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ژاپن: »تاکشی ایوایا« وزیر دفاع ژاپن گفت که توکیو 
هیچ طرحی برای اعزام نیروهای ژاپنی به غرب آس��یا 
برای پیوس��تن ب��ه ائتالف نظامی پیش��نهادی آمریکا 
در راستای تضمین امنیت کش��تیرانی در تنگه هرمز 
ندارد. به دنب��ال حمله به دو نفتکش در دریای عمان 
در ماه گذشته میالدی که یکی از این نفتکشها متعلق 
به یک ش��رکت ژاپنی بود آمریکا با متهم کردن ایران 
به دست داشتن در این حمالت طرحی برای تشکیل 
یک ائتالف نظامی در راس��تای حفاظت از کشتی های 
تجاری در آبهای خلیج فارس به کش��ورهای مختلف 

ارائه کرده است. 

اوکراین: نخس��ت وزیر اوکرای��ن در حکمی به رئیس 
گمرک این کش��ور دستور داد تا منع واردات کاالهای 
روس��ی که از س��ال ۲۰۱۵ میالدی آغاز شده است را 
تا سال ۲۰۲۰ ادامه دهد. والدیمیر گرویسمن در این 
حکم که در سایت اینترنتی ویژه کابینه دولت اوکراین 
منتشر شد به رئیس گمرک اوکراین دستور داده است 
ت��ا منع واردات کاالهای روس��ی مورخه ۳۰ دس��امبر 
س��ال ۲۰۱۵ و نیز تغییرات داده شده در سال ۲۰۱۹ 

را تا پایان سال ۲۰۲۰ اجرا کند.

ترکیه: دول��ت آلمان از فروش تس��لیحاتی به ارزش 
بی��ش از ۱۸۴ میلیون یورو به ترکی��ه در چهار ماهه 
نخس��ت س��ال میالدی جاری خبر داد. بر این اساس 
وزارت اقتص��اد آلمان این اطالعات را به درخواس��ت 
فراکسیون حزب چپ های پارلمان آلمان )بوندس تاگ( 

ارائه کرده است.

آمری�کا: دموکرات های مجلس نماین��دگان آمریکا، 
قطعنام��ه ای را در محکومی��ت حمل��ه نژادپرس��تانه 
رئیس جمهور این کش��ور به چهار نماینده زن کنگره 
ک��ه بعنوان پناهجو وارد آمریکا ش��ده اند، ارائه کردند. 
دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا در پیش نویس 
قطعنام��ه ای ک��ه در اختیار پایگاه تحلیل��ی پولتیکو 
ق��رار گرف��ت، در ارتباط ب��ا لفاظی های نژادپرس��تانه 
اخی��ر ترامپ، اع��الم کردند، که مجل��س نمایندگان 
آمریکا »اظه��ارات نژادپرس��تانه رئیس جمهور دونالد 
ترامپ را که به ت��رس و نفرت آمریکایی های جدید و 
رنگین پوس��تان مشروعیت بخشید و سبب افزایش آن 

شد، به شدت محکوم می کند«.

قزاقس�تان: »قاسم تاکایف« رئیس جمهور قزاقستان 
در نشس��ت کابینه وزرا با اش��اره به استفاده درست از 
زمین اظهار داشت: زمین کشور به خارجی های فروخته 
نمی شود. وی گفت: قوانین مربوط به زمین با توجه به 
افکار عمومی تصویب و قوانین کنونی باید اصالح شوند 
و درباره موضوع خارجی ها نیز باید گفت که زمین های 

قزاقستان به خارجی ها فروخته نمی شوند.

ذرهبین

فاش شدن عملیات مخفی ام آی 6 
عملی��ات مخف��ی ام آی 6 در نپ��ال، حمایت انگلیس 
از جن��گ نیجریه، آزمایش های ش��یمیایی و حمایت 

انگلیس از آل سعود فاش می شود.
م��ارک کورتیس م��ورخ و تحلیلگر سیاس��ت خارجی 
انگلیس در رش��ته توییت هایی به اس��ناد دولتی این 
کشور که از حالت محرمانه خارج شده است، پرداخت. 
این اسناد عملیات مخفی ام آی 6 )سرویس اطالعات 
خارجی انگلیس( در نپ��ال، حمایت انگلیس از جنگ 
نیجریه در )جمهوری( بیافرا، آزمایش های ش��یمیایی 
روی بریتون ها/نیجریه ای ها و حمایت انگلیس از آل 

