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گـــزارش

بر خالف تعهدات بين المللی در قبال پناه جويان، دولت فرانسه در حال برنامه 
ريزی يك قانون مهاجرتی جديد اســت كه اخراج مهاجران را برای اين كشور 

تسهيل و تسريع می كند.
 دولت فرانســه در حال برنامه ريزی يك قانون مهاجرتی جديد است. اين قانون 
بايد اخراج مهاجران به زعم دولت فرانســه غيرقانونی را آسان تر كند و در عين 
حال اشــتغال در بخش هايــی را كه كمبود كاركنان دارند، ســاده تر كند.ژرالد 
دارونين، وزير كشور فرانسه در گفتگو با فرانس اينفو گفت: اين قانون برای ادغام 
بهتر و اخراج بهتر اســت. "اليزابت بورن"، نخست وزير فرانسه هم در افتتاحيه 
يك مناظره گفت كه فرانسه بايد بتواند بگويد چه كسی را می خواهيم بپذيريم 
و چه كســی را نمی خواهيم. بورن افزود: مهاجرت صفر نه مطلوب اســت و نه 
ممکن و نه واقع بينانه تر از مهاجرت غيرقانونی است.در آينده، دولت فرانسه می 
خواهد فوراً از پناهجويان رد شــده بخواهد بدون انتظار اعتراض احتمالی كشور 
را ترك كنند. بر اين اســاس روند پناهندگی در اصل بايد كوتاه شود. درمانين 
گفت: ما كسانی را می خواهيم كه كار می كنند، نه كسانی كه دزدی می كنند.
از سوی ديگر بر اثر اين قانون جديد، مهاجرانی كه در مشاغلی با كمبود كارگران 
ماهر كار می كنند، بايد بتوانند راحــت تر اجازه اقامت دريافت كنند. درمانين 
گفت، با اين حال، بســياری از جزئيات هنوز باز است. وی افزود: اينکه آنها بايد 
چند ســال در كشور باشند؟ آيا ما به ســهميه نياز داريم؟ هنوز در متن قانون 
چيزی در اين مورد گفته نشــده اســت. امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه 
هم در مصاحبــه ای با روزنامه "Le Parisien" در آخر هفته گفت: ما به يك 
سياست صالبت و انسانيت نياز داريم كه با ارزش های ما مطابقت داشته باشد.
اپوزيسيون دست راستی از ايده های دولت انتقاد می كند و آن را بسيار سست 
می داند. مارين لوپن، رئيس فراكســيون حزب راســتگرای پوپوليستی فرانسه 
تاكيد كرد: در هر دوره قانونگذاری، اگر نگوييم دو قانون، يك قانون مهم جديد 

وجود دارد. اين نيز وضعيت را تغيير نخواهد داد يا بهتر بگوييم آن را بدتر خواهد 
كرد. وی افزود: مهاجرت به فرانسه خارج از كنترل شده است.

جمهوری خواهان محافظه كار هم هشــدار دادند كه "قانونی سازی توده ای" 
ممکن است رخ دهد. حدود 20 ســازمان امدادی در فرانسه هم به نوبه خود 
از اين مارپيچ ظلم انتقاد كردند. در بيانيه اين ســازمان ها آمده است: اقدامات 
برنامه ريزی شده تهديدی برای كاهش بيش از پيش حقوق خارجی ها است. 
فرانسه از ســال 1980 تقريباً 30 قانون مهاجرت را تصويب كرده است.اعداد 
و ارقام نشــان می دهد كه قوانينی كه مدت هاســت اجرا شده اند چقدر كم 
رعايت می شــود. سال گذشته فرانسه از 122000 مهاجر خواست تا كشور را 
ترك كنند. تنها 17000 نفــر از آنها به صورت داوطلبانه يا به دليل اخراج از 
كشــور خارج شدند. تعداد اخراج ها در هفته های اخير پس از متهم شدن يك 
زن الجزايری كه بايد كشــور را ترك می كرد و به قتل يك نوجوان 12 ســاله 

