
 ونزوئال: مجمع ملی ونزوئال در نشســت عادی 
خود به مناسبت هفتاد و چهارمین سالروز نکبت، با 
اجماع آرای اعضا پیش نویس »توافقنامه همبستگی 
با کشــور و ملت فلسطین« را تصویب کرد. مجمع 
ملی ونزوئال در این بیانیه همچنین ترور شــیرین 
ابوعاقله به ضرب گلوله نیرو های اشغالگر اسرائیلی 
را محکوم کرد.کامال گالیانو نماینده پارلمان ونزوئال 
به نمایندگی از گروه دوستی با فلسطین این پیش 

نویس را ارائه کرد.

 عراق: رئیــس پارلمان عرب بــه نحوه ذکر نام 
رژیم صهیونیستی در بیانیه پایانی نشست اتحادیه 
پارلمانی عرب اعتراض کرد و خواســتار تغییر آن 
شد.»محمد الحلبوســی« رئیس پارلمان عراق به 
نحوه ذکر نام رژیم صهیونیســتی در بیانیه پایانی 
اتحادیــه پارلمانی عــرب در مصر اعتــراض کرد.
الحلبوسی در نشســت اضطراری اتحادیه پارلمانی 
عرب دربــاره وضعیت قدس کــه در قاهره برگزار 
شد، به عبارت »کشور اســرائیل« در بیانیه پایانی 
اعتــراض کرده و گفته باید بــه جای آن از عبارت 

»رژیم اشغالگر اسرائیل« استفاده شود.

 بحرین: مردم مناطق سنابس و عالی در بحرین با 
برگزاری تظاهراتی ضمن اعتراض به سیاست های رژیم 
آل خلیفه در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، 
همبستگی خود با زندانیان در بند آل خلیفه و تجدید 

بیعت خود با آیت اهلل عیسی قاسم را اعالم کردند.

 سوریه: وزارت خارجــه سوریه به حمله اخیر رژیم 
صهیونیســتی به جنوب دمشــق واکنش نشان داد و 
خواستار موضع گیری قاطع شورای امنیت و سازمان 
ملل شد.ســوریه مجددا از ســازمان ملل و شــورای 
امنیت خواســت که تجاوزات و حمالت متوالی رژیم 
صهیونیســتی به سوریه را به شــکل روشن و صریح 
محکوم کند و در راستای اجرای قطعنامه های مربوط 
به پایان اشغالگری اسرائیل در اراضی اشغالی گام بردارد.

 افغانســتان: »مال عبدالغنی بــرادر« معاون اول 
نخست وزیر طالبان در حاشیه سفر خود به امارات با 
»خلیفه بن زاید آل نهیان« رئیس جدید این کشــور 
دیدار و گفت وگو کرد. رئیــس جدید امارات در این 
دیدار، ضمــن قدردانی از حضور مالبرادر برای عرض 
تسلیت به مناسبت درگذشت رئیس قبلی این کشور، 
گفت کــه ابوظبی خواهان برقــراری صلح و رفاه در 

افغانستان و گسترش روابط دوجانبه است.

هراس 75 درصد سیاه پوستان آمریکا 
از حمالت نژادپرستانه

اندکی پس از تیراندازی مرگبار نیویورک که بیش 
از 10 قربانی آن سیاه پوســت بودند، ســه چهارم 
سیاه پوســتان آمریکایی در یک نظرسنجی گفتند 
نگران هســتند کــه خود یا عزیزانشــان به دالیل 

نژادپرستانه مورد حمله فیزیکی قرار گیرند.
بر اساس نظرسنجی جدیدی که روز شنبه منتشر 
شد، سه چهارم سیاه پوســتان آمریکایی می گویند 
نگران این هســتند که آن ها یا کسی که دوستش 
دارند، بــه دلیل نژادشــان مورد حملــه فیزیکی 
قرار گیرند.نظرســنجی جدید »واشــنگتن پست-
ایپسوس« نشان داد که ۷۵ درصد از سیاه پوستان 
آمریکایی که در نظرســنجی شرکت کردند، نگران 
این هســتند که بــه آن ها یا افرادی که برایشــان 
مهم هســتند به دلیل سیاه پوست بودنشان آسیب 
جســمی وارد شــود، نظری که یک هفته پس از 
تیراندازی مرگبار در محله ای عمدتا سیاه پوست در 

