
 ســوریه: وزیر امور خارجه سوریه با بیان اینکه 
رژیم صهیونیســتی با آتش بازی می کند، هشــدار 
داد که ســوریه برای مقابله با تجاوزارت اسرائیلی، 
ســاکت نخواهد نشست. فیصل المقداد تأکید کرد 
کــه رژیم موقت صهیونیســتی، اوضــاع امنیتی و 

نظامی منطقه را در معرض انفجار قرار می دهد.

 افغانســتان: منابــع خبری افغانســتان اعالم 
کردند که بر اثر انفجار در مسجد جامع »گازرگاه« 
هــرات، شــماری از نمازگــزاران شــامل مولوی 
»مجیب الرحمان انصاری« خطیب این مســجد به 
شهادت رسیده و تعدادی دیگر زخمی شدند.منابع 
خبری افغانســتان اعالم کردند که بر اثر انفجار در 
مسجد جامع گازرگاه هرات، مولوی مجیب الرحمان 
انصاری، خطیب این مسجد به شهادت رسیده است

 آمریکا: بر اساس گزارش پنتاگون، سال گذشته 
نزدیک بــه ۹۰۰۰ مورد تجاوز جنســی در میان 
نظامیان آمریکایی ثبت شــده اســت.۸ درصد از 
نظامیان زن و ۱.۵ درصد از نظامیان مرد مشــغول 
بــه کار در وزارت دفاع آمریکا ظرف یک ســال در 
شــرایط رابطه جنســی ناخواســته قرار گرفته اند.
طبق این گزارش، پنتاگون در ســال مالی ۲۰۲۱، 
۸۸۶۶ مورد گزارش تجاوز جنســی دریافت کرده 
که نسبت به ســال مالی ۲۰۲۰، با افزایش ۱۰۵۰ 
موردی همراه بوده اســت. آمار تعرضات جنسی در 
میان نظامیان آمریکایی، نسبت به سال گذشته، در 

مجموع ۲۵.۶ درصد افزایش داشته است.

 روسیه: مدیرکل بخش خاورمیانه و شمال آفریقا 
در وزارت امور خارجه روســیه، آمادگی مســکو را 
برای گسترش همکاری  علمی در حوزه فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای با بغداد اعالم کرد. »الکساندر 
کینشــاک« اعالم کرد که مســکو آماده اســت تا 
محصوالت رادیوایزوتوپ را به عراق عرضه کرده و به 

بغداد در زمینه پزشکی هسته ای کمک کند.

 آرژانتین: شــبکه ســی ان ان از نجات معاون 
رئیــس جمهــوری آرژانتین از یک ســوء قصد به 
دلیل عمل نکردن اســلحه کمری در لحظه شلیک 
خبر داده است. تصاویر ویدئویی نشان می دهد که 
»کریســتیانا فرناندز کرشنر« معاون رئیس جمهور 
و رئیس جمهور ســابق آرژانتیــن درحالیکه بین 
جمعیت در حال خوش و بش کردن اســت ناگهان 
فردی به ســمت وی اســلحه می گیرد و شــلیک 

می کند اما هیچ گلوله ای از آن خارج نمی شود. 
 

 اتیوپی: گــروه جدایی طلــب »جبهه تیگرای« 
تصاویری از اســارت صدها نفــر از نظامیان ارتش 
اتیوپی را منتشــر کرد.درگیری میان شبه نظامیان 
تیگرای و ارتش اتیوپی پــس از پنج ماه آتش بس 
بار دیگر از یک هفته گذشته در مناطق »امهره« و 

»عفر« آغاز شده است.

 کره جنوبی: کره جنوبی به همسایه شمالی خود 
هشــدار داد در صورتی کــه آزمایش اتمی جدیدی 
انجام دهد، ســئول و آمریکا واکنش ســختی به آن 
نشــان خواهند داد. بعد از هشــدارهای کشورهای 
غربی به سردمداری آمریکا و ابراز نگرانی سازمان ملل 
درباره آماده شدن کره شــمالی برای انجام آزمایش 

اتمی جدید، سئول نیز پیونگ یانگ را تهدید کرد.

