
هشدار گروه های عراقی در آستانه سفر 
الکاظمی به عربستان 

اعتمادی به سعودی نیست 
عضو پارلمان عراق گفت که هیچ اعتمادی به نتیجه 
گرفتن بغداد از روابط با عربستان سعودی  به دلیل 
نقش منفی رژیم آل س��عود در اجرای نقش��ه های 
آمریکایی-صهیونیس��تی و حمایت آن از تروریسم 

در منطقه وجود ندارد.
عضو ائتالف »الفت��ح« پارلمان عراق در واکنش به 
خبر وزیر دارایی عراق مبنی بر س��فر قریب الوقوع 
نخس��ت وزیر کش��ورش به عربستان گفت که هیچ 
اعتم��ادی به مقاصد عربس��تان در یاری رس��اندن 
به ع��راق در زمینه ه��ای مختلف نیس��ت.»محمد 
البل��داوی« در گفت وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم 
گفت: »با وجود عوض ش��دن دولت های عراق طی 
سال های گذشته، اما تاکنون سیاست عربستان در 
قب��ال عراق ثابت مانده و نق��ش منفی در تعامل با 
عراقی ها داش��ته اس��ت«. خبر دیگ��ر از عراق آنکه 
»برایان اس��تیل«، عضو مجلس نمایندگان آمریکا 
در بیانی��ه ای از گروه ه��ای مقاوم��ت ب��ه عن��وان 
»ش��به نظامیان مرتبط با ایران« یاد کرده و طرحی 
را برای اضافه شدن به عنوان متمم به الیحه بودجه 
دفاعی آمریکا برای مقابله با آنها ارائه کرده است.از 
س��وی دیگر المیادین لبنان به نقل از منابع عراقی 
گزارش داد که نیروهای انگلیس و س��ایر نیروهای 
عضو ائت��الف آمریکا از بیم حم��الت علیه خود به 
مناطق امن منتقل می ش��وند.در ای��ن میان »فؤاد 
حس��ین« وزیر خارجه ع��راق و »ژان ایو لودریان« 
همت��ای فرانس��وی او، پس از دی��دار در بغداد،  در 
کنفران��س مطبوعات��ی حاض��ر ش��دند. همچنین 
نخس��ت وزیر عراق و وزیر امور خارجه فرانس��ه در 
دی��دار با یکدیگر، درباره برق��راری صلح و ثبات در 
عراق ب��ه بحث و گفتگو پرداختند. از س��وی دیگر 
س��خنگوی رس��می فراکس��یون صادقون با تأکید 
مجدد بر لزوم اخراج اش��غالگران آمریکایی از خاک 
ع��راق تأکید ک��رد که نباید پرونده ترور ش��هیدان 
فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ایران و نائب رئیس الحشد الشعبی بسته شود.

نیمچه گزارش

گزارش

یادداشت

ائتالف س��عودی- آمریکایی یک عروس��ی را در یمن به 
خ��اک و خ��ون کش��ید و 16 زن و ک��ودک را تکه تکه 
ک��رد اما هیچ هش��تکی # در فضای مج��ازی برای این 
زنان و کودکان به پا نش��د تا مظلومیت ملت یمن و بی 

