
 افغانستان: حســینی مــزاری رئیس کل مرکز 
فعالیت هــای فرهنگی اجتماعی تبیان  در جشــن 
عید غدیر خم در مســجد جامع ســجادیه کابل با 
اشــاره به وضعیت کنونی افغانستان، منشأ مسئله 
بلخاب را شــبکه های اطالعاتی دشــمن بخصوص 
انگلیس عنــوان کرد و گفت: ســرنخ فتنه بلخاب 
به دســت انگلیس و وابســتگان آن کشور بود. وی 
تصریح کرد: »متأســفانه کســانی که در رأس آن 
حرکت در بلخاب قرار داشــتند متوجه نبودند که 
اطرافیانشان از انگلیس دستور دارند که باعث شد 
هزاران نفر از مردم ما آواره شــوند و ده ها نفر دیگر 

کشته شدند.«

 لبنــان: دو جنبش  أمل و حــزب اهلل لبنان در 
نشســتی بر تشــکیل فوری دولــت تأکید کرده و 
از نهادهــای امنیتی و قضایی بــرای جلوگیری از 
هر گونه آســیبی به امنیت و ســالمت شهروندان 
درخواســت کردند.شرکت کنندگان در این نشست 
بیانیه ای مشترکی صادر و طی آن فرا رسیدن عید 
ســعید غدیر خم را به لبنانی ها و همه مســلمانان 
تبریــک گفتند.در این بیانیه بر ضرورت تشــکیل 
فوری دولــت با هدف تأثیرگــذاری مثبت بر حل 
بحــران لبنان تأکید شــده و از نهادهای امنیتی و 
قضایی نیز برای ایفای نقش خود و تشدید تالش ها 
به منظور جلوگیری از هر گونه آسیبی به امنیت و 

سالمت شهروندان درخواست شده است.

 مغرب: شــمار زیادی از فعــاالن مدنی و حقوق 
بشری و شهروندان مغربی، با تجمع مقابل پارلمان 
این کشــور، ســفر رئیس ســتادکل ارتش رژیم 
صهیونیســتی به رباط را محکوم کردند.سفر »آویو 
کوخاوی« رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی 
به مغرب با اعتراضات مردمی این کشور همراه شد 
و شب گذشته، شمار زیادی از فعاالن و شهروندان 
مغربی در مقابل پارلمان این کشــور، به این سفر 

کوخاوی اعتراض کردند.

 ونزوئال: ونزوئــال، آمریکا را به ســازمان دهی 
اقدامــات خرابکارانه در مراکز و تاسیســات نفتی 
این کشــور متهم کرد.»دیوســدادو کابلو« رئیس 
ســابق مجلس موسســان و معاون حــزب حاکم 
ونزوئال عملیات خرابکارانــه اخیر در خط لوله گاز 
ونزوئــال )PDVSA( در ایالــت شــرقی موناگاس 
نشــان می دهد که دولــت آمریــکا از برنامه های 
 خــود برای بــی ثبــات کــردن اوضــاع ونزوئال 

دست نمی کشد.

 ژاپن: یوشیماســا هایاشــی وزیر امــور خارجه 
ژاپــن، روز ســه شــنبه در دیدار با بــا فیصل بن 
فرحان همتای ســعودی خود در توکیو، از ریاض 
خواســت با هــدف ایجاد ثبــات قیمــت در بازار 
جهانــی نفت ســقف تولید نفــت را افزایش دهد.
پیــش از این یک مقــام وزارت خزانه داری آمریکا 
اعــالم کــرد اگر ســقف قیمت پیشــنهادی نفت 
 روســیه پذیرفته نشود، قیمت جهانی به ۱۴۰ دالر 

در هر بشکه می رسد.

 پاسخ پکن به تضعیف حاکمیتش
 قوی خواهد بود

ســخنگوی وزارت خارجه چین با اعتراض شــدید 
به احتمال ســفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
بــه تایوان، تأکیدکرد که پاســخ پکن به این اقدام 

تشن زای واشنگتن قوی خواهد بود.
»ژائو لیجیان«، ســخنگوی وزارت خارجه چین در 
واکنش به احتمال ســفر رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان تأکید کرد: این ســفر به شــکلی 
جدی حاکمیــت و تمامیت ارضی چین را تضعیف 
می کند و واشــنگتن باید منتظر پیامدهای پاســخ 