 شکل گیری النه جاسوسی جدید 
در منامه

جنبش حامیان جوان انقالب ۱۴ فوریه در بحرین، 
ضمن محکوم کردن شــدید اقــدام آل خلیفه در 
دادن مجــوز ایجــاد یک محله یهودی نشــین در 
منامه، این اقدام را در ادامه سیاســت تجاوزگرانه 
شهرک ســازی رژیم صهیونیستی و با هدف شکل 

گیری النه جاسوسی در منطقه دانست.
ایــن جنبش با صــدور بیانیه ای افــزود: رژیم آل 
خلیفــه پس از توطئه پلیــد »بندرگیت« در اقدام 
به اسکان و تابعیت سیاســی دادن به اتباع بیگانه 
از کشورهایی چون هند، پاکستان، سوریه با هدف 
تغییر ترکیب جمعیتی بحریــن ، اکنون به دنبال 
اسکان صهیونیســت ها در منامه اســت.در ادامه 
بیانیه آمده اســت، بعد از اســکان بیش از۵۰ هزار 
نفر از اعضای حزب بعث صدام با خانواده هایشــان 
و اعطای شــهروندی و سپس اســتفاده از آنها در 
تشکیالت امنیتی و اطالعاتی برای اعمال شکنجه 
و تجاوز به زندانیان بحرینی، اینک منامه به دنبال 

جنایت تاریخی جدید است.
ایــن جنبش ضمن دعوت مردم بحرین به مقاومت 
همه جانبــه در برابر این اقدام و ممانعت از تبدیل 
کشورشان به پایگاه تازه صهیونیست ها در منطقه 
اعــالم کرد: دولت بحرین ایــن تصمیم را در ادامه 
سیاســت اعطای شــهروندی سیاســی بــه افراد 
غیربحرینی به تقلید از صهیونیست ها در فلسطین 
و در راستای عادی سازی روابط با تل آویو و تبدیل 
بحرین به پایگاه صهیونیست ها برای اهداف نظامی 
علیه ایران و تهدیدی جدید در منطقه، اتخاذ کرده 
است. بر اســاس این بیانیه ،جنبش حامیان جوان 
انقالب ۱۴ فوریه در بحرین بر این باور اســت که 
طرح ایجاد محله صهیونیســتی در مرکز پایتخت 
بحرین، تصمیمی برای تبدیــل منامه به یک النه 
جاسوســی بین المللی برای صهیونیســت ها بوده 
و متضمــن پیامدهای فاجعه بــاری برای امنیت و 

استقرار در منطقه است.

نیمچه گزارش

یمن پنجشــنبه صحنــه برگزاری رژه ای بــود که در آن 
جدیدترین دســتاوردهای نظامی انصاراهلل و مقاومت یمن 
به نمایش گذاشــته شد. یکی از مهمترین این تسلیحات، 
موشــک های زمین به دریایی بوده که بــه گفته مقامات 
یمنی می تواند سراســر حریم دریایــی یمن را هدف قرار 
دهد. این رژه نظامی با تســلیحات جدید در حالی برگزار 
شــد که این اقدام پیام های قابل توجهی با خود داشــته 

اســت. طی هفته های اخیــر از یک ســو آمریکایی ها و 
کشورهای اروپایی از فروش تسلیحات جدید به سعودی و 
همراهانــش در یمن خبر داده اند در عین اینکه گزارش ها 
بیانگر ورود ســربازان انگلیســی به یمن برای حمایت از 

القاعده است. 
در همین حال برخی رســانه ها نیز حضور نیروهای رژیم 
صهیونیســتی تحت حمایت امارات در یمن خبر داده اند. 
در این شــرایط می توان گفت که یمنی هــا با رونمایی از 
توان جدید موشــکی خود با متجاوزان اتمام حجت کرده 
و تــوان خود را به رخ آنها کشــیده اند. بــه عبارتی دیگر 
ایــن رژه در کنار تظاهرات اخیر مــردم یمن در حمایت 
از مقاومــت را می توان مکمــل یکدیگر در برابر تحرکات 

جدید متجاوزان دانســت که تاثیرات بسیاری بر معادالت 
آینده خواهد داشت. 