مسئولیتی جهانی همچنان ادامه داشته باشد. 
نس��ل کش��ی، محاصره ، بمباران با بمب های فسفری و 
شیمیایی، قحطی و گرس��نگی، ارسال داروهای فاسد و 
غذای فاسد ش��ده، بمباران بیمارستان ها و نبود امکانات 
پزش��کی، وبا و کرونا و صدها درد و رنج دیگر جان دهها 
میلی��ون یمن��ی را می گیرد و جه��ان همچنان خاموش 
اس��ت  و نمی خواهد هیچ هش��تگی برای این همه درد 
و رنج به پا ش��ود. اما این پایان جنایت نیس��ت، ائتالف 
سعودی آمریکایی از بی تقاوتی جهان در قبال رنج ملت 
یمن س��وء اس��تفاده می کند تا آنجا که تکه تکه کردن 
زنان و کودکان به امری عادی برای آنها مبدل می ش��ود. 
مناب��ع محلی در الجوف یمن اع��الم کردند، آمار تلفات 
جنایت جدید ائتالف س��عودی در منطقه المس��اعفه در 
شهرستان الحزم به ۳۵ کشته و تعدادی مجروح رسیده 
اس��ت.منابع به ش��بکه المس��یره تاکید کردند، جنایت 
جنگنده های ائتالف س��عودی در حق زن��ان و کودکان 
در مراس��م عروس��ی در منزل مبخوت مرزوق مرعی در 
منطقه المس��اعفه روی داده اس��ت.منابع اظهار کردند: 
بیمارس��تان مأرب بیش از 16 جسد تکه تکه شده زنان 
و کودکان که از قربانیان جنایت المس��اعفه بودند و نیز 
تعدادی زخمی  و بیمارس��تان الحزم نیز هش��ت جسد و 
تعدادی زخم��ی را پذیرش کرده اند.جنگنده های ائتالف 
سعودی روز یکشنبه 1۲ژوئیه جنایتی نیز در شهرستان 
وش��حه در استان حجه در ش��مال مرتکب شدند که ۹ 
کش��ته داشت که همگی زن و کودک بودند.جنایت های 
ائتالف سعودی چند هفته پس از خط زدن نام عربستان 
از لیس��ت سیاه کشتار کودکان از سوی دبیرکل سازمان 
ملل صورت می گیرد.در این راس��تا محمد عبدالس��الم، 
رئیس هیئ��ت مذاکره کننده دولت صنع��ا توییت کرد: 
س��ماجت ائت��الف دش��من در جنایت های��ش در میان 
اس��تقبال علنی س��ازمان ملل انجام می شود.عبدالسالم 

افزود: هدف گیری م��داوم غیرنظامیان در میان تبریک 
علنی سازمان ملل با حذف نام ائتالف سعودی از لیست 
س��یاه آن رخ می دهد. محمد علی الحوث��ی، عضو دفتر 
سیاس��ی عالی یمن نیز بر پایداری یمنی در برابر تجاوز 

سعودی - اماراتی تاکید کرد.
در ای��ن می��ان در اقدامی تش��ریفاتی نماینده س��ازمان 
ملل در یمن بدون نام بردن از ائتالف س��عودی کش��تار 
غیر نظامیان در یک مراس��م عروس��ی را محکوم کرد و 

خواستار تحقیقات درباره آن شد.
در این میان در ادامه راه مقاومت جنبش انصار اهلل یمن 
ب��ا تاکید بر اینکه تجاوز نظامی علیه کش��ورش نش��ات 
گرفت��ه از وجود رژی��م غاصب صهیونیس��تی در منطقه 
اس��ت، گفت که به زودی نتایج روابط محکم یمنی ها با 
مقاومت فلسطین نشان داده می شود.»حسن الحمران« 
رئی��س پرونده فلس��طین در جنبش انص��ار اهلل یمن در 
گفت وگو با شبکه »المس��یره« گفت: »ما با جنبش های 
مقاومت فلس��طین هماهنگی و ارتباط مس��تمر داریم و 
نتای��ج آن به زودی خود را نش��ان می دهد«. خبر دیگر 
آنکه قبائل اس��تان الجوف یمن اع��الم کرده اند که تنها 
ب��ا انتقام گیری، آرام خواهند ش��د و غرامت مالی ائتالف 
س��عودی را نمی پذیرند.منابع محلی در اس��تان الجوف 
یمن از آماده باش قبائل این استان برای پاسخ به بمباران 
روز گذشته یک مراسم عروسی از سوی ائتالف سعودی 
خبر دادند. عضو دفتر سیاسی جنبش »انصار اهلل« یمن 
با تأکید بر مقابله با قلدری ائتالف سعودی-اماراتی گفت 
ک��ه حمالت در عمق عربس��تان س��عودی ادامه خواهد 
داشت.»حزام االسد« عضو دفتر سیاسی جنبش »انصار 
اهلل« یم��ن از تداوم عملیات راهبردی نیروهای یمنی در 
عمق خاک عربس��تان س��عودی خبر داد. از سوی دیگر 
در نشس��تی که میان احزاب یمن��ی و نمایندگان قوای 
فلس��طینی در صنعاء برگزار ش��د، بر ایستادگی در کنار 
ملت فلسطین تأکید و تمامی انواع عادی سازی روابط با 
رژیم غاصب صهیونیستی رد شد.شرکت کنندگان تأکید 
کردند، عادی س��ازی روابط با دشمن صهیونیستی شرعا 

حرام است.