چین به آن باشد.
نشــریه فایننشــال تایمز بــه نقل از منابــع آگاه 
اعــالم کرد در میانه افزایــش تنش ها میان پکن و 
واشنگتن، »نانسی پلوســی«، به منظور حمایت از 
تایوان در برابر فشارهای روزافزون چین، برای دیدار 
با مقامات تایوان ماه آینده در رأس هیئتی بلندپایه 
این جزیره خودمختار ســفر خواهد کرد.سخنگوی 
وزارت خارجه چین سفر رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا بــه تایوان را اقدامی تنش آمیز توصیف کرد 
و در ایــن باره افــزود: چین در دفــاع از تمامیت 
ارضی و حاکمیتش، اقدامات و پاسخی قوی انجام 
می دهد.خبر سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
به تایوان در حالی منتشــر می شــود که هم اکنون 
»مارک اســپر«، وزیر دفاع ســابق این کشــور در 

سفری چهارروزه در این جزیره به سر می برد.
از زمــان آغاز عملیات نظامی روســیه در اوکراین، 
مقامات آمریکا و تایوان در تالش برای جاانداختن 
این تصویر هستند که این جزیره تحت تهدیدهای 
روبه افزایــش چین اســت و مدعی هســتند پکن 
قصد دارد برای الحاق تایوان به ســرزمین مادری، 
عملیات نظامی خود را آغاز کند. تایوان، جزیره ای 
خودمختار در شرق چین است، اما تحت حاکمیت 
دولت مرکــزی چین قرار دارد و پکن در چارچوب 
سیاســت »چین واحد«، این جزیــره را جزئی از 
ســرزمین خود می دانــد. دولت آمریــکا علی رغم 
اعتراض های پکن در ســال های اخیر و به ویژه در 
دولت کنونی فروش تســلیحات نظامی به تایوان و 
حمایت از جریان هــای جدایی طلب این منطقه را 

افزایش داده است.

نیمچه گزارش

طــی روزهای اخیر گزارش های متعــددی در باب تمدید 
آتش بس در یمن مطرح شــده اســت. نشست ریاض با 
حضور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، شــورای همکاری 
خلیــج فارس و مصر و اردن و عراق در حالی برگزار شــد 
کــه از بندهای بیانیه پایانی را حمایت از تمدید اتش بس 

تشکیل می داد. پس از آن نیز نشستی با حضور نمایندگان 
آمریکا، انگلیس و برخی کشــورهای عربــی با محوریت 

بررسی آتش بس در یمن برگزار گردید. 
رویتــرز نیز مدعی اقدامات ســازمان ملل برای آتش بس 
شــش ماه شده است. حال این سوال مطرح است که چرا 
این رویکردها برای ایجــاد آتش بس در یمن صورت می 
گیرد؟ هر چند که بانیان آتش بس ادعا دارند که به دنبال 
روند صلح و پایان جنگ در یمن می باشند و در چارچوب 
کمک های بشــر دوســتانه گام بر می دارند اما از یک سو 
نقش مدعیان مذکور در ایجاد جنگ و بحرانی انســانی در 

یمن و از ســوی دیگر ناگهانی بودن این اقدام ابهاماتی را 
در صداقــت این آتش بس ایجاد کرده اســت بویژه اینکه 
طی دو ماه آتش بس قبلی هیچ اقدامی از ســوی سعودی 
بــرای توقف جنگ صورت نگرفته و روزانه صدها بار آن را 
نقض کرده اند. با توجه به این مســئله مولفه ای دیگر برای 
ایــن آتش بس باید یافت که در دو بعد قابل توجه اســت 
نخست آنکه ائتالف سعودی عمال از هم پاشیده و به چند 
کشــور محدود شده است در عین اینکه جنایات در یمن، 
وضعیت بحرانی در زمینه حقوق بشــر برای سعودی رقم 
زده که تاثیراتی بر روابط غربی ها با آن داشــته است حال 

انکه بن سلمان ولیعهد به شــدت به دنبال رضایت غرب 
از خویش اســت. دوم آنکه از زمان شروع جنگ اوکراین، 
غرب به شدت با بحران انرژی مواجه شده است و هرگونه 
نابسامانی در این عرصه می تواند فاجعه ای بزرگ برای آنها 
باشــد. جنگ یمن و هدف قرار گرفتن تاسیســات نفتی 

ارامکو می تواند به فوران قیمت انرژی منجر شود. 
در این شــرایط غــرب با توقف جنگ در یمــن به دنبال 
جلوگیری از این وضعیت اســت حال آنکه یمنی ها تاکید 
دارنــد که آتش بس بدون توجه به حقوق ملت یمن هیچ 

ارزشی ندارد و پذیرنده تمدید آن نخواهند بود. 

