
 الجزایــر: رزمایش مشــترک ضد تروریســم 
نیروهای زمینی ارتش روســیه و ارتش الجزایر در 
نوامبــر آینده )آبان ماه( ســال جــاری در الجزایر 
برگزار خواهد شــد.این رزمایش شــامل تحرکات 
تاکتیکی برای جســتجو، یافتن و نابود کردن گروه 
های مسلح غیرقانونی است.براین اساس، قرار است 
حدود ۸۰ ســرباز از ناحیه نظامی جنوب روسیه از 

طرف مسکو در این رزمایش شرکت کنند.

 هند: نخســت وزیر هند همزمان با روز عاشــورا 
پیامی در صفحه شخصی خود )توییتر( منتشر کرد. 
»نارندرا مودی« نخست وزیر هند نوشت: امروز روز 
بزرگداشــت فداکاری های حضرت امام حسین )ع( 
است. از او به خاطر تعهد تزلزل ناپذیرش به حقیقت 
و مبارزه با بی عدالتی یاد می شــود. او همچنین به 

برابری و برادری اهمیت زیادی می داد. 

 ترکیه: منابع آگاه در شــمال سوریه گفتند که 
نیروهای ارتــش ترکیه در راســتای توافقی که با 
روســیه بوده، از پایگاه های نظامی خود در اطراف 
شــهر تل ابیض سوریه عقب نشــینی کرده است.
روزنامه الشرق االوســط نوشت که نیروهای ارتش 
ترکیــه از پایگا ه های خود در روســتای »طنوز« و 
»هرقلی« واقع در اطراف شــهر تــل ابیض عقب 
نشینی کرده اند. دیدبان حقوق بشر سوریه )وابسته 
به مخالفان دولت ســوریه( ضمــن تأیید این خبر 
گفت که نیروهای ترکیه بعد از تخلیه این دو پایگاه 
نظامــی با هماهنگی نیروهای روســیه به ســمت 

مناطق تماس حرکت کرده اند.

 آمریکا: رئیس جمهور ســابق آمریکا می گوید 
عمــارت او در فلوریدا، تحت محاصــره، یورش و 
اشــغال گروه بزرگــی از ماموران اف بــی آی قرار 
گرفته و آنها حتی گاوصنــدوق وی را نیز تفتیش 
رئیس جمهور ســابق  ترامــپ«  کردند.»دونالــد 
آمریکا بامداد سه شنبه از یورش گسترده نیروهای 
»اف بی آی« به عمارت خود موســوم به »مار-ئه-
الگو« واقــع در ایالت فلوریدا خبــر داد.ترامپ با 
صدور بیانیه ای گفــت نیروهای اف بی آی در تعداد 
بســیار زیاد عمارت وی را محاصره کرده، به داخل 

آن هجوم آورده و مشغول تفتیش هستند.

 ســوریه: خبرگزاری اســپوتنیک بــه نقل از 
رســانه های ترکیه ای گــزارش داد، »رجب طیب 
اردوغــان« رئیس جمهور ترکیه و »بشــار اســد« 
رئیس جمهور سوریه احتماال به زودی با یکدیگر به 
صورت تلفنی گفت وگو کنند.به نوشته منابع ترکیه، 
این پیشنهاد توسط والدیمیر پوتین در دیدار اخیر 
با اردوغان در سوچی مطرح شده است.اسپوتنیک 
در ادامه نوشــته، یک کشور حاشیه خلیج فارس و 
یک کشــور آفریقایی در حال رایزنی و تماس های 
دیپلماتیک با ترکیه و سوریه برای برگزاری دیداری 

میان اسد و اردوغان هستند.

 چین: وزیر خارجــه تایوان گفتــه که به هیچ 
عنوان هراســی از پکن ندارد و اجــازه مداخله به 
ایــن کشــور را نمی دهد.»جــوزف وو« وزیر امور 
خارجه تایوان در گفت وگو با شــبکه »سی ان ان« 
در اظهاراتــی تند تصریح کرد کــه تایوان از چین 
هراســی ندارد و همچنان به اســتقبال از رهبران 
کشــورهای دموکراتیک برای بازدید از این جزیره 

ادامه می دهد.

