
 داعش در غرب نیجریه
30 کارگر را ُکشت

تروریست های تکفیری در شمال غرب نیجریه، 30 
کارگر نگون بخت را تیرباران کردند.

تروریست ها با حمله به روستای »مودو« در ایالت بورنو 
واقع در نزدیکی چاد، ۳۰ غیرنظامی را به قتل رســاندند. این 
حمله در روز شنبه توسط عناصر گروه تروریستی داعش در 
غرب آفریقا رخ داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از »باباکورا 
کولو« رئیس گروه  های تروریستی در مایدوگوری مرکز ایالت 
بورنو گزارش داده که ۳۰ نفر در این حمله کشــته شدند و 

همگــی از کارگرانی بودند که در پــی جمع کردن ضایعات 
خودروهای سوخته شده در حمالت داعش بودند. 

»عمر آری« رئیس یک گروه تروریستی دیگر در این محل 
نیز گفته عناصر تروریستی این کارگران را به اتهام جاسوسی 
برای ارتش، به قتل رسانده اند. گفتنی است، طی چند هفته 
گذشــته ارتش نیجریه چندین حمله زمینی و هوایی علیه 
داعش و گروه تروریستی بوکوحرام انجام دادند که در نتیجه آن 
شماری از رهبران این گروه های تروریستی به هالکت رسیدند.

عقب نشینی بایدن در برابر پکن
»به چین واحد متعهدیم«

پــس از جنجال های فــراوان دربــاره اظهارنظر 
رئیس جمهور آمریکا درخصوص حمایت مستقیم نظامی 
از تایوان، وی شخصا مجبور شد از سخنانش عقب  نشینی 
و تأکید کند که از سیاست »چین واحد« حمایت می کند.

پس از جنجال های فراوان درخصوص جمله تحریک آمیز 
»جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا درخصوص حمایت مستقیم 
نظامی از تایوان در مقابل هرگونه حمله احتمالی چین، بایدن 
روز سه شنبه مجبور شــد از اظهاراتش عقب نشینی و تأکید 

کند که هیچ تغییری در سیاست »ابهام راهبردی« آمریکا در 
قبال تایوان به وجود نیامده اســت. وی با بیان اینکه آمریکا به 
سیاست »چین واحد« متعهد است، مدعی شد دولت پکن در 
حال بازی کردن با آتش درخصوص تایوان است. وزیر دفاع آمریکا 
نیز با اشاره به تعهد واشنگتن به سیاست »چین واحد«، گفت 
تعهد کاخ سفید به کمک به تایوان برای دفاع از خود نیز ثابت 
است. گفتنی است، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنشی 
تند گفت، هیچ کس نباید عزم راسخ چین را دست کم بگیرد.
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فاکس نیوز:

کار آمریکا به جایی رسیده که
برای نفت به ونزوئال و برای شیر خشک به اروپا التماس می کنیم

تظاهرات شبانه در »الدراز«
برای همبستگی با رهبر شیعیان بحرین

وحشت در ائتالف سعودی

امارات از ترس سامانه های هوش مصنوعی و پهپادهای مدرن انصاراهلل به سازمان ملل پناه برد

در آستانه نودمین روز جنگ مطرح شد

 پیشنهاد کیسینجر برای پایان جنگ اوکراین؛ به روسیه امتیاز ارضی داده شود

سرویس خارجی-
مجری شــبکه آمریکایی »فاکس نیوز« با انتقاد 
شدید از وضعیت سیاسی و اقتصادی حاکم بر آمریکا 
و ضمن حمله ای تند به بایــدن گفت: »بایدن چنان 
ضربه ای به جایــگاه جهانی آمریکا وارد کرده که این 
کشور باید برای نفت به ونزوئال و برای شیر خشک به 

اروپا التماس کند.«
ایــن روزهــا وضعیــت نابســامان اقتصــادی آمریکا 
رئیس جمهور این کشــور را در معرض شدیدترین انتقادها 
از ســوی مردم و جریان های رقیب سیاســی قرار داده است. 
تورم در این کشــور به عدد کم ســابقه 9 درصد و در برخی 
کاالهای اساســی و مواد غذایی حتی تا 1۰۰ درصد رسیده 
که در طول 4۰ سال گذشته بی سابقه است. در کنار تبعات 
اقتصادی جنگ اوکراین و کرونا، کمبود شدید شیرخشک در 
چهارمین اقتصاد دنیا نیز این کشور را در دنیا »سوژه« کرده 
طوری که ارتش این کشــور برای کمک به حل بحران نبود 
شیر خشــک وارد میدان شده است. همزمان آمریکا گرفتار 
یک بحران جدی انرژی نیز شــده که خشم مردم این کشور 

را برا انگیخته است.
نشریه آمریکایی »هیل« اما روز دوشنبه اعالم کرد دولت 
جو بایدن در حال مذاکره برای بهره برداری از ذخایر گازوئیل 
فدرال برای جبران کمبود انرژی در این کشــور است. طی 
هفته های گذشته آمریکا برای مقابله با چالش افزایش شدید 
قیمت حامل های انرژی دســت به دامن کشــورهایی مثل 
ونزوئال و حتی یمن نیز شده است. مجری شبکه تلویزیونی 
فاکس نیوز با انتقاد شدید از این وضعیت گفت: »نگاه کنید 
بایدن چه بالیی بر ســر جایگاه ما در جهان آورده است باید 
برای نفت به ونزوئال التماس کنیم و برای شــیر خشــک به 
اروپا...رئیس جمهور آمریکا نمی تواند حتی ساده ترین چیزها 
را بدون روخوانی از روی کاغذ بر زبان بیاورد. بایدن در حال 
چرخش در آســیا است در حالی که اینجا در خانه نرخ تورم 
ســر به فلک کشیده است... بازار ســهام آمریکا به شدت در 
حال ریزش می باشد و مرزها کاماًل باز هستند و حاال کمبود 
شیر خشک نیز قرار است چند ماهی ادامه پیدا کند. بحران 
شــیر خشک نشــان داد که رژیم بایدن که همگی از خدمه 