»بوفالو« نیویورک بیان شده است. 
بــه گزارش وبــگاه خبری »هیــل«، ۷0 درصد از 
سیاه پوســتان آمریکایی در نظرسنجی گفتند که 
معتقدند نیمی از سفیدپوستان آمریکایی یا بیشتر 
دارای عقاید برتری  نژادی سفیدپوستان هستند، در 
حالی که تنها 1۹ درصد معتقد بودند کمتر از نیمی 
از سفیدپوستان آمریکایی چنین عقایدی دارند. دو 
سوم از شــرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که 
برتری طلبی سفیدپوســتان در مقایسه با پنج سال 
پیش مشکل بزرگ تری است؛ ۲۸ درصد گفتند که 
مشکل به همان میزان است؛ پنج درصد هم گفتند 
که امروز مشکل کوچک تر است.همچنین از پاسخ 
دهندگان در مورد احساساتشان پس از تیراندازی 
بوفالو که در آن یک مظنون سفیدپوست 10 نفر را 
کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد، سؤال شد. 11 
نفر از قربانیان سیاه پوســت بودند و مظنون ظاهراً 
از »نظریه جایگزینی عالی« نژادپرســتانه حمایت 
می کرد. هفتاد درصد از پاســخ دهندگان گفتند که 
این حادثه خونین آن ها را غمگین کرده اســت، در 
حالی که ۶۲ درصد گفتند که احســاس عصبانیت 
می کنند. بیش از نیمی از آن ها گفتند که احساس 
ناراحتی می کنند، ۳۴ درصد گفتند که احســاس 
ترس دارند، ۲1 درصد گفتند که شــوکه شدند و 
هشت درصد هم متعجب شدند.ضارب این حادثه را 
به صورت زنده در شبکه اجتماعی »توییچ« پخش 
کرد و اسکرین شــات های ضبط شــده صحنه های 
خشــنی را نشــان می داد، از جمله زنی که هنگام 
راه رفتن در خارج از فروشــگاه از ناحیه سر مورد 
اصابت گلوله قرار گرفــت. او یک اظهارنامه آنالین 
10۶ صفحــه ای نیز در اینترنت آپلود کرد و در آن 
توضیــح داد که انگیزه اش به نوعی ناشــی از یک 
فرضیه توطئه« است که نشــان می دهد نژادهای 

دیگر در حال گرفتن جای سفیدپوستان هستند.

نیمچه گزارش

بایدن رئیــس جمهور آمریکا در ســفری پنج روزه راهی 
شــرق آسیا شــده اســت. وی که در هنگام ورود به کره 
جنوبی با تظاهرات ضد آمریکایی مواجه شــد در ادامه راه 
در نخستین ســفرش به ژاپن از زمان ورود به کاخ سفید 
قرار اســت در اجالس "چهار جانبــه" با حضور مقام های 
کشورهای اســترالیا، ژاپن و هند حضور یابد. این اجالس 

در حالی برگزار می شود که نگاهی به سیاست های آمریکا 
در شــرق اســیا و عرصه جهانی بیانگر مولفه ها و اهدافی 
خاص می باشــد. آمریکایی ها دو هدف اصلی را برای خود 
تعریف کرده اند که شــامل مقابله با چین به عنوان تهدید 
بــزرگ اقتصادی و مقابله با روســیه به عنــوان تهدیدی 
نظامی و سیاسی است. بر این اساس آمریکایی ها به دنبال 
ائتالف سازی هایی هســتند که در نهایت هر دو هدف را 
پوشــش دهد. کشــورهایی مانند ژاپن، استرالیا و هند به 
دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی که  دارند توان بازیگری 
در این معادله را دارند لذا از اولویت های اصلی سیاســی، 
اقتصادی و امنیتی آمریکا را توســعه روابط با این کشورها 
تشکیل می دهد. نمود عینی این رفتار اقدام سال گذشته 

