
 پاکسـتان: حـزب تحریک انصاف پاکسـتان که 
دولـت پیشـین ایـن کشـور را در اختیار داشـت به 
همـراه حزب مجلـس وحدت مسـلمین پاکسـتان 
یـک پیمـان سیاسـی مشـترک را با هـدف تقویت 
وحـدت اسـامی، جلوگیـری از مداخلـه خارجـی 
در امـور ایـن کشـور و مخالفـت با هرگونه سـازش 
بـرای به رسـمیت شـناخته شـدن اسـرائیل امضاء 
بـا حضـور  کـه  سیاسـی  پیمـان  ایـن  کردنـد.در 
»عمـران خـان« نخسـت وزیـر سـابق پاکسـتان و 
»عامـه راجـا ناصر عبـاس جعفـری« رئیس حزب 
مجلـس وحدت مسـلمین امضاء شـد، آمده اسـت: 
طرفیـن در خصـوص مسـئله فلسـطین بـه هیـچ 
عنـوان از موضـع »محمـد علـی جنـاح« بنیانگذار 
جمهـوری اسـامی پاکسـتان مبنـی بـر مخالفـت 
فلسـطینی  مسـلمانان  از  و حمایـت  اسـرائیل  بـا 

عقب نشـینی نخواهنـد کـرد.

 اتیوپــی: در حالی کــه اتیوپی روز یکشــنبه 
شــاهد یکی از خونین ترین و مرگبار ترین حمات 
مســلحانه ســالهای اخیر خود بود، شاهدان عینی 
اعام کردند که قربانیان این کشــتار که در منطقه 
اورومیا در غرب آن کشــور رخ داد به ۳۲۰ نفر بالغ 
شده و کشته شــدگان از قومیت "امهارا" هستند.
گزارشــهای مربوط به وقوع این کشــتار در حالی 
منتشر شــد که بازماندگان از آن به عنوان یکی از 
مرگبارترین حوادث از این دست در چند سال اخیر 

در اتیوپی یاد کرده اند.

 مصر: رســانه های ســعودی و مصری از امضای 
بیش از ۱۴ توافق ســرمایه گذاری به ارزش هشت 
میلیارد دالر در حاشیه ســفر ولیعهد عربستان به 
مصر خبر دادند.دیــروز ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ مجموعه 
و  ســرمایه گذاری  توافقنامه هــای  از  جدیــدی 
قراردادهــا میان مصر و عربســتان به ارزش بیش 
از ۱۴۵ میلیارد پوند مصــر )معادل ۷.۷۲ میلیارد 
دالر( در بخش هــای مختلــف از جمله انرژی های 
 تجدیدپذیــر، ســوخت، دارو و فنــاوری اطاعات 

امضا شد".

 لبنان: نخســت وزیر دولت پیشــبرد امور لبنان از 
جامعه جهانی خواســت تا به لبنان برای بازگرداندن 
آوارگان ســوری به کشورشــان کمک کند.»نجیب 
میقاتی« نخســت وزیر دولت پیشــبرد امور لبنان بر 
ضرورت بازگشــت آوارگان ســوری به کشــور خود 
تأکیــد کرد.میقاتی افــزود که لبنان طی ۱۱ ســال 
گذشــته به دلیل میزبانی بیــش از ۷.۱ میلیون آواره 
فلسطینی و ســوری که در ۹۷ درصد مناطق لبنانی 
 زندگی می کنند، فشار مضاعف و غیر قابل تحملی را 

متحمل شد.

 عمان: ژنرال »مایکل کوریــا« فرمانده آمریکا 
در غرب آسیا )ســنتکام( بر عاقه مندی کشورش 
به همــکاری با عمان در زمینــه امنیت منطقه ای 
و تــاش مشــترک در این خصــوص تأکید کرد.
کوریــا در مصاحبــه با خبرگزاری عمــان، ایفای 
نقش عمــان و چنــد کشــور دیگر کــه میزبان 
گفت وگوهای یمــن برای دســتیابی به آتش بس 
و تمدیــد آن تحــت نظارت ســازمان ملل متحد 
بودند، قدردانی کرد.وی گفت که آمریکا به اتکا به 
حمایت عمان در ســایه تداوم آتش بس در یمن و 
 انتقال به روند سیاســی فراگیر در این کشور، ادامه 

خواهد داد.