نکته دیگر آنکه طــی هفته های اخیر در حالی صحبت از 
آتش بس جدید به میان امده اســت که همچنان سعودی 
و متحدانش حاضر به پذیرش خواسته های یمنی ها مبنی 
بر پایان محاصره و تجاوزات نظامی و نیز آزاد شدن انتقال 
انرژی و غذا به یمن نمی باشــند. دیپلماســی یمنی ها در 
حالی به دنبال تحمیل خواســته های مردم به متجاوزان 
هســتند که بازوی نظامی نقش مکملــی را برای تحقق 
این مهــم ایفا می کنند. به عبارتــی دقیق تر پیوند میان 
دیپلماســی و میدان برای تحقــق مطالبات به حق مردم 
یمن برای پایان محاصره در جریان اســت و یمنی ها این 

هشــدار را به طرف های مقابل می دهند که در صورت تن 
ندادن به خواسته هایشان در مذاکرات، یمن آماده گزینه 
نظامی اســت و از ظرفیت ها و امکانات باالیی برای ادامه 

جنگ برخوردار است. 
ایــن اقدام برگرفته از توان همزمان دیپلماســی و نظامی 
گری یمنی هاســت که می تواند ابزار فشار و مولفه ای برای 
تحقق حقوق ملت یمن بویــژه پایان محاصره و تجاوزات 
ســعودی به این کشور باشــد بویژه اینکه تجارت دریایی 
امری مهم برای تجارت جهانی آن هم در شــرایطی است 
که غرب با بحران غذا و انرژی مواجه اســت و موشک های 
زمین به دریای یمنی ها پیامــی واضح در باب پیامدهای 

استمرار اقدامات خصمانه علیه یمن است. 

یادداشت

گزارش

نیروهای مسلح یمن با برگزاری رژه نظامی، موشکهای جدیدی را رونمایی کردند 
تا خط و نشان تازه ای برای ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی باشد.

 اســتان الحدیده، شاهد بزرگترین مراسم فارغ التحصیلی نیروهای نظامی دولت 
نجات ملی یمن بود.شــبکه خبری المســیره گزارش داد، این مراســم با حضور 
مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن که فرمانده کل نیروهای مسلح 
این کشــور نیز هست، برگزار شــد.ضیف اهلل الشامی وزیر اطالع رسانی یمن هم 
گفت کــه این رژه نظامی با حضور گردانهای شــهید »الصماد« از منطقه پنجم 
نظامی، لشکرهای »النصر«، نیروی دریایی، نیروی هوایی و با شعار »وعد اآلخره« 
)وعده آخرت( برگزار شــد.دوربینهای کســانی که در این مراســم شرکت کرده 
بودنــد، تصاویــری را ثبت کرده و تأکید کردند که این ســالحها، قدرتمندترین 
سالحهای یمنی است؛ سالحهایی که شامل موشکهای زمین به دریاست.نیروی 
دریایی یمن همچنین موشــک جدید زمین به دریــا از نوع »فالق-۱« رونمایی 
کرده است. در این مراسم موشکهای زمین به دریایی »المندب-۲« هم رونمایی 
شد.این مراسم، بزرگترین نمایش نظامی است که نیروهای یمنی برگزار کردند و 
در آن، جدیدترین وسایل و تجهیزات صنایع جنگی زمینی، هوایی و دریایی را به 
رخ جهانیان کشیدند. مینهای جدید دریایی هم از این سالحها به شمار می رود.