یادداشت

گزارش

کشورهای غربی در حالی با ورود به جنگ اوکراین و اعمال تحریم علیه دارندگان 
انرژی در حال خودکشــی سیاسی هستند که تنها راه نجات آنها خروج از سلطه 

آمریکا و رویکرد مستقل در معادالت جهانی است. 
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین در اکانت 
توییتر خود نوشــت: به نظر می رســد که اتحادیه اروپا با پیروی مشتاقانه و بدون 
تردید از دستورات واشنگتن، دارد خودکشی سیاسی می کند.او همچنین این گزاره 

را مطرح کرد که »آیا اتحادیه اروپا هنوز هویت سیاسی خود را حفظ می کند؟«.
در همین حال نخســت وزیر اسبق قطر معتقد است کشور های اروپایی در مقابله 
با بحران انرژی ناشــی از جنگ در اوکراین و تحریم روسیه بازنده اصلی هستند.
حمد بن جاسم، نخست وزیر اسبق قطر در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
کشور های اروپایی و در راس آن ها آلمان، به سبب پیامد های بحران کرونا و ناتوانی 
در خروج از دایره آمریکا و سلطه آن بر کشور های اروپایی، در وضعی سخت به سر 
می برند. آمریکا به سبب ضعف توان نظامی کشور های اروپایی، سست بودن اقتصاد 
و مواضع سیاسی، بر آن ها سلطه دارد.وی در ادامه نوشت: شاید کشور های اروپایی 
به رهبری آلمان و فرانســه، تا قبل از وقوع دومین بحران و رویارویی اقتصادی یا 
نظامی بین واشنگتن و پکن بر سر تایوان، به نظر من، به این نتیجه برسند که با 
چین صحبت کنند. هرچند که تردید دارم آمریکا وارد جنگی گســترده با چین 
شــود. در هر صورت بازنده اصلی اروپاست مگر در صورتی که با مذاکره با چین، 
از بحران پیش دســتی کنند و به این ترتیب شاید راهی برای حل اوضاع بحرانی 
اوکراین، گشوده شود.پیش از این، یک مقام آلمانی با اشاره به دشواری های ناشی 
از عدم واردات گاز روســیه، گفت: »مخازن گاز آلمان اکنون ۶۵ درصد پر اســت، 
در حال حاضر نســبت به هفته ای پیش وضعیت بهتر است، اما هنوز برای عبور از 
زمستان بدون گاز روسیه کافی نیست. اکنون باید دید تعمیر و نگهداری خط لوله 

نورد استریم ۱ در این هفته پایان می پذیرد یا نه.«
در همین حال یک روزنامه چینی بر اساس تحلیل های کارشناسان گزارش کرد 
که اتحادیه اروپا فهمیده که تحریم ها علیه روســیه دیگر کارســاز نیســت برای 
همین قصد ندارد دیگر مســکو را تحریم کند.طبق گزارش خبرگزاری روســی 
»تاس«، تحلیلگران چینی بر اســاس شواهدی می گویند که اتحادیه اروپا به این 
مســئله پی برده است که  نتوانســته با حداکثر تحریم ها، روسیه را در هم کوبد 
بنابراین تحریم ها علیه این کشور کارایی خود را از دست داده است.اتحادیه اروپا 
تحت فشار ایاالت متحده آمریکا است تا تحریم های جدیدی را علیه روسیه وضع 
کند اما روزنامه »گلوبال تایمز« چین در این خصوص نوشــت: »مســئله کلیدی 

به ایاالت متحده مربوط می شــود زیرا بســیاری از اقدامات اتحادیه اروپا نیازمند 
هماهنگی و همکاری با آمریکا است«.»وانگ ییوی« مدیر مؤسسه امور بین المللی 
دانشــگاه »رنمین« چین می گوید که برخی کشــورهای اروپای شرقی همچون 
لیتوانی و جمهوری چک، »همچنان به اتحادیه اروپا فشــار می آورند تا روسیه را 
تحریم کند و این در حالی است که اتحادیه اروپا می داند که تحریم ها ضعیف تر و 
ضعیف تر می شود«.در این مطلب آمده است که اگر »دونالد ترامپ« در دور بعدی 
انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت متحده آمریکا مشارکت کند و پیروز شود، آن 