فاسد تکراری اوباما هستند کاماًل غیر جدی و یقیناً ناکارآمد 
می باشد. نگاه کنید ببینید بایدن چه بالیی سر جایگاه آمریکا 
در جهان آورد برای نفت باید به ونزوئال التماس کنیم و برای 
شــیر خشــک به اروپا. بایدن اصاًل نمی داند که در اطرافش 

چه می گذرد.«
سوژه تمسخر

از سوی دیگر افت شــدید محبوبیت بایدن نیز در این 
وضعیت به سوژه ای برای تمسخر رئیس جمهور آمریکا بدل 
شده است. در همین راستا »آنی بلک« سیاستمدار آمریکایی 
و عضو جمهوری خواه مجمع نــوادا که هم اکنون کاندیدای 
ناحیه چهارم کنگره نوادا اســت، در پیامــی که در صفحه 
توئیتری خود منتشــر کرد، محبوبیت »جو بایدن« را به باد 
تمســخر گرفت.وی در توئیتر با اشــاره به میزان محبوبیت 
بایدن در نظرســنجی های انجام گرفته در بین آمریکایی ها 
نوشت:  »به زودی قیمت بنزین از میزان محبوبیت جو بایدن 
باالتــر خواهد رفــت.« اظهارات این سیاســتمدار در حالی 
مطرح شــده که طبق جدیدترین نتایج نظرســنجی شبکه 
آمریکایی »ان بی ســی نیوز«، میزان محبوبیت بایدن با ۳9 
درصد به پایین ترین حد خود از زمان آغاز ریاست جمهوری 
رســیده و رکورد تازه ای را به ثبت رســانده است. طبق این 

گزارش،  از سپتامبر ۲۰۲1)شهریور 14۰۰( میزان محبوبیت 
جو بایدن بین 4۰ تا 4۳ درصد بوده اما بررســی های جدید 
نمایانگر کاهش قابل توجه در میزان محبوبیت وی در دوران 

ریاست جمهوری وی است.
 از ســوی دیگر بحث کمک مالی هنگفت دولت بایدن 
به اوکراین در بحبوحه مشکالت مالی آمریکا به ویژه معضل 
کمبود شیر خشک در این کشور، به بحث داغ در واشنگتن 
تبدیل شده است. چندی پیش اخباری منتشر شد مبنی بر 
اینکه  مجلس نمایندگان آمریکا و ســنای این کشور بسته 
کمک  حــدود 4۰ میلیارد دالری این کشــور به اوکراین را 
تصویب کردند و این در حالی اســت که منتقدان آمریکایی 
از جمله ترامپ می گویند که بایدن در شــرایطی که آمریکا 
با مشــکل کمبود شیرخشک رو به رو اســت نباید این مبلغ 

هنگفت را در اختیار اوکراین قرار دهد.
از ناامنی اقتصادی تا ناامنی جانی

 خبر دیگر از آمریکا اینکه آمارهای جدید اداره تحقیقات 
فدرال آمریکا نشان می دهد حوادث تیراندازی در سال ۲۰۲1 

بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
براســاس این آمار که در نشریه »هیل« منتشر شده، 
در ســال ۲۰۲1 میالدی 61 مورد تیراندازی مرگبار ثبت 

شده اســت و این رقم ۵۳ درصد بیشتر از تیراندازی های 
ســال ۲۰۲۰ است. میزان تلفات و کشته شدگان حوادث 
تیراندازی نیز نســبت به ســال ۲۰۲۰، به همین میزان 
افزایــش یافته اســت.اف بی آی تصریح کــرد 6۰ مورد از 
تیراندازی ها توسط مردان و تنها یک مورد توسط یک زن 
انجام شده است. تیراندازها همچنین مکان های مختلفی 
را برای تیراندازی انتخاب کرده اند.همچنین براساس این 
آمار، حوادث تیراندازی طی ســال های ۲۰19 تا ۲۰۲۰، 
ســی درصد افزایش یافته است.این آمار در حالی منتشر 
شد که تنها یک هفته از حادثه تیراندازی در سوپرمارکتی 
در نیویــورک که منجر به کشــته شــدن1۰ نفر گردید، 

می گذرد. 
 به گزارش تســنیم فعاالن و حامیان کنترل ســالح در 
آمریکا امیدوار بودند که ریاســت جمهوری جو بایدن بتواند 
موجب پیشــرفت در زمینه جلوگیری از خشونت با اسلحه 
در این کشور شــود ولی با گذشت حدود دو سال از ریاست 
جمهوری بایدن این امیدها به یاس و ســرخوردگی تبدیل 
شده اســت.فعاالن کنترل سالح در آمریکا بر این باورند که 
عملکرد دولت وی برای مقابله با خشــونت اسلحه و کنترل 

تسلیحات واقعا ناامید کننده بوده است.
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هیئــت هماهنگی مقاومت عراق از عملیــات آموزش گروه های 
مسلح در منطقه کردستان تحت نظارت »مسرور بارزانی« و با هدف 
ایجاد آشــوب و برهم زدن وحدت ملت عراق خبر داده و نسبت به 