رهبــر جنبش انصاراهلل یمن تأکید کرد که رژه های نظامی، پیامی مبنی بر ادامه 
فعالیت جدی برای ســاخت توانمندی نظامی اســت و ارتش یمن، صادقانه و با 
ایمان، در حال توســعه توانمندیهای خود است.سید عبدالملک بدرالدین الحوثی 
رهبــر جنبش انصاراهلل یمن به مناســبت رژه نظامی که در الحدیده  با شــعار 
»وعد اآلخره« )وعده آخرت( برگزار شد، سخنرانی و از این نیروها قدردانی کرد.
وی بــا بیان اینکه هدف از تمامی این رژه ها، اطمینان بخشــی به مردم و پیام به 
دشــمنان متجاوز است، گفت:  رژههایی که برگزار شد، فقط متعلق به بخشی از 
تشــکیالت ارتش است؛ چرا که دهها هزار نفر از نیروهای آن، در جبهه ها مستقر 
هســتند.رهبر انصاراهلل ادامه داد: ارتشــی که از خائنان پاک شد، هزاران افسر و 
نیروی صادق در آن باقی ماندنــد. ارتش ما به وظایف خود عمل می کند. ارتش 
ما در میادین مختلف نبرد و توسعه توانمندیهای خود، به سطح مهمی رسیده و 
میزان زیادی از بازدارندگی را محقق کرده است.وی با تأکید بر اینکه دشمنان از 
واقعیت نظامی یمن نســبت به روز نخست تجاوز تا به امروز، آگاه هستند، گفت: 

طمع دشــمنان در اشغال کشور و تســلط بر ملت ما، به توهمات و سرابی بدل 
شده است.

رهبر انصــاراهلل یمن همچنین تأکید کرد: »تالش دشــمنان بــرای دور کردن 
کشــورمان از وابستگی ایمانی و مواضع اصولی آن در قبال مسائل ملتش به ویژه 
آرمان فلســطین شکست خورده اســت. یمن امروز به صورت رسمی و مردمی 
حضور بیشــتری دارد و در حمایت از مردم فلسطین و برادری اسالمی به مواضع 

مذهبی اصولی خود پایبند است.«
ســید عبدالمالک بدرالدین ادامه داد: »ما به کار برای ســاختن ارتش خود ادامه 
خواهیم داد تا به ســطح بازدارندگی کافی در برابر دشــمنان برســیم، از کشور 
محافظت کنیم و سهم قابل توجهی در حمایت از آرمان فلسطین داشته باشیم.«
رهبر انصاراهلل افزود: »از ائتالف متجاوز می خواهیم که از فرصت آتش بس استفاده 
کند، تجاوزات خود را به طور کامل متوقف کند و به محاصره و اشغال پایان دهد. 
از ائتالف متجاوز می خواهیم درس هایی را که نشــان از عدم امکان دستیابی به 
اهدافشان در اشغال کشورمان و کنترل مردم آن دارد، پذیرا باشد.«رهبر جنبش 

انصاراهلل یمن در پایان ســخنان خود گفت: »مردم ما از موضع درســت و آرمان 
عادالنه برخوردارند و به دفاع از حقوق مشــروع خود در آزادی و استقالل و رفع 
محاصره ادامه می دهند. ما متجاوز نیستیم، اما با متجاوزان طرف هستیم و برای 

رسیدن به صلح واقعی و شرافتمندانه تالش می کنیم.«
خبــر دیگر آنکه منابع یمنی مدعی شــدند که رژیم صهیونیســتی با همکاری 
امارات، کارشناسان نظامی خود را به جزیره اشغالی »سقطری« یمن اعزام کرده 
اســت. در واکنش به این رفتارها »مهدی المشاط« رئیس شورای عالی سیاسی 
یمن در مراســم رژه نیروی دریایی ارتش و کمیته های مردمی یمن در الحدیده، 
که ســالح هایی جدیدی در آن رونمایی شــد، گفت که نیروی دریایی یمن قادر 