زمان اتحادیه اروپا چندان ارزشی نخواهد داشت.
در پی کاهش صادرات گاز از روســیه به اروپا رئیــس آژانس بین المللی انرژی 
هشدار داد کشور های اروپایی باید اقداماتی هماهنگ برای مقابله با بحران فاجعه 
بار انرژی در پیــش بگیرند.وی همچنین افزود: اروپا با این موضوع که روســیه 
صــادرات گاز خود را به طور کامل به اروپا متوقف کند، روبرو اســت. این اقدام 

روسیه می تواند به جیره بندی سوخت در اروپا منجر شود. 
در همیــن حال ارقام دولتی نشــان می دهد که مصرف کننــدگان بریتانیایی در 
همه گیری کرونا با شــدیدترین سرعت از سال ۲۰۰۸، هزینه های خود را کاهش 

دادند که منجر به کاهش مراجعه به رستوران ها و هتل ها شد.
مرکز ملی آمار بریتانیا اعالم کرد: هزینه های مســکن، سوخت، برق، غذا و حمل 
و نقــل مربوط به هزینه هفتگی ۳۷۵ پوند )۶۲۵.۸۹ دالر ســنگاپور( در ســال 
منتهــی به آوریــل ۲۰۲۱ بود و کاهش  ۱۰۶ پوندی از ســال منتهی به مارس 
۲۰۲۰ داشــت. این کاهش، تاثیر قرنطینه بــرای کنترل همه گیری را بر اقتصاد 

نشــان می دهد. هنگامی که مصرف کنندگان در خانه ماندند، خرده فروشــان در 
فروش دچار رکود شــدند و عــدم اطمینان در مورد آینده و امنیت شــغلی نیز 
باعث پس انداز بیشــتر شــد.مرکز ملی آمار بریتانیا گفت: ۸۰ درصد از مشاغل 
در بهــار ۲۰۲۰ بــه طور موقت تعطیــل و ۵۵ درصد در ژانویــه ۲۰۲۱ تعطیل 
شدند. گردشگری بیشترین آسیب را متحمل شد، به طوری که مصرف کنندگان 
۶۵ درصد کمتر در رســتوران ها و هتل هــا و ۳۹ درصد کمتر برای تفریح هزینه 
می کنند.خانوارهای کم درآمد هزینه های هفتگی خود را حدود ۱۰ درصد کاهش 
دادند، در حالی کــه خانوارهای با درآمد باالتر هزینه های خود را تقریبا دو برابر 
این مقدار کاهش دادند. در این میان دبیر کمیســیون اروپایی اعالم کرد اتحادیه 
اروپایی می خواهد واردات گاز خود از آذربایجان را طی ســال های آینده ۲ برابر 
کند. اورزوال فوندرالین، دبیر کمیسیون اروپایی گفت که اتحادیه اروپا می خواهد 
در راســتای کاهش واردات گاز از روسیه، خرید گاز از آذربایجان را                            دوبرابر کند.
نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد، با توجه به افزایش شدید عرضه 
ســوخت از روسیه به کشورهای آسیایی، نفتکش های اروپایی نیز پیش از اعمال 

ممنوعیت خرید نفت از روسیه، هجوم بردند تا نفت روسیه را بارگیری کنند.
اما در این میان ســخنگوی کاخ ســفید با متهم کردن روسیه به استفاده از نفت 
و گاز طبیعی به عنوان ســالح، گفت واشــنگتن انتظار دارد با تصمیم عربستان، 
تولید نفت اوپک پالس به زودی افزایش یابد. همچنین بورل مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از وضعیــت عرضه گاز در اروپا پس از 
تحریم روســیه، گفت شــورای امور خارجه این اتحادیه با تخصیص بودجه ۵۰۰ 
میلیون یورویی برای کمک نظامی به اوکراین موافقت کردند.وزیر خارجه اوکراین 
می گوید گفتگو ارتباط مســتقیمی با میدان جنــگ دارد، و کی یف تنها پس از 
شکســت ارتش روسیه، وارد مذاکره با مسکو خواهد شــد.در این میان مدودف 
رئیس جمهور پیشــین روسیه تاکید کرد مســکو به همه اهداف خود در اوکراین 