توافق گروه های مقاومت 
لبنان برای مقابله با 

فتنه انگیزان 
جنبش  حزب اهلل و جنبش »امل« لبنان طی بیانیه ای به 
توافق رس��یدند برای مقابله با تفرقه افکنی در شبکه های 

اجتماعی، تریبون مشترک داشته باشند.
ش��بکه المنار لبنان گزارش داد ک��ه »حاج رفیق صفا«، 
مسئول واحد ارتباطات و هماهنگ کننده حزب اهلل امروز 
با »احمد بعلبکی«، مس��ئول ت��دارکات مرکزی جنبش 
امل با حضور مس��ئوالنی در پرونده ارتباطات اجتماعی 
ای��ن جنبش و حزب اهلل دیدار و در م��ورد اوضاع کلی و 
مش��کالت و مسائل در سایت ها و ش��بکه های اجتماعی 
رایزنی کرد.در پایان این نشست دو طرف بیانیه ای صادر 
کردن��د که به موجب آن، دو جنب��ش مقاومت لبنان به 
توافق رس��یدند که هرگونه مش��کل ی��ا اختالفاتی را بر 
اس��اس این اصل ثابت که »حزب اهلل و امل یک روح در 

دو پیکر اند«، حل کنند. الزم به ذکر است در ادامه اقدام 
علیه لبنان، نزدیک به ۲۳۰ نماینده و قانون گذار اروپایی 
از اتحادیه این قاره خواستند که جنبش مقاومت حزب اهلل 
لبنان را در لیس��ت گروه های تروریستی خود قرار دهد.

بر این اس��اس، در این نامه ک��ه بازتابی از اتهام زنی های 
رژیم صهیونیس��تی مشاهده می ش��ود، ادعا شده است: 
»حزب اهلل، ب��ه عنوان مرگبارترین ]گ��روه[ نیابتی رژیم 
ایران، ش��بکه تروریس��تی جهانی را هدایت می کند که 
نه تنها همس��ایگان ما بلکه دموکراسی های غربی را نیز 
تهدید می کن��د«. در این می��ان رئیس جمهور لبنان در 
نشس��ت خود با هیأتی از »تجمع علمای مس��لمان« بر 
اصل »دفاع از خود« تأکید کرد.عون در این دیدار گفت: 
لبنان مطلقا دنبال تجاوز به کسی یا حمایت از اختالفات 
یا جنگ ها نیس��ت. ما متعهد به دفاع از خود هستیم چه 
بی طرف باشیم چه نباش��یم. الزم به ذکر است در ادامه 
دخالت ه��ا در امور لبنان یک س��خنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه گفت که دولت لبنان 
و نهادهای مالی این کشور نباید ارتباطی با دولت سوریه 
بوی��ژه در ارتباط با بخش هایی که قانون »س��زار« آن را 

هدف قرار داده، داشته باشند.

باکو و ایروان همچنان در 
زمین تنش 

همزم��ان ب��ا اس��تمرار تنش��های م��رزی، وزارت دفاع 
آذربایجان هش��دار داد چنانچه طرف ارمنی به حمالت 
خود ادامه دهد، تأسیسات هسته ای ایروان را هدف قرار 
خواهد داد. رس��انه های جمه��وری آذربایجان به نقل از 
»واقی��ف درگاه  لی«س��خنگوی وزارت دفاع این کش��ور 
گزارش دادند که باکو هش��دار داده اس��ت اگ��ر ایروان 
بخواهد مراکز راهبردی آذربایجان را هدف حمالت خود 
قرار دهد، این کش��ور نیز نیروگاه تولید برق ارمنستان را 
هدف ق��رار خواهد داد.اظهارات س��خنگوی وزارت دفاع 
آذربایجان در واکنش به انتشار اخباری صورت داد مبنی 
بر اینکه ارمنستان به دنبال حمله به »مخزن آبی مینگه 
ِچویر« اس��ت. س��خنگوی وزارت دف��اع آذربایجان این 
اخبار را ش��ایعه خواند و گفت  این منطقه اس��تراتژیک 
اس��ت و به ش��دت محافظ��ت می ش��ود.خبر دیگر آنکه 
خبرگزاری »ریانووس��تی« روس��یه گ��زارش داد »الهام 
علی اُف« رئیس جمهور آذربایج��ان، »المار محمدیاُرف« 