آمریکا و انگلیس است که با برهم زدن توافقنامه استرالیا 
و فرانســه برای ســاخت زیر دریایی از طرح مسلح کردن 
استرالیا به زیر دریایی هسته ای خبر دادند. در همین حال 
گزاش ها از افزایش بودجه نظامی ژاپن و توسعه طلبی های 
هســته ای و نظامی هنــد حکایت دارد. بــا توجه به این 
مولفه ها و با عنایت به اینکه آمریکا همچنان مقابله با چین 
را هدف گــذاری اصلی خود می دانــد و جنگ اوکراین نیز 
مولفه ای برای اقدام علیه روســیه است، بایدن در نشست 
چهارجانبه تالش خواهد داشت تا کشورهای مذکور را به 
نقــش آفرینی در این بازی هدایت نماید. بر این اســاس 
می تــوان گفت که این نشســت هر چند کــه در ظاهر با 
ادعای رویکرد اقتصادی و سیاســی برگزار می شود اما در 

عمــل ماهیتی نظامی و امنیتــی دارد که صدور بیانیه ای 
واحد مبنــی بر مقابله با چین و روســیه از اهداف اصلی 
آن را تشــکیل می دهد. در این میان کشورهایی همچون 
استرالیا که وابســتگی شدیدی به آمریکا و انگلیس دارند 
نقشــی افرینی بیشتری در این بازی ایفا می کند در حالی 
که ژاپن نیز نگاه توسعه طلبانه نظامی به سفر بایدن دارد 
و افزایش بودجه نظامی از مطالبات توکیو است. هندی ها 
نیز در کنار مباحثی همچون بازیگری فعال تر در معادالت 
جهانی همراهی آمریکا در تقویت قدرت منطقه ای اش در 
برابر پاکســتان و چین را طلب می کند بویژه اینکه خروج 
نابهنگام آمریکایی ها از افغانستان خسارت های بسیاری به 

دهلی نو وارد ساخته است. 

یادداشت

گزارش

آمریــکا با ادعــای حمایت ۴0 میلیــارد دالری و تحریک 
اروپــا به مشــارکت در جنگ اوکراین به دنبال اســتمرار 
تقابل نظامی این کشــور و روسیه اســت که سفیر سابق 
ایاالت متحده در روسیه با اشاره به این مسئله که اوکراین 
شــرایط الزم برای عضویــت در ناتو را نــدارد، دورنمای 
 پیوســتن اوکراین به این ائتالف را صرفا دروغی از ســوی 

واشنگتن خواند.
»مایکل مک فول« ســفیر ســابق آمریکا در مسکو اذعان 
کرد که کشــورش عمداً در مورد مسئله پیوستن اوکراین 
به ناتو دروغ گفته اســت، زیرا ایــاالت متحده می داند که 
کی یف شرایط یک مدعی مشروع برای عضویت در ائتالف 
نظامی مذکور را ندارد.وی در ادامه افزود : دروغ گفتن برای 

دیپلمات ها روشی کامال استاندارد در دنیای واقعی است.
مک فال در یک همایش سیاسی عمومی با حضور نخبگان 
سیاســی در قبال این مســئله که چرا واشــنگتن به رغم 
نگرانی های امنیتی مطرح شــده از ســوی مسکو، پیوسته 
برای عضویــت اوکراین در ناتو تالش کرده اســت، گفت 
که واشــنگتن هرگز در مورد چنین چشــم اندازی جدی 
نبوده اســت.گفتنی است که مسئله گسترش ناتو به شرق 
و عضویت کشــورهایی که از اقمار ســابق اتحاد جماهیر 
شوروی محسوب می شــدند، از جمله عوامل اصلی شروع 
درگیری ها در اوکراین بوده اســت. دیروز مشــاور رئیس 
جمهــور اوکراین با رد پیشــنهاد غرب بــرای آتش بس با 
روســیه و باقیماندن نیروهای روس در مناطق اشغال شده، 
گفت آتش بــس به نفع کرملین اســت ولی مســکو باید 

