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كوتاه از سراسر جهان

مکرون: غرب  برای جلوگیری از جنگ با روسیه، تسلیحات راهبردی به اوکراین نمی دهد

 افسر سابق »سیا«: تروریسم، محصول سیاست های آمریکا است
 فارس: یک افس���ر سابق سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )سیا( با اشاره به دست داشتن واشنگتن 
در هرج ومرج افکنی ها در خاورمیانه، تصریح کرد که 
سیاست های خارجی آمریکا باعث ایجاد تروریسم 
در این منطقه از جهان شده است. »جان کریاکو« در 
گفت و گو با شبکه »العربی«، سیاست های آمریکا را 
به باد انتقاد گرفت و افزود: سیاست خارجی آمریکا 
باعث ایجاد تروریسم می شود و دیگران را به تندروی 

و دشمنی با این کشور ترغیب می کند.  
جایزه آمریکا برای اطالعات درباره حامی مالی حزب اهلل

 ابنا: آمریکا برای کسب اطالعات درباره فردی که او را یکی از بزرگترین 
حامیان مالی جنبش حزب اهلل لبنان خوانده، جایزه تعیین کرد. واشنگتن برای ارائه 
اطالعات درباره این فرد به نام »محمد جعفر قصیر«، 10 میلیون دالر جایزه تعیین 
کرده است.وزارت خارجه آمریکا مدعی شده که این فرد از طریق قاچاق، به تأمین 

مالی حزب اهلل لبنان کمک می کند. 
نامگذاری خیابان »جمال خاشقچی«  در واشنگتن پیش از سفر 

بایدن به ریاض 
 ایرنا: خیابان روبه روی س���فارت عربس���تان در واشنگتن پیش از سفر آتی 
»بایدن« به ریاض، به نام »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار سعودی به قتل رسیده به 

دست ماموران حکومت سعودی تغییر نام داد.
 به گزارش منابع،  اندک زمانی پس از اعالم زمان سفر »جو بایدن« رئیس 
جمهوری آمریکا به ریاض، خیابانی که در اواخر سال 1۳۹۹ از سوی شورای شهر 
»واشنگتن دی. سی« به عنوان »جمال خاشقچی« پیشنهاد شده بود، رسما تایید شد و از 
این پس این خیابان که سفارت عربستان در آن قرار دارد، با همین نام خوانده می شود.  
»گاردین« در این رابطه نوشت: خاشقچی ۵۹ ساله، تبعه آمریکا و روزنامه نگار نشریه 
واشنگتن پست، در اکتبر سال ۲01۸ در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول 
 »تکه تکه« شد؛ نهادهای اطالعاتی آمریکایی بر این باورند که قتل وی به دستور

 بن سلمان ولیعهد عربستان صورت گرفته است. 
   انگلیس »آسانژ« را به آمریکا تحویل می دهد

 مه���ر: دولت انگلیس اعالم کرد که پس از بررس���ی آراء دادگاه های 
بدوی و عالی این کشور درباره بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس، حکم 
استرداد وی اکنون قطعی شده است. مقامات انگلیس اعالم کردند که دولت 
این کشور با استرداد »جولیان آسانژ« به آمریکا موافقت کرده است. آسانژ در 
پی این تصمیم ممکن است درخواست تجدیدنظر به دادگاه عالی لندن ارائه 
کند؛ با این حال اگر درخواست تجدیدنظر او رد شود، باید ظرف ۲۸ روز به 
ایاالت متحده مسترد شود. گفتنی است این بنیانگذار ویکی لیکس، به اتهام 

جاسوسی با 1۷۵ سال زندان مواجه است.
    »علی اف«: با ارمنستان برسر ادعاهای ارضی، مقابله به مثل می کنیم

 ایسنا: رئیس جمهوری آذربایجان نسبت به 
ادعاهای ارضی ارمنس���تان بر سر قره باغ هشدار 
داد. اله���ام عل���ی اف گفت، اگر ایروان به چالش 
کشیدن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ادامه 
دهد باکو مقابله به مثل خواهد کرد. او اس���تدالل 
کرد که این باکو اس���ت که مبنایی تاریخی برای 
زیر س���وال بردن قلمرو ارمنستان دارد. علی اف 
گفت: تاریخ سده گذشته به وضوح نشان می دهد 
که دولت ش���وروی س���ابق منطقه تاریخی زنگزور را در 1۹۲0 از جمهوری 
آذربایجان گرفته و به ارمنس���تان داد، در نتیجه اگر ارمنس���تان بر سر قره باغ 
ادعای مالکیت کند، پس چرا جمهوری آذربایجان نباید همین کار را در قبال 

زنگزور غربی انجام دهد.
  تیراندازی در کلیسای»وستاویا هیلز«ایالت آالبامای آمریکا

 فارس: منابع خبری از وقوع تیراندازی در کلیسایی در ایالت آالباما خبر 
دادند. رسانه های آمریکا گزارش دادند که سه نفر در منطقه »وستاویا هیلز« در 
ایالت »آالباما« هدف تیراندازی قرار گرفتند. گفته می ش���ود این تیراندازی در 
کلیسای اسقفی »سینت استفن« اتفاق افتاد. پلیس ضمن تأیید اینکه چندین نفر 
مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، گفت که ضارب دس���تگیر شده اما پلیس در 
حال جستجوی محل برای پاکسازی منطقه از تهدیدهای احتمالی دیگر است. 