متهم شد دوباره به موضوع بحث ها در فرانسه تبديل شد.
خبر ديگر از نژادپرستی ساختاری حاكم بر آمريکا، در طول همه گيری كرونا، 
جوامع اقليت در فرانســه جريمه های بيشتری را توسط پليس تجربه كرده اند؛ 
اقدامی كه بســياری آن را تبعيض افسران عليه شــهروندان غيرسفيد پوست 
تلقی می كنند. براســاس آژانس آمار رســمی فرانســه، پليس اين كشور در 
مناطقی كه بيشترين تعداد مهاجر را دارد، جريمه های بيشتری را از شهروندان 
دريافت می كند. به عبارتی، پليس فرانسه در اين مناطق به ازای هر هزار نفر، 
تقريبا 26 جريمه صادر می كند. اين رقم 54 درصد بيشتر از مناطق ديگر اين 
كشــور اســت كه پليس به ازای هر هزار نفر، تقريبا 17 جريمه صادر می كند.

براســاس گزارش های منتشر شده، طی سال 2020 و اولين قرنطينه ناشی از 
كوويــد-19، پليس در پنج منطقه از پاريس كه شــهروندان غيراروپايی دارد، 

جريمه های بيشتری صادر كرده بود.

قانون جدید فرانسه برای اخراج بیشتر پناهجویان

همزمان با ســفر رئيس جمهر چيــن به رياض، مجلس 
سنای آمريکا قصد دارد قطعنامه توقف حمايت آمريکا از 

عربستان در جنگ عليه يمن را تصويب كند.
بر اســاس گزارش پايگاه اينترســپت، »برنی ســندرز« 
رئيــس كميته بودجه مجلس ســنای آمريکا گفت اين 
مجلس قصد دارد هفته آينــده قطعنامه توقف حمايت 
آمريــکا از جنگ يمن را تصويب كند.مقامات ســعودی 
در حال حاضر ســرگرم تدارك برای استقبال بی سابقه 
از رئيس جمهور چين و در حد استقبال از دونالد ترامپ 
رئيس جمهور ســابق آمريکا در ســال 2017 ميالدی. 
چين به بزرگترين شريك تجاری عربستان تبديل شده 
است و ســرمايه گذاری عربســتان در چين به بيش از 
يکصــد ميليارد دالر رســيده و صادرات عربســتان كه 
85 درصد آن نفت اســت به حــدود 144 ميليارد ريال 
ســعودی و وارداتش از چين به حدود 45 ميليارد ريال 
رســيده اســت يعنی با مازاد تجاری حدود 90 ميليارد 

ريال به نفع عربستان.
اين امر زمانی آشــکارتر می شــود كه وزير دفاع آمريکا 
مدعی شــد »اقدامات خطرناك چيــن« در منطقه هند 
و اقيانــوس آرام، امنيــت و ثبات در منطقــه را تهديد 
می كند.آستين بعد از نشســت با وزرای خارجه و دفاع 
اســتراليا گفت: »ما اســتقرار نظامی خود در استراليا را 

برای دســتيابی بــه قابليت های ســخت و انعطاف پذير 
افزايــش خواهيم داد«.همچنين وزارت خارجه آمريکا با 
فروش 428 ميليون دالر قطعات هواپيما به تايوان برای 
ارتقــای نيروی هوايی اين كشــور موافقت كرد. الزم به 
ذكر اســت خبرگزار شــينهوا در آستانه ورود شی جين 
پينگ به رياض نوشــت كه چين و كشــور های جهان 
عرب به دنبال گســترش همکاری های مشترك هستند.

خبرگزاری شينهوا در گزارشی گفت: استاديوم 80 هزار 
نفری لوســيل قطر كه آن را مشــتركا با چين ســاخته 
اســت، ميزبان اختتاميه رقابت های جام جهانی خواهد 
بود. در خيابان های قطر سه هزار دستگاه اتوبوس سازگار 
با محيط زيســت ســاخت چين، حمل و نقل پاك اين 
مراســم و تجربه سفری ســبز را برای هواداران فوتبال 
از سراســر جهان فراهم می كنند.ســفر 2016 شی به 
عربســتان ســعودی و همکاری دوجانبه سودمند چين 
و عربستان ســعودی ثمرات باارزشــی به دنبال داشت 
و حجم تجــارت دوجانبه در 2021 بــه 87 ميليارد و 
310 ميليون دالر رســيد كه نسبت به سال قبل 30.1 
درصد افزايش داشــت. حجم تجارت چين با كشور های 
عربی منطقه در همين ســال به حــدود 330 ميليارد 
 دالر رســد كه نسبت به ســال قبل 37 درصد افزايش 

نشان می دهد.