خواهد رسید و شرایط توافق صلح را تعیین خواهد کرد.
نکته قابل توجه آنکه  اروپا با موج شــدید گرما مواجه شــده اســت و دمای هوا 
در برخی مناطق به بیش از ۴۶ درجه می رســد، بیــش از یکهزار نفر در پرتغال 
و اســپانیا به دلیل دمــای باالی هوا جان خود را از دســت داده اند و مقام ها در 
تالشند تا آتش سوزی ها در شماری کشورها را کنترل کنند.در انگلیس و فرانسه 
به دلیل گرمای شــدید هوا به عنوان تهدیدی علیه سالمت شهروندان، وضعیت 
قرمز اعالم شــده اســت. این دومین موج گرما در اروپای غربی در کمتر از یک 

ماه گذشته است.

حامیان ناگهانی آتش بس
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حزب »الدعوه االســالمیه« عراق کــه »نوری المالکی« 
رئیس ائتالف »دوله القانون« دبیرکل آن است، با انتشار 
بیانیــه ای به انتشــار فایل صوتی جنجالی منســوب به 
المالکی علیه »ســید مقتدی الصدر« در فضای مجازی 

واکنش نشان داد.
در این بیانیه  که نســخه ای از آن در خبرگزاری »نینا« 
منتشر شد، آمده اســت: »ما حزب شهدا، پدران شهدا، 
فرزندان شهدا و پیروان شهید  محمد باقر الصدر )قدس 
سره الشریف( هســتیم«.در ادامه این بیانیه تاکید شده 
کــه حزب الدعوه امتحــان خود را زمانــی که در حال 
مبــارزه با دیکتاتوری و اســتبداد بوده بــه مردم عراق 
پس داده و شــاهد ایــن مبارزات کوه ها و دشــت ها و 
در ه های ســرزمین عراق و گواه آن خون شهدای صالح 
 این حزب در ســلول های النهایه، ابوغریب و سلول های 

انفرادی است.
در بخش دیگــری از این بیانیه آمده اســت: »ما از هر 
نهضت اســالمی برای خالصی از شــر طاغوت حمایت 
کردیــم و به محض این که ســید محمــد صادق صدر 
)قدس ســره( طرح خــود را آغاز کــرد، از او حمایت و 
پشتیبانی کردیم و دیدیم که ایشان نیز در سراسرمسیر 
نهضت ما و  کارهای تبلیغاتی و سیاســی ما کار کردند. 
 این یک امــر ثابت و مکتوب در ادبیــات حزب مبارک 

الدعوه است«.
الدعوه اعالم کرد: »در سایه ظهور نشانه هایی از تشکیل 
دولت، می بینم کســانی هستند که آتش فتنه را بین ما 
و فرزندان صدری بر می افروزند. کســانی که ما آن ها را 

هنــگام ورود به عراق به عنوان ســمبل و هویت خطاب 
کردیــم. ما از نظر سیاســی با همه برادران اســالمی و 
دیگران همــکاری کردیم و قدرتــی را در انحصار خود 
نگرفتیــم بلکه، فعالیت های ما، بر اســاس موارد تعیین 
شــده در قانون اساســی بوده اســت«.در بیانیه حزب 
الدعــوه آمده اســت: »ما در راســتای رســالتی که دو 
شهید صدر ســمبل آن بودند، به نزاع و فتنه کورکورانه 
بین فرزندان یک ملت کشــیده نخواهیم شــد ..از مردم 
و نیروهای سیاســی می خواهیم که مراقب باشــند که 
 وارد درگیــری کــه فقط در خدمت دشــمنان اســالم 

و میهن نشوند«.
ســید مقتدی الصدر، رهبر جریان صدر عــراق، بیانیه 
شدیداللحنی علیه نوری المالکی نخست وزیر اسبق این 
کشور منتشر و او را به تحریک در راستای جنگ شیعی-
شــیعی متهم کرد. در این میان دبیرکل جنبش نجباء 
در ســخنانی گفت که دولت آمریکا گروههای سیاســی 
را برای انتخاب رئیس جمهوری مطیع خود تحت فشــار 

قرار داده است.
منابــع خبری گزارش دادند که رهبــر جنبش صدر به 
دنبال فاش شــدن فایل های صوتی منتسب به نخست 
وزیر ســابق و رهبر ائتالف قانون، از رهبر ائتالف "فتح" 
خواسته که خود را نامزد نخست وزیری عراق اعالم کند 
و جنبش صدر از وی حمایت خواهد کرد. براساس اعالم 
ایــن منابع مقتدی صدر از العامری خواســته که نامزد 
نخست وزیری شــود و به وی تضمین داده که حمایت 

جنبش صدر را در این زمینه خواهد داشت.