اخبار تکمیلی اعالم خواهد شد.
 چین سومین ناو هواپیمابر خود را به آب انداخت

 ایسنا: پکن دیروز یک ناو هواپیمابر پیشرفته را که در داخل چین طراحی 
و تولید شده است، به آب انداخت؛ رویدادی که یک نقطه عطف نظامی مهم 
محسوب می شود. سومین ناو هواپیمابر چین با نام »فوجیان« که از استانی به 
همین نام، نامگذاری شده است، از بندری در شانگهای به آب انداخته شد. 
این ناو به دو ناو هواپیمابر دیگر که قباًل وارد خدمت شده اند یعنی »لیائونینگ« 

و »شاندونگ« می پیوندد که اواخر سال ۲01۹ راه اندازی شدند.  

 سرویس خارجی: رئیس جمهوری 
فرانسه که به کی یف رفته بود، اعالم 
کرد کشورهای غربی به طور غیررسمی 
توافق کرده اند برای جلوگیری از جنگ 
با روسیه، هواپیما و تانک به اوکراین 

تحویل ندهند.
 امانوئل مکرون رئیس جمهوری 
فرانسه، اوالف شولتس صدراعظم 
آلمان، ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا 
و »کالئوس لوهانیس« رئیس جمهوری 
رومانی با قطار وارد اوکراین شدند و 
با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری 
اوکراین دیدار کردند. این چهار مقام 
از مرکز شهر کی یف، پایتخت اوکراین 
بازدید کردند.  مکرون در جریان این 
سفر به زلنسکی گفت: شما از یک 
توافق غیررسمی صحبت می کنید، اما 
این موضع تقریباً رسمی شرکای ناتو 
است. ما به اوکراین کمک می کنیم 
تا از خود دفاع کند، اما وارد جنگ 
با روسیه نمی ش���ویم. وی افزود: 
توافق شده که تسلیحات ویژه مانند 
هواپیماهای جنگی یا تانک عرضه 
نش���ود و زلنسکی از این توافق آگاه 
اس���ت. وی اما گفت که کشورش 
قصد دارد سامانه های هویتزر پیشرفته 
بیشتری موسوم به "قیصر" به اوکراین 
بده���د. پیش از این نیز منابع اعالم 
کرده بودند که کشورهای غربی با ارائه 
تانک و هواپیماهای جنگی به اوکراین 
مخالف هستند. مکرون همچنین در 
این دیدار حمایت خود را از قطعنامه 
ش���ورای امنیت سازمان ملل که به 
رف���ع محاصره بنادر اوکراین کمک 
می کن���د، ابراز کرد. وی گفت: ما بر 
روی اقدامات���ی توافق کردیم که به 
اوکراین اطمینان می دهد این کشور 

بخش���ی از خانواده اروپایی است و 
اوکراین می تواند روی ما حساب کند 
و آین���ده اروپا به آنچه در اوکراین 

اتفاق می افتد بستگی دارد. او گفت: 
فرانس���ه، آلمان، ایتالیا و رومانی از 
اعطای فوری وضعیت نامزد عضویت 
در اتحادیه اروپا به اوکراین حمایت 
می کنن���د. مکرون ادامه داد: حضور 
من در کی یف پیام همبستگی اروپا 

با زلنسکی است.  رئیس جمهوری 
فرانسه در ادامه گفت، اوکراین باید 
به تنهایی درباره اعطا یا عدم اعطای 

امتیازات از جمله امتیازات ارضی به 
روسیه برای پایان جنگ تصمیم گیری 
کند. صدراعظم آلمان نیز در این سفر 
تاکید کرد، تحریم ها علیه روسیه بدون 
توافق با اوکراین لغو نخواهند شد. 
اوالف ش���ولتس گفت: تا زمانی که 

مسکو با کی یف به یک توافق صلح 
قابل قبول از نظر هر دو طرف نرسد، 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه 

لغو نخواهند ش���د. وی افزود: اینکه 
از نظ���ر اوکراین چه توافقی عادالنه 
خواهد بود توسط این کشور مشخص 
می شود. نخست وزیر ایتالیا هم در سفر 
به کی یف تاکید کرد، ایتالیا می خواهد 
اوکراین عضو اتحادیه اروپا شود. ماریو 

دراگی گفت: مهم ترین پیام سفر ما 
این است که ایتالیا می خواهد اوکراین 
در اتحادیه اروپا عضو ش���ود و در 

جلسه آتی شورای اروپا این موضع را 
حفظ خواهد کرد. وی افزود، اوکراین 
نمی توان���د با یک قدم به عضویت 
اتحادیه اروپا درآید، بلکه باید یک 
مسیر و روند را طی کند. خبر دیگر 
اینکه اوکراین رسما نامزد عضویت 