سعود را فاش می سازد.
در بخش ایران این اس��ناد، نقش انگلیس در کودتای 
۱۹۵۳ و حمایت آن از س��اواک، س��رویس "امنیتی" 
مخوف ش��اه در ده��ه ه��ای ۱۹6۰ و 7۰ و همکاری 
مخف��ی اخی��ر آن با اس��رائیل علیه ایران فاش ش��ده 

است. 
مارک کورتیس می نویسد:"اسناد از طبقه بندی خارج 
شده انگلیس در خصوص نیجریه نشان می دهد چطور 
دولت کارگ��ر در ۱۹7۰-۱۹67 از جنگ خونین علیه 
بیافرا حمایت کرد و مخفیانه دولت نیجریه را مس��لح 
کرد، به پارلمان درباره تامین گس��ترده منابع اس��لحه 
که عمدتا برای "دسترس��ی به نف��ت" صورت گرفت، 
دروغ گف��ت. بیافراها افرادی نبودند که حقوق آنها نزد 
انگلیس از احترام برخوردار باشد." "در سال ۲۰۱۵ یک 
مورخ فاش کرد که دولت انگلیس هزاران نفر را در دهه 
های ۱۹۵۰ و ۱۹6۰ در معرض آزمایش های شیمیایی 
مخفی قرار داد و مواد ش��یمیایی بر سر مردم انگلیس 
ریخت و در نیجریه آزمایش جنگ افزارهای شیمیایی 
انجام داد تا تاثیر گاز اعصاب را بر آنها بسنجد." "اسناد 
از طبقه بندی خارج شده انگلیس در خصوص عربستان 
سعودی، معامالت تسلیحاتی و سیاست انگلیس را در 
نگه داش��تن سعودی ها در قدرت و نقش آن در شکل 
گیری عربس��تان و نقش مخف��ی انگلیس در کودتا در 

کاخ آل سعود را فاش می سازد."

نیمچهگزارش

اسپر  نامزد نهایی ریاست پنتاگون 
پس از مدت ها گمانه زنی در نهایت کاخ سفید رسماً گزینه تصدی سمت وزارت 

دفاع آمریکا را به مجلس سنای این کشور معرفی کرد.
جنجال ها میان ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کنگره برای اس��تیضاح وی در 
حالی باال گرفته اس��ت که کاخ س��فید رسما »مارک اس��پر« را به عنوان گزینه 
تصدی ریاست وزارت دفاع آمریکا به مجلس سنای این کشور معرفی کرد. معرفی 
اس��پر پس از آن صورت می گیرد که »پاتریک شاناهان«، سرپرست سابق وزارت دفاع 

آمریکا انصراف خود را از تصدی این سمت اعالم کرد. 
ش��اناهان، خود بعد از اس��تعفای »جیمز متیس« به عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا 
معرف��ی ش��ده بود.  او قبل از این س��مت، دبیر ارت��ش آمریکا بود ک��ه عالی ترین مقام 
غیرنظامی در ارتش ایاالت متحده به شمار می رود. او در نشست اخیر وزرای دفاع پیمان 

آتالنتیک شمالی )ناتو( اعالم کرد که کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست

کناره گیری وزیر دفاع آلمان
»اورسوال فون درلین« وزیر دفاع آلمان یک روز پیش از  انتخاب رئیس کمیسیون 

اروپا اعالم کرد که از سمت خود کناره گیری می کند.
فون درلین که نامزد تصدی ریاس��ت کمیسیون اروپاس��ت، در پیامی در توئیتر 
نوشت: »صرف نظر از اینکه نتیجه چه بشود، من از سمت خود استعفا می کنم.« 
وی ابراز امیدواری کرده است که بتواند اعتماد برای کسب ریاست کمیسیون اروپا 