خط و نشان واشنگتن برای ریاض به بهانه روابط با پکن
نظاميان رژيم اسرائيل ديروز به شهر نابلس يورش برده و 
با مقاومت مسلحانه رزمندگان فلسطينی مجبور به نيمه 

تمام گذاشتن حمله خود شدند.
بر اســاس گزارش ها درگيری ها همچنان به شدت ادامه 
دارد و صهيونيســت ها در يورش بامــدادی امروز خود 
دســت به تخريــب اثاثيه برخی از منازل فلســطينيان 
در اين شــهر زده اند.در همين ارتباط، در جريان يورش 
نظاميان صهيونيســت به منطقه قديمی شــهر نابلس، 
شــماری از اين نيروهــای ويژه در پوشــش يونيفورم 
شــخصی به اين منطقه يورش برده و قصد داشتند بی 
سرو صدا مبارزان فلسطينی را بازداشت كنند.با اين حال 
بنا به گزارش های خبری، صهيونيست ها چهار نفر را در 
ايــن يورش ربودند ولی موفق بــه ربايش فرد مورد نظر 

نشدند و دست از پا برگشتند.
در پاســخ به اين حمالت و يورش، گردان نابلس اعالم 
كــرد كه رزمندگان آن با نظاميان صهيونيســت در اين 
شــهر درگير شــده و خودروهای  آن هــا را هدف گلوله 
قــرار داده اند. همزمــان نيز جوانان فلســطينی با آتش 
زدن تايرها مانع ديد صهيونيســت ها شــده و سد معبر 
ايجاد كردند.در ويديويی كه ديروز از شهر نابلس منتشر 
شده است، نشان می دهد كه نظاميان رژيم صهيونيست 
بــا خودروهای نظامــی خود مانع از تــردد خودروهای 

آمبوالنس به سمت منطقه قديمی شهر نابلس می شوند 
و در كار آن ها ســنگ انــدازی می كنند.گروه مقاومت 
»عرين االســود« در بيانيه ای اعالم كرد كه با همراهی 
مردم، حمله نظاميان رژيم  صهيونيســتی به نابلس را با 

شکست مواجه كردند.
از سوی ديگر نماينده پارلمان ايرلند گفت آيا ما اسرائيل 
را به علت جنايت هايش همان طور كه روســيه را تحريم 
كرديم، تحريم كرديم؟ريچارد بويد برت، نماينده پارلمان 
ايرلنــد از كشــور های اروپايی به علت بــی توجهی به 
»جنايت های جنگی اسرائيل« )عليه فلسطينيان( انتقاد 
كرد.به نقل از راشــاتودی، »ريچــارد بويد برت« كه روز 
يك دســامبر در صحن علنی پارلمان ايرلند در دوبلين 
سخن می گفت، اين انتقاد را در حضور رئيس كميسيون 
اروپا مطرح كرد.»ريچارد بويد بــرت«، نماينده پارلمان 
ايرلند )در حضور اورسوال فون در الين، رئيس كميسيون 
اروپا( گفت: كامال دور از وجدان اســت كه از يك ســو 
بگوييم كه ما بايد جنايت های جنگی و اقدام های ظالمانه 
والديمير پوتين را بررســی كنيم و )از سوی ديگر(، آن 
گونه كه شــما - زمانی كه در كنار نخست وزير اسرائيل 
سخن می گفتيد - رفتار كرديد )و( يك كلمه، حتی يك 
كلمه، درباره هفتاد سال جنايت ادامه دار )اسرائيل( عليه 

بشريت نگفتيد و ساكت مانديد.