شکست بخورد.
»میخائیل میزینتســف« رئیس مرکز کنتــرل دفاع ملی 
روسیه در وزارت دفاع این کشــور نیز گفته ستیزه جویان 

اوکراینی برای بدنام کردن ارتش روسیه، به ساختمان های 
مســکونی در نیکوالیفکا شــلیک کردند که چند کشته و 
زخمی برجای گذاشت.میزینتســف طی بیانیه ای توضیح 
داد: »در شــهرک نیکوالیفــکا واقــع در جمهوری خلق 
لوهانسک، رژیم کی یف یک اقدام پیچیده دیگر برای بدنام 
کردن نیروهای مسلح روسیه در برابر جامعه جهانی انجام 
داد«.به نوشــته اســپوتنیک، نماینده وزارت دفاع روسیه 
هشدار داد که در آینده برنامه ریزی شده است که نیروهای 
اوکراینی حاضر در این تصاویر به عنوان واحدهای عملیاتی 

روسی معرفی شوند.
در حوزه اقتصادی نیز خبر می رســد همزمان با تســلط 
کامل روســیه بر شــهر ماریوپل و احتمال تشدید عملیات 
در دونباس، صادرات گاز این کشــور بــه فنالند نیز قطع 
شــد.وزیر انــرژی لیتوانــی نیــز در پیامی ضمــن اعالم 
همبســتگی با اوکراین، اعالم کرد که کشورش در راستای 
عدم وابستگی انرژی و همچنین توقف تامین مالی مسکو، 
واردات گاز، نفــت و برق از روســیه را متوقف می کند.وی 
در این باره نوشت: لیتوانی رسما واردات گاز، نفت و برق از 
روســیه را متوقف می کند. این اقدام نمونه ای عالی برای 
الگو گرفتن سایر متحدان در استقالل پیدا کردن از منابع 
انرژی روسیه است.»اولکساندر کورنی ینکو« معاون رئیس 
پارلمان اوکراین در همیــن رابطه، اقدام مذکور لیتوانی را 

تحسین کرد.
از سوی دیگر نخست وزیر ســوئد اعالم کرد که کشورش 
از مبارزه با داعش و قرار گرفتن حزب کارگران کردســتان 
موســوم به "پ ک ک" در لیســت گروه های تروریســتی 
حمایت و پشــتیبانی می کنــد.  این گفته هــای ماگدالنا 
اندرســون، نخست وزیر سوئد پس از تماس تلفنی با رجب 

طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در شــامگاه شنبه در 
جریان مصاحبه تلویزیونی بیان شــد. اندرسون در جریان 
ایــن مصاحبه اعالم کرد که بــه اردوغان در مورد حمایت 
ســوئد از تالش های بیــن المللی در مبارزه با تروریســم 
اطمینــان داد و افزود که رئیس جمهور ترکیه را از حمایت 
صریح این کشور از گنجاندن سازمان پ ک ک در فهرست 
تروریستی مطلع کرده است.نخست وزیر سوئد در توییتی 
در توییتر نوشت که ســوئد مشتاقانه منتظر تقویت روابط 
با ترکیه از جمله در مورد مســائل صلح، امنیت و مبارزه با 

تروریسم است.
در همین راســتا آن لینــده، وزیر امور خارجه ســوئد در 
توییتر نوشــت: با توجه به گســترش گســترده اطالعات 
نادرســت دربــاره ســوئد و پ ک ک، مایلیــم یــادآوری 
کنیــم که دولت اوالف پالمه، نخســت وزیر وقت ســوئد 
 اولین کســی بود که پس از ترکیــه پ ک ک را یک گروه 

