
 پاکســتان: نخست وزیر عزل شــده پاکستان 
تاکید کرد او هیچوقت آن کســی نخواهد بود که 
همه دستورات آمریکا را اجرا کند و برده آن باشد. 
عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکســتان 
در ســخنرانی خــود در اجتمــاع »آزادی واقعی« 
در اســتادیوم ملی هاکی الهــور گفت: »یک ملت 
برده هرگز قادر به پیشــرفت نیست و من حاضر به 

اطاعت از دستورات آمریکا نیستم.«

 بحرین: ۱۵ ســازمان بین المللی حقوق بشری 
از جمله دیده بان حقوق بشــر در نامه ای به »حمد 
بن عیســی آل خلیفه« پادشــاه بحرین خواستار 
نامه این  آزادی »عبدالجلیل السنکیس« شدند.در 
سازمان های حقوق بشری آمده است که السنکیس 
)۶۰ ســاله( کــه از مدت زمان طوالنی دســت به 
اعتصاب غذا زده است، به دلیل محرومیت از درمان 

مناسبت با وضعیت بد جسمانی مواجه است.

 لبنان: حزب اهلل لبنــان اعالم کرد که هیچ گونه 
اطالعات اضافی و افزون بر آنچه در رســانه ها آمده، 
درباره مضروب شــدن ســلمان رشــدی ندارد.یک 
مسئول حزب اهلل لبنان به خبرگزاری رویترز گفت: ما 
هیچ چیزی درباره حمله به سلمان رشدی نمی دانیم 

و بنابراین نمی توانیم واکنشی نشان دهیم.

 مصر: رویترز به نقل از منابــع امنیتی گزارش 
کرد، در آتش ســوزی مهیب در یک کلیسای مصر 
3۵ نفــر کشــته و 4۵ نفر دیگر زخمی شــده اند.
آتش ســوزی بزرگی در کلیســای »ابوسیفین« در 
منطقه »امبابه« در اســتان »جیزه« مصر رخ داد. 
»عبدالفتــاح السیســی« رئیس  جمهــور مصر در 
تماسی این حادثه را به پاپ تواضروس دوم اسقف 

اعظم مسیحیان قبطی مصر تسلیت گفت.  

 ارمنستان: برخی منابع خبری با انتشار تصاویری 
در شــبکه های اجتماعی از وقوع یک انفجار مهیب 
در پایتخت ارمنستان خبر داده اند.  برخی کاربران 
می گوینــد انفجار در یک انبار مواد محترقه و آتش 
بازی رخ داده است اما منابع رسمی هنوز جزئیاتی 
درباره آن ارائه نکرده اند.پایگاه خبری اســپوتنیک 
گزارش داده است که آمارهای اولیه وزارت شرایط 
اضطراری ارمنستان نشان می دهد که حداقل یک 

نفر کشته و 2۰ نفر دیگر نیز مجروح شده اند.

 چین: خبرگزاری شینهوا گزارش داد که شرکت 
ســینوپک چین حفــاری در یکــی از عمیق ترین 
میادین نفتی جهــان را آغاز کرده است.شــرکت 
سینوپک چین، که یکی از بزرگ ترین شرکت های 
نفتی در این کشــور به شــمار مــی رود،  عملیات 
حفاری در یکی از عمیق ترین میادین نفتی جهان 
را                            آغاز کرده است. گفته می شود عمق چاه های این 

میدان به 8 کیلومتر می رسد.

 کره شــمالی: معاون وزیر خارجه کره شمالی 
نســبت به بیانیه ی جانبدارانه ســازمان ملل مبنی 
بر خلع ســالح هسته ای این کشــور اعتراض کرد.
کره شــمالی از اظهارت آنتونیو گوترش، دبیر کل 
ســازمان ملل درمورد خلع سالح هسته ای انتقاد و 

او را به جانبداری متهم کرد. 