وزیر خارجه این کش��ور را از س��مت خ��ود برکنار کرد. 
محمدی��ارف از س��ال ۲۰۰۴ وزی��ر خارج��ه جمهوری 
آذربایج��ان بود. »جیحون بایرام��وف« وزیر آموزش این 
کش��ور جانشین وی شده اس��ت. خبر دیگر آنکه »اندره 
رودنک��و« مع��اون وزیر خارج��ه روس��یه در مصاحبه با 
خبرگزاری تاس گفت این کشور تمام تالش خود را برای 
پایان دادن به خونریزی در مرز آذربایجان و ارمنس��تان 
به کار بس��ته است. از سوی دیگر همزمان با آغاز دوباره 
تنش مرزی ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان، فرمانده 
نیروی هوایی این کش��ور، با س��فر به ترکیه با وزیر دفاع 
این کش��ور دیدار کرد.وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای 
به ادامه درگیری مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
واکنش نش��ان داد و از طرف ارمنستانی خواست عاقالنه 
عمل کند.وزارت خارجه ترکیه به ادامه تنش های مرزی 
میان آذربایجان و ارمنستان واکنش نشان داد و حمالت 
طرف ارمنس��تانی و آنچه کارزار این کش��ور علیه ترکیه 
برای »لکه دار کردن« این کش��ور خواند، محکوم کرد.در 
ادامه وزارت خارجه ترکیه از مقامات ارمنستان خواست 
عاقالن��ه عمل کنند و در س��ریع ترین زم��ان ممکن یاد 
بگیرند بخش��ی از راه حل به جای خود مشکل در منطقه 

قفقاز جنوبی باشند.

 دومین اعدام فدرال در آمریکا در 
یک هفته اجرا شد 

حقوق بشر آمریکایی 
بدون نقاب

ایاالت متحده آمریکا روز پنجشنبه دومین اعدام فدرال در 
یک هفته اخی��ر را اجرا کرد و جان فردی را که وکالیش 
می گوین��د به زوال عقل مبتال بوده با تزریق س��م گرفت 
تا بعد دیگری از چهره حقوق بش��ر آمریکایی بدون نقاب 
آش��کار شود.  این روزها در آمریکایی که مدعی هشتک# 
اعدام نکنید اس��ت ادام به امری روزانه مبدل ش��ده است 
چنانک��ه در یک هفت��ه دو اعدام فدرال یعنی به دس��تور 
دول��ت مرکزی انجام ش��ده اس��ت.  به گ��زارش روزنامه 
گاردین، »وس��لی پارکی« به ربودن و قتل یک دختر 16 
س��اله متهم شده و مجرم شناخته ش��ده بود.دیوان عالی 
آمریکا س��اعاتی قبل  از اج��رای این حکم با ۵ رأی موافق 
و ۴ رأی مخال��ف اج��رای آن را تأیید ک��رده بود. روزنامه 
گاردی��ن به نق��ل از وکالی این متهم نوش��ته او مبتال به 
زوال عقل )دمانس( بوده و نباید اعدام می ش��ده است.این 
دومین حکم اعدام فدرال بود که بعد از 1۷ سال وقفه در 