یورش صهیونیست ها به نابلس و درگیری با رزمندگان مقاومت

وقتی واشنگتن بر ناامن سازی امنیت ایران اصرار می کند  

آمریکا همچنان در توهم کارآمدی نسخه اغتشاش
گفتاری از یک بودجه 

بر اساس گزارش های منتشــره در اليحه سياست 
دفاعــی 858 ميليــارد دالری آمريکا برای ســال 
2023، قانون گــذاران اين كشــور موافقت كردند 
ســال آينده يك كمــك امنيتی ديگــر به ارزش 
دســت كم 800 ميليون دالر برای اوكراين تامين 
كنند و تايوان را نيز بــا كمك های ميلياردی طی 
ســال های آتی تقويــت كنند. قانــون مجوز دفاع 
ملی برای ســال مالی 2023، اجازه تخصيص اين 
كمك مالی جديد برای "ابتکارعمل كمك امنيتی 
اوكراين" را می دهد؛ مبلغی كه 500 ميليون دالر 
نســبت به درخواســت جو بايدن، رئيس جمهور 
آمريکا در ابتدای ســال ميالدی بيشــتر است.اين 
اليحه همچنيــن "ابتکارعمل بازدارندگی اقيانوس 
آرام" را با 11.5 ميليارد دالر در سرمايه گذاری های 
جديد تقويت می كند. ايــن اليحه همچنين اجازه 
می دهد قانون تاب آوری تقويت شده تايوان 2022 
همکاری های امنيتی با تايوان را در طول پنج سال 

با يك بودجه 10 ميليارد دالری افزايش دهد.
نســخه توافقــی قانون مجــوز دفاع ملــی كه يك 
اليحه الزم التصويب برای سياســت گذاری پنتاگون 
اســت، نتيجه ماه ها مذاكــره ميــان قانون گذاران 
جمهوری خــواه و دموكــرات در ســنا و مجلــس 
نمايندگان محســوب می شــود لذا می تــوان آن را 
اقدامی دو حزبی دانســت كه در چارچوب ساختار 
كالن امريکا صورت می گيرد. قانون مجوز دفاع ملی 
كه از ســال 1961 ميالدی هر ساله تصويب شده، 
به همه چيز از افزايش حقــوق نيروهای آمريکايی 
گرفته تا تعداد كشــتی ها و جنگنده هايی كه آمريکا 
می توانــد خريداری كند و نحــوه برخورد با چين و 
روسيه می پردازد. اين اليحه شامل يك بودجه 2.7 
ميليارد دالری بــرای تقويت ظرفيت توليد مهمات 
اســت، در حالی كه به طور موقت محدوديت ها بر 
قراردادها برای مهمات به منظور حمايت از اوكراين 
را برمی دارد.ايــن اليحه اجازه تخصيص بودجه های 
بيشــتر برای ساخت سالح های مافوق صوت، بستن 
تاسيسات ذخيره سوخت فله در رد هيل در هاوايی 
و خريد سيســتم های تســليحاتی موجود از جمله 
جنگنده هــای اف-35 كمپانی الكهيــد مارتين و 
 كشــتی های ســاخت شــركت جنرال ديناميکس 

را می دهد. 
اين اليحه در حالی مطرح شــده است كه ابعاد ان 
از يك سو بيانگر افزايش بودجه نظامی و تحركات 
نظامــی آمريکا در جهان اســت و از ســوی ديگر 
افزايش كمك های نظامی به اوكراين را نشــان می 
دهد در حالی كــه همزمان توجهی ويژه به دريای 
چيــن نيز دارد. مجموع اين رفتارها حکايت از يك 
واقعيــت دارد و آن اينکه ادعاهای حقوق بشــری 
و گفتمــان محــور بايدن يك ادعای ســاختگی و 
دروغين اســت كه صرفا برای فريب جهان مطرح 
شــده اســت. او نيز مانند ساير روســای جمهور 
آمريکا دارای رويکرد و نگاهی جنگ محور اســت 
در حالی كه در ظاهر ادعای رويکرد تعاملی را ســر 
داده اســت. رويکردی كه بيانگر استمرار مداخالت 
جهانی آمريکا برای سال 2023 است كه بر تشديد 
فضای ناامنی در جهــان دامن خواهد زد در حالی 
كــه راهکار مقابله با ان را همگرايی جهانی در نظم 

نوينی بدون محوريت آمريکا است. 