تروریستی خواند.
پیشــتر دفتر ریاســت جمهوری ترکیه در بیانیه ای پس از 
گفتگوی تلفنی رجب طیب اردوغان، با مگدانال اندرســون 
اعــالم کرد که در این تماس، روابط دوجانبه دو کشــور و 
درخواســت سوئد برای پیوســتن به ناتو مورد بررسی قرار 
گرفت.در همیــن حال رئیس جمهوری صربســتان گفت، 
ممکن اســت با تداوم جنگ اوکراین و روســیه، مشکالت 
غذایی بیشــتری دامن جهان را بگیرد.»الکساندر ووجیچ« 
رئیس جمهــوری صربســتان در نمایشــگاه بین المللــی 
کشاورزی در این کشور گفت، اگر جنگ روسیه و اوکراین 
به مراتب طوالنی تر شــود، ممکن است حدود یک چهارم 
جمعیت زمین با کمبود مواد غذایی مواجه شــوند.ووجیچ 
در افتتاحیه این نمایشگاه در شهر »نووی ساد« صربستان 

گفت: اگر چیزی در مناقشه شرق اروپا تغییر نکند، حدود 
یک چهارم جمعیت زمین به مقادیر اساســی غذا نیازمند 
خواهند شد که مشکالت جدیدی ایجاد خواهد کرد.با این 
حال، ووجیچ در اوایل ماه مه گفت صربستان از این کمبود 
غذایی - کــه به گفته وی بخش بزرگــی از جمعیت کره 
زمین را در زمستان آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد - در 
امــان خواهد بود، کمبودی که ووجیچ آن را در ۷0 ســال 
گذشــته بی ســابقه می داند.این رئیس جمهوری صربستان 
همچنین رابطه نزدیک کشــورش با مجارســتان را ستود 
و گفت، بوداپســت به نزدیک ترین شــریک تجاری بلگراد 
)پایتخت صربســتان( در اتحادیه اروپا تبدیل شــده است. 
ویکتور اوربان، رئیس جمهوری مجارســتان نیز که در این 
مراســم حضور داشت گفت، بخش کشاورزی هر دو کشور 

قدرتمند است.
در شــرایطی کــه بحــران اوکرایــن ادامــه دارد »ایگور 
کوناشــنکوف« ســخنگوی وزارت دفاع روســیه تازه ترین 
اطالع رســانی ایــن وزارتخانه دربــاره وضعیــت میدانی 
درگیری هــا را ایراد کرد.ســخنگوی وزارت دفاع روســیه 
اعــالم کرد که از آغــاز »عملیات نظامی ویژه روســیه در 
اوکراین«، نیروهای روســیه تقریبا هــزار پهپاد اوکراینی 
را نابود کرده اند.ایگور کوناشــنکوف در نشست خبری روز 
یکشــنبه )امروز( در مســکو تصریح کرد: »در مجموع، از 
آغاز عملیات نظامی ویژه، نیروهای مســلح روســیه 1۷۴ 
هواپیما، 1۲۵ بالگرد، ۹۷۷ پهپاد، ۳1۷ ســامانه موشــکی 
ضدهوایی، ۳1۹۸ تانک و ســایر خودروهای زرهی جنگی، 
۴0۸ سامانه راکت انداز چند منظوره، 1۶۲۲ قبضه توپخانه 
 و خمپــاره و همچنیــن ۳0۷۷ خودروی نظامــی ویژه را 

منهدم کرده اند«.
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گروه های مقاومت فلســطین با صــدور بیانیه ای اعالم 
کردند که دشــمن صهیونیستی بداند که شمشیِر قدس 