 کودکانی که در خون خود 
غوطه ور شدند

از ســال ۲۰۰۸ رژیم صهیونیســتی چهار یورش 
گسترده به غزه انجام داده که ۴۰۰۰ نفر به شهادت 

رسیده اند و یک سوم آن ها از کودکان هستند.
 از زمان شهادت »محمد الدره« ۱۲ ساله به همراه 
پــدرش در جریان انتفاضه دوم تا شــهادت »آالء 
قدوم« پنج ســاله در تجاوز سه روزه اخیر به غزه، 
در حالیکه مقابل خانــه اش بازی می کرد، دو دهه 
می گذرد و همچنان تصاویر خونین پیکر کودکان از 
فلسطین مخابره می شود.به نوشته الجزیره، بمباران 
سه روزه رژیم صهیونیستی در غزه موجب شهادت 
حداقل ۴۴ فلســطینی از جمله ۱۵ کودک شد.  از 
ســال ۲۰۰۸ رژیم اسرائیل چهار جنگ را در خاک 
فلســطین به راه انداخته و نزدیک به ۴۰۰۰ نفر را 
کشته اســت که یک چهارم آن ها کودک هستند.
بر اســاس داده های گردآوری شــده از سوی نهاد 
»دفاع برای کودکان بیــن الملل«، حداقل ۲۲۰۰ 
کودک توسط ارتش صهیونیستی و شهرک نشینان 
صهیونیســت در سراسر سرزمین فلسطین اشغالی 
از ســال ۲۰۰۰ - آغاز انتفاضه دوم - به شــهادت 
رســیده اند.جنگ اواخــر ۲۰۰۸ و اوایــل ۲۰۰۹ 
)معروف به جنگ ۲۲ روزه( با شهادت ۳۱۵ کودک 
همــراه بود.در جنــگ ۲۰۱۲ که با تــرور »احمد 
الجعبری« از فرماندهان اصلی گردان های عزالدین 
القســام آغاز شــد، حمالت صهیونیست ها موجب 

شهادت ۴۳ کودک و ۱۵ زن شد.
در طوالنی ترین جنگ یعنی جنگ ۵۱ روزه ســال 
۲۰۱۴، ۵۴۶ کودک به دست اشغالگران به خاک و 
خون کشیده شدند.در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته 
میالدی نیز ۷۲ کودک به شــهادت رســیدند و در 
جنگ اخیر در غزه نیز ۱۵ کودک با تمامی آرزوها 
و آینده ای که برای خود تصــور می کردند، به زیر 

خاک رفتند.

نیمچه گزارش

مردم ژاپن طی روزهای اخیر دو مراسم با فاصله سه روز با 
ماهیتی یکسان را برگزار کردند. مراسم هایی که محور آن 
را گرامی داشتن هفتاد و هفتمین سالگرد بمباران هسته 

ای هیروشیما و ناگازاکی توسط آمریکا تشکیل می داد. 
در ساعت ۸:۱۵ صبح روز ۶  اوت ۱۹۴۵، هواپیمای جنگی 
B-۲۹  آمریــکا، بمبی را روی این شــهر پرتاب کرد که 
نتیجه آن نابودی شهری با جمعیتی حدود ۳۵۰۰۰۰ نفر 
بود. هزاران نفــر دیگر بعداً بر اثر جراحات و بیماری های 
مربوط به تشعشع جان باختند. پس از فاجعه هیروشیما، 

بمباران اتمی ناگازاکی توســط ارتش ایاالت متحده در ۹ 
اوت، بیش از ۷۵۰۰۰ نفر را  کشــت. ژاپن شش روز بعد 
تسلیم شــد و به جنگ جهانی دوم پایان داد. این مراسم 
در حالی برگزار شــده اســت که طی این سالها به کرات 
نشست ها و مذاکرات بین المللی برای خلع سالح هسته ای 
و مقابله با گسترش این سالح ها برگزار شده است که دور 

