
 پاکســتان: پاکســتان از شــورای حقوق بشر 
ســازمان ملل خواســت تا اقداماتــی معتبر برای 
حفاظت از حقوق اساسی مردم کشمیر انجام داده 
و هند را برای اســتعمار غیر قانونی و نقض حقوق 
در این منطقه مورد مناقشــه پاسخگو کند.خلیل 
هاشــمی، نماینده دائم پاکســتان در سازمان ملل 
به این شــورا گفت، پاکستان خواستار رسیدگی به 
بحران روبه رشد حقوق بشر در منطقه مورد مناقشه 

کشمیر است.  

 آمریکا: نظرســنجی جدید یــوگاو - یاهو نیوز 
نشــان می دهد که اکثر دموکرات ها )۵۵ درصد( و 
جمهوری خواهــان )۵۳ درصد( اکنون معتقدند که 
»احتماالً آمریکا در آینده دموکراسی نخواهد بود«. 
این احســاس از ناامیدی دو حزبی در مورد جهت 
حرکت این کشور حکایت دارد.نیمی از آمریکایی ها 
)۴۹ درصد(، با در نظر گرفتن مستقل ها و کسانی 
که هیچگونه وابســتگی سیاسی ندارند، احساسات 
مشــابهی را ابراز می کننــد، در حالی که فقط یک 
چهارم )۲۵ درصد( پایان دموکراسی ایاالت متحده 
را بعید می دانند و یک چهــارم دیگر )۲۵ درصد( 

می گویند در این رابطه مطمئن نیستند.

 قطر: »ســلمان بن عبدالعزیز« شــاه عربستان 
ســعودی طی نامه ای »تمیم بــن حمد آل ثانی« 
امیر قطر را برای شــرکت در نشســت ۱۶ جوالی 
به میزبانی این کشور  دعوت کرد؛ نشستی که قرار 
اســت با حضور »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
برگزار شــود.بایدن قرار اســت روزهای ۱۵ و ۱۶ 
جوالی به ریاض ســفر کنــد و در برنامه های این 
ســفر اجالسی در نظر گرفته شده که شاه سعودی 
با همراه رهبران کشــورهای عربی عضو شــورای 
همکاری خلیج فارس، از جمله مصر، اردن و عراق 

در آن مشارکت خواهند داشت.

 جمهوری آذربایجان:  »الهام علی اف« رئیس 
جمهور جمهوری آذربایجان به ارمنســتان درباره 
ادعاهای ارضی در قره باغ هشدار داد و آن را برای 
ایروان بسیار خطرناک خواند. علی اف که در آیین 
افتتاحیه »انجمن جهانی باکو« ســخنرانی می کرد 
گفــت: »اگر ایروان به زیر ســوال بــردن تمامیت 
ارضی آذربایجان ادامه دهد، باکو هم همین کار را 
 انجام خواهد داد و تمامیت ارضی ارمنستان را زیر 

سوال می برد.«

 عربســتان: یکی از مقامات ترکیه اعالم کرده 
است که ســفر ولی عهد سعودی به ترکیه در هفته 
آینده خواهد بود.پایگاه خبری »روســیا الیوم« به 
نقل از خبرگزاری رســمی فرانســه نوشت که این 
مقام ارشــد ترکیه ای گفته است ولیعهد عربستان 
ســعودی، ۲۲ ژوئن )۳۱ خرداد( به طور رسمی به 

ترکیه سفر خواهد کرد.

 ترکیه: »حلوصی آکار« وزیــر دفاع ترکیه روز 
پنجشــنبه با »نیکــوس پاناجیوتوپولوس« همتای 
یونانــی خود دیدار کرد.دیــدار وزرای دفاع ترکیه 
و یونان در حاشــیه نشســت وزرای دفــاع ناتو در 
بروکســل، در حالی انجام شــده تنش ها میان دو 

کشور طی هفته های گذشته تشدید شده است.