آمریکا اجرا می شد. آمریکا چند روز پیش نخستین اعدام 
فدرال را به اجرا درآورده بود.در سال های گذشته برخی از 
متهمانی که در ایالت های آمریکا با روش تزریق سم اعدام 
ش��ده اند زجرکش ش��ده بودند. در ادامه وضعیت درونی 
حقوق بشر در آمریکا نتایج منتشر شده از سوی موسسات 
نظرس��نجی و مطالعاتی معتبر در سال ۲۰1۹ از وضعیت 
اس��ف بار نقض حقوق بشر در این کشور حکایت دارد. در 
این گزارش تنها به مواردی از این دس��ت اشاره می کنیم: 
آمریکا از نظر تعداد خش��ونت های مرتبط با اس��لحه گرم 
بدترین وضعیت را در جهان دارا اس��ت. در س��ال ۲۰1۹، 
تع��داد ۴1۵ حادثه بزرگ تیران��دازی یعنی بیش از یک 
م��ورد در روز در ای��ن کش��ور رخ داده و طی آن ۳۹۰۵۲ 
یعنی بطور متوسط هر 1۵ دقیقه یک نفر کشته شده اند. 
خشونت های نژادپرس��تانه و جنایت های ناشی از تنفر از 
اقلیت های نژادی در آمریکا نیز جهان را شوکه کرده است. 
بیشتر اقدامات تروریس��تی که در سال ۲۰1۹ در آمریکا 
رخ داده با تفکر برتری نژاد س��فید مرتبط بوده است. این 
موضوع به معنای احیای مجدد تفکرات نژادپرستانه برتری 
نژاد سفید است. به عنوان نمونه جنایت شلیک به مردم در 
یک ش��عبه فروشگاه »والمارت« در شهر »ال پاسو« ایالت 
تگزاس توسط یک سفیدپوست که منجر به کشته شدن 
۲۲ نفر شد، به دلیل تنفر عامل جنایت از اتباع آمریکایی 

التین تبار بوده است.

قانونگذاران بدون نام و نشان 

لبنان ک��ه پیش از این ب��ا نام کانون مقاوم��ت علیه رژیم 
صهیونیس��تی و تروریس��م شناخته می ش��د، طی ماه های 
گذش��ته با نام آشوب و اعتراض های خیابانی بر سر زبان ها 
بوده اس��ت. دولت جدید لبنان به نخس��ت وزیری حسان 
دیاب در حالی می توانس��ت زمینه ساز آشتی ملی و پایان 

چالش��های اقتصادی و سیاسی این کش��ور باشد که لبنان 
با بحرانی جید مواجه ش��د و آن خط  رس��انه ای و تبلغاتی 

گسترده علیه حزب اهلل بوده است. 
در حالی س��فیر آمریکا در لبنان آش��کار لبنان را به خاطر 
وج��ود حزب اهلل تهدید به تحریم ک��رده بود که آلمان نیز 
وارد میدان شد و حزب اهلل را گروه تروریستی نامید. حدود 
۲۳۰ قانون گذار دیروز طی نامه ای از اتحادیه اروپا خواستند 
ش��اخه سیاس��ی حزب اهلل را نیز مانند ش��اخه نظامی آن، 
تروریستی اعالم کرده و فعالیت های آن در تمام کشورهای 
اروپایی را ممنوع کند. ادعای درخواس��ت ۲۳۰ قانون گذار 
در حالی مطرح ش��ده که از یک س��و حزب اهلل بخش��ی از 
س��اختار سیاس��ی و دفاع��ی لبنان اس��ت لذا اق��دام علیه 
حزب اهلل یعنی اقدام علیه کل لبنان. نکته دیگر آنکه ادعای 
مذک��ور با نام حمای��ت از امنیت و ثب��ات منطقه در حالی 
مطرح شده است که رژیم صهیونیستی چند دهه است که 

در حال کشتار فلسطینی ها و ناامن سازی منطقه  است و یا 
رژیم سعودی ۵ س��ال است که کشتار بی امان مردم یمن 
و حمایت از تروریسم را صورت می دهد اما هیچگاه سخنی 
از درخواست آنچه قانون گذاران نامیده می شود برای مقابله 
با آنها نش��ده است. با توجه به این حقایق این سوال مطرح 
اس��ت که ادعای مذکور چرا در شرایط کنونی مطرح شده 
است؟ نگاهی به تحوالت لبنان نشان می دهد که زنجیره ای 
از ائتالف عربی، غربی و صهیونیس��تی ب��ا همکاری برخی 
جریان های داخلی لبنان برای ایجاد فضای آشوب در لبنان 
ب��ه راه افتاده اس��ت و هر روز بعد جدیدی از این آش��وب 
س��ازی را اجرا می کنند و لذا این ادعا را نیز می توان ادامه 
این روند دانست. بخشی از این رویکرد در چارچوب گرفتار 
سازی لبنان و حزب اهلل در بحران داخلی است تا در نهایت 
لبنان را از مس��یر مبارزه با تروریسم خارج سازند و خروج 
نیروهای حزب اهلل از س��وریه بخش��ی از این س��ناریو است 