جدید آن نیز چندی پیش در نیویورک برگزار شد. 
هر چنــد که در این چارچوب نهادی بــه نام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی تشــکیل شــده اســت اما تا به امروز 
کارکردی در این زمینه ها نداشــته است و صرفا در قالب 
ابزاری سیاســی برای اهاف برخی دارندگان این سالح ها 
مبدل شــده اســت. ناکامی آژانس را در رفتار دارندگان 
ســالح های اتمی می توان مشــاهده کرد چنانکه کمپین 
بین المللی برای نابودی ســالح های هســته ای در گزارش 

جدید خود به افزایش هزینه ها برای توســعه تســلیحات 
اتمی در جهان خبر داد.

میزان هزینه ها برای توســعه تســلیحات اتمی در جهان 
در ســال ۲۰۲۱ با ۹ درصــد افزایش بــه ۸۲.۴ میلیارد 
دالر رســیده اســت.بیش از نیمــی از هزینه ها در جهان 
برای توســعه تســلیحات اتمی به آمریکا اختصاص دارد. 
ایــاالت متحده آمریکا در ســال ۲۰۲۱، به تنهایی ۴۴.۲ 
میلیارد دالر برای توســعه تســلیحات اتمی هزینه کرده 
که در مقایسه با ســال قبل از آن ۱۲.۷ درصد افزایش را 
نشان می دهد.پس از آمریکا، کشورهای روسیه، فرانسه و 
انگلیس قرار دارند که به ترتیــب، ۸.۶ میلیارد دالر، ۵.۹ 
میلیارد دالر و ۶.۸ میلیارد دالر صرف توســعه تسلیحات 
اتمی کرده اند. هر سه کشــور فوق در سال ۲۰۲۱ میزان 

هزینه ها برای توسعه تسلیحات اتمی را افزایش داده اند.

در بین کشــورهای آســیایی هند بــا ۲.۳ میلیارد دالر و 
پاکستان با ۱.۱ میلیارد دالر بیشترین هزینه های را داشته 
اند. البته هزینه های تســلیحات اتمی هند در سال ۲۰۲۱ 
در مقایســه با ۲۰۲۰ به میزان ۲۰۰ میلیون دالر کاهش 
پیدا کرده اســت. رژیم صهیونیســتی در سال ۲۰۲۱ به 
میزان ۱.۲ میلیارد دالر صرفه توسعه زرادخانه اتمی خود 
کرده اســت. این نوع سرمایه گذاری ها که البته توافق سه 
جانبه آمریکا، انگلیس و استرالیا برای ساخت زیر دریایی 
هسته ای را نیز باید به آن افزود صرفا یک پیام را به همراه 
دارد و آن اینکه اگر آمریکا زمانی که ژاپن را بمباران اتمی 
می کرد مورد بازخواســت و مجازات قرار می گرفت امروز 
جهان به سمت چنین وضعیت خطرناکی پیش نمی رفت. 
جهانــی که راه نجات آن اجماع جهانی برای خلع ســالح 

تمام دارندگان سالح هسته ای می باشد.

یادداشت

گزارش

در اقدامی که نشــات گرفته از نفوذ وهابیت در ســاختار حکومتی نیجریه است، 
یورش نیروهای امنیتی نیجریه به عزاداری شــیعیان این کشور منجر به شهادت 

و زخمی شدن ده ها تن از شیعیان در منطقه داریا شده است.
 رســانه های نیجریه از یورش و حمالت مســلحانه نیروهــای امنیتی نیجریه به 
مراســم عزاداری امام حســین )ع( در منطقه داریا این کشور خبر دادند.روزنامه 
»لجیت« نیجریه نوشت که در یورش نیروهای امنیتی نیجریه به مراسم عزاداری 
شیعیان این کشور در روز عاشــورا در منطقه بازار »داریا«، دستکم شش نفر به 
شهادت رسیده و ده ها تن زخمی شــده اند.گفته می شود که »محسن باداماسی 
زاکزاکی« برادرزاده شــیخ زاکزاکی، رهبر جنبش اسالمی نیجریه نیز جزو شش 
نفری اســت که شهید شده اند. شیعیان نیجریه در نزدیکی بازار »لویتس« ضمن 
برگزاری مراسم عزاداری دســت به تظاهرات زده اند و تیمی از نیروهای امنیتی 