در اتحادیه اروپا شد. کمیسیون اروپا 
اعالم کرد که پیش���نهاد کرده است 
اوکراین نامزد عضویت برای پیوستن 
به اتحادیه اروپا شود. »اورسوال فون 
در الین« رئیس کمیسیون اروپا گفت 
که باید از اوکراین به عنوان یک کشور 
نامزد استقبال کرد. رئیس کمیسیون 
اروپا در جمع خبرنگاران اعالم کرد 
که کی یف گام های مهمی در فعال 
سازی اقتصاد خود و یکپارچه شدن 
در بازار واحد اروپا برداشته است و 
باید از اوکراین به عنوان یک کشور 
نامزد استقبال کرد. با این حال، وی 
تاکید کرد که کارهای مهم دیگری 
باقی مانده است. از سویی دبیرکل ناتو 
با این ادعا که اوکراین تهدیدی علیه 
روسیه نیست، گفت که این سازمان 
همچنان به حمایت از کی یف ادامه 
خواهد داد. »ینس استولتنبرگ« درباره 
حمایتهای این س���ازمان از اوکراین 
ادعا کرد که مجهز کردن این کشور 
به سالح، برای دفاع از خود در برابر 
روسیه است.  استولتنبرگ گفت: ما 
تعهد اخالقی به کشور و ملتی داریم 
که از حق خود برای تعیین سرنوشت 
دفاع می کند. در خبری دیگر ارتش 
روسیه، دو نظامی سابق آمریکایی را 
که در حال نبرد با نیروهای روس���یه 
در اوکراین بودند، دستگیر کرد. در 
رویدادی دیگر رسانه های غربی از 
وقوع آتش سوزی مهیب در بزرگترین 
میدان گازی روس���یه خبر دادند که 
علت آن هنوز نامشخص است. در 
خبری مرتبط،  سخنگوی کاخ کرملین 
گفت، به دلیل حمله سایبری، سخنرانی 
بسیار مهم رئیس جمهوری روسیه 

به تأخیر افتاد.  

تقویم اطالعات
 شنبه 28 خرداد 1401

18 ذی القعده  1443- 18 ژوئن   2022
ظهر شرعي

غروب آفتاب
اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پایان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(
طلوع آفتاب )فردا(

 13 و 05  دقیقه
20 و 23   دقیقه 
20 و 44   دقیقه
00 و 12   دقیقه
 4  و 02    دقیقه
5  و  48  دقیقه

همزمان با تنش ها میان کش���ورهای غربی و روس���یه بر س���ر 
اوکراین، »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانس���ه، »اوالف شولتز« 
صدراعظم آلمان، »ماریو دراگی« نخست وزیر ایتالیا و »کالئوس لوهانیس« 
رئیس جمهوری رومانی در اقدامی هماهنگ به کی یف س���فر کردند. 

سفر سران این چهار کشور اروپایی به منظور نشان دادن حمایت آنها 
از اوکراین، با قطار انجام ش���د. از س���ویی »سی ان ان« گزارش داد که 
همزمان با ورود سران این چهار کشور، صدای آژیر خطر حمله هوایی 

در کی یف به صدا درآمد.

سفر رهبران 4 کشور اروپایی با قطار به کیف برای اعالم همبستگی با اوکراین

 مقتدا صدر و حزبش 
از فرایند سیاسی عراق خارج شدند

 سرویس خارجی: سید »مقتدا صدر« رهبر جریان صدر عراق پس از تداوم 
ناکامی ها جهت تشکیل دولت در پی بن بست سیاسی ایجاد شده،  با صدور بیانیه 
ای خروج خود و جریان متبوعش را از فرایند سیاسی این کشور اعالم کردتا تا 

شرایطی سیاسی در این کشور بحران زده بیش از پیش پیچیده تر شود. 
پس از استعفای اعضای فراکسیون صدر از پارلمان عراق، رهبر جریان صدر 
نیز خروج خود را از فرایند سیاسی این کشور اعالم کرد. »مقتدا صدر« در بیانیه ای 
خروج خود را از فرایند سیاسی در این کشور اعالم کرد و گفت: من تصمیم به 
خروج از فرایند سیاسی گرفته ام تا تحت هیچ شرایطی با فاسدان نه در دنیا و نه در 
آخرت همراه نباشم.رهبر جریان صدر افزود: می خواهم به عرض شما برسانم که با 
وجود فاسدان،  من در انتخابات آتی مشارکت نخواهم کرد ، این یک عهد بین من 

و خداوند و میان من و شما و مردمم است.
 همزمان، »نوری مالکی«  رئیس ائتالف »دولت قانون« تصریح کرد: تا زمانی 
ک����ه اه����داف و چالش ها فاصله ای ایجاد نکند، ما با ادامه این رویکرد آغوش خود 
را برای همکاری به سوی همه جناح های اسالمی و ملی و مسئول چه در داخل 
پارلمان و چه در خارج آن می گشاییم.وی تأکید کرد: اختالفات ساده و غیر راهبردی 

نباید میان ما فاصله بیندازد .
   هشدار مقاومت عراق به ترکیه

   کتائب »حزب اهلل« عراق ، رئیس ائتالف »دولت قانون« و دبیر کل جنبش 
مقاومت »عصائب اهل الحق« در بیانیه هایی حمالت ترکیه به خاک عراق را محکوم 
کردند.  در چنین شرایطی، در حمله پهپادی ترکیه به  منطقه »سایلو کالر« در استان 

سلیمانیه عراق، یک خودرو هدف قرار گرفت و سه نفر کشته شدند.