چنانک��ه در س��ال ۲۰۰۵ برای خارج کردن ارتش س��وریه 
از لبنان این س��ناریو را اج��را و حتی ترور رفیق حریری را 
رقم زدند که بعد از آن حمله نظامی رژیم صهیونیس��تی به 

لبنان صورت گرفت.
 نکت��ه دیگر آنکه اخیرا دبیر کل حزب اهلل طرح کش��اورزی 
سراس��ری را برای برون رفت لبن��ان از بحران مطرح کرد. 
طرحی که به اذعان کارشناسان راهکار نهایی پایان بحران 
اقتصادی لبنان است. طراحان سناریو اقدام چند الیه علیه 
حزب اهلل به دنبال ناکام س��ازی این طرح هستند تا بحران 
لبن��ان ادامه یابد. نکته مهم دیگ��ر آنکه لبنان در مدیترانه 
دارای منابع نفت و گاز اس��ت و چشم طمع صهیونیست ها، 
آمریکا و ترکیه به آن اس��ت. اس��تمرار بحران و اقدام علیه 
ح��زب اهلل را می توان طرحی برای دور نگاه داش��تن لبنان 
از این منابع و یا تس��لیم س��ازی آن ب��رای نادیده گرفتن 

آن دانست. 

ghassem_tg@yahoo.com
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واشنگتن حتی به متحدین خود رحم نمی کند
"ماریا زاخارووا س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه " اعالم کرد که ایاالت 
متحده در مناطقی از خاک سوریه که توسط نیروهای آمریکایی اشغال 
شده، سالح در اختیار گروه های تندرو قرار داده و حتی به تروریست ها 
آموزش می ده��د. ایاالت متحده کاماًل آش��کارا منافع اقتصادی فرصت 
طلبانه خود را دنبال می کند. این تالش در این جهت اس��ت: به دس��ت 
آوردن جایگاه اصلی تامین کننده انرژی در اروپا و برای رسیدن به این هدف 
واشنگتن از استفاده از هیچ ابزاری کوتاهی نمی کند.«سؤال اینجاست: آیا وزارت 
امور خارجه ماده ۲۳۲ این قانون را خوانده اس��ت؟ در همین قانون آمده اس��ت 
که رئیس جمهور آمریکا می تواند فقط "با توافق با متحدین" تحریم ها را اعمال 
کند. راس��تش، کنجکاویم بدانیم که واش��نگتن با کدام یک از متحدین اروپایی 

خود درباره چنین تصمیماتی توافق کرده است؟«

مسکو اتهام انگلیس، کانادا و آمریکا را رد کرد
دیمیتری پس��کوف س��خنگوی کرملین در اظهارنظ��ری اتهام انگلیس 
مبنی بر نقش داش��تن مس��کو در حمله س��ایبری ب��ه مراکز تحقیق و 
توس��عه واکس��ن کرونا را رد کرد.وی در صحبت ه��ای خود گفت: »ما 
چنین اتهاماتی را غیر قابل قبول می دانیم.«  مرکز ملی امنیت س��ایبری 
بریتانی��ا یک گروه هک��ری را به تالش برای س��رقت تحقیقات در مورد 
واکسن ویروس کرونا متهم کرد. این نهاد سایبری مدعی شده این گروه که 
با نام »APT۲۹« معروف اس��ت، به احتمال »قریب به یقین« متعلق به دستگاه 
اطالعاتی روس��یه است. در همین حال این نهاد س��ایبری در انگلیس همچنین 
مدعی ش��ده که این گروه، بر گروه های دولتی، دیپلماتیک، اندیشکده ها و مراکز 
مراقبت بهداشتی و نهاد های انرژی در این کشور با هدف به سرقت بردن مالکیت 

فکری این مراکز تمرکز داشته است.