برای متفرق کردن آ ن ها اقدام به تیراندازی به سمت عزاداران کرده اند.
»مالم عبدالحمید بلو«، از رهبران جنبش اســالمی نیجریه در زاریا ضمن تایید 
حمله به عزاداران حسینی گفت که نیروهای امنیتی به سمت آن ها در حالی که 
می خواســتند تظاهرات خود را در بازار زاریا به پایان برسانند، آتش گشوده اند.
دولت نیجریه پیش از این نیز اقدام به ســرکوب و حمله مســلحانه به مراســم 
مذهبی شیعیان این کشور از جمله مراسم محرم و روز جهانی قدس کرده و ده ها 

نفر را به شهادت رسانده و زخمی کرده است.
همچنین پلیس هند به بهانه نگرانی های امنیتی ســه دهه اســت سعی دارد از 
برگزاری مراسم عزاداري حسیني به ویژه حضور دسته های عزاداران در خیابان ها 
جلوگیری کند.در حالی که در بســیاری از مناطق هند، مردم در مراسم عزاداری 
امام حســین )ع( شرکت می کنند، در کشمیر، پلیس به بهانه نگرانی های امنیتی 
سه دهه است سعی دارد از برگزاری این مراسم به ویژه حضور دسته های عزاداری 
در خیابان ها جلوگیری کند، اما چنین اقداماتی نتوانسته مانع از حضور عزاداران 

در خیابان ها شود.
خبر دیگر آنکه معاون سیاســی وزیر خارجه طالبان گفت: »حرکت امام حسین 
برای یک زندگی آزاد و اسالمی بود و یک راهنما و مشعل برای همه ماست«.»شیر 
محمد عباس اســتانکزی« معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در 

مراســم عاشورای حسینی در مســجد جامع حوزه علمیه کابل گفت: رویکرد ما 
آزادی مذاهب در تجلیل مراســم مذهبی پیروان مذاهب است.استانکزی در این 
مراســم افزود: »سیاست امارت اسالمی این است که همه مذاهب در افغانستان، 
حتی اقلیت های غیردینی، در تجلیل مراسم مذهبی خود آزاد و مسائل مربوط به 

آداب و رسوم مردم، به شرطی که مخالف شریعت نباشد، آزاد است.«
از وی دیگر امســال از باکو تا گنجه، از قبا تا لنکران و آســتارا و بیله ســوار در 
جمهوری آذربایجان شــاهد موجی از دیوار نویســی با مضامین حسینی و نصب 
پرچم اباعبداهلل )ع( و همچنین حضور پرشــور دسته جات عزاداری و سینه زنی 
بود.مراسمات عزاداری در جمهوری آذربایجان، با آغاز ماه محرم بصورت باشکوه 
برگزار شد. شیعیان جمهوری آذربایجان علیرغم تمامی محدودیت های اعمالی، 
اســتقبال بی نظیری برای برپایی ماتم و عزای حضرت سیدالشــهدا)ع( داشتند.
ممنوعیت نصب پرچم یاحسین)ع( در خارج از مساجد و حسینیه ها، محدودیت 
عزاداری خیابانی، جلوگیری از حضور کودکان در مراسمات سینه زنی، ممنوعیت 

دیوارنویسی حســینی تنها بخشی از محدودیت ها علیه شیعیان آذری است که 
نتوانســت ذره ای از عشــق و ارادت مردم جمهوری آذربایجان نسبت به مکتب 
عاشــورا بکاهد. امســال از باکو تا گنجه، از قبا تا لنکران و آســتارا و بیله سوار 
در آذربایجان شــاهد موجی از دیوار نویســی با مضامین حسینی و نصب پرچم 