 تجاوز به ده ها نوجوان 
در ارتش انگلیس

برخــی رســانه ها در انگلیس فــاش کردند، ده ها 
نوجــوان در حال خدمت در نیرو های مســلح این 
کشــور "از ســوی فرماندهان خود هــدف تجاوز 

جنسی قرار گرفتند".
نشــریه ســان در این باره نوشــت: حدود نیمی از 
قربانیــان در یک کالج ارتش آموزش دیده بودند که 
فارغ التحصیالن مدرسه نظامی در سن ۱۶ سالگی 
در آن شرکت می کردند. 4۷ سرباز کمتر از ۱8 سال 
گفته اند که ســال گذشته مورد تجاوز جنسی قرار 
گرفتند.آمار های رسمی حاکی از آن است که از هر 
۱۰ دختر نوجوان در مدارس نظامی، یک نفر قربانی 
تجاوزجنسی شده اســت.این آمار یک سال پس از 
تحقیق و تفحص نمایندگان پارلمان منتشــر شــد 
که بر اســاس گزارش های متعدد دریافتی پیگیری 
شده اســت. در گزارش ها آمده است مقامات ارشد 
ارتش بار ها موارد تجاوز و ســوء استفاده جنسی در 
مــدارس و یگان هــای ارتش را پنهان کــرده اند تا 
موقعیت شغلی خود را حفظ کنند و خطری متوجه 
آن ها نشــود.کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس در 
تحقیقــات خود از چهار هزار و 2۰۰ شــاهد به این 
نتیجه رسید که افســران ارشد از اعضای زن ارتش 
با شیوه های مختلف سوء استفاده می کنند.یک افسر 
سابق اطالعات نظامی این افشاگری را "تکان دهنده 
و وحشــیانه" خواند و گفت: این شرایط مبین نقص 
در فرماندهی است. فرماندهی کل ارتش انگلیس با 
ملکه انگلیس است.لئو دوچرتی معاون وزیر دفاع هم 
بــه نمایندگان مجلس گفــت: از 4۷ قربانی در این 
گــزارش، 3۷ نفر زن بودند و از این موارد یک مورد 
ثابت شده اســت، چهار مورد در جریان است و ۱۱ 
نفر به پلیس غیرنظامی منتقل شده اند. در گزارش 
امده 22 نفر از شــاکیان در زمــان ارتکاب جرم در 
کالج بنیاد ارتش، در هاروگیت در یورکشایر شمالی 
مستقر بودند. بر اساس آخرین آمار، 2۹۰ دختر زیر 
۱8 سال در طول دوره ای که تحقیق و تفحص درباره 

ان انجام شد در نیرو های مسلح خدمت می کردند.

نیمچه گزارش

پس از انتشار خبر هدف قرار گرفتن نویسنده کتاب آیات 
شــیطانی در حالی غرب تالش کرد مسلمانان را متهم به 
تروریسم کرده و اصل ماجرا یعنی هتاکی وی و حامیانش 
به یک و نیم میلیارد مســلمان را کم رنگ سازند که نوع 
واکنش ســران غرب به این حمله جــای تامل دارد. جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا مدعی شــد که او و همسرش 
از حمله وحشــیانه بــه وی در ایالت نیویورک، شــوکه و 

اندوهگین شده اند.

جوزپ بورل مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا 
حمله به ســلمان رشدی را محکوم کرد و در توییتر خود 
نوشــت: رد بین المللی چنین اقدامات جنایتکارانه ای که 
حقوق و آزادی های اساســی را نقض می کند، تنها راه به 
ســوی جهانی بهتر و صلح آمیزتر اســت.بوریس جانسون 
نخســت وزیر انگلیس در حمایت از این نویســنده مرتد، 
ادعــای حمله به آزادی بیان را مطــرح کرد و در توییتی 
گفت: »از اینکه ِســر سلمان رشــدی در حین استفاده از 
حقی که ما هرگز نباید از دفاع از آن دست برداریم، چاقو 

خورده، متاسفم«. 
ریشــی سوناک وزیر دارایی ســابق و یکی از کاندیداهای 
اصلی تصدی پســت نخســت وزیری انگلیس نیز از شوکه 
شــدن خود از شنیدن خبر حمله به ســلمان رشدی در 
نیویــورک خبر داد و در ادعایی او را قهرمان آزادی بیان و 

آزادی هنری خوانــد. لیز تراس وزیر امور خارجه انگلیس 
و دیگر فینالیســت انتخابات این کشور هم در توییتی این 
حملــه را ننگیــن خواند و دم از آزادی بیــان زد. امانوئل 
مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت مبارزه او مبارزه ماست. 
وی ادعا کرد: ســلمان رشدی 33 ســال است که مظهر 