تبعات این آشوب های نظامی هشدار داده است.
در حالی که عراق چند ســالی اســت در یک بن بست سیاسی، ناتوان از 
تشــکیل دولت است و اوضاع سیاســی-اقتصادی در این کشور تبدیل به گره 
کوری شده، هر از گاهی خبرهایی منتشر می شود که وضع بغرنج امنیتی این 
کشــور را نیز عیان می کند. در چنین فضایی هیئت هماهنگی مقاومت عراق، 
شامگاه دوشنبه )۲۳ می- ۲ خرداد(، با انتشار بیانیه ای از رصد عملیات آموزش 
گروه های مسلح در منطقه کردستان تحت نظارت مسرور بارزانی نخست وزیر 
این منطقه با هدف ایجاد هرج و مرج ، آشوب، تخریب و برهم زدن وحدت ملت 
عراق خبر داده اســت: »در بحبوحه بحران سیاسی که بر وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی کشــور سایه انداخته و بر مشکالت و رنج ملت عراق افزوده، عملیات 
آموزش گروه های مسلح در منطقه کردستان زیر نظر مسرور بارزانی و تحرکات 
مشکوک نیروهای داخلی که مزدور خارجی هستند را رصد کرده ایم که هدف 
از آن، ایجاد هرج و مرج، بی نظمی و خرابکاری و برهم زدن وحدت ملی عراق 
و بافت اجتماعی، با رد پای آشــکار صهیونیستی است. در پایان بیانیه مذکور 
تاکید شد که مقاومت عراق همواره در کنار مردم عزیز خود باقی خواهد ماند 
و هر چقدر هم که گرگ های داخلی و خارجی با آن بجنگند؛ به یاری خداوند 
در مقابل تمامی تالش ها برای به حاشــیه راندن و دور نگه داشتن، منسجم و 
قوی خواهد ماند و ایمان دارد که رهایی از این بحران تنها از طریق گفت وگوی 
جدی حاصل می شــود، زیرا این تنها راه برای رساندن مردم به ساحل امنیت 

است.
هشدار قیس الخزعلی 

»قیس الخزعلی« دبیــرکل عصائب اهل الحق عراق نیــز در یک برنامه 
تلویزیونی با هشدار به شکل گیری این توطئه جدید در عراق گفت که  برخی 
از جریان ها و شخصیت های رسمی سیاسی از این طرح آگاه هستند. به گزارش 
فارس، وی تصریح کرد که شــمارش معکوس برای احیای مجدد تظاهرات و 
وارد کردن عراق به گرداب آغاز شــده است. هدف از چنین تظاهراتی تنها، به 
راه انداختن درگیری های مســلحانه با پوشش و عنوان مقاومت و جهاد است. 
الخزعلی ادامه داد که اخیرا اربیل شاهد تمرین عناصر مسلحی بوده که هدف 
آنها به راه انداختن درگیری اســت. این عناصر در اربیل تمرین دیده و مسلح 

شده و در هتل های ۵ ستاره اسکان داده شده اند.
واکنش کردستان عراق

شــورای امنیت منطقه کردستان عراق با انتشــار بیانیه ای به این بیانیه 
هیئت هماهنگــی مقاومت واکنش نشــان داد و اتهامــات وارده به اربیل را 
بی اســاس دانست و گفت که هرگونه تعدی به منطقه کردستان که یک نهاد 
قانونی در عراق به شــمار می آید، بهای ســنگینی خواهد داشت: »یک گروه 
غیرقانونی موسوم به کمیته هماهنگی مقاومت عراق که مشخص است از سوی 
طرف معینی هدایت می شــود، طی بیانیه ای اتهاماتی بی اساس علیه منطقه 
کردســتان طرح و آن را تهدید کرده است.« شورای امنیت منطقه کردستان 
عراق در ادامه هشــدار داد: »هرگونه تجاوز به منطقه کردســتان که یک نهاد 
قانونی در عراق است، دارای بهای گزافی خواهد بود. این گروه ها از تاریخ درس 
نگرفته اند وگرنه می دانستند که نیروهای قدرتمندتر از آنها نیز نتوانستند اراده 

ملت ما را در هم بشکنند.«
حمله به یک پایگاه فرودگاه بغداد

خبر دیگر از عراق آن که رسانه های خبری، روز سه شنبه، از حمله به یک 
پایگاه در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد خبر دادند. پایگاه خبری »شــفق 
نیوز« گزارش داد که هنوز عامل حمله مشــخص نشده و جزئیات بیشتری در 
این خصوص در دســت نیست. پایگاه هوایی شهید »محمد عالء« در نزدیکی 
فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی قرار گرفته اســت. خبرنگار روســیا الیوم 
می گوید که سیســتم های پارازیت انداز ائتالف بین المللی پهپاد را ســرنگون 

کرده اند و همزمان سامانه های پدافند هوایی نیز فعال شده اند.