پادگان شبه نظامیان امارات 
زیر آتش یمنی ها

منابع خبری از شــنیده شــدن صدای چند انفجار 
در نزدیکی شــهر عتق یمن خبــر دادند که گفته 
می شود علت انفجار اصابت موشک به پادگان شبه 

نظامیان مورد حمایت امارات است.
این منابع گزارش دادند که پادگاه راهبردی »ُمرة« 
واقع در غرب شهر هدف حمله موشکی قرار گرفته 
است.وب سایت یمن نیوز به نقل از منابعی گزارش 
داد که این پادگان مورد اســتفاده شــبه نظامیان 
مورد حمایت امارات موســوم به »العمالقه« است و  
چند انفجار ممتد از این پادگان شنیده شده است.
اخیرا به دنبال اقدام شبه نظامیان وابسته به امارات 
در بازداشت مقامات محلی در این استان، اوضاع در 
شهر عتق متشنج شد. افراد بازداشت شده از حزب 
اخوانی االصاح بودند که مورد حمایت عربســتان 

سعودی و متحد دولت مستعفی است.
همچنیــن صدهــا تن از مــردم یمن در اســتان 
الحدیده به دنبــال اقدام شــنیع نیروهای مزدور 
ائتاف عربســتان ســعودی و امــارات در تجاوز و 
هتک حرمت دختران یمنی دســت به راهپیمایی 
اعتراضــی زدند. در ایــن راهپیمایــی، مدیران و 
مسئوالن استانی و شخصیت های نظامی و فرهنگی 
و اجتماعی مشــارکت کردند و با شدیدترین لحن 
و عبارات این جنایت مزدوران ســعودی و اماراتی 
در حق زنــان و دختران یمــن را محکوم کردند.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی خواستار مقابله 
با متجاوزان و مزدوران ســعودی و اماراتی و اخراج 
آن ها از کشورشــان شــدند تا چنین جنایت های 
زشــت بار دیگر در یمن رخ ندهد.خبر دیگر آنکه 
معین عبدالملک نخست وزیر خود خوانده وابسته 
به ائتاف متجاوز ســعودی-اماراتی، کنترل بخش 
سوخت مناطق اشغالی یمن را به عربستان سعودی 

واگذار کرد.

نیمچه گزارش

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سفری دوره ای را آغاز کرده است که از مصر 
و اردن آغاز و به ترکیه ختم می شــود. هر چند که ســفر بن سلمان به اردن و 
مصــر به دلیل اختافات دیرینه طرفیــن از جمله اتهامات مصر به ریاض مبنی 
بر دخالت در امور داخلی این کشــور دارای اهمیت می باشــد بویژه اینکه روند 
تحوالت حکایت از تقای ســعودی برای اجرای ابعاد جدیدی از روند ســازش 
همزمان با ســفر ماه آتی بایدن رئیس جمهور آمریکا به ریاض دارد اما سفر وی 

به ترکیه از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
نکته اساسی در این ســفر آن است که بن سلمان به عنوان آمر قتل خاشقجی 

از ســوی ترکیه متهم بوده و این امر حتی به قطع روابط سیاسی طرفین منجر 
شــد تا در نهایت اخیرا اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن ســفر به ریاض از 
ارسال پرونده مذکور به عربســتان و پایان بررسی آن در کشورش خبر داد. در 
چنین شــرایطی سفر بن ســلمان به آنکارا را می توان فصل نوینی در روابط دو 
کشور دانست در حالی که نکته کلیدی آن عبور اردوغان از ادعای خون خواهی 
خاشــقجی کــه حلقه تکمیلــی آن نیز پایــان خون خواهی اردوغــان از رژیم 
صهیونیستی درباره شهدای کشتی امداد رسانی به غزه ) مرمره در سال ۲۰۰۹( 