آزادی و مبارزه با تاریک اندیشی بوده است. 
در این میان اما واکنش صهیونیست ها جالب تر از سایرین 
بوده و الپید نخســت وزیر موقت رژیم صهیونیستی ضمن 
محکومیت حمله به سلمان رشدی، این اقدام را حمله به 
ارزش ها و آزادی های صهیونیســتی توصیف کرد. مجموع 
این واکنش ها به وضعیت نویســنده آیات شیطانی با کلید 
واژه آزادی بیــان در حالی صورت گرفته اســت که هیچ 
کدام از انها به این ســوال پاســخ نداده اند که چرا چندی 
پیش وقتی شــیرین ابوعاقله خبرنگار فلســطینی شبکه 

الجزیره هدف شــلیک تعمدی و از فاصله نزدیک نظامیان 
صهیونیســت قرار گرفت؛ هیچ کدام از آنها این جنایت را 
محکوم نکرده و خواســتار مجازات عاملش نشــدند. آنها 
نگفتند که چرا زمانی که روژه گاروی فرانســوی افســانه 
هولوکاســت را رد کــرد، به زنــدان انداخته شــد. رفتار 
غربی هــا حکایــت از آن دارد کــه ازادی بیــان در عرف 
غرب یعنی آزادی هر انچه که علیه اســالم و مســلمانان 
باشــد چنانکه هتاکی نشــریه دانمارکی و فرانســوی به 
اســالم می شود آزادی بیان و واکنش مسلمانان به هتاکی 
این رســانه ها می شود تروریســم. این نوع رفتارها نشانگر 
آن اســت که غــرب همچنــان در همان سیاســت های 
گزینشــی در قبال آزادی بیان اســت در حالی که اساس 
 آن را آزادی هتاکــی به اســالم و مســلمانان تشــکیل 

می دهد والغیر. 

یادداشت

گزارش

در ادامــه دوری جهانی از یک جانبه گرایی آمریکا، هزاران 
شهروند کره جنوبی با برگزاری تظاهرات به مانور مشترک 
کشورشــان با آمریکا اعتراض کردند و خواستار توقف آن 

شدند.
هزاران شهروند کره جنوبی که سالهاست اشغال کشورشان 
توســط نیروهای آمریکایی را مغایر با امنیت ملی خود می 
دانند، با برگزاری تظاهرات به مانور مشــترک کشورشان با 
آمریکا اعتراض کردند. هزاران نفر از شهروندان کره جنوبی 
با تجمع در ســئول پایتخت این کشــور به برگزاری مانور 
مشترک کشورشان با آمریکا اعتراض و از دولت این کشور 
درخواست کردند برنامه برگزاری مانور های نظامی با آمریکا 
را متوقف کند.شــهروندان کره جنوبی معتقدند مانور های 
نظامی این کشــور با آمریکا از بهبود روابط با کره شمالی 
جلوگیری می کند.قرار اســت دور جدید مانور های نظامی 

کره جنوبی و آمریکا 22 اوت برگزار شود.
در همین حــال در ادامه مخالفت با سیاســت های بایدن 
هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا در مصاحبه با 
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت، آمریکا در آستانه جنگ 
با روســیه و چین اســت.وی افزود: آمریکا می تواند تنها از 
افزایش تنش ها جلوگیری کند و راه حل هایی را ارائه کند. 
این اخبار در حالی منتشــر می شود که آمریکا این روزها با 
جنگ داخلی میان دموکرات و جمهوریخواه در لوای مقابله 
با ترامپ مواجه اســت در حالی که مردم خواســتار تغییر 
ساختار انتخاباتی هستند. حمایت از لغو مجمع گزینندگان 
)کالج الکترال( و حرکت به ســوی انتخاب رئیس جمهوری 
با رای مــردم در ایاالت  متحده افزایش یافته اســت، زیرا 
آمریکایی ها همچنان از جهت گیری های سیاســی اعضای 
مجمع گزیننــدگان نگران اند و بیش از هر زمان دیگری با 
لغو این مجمع موافق اند.نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات 
پیو )PEW( که هفته گذشــته منتشر شــد حاکی از آن 
اســت که ۶3 درصد آمریکایی ها با انتخاب رئیس جمهوری 
از طریق سیستم رای مردمی موافق اند. این باالترین عددی 
اســت که تاکنون ثبت شده اســت. پیش از این در سال 
2۰۱2، نیــز ۶2 درصد مردم چنیــن نظری را اعالم کرده 
بودند.از ســوی دیگر، حمایت از مجمع گزینندگان نیز با 