را جلب کند و از جنبه کاری به طور کامل بر اروپا متمرکز شود. 
»آنگال مرکل« صدراعظم آلمان این اقدام فون درلین را به عنوان پیامی قوی در راستای 
انتخابات ارزیابی کرده اس��ت. مرکل با ابراز خرسندی از این تصمیم در این مورد گفت: 
»فون درلین به این ترتیب این موضوع را روش��ن کرده اس��ت که برای برهه ای جدید از 
زندگی اش تصمیم گیری کرده اس��ت. مرحله ای که وی با تمام نیرویش می خواهد وارد 

آن شود و به ریاست کمیسیون اروپا برسد.«

اسالم ستیزی جانسون
نامزد پیش��تاز تصاحب مقام نخس��ت وزیری انگلیس اظهارات اسالم س��تیزانه ای 

مطرح کرده که با انتقاد رو به رو شده است.
»بوریس جانسون«، نامزد پیشتاز نخست وزیری انگلیس در مقاله ای اسالم ستیزانه 
که روزنامه »گاردین« گزارش��ی درباره آن منتش��ر کرده ادعایی اسالم ستیزانه 
مطرح کرده اس��ت. جانس��ون در ضمیمه ای که به یک ویراست جدیدتر از کتاب 
خود در سال ۲۰۰6 اضافه شده ادعا کرده که اسالم در بخش هایی از دنیا مانع توسعه 
ش��ده است. ش��رکت Tell MAMA که پروژه ای برای ثبت و اندازه گیری رویدادهای 
ضدمس��لمانان در انگلیس اس��ت گفته که نظر جانس��ون نش��ان می دهد که او درکی از 
مذهب اس��الم ندارد.  شورای مس��لمانان بریتانیا نیز گفته بسیاری از مردم تمایل دارند 
بدانند آیا نامزد پیش��تاز برای تصدی مقام نخس��ت وزیری انگلیس هنوز هم اعتقاد دارد 

اسالم مانع پیشرفت است. 

علی تتماج

صحنه جهانی در حالی دورانی بحرانی را س��پری می کند که 
در تحولی قابل توجه ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
قطعنامه  پیش��نهادی برخی اعضای جنبش عدم تعهد  مبنی 
بر محکوم کردن تحریم های آمریکا علیه کش��ورهای عضو را 
تصوی��ب کرد. پیش  نویس این قطعنامه که توس��ط ونزوئال و 
فلس��طین و از س��وی جنبش عدم تعهد ارائه شد با ۲۸ رای 

موافق ، ۱۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب شد.
 در این س��ند بر حق مس��لم هر کش��ور مطابق با اراده قاطع 
مردم��ش در انتخ��اب آزاد و توس��عه نظام ه��ای سیاس��ی، 
اجتماع��ی، اقتصادی و فرهنگی ب��دون مداخله عوامل دولتی 
یا غیر دولتی تاکید شده اس��ت. این اقدام برگرفته از ناتوانی 
آمریکا در اجماع سازی علیه سایر کشورهاست بر این اساس 
ای��ن رای زوال هژمونی آمریکایی را نش��ان م��ی دهد و می 
توان گفت که این روند نش��ان می دهد که سیاس��ت تحریم 
دیگر شکس��ت خ��ورده و آمریکا نمی تواند از ای��ن ابزار علیه 
س��ایر کشورها اس��تفاده نماید. این ناکامی در شورای حقوق 
بش��ر برای امریکا در حالی روی داده که این کشور در ایجاد 
اجماع برای اس��کورت نفت کش ها، شکایت از ایران به شورای 
امنیت به خاطر انفجار نفت کش ها، پرونده س��ازی در شورای 

حکام نیز ناکام بوده و این تزلزل آمریکا در اجماع س��ازی را 
نشان می دهد وزیر دفاع ژاپن با بیان اینکه تهدیدها در خلیج 
فارس موقتی و گذرا بوده اس��ت اعالم کرد که توکیو طرحی 
برای مش��ارکت در ائتالف نظامی آمریکا ای��ن منطقه ندارد.
آمریکا در حالی به دنبال اجماع س��ازی علیه س��ایر کشورها 
ب��وده که عمال این سیاس��ت ناکام بوده و آمری��کا که زمانی 
ادعای ی��ک جانبه گرایی م��ی داد اکنون نه تنها نتوانس��ته 
به این امر دس��ت یابد بلکه در عرص��ه جهانی در مخالفت با 

سیاست هایش موضع گیری می شود. 
نکته مهم دیگر آنکه این رویکرد شورای حقوق بشر هشداری 
به اروپاست که از همراهی با امریکا دست بردارد و اال با انزوای 
جهانی همراه می ش��ود اروپا نشان داده که سیاست مستقلی 

نداشته و عمال در قالب سیاست های آمریکا پیش می رود.