اباعبداهلل )ع( و همچنین حضور پرشور دسته جات عزاداری و سینه زنی بود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیزبه مناســبت روز عاشورا در مراسم 
افطار و ماتم »Hüseyin Gazi Cemevi« شرکت کرده بود، درباره واقعه کربال 

گفت: کربال درد و رنجی ابدی در دلهایمان به وجود آورده است.
اردوغان با خواندن ابیاتی از اشــعار آوارلی محمد لطفی افندی در مدح شهدای 
کربال، اظهار کرد: این ابیات به خوبی بیانگر نگرش مردم کشورمان به اهل بیت، 
واقعه کربال و شــهادت حضرت حسین)ع( است.رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد: 
عالوه بر ایمان به خداوند و پیامبر، دوســت و گرامی داشتن اهل بیت، دوستان و 
نزدیکان پیامبر نیز در مرکز اعتقادات ما قرار دارد. دوســت داشتن و عالقه مندی 
به اهل بیت در آیات قرآن کریم و احادیث صحیح نیز به ما ســفارش شده است.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسالم که توسط ترمذی نقل شده، گفت: در این 
حدیث آمده اســت، خداوند را به دلیل اعطای رزق و روزی دوست داشته باشید، 
من را به دلیل محبت به خداوند دوســت داشته باشید، اهل بیت را نیز به خاطر 
محبت من دوست داشته باشید. خبر دیگر آنکه مراسم »رکضة طویریج« )هروله 
طویریج(،دیــروز در کربالی معلی پس از ادای نماز ظهر و عصر و با مشــارکت 
خیل عظیم عزادار ان حســینی برگزار شــد.تصاویر منتشر شده از مراسم امروز 
هروله طویریج، نشان می دهد که شمار زیادی از شرکت کنندگان در این مراسم، 
پرچم های ســازمان الحشد الشعبی عراق را در دســت دارند. هرساله میلیون ها 
عزادار از داخل و خارج عراق در این مراســم باشــکوه که به نشانه تجدید بیعت 
با اباعبداهلل الحســین )ع( است، شرکت می کنند. مراسم رکضه طویریج در ظهر 
عاشورا )روز دهم محرم( برگزار می شــود. طویریج نام قدیمی شهرستان هندیه 
در نزدیکی کربال است. در ظهر روز عاشورا عزاداران حسینی هروله کنان و بر سر 
و ســینه زنان برای یادآوری حادثه عاشورا به سمت حرم مطهر امام حسین )ع( 

در کربال حرکت کردند.

رنجی که همچنان ادامه دارد
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رئیس جمهور سابق افغانستان با اشاره به روند بی شرمانه 
خروج آمریکا از افغانســتان گفت: این کشور بسیاری از 
افغان ها را بی دلیل کشت که نمی توانم باور کنم اشتباهی 

این کار را کرده باشد و باید سریعا آن را جبران کند.
»حامــد کرزی«، رئیس جمهور ســابق افغانســتان در 
مصاحبه  با یک شبکه آمریکایی تاکید کرد که واشنگتن 
باید اشتباهاتش در قبال افغانستان را جبران کند.وی در 
گفت وگو با رادیو ملی آمریکا با اشــاره به حضور دوباره 
طالبــان پس از خــروج آمریکا از افغانســتان گفت: »با 
شــناخت خوبی که از طالبان دارم، نگران امنیت جانی 
خود نیستم.«وی مهاجرت مردم افغانستان از این کشور 
را یک بحران خواند و تاکید کرد که اقتصاد، مهاجرت و 
دولت فراگیر از مشــکالتی است که نیاز است طالبان به 

