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تحریمهمهپرسیفرمایشی
رژیمپهلوی(انقالبسفید)توسط امام(ره)

محمدرضا پهلوی برای تثبیت قدرت خود در ایران،
به خواسته آمریکا در سال ۱۳۴۱هجری شمسی
اصالحاتی در 6بند را به همه پرسی گذاشت که به
انقالب سفید یا انقالب شاه و مردم معروف شد ،این امر
اما با مخالفت شدید امام خمینی(ره) و برخی از علما
روبهرو شد .در پیام امام (ره) ،نوروز سال  42اعالم عزای
عمومی و از انقالب سفید شاه به انقالب سیاه تعبیر شد.
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 177شهیدوزخمیحاصلجنایت عربستانوامارات درصعده

بزرگترین
تهدید برای
صهیونیستها

رئیس اسبق ستاد
مشترک ارتش رژیم
صهیونیستی در
مصاحبهای گفت
بزرگترین تهدید
برای این رژیم نه
ایران و حماس ،بلکه
وضعیت شکننده
داخلی است.
«گادی آیزنکوت»
ژنرال عالیرتبه
صهیونیستی و
رئیس اسبق ستاد
مشترک ارتش این
رژیم با انتقاد شدید
از سیاستهای
مقامات صهیونیست
و اقداماتی که
علیه فلسطینیها
صورت میگیرد،
آنها را از جمله
تصمیمگیریهای
ناامیدکننده دانست.

جهان

زور سعودی به زندانیان رسید!

مـهدی عـلـوی
 65ش ـه ـیــد و 112
زخمی؛ این تنها آمار
شهدا و مجروحان
حـمــات وحشیانه
روز جمعه ا ئـتــاف
سعودی و امــاراتــی اســت که یک مقام
بیمارستانی یمن تا عصر روز گذشته
اعالم کرده است .اینجا آمریکا نیست،
اینجا یــک کشور اروپــایــی نیست ،به
همین خاطر دربـ ــاره جنایات پرشمار
ائتالف سعودی امــاراتــی در آن ،چیزی
در رسانههای غربی مخابره نمیشود.
گناه مردم این کشور فقط این است که
در مقابل زورگــویــی و ظلم ظالم سلفی
ایستادهاند .به گــزارش فــارس ،بمباران
بامداد جمعه یک زندان در استان صعده
به یکی از پرتلفاتترین حمالت ائتالف
سعودی در یمن تبدیل شده و تاکنون
براساس آخرین آمــار بیش از ۱۷۷نفر
شهید و زخمی بر جای گذاشته است.

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس
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یک مقام صلیب ســرخ جهانی نیز به
خبرگزاری فرانسه گفته در ایــن حمله
بیش از۱۰۰نفر کشته و زخمی شدهاند.
«اسماعیل الورفی» رئیس بیمارستان
«الجمهوری» در صعده ،در این باره به
شبکه المیادین گفت ۶۵ :شهید و ۱۱۲
زخمی به این بیمارستان منتقل شدهاند
و شرایط بهقدری بغرنج است که مواد
و تجهیزات پزشکی به حد کافی برای
رسیدگی به زخمیها وجــود ن ــدارد .به
گفتهاوحالبیشترزخمیهاوخیماست
و انتظار افــزایــش تعداد شهدا مـیرود
و هنوز تعدادی نیز زیر آوار ماندهاند و
تجهیزات کافی برای آوارب ــرداری سریع
در دست نیست« .طه المتوکل» وزیر
بهداشت دولــت نجات ملی یمن نیز
به المسیره گفت :ائتالف سعودی به
شکل واضح و روشن غیرنظامیان را هدف
قرار میدهد و عامدانه به دنبال کشتار
غیرنظامیاناست.
پس از ایــن اقــدام وحشیانه ،سخنگوی

انصارهللا تأکید کــرد :ملت یمن با تمام
قدرت به این تجاوزها پاسخ خواهند داد.
«محمد عبدالسالم» اظهار کــرد« :به
شهادت رساندن زندانیان زندان صعده،
غیرنظامیاندرالحدیدهوصنعاوحملهبه
تأسیسات غیرنظامی توسط متجاوزان،
نه مردم یمن را به زانو درمیآورد و نه اراده
آنها را در هم میشکند» .وی ادامه داد:
«بلکه این جنایتها سبب خواهد شد
ملتمابههرشکلممکنوباتمامقدرت
وحقیکهدارند،پاسخدهند».محمدعلی
الـحــوثــی ،رئـیــس کمیته عــالــی انقالب
یمن هم بمباران شدید چند روز اخیر
استانهای مختلف این کشور را جنایت
جنگی خواند .از سوی دیگر پایتخت و
شماریازدیگرشهرهاییمنروزگذشته
شاهدراهپیماییگستردهمردماینکشور
علیه جنایات ائتالف سعودی در بمباران
غیرنظامیان و شهادت آنها بود .آنها با
سر دادن شعارهای مختلف تأکید کردند
حملهراباحملهپاسخخواهندداد.
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خبر
قصد حمله به اوکراین را نداریم