 آثار فاجعه بار جنگ یمن
بر زنان و کودکان

وزير بهداشــت دولت نجات ملی يمن گفت: زنان 
و كودكان يمن به طور مســتقيم در معرض جنگ 
قرار گرفته اند اين تاثيرات روانی و جسمی در دراز 

مدت دارد.
وی افزود: جنگ عليه يمن موجب كشته شدن بيش 
از هشــت هزار كودك و زن طی هشت سال شده 
اســت. المتوكل تاكيد كرد: جنايات دشمن ادامه 
دار اســت و اين از طريق افزايــش مواد اختالالت 
ژنتيکی ناشــی از حمالت و بمب های خوشــه ای 
نمايان اســت. وی از يونيسف خواست كه فريادی 
رسا در محافل بين المللی درباره ميزان فاجعه ای 
كه كودكان يمن در آن به سر می برند، باشد. پيش 
از اين نيز وزير بهداشت يمن نسبت به بی توجهی 
ســازمان ملل به اوضاع كودكان اين كشــور انتقاد 
كرد.وی تاكيد كرد: ســازمان ملل هواپيمايی برای 
نجات بيماران و انتقــال آنها به خارج برای درمان 
مهيا نکرده است.المتوكل تصريح كرد: ما مستقيما 
از هماهنگ كننده ســازمان ملل در امور يمن می 
خواهيــم برای انتقال تجهيــزات مربوط به تنفس 
مصنوعی به نــوزادان و داروهای مورد نياز در اين 

زمينه به يمن اقدام كند.
وی تاكيد كرد: ســازمان ملــل بايد يك پل هوايی 
بــرای نجات كــودكان مجروح يمنــی و كودكان 
بيمار و تمام كســانی كه بيمــاری آنها به مرحله 
مهلکی رســيده اســت ايجاد كند.المتوكل پيشتر 
نيز نسبت به وخامت اوضاع كودكان يمنی هشدار 
داده بــود. همچنين وزير بهداشــت يمن به مرگ 
هــزاران كودك و زن يمنی بر اثر تبعات ناشــی از 
آسيب ديدن بخش بهداشــت و درمان اين كشور 
به علت جنگ ســعودی ها عليه يمن اشــاره كرد. 
طه المتوكل وزير بهداشــت يمن اعالم كرد: روزانه 
هزار كودك به علت آســيب بخش بهداشــتی به 
علت جنگ می ميرند. ما در برابر كشــتاری كه از 
 ســوی متجاوزان عليه كودكان يمنی جريان دارد، 

قرار داريم.

یادداشت 

دموكراتيـك  ضـد  ماهيـت  بيانگـر  كـه  سـخنانی  در 
آمريکاسـت، سـخنگوی وزارت خارجـه آمريـکا بـار ديگـر 
بـه بهانـه حمايـت از اغتشاشـات در ايـران تأكيـد كرد كه 
قطعنامـه حـذف ايـران از كميسـيون مقـام زن سـازمان 
ملـل 23 آذر بـه رأی گذاشـته می شـود و واشـنگتن برای 

تحقـق آن تـالش می كنـد.
ايـاالت  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  پرايـس«  »نـد 
متحـده آمريـکا در كنفرانـس خبری بـار ديگر بـا حمايت 
از اغتشاشـات ايـران، بـر تعهـد واشـنگتن بـرای حـذف 
تأكيـد  ملـل  سـازمان  زن«  »مقـام  كميسـيون  از  ايـران 
كـرد.وی در ايـن خصـوص گفـت: »مـا بـه حذف ايـران از 
ايـن كميسـيون متعهـد هسـتيم زيرا بـه بيان سـاده اقدام 
درسـتی اسـت و نشـان می دهـد كـه مـا در كنـار زنـان 
ايـران و سراسـر جهـان ايسـتاده ايم«.پرايس بـا اشـاره بـه 
زمـان بـه رأی گذاشـته شـدن قطعنامـه ضدايرانـی حذف 
از كميسـيون مقـام زن سـازمان ملـل ادامـه داد: »ايـن 
قطعنامـه روز 14 دسـامبر )23 آذر مـاه( به رأی گذاشـته 
می شـود و مـا همچنان به همـکاری با متحدان و شـركای 
خـود بـرای جلـب حمايـت اعضـای شـورای اقتصـادی و 
اجتماعـی سـازمان ملل برای ايـن اقدام پيشـنهادی ادامه 
می دهيم«.پرايـس در ادامـه بـا ژسـت حمايـت از مـردم 
ايـران، دربـاره اغتشاشـات گفت: »مـا به حمايـت از مردم 
ايـران و تحميـل هزينـه به آن هايی كه مسـئول سـركوب 
ظالمانـه هسـتند، متعهـد هسـتيم. موفـق شـده ايم كـه 
در حـال حاضـر از طريـق چنـد دور تحريـم ايـن اقـدام را 