آنها رسیدگی کند.
رئیس جمهور سابق افغانستان همچنین با ابراز تاسف از 
تلفات غیرنظامیان افغانستانی در دوران حضور نیروهای 
خارجــی در این کشــور افزود: »آمریکا طی ۲۰ ســال 
گذشــته با بمباران خانه های مردم باعث کشــته شدن 

غیرنظامیان زیادی در این کشور شد.«
وی روز خروج نظامیان آمریکا از افغانســتان و به وجود 
آمدن بحران فرودگاه کابل را بی شــرمانه خواند و اظهار 
داشــت: »به دنبال خروج عجوالنه آمریکا از افغانستان 
شاهد صحنه های غم انگیزی در فرودگاه کابل بودیم که 
در آن کودکان را از خانواده جدا کرده و ۲ نفر نیز هنگام 
بلند شدن هواپیمای نظامی از میان جمعیت جان خود 

را از دســت دادند که این موضوع همیشه یک لکه ننگی 
برای همه خواهد بود.«کرزی گفت: »آمریکا بســیاری از 
مردم افغانستان را بی دلیل کشت که نمی توانم باور کنم 
اشتباهی این کار را کرده باشــد. آمریکا باید اشتباهات 
خود در افغانستان را جبران کرده و برای کمک به مردم 
این کشور هر چه سریع تر ذخایر ارزی افغانستان را آزاد 
کند.«این در حالی اســت که حامد کرزی چدی پیش با 
اشاره به دالیل فروپاشی دولت پیشین افغانستان، گفت: 
پس از سقوط کابل، آمریکا بیش از ۷ میلیارد دالر منابع 
ارزی را مسدود کرده؛ در حالی که این سرمایه به مردم 

افغانستان تعلق دارد.
در همین حال  دیوید پترائوس فرمانده پیشین نیروهای 
آمریکایی در افغانســتان با بیان اینکه واشــنگتن توان 
کنترل وضعیت این کشــور و جلوگیری از سقوط دولت 
اشرف غنی را داشــت، توافق دوحه را بدترین توافقنامه 
در تاریخ ایاالت متحده دانســت.ژنرال »دیوید پترائوس« 
فرمانده پیشــین نیروهای آمریکایی در افغانســتان در 
مقاله ای برای نشریه آتالنتیک نوشت آمریکا توان کنترل 
وضعیت افغانســتان را داشــت و می توانست از سقوط 
حکومت پیشین آن جلوگیری کند.این نظامی بازنشسته 
آمریکایی ضمن تائید اظهارات منتقدان مبنی بر خروج 
پرهرج و مرج و بی حســاب و کتاب دولت »جو بایدن« 
از افغانســتان، ادعای رقبای واشنگتن را مبنی بر اینکه 
آمریــکا متحد قابل اعتمادی نبــوده و یک قدرت رو به 

زوال است، تائید می کند.

کرزی ادعای ناخواسته بودن جنایات آمریکا در کشورش را رد کرد

قتل عمد مردم افغانستان به دست اشغالگران
در ادامه پیامدهای تحریم های غرب علیه روسیه، انجمن 
مســتأجران آلمان هشدار داد که میلیون ها آلمانی قادر 
نخواهند بود قبوض سنگین انرژی خود را پرداخت کنند.
انجمــن مســتأجران آلمــان اعالم کرد: ممکن اســت 
حداقل یک ســوم آلمانی هایی که درآمد پایینی دارند، 
نتوانند قبض های فزاینده انــرژی را بپردازند و از دولت 
خواسته اســت تا در برنامه های مسکن تغییراتی ایجاد 
کند.»لوکاس ســیبنکوتن« رئیس انجمن مســتأجران 
آلمان به روزنامه ِدر تاگسشــبیگل گفت "این جهنمی 
بــرای تعداد زیادی از مردم اســت. مــا در اینجا درباره 
میلیون هــا نفر صحبت می کنیم.او گفت " مســتاجران 
همچنین باید از فســخ قرارداد ها در صورت عدم امکان 
افزایش پیش پرداخت، محافظت شــوند. "این اظهارات 
پس از آن بیان شــد کــه »کالوس مولر« رئیس آژانس 
شــبکه فدرال، تنظیــم کننده گاز آلمان، هشــدار داد 
مصــرف کننــدگان باید حداقل ۲۰ درصــد در مصرف 
گاز صرفــه جویی کنند تا از کمبود در طول زمســتان 
جلوگیری کنند. مولر که قیمــت فعلی گاز را "نجومی 
باال" توصیف کرد، گفت "در تمام ســناریو های دیگر، یا 
در اوایل دسامبر با خطر کمبود گاز مواجه هستیم یا در 
پایان فصل گرمایش آتی با کمبود گاز مواجه می شویم. 
"تــورم باال و افزایش هزینه های انرژی در آلمان به علت 
نگرانی از قطع کامل گاز طبیعی روســیه به این کشــور 
تشــدید شده اســت. در این میان خبرگزاری فایننشال 
تایمز گزارش داد شــرکت های اروپایی مدعی هســتند 