3۵ درصد به کمترین میزان رســیده اســت. نارضایتی از 
مجمع گزینندگان در پایگاه های رای دهندگان هر دو حزب 
جمهوری خــواه و دموکرات وجود دارد امــا در این میان، 
درصد دموکرات ها بیشتر است زیرا 8۰ درصد آنان خواهان 
انتخاب رئیس جمهــوری از طریق رای مردم اند درحالی که 
این عدد در میان جمهوری خواهان به 42 درصد می رسد.

این نظرســنجی در بازه زمانی 2۷ ژوئن تا 4 ژوییه 2۰22 
در میان شــش هــزار و ۱۷4 بزرگســال آمریکایی انجام 
شــد.جمهوری خواهان احتمال شکســت دونالد ترامپ در 
انتخابات آتی را بعید نمی دانند. از سوی دیگر، دموکرات ها 
نیــز هنوز خاطره شکســت هیالری کلینتــون در مجمع 
گزیننــدگان 2۰۱۶ را فراموش نکرده اند.شــواهد نشــان 
می دهــد که برخــی از طرفداران هر دو حــزب با حضور 
رهبری جدید بیشــتر موافق اند. خبر دیگر از جنگ قدرت 
در آمریکا آنکه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با اشــاره 
به اســناد توقیف شــده از عمارت رئیس جمهور سابق این 
کشور گفت: اگر ماهیت این اسناد آنگونه باشد که به اطالع 

ما رســیده، با موضوعی بسیار جدی روبرو هستیم.»نانسی 
پلوسی«، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، معتقد است که 
اســناد منتقل شده به عمارت رئیس جمهور سابق آمریکا، 
حساس تر از اسناد فوق محرمانه بوده و به طور ضمنی گفت 
که چنین اقدامی توســط ترامپ غیرقانونی است.پلوســی 
درباره یورش پلیس فدرال آمریکا به اقامتگاه ترامپ موسوم 
به »مار-ئه-الگو« و توقیف مجموعه اسناد طبقه بندی شده، 
گفت: ما قوانینــی داریم که جابجایــی غیرقانونی چنین 
اســنادی را منع می کند و باید این قوانین را به رســمیت 
بشناسیم.وی افزود: این اطالعات به شدت طبقه بندی شده 
و حســاس تر از اسناد فوق محرمانه است و آنطور که به ما 
گفته شده، به امنیت ملی آمریکا مربوط است. بنابراین فکر 
می کنم دغدغه و نگرانی اصلی ما این اســت که همیشه از 
این اســناد محافظت و دفاع کنیم و منظورم از محافظت و 
دفاع این اســت که نباید در حراست از این اسناد، اینگونه 
بی احتیاط باشیم. در مقابل »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
سابق آمریکا پس از یورش اف بی آی به خانه اش در فلوریدا 

در هفته گذشته که ظاهراً به دنبال اسناد طبقه بندی شده 
مربوط به تســلیحات اتمی بودند، استانداردهای دوگانه در 
کشــورش را محکوم کرد.ترامپ استدالل کرد که سلف او، 
باراک اوباما هنگام خروج از کاخ سفید، »حدود 33 میلیون 
صفحه اســناد که بســیاری از آن  طبقه بندی شده بود، از 
جمله برخــی مرتبط با اتمی را بدون حتی زمزمه اعتراض 