می باشد که با سفر هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به ترکیه صورت گرفت.
 در باب اهداف و چرایی ســفر بن ســلمان به ترکیــه مباحث متعددی مطرح 
اســت از جمله آنکه بن سلمان در استانه سفر بایدن به ریاض به دنبال نمایش 
مشروعیتی منطقه ای از خویش اســت تا پاسخی باشد به منتقدانی که مخالف 
دیدار بایدن با او هســتند. در همین حال اهداف اقتصادی و نیز همگرایی میان 
دو کشــور در چارچوب اجرای ابعاد جدیدی از روند سازش از دیگر اهداف این 

سفر می تواند باشد. در نقطه مقابل اردوغان نیز به شدت تاش دارد تا با تعامات 
منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله جذب سرمایه های عربی بر مشکات اقتصادی 
حاکم بر کشورش پیروز گردد تا مولفه ای برای موفقیت وی در انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رویش باشــد. این دیدگاه کاسبکارانه اردوغان را در روابط وی 
با امارات پس از ســالها قطع روابطه می توان مشاهده کرد. البته این سناریو نیز 
مطرح اســت که ترکیه به دنبال اجرای پروژه تبدیل شدن به هاب انتقال انرژی 
به اروپا بویژه همزمان با جنگ اوکراین اســت و سرمایه گذاری کشورهای عربی 

همچون عربستان و امارات را مولفه ای مهم در این عرصه می داند. 
با توجه به جمیع این شــرایط ســفر بن ســلمان بــه ترکیــه را می توان فاز 
جدید مناســبات دو کشــور دانســت هر چند که اعتراض مردم ترکیه به این 
روابــط می تواند بر این روند تاثیرگذار باشــد چنانکه مخالفــت مردم با روابط 
 آنــکارا با رژیم صهیونیســتی معادالت اردوغان در آن حــوزه را نیز با ابهاماتی

همراه ساخته است.

یادداشت

گزارش

ملکــه الیزابت در حالــی ۳۱ میلیون پوند خرج جشــن 
هفتادســالگی تاجگــذاری اش با پول مالیــات دهندگان 
انگلیسی کرده است که تورم شدید و ناکارامدی دولتمردان 
مردم انگلیس را به خیابان ها کشانده است چنانکه هزاران 
نفر از کارکنان شبکه ریلی در انگلیس از دیروز در اعتراض 
به دستمزدها دســت به اعتصاب گسترده و فلج کننده ای 
زده اند که به گفته کارشناســان در بیش از ۳ دهه اخیر بی 

سابقه بوده است.
دو هفته از برگزاری جشــن ۳۱ میلیون پوندی هفتادمین 
ســالگرد تاج گذاری ملکــه الیزابــت دوم  آن هم با پول 
مالیات دهندگان انگلیسی نمی گذرد که عدم توجه خاندان 
سلطنتی به وضعیت کرونایی زمینه ساز اوج گیری دوباره 
بحران کرونا و مبتا شــدن هزاران نفر به کرونا شــد که 
این هزینه تراشــی ها با شرایط اقتصادی مردم انگلیس نیز 
همخوانی ندارد چرا که آمارها از شدیدترین تورم طی چند 
دهه اخیر و ســخت تر شدن شرایط زندگی مردم حکایت 
دارد. این بی توجهی خاندان ســلطنتی به مشکات مردم 
موجب شده تا در دوران جشن های ملکه بسیاری خواستار 
حذف نظام پادشــاهی و رویکرد به نظام جمهوری شــدند 
چنانکه گفته شده است 6۵ درصد جوانان پایان حاکمیت 
ملکه را خواستار هستند. ادامه این روند اعتراضات خیابانی 
را رقم زده اســت چنانکه   در روزهای سه شنبه، پنج شنبه 
و شــنبه، بریتانیا با بزرگترین اعتصاب کارکنان راه آهن در 
بیش از ۳۰ ســال گذشته مواجه اســت. به گفته اتحادیه 
راه آهــن، دریانوردی و حمل و نقل بریتانیا RMT، بیش از 
۵۰۰۰۰ کارمند این بخش در روزهای سه شنبه، پنج شنبه 
و شــنبه اعتصاب خواهند کرد. این بزرگترین اعتصاب در 
حمل و نقل ریلی بریتانیا در بیش از ۳۰ سال گذشته است. 
دیروز، کارمندان متروی لندن نیز می خواهند ۲۴ ســاعت 
کار خود را متوقف کردند.دلیل این اقدام صنعتی مذاکرات 
شکســت خورده در مورد افزایش حقوق است. به گزارش 
RMT، ایــن اتحادیه به دلیل تورم بــاال خواهان افزایش 
دســتمزد ۷.۱ درصدی در ماه دسامبر برای کارکنان شده 
بود. روزنامه هندلزبات آلمان نوشــت، از زمان موج بزرگ 
اعتصابات در پایان دهه ۱۹۷۰، چنین چیزی در بریتانیای 
کبیر وجود نداشــته است.بوریس جانســون، نخست وزیر 
انگلیس با نگاهی به اعتصابات جمعی تقریباً ۵۰ سال پیش 