ال ان جی صادراتی انگلیس بــه اتحادیه اروپایی آلوده 
به مواد رادیواکتیو اســت.انگلیس گاز LNG دریافتی از 
آمریــکا و قطر را                            فرآوری کرده و ســپس آن را                            از طریق 
خط لوله زیرســطحی به بلژیک و هلند منتقل می کند. 
از سوی دیگر نتایج یک بررسی جدید نشان داد اقتصاد 
آلمان به دلیل جنگ اوکراین و قیمت باالی انرژی، بیش 
از ۲۶۰ میلیارد یورو )۲۶۵ میلیارد دالر( ارزش افزوده تا 

سال ۲۰۲۳ از دست خواهد داد.
خبــر دیگر آنکه همزمان با اصــرار غرب به ادامه جنگ 
اوکراین، سفیر روســیه در آمریکا تاکید کرد بسته یک 
میلیاردی کمک های واشنگتن به کی یف نشان می دهد 
آمریکا خواهان پایان بحران اوکراین نیست.اداره توسعه 
بین المللی آمریکا اعالم کرد در ســال مالی جدید، ۵.۵ 
میلیــارد دالر حمایت نظامی دیگر بــه اوکراین خواهد 
فرستاد تا به این کشــور در درگیری ها با روسیه کمک 
کند. از ســوی دیگر معاون رئیس شورای امنیت روسیه 
اظهارات اخیــر رئیس جمهور اوکراین را فاشیســتی و 
هیتلــری خواند. رئیس جمهــور اوکراین با متهم کردن 
کل جمعیت روســیه به حمایــت از عملیات نظامی در 
دونبــاس، از دولت های غربی خواســت تــا ورود تمام 
روس ها به کشورهایشان را ممنوع کنند. خبر دیگر آنکه 
»واسیل بودنار« ســفیر اوکراین در ترکیه گفت شرکت 
ترکیه ای »بایکار« کــه پهپادهای تهاجمی »بیرقدار« را 
تولید می کند، در حال حاضر در حال ساخت کارخانه ای 

در خاک اوکراین است.

تحریم های غرب علیه روسیه همچنان در اروپا قربانی می گیرد

ناتوانی میلیون ها آلمانی در پرداخت قبوض سنگین انرژی

جنایتی که ده ها شهید و زخمی بر جای گذاشت 

یورش نیروهای امنیتی نیجریه به عزاداران حسینی

رژیم صهیونیستی که شکســتی سنگین در جنگ ۳ روزه غزه متحمل شده بود 
در حالی به نابلس یورش برد که مقاومت فلسطینی با چند شهید و دهها زخمی، 

ناکامی دیگری را به این رژیم تحمیل نمود. 
در پی جنایت رژیم صهیونیســتی در نابلس و شــهادت سه عضو ارشد مقاومت 
فلسطین، جنبش فتح دیروز را عزای عمومی اعالم و فراخوان اعتصاب در سراسر 
کرانه باختری داد.همزمان با آغاز مراســم تشــییع پیکرهای "ابراهیم النابلسی" 
، "اســالم صبوح" و "حسین جمال طه"، شــماری از فلسطینی ها با حضور در 