پلیس فدرال« با خود خارج کرد. 
خبــر دیگر از چالشــهای آمریکا آنکه در حالــی بایدن با 
ترور ایمن الظواهری ســرکرده القاعده به دنبال القا شکل 
گیری القاعده در افغانســتان پس از خــروج آمریکا بوده 
اســت که بر اســاس جدیدترین ارزیابی آمریکا، القاعده از 
زمــان خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان، خود را در 
این کشور بازســازی نکرده و تنها تعداد انگشت شماری از 
اعضای قدیمی آن به افغانســتان آمده اند.از ســوی دیگر، 
برخی کارشناسان ضد تروریسم  آمریکا ادعای کشته شدن 
»ایمن الظواهری«، رهبر القاعده، به وسیله هواپیمای بدون 
سرنشــین آمریکایی در کابل را »بیش از حد خوش بینانه 
« می خوانند.نتایج پژوهشی تحت عنوان درآمدی بر طرح 
مداخله نظامی؛ داده های جدید از مداخالت نظامی آمریکا 
۱۷۷۶-2۰۱۹ نشــان می دهد آمریــکا از زمان انقالب این 
کشور تا ســال 2۰۱۹، 3۹2مداخله نظامی در کشورهای 

دیگر دشاته است.
این پژوهــش تحت عنــوان »درآمدی بر طــرح مداخله 
نظامی؛ داده های جدید از مداخالت نظامی آمریکا ۱۷۷۶-

2۰۱۹« در »مجله حل تعارض« منتشــر شــده اســت.به 
گفته نویســندگان این پژوهش با گذشت زمان، مداخالت 
نظامی آمریکا در خارج از مرزها هم شــدت گرفته و تنها 
از ســال 2۰۰۰ به این طرف، آمریکا 3۰ مداخله نظامی در 
ســطح 4 )اســتفاده از نیروی نظامی( یا سطح ۵ )جنگ( 
داشته است.الزم به ذکر است در ادامه دوری افغانستان از 
سلطه گری آمریکا وزارت تجارت طالبان در بیانیه ای اعالم 
کرد: هیئت اقتصادی طالبان به ریاســت نورالدین عزیزی 
سرپرست وزارت تجارت طالبان درباره توسعه همکاری های 
اقتصادی، تجاری و ترانزیتی با مســئوالن و مقامات روسیه 

دیدار و گفتگو می کند.

آزادی بیان تکراری 
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همزمان بــا جنگ افروزی نخســت وزیــر انگلیس در 
اوکراین به تشدید بحران انرژی منجر شده است، روزنامه 
تلگراف گزارش داد با افزایش هزینه های انرژی و حقوق 
معلمان، مدارس انگلیس در حال بررسی کاهش روزهای 

آموزش به سه تا چهار روز در هفته هستند.
 این رســانه افــزود: مدیــران، هیات امنــای مدارس و 
فرمانداران در تعطیالت تابســتانی، »جلســات بحران« 
برگزار می کنند تا در مورد نحوه سرپا نگه داشتن مدارس 
در فصــل پاییز تصمیم گیری کنند.تلگــراف افزود، این 
رسانه به اطالعاتی دست یافته که نشان می دهد مدیران 
مدارس ســه یا چهار روز در هفته را همزمان با افزایش 
حقوق معلمان و هزینه های فلــج کننده انرژی در نظر 
گرفته اند.این گزارش افــزود: برنامه ریزی برای افزایش 
حقوق معلمان برای ماه ســپتامبر همزمــان با افزایش 
هزینه های انرژی، بر بودجه مدارس فشــار وارد خواهد 
کرد.  انتظار می رود هزینه های انرژی مدارس افزایشی 
3۰۰ درصدی داشته باشــند.مارک جردن، مدیر اجرای 
بنیاد »آموزش خالقانه«  که ۱3 هزار و پانصد دانش آموز 
را آمــوزش می دهد، گفت: در نظر دارد روند اســتخدام 
ها را متوقف کند و ممکن است مجبور شود برنامه های 
مقابله با کووید را برای کودکان و ســرمایه گذاری های 

برنامه ریزی شده در ساختمان های مدارس لغو کند.
به نوشته تلگراف، مدارس در سال های اخیر با فشارهای 
مالی قابل توجهی مواجه بوده اند، به طوری که بودجه به 
ازای هر دانش آموز در انگلســتان بین سال های 2۰۱۰ 