پيـش ببريـم و همچنـان بـه همـکاری با شـركای خود در 
سراسـر جهـان ادامـه می دهيم تا بـا نقض حقوق بشـر در 
ايـران مقابلـه كنيـم و هم بـه صـورت علنی هـم محرمانه 
خارجـه  وزارت  می دهيم«.سـخنگوی  انجـام  را  كار  ايـن 
آمريـکا با ابـراز نگرانی از پيشـرفت های هسـته ای و برنامه 
غنی سـازی جمهـوری اسـالمی ايـران ادامـه داد: »مـا از 
ادعاهـای ايـران مبنـی بـر غنی سـازی اورانيـوم تـا غنـای 
60 درصـد آگاه هسـتيم و همچنيـن می دانيـم كـه ايـران 
مقاديـر قابـل توجهـی از اورانيـوم با درصد غنـای باال دارد 
كـه هيـچ اسـتفاده غيرنظامـی معتبـری نـدارد و می دانيم 
كـه ممکـن اسـت در صورتيکـه ايـران تصميـم  بگيـرد، تا 

درصـد غنـای )سـاخت( سـالح غنی سـازی شـود«.
پرايـس در ادامـه ادعاهايـش گفـت: »بارهـا شفاف سـازی 
كرده ايـم كـه تـداوم تنش زايـی هسـته ای ايـران نـه تنهـا 
غيرسـازنده اسـت بلکـه بـه بيـان ديگـر، آن هـا )بـا ايـن 
اقدامـات( اهرم فشـار بيشـتر به وجـود نمی آورنـد بلکه به 
هزينه هـای بيشـتر برای آن هـا ختم خواهد شـد«. پرايس 
بـا اين حـال در رويکـردی متناقـض گفت كه ديپلماسـی 
بهتريـن راه در ارتبـاط با برنامه هسـته ای ايران اسـت.وی 
در ايـن خصـوص ادعـا كـرد: »ما همچنـان بر ايـن باوريم 
ايـن  تضميـن  بـرای  شـيوه  مؤثرتريـن  ديپلماسـی،  كـه 
مسـئله اسـت كـه مـا می توانيم ايـن تعهد جـدی مبنی بر 
عـدم دسـتيابی ايـران به سـالح هسـته ای را انجـام دهيم 
تـا بـار ديگـر به  طـور دائـم و قابل راسـتی آزمايی ايـران از 
دسـتيابی به سـالح هسـته ای منع شـود«.پرايس بار ديگر 

تأكيـد كـرد كـه برجـام اولويـت دولـت آمريـکا نيسـت و 
حمايـت از اغتشاشـات ايـران از اولويت هـای دولـت بايدن 
اسـت. وی در ايـن خصـوص گفـت: »در بحبوحـه آن چـه 
كـه در ايـران و )توسـط( مـردم شـجاع ايران بـه خصوص 
زنـان و دختـران ايـن كشـور شـاهد هسـتيم، بـه وضـوح 
گفته ايـم كـه برجـام در حـال حاضـر در دسـتور كار قـرار 
نـدارد و آن چـه كـه مـا در حـال حاضـر از آن حمايـت 
می كنيـم، معترضـان سراسـر ايـران اسـت و از توانمنـدی 
آن هـا بـرای اعمـال حقـوق بشـر جهانـی خـود حمايـت 
می كنيـم و آن دسـته از مقام هـای ايرانـی كـه مسـئول 
بازخواسـت  مـورد  را  هسـتند  وحشـيانه  سـركوب   ايـن 