نکته دیگر آنکه بس��یاری ب��ر این امر تاکید دارند که مقاومت 
ای��ران در برابر تحریم ه��ا و زورگویی آمری��کا، جرات مقابله 
ب��ا آمریکا را در می��ان جهانیان ایجاد کرده اس��ت در همین 
چارچوب کشورها در کنار محکوم سازی گفتاری با مشارکت 
ب��ا طرح های ض��د تحریمی ایران می توانن��د در عمل نیز به 
مقابل��ه با آمریکا بپردازن��د. اجماع جهانی علی��ه تحریم های 
آمری��کا می تواند به امنیت و ثبات جهانی کمک و مانع از بی 

منطقی های امریکا شود.
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت که اقدام 
ش��ورای حقوق بشر ش��اید در عمل کارکرد چندانی نداشته 
باش��د اما یک اصل را آشکار می سازد و آن ناتوانی آمریکا در 
آنچه هژمونی آمریکایی می نامد است که تزلزل جهانی آمریکا 

رو بیشتر آشکار می سازد.

یادداشت

آمار وحشتناک گرسنگان جهان 
بر اس��اس جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد، بیش  بش�ر از ۸۲۱ میلی��ون نفر از مردم جهان در س��ال گذش��ته حق�وق 
میالدی دچار گرس��نگی، نبود امنیت غذایی و سوءتغذیه شدند. این سومین 
س��ال پیاپی است که شمار کسانی که با اینگونه مشکالت دست و پنجه نرم 

می کنند رو به افزایش است.
از آنجا که پس از گذش��ت چند دهه از کاهش ناامن��ی مواد غذایی، اینگونه 
معض��الت جهان��ی در ۲۰۱۵ رو به افزایش گذاش��ت، تالش ب��رای حرکت 
معکوس این روند یکی از اهداف چارچوب اهداف توس��عه پایدار سازمان ملل 

تا ۲۰۳۰ قلمداد می شود.
این در حالی اس��ت که، تالش برای رس��یدن به جهانی که تا ۲۰۳۰ کس��ی 
از گرس��نگی در آن رنج نبرد همچنان به عنوان »چالشی گسترده« توصیف 
می ش��ود. براساس گزارش س��ازمان ملل متحد، س��ازمان کشاورزی و مواد 
غذایی س��ازمان ملل متحد )فائو( و دیگر آژانس های این س��ازمان ش��امل 
س��ازمان بهداشت جهانی مس��ئولیت اجرا و نظارت بر روند  وضعیت امنیت 
غذای��ی و تغذی��ه در جهان را برعه��ده دارند. این گزارش، ب��ه منظور تالش 
برای حفاظت از تغذیه و امنیت غذایی، دس��ت ان��درکاران باید جهت مقابله 
با تاثیرات چرخه های نادرس��ت اقتصادی و همچنی��ن جلوگیری از کاهش 
خدمات اساس��ی همچون مراقبت های بهداش��تی و آموزش، سیاس��ت های 

اجتماعی و اقتصادی مناسب را جایگزین کنند.
گزارش ها حاکی اس��ت، س��وءتغذیه ۲۰ درصد مردم آفریق��ا و بیش از ۱۲ 
درصد از مردم آس��یا و همچنین 7 درصد س��اکنان آمریکای التین و حوزه 

کارائیب را در بر می گیرد. 