تا 2۰2۰ به میزان ۹ درصد کاهش یافته اســت. دولت 
متعهد بــه اختصاص ۷ میلیارد پوند اضافی برای بودجه 
مدارس تا سال 2۰24 شده است که بازگرداندن هزینه 
های هــر دانش آموز به ســطح ســال 2۰۱۰را هدف 
قرار می دهــد.اداره آمار بریتانیا اعــالم کرد که برآورد 
می شــود، تولید ناخالص داخلی )GDP( در ســه ماهه 
دوم ســال جاری ۰.۱ درصد کاهش داشته باشد. دارن 
مورگان، مدیر آمارهای اقتصادی دفتر آمار ملی بریتانیا 
)ONS( گفت: »حوزه ســالمت بزرگترین دلیل منقبض 
شــدن اقتصاد بریتانیاست زیرا هم برنامه آزمایش و هم 
برنامه های ردیابی و واکســن به تدریج پایان یافته است 
و بسیاری از خرده فروشان سه ماهه سختی را پشت سر 
گذاشتند«.در ســه ماهه دوم، تولید خدمات ۰.4 درصد 
کاهــش داشــت، در حالی که تولید و ساخت وســاز به 

ترتیب ۰.۵ درصد و 2.3 درصد افزایش داشتند.
در همین حال گزارش ها نشــان می دهد افزایش قیمت 
برق در کنار مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی باعث 
شــده تا نرخ تورم در اســپانیا به باالترین میزان در 38 
سال گذشــته برســد.باوجود آنکه قیمت بنزین در این 
کشور طی ماه گذشته کاهش یافته اما باال رفتن قیمت 
برق و مواد غذایی باعث شده تا شاهد افزایش نرخ تورم 
در این کشــور باشــیم.در ماه جوالی قیمت حامل های 
انرژی در اســپانیا نسبت به جوالی ســال گذشته 4۱ 
درصد رشد کرد و قیمت برخی مواد غذایی هم رشد 2۰ 

درصد را                            به ثبت رساند.

مردم اروپا همچنان تاوان جنگ افروزی دولتمردانشان را باید بپردازند

کاهش روزهای آموزشی انگلیس برای جبران هزینه انرژی
در ادامــه مقاومــت فراگیر، رســانه های فلســطینی و 
صهیونیستی از وقوع عملیات تیراندازی در قدس اشغالی 

خبر دادند که چندین مجروح بر جای گذاشتو 
خبرگــزاری فلســطینی »شــهاب« گــزارش داد که 
رزمندگان گروه های مقاومت به سمت صهیونیست های 
حاضر در یک ایســتگاه اتوبوس در قدس اشغالی شلیک 
کردند.اداره اورژانس رژیم موقت صهیونیستی اعالم کرد 
در این عملیات حداقل ۷ صهیونیســت مجروح شــدند 
که حال 3 نفــر از آنها وخیم است.شــبکه ۷ تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی به نقل از پلیس گزارش داد که دو 
تیراندازی همزمان توســط عامالن فلسطینی در قدس 
اشــغالی )نزدیک دیوار البــراق، ورودی پارکینگ هار-

زیون( انجام شده است.
شــبکه »الجزیره« خبر داد: »در پــی این عملیات های 
تیرانــدازی، پلیس اســرائیل تصمیم گرفــت از خروج 
شهرک نشینان از دیوار البراق در بیت المقدس جلوگیری 
کند زیرا نگران است رزمندگان فلسطینی دوباره به آنها 
شلیک کنند«.بر این اساس، حدود 4۰ خودروی نظامی 
رژیم کودک ُکش صهیونیســتی در تــالش برای یافتن 
عامالن این عملیات، به ســمت محله »سلوان« در شرق 
قدس اشغالی و همچنین اردوگاه »ِجنین« هجوم بردند.
رسانه های عبری زبان نیز نوشــتند که همزمان با ورود 
نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین در کرانه باختری، 
جوانان فلســطینی و رزمندگان مقاومــت نیز در حال 

مقابله مسلحانه با آنها هستند.

»فــوزی برهوم« ســخنگوی جنبش مقاومت اســالمی 
شــجاعانه  »عملیــات  گفــت:  )حمــاس(  فلســطین 
بیت المقدس، واکنشی طبیعی به پیکارجویی اشغالگران 
و شــهرک نشــینان و جنایات روزانه آنهــا علیه مردم، 
سرزمین ما و اماکن مقدس اسالمی و مسیحی ما است«.