هنوز در غالف نرفته است.
اتاق مشــترک گروه هــای مقاومت فلســطین در غزه 
اعــالم کرد کــه تحت هیچ شــرایطی اجــازه برگزاری 
راهپیمایی پرچم شهرک نشــینان اشغالگر اسرائیلی در 
قدس در اواخر ماه می جاری را نخواهد داد. ســخنگوی 
اتاق مشــترک مقاومت اعالم کرد که اقدامات دشــمن 
صهیونیســتی در سرتاسر اراضی اشغالی به ویژه قدس و 
فراخوان شهرک نشــینان برای تعرض به مسجد االقصی 
از رهگذر برگزاری راهپیمایی پرچم، موجب خواهد شد 
تا ما قاطعانه با آن مقابله کنیم، چرا که اینگونه اقدامات 
دستاوردهای نبرد سیف القدس را زیر سوال خواهد برد.
وی اظهار داشت که بر همین اساس، تاکید می کنیم که 
ملت فلســطین تحت هیچ شــرایطی اجازه تغییر قواعد 
درگیری و بازگشت به اقدامات تحریک آمیزی که ما قبال 
در مورد آن موضع خود را اعالم کردیم، نخواهد داد.اتاق 
مشترک گروه های مقاومت اعالم کرد که گزینه جهاد و 
مقاومت مادامی که اشــغالگری وجود داشته باشد، باقی 
خواهد بود و شمشــیر قدس هرگز غالف نخواهد شد و 
دشمن صهیونیســتی نخواهد توانست اراضی فلسطینی 
را از هم جدا کرده و علیه ملت و مقدســات ما دســت 
به تجاوز بزند.سخنگوی اتاق مشترک مقاومت همچنین 
تصریح کرد که خون فلسطینیان هر کجا که باشد، اعم 
از غزه، کرانه باختری، قدس یا حتی خارج از فلســطین 
مقدس خواهد بود.در این میان دادگاه رژیم صهیونیستی 

به منظور قرائت احکام صادره علیه اسرای »تونل آزادی« 
برگزار شــد.رژیم صهیونیســتی پنج نفر از این اسرا به 
نام های »محمد ومحمود العارضة ، یعقوب قادری، أیهم 
کممجــی، و مناضل انفیعات« را بــه اتهام حفر تونل به 
پنج ســال و هشــت ماه حبس و جریمه مالی محکوم 
کرد.خبر دیگر آنکه رژیم موقت صهیونیستی در جریان 
یورش به شهر جنین، از یک دختر نوجوان فلسطینی به 
عنوان سپر انسانی در برابر یک خودروی نظامی استفاده 
کرد.ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد که رزمایش 
نیروی هوایی رژیم صهیونیســتی تا پنجشنبه در قالب 

مانور موسوم به "ارابه های آتش" آغاز می شود.
در پی عملیات های استشــهادی دو مــاه اخیر در کرانه 
باختری، رژیم صهیونیستی در صدد تشکیل تیپی جدید 
در این منطقه است.روزنامه صهیونیستی »اسرائیل هیوم«، 
علت تشکیل این تیپ را جلوگیری از نفوذ فلسطینی های 
بدون مجوز کار به مناطق تحت کنترل رژیم صهیونیستی 
در کرانه باختری و از طریق دیوار حایل اعالم کرد.در ادامه 
این گزارش آمده، تیپ مذکور از نظامیان تیپ موسوم به 
»کفیر« رژیم صهیونیستی تشکیل خواهد شد و اینها در 
طول دهها کیلومتر از دیوار حایل در کرانه باختری مستقر 
می شوند.خبر دیگر آنکه هیئتی از رهبران جنبش مقاومت 
اسالمی حماس شب گذشته با سفرای برخی کشورها در 
دوحــهـ  پایتخت قطرـ  دیدار کــرد. همچنین ۵۷ عضو 
مجلــس نمایندگان آمریکا در نامه ای خواســتار تحقیق 
درباره شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی توسط 

نظامیان صهیونیست شدند.