است هر نقطه در آب های اطراف این کشور را هدف قرار دهد. 
رئیس شــورای عالی سیاســی یمن تأکیــد کرد: »ارتش ما به ســطح باالیی از 
دســتاورد های اســتواری در برابر استکبار و تجاوز دســت یافته است.« و گفت: 
»به عدد و تعدادمان افتخار نخواهیم کرد، زیرا آنچه پس از خداوند متعال به آن 

اعتماد و توکل داریم، سطح آگاهی، ایمان و معنویت جهادی است.«
مهدی المشــاط گفت: » از برادران و فرزندان اســتان "الحدیده"، "الشــماء" و 
"حدیــده الصمود" و برادران در "حجه الشــموخ"، "محویــت الوفاء" و "ریمه 
المروءه" تشکر می کنم. همه ما در برابر هر خطری که منطقه ساحل غربی با آن 
مواجه است به ایســتادگی ادامه خواهیم داد.«همچنین یحیی سریع سخنگوی 
نیرو های مســلح یمن تاکید کرد دشــمنان باید این پیام را درک کنند و بدانند 

که یمن می تواند به یاری خداوند متعال روز های آن ها را به جهنم تبدیل کند.
حیی سریع، ســخنگوی نیرو های مسلح یمن در مراسم رژه بزرگ منطقه پنجم 
نظامی در شــهر بندری الحدیده گفت: ما امروز در ساحل غربی و منطقه پنجم 
نظامی شــاهد برگزاری بزرگترین رزمایــش وزارت دفاع یمن از آغاز تجاوز تا به 
امروز بودیم.او افزود: این رزمایش حامل چندین پیام بود. پیام نخســت این بود 
که این رزمایش به منزله اعالم آمادگی کامل برای مقابله با دشمنان است و یمن 
به یاری خداوند متعال پس از هشت سال استقامت و پایداری از هر زمان دیگری 
قویتر و از نیرو ها و تجهیزات بیشــتری برخوردار است. دشمنان باید این پیام را 
درک کنند و بدانند که یمن می تواند به یاری خداوند متعال روز های آن ها را به 

جهنم تبدیل کند.

یا  پیامی از زمین به در

فرامرز اصغری
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همزمــان با تاکید ســران غــرب بر جنگ افــروزی در 
اوکرایــن، افزایش قیمــت انرژی موجب شــد تورم در 

منطقه اروپا رکورد جدیدی را ثبت کند.
براساس آمارهای یورواســتات، تورم در منطقه اروپا در 
ماه آگوســت رکورد زد و به ۹.۱ درصد رســید، این رقم 
بیش از پیش بینی هایی است که پیش از این کارشناسان 
اعــالم کرده بودند. افزایش قیمت انــرژی و مواد غذایی 
عامل شــتاب تورم در این منطقه شــده است، به طوری 
که رشــد قیمت انرژی به بیشترین میزان ساالنه خود با 
ثبت 3۸.3 درصد رســیده، همچنین مواد غذایی، الکل 
و تنباکــو افزایش ۱۰.۶ درصدی را داشته اند.براســاس 
این گزارش، قیمت در کاالهای صنعتی نظیر پوشــاک، 
لوازم خانگی و اتومبیل نســبت به سال گذشته ۵ درصد 
رشــد کرده، در حالی که هزینه خدمات نسبت به سال 
گذشــته 3.۸ درصد رشد کرده است.تورم در فرانسه هم 
به ۶.۵ درصد در ماه اگوســت رســیده و نیز هزینه ها در 
منطقه اسپانیا ۱۰.3 درصد رشد کرده است و نیز کشور 
اســتونی از تورم ۲۵.۲ درصدی رنج می برد.قیمت ها در 
فروشگاه های انگلیس به بیشترین میزان ۱7 سال گذشته 
رسیده که افزایش قیمت انرژی از دالیل اصلی آن است.
همچنیــن قیمت مواد غذایی تــازه ۱۰.۵ درصد در ماه 
آگوســت ثبت کرده که این رقم در ماه جوالی ۸ درصد 
بوده است. این در حالی است که وزیر خارجه انگلیس با 
اشاره به نیاز اوکراین به سالح های سنگین بیشتر از جمله 
راکت اندازهــای چندگانه، گفت کــه از نظر او لندن باید 