پاسخ حزب الدعوه به مقتدی صدر

 به سوی فتنه کور کشیده نخواهیم شد
همزمان با تشــدید تحــرکات ســعودی و آمریکا برای 
گســترش نفوذ صهیونیســت ها در یمن، نخســت وزیر 
دولت نجات ملی یمن اعالم کرد: ائتالف متجاوز عربی نه 
صادق و نه متعهد به شرایط آتش بس سازمان ملل بود.
عبدالعزیز بن حبتور، نخست وزیر دولت یمن تاکید کرد 
که بــاب المندب یک گذرگاه بین المللی اما بخشــی از 
خاک یمن اســت و ما اجازه نمی دهیم دریای سرخ به 
دریاچه اسرائیل تبدیل شود.وی افزود: برای حفظ هویت 
دریای ســرخ، یمن حرف آخر را در باب المندب می زند 
و در مقابــل توطئه آمریکا برای تبدیــل آن به دریاچه 

صهیونیستی می ایستیم.
ایــن مقام یمنی همچنین به ســفر اخیر رئیس جمهور 
آمریــکا به منطقه اشــاره کرد و گفت:ســفر جو بایدن، 
رئیس جمهــور آمریکا به منطقه نشــان دهنده ضعف 
آمریکاســت.وی همچنین بیانیه اجــالس جده را نفاق 
محض دانست و گفت عربستان یک طرف متجاوز است 
و هرگز میانجی نبوده اســت.این مقام یمنی اشاره کرد 
که ائتالف متجاوز عربی نه صادق و نه متعهد به شرایط 
آتش بس سازمان ملل بود.این سخنان بن حبتور پس از 
آن مطرح شد که جو بایدن در جریان دیدارش با محمد 
بن ســلمان، ولیعهد عربستان، گفت که نیروهای حافظ 
صلح آمریکایی، جزایر تیران و صنافیر در دریای سرخ را 
تا پایان سال جاری میالدی را ترک خواهند کرد.پیشتر 
منابع آگاه به خبرگزاری فرانســه گفتند که اســرائیل 
هیچ مخالفتی بــا واگذاری جزایر تیــران و صنافیر در 
دریای ســرخ به عربستان ندارد که به عنوان پیش شرط 

عادی ســازی احتمالی روابط بین ریاض و تل آویو مطرح 
است.

در همیــن حال در ادامه بحران ســازی غرب در یمن، 
نشســت بررســی اوضاع یمن و پایــان دادن به جنگ 
در این کشــور، با مشــارکت عمان، عربســتان، امارات، 
آمریــکا، انگلیس و نماینده ســازمان ملل متحد برگزار 
شــد.خبرگزاری عمان گزارش کرد که این نشســت از 
طریق ویدئو کنفرانس به ریاست »آماندا میلینگ« وزیر 
امــور خاورمیانه در وزارت خارجه انگلیس و مشــارکت 
عمان، عربستان سعودی، امارات و »هانس گروندبرگ« 
فرســتاده ســازمان ملل متحد برگزار شــد.خبرگزاری 
»رویتــرز« به نقل از منابع آگاه خبر داد، ســازمان ملل 
بر طرف های درگیر در یمن اعمال فشار می کند تا شاید 
بتواند آتش بس در این کشور را به مدت شش ماه تمدید 
کند.  وزیر حمل و نقل دولت نجات ملی در صنعا گفت 
تمدید آتــش بس برای یک دوره جدیــد بدون اجرای 
بند های کنونی و گســترش دامنــه آن برای ملت یمنی 
سودی نخواهد داشــت.منابع یمنی از تداوم نقض آتش 
بس به دســت متجاوزان خبر دادند.متجاوزان طی ۲۴ 
ســاعت ، ۱۷۷ بار آتش بس را نقــض کردند. همچنین 
وزیر نفت یمن می گوید از ســال ۲۰۱۸ ائتالف سعودی 
۹.۵ میلیارد درآمد نفتی یمن را غارت کرده اســت. در 
ادامه رفتارهای بحران ســاز سعودی، رسانه های وابسته 
به ائتالف ســعودی اعالم کردند، دولت مستعفی وابسته 
به ائتالف در میان نیروهای خود در تمام جبهه ها اعالم 

آماده باش حداکثری کرده است.