هشدار گروه های مقاومت فلسطین به اشغالگران

شمشیر قدس غالف نخواهد شد
منابع سعودی حضور شاهزاده »عبدالعزیز بن احمد« در 
سفر اخیر »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان سعودی 
به امارات را نشــان دهنده این مساله می دانند که روند 

انتقال قدرت در این کشور نزدیک است.
یک منبع آگاه ســعودی در گفتگو با خبرگزاری رویترز 
اعالم کرد: برخی رخدادها در صحنه سیاســی عربستان 
بیانگر این اســت کــه روند انتقال قدرت از پادشــاه به 
ولیعهد نزدیک اســت.وی با اشــاره به حضور شاهزاده 
»احمــد بن عبدالعزیز« به همراه »محمد بن ســلمان« 
ولیعهد عربســتان در ســفر اخیر وی به امارات، تاکید 
کرد که انتقال قدرت به زودی رخ می دهد.گفتنی است 
شــاهزاده »احمد بن عبدالعزیز« بزرگترین فرزند ذکور 
»عبدالعزیز بن احمد« برادر ملک ســلمان اســت که به 
دســتور ولیعهد سعودی در بازداشــت قرار دارد.محمد 
بن ســلمان در آغاز دوران والیتعهدی خود شاهزادگان 
و امرای بســیاری را از بیم قدرت گرفتن آنها ســرکوب 
کرد که احمد بن عبدالعزیز، عمویش یکی از آنهاســت. 
برادر ملک سلمان به دستور ولیعهد از مارس ۲0۲0 در 

بازداشت قرار دارد.
منابع سعودی معتقدند حضور شــاهزاده عبدالعزیز بن 
احمد در صدر هیأت همراه محمد بن ســلمان در سفر 
به امارات، بیانگر این مساله است که ولیعهد سعودی بر 
یکپارچگی خاندان ســعودی تاکید دارد و این مساله از 
طرفی نشــان دهنده نزدیک بودن دوران انتقال قدرت 
در این کشور اســت.در این میان »خالد بن سلمان آل 
ســعود« معاون وزیر دفاع عربســتان ســعودی با »تیم 

لیندرکینگ« فرســتاده ویژه آمریکا در یمن دیدار کرد.
خالد بن ســلمان پس از این دیدار در حساب توئیتری 
خود نوشــت: »با تیم لیندرکینگ فرستاده ویژه آمریکا 
در یمــن دیدار و درباره تحــوالت یمن و تمایل ما برای 
دستیابی یمنی ها به راه حل سیاسی فراگیر جهت فراهم 

کردن صلح و توسعه یمن، گفت وگو کردم«.
وی افــزود: »بــه او )لیندرکینگ( تأکید کــردم که با 
وجود مثبت بودن آتش بس اعالم شــده اما ایفای نقش 
مهم ســازمان ملل و جامعه جهانی برای اعمال فشار بر 
حوثی ها جهت باز شدن مسیرهای تعز، واریز درآمدهای 
بندر الحدیــده و تالش جدی برای تحقق صلح و تحقق 

امنیت و ثبات در یمن، ضروری است«.
در واکنش به این تحرکات، سید عبدالملک بدرالدین در 
ســخنانی اعالم کرد که هدف دشمن شکستن مقاومت 
ملت یمن و سست کردن اراده آنهاست.سید عبدالملک 
بدرالدین، دبیرکل انصاراهلل یمن، هدف دشمن را از بین 
بردن  انسجام و قدرت مردم یمن به منظور سست کردن 
اراده آن ها و تسلط کامل بر مردم یمن عنوان کرد.سید 
عبدالملــک بدرالدین در دیدار با هیئتی از فرماندهان و 
شــخصیت های محلی استان »إب« گفت: »ما نمیتوانیم 
تحمل کنیم کــه آمریکا ما را کنترل کند و زیر نظر آن 
اداره شویم. کسانی که می پذیرند اختیار آن ها در دستان 
افســران سعودی و اماراتی باشد، خائن و مزدور هستند. 
ما بــه عنوان ملت یمن به مســیر خود برای رســیدن 
 بــه اســتقالل و آزادی و جلوگیــری از دخالت خارجی 

ادامه می دهیم.«

همزمان با تغییرات در ساختار امارات صورت گرفت

بلند تر شدن زمزمه های انتقال قدرت در عربستان

سفیر سابق ایاالت متحده در روسیه فاش کرد 

ورود اوکراین به جنگ با دروغ آمریکا

علی تتماج

 وضعیت جنگ سرد در مرزهای 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

وزارتخانه های دفاع جمهوری آذربایجان و ارمنســتان بار دیگر طرف مقابل را به 
تیراندازی به مواضع مرزی یکدیگر متهم کردند.