تحریم های بیشتری را علیه روسیه وضع کند. 
نتایج یک نظرسنجی جدید نشــان داد، تقریبا نیمی از 
انگلیســی ها معتقدند بوریس جانســون، عملکرد بدی 

به عنوان نخســت وزیر انگلیس داشته است که بدترین 
نتیجه ثبت شده برای یک نخست وزیر انگلیس در دوره 
پس از جنگ جهانی دوم اســت.همچنین ترکیه قیمت 
بــرق و گاز صنعتی را تا ۵۰ درصــد و بخش خانگی را 
۲۰ درصد افزایش داد که پیش بینی می شــود تورم این 
کشور را بیش از گذشــته افزایش دهد. در ادامه بحران 
اقتصادی در اروپا خبرنــگاران ایرلندی در پی پایان بی 
نتیجه مذاکراتشــان با مقامات این کشور بر سر شرایط 
مربوط به دستمزدشان دست به اعتصاب زدند.در ادامه 
سیاست ســران اروپا در حمایت از تحریم انرژی روسیه 
به هر قیمتی، وزیر خارجــه آلمان گفت اوکراین در هر 
شــرایطی اولویت وی اســت و مهم نیست آلمان ها چه 
فکری می کنند یا زندگی شــان چقدر ســخت می شود. 
نخســت وزیر انگلیس وعــده داده به عنوان بخشــی از 
برنامه های لندن برای ارتقای امنیت انرژی 7۰۰ میلیون 
پوند برای ساخت نیروگاه هسته ای این کشور اختصاص 
خواهد داد. این در حالی اســت کــه اتحادیه کارکنان 
شــبکه حمل و نقل ریلی انگلیس اعالم کرد یکی دیگر 
از بزرگتریــن اعتصاب ها در این کشــور را رقم خواهند 
زد. در مقابــل صدر اعظم آلمان می گوید این کشــور 
بــرای جلوگیری از وخامت اوضاع انــرژی خود، واردات 
گاز از روسیه را قطع نمی کند.اعتصاب خلبانان شرکت 
هواپیمایی "لوفت هانزا" در اعتراض به دستمزدها منجر 
به لغو حدود ۸۰۰ پرواز و سرگردانی بیش از ۱3۰ هزار 
مســافر شــد. در این میان پوتین رئیس جمهور روسیه 
گفت، هدف از عملیات نظامی کشورش در اوکراین پایان 
دادن به جنگی اســت که هشت سال قبل کی یف علیه 

مردم خودش به راه انداخت.

استمرار پیامدهای جنگ  افروزی سران غرب در اوکراین

تورم در اروپا رکورد زد
همزمان با تشــدید تحرکات خارجی برای سوء استفاده 
از ناارامی هــای اخیر عراق بــرای اختالف افکنی آن هم 
در استانه اربعین حسینی)ع(خبرگزاری رسمی عراق به 
نقل از نماینده مرجعیت عالی قدر شیعیان در این کشور 
گــزارش داد که آیت اهلل سیســتانی از اتفاقات روزهای 