 اعتراف پمپئو به مشارکت در ترور سردار سلیمانی  از تریبون سعودی ها
 سرویس خارجی: وزیر خارجه پیشین آمریکا 
بار دیگر و این بار از شبکه سعودی»العربیه« به نقش 
خود در جنایت به شهادت رساندن سردار سلیمانی 

اعتراف و از این اقدام خود دفاع کرد.
 »مایک پمپئ����و« در گفتگوی اختصاصی با 
شبکه خبری »العربیه« سعودی  درباره ترور سردار 
قاسم سلیمانی و حمایت وی از طرح ترور مدعی 
شد: برخی هشدار دادند در صورت کشتن »قاسم 
س����لیمانی«، فرمانده سابق سپاه قدس، جنگ روی 
خواهد داد اما نه تنها جنگی نشد، بلکه این اقدام 
باعث خنثی شدن طرح سلیمانی برای کشتن ۵00  

آمریکایی شد.
 »مایک پمپئو«افزود: خیلی ها به ما می گفتند 
که اگر آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
خارج شود، جنگ روی می دهد، هشدارهای زیادی 
هم وجود داش����ت که اگر آمریکا سفارتش را از 

»تل آویو« به قدس منتقل کند جنگ روی خواهد داد، 
هشداری نیز وجود داشت که اگر به ژنرال سلیمانی 

حمله کنید جنگ صورت می گیرد.
 وی سپس ادامه داد:  ما از بین این ها، یک 
یا دو کار را انجام ندادیم  بلکه ما هر سه کار را 
انجام دادیم و هیچ جنگی روی نداد. وزیر خارجه 
پیش����ین آمریکا ادامه داد: ژنرال سلیمانی درحال 
طراحی برای کشتن ۵00 آمریکایی دیگر بود ما این 
فرصت را داشتیم که این طرح را خنثی کنیم و آن 
را انجام دادیم.پمپئو گفت: ما این فرصت را داشتیم 
تا یک حمله قریب الوقوع به منابع، منافع و نیروهای 
آمریکایی را متوقف کنیم و رئیس جمهوری تصمیم 

گرفت این کار را انجام دهد.
  وی در پاسخ به سوالی درباره تهدید ایران به 
انتقام گرفتن از عامالن ترور سردار سلیمانی گفت: 
اولین بار از توییتر متوجه تهدید ایران برای ترور 

خودم ش����دم ! آنها با این تهدیدات تالش می کنند 
رهبران بعدی آمریکا را متقاعد کنند که آن طوری 

که »مایک پمپئو« رفتار کرد، شما نکنید.
 رئیس اسبق سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( 
در بخش دیگری از این مصاحبه با اش���اره به 
رویک���رد دولت کنونی آمریکا در مذاکره با ایران 
برای بازگشت به توافق هسته ای، اضافه کرد: ما 
نبای���د با ایران مذاکره کنیم که در ازای وعده ای 
زودگذر برای ُکند کردن برنامه غنی سازی و برنامه 

تسلیحاتی، پول بدهیم.
 وی درباره قطعنامه ای که اخیرا توسط آژانس 
بین المللی انرژی اتمی علیه ایران منتشر شد، گفت: 
این قطعنامه ای خوب بود و باید ماه ها پیش منتشر 
می ش����د. پمپئو  در ادامه خواس����تار به کارگیری 
مکانیزمی شد تا اطمینان حاصل شود که ایران به 

پایبندی به NPTباز می گردد.

 انصاراهلل یمن تمدید آتش بس
  با عربستان را پذیرفت

 سرویس خارجی: جنبش انصاراهلل یمن موافقت خود را با تمدید آتش بس با 
عربستان و ائتالف سعودی اعالم کرد.منابع یمنی از موافقت جنبش انصاراهلل یمن 
با تمدید آتش بس دو ماهه با ائتالف سعودی  و عربستان در این کشور در پی 
وساطت و تالش های فرستاده سازمان ملل به این کشور خبر دادند. به گفته آنها 
مذاکراتی در شهر »مسقط« ، پایتخت عمان با حضور فرستاده سازمان ملل برگزار 
شد و نمایندگان یمنی در آن شرکت داشتند.جنبش انصاراهلل ساعاتی بعد اعالم 
کرد: » صنعا« بر اساس وعده های جدی مبنی بر افزایش پروازها و پیشرفت در 
مسئله حقوق ها، تمدید آتش بس با ریاض را پذیرفته است. »حسین العزی«، معاون 
وزیر خارجه یمن در حساب توییتر خود نوشت:  متاسفانه تاکنون تعداد پروازهای 
قبلی یعنی پروازهای قبل از تمدید آتش بس انجام نشده است. وی تصریح کرد:  
اختالل آشکار و بزرگی در آتش بس وجود دارد و عدم تسریع در اصالح این 