وزارت دفــاع جمهوری آذربایجان مدعی شــده که یگان های نیروهای مســلح 
ارمنســتان با اســتفاده از سالح های ســبک مواضع ارتش این کشور در منطقه 
»کلباجار« را جمعه شــب هدف قرار دادند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از 
پاسخ به تیراندازی نیروهای ارمنستان خبر داداین در حالی است که وزارت دفاع 
ارمنستان بالفاصله بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان را رد کرد.وزارت دفاع 
ارمنستان با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که بیانیه وزارت دفاع آذربایجان مبنی بر 
اینکه نیروهای مسلح ارمنستان شــامگاه جمعه به مواضع نظامی آذربایجان در 
جهت شرقی مرز شلیک کردند، »نادرســت« است.وزارت دفاع ارمنستان اعالم 

کرد: »وضعیت در مرز ارمنســتان و آذربایجان نسبتاً باثبات بوده و تحت کنترل 
کامل نیروهای مســلح ارمنستان اســت.«این در حالی است که رئیس جمهور 
جمهوری آذربایجان چهارشــنبه گذشــته حین دیدار با رئیس جمهور لیتوانی 
در شــهر »باکو« بار دیگر بــه آمادگی برای توافق صلح با ارمنســتان و خاتمه 

خصومت ها تاکید کرد.
 »الهــام علی اف« رئیس جمهــور جمهوری آذربایجان در دیــدار با »گیتاناس 
ناوســدا« رئیس جمهور لیتوانی در باکو، گفت: » امروز در مورد وضعیت منطقه 
و عادی ســازی روابط بین آذربایجان و ارمنســتان گفتگــو کرده ایم.  موضع ما 
کاماًل شــفاف است. ما می خواهیم با ارمنســتان توافق نامه صلح امضا کنیم. ما 

می خواهیم روابط را عادی کنیم و خصومت را کنار بگذاریبم.«
بر اساس این گزارش، جنگ بر سر منطقه قره باغ کوهستانی در نهم نوامبر ۲0۲0 
)1۹ آبان 1۳۹۹( با توافق آتش بس با امضای »نیکول پاشــینیان« نخست وزیر 
ارمنستان، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روسیه پایان یافت و روسیه به عنوان میانجی این توافق نقش آفرینی کرد. با این 
حال، این دو کشور کماکان در نقاط مرزی باهم مشکل دارند و طرفین  همدیگر 

را بــه نقض آتش بس متهم می کنند. در تازه تریــن تحول در این زمینه، رئیس 
جمهور ایاالت متحــده در نامه ای به »الهام علــی اف« رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجــان، گفــت که آمریکا آماده کمک به تشــدید تعامــل دیپلماتیک بین 

ارمنستان و جمهوری آذربایجان است.
در این میان در ادامه تنش سیاســی در ارمنســتان، هزاران مخالف نخست وزیر 
این کشــور در تجمعی در پایتخت ارمنستان استعفای او را خواستار شدند.منابع 
رسانه ای از تداوم تظاهرات علیه دولت »نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان 
در روز شــنبه در اعتــراض به مذاکرات وی با دولت جمهــوری آذربایجان بابت 
مســئله قره باغ کوهســتانی خبر دادند.خبرگزاری »ترند« به نقل از رسانه های 
ارمنستانی نوشــت که مخالفان پاشینیان که حدود  چهار هزار نفر تخمین زده 
می شدند دعصر شنبه به وقت تهران در شهر ایروان خبر تجمع کردند. معترضان 
که در »میدان فرانســه« تجمع کرده بودند خواســتار اســتعفای فوری نیکول 
پاشــینیان شدند.وی به پاشینیان گفت: »شــما یک راه دارید، استعفای سریع، 
بدون هیچ شوکی. سعی نکنید کشور بی ثبات کنید، باید بدون خونریزی بروید، 

خونی که ریخته اید بس است.«