 مسلمانان روهینگیایی 
همچنان گرفتار پاکسازی قومی

بنــا به اعالم دیده بان حقوق بشــر مقامات میانمار 
در ۱۰ ســال اخیــر بیش از ۱۳۵ هزار مســلمان 
روهینجایــی )روهینگیا( را به طور خودســرانه و 

نامحدود بازداشت کرده اند.
دیده بان حقوق بشر گزارشی تحت عنوان »چیزی 
به نــام آزادی وجود ندارد: بازداشــت ۱۰ ســاله 
روهینجایی هــا در ایالت راخین میانمار« منتشــر 
کرد.براساس این گزارش، مقامات میانمار طی ۱۰ 
سال گذشــته بیش از ۱۳۵ هزار مسلمان روهینجا 
و کمان را خودسرانه و نامحدود بازداشت کرده اند.

این گزارش که از مصاحبه با مسلمانان روهینجا و 
امدادگران از سال ۲۰۱۲ تهیه شده، نشان می دهد 
که چگونه مقامات میانمار از طرح پاکسازی قومی 
کــه از جوالی ۲۰۱۲ راه اندازی شــد، به نفع خود 

سود بردند.
بنا به اعالم دیده بان حقوق بشــر طرح پاکســازی 
قومی برای منزوی کردن و محدود کردن این افراد 
در کشوری که اکثریت جمعیت آن بودایی هستند، 
اجرا شده اســت.ارتش میانمار در ۲۵ اوت ۲۰۱۷ 
حمالت خود به منطقه آراکان را آغاز کرد. در این 
حمالت هزاران غیرنظامــی آراکانی جان باخته و 
حدود ۳۵۰ روستا توسط ارتش میانمار و بوداییان 

افراطی به آتش کشیده شد.
طبق آخرین گزارش سازمان ملل، شمار مسلمانانی 
که از ۲۵ اوت ۲۰۱۷ به این ســو از خشــونت های 
ارتــش میانمار و بودائیان افراطــی فرار کرده و به 
اردوگاه ها و اقامتگاه هــای موقت در حومه کاکس 
بازار بنگالدش پناه برده اند به ۹۰۰ هزار نفر رسیده 
است.از سال ۱۹۷۰ تاکنون ۸۴ درصد از جمعیت ۲ 
میلیونی مسلمانان روهینجایی در پی خشونت های 
ارتش میانمــار و بوداییان افراطی به کشــورهای 
همســایه گریخته اند. ســازمان ملل متحد و دیگر 
سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر خشونت 
علیه مسلمانان روهینجایی در میانمار را »پاکسازی 

قومی« و »نسل کشی« توصیف می کنند.

نیمچه گزارش

رژیم صهیونیســتی طــی روزهای گذشــته زنجیره ای از 
تحرکات منطقه ای را صورت داده اســت که طرح اتهامات 
امنیتی علیه ایران با ادعای حمایت از مسافران صهیونیست 
در ترکیه، تحرکات نظامی علیه سوریه و لبنان و... نمودی 
از این رفتارها اســت. در باب چرایی این رفتارها مســئله 
اصلــی که این روزها در باب تحوالت رژیم صهیونیســتی 

باید به آن توجه داشــت وضعیت به شدت بحرانی کابینه 
بنت اســت که هر لحظه احتمال ســقوط آن وجود دارد. 
بنت کــه عمال در اجرای وعده هــای انتخاباتی اش ناتوان 
بوده اکنون با اســتعفا و کناره گیــری اعضای ائتالف در 
مرحله ســقوط قرار گرفته است در همین حال این رژیم 
با ناکامی بزرگی به نام شکســت پروژه شورای حکام برای 
تســلیم سازی ایران مواجه شده اســت و ابتکار عمل ها و 
واکنش های تهران در برابر قطعنامه سیاســی و بی منطق 
غربی ها، برداشتن دوربین های فراپادمانی و نیز راه اندازی 
چرخه جدیدی از زنجیره سانتریفیوژ ها بوده است. در این 
شــرایط بنت با مجموعــه ای از هوچی گری ها و اقدامات 

علیه جبهه مقاومت از جمله تشدید سرکوب  فلسطینی ها، 
حمالت مکرر به ســوریه از جمله فرودگاه دمشــق، نقض 
حریم لبنان و ادعای ســلطه بر منابع انرژی آن،  نســبت 
دادن هر حادثه و نیز شــهادت برخــی کارکنان هوافضا و 
ســپاه به اقدامات جنگی مســتقیم خود علیه ایران که با 
ضریب دادن های گســترده رسانه ها از جمله فارسی زبان 
معاند نیز همراه اســت، ســعی در نمایش قدرتی پوشالی 
از خود دارد تا شــاید با فریب افکار عمومی سرزمین های 
اشغالی از فروپاشــی زودهنگام خویش جلوگیری نماید. 
رفتاری که حلقه تکمیلــی آن را نیز ادعای آمریکا مبنی 
بر اختصاص ۱۵ میلیون دالر جایزه برای برای کسانی که 