هشدار دوباره کره شمالی به واشنگتن 
وزارت خارجه کره شمالی تصمیم آمریکا برای برگزاری  آس�یا رزمایش مش��ترک در ش��به جزیره ک��ره را »نقض روح ش�رق 

بیانیه سنگاپور« و برخالف وعده های این کشور به پیونگ یانگ خواند.
 کره ش��مالی هشدار داد که اگر رزمایش مش��ترک آمریکا و کره جنوبی در 
شبه جزیره کره برگزار شود »مذاکرات کارشناسی« برنامه ریزی شده درباره 
مساله اتمی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یک سخنگوی وزارت خارجه کره 
ش��مالی این اظهارات را در واکنش به رزمایش »دانگ منگ« میان نیروهای 
نظام��ی آمریکا و کره جنوبی که قرار اس��ت ماه آینده میالدی برگزار ش��ود 

گفته است. 
این مقام کره شمالی تاکید کرده است که اگر این رزمایش برگزار شود پیونگ 
یانگ توافق موجود برای ش��روع مذاکرات کارشناس��ی را مورد بازنگری قرار 
خواهد داد.  کره ش��مالی همواره با برگزاری رزمایشهای نظامی مشترک در 
شبه جزیره کره مخالف بوده است. بعد از دیدار اول »کیم جونگ اون« رهبر 
این کش��ور و »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور، واشنگتن و 

سئول قول داده بودند برگزاری چنین رزمایشهایی را متوقف کنند. 
خبرگزاری رس��می کره ش��مالی در این زمینه نوش��ت: »رزمایش مورد نظر 
مذاکرات اتمی بین پیونگ یانگ و واش��نگتن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
اگ��ر اقدامات آمریکا برای انجام این رزمایش پی��ش رود ما تصمیم جدیدی 
ب��رای مذاکرات اتمی اتخاذ خواهیم کرد..« مذاکرات کارشناس��ی اتمی میان 
آمریکا و کره ش��مالی که به بن بس��ت خورده بود بع��د از دیدار غیرمنتظره 
رهبران دو کش��ور در دهکده م��رزی »پانمونجوم« در ۳۰ ژوئن قرار اس��ت 

دوباره آغاز شود. 

یکایی  تکرار کشتار غیر نظامیان در حمالت ائتالف امر
جنگنده های ائتالف آمریکا در شرق استان دیرالزور، به  آس�یا بهانه بازداش��ت یک فرمانده سابق داعش، یک روستا را غ�رب 

بمباران کردند که در پی آن، ۱۵ غیر نظامی جان خود را دست دادند.
 مناب��ع خبری مع��ارض از عملیات جدید ائتالف بین المللی موس��وم به ضد 
داعش به رهبری آمریکا، در ش��رق س��وریه خبر دادند. پایگاه خبری معارض 
»دیرالزور-۲۴« گزارش داد که ائتالف آمریکا با مش��ارکت شبه نظامیان ُکرد 
موس��وم به »نیروهای دموکراتیک س��وریه« بامداد امروز در ش��رق اس��تان 

دیرالزور هلی بُرن کردند.
این هلی بُرن در اطراف روستای »الطکیحی« واقع در نزدیکی شهر »البصیره« 
صورت گرفت و عناصر ائتالف و شبه نظامیان ُکرد که تحت حمایت آمریکا قرار 
دارند، مدعی ش��دند که قصد داش��تند یک فرمانده گروه تروریستی داعش را 
بازداشت کنند.دیرالزور-۲۴ اعالم کرد که در ادامه عملیات شبه نظامیان ُکرد و 

هلی بُرن عناصر آمریکایی، یکی از منازل در روستای مذکور بمباران شد. 
عناصر ائتالف و ُکردها مدعی شدند که منزل بمباران شده، متعلق به یکی از 
فرماندهان سابق داعش بوده که حاضر نشده، خود را تحویل آنان دهد. خبر 
دیگر آنکه در حالی که شبه نظامیان ُکرد تحت حمایت آمریکا، اخبار مربوط 
به خیانت خود درباره فروش نفت س��وریه توس��ط یک تاجر صهیونیس��ت را 
تکذیب کردند، این تاجر تأکید کرد که مأمور فروش نفت ش��رق سوریه شده 
اس��ت. کاهان در واکنش به این خبر، اعالم کرد که وی مس��ئولیت صادرات 
نفت سوریه را که از مناطق تحت تسلط شبه نظامیان ُکرد استخراج می شود، 
بر عهده خواهد داش��ت.  این تاجر صهیونیستی مدعی شد که تالش خواهد 

کرد تا هیچ نفتی از منطقه شرق سوریه، به دست دولت مرکزی نرسد. 