هشدار یمنی ها به ائتالف سعودی

نمی گذاریم دریای سرخ به دریاچه اسرائیل تبدیل شود

کشورهای غربی در آستانه خودکشی سیاسی هستند 

خروج از سلطه آمریکا تنها راه نجات اروپا

سید مهدی لنکرانی 

منابع فلسطینی از طرح جدید شهرک سازی رژیم صهیونیستی در شرق رام اهلل 
)مرکز کرانه باختری( خبر دادند.

مؤید شــعبان رئیس کمیته مبارزه علیه شهرک سازی و دیوار حائل در فلسطین 
اشغالی، از طرح جدید شهرک سازی رژیم صهیونیستی در شرق رام اهلل خبر داد.
وی اعالم کرد که رژیم صهیونیستی در نظر دارد با اجرای این طرح، ۱۱۴ واحد 
جدید صهیونیست نشین را در تجمع شهرک نشینی »متسبیه دانی« ایجاد کند.
در تحولــی دیگر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحرونوت از تیراندازی به ســمت 
شــهرک نتیو هعســراه در شــمال نوار غزه خبر داد.در همین راستا، شبکه ۱۴ 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی نیز با اشــاره به تیراندازی به ســمت این شهرک، 
مدعی شــد که این حادثه تنها خســارت مادی در پی داشته و به کسی آسیبی 

نرسانده است.
از ســوی دیگر، نظامیان اشــغالگر اسرائیلی امروز سه شــنبه خانه یک شهروند 
فلســطینی را در اردوگاه عقبه جبر در جنوب غرب اریحا واقع در کرانه باختری 
تخریب کردند.منابع محلی اعالم کردند که شمار زیادی از نظامیان صهیونیست 

با همراهی چند دســتگاه لودر خانه علی کرشان شهروند فلسطینی ساکن اریحا 
را تخریــب و این خانواده را آواره و بی ســرپناه کردند.رژیم صهیونیســتی علت 
تخریب این خانه را نداشــتن مجوز ساخت اعالم کرده است. این خانه در زمین 
شــخصی این شهروند فلسطینی به مســاحت ۱۲۰ متر احداث شده بود.گفتنی 
است رژیم صهیونیستی به فلسطینیان برای ساخت و ساز در زمین های شخصی 
خــود نیز مجوز نمی دهد تا زمینه را برای بیرون راندن آنان و ســیطره کامل بر 
کرانه باختری فراهم کند. بر اســاس گزارش های نهادهای حقوقی فلســطینی، 
رژیم صهیونیســتی در ماه ژوئن گذشــته نیز ۲۷ خانه متعلق به فلسطینیان را 
تخریب کرده است.جنبش مقاومت اســالمی حماس تصمیم رژیم صهیونیستی 
برای ســاخت ۲ هزار واحد مسکونی جدید برای در شهرک بیت صفافا در قدس 

اشغالی را محکوم کرد.
حماس توســعه شهرک سازی رژیم صهیونیســتی را جنایت تازه ای دانست که 
پرده از ماهیت حقیقی پروژه خطرناک صهیونیســم که مبتنی بر یهودی سازی 
ســرزمین و کوچاندن ســاکنان اصلی آن اســت، برمی دارد.در این بیانیه آمده 
اســت که تالش های اشــغالگران هرگز نمی تواند منجر به تحمیل واقعیت های 
جمعیتی جدید شــده و حقوق، هویت و موجودیت ملت فلسطین را در سرزمین 

خود هدف قرار دهد.
خبر دیگر آنکه اندیشــکده واشنگتن در یک نظرسنجی اعالم کرد میزان حامیان 
عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی در مقایســه با ۲ سال گذشته کاهش 
قابل توجهی یافته اســت.طبق این نظرسنجی با گذشت دو سال از امضای توافق 
عادی ســازی روابط با رژیم تل آویو، بیش از دو ســوم اهالی کشورهای مذکور با 
این توافق مخالف هســتند. در نظرسنجی که در سال ۲۰۲۰ انجام شده بود، ۴۷ 
درصد اماراتی ها، ۴۵ درصد بحرینی ها و ۴۱ درصد عربســتانی ها با توافق سازش 

موافق بودند.

پس لرزه های سفر بایدن به منطقه ادامه دارد

اشغالگری با شهرک سازی در رام هللا