گذشته در عراق اندوهگین و متأسف است.
»حســین النوری« نماینده آیت اهلل سید علی سیستانی 
مرجعیت  عالی قدر شــیعیان در عراق، در مراســم عزای 
شماری از افراد کشته شــده در ناآرامی های اخیر عراق 
حضور یافت.حسین النوری با انتقال پیام تسلیت و ابراز 
همدردی آیت اهلل سیســتانی به خانواده افراد کشته شده 
در ناآرامی های اخیر عراق، گفت که آیت اهلل سیســتانی 
»بسیار از آنچه رخ داده متأسف و اندوهگین است.«وی 
در ادامــه اضافه کرد که مرجعیت عالی قدر شــیعیان از 
آنچه در عراق روی داده، »ناراضی اســت« و »این اقدام 
ننگیــن را محکوم می کند.«نماینده آیت اهلل سیســتانی 
همچنین اشاره کرد: »شــخصاً به اینجانب اطالع دادند 
که به نمایندگی از ایشــان و دفتر در مراسم عزای ارواح 

مطهر ]جان  باختگان[ شرکت کنم.«
احزاب سیاســی در عراق پس از اعــالم نتایج انتخابات 
در اکتبر ســال ۲۰۲۱ تــا به امروز موفق نشــده اند در 
این کشــور دولت جدید تشــکیل دهنــد. به گفته یک 
سیاســتمدار ُکرد، دالیــل و شــواهدی دال بر فعالیت 
عوامــل خارجی برای ایجاد درگیری میان شــیعیان در 
عراق وجود دارد.او به وبــگاه المعلومه گفت که حوادث 
و اتفاقات ســریع و پشت ســرهم از منطقه سبز بغداد 
تا بصره نشــان می دهد که بدون شک عناصر داخلی و 
خارجی در حال پشــیبرد طرحی برای ایجاد فتنه میان 

شیعیان هستند و تالش دارند بر آتش اختالفات بدمند.
او یکی از دالیل این سخن خود را وجود صفحات متعدد 
در فضای مجازی که به اســم اشخاص غیر واقعی اقدام 
به پخش شــایعات و اخبار دروغین می کنند و دســت 
به اختالف افکنی می زنند دانست.شــب گذشــته نیز در 
جریــان تالش هــواداران صدر برای به آتش کشــیدن 
دفاتر جنبش عصائب اهل الحق، چهار نفر کشــته شدند 
و »قیــس الخزعلی« رهبر جنبش عصائب اهل الحق در 
بیانیه ای خواســتار تعطیلی تمامی دفاتر این گروه شد و 
از همگی خواســت تا نگذارند مراسم پیارده روی اربعین 

دچار خدشه شود. 
نوری المالکــی رئیس ائتالف »دولــة القانون« عراق با 
انتشــار بیانیه ای تأکید کرد که همیشــه از درخواستها 
بــرای آرامش و رفع تنــش و ثبات اســتقبال می کند.

ســازمان الحشد الشــعبی عراق در بیانیه ای با اشاره به 
نزدیک شــدن به برگزاری راهپیمایی اربعین حســینی 
)ع(، تأکیــد کرد که برای شکســت توطئه های خارجی 
مصمم هســتیم.برخی منابــع آگاه می  گوینــد که دو 
حزب دموکرات و اتحاد میهنی کردســتان عراق بر سر 
گزینه ریاســت جمهوری بــه توافق رســیده اند.انتخاب 
رئیس جمهور در عراق از ســال ۲۰۰3 به این طرف، بر 
عهده احزاب ُکرد قرار دارد. از سوی دیگر شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد در بیانیه ای طرف های عراقی را به 

خویشتنداری و آغاز گفت وگو فراخواند.
در این میان سازمان الحشدالشعبی عراق، اعالم کرد که 
نیروهای این ســازمان و ارتش عراق توانسته اند یکی از 
مهم ترین مخفیگاه های داعش در کوه های »عدایه« واقع 

در غرب نینوی )شمال عراق( را کشف کنند.