قرار می دهيم«.
در ايـن ميـان سـفير و معـاون نمايندگـی دائـم ايـران در 
موانـع  از  يکـی  را  يکجانبـه  تحريم هـای  ملـل  سـازمان 
ارائـه  بين المللـی جهـت  تالش هـای  راه  سـر  بـر  اصلـی 
كمك هـای بشردوسـتانه خوانـد و گفـت: ايـن تحريم هـا 
انسـانی  بحران هـای  ايجـاد  اصلـی  زمينه هـای  از  يکـی 
در سراسـر جهـان اسـت.زهرا ارشـادی خاطرنشـان كـرد: 
نوظهـور  چالش هـای  بـا  همچنـان  بين المللـی  جامعـه 
و در حـال تحولـی مواجـه اسـت . وی افزود:بـا افزايـش 
روزافـزون مردمـی كـه از اثـرات باليای طبيعـی، درگيری 
هـای مسـلحانه و اشـغال خارجـی، همـه گيـری كرونـا ، 
تحريمهـای يـك جانبـه و محاصره كشـورها رنـج می برند، 
ظرفيـت ايـن كشـورها بـرای رويارويـی بـا ايـن چالش هـا 
بـه ميـزان قابـل توجهـی كاهـش يافتـه و در عيـن حـال 

مانـع از توسـعه كشـورهای آسـيب ديـده از فاجعـه شـده 
اسـت. در منطقـه غـرب آسـيا ، وضعيـت بشردوسـتانه در 
افغانسـتان، سـوريه، فلسـطين و يمـن بـه طـور مسـتقيم 
و غيرمسـتقيم بـه رنـج عظيمی بـرای مردم اين كشـورها 
منجـر شـده اسـت. عـالوه بـر ايـن، در منطقـه مـا، هجوم 
گسـترده افغان هـای آواره بـه كشـورهای همسـايه نزديك 
 آن، از جملـه ايـران، ايـن فاجعـه را بـه شـدت تشـديد 

كرده است.
ضـد  جوسـازی های  ادامـه  در  اسـت  ذكـر  بـه  الزم 
ايرانـی آمريـکا، مشـاور رئيس جمهـور اوكرايـن برخـالف 
اتهام زنی هـای غـرب، اذعـان كـرد كـه جمهوری اسـالمی 
قـرار  روسـيه  اختيـار  در  بالسـتيك  موشـك های  ايـران 
نـداده اسـت.پودولياك در ادامه مدعی شـد كه فشـارهای 
داخلـی  اغتشاشـات  همچنيـن  و  غـرب  ديپلماتيـك 
ايـران از عوامـل خـودداری تهـران از ارائـه موشـك های 
بالسـتيك بـه روسـيه بـوده اسـت.از سـوی ديگر سـازمان 
شـناور  فرونـد  يـك  شـد  مدعـی  سـنتکام  تروريسـتی 
گشـت نظامـی ايـران مواجهـه »ناامـن و غيرحرفـه ای« با 
كشـتی های جنگـی آمريکايـی در تنگه هرمز داشـت.طبق 
ادعـای سـنتکام، ايـن شـناور گشـت ايرانـی بـا »تابانـدن 
پولـر«  »لوئيـس  نظامـی  كشـتی  سـمت  بـه  نورافکـن« 
و ناوشـکن »سـاليوانز« - كـه هـزاران كيلومتـر دورتـر از 
غـرب  آب هـای  در  غيرقانونـی  به صـورت  آمريـکا  خـاك 
ديـد  كـردن  كـور  در  سـعی   - می كننـد  حركـت   آسـيا 

آن ها داشت.

رســانه های آلمان از شکســت تالش های يك سازمان تروريســتی برای حمله 
به ســاختمان پارلمان و ســرنگونی دولت خبر دادند در حالــی كه همزمان نيز 

اعتراض های مردمی به وضعيت نابسامان اقتصادی در حال افزايش است. 
 بنا بر گزارش رسانه های آلمان، گروهی 25 نفره متشکل از عناصر راست افراطی 
و نظاميان ســابق با تشکيل ســازمانی قصد حمله به ساختمان پارلمان آلمان و 
ســرنگونی دولت را داشتند.بنا بر گزارش ها، اين سازمان تحت رهبری فردی 71 
ســاله با نام »شاهزاده هاينريش سيزدهم« قصد انجام اين كودتا را داشته است.