در ادامه ناکامی صهیونیست ها در برابر مقاومت، روزنامه 
»معاریو« مدعی شــد که رئیس رژیم صهیونیســتی در 
تماســش با رئیس جمهور روسیه، مسکو را به کمک در 
رساندن تسلیحات به گروه های مقاومت فلسطین متهم 

کرده است.
روابط روسیه و رژیم صهیونیستی علی رغم تماس تلفنی 
»اسحاق هرتزوگ« رئیس تل آویو با »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه همچنان شاهد وضعیتی پر فراز و 
نشیب است؛ اگر چه رسانه های عبری گزارش می دهند 

که این دو در مسیر تنش های بیشتری قرار دارد.
خبرنــگار روزنامــه »معاریو« بــه نقــل از منابع آگاه 
روســی گزارش داد: »هرتزوگ با پوتین درباره ارســال 
محموله های تســلیحاتی از روســیه برای سازمان های 
مسلح فلسطینی صحبت کرده است، اما محافل نزدیک 
بــه کرملین این موضوع را تکذیــب کرده و گفته اند که 
چنین مســئله ای هرگز مطرح نشــد«.در این میان در 
ســخنانی تامل برانگیز مشــعل رئیس جنبش حماس 
در خــارج اعــالم کرد که بیــش از ۶۰ نفــر از اعضای 
 حماس در عربستان در معرض شــکنجه های هولناکی 

قرار دارند.

وقتی مقاومت در سراسر فلسطین نهادینه می شود 

قدس اشغالی در تسخیر عملیات های استشهادی

وقتی آمریکا میان متحدانش نیز جایگاهی ندارد 

اعتراض مردم کره جنوبی به رزمایش سئول-واشنگتن

منابع خبری فاش کردند که رژیم امارات یکی از مهمترین تاسیســات گازی در 
استان شبوه یمن را به پایگاه نظامی و زندان مخفی تبدیل کرده است.

در یک گزارش پژوهشــی که پایگاه »عرب ژورنال« منتشــر کرده، آمده است: 
تاسیسات گازی »بلحاف« از مهم  ترین تاسیسات گازی یمن به شمار می رود که 
زیر نظر شــرکت گاز مایع یمن فعالیت خود را در سال 2۰۰۹ میالدی با ظرفیت 
تولید شــش میلیون و ۷۰۰ هزار تن آغاز کرد که درآمد ســالیانه آن برای یمن 
نزدیک به 4 میلیارد دالر بود. برپایه این گزارش، در چهارم آوریل ســال 2۰۱۵ 
میالدی بود که شــرکت گاز یمن اعالم کرد که به علت وخامت شرایط، صادرات 
گاز مایع از این تاسیســات متوقف شده است و یک ســال بعد از آن نیز، دولت 

مستعفی یمن به ریاست "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهور مستعفی و فراری 
این کشــور موافقت کرد که بخشی از تاسیســات بلحاف به شبه نظامیان هوادار 
خود واگذار شــود تا از آن به پایگاه نظامی بهره برداری کنند و امارات از همان 

زمان با این شبه نظامیان تاسیسات بلحاف را تحت سیطره خود داشته و یمن را 
از صادرات گاز مایع محروم کرده اســت. براساس این گزارش پژوهشی، مقایسه 
نقشــه  های هوایی و تصاویر ماهواره ای قبل و بعد نشان می دهد که امارات چند 
باند پرواز هواپیما، بالگردهای آپاچی و پهپادها احداث و مراکز تعمیر و نگهداری 
و سامانه های پدافند هوایی پاتریوت در بخشی از تاسیسات بلحاف مستقر کرده 
است.براســاس این گزارش، امارات تاکنون چند بار ادعا کرده که این تاسیسات 
خارج شــده، اما تصاویر جدید نشان می دهد که نظامیان اماراتی و شبه نظامیان 
وابســته به ابوظبی همچنان در آنجا حضور دارند و هدف از ادامه حضور سیطره 

طوالنی تر بر یمن و ادامه درگیر کردن اهالی استان شبوه با یکدیگر است.

برگی دیگر از اشغالگری امارات 

 تبدیل تاسیسات گازی یمن 
به پایگاه نظامی و زندان مخفی 

علی تتماج