خیابان های الخلیل خواستار بسته شدن مغازه ها شدند.
مغازه ها در شهر رام اهلل نیز بسته  شده و راهپیمایی هایی به همین مناسبت برگزار 
شــد.معا همچنین از بسته شدن مغازه ها در بیت لحم در پاسخ به دعوت جنبش 
فتح برای عزاداری و اعتصاب درپی شــهادت ســه فلسطینی مذکور خبر داد.در 
همین حال، حازم قاســم، ســخنگوی جنبش حماس نیز در سخنانی به تجاوز 
رژیم صهیونیســتی که سه شــهید و ۶۹ مجروح برجای گذاشته است، واکنش 
نشــان داد.وی اظهار کرد: ملت فلسطین و مقاومت آن امروز در مرحله جدیدی 
از نبرد با رژیم اشــغالگر قــرار دارند و این مرحله درگیری مداوم در شــهرهای 
کرانــه باختری و حضور قدرتمند تمامی اشــکال مقاومت در صحنه نام دارد.وی 

همچنین شهادت سه فلسطینی در نابلس را تسلیت گفت.حازم قاسم ادامه داد: 
حماسه قهرمانی جدیدی توسط اهالی نابلس با این مبارزه مستمر و با این تجمع 
مردمی کامل حول محور مقاومت در حال رقم خوردن است. دیروز درپی یورش 
نظامیان اشــغالگر صهیونیستی به محله قدیمی نابلس و درگیری میان نیروهای 
مقاومت فلســطین و اشغالگران، "ابراهیم النابلسی" ، "اسالم صبوح" و "حسین 
جمال طه" شهید و ۶۹ نفر مجروح شدند.وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد که 
در جنایت تازه نظامیان صهیونیســت در شهر نابلس، سه فرمانده کتائب شهداء 
األقصی به شهادت رســیدند. در این میان در بحرانی دیگر برای صهیونیست ها، 
رسانه های عبری گزارش دادند یک گروه هکری که هفته گذشته موفق شده بود 
چند سایت صهیونیستی را از کار بیندازد، یک سایت وابسته به وزارت کشاورزی 

تل آویو را هک کرده اســت. در همین حال اقدام اینستاگرام به ممنوعیت انتشار 
تصاویر آالء قدوم کودک شــهید فلسطینی انتقاد گسترده فعاالن فضای مجازی 

حامی فلسطین را به همراه داشت.
خبر دیگر آنکه رسانه های رژیم صهیونیستی می گویند که دستاورد جنبش جهاد 
اســالمی به عنوان یک هشــدار آگاهی دهنده را نمی توان نادیده گرفت و اشــاره 
می کنند که جنبش های حماس و حزب اهلل لبنان دارای قابلیت هایی هســتند که 
صدها برابر از توانمندی های جهاد بیشــتر است. در همین حال ده ها تن از اقشار 
مختلف مردم اتریش در اعتراض به حمالت وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه 
مقابل کلیسای جامع شهر وین موسوم به اشتفان پالتز تجمع کردند.جمعی از مردم 
مغرب با برپایی تظاهرات در مقابل پارلمان این کشور در شهر رباط، ضمن محکوم 
کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
را خیانت دانسته و پرچم این رژیم را به آتش کشیدند." جمعیت علمای مسلمان 
در لبنان " با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن تجاوزگری صهیونیســت ها علیه 
ملت فلســطین اعالم کرد که رژیم صهیونیســتی در برابر مبارزان جنبش جهاد 
اســالمی فلسطین به عنوان یکی از ارکان محور مقاومت ناکام ماند و بی تردید در 

برابر همه ارکان محور مقاومت با نابودی کامل روبرو خواهد شد.

فلسطینی ها شکستی دیگر را به اشغالگران تحمیل کردند

 نابلس برگی دیگر از
دفتر مقاومت را نوشت 

علی تتماج