اطالعاتی در اختیار داشــته باشــند که به »ایجاد اخالل 
در شــبکه های مالی سپاه پاســداران ایران« کمک کند 
تشــکیل می دهد. رفتارهایی که البته حتی در درون رژیم 
صهیونیستی نیز خریداری ندارد و فرماندهان نظامی این 
رژیم نســبت به هرگونه اقدام علیه مقاومت هشدار داده و 
عنوان کرده اند که در صورت بروز جنگ هزاران موشک بر 

سر این رژیم فرود خواهد آمد. 
مسئله ای که شــاید بتوان از اهداف مشترک صهیونیست 
هــا، آمریکا و انگلیس در دامــن زدن به جنگ اوکراین را 
تحقق آن دانســت که در لوای اجبار اروپا به تحریم انرژی 

روسیه و نیازشان به منابع انرژی جدید تشکیل می دهد

یادداشت

گزارش

ســفر دسته جمعی برخی ســران اروپا به کی یف در کنار 
پذیــرش نامزدی عضویت اوکرایــن در اتحادیه اروپا و نیز 
اعالم حمایت های نظامی آمریکا از این کشــور حکایت از 
آن دارد که غرب به دنبال روشــن نگاه داشتن آتش جنگ 

و سوزاندن راهکار سیاسی میان روسیه و اوکراین است. 
ماهیــت جنگ افــروزی غربی ها همچنان زبانه می کشــد 
چنانکــه این کشــورها به جای رویکرد تعاملی با روســیه 
همچنــان بر میزان اختالفات و تنشــها می افزایند چنانگه 
کمیسیون اروپا موفقت با اعطای وضعیت نامزدی عضویت 
در اتحادیــه اروپا به اوکراین را اعــالم کرد.دولت اوکراین 
از چند ماه قبل درخواســت خود بــرای دریافت وضعیت 
نامزدی در اتحادیه اروپا را تحویل داده بود. اکنون با وجود 
تأییــد این وضعیت نامزدی، عضویت کامل این کشــور در 
اتحادیه اروپا، به گفته برخی ســران اروپایی ممکن است تا 
چند سال طول بکشد.»ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور 
اوکراین در پیامی ویدئویی، تأیید نامزدی این کشــور برای 
عضویت در اتحادیه اروپا را »گام بزرگ رو به جلو« توصیف 
کرد و گفت کی یف از حمایت »قدرتمند« کشورهایی نظیر 
فرانســه و آلمان برخوردار است.وبگاه »بلومبرگ« نوشت، 
کمیســیون اروپا در اقدامی نمادین تأیید کرد که اوکراین 
و مولــداوی وضعیت نامزدی عضویــت در اتحادیه اروپا را 

دریافت کنند.
»اورســوال فون در لین« رئیس کمیسیون اروپا در پیامی 
توئیتری در این باره نوشــت: »اوکراینی ها تا به حال حدود 
۷۰ درصــد از قوانین و هنجارها و اســتانداردهای اتحادیه 
اروپــا را اعمــال کرده انــد«.در همین ارتبــاط، »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه گفت، او و رهبران اروپایی 
از تأیید وضعیت نامزدی فــوری اوکراین در اتحادیه اروپا 
حمایــت می کنند. در همین حال وزیر دفاع انگلیس گفت 
کشــورش قصد دارد صدها نیروی نظامــی دیگر به جبهه 
شــرقی ناتو اعزام کند که در استونی مستقر خواهند شد. 
این در حالی است که وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد 
تالش هایی وجود دارد تا یک کشــور اروپایی به »اوکراین 