درسی از شورای حقوق بشر

گروه فرادید  ویژه همزمان ب��ا انتش��ار اخباری گ�زارش 
درباره ش��هادت یک اسیر فلسطینی در زندان های 
اش��غالگران ق��دس، مناب��ع خبری اع��الم کردند 
شهرک نشینی صهیونیست، یک کودک فلسطینی 
را ب��ا خ��ودرو در کران��ه باختری زی��ر گرفت و به 

شهادت رساند.
منابع فلس��طینی اع��الم کردند، یک شهرک نش��ین 
صهیونیس��ت، »طارق ذبانیه« کودک ش��ش س��اله 
فلس��طینی را در نزدیکی ش��هر »ترقومی��ا« در غرب 
»الخلیل« کرانه باختری زیر گرفت و به شهادت رساند.

بر اس��اس گزارش وب��گاه »قدس ن��ت«، طارق در 
حالی که س��وار ب��ر دوچرخه خود بود، به دس��ت 
شهرک نش��ین مذک��ور زی��ر گرفته ش��د. ترقومیا 
هم جوار با شهرک صهیونیستی »ادوره« است. در 
فروردین ماه امسال )۱۳۹۸( نیز یک شهرک نشین 
صهیونیس��ت،  معلم فلسطینی »فاطمه سلیمان« 
)۴۲ س��اله(را در »بیت لحم« با کامیون زیر گرفت 
و به شهادت رساند.منابع محلی اعالم کردند، ابتدا 
ی��ک خودرو به خودروی فاطمه س��لیمان برخورد 
کرد، وی برای دیدن خس��ارت های وارد ش��ده به 
ماش��ینش پ��س از تص��ادف از آن خارج ش��د اما 
شهرک نش��ینی صهیونیست با کامیون خود به وی 

زد و باعث شهادت فوری این معلم شد
در همین حال رسانه های فلسطینی از شهادت یکی 
از اس��رای زندانی در سلول انفرادی زندان های رژیم 

صهیونیس��تی خبر دادند.»نصر طقاطقه« از »بیت 
فجار« در اس��تان »بیت لحم« که در سلول انفرادی 
زندان »نیتسان« )واقع در الرمله( رژیم صهیونیستی 
محبوس بود، به ش��هادت رسید.جنبش »االسیره« 
ویژه امور اسرا و شهدای فلسطینی اعالم کرد: اداره 
امور زندان های رژیم اشغالگر شهادت نصر طقاطقه 
را ب��ه ما ابالغ کرده  و پس از ش��هادت وی تمامی 
بخش های این زندان بس��ته ش��ده اس��ت. »قدری 
ابوبکر« رئیس کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین 
اعالم کرد، رژیم صهیونیستی حدود دو هفته پیش 
ب��ه منزل طقاقه یورش برد، وی را برای بازجویی به 
زندان »الجلمه« منتقل کرد و پس از آن به س��لول 
انفرادی زندان نیتس��ان منتقل ش��د که در آنجا به 
ش��هادت رس��ید. در فروردین ماه نی��ز پس از آنکه 
مذاکرات نمایندگان اسرای فلسطینی در زندان های 
رژیم صهیونیستی با مدیریت این زندان ها به نتیجه 
نرسید، حدود ۱۵۰ اسیر اعتصاب غذا کردند. در این 
میان ش��اعره فلسطیني بیش از ۳ سال است بدون 
آنکه اتهامي علیه وي مطرح شده باشد به شیوه های 
مختلف در زندان به سر مي برد. رژیم صهیونیستی 
شاعره فلس��طینی را صرفا به سبب سرودن شعری 
درباره مقاومت ملت فلس��طین سه س��ال و نیم به 

شیوه های مختلف زندانی کرده است. 
خبر دیگر آنکه گروه های مقاومت فلسطینی موفق 
ش��دند یک »کوادکوپتر« رژیم صهیونیس��تی را در 
مرکز نوار غزه ساقط کنند. این اقدام پس از آن انجام 

می ش��ود که هفته گذشته رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد یک پهپاد را که از نوار غزه برخاسته بوده، ساقط 
کرده اس��ت. بر اساس گزارش روزنامه صهیونیستی 
»معاری��و«، ای��ن پهپاد در ش��هرک صهیونیس��تی 

