان که دشمنی علیه ما را رهبری میکنند ،همان کسانی هستند که
جریان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رهبری میکنند.پیش از آن
نیز برخی منابع یمنی اعالم کردند که امارات متحده عربی در ادامه همکاری
با رژیم صهیونیستی ،در زمینه ســاخت واحدهای مسکونی و اجرای طرح
شهرکسازی در جزیره سقطری در آبهای جنوب یمن با تل آویو مشارکت
می کند .هدف از طرح امارات را گسترش حضور نظامی رژیم صهیونیستی
در جزیره ســقطری دانستند ،به طوری که رژیم تلآویو به واسطه این اقدام
تالش مــی کند ،ضمن به یغما بردن منابع زیر زمینه و فرسایشــی کردن
مقاومت در آن ،این منطقه را به مرکز عملیات جاسوسی خود تبدیل کند