دوم« تبدیل شود. الوروف گفت، موشک های »جاولین« و 
»استینگر«که کشورهای غربی به عنوان کمک تسلیحاتی 
به اوکراین ارســال کرده اند، اکنون از بازار سیاه به فروش 
رفته اند.وزیر امور خارجه روســیه افزود، مقامات اوکراینی 
به طور علنی اذعان کرده اند که قصد ندارند با روسیه مذاکره 
داشته باشند. معاون نخســت وزیر روسیه نیز گفت: اروپا 
بــا تحریم نفت و فرآورده های نفتی روســیه ۴۰۰ میلیارد 
یورو ضرر کرده است.وزیر امور خارجه روسیه نیز گفت که 
کشورش به اوکراین حمله نکرده، بلکه یک عملیات نظامی 
ویژه را اعالم کرده زیرا هیچ راه دیگری نداشت.ســخنگوی 
وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه سالح های ارسالی غرب 
به اوکرایــن راه خود را به بازار ســیاه اروپا پیدا می کنند، 
گفت رئیس جمهور آمریکا نیز در یک دنیای خیالی زندگی 
می کند.»ماریا زاخارووا« ســخنگوی وزارت خارجه روسیه 
گفت که بسته کمک نظامی جدید آمریکا برای کی یف، نه 

تنها اتحادیه اروپا، بلکه خود اوکراین را نیز تهدید می کند.
از سوی دیگر دبیر کل ناتو با این ادعا که اوکراین تهدیدی 
علیه روســیه نیســت، گفت که این ســازمان همچنان به 
حمایت از کی یف ادامه خواهد داد.»ینس اســتولتنبرگ« 
دبیر کل ناتو  درباره حمایتهای این سازمان از اوکراین ادعا 
کرد که مجهز کردن این کشور به سالح، برای دفاع از خود 
در برابر روســیه است.در ادامه تحرکات غرب برای کاهش 
پیامدهای اقتصادی جنگ با روسیه، در پی مصالحه کانادا 
و دانمارک برای حل مناقشــه پنجاه ســاله بر سر جزیره 
»هانس« در شمال غربی »گرینلند« و توافق برای تقسیم 

آن، کانادا با اتحادیه اروپا همسایه شد.
در این میان اما صد ها آواره اوکراینی که به عنوان پناهجو 
به انگلیس آمده اند، این بار در این کشور بی خانمان شده 
اند.گزارش های منتشــر شده در انگلیس حاکی از ان است 
که دستکم ۴۸۰ خانواده اوکراینی که به عنوان پناهنده به 

انگلیس آمده اند، در مناطق مختلف این کشــور مستاصل 
شــده اند و به شــهرداری ها مراجعه می کنند تا سرپناهی 
بیابند.اوکراینی هایی که با طرح "منازل برای اوکراین" به 
انگلیس آمده اند، یا به علت اختالف با صاحبخانه انگلیسی 
و سوء استفاده و رفتار غیر اخالقی انان و یا مناسب نبودن 
مسکن، بی خانمان می شــوند. در این میان اما وزیر دفاع 
دولت آمریکا گفت که واشــنگتن هــر کاری را که از نظر 
انســانی ممکن اســت برای ارائه کمک هــای امنیتی به 
اوکراین انجام می دهد و سیستم های تسلیحاتی پیشرفته 

در روزهای آینده تحویل این کشور داده خواهد شد.
لوید آســتین گفت که ایاالت متحده در حال آماده شدن 
بــرای ارائه یک بســته کمــک امنیتی اضافــی به ارزش 
یک میلیارد دالر اســت که شــامل مهمات سیســتم های 
 ۱۸ ،)MLRS( موشــک پرتاب چندگانه هدایت شــونده
هویتــزر M-۷۷۷ دیگــر، ۳۶۰۰۰ گلولــه مهمات ۱۵۵ 
میلــی متری، سیســتم هــای دفاعی هارپــون و هزاران 
سیســتم ایمنی، رادیو و دســتگاه های دید در شب است.

رئیس جمهوری آمریکا از تزریق یک میلیارد دالر تسلیحات 
جدید آمریکا به اوکراین خبر داد که شــامل ســامانه های 
 موشــکی ضد کشــتی، موشــک های توپخانــه، هویتزر 

و مهمات می شود.
در همین حال وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگون( اعالم کرد: 
جدیدترین بسته های تســلیحاتی برای اوکراین شامل ۱۸ 
هویتــزر، ۳۶ هــزار گلوله مهمات برای آنها، دو سیســتم 
دفاعی ساحلی هارپون، راکت های توپخانه، رادیوهای امن، 
هزاران دســتگاه دید در شب و بودجه برای آموزش است. 
خبر دیگر آنکه اســد رئیس جمهور سوریه که میزبان یک 
هیأت مشترک از روســیه و جمهوری خلق دونتسک بود، 
گفت که جنگ اصلی این کشورها علیه سلطه غرب است.