دولت پاکستان از ارتش خواســته برای حفاظت از منطقه قرمز 
اسالم آباد در برابر راهپیمایی و تحصن اعضای حزب تحریک انصاف 
 وارد عمل شود. خبرهایی از درگیری و دستگیری هواداران عمران خان 

نیز منتشر شده است.
مــاه پیش بود که »عمران خان« گفت دولتش با یک توطئه ای آمریکایی 
توسط پارلمان پاکســتان عزل و دولتی وارداتی با حمایت آمریکا جانشین او 
شــده است. از آن موقع تاکنون طرفداران »عمران خان« چندین بار دست به 
تظاهراتی زدند که برخی از آنها شدیداً ضدآمریکایی بود. حاال برخی رسانه های 
پاکســتان اعالم کرده اند اندکی پس از تصمیم دولت برای توقف »راهپیمایی 
آزادی« حزب تحریک انصاف، هواداران عمران خان، وزیر کشــور پاکســتان 
در اقدامی ارتش را برای امنیت منطقه قرمز در اســالم آباد فراخوانده اســت. 
به گزارش فــارس، درگیری هایی نیز بین طرفداران عمــران خان و مأموران 
امنیتی به وقوع پیوســته و دستگیری هایی نیز انجام شده است. به گفته این 
منابع، نیروهای ارتش در مقر نخست وزیری، دادگاه عالی و دیگر ساختمان های 
حساس دولتی در منطقه مستقر خواهند شد. این منابع گفتند تمامی تمهیدات 
امنیتی به ارتش واگذار خواهد شــد. مقامات پاکستان می گویند به طرفداران 
حزب تحریک انصاف اجازه راهپیمایی به ســمت اسالم آباد را نمی دهند تا از 
هرج و مرج در کشــور جلوگیری شود. »رانا ثناء اهلل« وزیر کشور پاکستان در 
یک کنفرانس مطبوعاتی که توســط رهبران احزاب ائتالف برگزار شد، گفت: 
شــرکت کنندگان در این راهپیمایی طوالنی متوقف خواهند شــد. وی افزود: 
»کابینــه فدرال تصمیم گرفته به حزب تحریک انصــاف PTI مجوز برگزاری 

راهپیمایی طوالنی با هدف جلوگیری از گسترش فتنه و فساد را ندهد.«
قرار اســت فردا ۲۵ مارس، طرفداران حزب تحریک انصاف در حمایت از 
عمران خان و مخالفت با دولت فعلــی، راهپیمایی بزرگی به نام »راهپیمایی 

آزادی« به سمت اسالم آباد برگزار و در پایتخت تحصن کنند.

ارتش آمریکا برای حل بحران شیر خشک وارد میدان شده است

مقاومت عراق خبر داد

 فتنه جنگی در عراق 
با محوریت مسرور بارزانی

  پاکستان در آشوب؛ 
هواداران عمران خان با پلیس درگیر شدند

سرویس خارجی-
 »هنری کیسینجر« در آستانه نودمین روز جنگ 
اوکراین و در اجــالس »داووس« با بیان اینکه »غرب 
باید از تالش برای وارد آوردن شکســت ویرانگر به 
روسیه دست بکشــد«، به اوکراین پیشنهاد داد تا با 
دادن امتیاز ارضی بــه روس ها، به اتمام جنگ کمک 

کند؛ به عبارتی، رسما شکست را بپذیرد!
جنگ اوکراین امروز وارد نودمین روز خود می شــود و 
هر روزی که می گذرد، بر تعداد غربی هایی که به این نتیجه 
می رسند، »ادامه جنگ به صرفه نیست«، افزایش می یابند. 
چند روز پیش رئیس جمهور فرانســه با نیم نگاهی به تبعات 
ســنگین سیاسی و اقتصادی ادامه این جنگ بر کشور خود، 
به زلنسکی پیشنهاد داد که با دادن بخشی از خاک خود، قال 
قضیه را بکند. پیشــنهادی که خشم زلنسکی را برانگیخت. 
چند روز بعد خبر رســید ناتو نیز چنین پیشــنهادی را به 

اوکراین داد که با واکنش تند این کشور مواجه شد.
حاال خبر رســیده که »هنری کیســینجر« سیاستمدار 
کهنه کار و معروف در آســتانه نودمیــن روز جنگ اوکراین 
همین پیشنهاد را به عنوان راه حلی برای پایان دادن به جنگ 
مطرح کرده است. به نوشته روزنامه »دیلی تلگراف«، »هنری 
کیســینجر« که ســابقا وزیر خارجه آمریکا بوده، دوشنبه در 
جریــان مجمع جهانی اقتصاد در داووس ســوئیس گفته که 
»اوکراین باید پیش از آنکه تغییرات و تنش های فاحش ایجاد 
شود که نتوان به ســادگی بر آنها غلبه کرد، مذاکرات را آغاز 
کند... به لحاظ ایده آل، نقطــه تعیین کننده و حدفاصل باید 
بازگشت به وضعیت پیشین باشــد. دنبال کردن جنگ فراتر 
از آن مرحله، درباره آزاد ســازی اوکراین نخواهد بود، بلکه به 
معنای جنگ جدیدی علیه خود روســیه اســت...برای غرب 
مرگبار خواهد بود که در حال و هوای همین لحظه غرق شود 
و موقعیت قدرت روسیه در اروپا را به دست فراموشی بسپارد.« 
براساس گزارش دیلی تلگراف، او با این توضیح که روسیه 
برای بیش از چهار قرن »بخش اساسی اروپا« بوده، تاکید کرد 
رهبران اروپایی نباید »از روابط بلندمدت غافل شوند« چون 
در غیر این صورت خطر قرار دادن روسیه در یک اتحاد دائمی 
با چین را ایجاد می کنند... امیدوارم که اوکراینی ها، شجاعتی 

را که به نمایش گذاشته اند، با ِخرد همراه کنند.«
وی کــه در ایــن اجــالس از طریق ویدئــو کنفرانس 

ســخنرانی می کرد اضافه کرد: »به نظر من حرکت به سمت 
مذاکرات و صلح باید در دو ماه آینده آغاز و نتیجه تا قبل از 
شروع پیامدها و مشکالت، مشخص شود...تشکیل یک دولت 
بی طرف در اوکراین به عنوان پل ارتباطی بین روسیه و اروپا، 
هدف اصلی در شــرایط کنونی اســت و نتیجه ایده آل این 
خواهــد بود که اوکراین یک دولت بی طرف را به عنوان پلی 