اختالل، حق کامل را به صنعا برای بازنگری در موضع خود می دهد.
 در این حال، رهبر جنبش انصاراهلل یمن در سخنانی تاکید کرد : بخش زیادی 
از نبرد دشمن تبلیغاتی و در راستای ایجاد یأس و ناامیدی در میان شهروندان 
یمنی است. »عبدالملک بدرالدین الحوثی« گفت: به لطف خدا »غرور« و »تکبر« 
عربستان و امارات را شکستیم و آنها از تکیه به صهیونیست ها و آمریکایی ها 
دس���تاوردی نداشتند.در چنین شرایطی، برخی نمایندگان دموکرات آمریکایی از 
»بایدن« خواستند تا پیش از سفر به ریاض، به عربستان برای مقابله با انصاراهلل 

یمن تسلیحات پیشرفته بدهد.
 در تحولی دیگر، ۷۸ نفر از عناصر وابسته به ائتالف سعودی، پس از اعالم 
جدای���ی از ای���ن ائتالف به همراه تجهیزات نظامی خود از »مارب« وارد مناطق 

تحت کنترل صنعاء شدند . 

»احمد مسعود«:  مقاومت علیه طالبان همچنان ادامه دارد

 س���رویس خارجی: رهبر جبهه 
مقاومت ملی افغانس���تان در سخنانی 
ب���ر ادامه مقابله با طالبان در پی تداوم 
سماجت ها و رویکردهای غیرمنطقی 
و سیاس���ت های خصمانه این گروه 
تاکید کرد.»احمد مسعود« گفت: طالبان 
هیچ تالش���ی برای کسب مشروعیت 
مردمی نکرده و به پیشنهادهای ما جهت 
برقراری صلح و ثبات نیز بی توجه است.
وی افزود: بارها از طالبان خواسته ایم تا 
مشارکت دیگر گروه ها و اقوام افغانستان 
در س���اختار حکومت این کشور را 

قبول کنند اما آنها این پیش���نهادها را 
رد کردن���د. رهبر جبهه مقاومت ملی 
افغانس���تان تاکید کرد: بر اساس این 
دالیل، ما نیز رویکردمان نسبت به این 
گروه تغییری نکرده است و با توجه به 
شرایط کنونی به مقاومت خود در برابر 
آنها ادامه خواهیم داد.»احمد مسعود« 
اضافه کرد: تغییر موضع جبهه مقاومت 
ملی افغانستان در قبال طالبان به عملکرد 
آتی این گروه )طالبان( در رابطه با مردم 
افغانستان بستگی دارد. وی تاکید کرد: 
من هرگز در هیچ حکومتی در افغانستان 
حضور نداشته و بخشی از سیستم فاسد 

و کشتار در کشورم نبوده ام .
 رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان 
گفت : با روی کار آمدن طالبان امیدوار 
بودم حکومت آنها به دنبال کس���ب 
مش���روعیت مردمی باشد و فرصت 
مشارکت سیاسی را فراهم  کند اما طالبان 
مانع مشارکت تمامی گروها و اقوام شد 
و نظام���ی تمامیت خواه و مخالف با 
ارزش های اسالمی و ملی افغانستان در 
کشور برپا کرد. او گفت: جنگ کنونی 

بر ما تحمیل شد و طالبان هیچ گزینه 
دیگری مقابل ما قرار نداده است.   او 
هدف اساسی مقاومت را دستیابی به 
حکومتی اسالمی دانست که حقوق 
کل مردم افغانستان را رعایت و فرصت 
حضور منصفانه در حکومت و ثبات و 

آرامش را برای همه مهیا کند.
 این رهبر مقاومت افغانستان با 
تاکید بر رفتارهای خودسرانه و فراقانونی 
طالبان خاطرنش���ان کرد : بریدن سر 
بی گناهان، محاکم���ات صحرایی و 
غیرعادالنه و محرومیت زنان و اقوام از 
حقوقشان، نماد حکمرانی طالبان شده 
است. وی همچنین به نیاز همیشگی به 
کمک های بشردوستانه بین المللی اشاره 
ک���رد و گفت: همواره در تالش برای 
برقراری صلح و امنیت در افغانستان 
بوده ام و جنگ با طالبان به رغم تضاد با 
اعتقادات شخص ام بر من تحمیل شده 
اس���ت و برای دفاع از حقوق مردم و 

سرزمینم چاره ای جز دفاع ندارم.
 رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان 
چش���م انداز آینده در سایه حکومت 

طالبان را ناامیدکننده دانس���ت و بیان 
داشت: نسبت فقر در افغانستان به طور 

چشم گیری افزایش یافته است.
     وی در عی���ن حال تصریح 
کرد : در صورت تغییر رویکرد طالبان 
و پذیرش گفتگو و روند سیاس���ی، ما 
نیز به نوبه خود »صلح« را بر »جنگ« 
ترجیح خواهیم داد.  همزمان، نماینده 
چین در س���ازمان ملل گفت:  آمریکا 
عامل ش���کل گیری بحران فعلی در 

افغانستان است.
 از س���ویی  سازمان ملل اعالم 
کرد : مردم این کش���ور، تاریک ترین 
لحظات را در یک نس���ل تجربه می 
کنند. در تحوالت میدانی و امنیتی این 
کش���ور نیز، جبهه مقاومت ملی اعالم 
کرد که نیروهای این جبهه یک بالگرد 
»MI – 1۷« طالبان را در دره  »پنجشیر« 
سرنگون کرده اند.  در این حال انفجار 
تروریس���تی در مسجد» امام صاحب« 
شهرستان قندوز افغانستان به شهادت 
1۲ نمازگزار و زخمی شدن دست کم 

۳0 تن دیگر انجامید.