اقدامات آمریکا »رقت انگیز« است
وزارت خارج��ه چین با هش��دار درباره اینکه ب��ه »قلدری های« آمریکا 
واکنش نش��ان خواهند داد، طرح احتمالی ممنوعیت مس��افرت اعضای 
حزب حاکم این کشور به ایاالت متحده را تاسف بار و رقت انگیز توصیف 
ک��رد.  »هوآ چون یینگ« س��خنگوی وزارت خارجه چی��ن به اقدامات 
خصمان��ه جدید آمریکا از جمله لغ��و وضعیت ویژه تجاری با هنگ کنگ، 
تحریم مقامات محلی چین و همچنین احتمال ممنوع ش��دن س��فر اعضای 
حزب کمونیست این کشور به ایاالت متحده واکنش نشان داد.وی اتهام زنی های 
آمریکا درباره نقض حقوق بش��ر در منطقه »س��ین کیانگ« توسط دولت چین را 
»بزرگترین دروغ« واش��نگتن توصی��ف کرده و از »مایک پامپئ��و« وزیر خارجه 
آمریکا دعوت کرد تا با حضور در این منطقه به شخصه ببیند که چنین اتهاماتی 

صحت ندارد.

سوریه: وزارت خارجه روس��یه بر اساس داده های 
خود اعالم کرده اس��ت که آمریکا در حال آموزش 
عناصر مس��لح در پایگاه التنف در س��وریه اس��ت. 
همچنین منابع معارضان س��وری خب��ر دادند که 
ارت��ش ترکی��ه با توپخان��ه س��نگین مواضع ارتش 

سوریه در شهر »سراقب« را هدف قرار داده است.

فلس�طین: گزارش��گر ویژه وضعیت حقوق بشر در 
فلس��طین در گزارشی نوش��ت »مجازات جمعی« 
فلس��طینی ها از جمل��ه محاص��ره نوار غ��زه نقض 
قوانین بین المللی اس��ت.»مایکل لینک« گزارشگر 
وی��ژه وضعیت حقوق بش��ر در فلس��طین از رژیم 
صهیونیس��تی خواس��ت ف��وراً ب��ه آزار میلیون ه��ا 

فلسطینی بی گناه پایان دهد.

تای�وان: نیروهای زمینی، هوای��ی و دریایی تایوان 
رزمایشی همه جانبه را برای افزایش آمادگی جهت 
مقابل��ه با نیروهای مهاجم برگ��زار کردند.نیروهای 
دریای��ی،  زمینی و هوایی تای��وان در این رزمایش، 
مقابله ب��ا تهاجم همه جانبه نیروه��ای متخاصم به 
خاک خود و همچنین جزیره مورد مناقشه با چین 

را تمرین کردند.

انگلی�س: در ادامه سیاس��ت نژادپرس��تانه دولت 
انگلیس مجس��مه یکی از معترضان جنبش »جان 
سیاهپوس��تان اهمیت دارد« که جایگزین مجسمه 
»ادوارد کولس��تون« تاج��ر معروف برده در ش��هر 
بندری »بریس��تول« انگلیس ش��ده بود به دستور 
ش��هردار این ش��هر پایین کشیده ش��د. »ماروین 
ریس« ش��هردار شهر بریس��تول در اعتراض به این 
اقدام، دس��تور پایین کشیدن مجسمه این معترض 

سیاهپوست را صادر کرد.

مص�ر: دادگاه فرج��ام اردن ب��ا ص��دور حکمی که 
هن��وز قطعی و نهایی تلقی نمی ش��ود، گروه اخوان 
المس��لمین را منح��ل و آن را فاقد ماهیت حقوقی 
و قانونی اعالم کرد.خبرگزاری رس��می اردن )پترا( 
گ��زارش داد که دادگاه فرجام این کش��ور با صدور 
حکم��ی، گروه اخوان المس��لمین را منحل و آن را 

فاقد ماهیت حقوقی و قانونی عنوان کرد.

ائتالف سعودی مراسم عروسی را بمباران و 16 زن و کودک یمنی را تکه تکه کرد

هیچ هشتکی# به پا نشد؟!