بین روسیه و اروپا جایگزین کند.«
50 موشک هسته ای جدید غول پیکر

خبر دیگــر اینکه رئیس آژانس فضایی روســیه از تولید 
۵۰ موشک جدید هســته ای خبر داد که ناتو آنها را شیطان 
۲ و نوعی تهدید هســته ای علیه غرب توصیف کرده اســت. 
»دیمیتری روگوزین«، رئیس آژانس فضایی دولتی روســیه 
)روسکوســموس( در توئیتی با بیان این که این موشک ها به 
ارتفاع یک ساختمان 14 طبقه هســتند، اعالم کرد مراحل 
آماده  سازی موشک های »ســارمات« به زودی پایان خواهد 
یافت.این در حالی است که چندی پیش »یوری بوریسوف« 
معاون نخست وزیر روسیه از گسترش و آزمایش نسل جدیدی 
از موشک های مافوق صوت در این کشور خبر داد.رئیس آژانس 
فضایی دولتی روســیه گفت: »پیشــنهاد می کنم متجاوزان 
مؤدبانه تر با ما گفت وگو کنند.«رئیس آژانس فضایی روسیه با 
انتشــار تصاویر آزمایش این موشک تأکید کرد »سارمات ۲« 

بی شک قوی ترین موشک هسته ای جهان خواهد بود.

در ایــن تصاویر حفــره ای به عمق ۸ متــر و قطر ۲۰ 
متر نشــان داده شــده که بر اثر آزمایش موشــک سارمات 
۲ در محدوده منطقه آزمایش موشــکی »کورا« در منطقه 
»کامچاتکا« در روســیه ایجاد شده است.دیمیتری روگوزین 
همچنین چندی پیش اعالم کرد که روسیه قصد دارد اولین 
واحد نظامی مجهز به موشــک های بالستیک »سارمات« با 
قابلیت حمل کالهک هسته ای را حداکثر تا پاییز سال جاری 

مستقر کند.
تقویت روابط با چین

وزیر خارجه روسیه نیز با اشــاره به لزوم تقویت روابط 
مسکو با پکن، گفت برای تأمین امنیت اقتصادی باید واردات 
کاالهای غربی متوقف شــود. به گزارش فارس، »ســرگئی 
الوروف« وزیــر امور خارجه روســیه بامداد سه شــنبه در 
اظهاراتی گفت: »روســیه تنها به خود و کشــورهایی متکی 
خواهد بود که ثابت کرده اند قابل اعتماد هستند و راه دیگران 
را دنبال نمی کنند«به نوشــته وبگاه شــبکه »اسکای نیوز«، 
وی در این باره توضیــح داد: »ما باید واردات کاال از غرب را 
متوقف کنیم تا امنیت اقتصادمان تامین شود«این دیپلمات 
ارشد روســی درباره روابط مســکو-پکن نیز اظهار داشت: 
»روابــط اقتصادی با چین پــس از مواضع دیکتاتوری غرب 
با سرعت بیشتری تقویت خواهد شــد«الوروف در واکنش 
اظهارات ضد روسی مقام های کشــورهای اروپایی و آمریکا 

تاکید کرد: »سیاســتمداران غربی که می گویند روسیه باید 
شکســت بخورد، اطالعــات کمی در مورد تاریخ کشــور ما 
دارنــد«وی همچنین افزود: »اگر غــرب بخواهد ثبات را به 

روابط بازگرداند، روسیه نیز به آن فکر خواهد کرد«
معاون سابق ناتو: اردوغان ناتو را گروگان گرفته است

 یک مقام سابق ناتو نیز با انتقاد از موضع رئیس جمهور 
ترکیه درباره عضویت ســوئد و فنالند در این ائتالف گفت، 
او تمامــی اعضای ناتو را گروگان گرفته اســت. »اســتفانی 
بابســت« معاون ســابق دبیرکل ناتو در امور دیپلماســی 
عمومی، در مصاحبه ای با شــبکه دولتی »اس وی تی« سوئد 
در مورد درخواست عضویت این کشور در ناتو و مخالفت های 
ترکیه گفت، ســایر متحدان باید برای رئیس جمهور ترکیه 
روشــن کنند که او ســوئد و فنالند و همه ۳۰ کشور دیگر 
متحد ناتــو را به  برای اهداف ملی خود گروگان می گیرد.به 
گزارش وبگاه »بیانت« بابست درباره اظهارات »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه فنالند و سوئد 
مانند مهمانخانه های سازمان های تروریستی هستند، گفت، 
او قبال  نیز از این ســخنان استفاده کرده  و این پیام جنبه 
مصرف داخلــی در ترکیه  با توجه به انتخابات این کشــور 
دارد.وی افزود: »من کاماًل مطمئن هســتم که این مشــکل 
حل خواهد شــد، اما مطمئناً چند هفتــه در پیش روی ما 
خواهد بود که مملو از دیپلماســی بحران و برخی تحوالت 
اســت. بنابراین، این کار آسانی نخواهد بود.«این مقام سابق 
ناتــو افزود، اردوغــان انتخابات را پیــش رو دارد ووضعیت 
اقتصادی ترکیه بسیار وحشتناک است. بنابراین، او می خواهد 
رهبری  خود را نشان دهد. او می خواهد نشان دهد که یک 
رهبر اســت. او از فنالند و سوئد برای رساندن پیام های خود 

استفاده می کند. 
فنالند و ســوئد در  1۵ می )۲۵ اردیبهشت ماه( رسماً  
درخواست خود برای عضویت در ناتو را ارائه دادند اما با این 
حال برای پذیرفته شــدن در این ائتالف امنیتی به حمایت 
۳۰ کشــور عضو ناتو نیــاز دارند و تاکنــون عالوه بر ترکیه، 
رئیس جمهور کرواســی نیز با عضویت این دو کشور در ناتو 
مخالفت کرده اند.دو کشور اروپایی فوق می گویند که در پی 
حمله روســیه به اوکراین، امنیت آنها به خطر افتاده است و 
به همین دلیل لزوم پیوســتن به ناتو را به منظور حفاظت از 

سرزمین خود ضروری می بینند.