  وال استریت ژورنال:  اسرائیل حمالتش 
   به سوریه  را با آمریکا هماهنگ می کند 

 س���رویس خارج���ی: روزنامه 
آمریکایی وال استریت ژورنال فاش کرد 
که رژیم صهیونیستی بسیاری از حمالتش 
 به سوریه را با دولت آمریکا هماهنگ 

می کند.
 وال اس���تریت ژورنال ب���ه نقل 
از مقام های فعلی و س���ابق آمریکایی 
تصریح کرد که آمریکا به طور مخفیانه 
بر برنامه های اس���رائیل برای حمله به 
س���وریه نظارت دارد.   این روزنامه 
نوشت: مقام های آمریکایی کمتر درباره 
حمالت هوایی اسرائیل در سوریه اظهار 
نظر کرده اند اما حمالت اسرائیل قبل از 
انجام، توسط مقام های ارشد در سنتکام و 

پنتاگون مورد بررسی قرار می گیرد.
  روزنامه وال اس���تریت ژورنال 
نوشت: دلیل محرمانه ماندن این موضوع 
این است که واشنگتن می خواهد بدون 
درگیر کردن خودش در »جنگ نیابتی 
اسرائیل علیه ایران«، از تل آویو حمایت 
کند.  روزنام���ه آمریکایی افزود: اکثر 
حمالت اس���رائیل مورد تأیید آمریکا 
قرار گرفته اما ارتش آمریکا به اسرائیل 
در انتخ���اب مواضعی که مورد حمله 
قرار می گیرند کمک نمی کند و عالوه 
بر این، همه عملیات های اسرائیل در 
س���وریه هم مورد بررسی آمریکایی ها 

قرار نمی گیرد.  

بدينوس���يله �� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت توليد محو� خو��� (س���هامي عا�) يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� 
جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه �ين شركت بر�� س���ا� مالي منتهي به 1400/12/29 كه �� ساعت 09:00   صبح ��� سه شنبه مو�� 
1401/04/07 �� محل س���الن �جتماعا� شركت س���اپكو ��قع �� كيلومتر 12 جا�� مخصو� كر� كه به منظو� بر�سي حسابها � عملكر� 
س���ا� مالي 1400 برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.  شايا� �كر �ست سهامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �نا� كه مايل به حضو� �� 
مجمع مذكو� مي باشند ال�� �ست جهت ��يافت برگه ���� به جلسه �� ساعت 08:00 صبح هما� ��� با �� �ست ��شتن كا�� ��كسن� كا�� 

شناسايي معتبر � يا �كالتنامه �سمي �� محل شركت ساپكو حضو� بعمل ���ند.
قابل �كر �س���ت طبق ما�� 99 �صالحيه قانو� تجا�� فقط س���هامد���ني حق ���� به مجمع �� ���ند كه برگه ���� به جلسه �� ��يافت كر�� 
 باش���ند. با عنايت به مصوبا� ستا� ملى مديريت بيما�� كر�نا � �بالغيه شما�� 121/166547 مو�خه 1400/10/4 سا�ما� بو�� � ����� 
بها��� به منظو� مش���ا�كت حد�كثر� سهامد���� محتر� �� مجامع عمومى شركت� حضو� كليه سهامد���� به شر� �عايت شيو� نامه ها� 
بهد�ش���تى جديد � ���ئه كا�� ��كس�ن بالمانع مى باش����د. همچنين �� �سته �� س�هامد���� محتر� كه �مكا� حض�و� �� مجمع  ��  ند��ند 
مى تو�نند مجمع مذكو� �� به صو�� �نالين �� طريق س���ايت �سمى شركت به ���� http://www.aparat.com/vamco مشاهد� � 

پرسش ها� خو� �� �� طريق سايت فو� بر�� شركت ��سا� فرمايند.  
دستور جلسه:

1- �ستما� گز��� هيأ� مدير� مربو� به عملكر� سا� مالي منتهي به 1400/12/29 
2-  �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانوني مربو� به عملكر� سا� مالي منتهي به 1400/12/29 
3- بر�سي � تصميم گير� �� خصو� تصويب صو�تها� مالي سا� مالي منتهي به 1400/12/29 

4- �نتخا� حسابر� � با��� قانوني
5- �نتخا� �عضا� هيأ� مدير�

 6- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� شركت
 7- تعيين حق حضو� �� جلسا� �عضا� غيرموظف هيأ� مدير� 

8- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد. 
هيأت مديره شركت توليد محور خودرو(سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
 شركت توليد محور خودرو (سهامى عام) 

ثبت شده به شماره 68730 و شناسه ملى 10101136712 

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
شركت توليد محور خودرو (سهامى عام)

 ثبت شده به شماره 68730 و شناسه ملى 10101136712
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت توليد محو� خو��� (سهامي عا�) يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع 
عمومي فو� �لعا�� ش���ركت كه �� ساعت 10:30  صبح ��� سه ش���نبه مو�� 1401/04/07 �� محل سالن  �جتماعا� شركت ساپكو ��قع �� 
كيلومتر 12 جا�� مخصو� كر� برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.   شايا� �كر �ست سهامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �نا� كه مايل 
به حضو� �� مجمع مذكو� مي باش���ند ال�� �ست جهت ��يافت برگه ���� به جلسه با �� �ست ��شتن كا�� ��كسن� كا�� شناسايي معتبر � يا 

�كالتنامه �سمي �� ساعت 8:00 صبح  جهت ��يافت برگه ���� به مجمع �� محل شركت ساپكو حضو� بعمل ���ند.
قابل �كر �ست طبق ما�� 99 �صالحيه قانو� تجا�� فقط سهامد���ني حق ���� به مجمع �� ���ند كه برگه ���� به جلسه �� ��يافت كر��  باشند.  
با عنايت به مصوبا� س���تا� ملى مديريت بيما�� كر�نا � �بالغيه ش���ما�� 121/166547 مو�خه 1400/10/4 سا�ما� بو�� � ����� بها��� به 
منظو� مش���ا�كت حد�كثر� سهامد���� محتر� �� مجامع عمومى ش���ركت� حضو� كليه سهامد���� به شر� �عايت شيو� نامه ها� بهد�شتى 
جديد � ���ئه كا�� ��كس�ن بالمانع مى باش�د. همچنين �� �سته �� س�هامد���� محتر� كه �مكا� حض�و� �� مجمع �� ند��ند مى تو�نند مجمع 
مذكو� �� به صو�� �نالين �� طريق س���ايت �سمى شركت به ���� http://www.aparat.com/vamco مشاهد� � پرسش ها� خو� �� �� 

طريق سايت فو� بر�� شركت ��سا� فرمايند. 
دستور جلسه: 

1- تطابق �ساسنامه شركت با نمونه �ساسنامه سا�ما� بو�� � ����� بها���
2- تصميم گير� �� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت باشد. 

هيأت مديره شركت توليد محور خودرو (سهامى عام)

مايك پمپئو، وزير خارجه دولت دونالد ترامپ   ديشب در 
مصاحبه اي با ش��بكه سعودي »العربیه« ضمن اعتراف ضمني به 
راهبري عملیات ترور س��ردار سلیماني، ادعاهايي واهي را علیه 
ايران، برنامه هسته اي تهران و رويكرد دولت بايدن در قبال ايران 

مطرح کرد. 
البته تاکنون نیز بر کس��ي پوش��یده نب��ود که عملیات به 
شهادت رساندن سردار سلیماني توسط اضالع مثلث شوم آمريكايي، 
سعودي، صهیونیستي انجام شد، اما نكته مهم اينجاست که پمپئو 
به عنوان اولین مقام کابینه ترامپ رسماً به شهادت رساندن حاج 
قاس��م توس��ط دولت آمريكا را بر عهده گرفت و در عین حال 
اذعان کرد که پس از پايان عملیات ترور، احتمال جنگ با ايران 
در باالترين س��طح قرار گرفته بود. مصاحبه اخیر وزير خارجه 
ترامپ آن هم با ش��بكه س��عودي العربیه تكه هاي پازل عملیات 
ترور سردار سلیماني را کنار هم قرار مي دهد. العربیه که به اتخاذ 
مواضع راديكال ضد ايراني در میان رسانه هاي منطقه و فرامنطقه اي 
ش��هره اس��ت، اين بار سراغ يكي از مهره هاي اصلي »جنايت در 
فرودگاه بغداد« رفته و سعي مي کند تصمیمات پیشتر گرفته شده 
در جوخه هاي ترور سعودي، عبري و آمريكايي را از زبان مقامي 
باز نش��ر دهد که خود يك ايران س��تیز و يك ايران هراس واقعي 
است. نكته مهم ديگري که نبايد از نظر دور داشت اينكه سعودي ها 
در آستانه سفر بايدن به رياض، تالش دارند تا با استفاده از بوق 
رس��انه اي خود و ايجاد ايران هراسي مجدد، واشنگتن را وادار به 
اعطاي تضمین امنیتي خیالي مقابل حمالت احتمالي ايران کنند 
و از طرفي امتیازات جديدي را از کاخ س��فید بس��تانند. تكلیف 
سعودي در ايجاد اشكال در مسیر هر توافقي میان ايران و جهان 
روشن است. نیك کارشكني هاي سعود الفیصل وزير خارجه اسبق 
عربستان را در زمان امضاي برجام به ياد داريم. کارشناسان تمامي 
اقدامات مخرب رياض را که در مسیر مقابله با حسن همجواري 
و همسايگي با ايران است، ناشي از وحشت مقامات سعودي در 
مقابل پیشرفت، اقتدار و فرهنگ ايراني مي دانند. از خاطر نبريم که 
در زمان ترامپ هم سعودي طرح مضحك »ناتوي عربي« را مطرح 
ک��رد و در پ��ي تطمیع ترامپ بود؛ طرحي که چون جنیني مرده 
به دنیا آمد و با پايان ترامپ کاماًل به تاريخ پیوست. از عربستان 
بگذريم هر چند که ناگفته در رابطه با عداوت آن با ايران بزرگ 
بسیار است. به مصاحبه پمپئو با العربیه بازگرديم. پمپئو که دچار 
سرگشتگي مفرط در مصاحبه شده بود نتوانست وحشت شديد 
خود را از وعده انتقام ايران در پرونده به شهادت رساندن سردار 
سلیماني مستور کند. اوچندين بار به موضوع اين انتقام اشاره کرد 
و مدعي شد که از تويیتر مطلع شده که ايران براي خونخواهي 
اقدام خواهد کرد! حال آنكه مقامات عالیرتبه سیاس��ي و نظامي 
کش��ورمان بارها از تريبون هاي مختلف به صراحت و با صداي 
رسا اعالم کرده بودند که انتقام سردار سلیماني را خواهیم گرفت. 
پس انتقام و خونخواهي امري قطعي، مس��لم و آش��كار است در 
اين برهه و همزمان با روي کار آمدن بايدن، طیف نئوکان اياالت 
متحده تمامي تالش خود را معطوف به حفظ فشار بر ايران براي 
عقب راندن تهران در تمامي زمینه ها از جمله چشم بستن بر گرفتن 