ضمن تاکید بر لزوم وحدت عراقی ها صورت گرفت

ابراز تأسف آیت هللا سیستانی از ناآرامی های اخیر عراق

نیرو های مسلح یمن از موشک های جدید زمین به دریارونمایی کرد 

نمایش اقتدار نظامی و اتمام حجت با متجاوزان

۲۹۰ ســازمان آمریکایــی و بین المللی در نامه ای به جــو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا خواستار توقف کمک های نظامی این کشور به رژیم صهیونیستی شدند.

در نامه این ســازمان ها و نهادهای حقوق بشــری آمده اســت که دولت آمریکا 
می بایســت هرگونه تالش دیپلماتیک را که به رژیم صهیونیســتی فرصت فرار 
از مجازات به خاطر نقض گســترده حقوق بشــر در اراضی اشغالی فلسطینی را 
می دهــد، متوقف کند.این ســازمان ها همچنین از دولت آمریکا خواســتند تا از 
مقام های اســرائیلی بخواهد که اقدامات علیه جامعه مدنی فلســطین را متوقف 
کرده و در هماهنگی با کشورهای اروپایی اقدامات دیپلماتیکی را برای حمایت از 

سازمان های فلسطینی اتخاذ کند.
گروهی از نیروهای ارتش رژیم صهیونیســتی ماه گذشته به دفاتر هفت موسسه 
غیردولتی فلســطینی در کرانه باختری یورش بــرده، تجهیزات آنها را تخریب و 
برخی اسنادشــان را مصــادره کردند.در پی این یورش دفتر کمیســاریای عالی 
حقوق بشر سازمان ملل زدن برچسب تروریستی بر این 7 نهاد که ۶ مورد آن ها 

متعلق به گروه های حقوق بشری هستند را نگران کننده خواند.
در این میان کمیته عالی اضطرار جنبش اســرای فلسطین اعالم کرد که اقدامات 
نهایی برای ورود اولین گروه شــامل ۱۲۰۰ اسیر فلسطینی به اعتصاب نامحدود 
غذا از صبح پنجشنبه، انجام شده است. خبر دیگر آنکه وزارت امور خارجه سوریه 
گفت که حمایت و پشتیبانی مداوم خود را از هر اسیر و بازداشتی فلسطینی اعالم 
می کند که هزینه سنگینی را برای مقابله با این اشغالگر ظالم پرداخت کرده است. 
یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه سوریه بعد از ظهر امروز پنجشنبه تأکید 

کرد که دمشق، تجاوزات سنگین به حقوق اسرای فلسطینی را محکوم می کند.

از ســوی دیگر شــاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلســطین تصاویری جدید 
منتشر کرد که نشان می دهد به رغم سانسور رسانه های عبری، نیروهای مقاومت 

سامانه »گنبدآهنین« را به صورت موفق در جنگ اخیر غزه هدف قرار داده اند.
خبرنگار المیادین که به یکی از تونل های ســرایا القدس در نوار غزه رفته، گفت: 
»در کنار پدافند هوایی که یک ســالح راهبردی به شمار می آید و سرایا القدس 
به وســیله آن اشغالگران اســرائیلی را غافلگیر کرد، واحد توپخانه نیز اثرگذاری 
خود در بر هم ریختن محاســبات اشغالگران اسرائیلی در جریان جنگ »وحدت 

میدان ها« و همچنین در تمامی تعرض ها به نوار غزه ثابت کرده است.«
در این میان همزمان با تشدید بحران امنیتی صهینیستی ها، رسانه ها از سفارش 
رژیم موقت صهیونیستی به شرکت آمریکایی »بوئینگ« برای خرید چهار فروند 
هواپیمای سوخت رســان خبر دادند. این در حالی اســت که گروهی از کارکنان 
گوگل به قرارداد ۱.۲ میلیارد دالری این شــرکت با رژیم صهیونیســتی اعتراض 

کرده و خواستار منع عرضه فناوری به این رژیم شده  اند.

 ۲۹۰ سازمان خواستار توقف 
کمک های نظامی آمریکا به صهیونیست ها 