بحرینی ها، به مناســبت پنجمین ســالروز حمله ماموران امنیتی 
به تحصن مسالمت آمیز حامیان آیت اهلل »عیســی قاسم«، برای اعالم 

همبستگی با رهبر معنوی انقالب بحرین راهپیمایی کردند.
 صدها نفر از مردم بحرین شامگاه دوشنبه به مناسبت پنجمین سالروز فاجعه 
الدراز با راهپیمایی تا مقابل منزل آیت اهلل عیســی قاســم در شهرک شیعه نشین 
الدراز در شــمال غرب بحرین، همبستگی خود را با رهبر معنوی انقالبشان اعالم 
کردند. شــرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل پالکاردها و پارچه نوشته ها و 
سر دادن شــعار ضمن اعالم حمایت خود از آیت اهلل عیسی قاسم اشتیاق خود را 
برای بازگشــت وی به وطنش نشان دادند و با رهبر انقالب خود و شهدای فاجعه 
الدراز و دیگر شهدای انقالب بحرین تجدید پیمان کردند. در همین حال جمعی از 
شهروندان بحرینی هم با حضور بر سر مزار شهدای فاجعه الدراز یاد آنها را گرامی 
داشتند. بیست و سوم ماه مه سال ۲۰1۷ )برابر با دوم خرداد سال 1۳96( ماموران 
رژیم آل خلیفه با حمله به تحصن مســالمت آمیز شــهروندان بحرینی در میدان 
الفداء شــهرک شیعه نشــین الدراز که برای اعالم حمایت و همبستگی با آیت اهلل 
عیسی قاسم در نزدیک منزل وی برگزار شده بود، ۲۸۵ نفر را بازداشت و پنج نفر 
را به شهادت رســاندند. به گزارش فارس، انجمن ملی اسالمی الوفاق بحرین هم 
به مناسبت ســالروز فاجعه الدراز در پیامی که در حساب کاربری خود در توئیتر 
منتشــر شده است، اعالم کرد: »شهدای فاجعه الدراز بزرگ ترین گواه بر مجموعه 

جرایم بزرگی هستند که رژیم آل خلیفه علیه ملت بحرین مرتکب می شود.«

در جریان نشست چهار روزه داووس که از یکشنبه آغاز به کار کرده 
است، رهبران جهان و رؤسای شرکت های بزرگ اقتصادی نسبت به ورود 

جهان به رکود بزرگ اقتصادی هشداد دادند.
مجمع بین المللی اقتصادی »داووس« پــس از برگزاری فعالیت های خود در 
دو سال گذشــته به صورت ویدئویی به دلیل همه گیر شدن ویروس کرونا، از روز 
یکشنبه نشست خود را به صورت حضوری آغاز کرده است. در این نشست روسیه 
حاضر نیســت و انتظار می رود بحث جنگ اوکراین بر کل مطالب مورد بحث سایه 
بیفکند. از سوی دیگر در نشست امسال تهدیدات بی شمار در عرصه اقتصاد جهانی، 
در صدر نگرانی های ثروتمندان جهان قرار گرفته و برخی نسبت به خطر رکود در 
سراسر جهان هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اجالس در شرایطی 
آغاز شده که تورم در اقتصادهای مهم مثل آمریکا انگلیس و اروپا در باالترین سطح 
قرار دارد.این افزایش قیمت ها، اعتماد مصرف کنندگان را تضعیف کرده و بازارهای 
مالی جهان را متزلزل ســاخته و بانک های مرکــزی از جمله در آمریکا را وادار به 
افزایش نرخ بهره کرده است. بر اساس این گزارش عواقب حمله روسیه به اوکراین 
نیز بــر بازارهای نفت و موادغذایی و قرنطینه های مرتبط با کووید در چین، بدون 
آنکه پایان مشــخصی را بتوان برای آنها متصور شد، این یاس و ناامیدی را تشدید 
کرده است. به گزارش ایسنا »رابرت هابک«، معاون صدراعظم آلمان در این نشست 
گفت: »ما حداقل چهار بحران داریم که در هم تنیده شــده اند. ما تورم باال داریم... 
بحران انرژی داریم... فقر غذایی داریم و بحران آب و هوایی. و اگر ما فقط روی یکی 
از این بحران ها تمرکز کنیم، نمی توانیم مشکالت را حل کنیم. اما اگر هیچ یک از 
مشکالت حل نشوند، واقعاً می ترسم که با یک رکود جهانی مواجه شویم که تأثیر 