انتقام خون حاج قاسم است.
اين نوع محافظه کاران که پمپئو هم يكي از افراد شاخص در 
اين گروه اس��ت با جمع آوري اطالعات و رصد اقدامات ايران 
براي انتقام به اين نتیجه رس��یده که تاوان دادن افراد دخیل در 
جنايت فرودگاه بغداد اجتناب ناپذير است و جاي تعجب ندارد 
که آنها تالش مي کنند از هر رهگذري به اقدامات ايران هراسانه 
دامن بزنند و جهان را مجاب به ادامه شكس��ت مفتضحانه فشار 
حداکثري علیه کش��ورمان کنند. پمپئو که پس از پايان دوران 
تصدي اش به وزارت خارجه آمريكا چون کولي ها به راه افتاده و 
هر جا پول بیشتري به او بدهند، مي آيد و بر طبل ايران هراسي 
مي کوبد. حال اين پول توسط سازمان تروريستي منافقین و فرقه 
رجوي تأمین شده باشد يا مقامات سعودي و پترو دالرهاي آنها! 
آنچه واضع و مبرهن است اينكه انتقام خون سردار قطعي است 
و اين حق مسلم ايران است که راهبرد چشم در مقابل چشم را 
دنبال کند. اينكه اکنون حتي دولت بايدن از کاهش فش��ارها به 
سپاه پاسداران مي هراسد خود نشان مي دهد که چه دولت ترامپ 
و چه بايدن به اين نتیجه رسیده اند که نمي توانند از تبعات ترور 

وحشیانه حاج قاسم فرار کنند.   

يادداشت

# انتقام سخت 
  آرش ميري خاني 

  شهادت 3 فلسطینی بر اثر شلیک مستقیم نظامیان   
صهیونیست به یک خودرو در »جنین« 

 سرویس خارجی: وزارت بهداشت فلسطین از کشته شدن سه جوان فلسطینی 
و زخمی شدن 10 نفر دیگر بر اثر شلیک مستقیم نظامیان صهیونیستی به یک خودرو 

در جنین واقع در کرانه باختری خبر داد.
 نیروهای ویژه رژیم صهیونیس���تی با یورش به ش���رق جنین، به سمت یک 
خودروی فلس���طینی حامل این سه جوان فلسطینی تیراندازی کردند که هرسه نفر 
در دم به ش���هادت رس���یدند. منابع محلی هم گزارش دادند در پی این یورش، 
درگی���ری های ش���دیدی در این منطقه صورت گرف���ت که در جریان آن و بر اثر 
ش���لیک س���ربازان اس���رائیلی 10 نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. در این 
 حال رادیو ارتش رژیم صهیونیس���تی گزارش داد که ارزیابی ارتش اس���رائیل نشان 
م���ی ده���د جنبش حماس ارتش تل آویو را غافلگیر خواهد کرد. رادیو ارتش رژیم 
صهیونیستی گزارش داد: جنبش حماس قصد دارد در جنگ آینده دست به یک حمله 
غافلگیرانه بزند. براساس این ارزیابی، آغاز این جنگ با ارسال جنگجو و نه شلیک 
موشک، خواهد بود. این ارزیابی حکایت از آن دارد که جنبش حماس برای غافل گیر کردن 
ارتش رژیم صهیونیستی دست به یک عملیات زمینی و نه شلیک موشک، خواهد زد. 