»زیکیم« در مجاور غزه دیده شده بود.
خبر دیگر از اراضی اش��غالی آنکه یهودیان فالش��ا 
در تل آویو با برپایی تظاهرات به آزادی افس��ر قاتل 
جوان اتیوپیایی اعتراض کردند. یهودیان فالش��ا با 
برپایی تجمع اعتراض آمیز برابر یک کنیسه در تل 

آویو، برضد اقدام دادگاه اسرائیل به آزاد کردن افسر 
قاتل جوان اتیوپیایی شعار دادند. این تظاهرات ادامه 
اعتراضاتی اس��ت که از ۱۵ روز پی��ش در اعتراض 
به کشته ش��دن یک جوان اتیوپیایی با گلوله افسر 
پلیس اسرائیلی آغاز ش��د. وزارت دادگستری رژیم 
اشغالگر پیش��تر اعالم کرده بود این افسر اسرائیلی 
با قید وثیقه آزاد ش��ده اس��ت. وزارت دادگس��تری 
اسرائیل اعالم کرده اس��ت افسر یاد شده اشتباهی 
این جوان اتیوپیایی را کش��ته اس��ت. این در حالی 

است که شاهدان این ادعا را تکذیب می کنند.
یهودیان فالش��ا به یهودیانی اطالق می ش��ود که 
پیشتر در کش��ور اتیوپی زندگی می کرده و بیشتر 
روانه اسرائیل ش��ده اند. در این میان در چارچوب 
سیاس��ت ایجاد فضای رعب و وحش��ت که نشانگر 
تروریس��م دولتی صهیونیست ها اس��ت، تلویزیون 
رژیم صهیونیس��تی در مس��تندی به ترور اعضای 
مقاومت لبنان و فلس��طین مانند دبیرکل س��ابق 
ح��زب اهلل، بنیانگ��ذار جهاد اس��المی فلس��طین، 
رئیس دفتر سیاس��ی حماس و یکی از بنیانگذاران 

گردان های القسام پرداخت.
در این گزارش به ترور »فتحی الشقاقی« بنیانگذار 
جهاد اس��المی فلسطین ، تالش موساد برای ترور 
»خالد مشعل« رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، 
ت��رور »محم��ود المبح��وح« و نیز ت��رور »عباس 
الموس��وی« دبی��رکل س��ابق ح��زب اهلل پرداخته 
ش��د. در ابتدای این گزارش اذعان می ش��ود رژیم 
صهیونیستی بیشتر از هر طرف دیگری در »جهان 
غرب« از »ترور« اس��تفاده می کن��د و در ادامه به 
عنوان نمونه تصاویری از ترور دانشمندان هسته ای 
ایران به نمایش گذاش��ته می شود. خبر دیگر آنکه 
سازمان بین المللی حمایت از حقوق ملت فلسطین 
"حشد" با اش��اره به آلودگی ۹7 درصد از آب های 
زیرزمین��ی در نوار غ��زه به خاط��ر ادامه محاصره 
تحمیلی رژیم اش��غالگر صهیونیس��تی، خواس��تار 

مداخله فوری برای حل این بحران شد.

کودک فلسطینی زیر چرخ خودروی صهیونیست ها به شهادت رسید

»ذبانیه« 6 ساله قربانی جدید توهش صهیونیستی 

همزمان با اذعان جهانیان به  شکس��ت س��عودی در یمن، مق���اوم�ت
س��خنگوی انص��اراهلل یمن ب��ا تقدی��ر از نیروهای 
یمنی، توقف حم��الت و عملیات های نظامی را به 

توقف تجاوزات ائتالف سعودی مشروط کرد.
س��اعاتی پس از تواف��ق طرف های یمنی بر س��ر 
مکانی��زم جدید آتش بس و توق��ف درگیری ها در 
»الحدی��ده« در غرب یمن، »محمد عبدالس��الم« 
رئی��س هی��أت مذاکره کننده یمنی و س��خنگوی 
جنبش انصاراهلل، از ادامه یافتن عملیات ها تا پایان 
حمالت ائتالف س��عودی خبر داد. عبدالس��الم در 
توئیترش نوش��ت: »پاس��خ مردم ما هرگز متوقف 
نخواهد شد مگر اینکه تجاوزات دشمن آمریکایی-
س��عودی و محاصره یمن پایان یابد و اگر دشمنان 
ط��ور دیگ��ری فک��ر می کنن��د، در توهم به س��ر 