فوق العاده ای بر ثبات جهانی داشته باشد.«
»کریستالینا جورجیوا«، مدیرعامل صندوق بین المللی پول نیز روز دوشنبه در 
نشســت »داووس« گفت که جنگ، شرایط سخت تر مالی و شوک های قیمتی به 
 ویژه برای موادغذایی، به وضوح چشــم انداز را تیره  و تار کرده است. با این حال او 
رکود را پیش بینی نکرد. صندوق بین المللی پول )آی ام اف( ماه گذشــته چشم انداز 
رشد جهانی خود را برای دومین بار در سال جاری میالدی کاهش داد و به جنگ 
اوکراین و تورم به عنوان »خطری واضح و فعلی« برای بســیاری از کشورها اشاره 
کرد.در جریان این نشســت، از »جورجیوا« پرسیده شــد که آیا او انتظار رکود را 
دارد یا خیر. این مقام صندوق بین المللی پول پاســخ داد:» نه در این مرحله. البته 
این بدین معنا نیســت که چنین چیزی بعید باشد.«کریستین الگارد، رئیس بانک 
مرکزی اروپا نیز هشدار داده است که رشد و تورم در مسیرهای متضادی قرار دارند، 
زیرا فشــارهای فزاینده قیمت ها فعالیت های اقتصادی را محدود می کند و قدرت 

خرید خانوارها را از بین می برد.

سرویس خارجی- 
گروه های مقاومت با فراخواندن شهروندان فلسطینی خواستار حضور 
پرقدرت در مسجداالقصی جهت جلوگیری از برگزاری مراسم توهین آمیز 

روز پرچم از سوی صهیونیست ها شده اند. 
چند سالی اســت که در مناطق اشغالی فلسطین گروهی از صهیونیست های 
تندرو و بسیار افراطی راهپیمایی تحت عنوان پرچم را با سروصدای بسیاری برگزار 
می کنند. راهپیمایی روز پرچم از سوی صهیونیست های دو آتشه به مناسبت اشغال 
شرق بیت المقدس در جریان »جنگ شــش روزه« سال 196۷ برگزار می شود و 
در این مراســم که صهیونیســت ها آن را »یوم یروشاالییم« می نامند، بنیادگرایان 
صهیونیســت با در دســت گرفتن پرچم، معموالً از طریق دروازه دمشق از محله 
مسلمانان عبور می کنند و سرودها و شعارهایی در تایید اشغال فلسطین می خوانند. 
صهیونیست های در جریان برگزاری مراسم روز پرچم بدترین و زننده ترین توهین ها 
را علیه دیگر ادیان عنوان می کنند و حتی ســال گذشته هم کیشان خود را نیز از 
برخورد زننده شــان بی نصیب نگذاشتند، هرچند با تجمع و حضور مردم فلسطین 
این مراســم نتوانست به هدف نهایی خود که حضور در مسجداالقصی است برسد 
و در واقع نیمه تمام ماند. امســال هم گروه های مختلف بنیادگرایان صهیونیست 
فراخوان های متعددی را برای برگزاری راهپیمایی روز پرچم اعالم کرده اند. همزمان 
کمیته پیگیری نیرو های ملی و اسالمی فلسطین در بیانیه ای مطبوعاتی نسبت به 
تحرکات صهیونیســت ها هشــدار داده و با فراخواندن شهروندان فلسطینی از آنها 
خواسته است تا مانع برگزاری این مراسم ساختگی توهین آمیز شوند. در بیانیه یاد 
شده گروه های فلسطینی با هشــدار اعالم کردند: »به رژیم اشغالگر درباره عواقب 
هرگونه هجوم یا تجاوزگری به مســجداالقصی یا برپایی هرگونه آیین تلمودی در 
صحن های آن هشدار می دهیم.« در این بیانیه آمده است که سازماندهی به اصطالح 
»راهپیمایی پرچم« و تهدید به هجوم به بخش قدیمی قدس و مســجداالقصی و 
تهدیدات شــهرک نشینان افراطی به ریاست »بن گویر« تروریست مبنی بر هجوم 
به مسجداالقصی در تاریخ ۲9 ماه مه جاری به مثابه کشاندن کل منطقه به سمت 
تنش و تقابل است. این کمیته تاکید کرد: »از توده های ملت فلسطین در همه جا 
می خواهیم که با تالش های اشغالگران برای حمله به مسجداالقصی مقابله کنند و 
با استقرار در مسجداالقصی از آن محافظت کنند و از حق مطلق خود در مقدسات 
اسالمی و مسیحی دفاع کنند. از توده های ملت فلسطین می خواهیم که از اسرا به 
ویژه اعتصاب غذای خلیل عواوده و رائد ریان حمایت کنند و از سازمان های حقوق 
بشــری در جهان می خواهیم برای آزادی آنها به اشغالگران فشار بیاورند و پرونده 

بازداشت اداری را که سیاستی نژادپرستانه است ببندند.«
 آسوشیتدپرس: شیرین ابوعاقله ترور شد 

همچنین روز ســه شــنبه بخش دیگری از جنایات صهیونیست ها افشا شد و 
این بار افشــای این جنایت از ســوی خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس صورت 
گرفت. آسوشــیتدپرس اعالم کرده شــیرین ابوعاقله با گلوله های شلیک شده از 
تفنگ نظامیان صهیونیســت ترور شده و براین اساس، این خبرگزاری ادعای رژیم 
صهیونیســتی در زمینه اینکه نظامیانش ابوعاقله را هدف قرار نداده اند، کاماًل زیر 
ســؤال برده است. نکته قابل توجه آن است که نتیجه این تحقیق و تایید شهادت 
خبرنگار فلسطینی با گلوله صهیونیســت ها این بار از سوی یک خبرگزاری غربی 
اعالم شــده، هرچند به نظر نمی رســد که دولت های اروپایی و یا آمریکا تصمیمی 

برای اقدام عملی در برابر جنایات صهیونیست ها داشته باشند.