رســانه های آلمان اعالم كردند عمليات و هجوم 3 هــزار نيروی پليس آلمان به 
137 مخفی گاه گروه های راســت  افراطی در 11 ايالت اين كشور آغاز شده است.

 Reichsbürger و sovereigncitizen گفته می شود دو گروه راست افراطی
ســازمانی تروريستی تشــکيل داده اند كه هدف آن حمله به پارلمان و سرنگونی 
دولت آلمان اعالم كرده اند.نتايج يك نظر ســنجی نشــان می دهد كه دو ســوم 

آلمانی در يك ســالگی دولت ائتالفی در اين كشــور، از عملکرد آن ناراضی اند.
بر اســاس نظرسنجی موسسه "يوگاو" كه به ســفارش خبرگزاری رسمی آلمان 
انجام شــده اســت، 33 درصد مردم به طور كلی و 33 درصد ديگر نيز به طور 
 نســبی از عملکرد دولت ائتالفی آلمان ناراضی اند.دو ســوم آلمانی ها از عملکرد 

دولتشان ناراضی اند.
بر اســاس اين نظر ســنجی از ميان ســه حزب حاضر در دولت ائتالفی آلمان 
يعنی ســبزها، سوسيال دموكرات ها و ليبرال ها، حزب سبز ها اوضاع بهتری دارند 
و 56 درصد از هوادارانشــان از ايــن حزب ابراز رضايت كــرده اند.حزب اوالف 
شــولتس صدراعظم يعنی سوســيال دموكرات با 48 درصــد رضايت و ليبرال 

دموكــرات ب 24 درصــد رضايت مردمی مواجه اســت.آمار اين نظر ســنجی 
نشــان می دهد كه تنها 3 درصد از پرســش شــوندگان، به طور كامل از دولت 
ائتالفی آلمان رضايت دارند.مردم عملکرد اوالف شــولتس را در مقايسه با مركل 
صدر اعظم پيشــين ضعيف می دانند و 31 درصد معتقدنــد تا قبل از انتخابات 
 بعــدی در ســال 2025 و به صورت پيــش از موعد، دولت ائتالفی با شکســت 

مواجه می شود.
درپی بازداشــت چند ده نفر در آلمان به اتهام تالش برای براندازی، وزير كشور 
آلمان خواســتار برخورد شديد با آن ها شد.وزير كشور آلمان بعد از بازداشت 25 
نفر به اتهام برنامه برای براندازی و اجرای كودتای نظامی در اين كشور گفت: »به 
چنين تالش هايی با تمام عواقب قانونی پاسخ خواهيم داد.«در همين راستا شبکه 
تلويزيونی الجزيره در خبری فوری گزارش داد ســفارت روسيه در برلين هرگونه 

ارتباط با گروه های تروريستی و غيرقانونی در آلمان را تکذيب كرد.

آلمان صحنه کودتا و اعتراض مردمی 
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آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کارآوران فرتاک پیشه درتاریخ 1401/09/14 
به شماره ثبت 605744 به شناسه ملی 14011724913 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
و  نیازها  در  تحقیق  و  بررسی  راه  از  کارسازی  و  و  فعالیت:کاریابی  موضوع 
کمبودهای موجود، خرید و فروش و اجرای سیستم های آبیاری هوشمند، توانمند 
سازی بخش خصوصی در حوزه ترافیک )درون شهری ( از طریق اجرای طرح های 
هوشمند سازی خرید اجرای سامانه های محلی حمل و نقل، انجام امور بازرگانی 
در حوزه انرژی پنل های خورشیدی و باطری های با حجم باال، اجرای گلخانه های 
نوین، طرح های جمع آوری آبهای سطحی و باران و استفاده در امور کشاورزی، 
خرید و فروش و صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع وابسته درصورت لزوم 
به  ثبت  تاریخ  از  فعالیت:  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس 
مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، تهرانسر غربی، کوچه شصت و یکم، خیابان فجر، پالک 63، طبقه 2، 
واحد 3 کدپستی 1381113747 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سارا خسروی به 
شماره ملی 0492591113 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای سعید خسروی 
به شماره ملی 0493518193 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای 
مدت  به  مدیرعامل  سمت  به   0493518193 ملی  شماره  به  خسروی  سعید 
نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار سیاست روز جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1423509(
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