اعام کرد: ما عقب نخواهیم نشست و تسلیم نخواهیم شد. 
هــزاران نفر از اعضای اتحادیه کارگری هم روز شــنبه در 
مرکز لندن راهپیمایی کردند. این تصادفی نیست که رسانه 
های انگلیسی از "تابســتان نارضایتی" صحبت می کنند 
که اکنون بریتانیا با آن روبروســت. بر اساس گزارش بانک 
مرکــزی انگلیس، تورم در پاییز از مــرز یازده درصد فراتر 
خواهد رفت. اقتصاد در حال حاضر در مســیر انقباض قرار 
دارد و ممکن اســت در نیمه دوم سال وارد رکود شود. در 
این میان رسانه هایی همچون بی بی سی، ایران اینترنشال 
که از اعتصاب و اعتراض در ایران و ســایر کشورها حمایت 
می کنند در پوشــش اخبار اعتصاب هــای و اعتراض های 
داخلی انگلیس با برجسته ســازی خسارت های اقتصادی 
این اقدامات فضای افکار عمومی را از ناکارآمدی ســاختار 
حاکم بر این کشــور و مطالبــات مردمی به پیامدهای این 
رفتارها منحرف می ســازند تا افکار عمومــی را در مقابل 
معترضــان قرار دهنــد و در اصل مطالبات را نامشــروع و 

نادرست جلوه می دهند. 
در همین حال افزایش هزینه های زندگی و تورم در بلژیک 

درحالی این کشــور را به سمت اعتصاب سراسری کارگری 
ســوق داد که در یک بخش دیگــر اروپا یعنی بریتانیا قرار 
اســت بزرگترین اعتصاب کارگران خطوط ریلی در ســه 
دهه اخیر نیز در این هفته انجام شــود.الزم به ذکر اســت 
ناکارآمدی رژیم سلطنتی حاکم بر انگلیس در رفع نیازهای 
مــردم در کنار اقتصــادی در عرصه کرونا نیــز ادامه دارد 
چنانکه تازه ترین داده های آماری در انگلیس نشان دهنده 
افزایش مجدد آمار ابتا به کرونا و شمار بیمارانی است که 
در مراکز بهداشــتی به دلیل ابتا به این ویروس بســتری 
شــده اند.آماری که دیروز توسط سازمان خدمات بهداشت 
ملی انگلیس منتشــر شده است، نشان می دهد که ۵ هزار 
و ۷۲6 بیمار کرونایی در بیمارســتان های انگلیس بستری 
هســتند که این میزان به نسبت هفته قبل یک هزار ۱۲۴ 
نفر معادل ۲۴ درصد افزایش نشــان می دهد.  این افزایش 
ناشــی از جشــن های تاج گذاری ملکه است که دو هفته 

پیش بدون رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد. 
تازه ترین داده های آماری در انگلیس نشان می دهد که تورم 
قیمت مواد غذایی در این کشــور به سرعت رو به افزایش 

اســت و به باالترین حد در ۱۳ سال گذشته رسیده است.
طبق داده های شرکت پژوهشی کانتار که مقر آن در لندن 
اســت، تورم قیمت مواد غذایی طی چهار هفته منتهی به 
۱۲ ژوئن به ۸.۳ درصد رسیده  است. این میزان ۱.۳ درصد 
نســبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد و باالترین سطح 
از آوریل سال ۲۰۰۹ است.آمار یادشده بدین معناست که 
قیمت مواد غذایی، بــرای مردمی که این روزها با افزایش 
افسارگسیخته قبوض انرژی و بهای سوخت مواجه هستند 

ساالنه ۳۸۰ پوند افزایش یافته است.