بازگشت غربیها با چمدانهای دالر
پــس از ف ــرار عـجــوالنــه دیپلماتهای غــربــی و بسته شدن
سفارتخانههادر کابل کهدرپیسقوطاینشهروآغاز حکومت
دوم طالبان رخ داد ،حاال آنها یک به یک در حال بازگشت به
افغانستانهستند.درهمینراستا،وزارتخارجهطالباناعالم
کرد اتحادیه اروپا به صورت رسمی نمایندگی خود را در کابل بازگشایی کرده
است .به گزارش فارس ،عبدالقهار بلخی ،سخنگوی وزارت خارجه طالبان
افــزود :اتحادیه اروپــا عــاوه بر ۲۲۰میلیون یــورو کمک بشردوستانه ،کمک
۲۶۸میلیون یورویی جدیدی را نیز برای مردم افغانستان متعهد شده است.
بلخیتأکیدکرد:بخشیازاینکمکبرایپرداختمعلمانهزینهخواهدشد.
اتحادیه اروپا تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده است.
پس از اعالم خبر کمکهای یورویی ،بانک مرکزی دولت موقت طالبان روز
گذشته اعالم کرد۳۲:میلیون دالر در قالب کمکهای بشردوستانه از سوی
سازمان ملل به کابل رسیده و از طریق فرودگاه کابل به بانک بینالمللی
افغانستان ( )AIBانتقال داده شده است .بانک مرکزی حکومت سرپرست
طالبانهمچنینگفتهاینبانکازهراقدامبشردوستانهکهمنجربهکمک
به اقشار مستضعف جامعه شود ،قدردانی میکند .پیش از این ،سازمان
ملل متحد اعالم کرده بود تا پایان ماه مارس ،۲۰۲۲هر هفته۲۰میلیون دالر
کمک نقدی به افغانستان میفرستد .گفتنی است با توقف کمکهای
نقدیکشورهابهافغانستانواعمالمحدودیتهاازسویآمریکا،بازارهای
این کشور با بحران اقتصادی روبهرو شده است .بر اساس اعالم سازمان
بینالمللی کار ،حدود نیم میلیون نفر در افغانستان پس از تغییر حکومت
ت دادهاند و بخشهای کلیدی اشتغال از
در این کشور شغل خود را از دس 
جمله کشاورزی ،خدمات حرفهای و صنعت ساختوساز ویران شده است.
در حالی که تالش طالبان برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی این کشور
ادامه دارد ،رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی شامگاه پنجشنبه خود
گفت هیچکس نمیتواند افغانستان را تحت یک دولت واحد متحد کند.
جو بایدن که به مناسبت یکسالگی حضورش در کاخ سفید به عنوان
رئیسجمهور آمریکا در یک نشست خبری سخنرانی میکرد ،گفت:
پس از  ۲۰سال حضور آمریکا در افغانستان هیچ راه آسانی برای خروج
وجود نداشت .وی با ابراز ناراحتی از وضعیت جاری افغانستان افزود:
آمریکا نمیتواندهر مشکلی رادرجهان حل کند.درهمین راستا،انعامهللا
سمنگانی ،معاون سخنگوی طالبان در واکنش به این اظهارات بایدن گفت:
آمریکا با همه سیاستها و راهبردهای خود در افغانستان ناکام مانده و
موضوعات داخلی افغانستان دیگر به آنها ارتباطی ندارد.

وزیر خارجه روسیه پس از پایان نشست امنیتی
باهمتایآمریکاییخوددرژنوگفت:مسکوقصد
حمله به اوکراین را نــدارد اما اروپــا و آمریکا فکر
میکنند جایگاه ویژهای دارند و هرکاری بخواهند
میتوانند انجام دهند .به گــزارش مهر ،سرگئی
الوروف افزود« :آنتونی بلینکن» وعده داد هفته
آینده پاسخ مکتوب واشنگتن به پیشنهادهای
امنیتی روسیه ارائه شود .وزیر خارجه روسیه در
این خصوص ادامــه داد :روسیه قصد حمله به
اوکراین را ندارد .ناتو علیه روسیه فعالیت میکند،
به همین دلیل نیز مسکو با گسترش این سازمان
به سوی شرق مخالف است.

بدونتیتر
دادستانی پایتخت آلمان در حال تحقیقات
درباره اتهام اختالس تعدادی از مقامهای ارشد
دولت شامل وزیر خارجه و معاون صدراعظم
این کشور است.
دولــت ترکیه در راستای بهبود روابــط خود
با عربستان سعودی و امــارات متحده عربی،
رسانههای این دو کشور را رفع فیلتر کرده است.
بر اساس اعالم رسانههای پاکستان ،در نتیجه
انفجاری در بــازار الهــور ،دو تن کشته و  26نفر
دیگر زخمی شدند.
رسانههای عراقی گ ــزارش دادن ــد در حمله
غافلگیرانه عناصر داعــش به یکی از مقرهای
ارتــش عــراق در شــرق ایــن کشور  11نظامی به
شهادت رسیدهاند.