فراخوان بزرگ مقاومت برای حضور در مسجداالقصی 
با هدف جلوگیری از اجرای مراسم پرچم

در اجالس داووس هشدار داده شد
جهان وارد رکود اقتصادی می شود

سرویس خارجی- 
امــارات اگرچه بیش از 7 ســال اســت که با 
حمایت هــای آمریکا، فرانســه، انگلیس و صد البته 
رژیم صهیونیستی مشغول بمباران مردم یمن است، 
اما با قدرتمند شدن انصاراهلل، نماینده این کشور در 
سازمان ملل از شورای امنیت خواسته تا مانع توسعه 

بیشتر توان نظامی بسیار باالی این جنبش شود!
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون نشست های 
متعدد و مختلفی پیرامونی تحوالت بین المللی برگزار کرده 
است، اما نشست روز دوشنبه شورای امنیت به وقت آمریکا 
بــرای اماراتی ها کمی متفاوت از قبل بــود و در آن نماینده 
ابوظبی زبــان گالیه و انتقــادات تنــد از جنبش مقاومت 
انصاراهلل گشــود تا اعالم کند که با وجود بیش از هفت سال 
جنگ و بمباران علیه مردم یمن، ابوظبی بیش از گذشــته 
احســاس ناامنی و تــرس در منطقه دارد. تــرس و نگرانی 
امارات از مقاومت یمن را »النا نسیبه«، نماینده دائم امارات 
در ســازمان ملل در نشست شــورای امنیت بر زبان آورد و 
در این نشســت مدعی شد که انصاراهلل زرادخانه تسلیحاتی 
خود را به ســالح هوشمند مرگبار مجهز کرده است. نسیبه 
در سخنان خود با درخواست از شورای امنیت برای متوقف 
 کردن انصاراهلل یمن و بدون اشاره به جنگ و تجاوز دامنه دار 
ائتالف ســعودی علیه مردم یمن گفت: »قبل از اینکه وارد 
آینده اســفبار شــویم از شــورای امنیت می خواهیم تدابیر 

سختی در قبال توسعه سامانه های هوش مصنوعی و پهپادها 
بــه کار گیرد.« وی ضمن اعالم این موضوع که ســالح های 
صنعاء به شــکل فزاینده ای در حال توسعه است، هشدار داد 
که ممکن اســت در آینده نزدیک دســته ای از پهپادها در 
حمالت برون مرزی مشــارکت کنند که از فناوری شناسایی 
چهره و دیگر ویژگی های هوش مصنوعی برخوردار باشــند. 
البته ترس اماراتی ها از توان پهپادی و تکنولوژی های جدید 
نظامی مقاومت یمن چندان هم بی ربط نیســت و زمستان 
ســال گذشته اندیشکده »موسسه واشــنگتن برای سیاست 
خاورنزدیــک«، انصاراهلل یمن را حــزب اهلل جدید در جنوب 
شبه جزیره عربستان نامید و گفت: »پس از چند سال جنگ 
میزان تکامل توانایی پهپادی، موشکی و راکت های کوتاه برد 

نیروهای یمنی از ســوی کارشناسان ســازمان ملل، دولت 
آمریکا و بسیاری از متخصصان مورد تایید قرار گرفته است.« 
طبق تحلیل موسسه واشــنگتن، انصاراهلل در مسیر تکامل 
صنعت موشکی یمن نشان داد با استفاده از این سیستم ها، 
صنعت نظامی کوچک اما موثری را برای خود توسعه داده که 

همچنان در حال رشد است.
آتش بازی عربستان با آتش بس

علیرغم اینکه ســازمان ملل از بیش از یک ماه گذشته 
مدعی برقراری آتش بس در یمن شــده، امــا در تمام این 
مدت ائتالف متجاوز سعودی با بمباران متعدد شهرهای یمن 
و نقض آتش بس نشــان داده اســت که ارزشی برای جان 

انسان ها قائل نیست. 

در عین حــال ارتش و کمیته های مردمی یمن در برابر 
نقض آتش بس در یمن دست بسته نبوده و بامداد سه شنبه 
یمنی ها موفق به سرنگون کردن یک پهپاد متعلق به ائتالف 
سعودی شــدند. روز سه شنبه نیز ســرتیپ یحیی سریع، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن ســرنگونی پهپاد متعلق به 
عربستان ســعودی در شمال یمن را تائید کرد و در حساب 
توئیتری خود گفت: »پدافنــد ارتش یمن یک فروند پهپاد 
متعلق به نیروی هوایی عربســتان ســعودی را حین انجام 
مأموریت خصمانه و جاسوسی که نقض توافق آتش بس دو 
ماهه است، در منطقه مرزی نجران شناسایی و منهدم کرده 
اســت.« سریع گفت که در این عملیات موفق پرنده متجاوز 
ســعودی با موشــک بومی زمین به هوا سرنگون شده و در 
آینده، ویدیو و تصاویر این عملیات و جزئیات پهپاد سرنگون 
شده را منتشر خواهد کرد. این سومین پهپاد است که ارتش 
یمــن طی یک هفتــه منهدم می کنــد و فرماندهان ارتش 
یمن نســبت به نقض تعهدات عربستان سعودی در جریان 
آتش بس هشــدار داده اند. ارتش یمن به صورت مشخص و 
موردی اعالم نکرده که در برابر نقض آتش بس ســعودی ها 
چه برنامه ای را در پیش دارد، اما پیشــتر یمنی ها موفق به 
هدف قرار دادن اهدافی در عمق خاک عربستان شده اند و به 
نظر می رسد نقض آتش بس از سوی ائتالف سعودی در واقع 
بازی خطرناک آنها با آتش در یمن است و چه بسا این آتش 

باردیگر دامن مناطقی از عربستان سعودی را بگیرد.