نشان ملکه بر سینه جنگ افروز ردیف اول 
در حالــی ملکه انگلیس همچنان بــه حمایت از قاتان و 
جنک افروزان ادامه می دهد کــه بیش از یک میلیون نفر 
در انگلیس با امضای طوماری الکترونیکی اعطای نشان به 

تونی بلر را به باد انتقاد گرفتند.
موج گسترده مخالفت های مردمی، سازمان های ضد جنگ و 
صلح طلبان با اقدام ملکه انگلیس در اعطای عالی ترین نشان 
لیاقت این کشور به تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس که 
به جنگ افروز ترین نخست وزیر در این کشور توصیف شده 
است همچنان ادامه دارد.مخالفان اعطای نشان به تونی بلر 
از چند هفته پیش با شــیوه های مختلف مخالفت خود را با 
اعطای نشــان به او ابراز کردنــد، از جمله با ایجاد طوماری 
الکترونیکــی که بیش از یک میلیــون و ۱۸ هزار نفر آن را 
امضا کردند.شــماری زیادی از مــردم خواهان پس گرفتن 
نشان لیاقت از تونی بلر شده اند.گروه های مردمی ضد جنگ 
می گویند بلر تونی بلر با همدستی جورج بوش رئیس جمهور 
اسبق ایاالت متحده با فریب کاری های گسترده، جنگ های 
متعددی را به راه انداخت که ویرانی های گســترده و کشتار 
و آوارگی میلیون ها نفر را در پی داشــت که پیامد های آن با 
گذشــت بیش از دو دهه همچنان ادامه دارد.آنان همچنین 
می گویند تونی بلر بــا دروغ های خود صد ها نفر از نظامیان 
انگلیســی را به کام مرگ کشــاند یا دچار نقص عضو کرد.

فعاالن ضد جنگ می گویند اعطای عالی ترین نشــان نظام 
انگلیس به تونی بلر بــه جای محاکمه و مجازات او به جرم 
جنگ افروزی و ارتکاب بــه جنایات جنگی، دهن کجی به 
صلح طلبان است.تونی بلر، فقط در مدت شش سال از دوره 

نخست وزیری در انگلیس، ۵ جنگ براه انداخت.

میهمانی اردوغان برای بن سلمان 
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رئیس جمهوری روســیه از عملکرد ارتش کشورش در 
جنگ با اوکراین تمجید و تاکید کرد، موشــک پیشرفته 
مافوق صوت ســارمات تا آخر سال در اختیار ارتش قرار 

خواهد گرفت.
 والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه در تازه ترین 
اظهــارات خود درباره جنگ با اوکراین از عملکرد ارتش 
کشورش در عملیات ویژه این کشور در دونباس تمجید 
کرد. رئیس جمهور روســیه با بیان اینکه ارتش را مدرن 
کرده و جدیدترین تسلیحات را در اختیار آن قرار خواهد 
داد افزود، موشکهای بالستیک فرامافوق صوت سارمات 
تا پایان ســال بــرای خدمت در ارتش مســتقر خواهد 
شــد.  دیمیتری روگوزین، رئیس آژانس فضایی روسیه 
پیش از این گفته بود، موشــک مافوق صوت هســته ای 
ســارمات می تواند »نیمی از ســاحل یک قاره« را نابود 
کند.خبــر دیگر آنکه اوالف شــولتز صدراعظم آلمان با 
اتهام زنی به رئیس جمهور روسیه مبنی بر تاش کردن 
برای گسستگی اروپا، مدعی شد او قصد دارد به دنیایی 
بازگردد که تحت سلطه حوزه های نفوذ خود است.در این 
میان بایدن رئیــس جمهور آمریکا با بیان اینکه قصدی 
برای ســفر به کی یف در آینده نزدیــک ندارد، احتمال 
عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را بســیار زیاد توصیف 