می برند«. عبدالسالم در ادامه از گسترش حمالت 
علیه مواضع ائتالف س��عودی-اماراتی تقدیر کرد و 
این حمالت را »دفاع مشروع« با استفاده از سالح 

های متعارف دانست.
مسئوالن یمنی معتقدند که این حمالت موشکی 
و پهپ��ادی ب��ود که ائتالف س��عودی را ب��ار دیگر 
مجبور به نشس��تن پای میز مذاکره کرده اس��ت. 
هی��أت یمنی و هیأت وابس��ته به دول��ت عبد ربه 
منصور هادی روز گذشته )دوشنبه( پس از گذشت 
هفت ماه از توافق اس��تکهلم س��وئد، بار دیگر گرد 
هم آمدند و ساعاتی پس از آن سازمان ملل مدعی 
ش��د که طرف های مذاکره بر س��ر مکانیزم جدید 

آتش ب��س در الحدی��ده به توافق رس��یده اند. مفاد 
این توافق هنوز اعالم نش��ده است. همزمان با این 
گفت و گو، ی��گان پهپادی یمن با چند فروند پهپاد 
»قاصف k۲« پایگاه هوایی »ملک خالد« در منطقه 
»خمیس مشیط« در جنوب عربستان را هدف قرار 
داد. در این حمالت، انبار سالح و آشیانه هواپیماها 
و دیگر تاسیس��ات نظامی در ف��رودگاه ملک خالد 
هدف قرار گرفت. خبر دیگر آنکه شماری از مردم 
یم��ن در اعتراض به تداوم جنایات رژیم س��عودی 
در ای��ن کش��ور، در مقاب��ل مقر س��ازمان ملل در 
صنع��اء تجمع کردند. از س��وی دیگر هیأت صنعا 
در جدیدترین دور گفت وگوها با نظارت س��ازمان 

ملل پیش��نهاد داد اجرای مراحل اول و دوم توافق 
»س��وئد« به صورت همزمان انجام ش��ود اما طرف 
مقابل اعالم کرد، باید بند اول این توافق، اجرایی و 

مابقی آن به زمان دیگری سپرده شود.
، نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل در راستای تالش 
برای اجرایی ش��دن توافق »س��وئد« در تاریخ ۱۱ 
ت��ا ۱۴ ماه می )۲۱ تا ۲۴ اردیبهش��ت( به صورت 
یک جانبه از س��ه بندر کلیدی در غرب یمن خارج 
ش��دند و از آن زمان تا کنون دیگر مذاکره ای میان 

طرفین یمنی انجام نشده بود.
همزمان با بحران شکست در یمن، در عرصه دیگر 
نیز س��عودی با بحران مواجه ش��ده است چنانکه 
به دنبال گ��زارش اخیر نماینده س��ازمان ملل در 
خصوص مش��ارکت ولی عه��د عربس��تان در قتل 
روزنامه نگار منتقد عربس��تانی، مجلس نمایندگان 

آمریکا با ۴۰۵ رأی موافق در مقابل 7 رأی مخالف، 
الیحه مؤاخذه عامالن قتل »خاشقچی« را تصویب 

کرد.
الیحه ف��وق تح��ت عن��وان »قانون حقوق بش��ر 
و جوابگوی��ی عربس��تان س��عودی« ک��ه »ت��ام 
مالینوفسکی« نماینده ایالت نیوجرسی آن را تهیه 
کرده، هم اکنون ک��ه در مجلس نمایندگان آمریکا 
به تصویب درآمده اس��ت و برای رأی گیری به سنا 
فرستاده می ش��ود. این الیحه در حالی در مجلس 
نماین��دگان آمری��کا به تصویب درآمده اس��ت که 
ً  »آگنس کاالمارد« گزارش��گر ویژه س��ازمان  اخیرا
ملل در تحقیقات حول قتل »جمال خاش��قچی« 
اعالم کرد »محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی و 
تعدادی از مقامات عالی رتبه این کشور در قتل این 

روزنامه نگار عربستانی دست داشته اند.

شروط مقاومت یمن برای پایان جنگ 