کرد. دیمیتری پســکوف ســخنگوی ریاست جمهوری 
روســیه نیز با بیان این که بحران اوکراین یک درگیری 
طوالنی خواهد بــود، تاکید کرد مســکو دیگر به غرب 
اعتماد نخواهد کرد. از سوی دیگر نخست وزیر گرجستان 
اعام کرد که این کشــور قبل از عضویــت در ناتو باید 
اختافات ارضی خود با روســیه را حــل کند.نیکوالی 
پاتروشف دبیر شــورای امنیت ملی روسیه نیز با هشدار 
درباره احتمال تولید انبوه تسلیحات زیستی و میکروبی 
در اوکراین، گفت این کشور از تسلیحات ناتو مملو شده 
اســت.کریاکوس میتسوتاکیس نخســت وزیر یونان نیز 
گفت: وضعیت حســاس کنونــی در اقتصاد اروپا و تورم 
بی سابقه، عواقب این اســت که اروپا »در جنگ« است.
در ادامه سوء استفاده از جنگ اوکراین وزیر دفاع کانادا 
متعهد شد که به آمریکا در زمینه به روز رسانی سیستم 

سامانه های دفاع موشکی آمریکای شمالی کمک کند.
تراس وزیر امور خارجه انگلیس نیز در چارچوب سیاست 
جنگ افروزی گفت که دولت این کشور مصمم به اعمال 
تحریم های بیشــتر علیه روسیه تا زمانی است که مسکو 

به طور کامل از اوکراین خارج شود.

پوتین همزمان با تهدیدات غرب خبر داد:

پاسخ روسیه به متجاوزان با موشک مافوق صوت اتمی
رژیم صهیونیســتی ایــن روزها بــا بحرانی ترین دوران 
خویش مواجه اســت چنانکه از یک سو با سقوط کابینه 
بنت وارد بحران سیاســی جدید شــده و از سوی دیگر 
بحران های امنیتی و آتش سوزی های زنجیره ای و فعال 
شدن آژیرهای خطر فضای اجتماعی و سیاسی این رژیم 

را برهم زده است. 
دوشنبه شب اعام شــد که »نفتالی بنت« نخست وزیر 
و »یائیر الپید« وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی بر سر 
انحال کنســت )پارلمان رژیم صهیونیستی( و برگزاری 
انتخابــات زودهنــگام توافق کرده اند. »فــوزی برهوم« 
ســخنگوی حماس در این باره گفته اســت ، فروپاشی 
کابینه ائتافی »نفتالی بنت« دلیل بر سســتی و ضعف 
رژیم صهیونیســتی و ســاختار داخلی آن اســت.طبق 
گزارش پایــگاه اینترنتی شــبکه »المیادین«، »آمنون 
ابراموویچ« تحلیلگر شــبکه ۱۲رژیم صهیونیستی درباره 
این تصمیــم تصریح کرد: »با روش انتخاباتی کنونی، ما 
عمًا گام به گام به ســمت از بین بردن اسرائیل حرکت 
می کنیــم«. در این میان نتانیاهو نخســت وزیر ســابق 
رژیم صهیونیســتی ضمن اعام آمادگی بــرای رقابت 
در انتخابات، از ناامنی شهرک نشــینان صهیونیست در 
سرزمین های اشــغالی گفت.به نوشته رسانه های عبری 

زبان، بعد از شکســت تمــام تاش های انجــام گرفته 
توســط نفتالی بنت نخســت وزیر رژیم صهیونیستی و 
یائیر الپید جانشــین نخســت وزیر برای نجات ائتاف 
حاکم از فروپاشی، این دو تصمیم به اعام فروپاشی آن 
کرده و طرح انحال کنست را در هفته آینده در صحن 
کنســت مطرح کنند. آویگدور لیبرمن وزیر دارایی رژیم 
صهیونیســتی تاکید کرد: هدف ما ممانعت از بازگشت 

مجدد بنیامین نتانیاهو به قدرت است.
در حــوزه امنیتی نیــز در حالی که حمات ســایبری 
گســترده اخیر در فلسطین اشــغالی همچنان خبرساز 
اســت، روزنامه گاردین خبری اختصاصی درباره رخنه 
امنیتی در پایگاه های نظامی-امنیتی رژیم صهیونیستی 
منتشر کرد.منبع رسانه ای غربی در گزارشی اختصاصی 
خبر داد، برخی عوامل ناشناس با استفاده از یک برنامه 
کاربردی شرکت آمریکایی »اســتراوا« از اعضای ارتش 
رژیم صهیونیستی جاسوســی کردند. الزم به ذکر است 
طی هفته های اخیر هک اطاعــات و مراکز امنیتی در 
کنار آتش ســوزی ها و انفجارها در مناطق حساس رژیم 
صهیونیستی و به صدا درآمدن ناگهانی و بی اختیار آژیر 
خطر فضایی از التهاب را بر سرزمین های اشغالی حاکم 

کرده است. 

از آتش سوزی های زنجیره ای تا فروپاشی سیاسی رژیم صهونیستی را فرا گرفته است:

آتش در خانه عنکبوت

افزایش شدید تورم شبکه ریلی بریتانیا را به بزرگترین اعتصاب در سه دهه اخیر کشاند 

مردم انگلیس در تنگنا، ملکه در جشن 31 میلیون پوندی

مهسا شاه محمدی

ادعاهای بشر دوستانه آمریکا هر روز بیش از پیش رنگ می بازد چنانکه براساس 
آمار اداره خدمات شــهروندی و مهاجرتی آمریکا، از ژوئیه ۲۰۲۱ این نهاد بیش 
از ۴6 هزار درخواســت از افغان هایی دریافت کرده که امیدوارند از طریق فرآیند 
اقامــت مشــروط راهی ایاالت متحده شــوند، اما بیش از ۹۰ درصــد از هزاران 

درخواست رسیدگی شده، رد شده است.
»ذاکر حســین« به دولت ایاالت متحده گفت که بــرادرش محمد به دلیل کار 
خود در کاخ ریاســت جمهوری افغانســتان، عضویتش در گروه اقلیت هزاره که 
مدت هاســت هدف آزار و اذیت هستند و نقشــش به عنوان مترجم جنگی برای 
تفنگداران آمریکایی در خطر آســیب دیدن از سوی طالبان قرار دارد.این مترجم 
ســابق افغان که در زمان جنگ به تفنگداران دریایی کمک می کرد تا بمب های 
دست ســاز را پیدا و غیرفعال کنند و اسکان مجدد و در نهایت شهروندی ایاالت 

متحــده را برای او به ارمغــان آورد، امیدوار بود که ایــاالت متحده به برادرش 
اجــازه دهد به دالیل بشردوســتانه از طریق فرآیندی به نام »اقامت مشــروط« 
وارد این کشــور شــود.اما شــواهدی که او ارائه کرد، از مدارک و پاسپورت های 
دولت افغانســتان، تا مقاالت خبری که جزئیات حمات طالبان علیه هزاره ها و 
مترجمان آمریکایی را نشــان می داد، کافی نبود. درخواســت حسین به نیابت از 

برادرش توسط خدمات شــهروندی و مهاجرتی ایاالت متحده )USCIS( در ۲۹ 
دسامبر ۲۰۲۱ رد شد.پس از تسخیر مجدد افغانستان توسط طالبان در تابستان 
گذشــته، ایاالت متحده ۱۲۴ هزار شهروند و ســکنه آمریکایی، اتباع کشورهای 
ثالث و افغان ها را به عنوان بخشی از بزرگترین حمل و نقل هوایی از زمان جنگ 
ویتنام تخلیه کرد. سپس بیش از ۷۰ هزار افغان را که به تاش های جنگی ایاالت 
متحده کمک کرده بودند یا در خطر آزار و اذیت طالبان قرار داشــتند، اســکان 
داد.با این حال، به دلیل تخلیه های شــتابزده و بی نظم، همه افغان هایی که واجد 
شرایط اســکان مجدد در ایاالت متحده بودند، تخلیه نشدند. بسیاری از کسانی 
که جا مانده بودند، شــروع به ثبت درخواست برای اســتفاده از اقامت مشروط 
کردند که به مقامات ایاالت متحده اجازه می دهد تا به دالیل بشردوستانه فوری 

به مهاجران بدون ویزا، اجازه ورود دهند.

آمریکا از انجام تعهداتش در قبال پناهجویان افغانستانی سر باز می زند 

 رد درخواست ورود 
بیش از ۹۰ درصد افغان ها