رئیس جمهور سوریه ضمن تبریک آزادسازی بخش اعظم 
منطقه دونباس، تصریح کرد، روسیه و سوریه در یک جنگ 
و علیه یک دشمن می جنگند؛ زیرا طرفی که تروریستها و 

نئونازی ها را مدیریت می کند، آمریکاست.
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اعضای کمیته هماهنگی شــیعیان با برگزاری نشســت 
مشــترکی با نخست وزیر عراق، آخرین تحوالت امنیتی 
و سیاسی این کشور را بررسی و طرحی را برای تشکیل 
کمیته ای جهت خروج عراق از بن بســت سیاسی ارائه 

کردند.
 اعضای کمیته هماهنگی شــیعیان موســوم به »االطار 
التنســیقی« )چارچــوب هماهنگی( نشســتی را برای 
بررسی مســائل امنیتی و سیاسی برگزار کردند. در این 
نشست، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هم حضور 
داشــت.پایگاه خبری ناس نیوز ضمن نقــل بیانیه این 
کمیتــه، گزارش داد، این نشســت دارای دو محور بود؛ 
در محور نخست مصطفی الکاظمی نخست وزیر با سران 
چارچوب هماهنگی مســائل امنیتی و تجاوزات ترکیه را 

بررسی کردند.
 الکاظمــی و چارچوب هماهنگی همچنین چالشــهایی 
که عراق در زمینه جنگ با تروریســم با آن روبروست و 
مشارکت این کشــور در نشست انرژی ریاض را بررسی 
کردند.  محور دوم این نشســت، بررسی مسائل سیاسی 
بود؛ به نحوی که حضار این جلسه، گفت وگوهای جاری 
بین گروههای سیاسی برای تشکیل دولت ملی و شکل 
چارچــوب کمیته مذاکراتــی برای گفت وگو با ســایر 
گروههای ملی را مورد بررســی قرار دادند.این در حالی 
است که »سید مقتدی الصدر« رهبر جریان صدر عراق 
در واپسین ســاعات شامگاه چهارشنبه خروج خود را از 

فرایند سیاســی در این کشــور اعالم کرد. الصدر 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.«ســید مقتدی الصدر اضافه کرد: »می خواهم به 
عرضتان برســانم که با وجود فاسدان،  در انتخابات آتی 
مشــارکت نخواهم کرد. این یک عهد بین من و خداوند 
و میان من و شــما و مردمم اســت؛ مگــر آنکه خداوند 
گشایشــی حاصل کند و فاســدان و تمام کســانی که 
عراق را غــارت کردند و به یغما بردند و خون ها را مباح 
کردند، کنار زده شــوند.«جریان صدر در انتخابات عراق 
موفق شده بود با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی 
پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتالف ســنی 
تقدم با ۳۷ کرســی و ائتالف دولة القانون با ۳۳ کرسی، 
حزب دموکرات کردســتان عراق با ۳۱ کرســی، ائتالف 
کردســتان و ائتالف الفتح به رهبــری هادی العامری با 
۱۷ کرسی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در این میان 
رئیس ائتالف دولة القانون با اشــاره به اینکه شــاید این 
ائتالف با برخی از گروه های سیاسی، در مواضع، اختالف 
داشــته باشــد، در عین حال گفت که تأکید بر اتحاد، 
اصــل و راهبرد ثابــت این ائتالف اســت.نوری المالکی 
رئیس ائتالف »دولة القانون« شــامگاه امروز پنجشنبه 
تأکید کرد که روابط این ائتالف با فراکســیونها، احزاب 
و جریانهای اسالمگرا به ویژه جریان صدر، هدف بزرگی 

دارد و مربوط به یک مسئولیت مهم است.

به ابتکار کمیته هماهنگی شیعیان صورت می گیرد 

تشکیل کارگروهی برای خروج عراق از بن بست سیاسی
چین سومین ناو هواپیمابر خود، اولین کشتی از این نوع 
که به طور کامل در داخل این کشــور طراحی و ساخته 
شده را به آب انداخت تا پاسخی باشد بر تحرکات نظامی 
که اخیرا آمریکا علیه پکن در منطقه صورت داده است.

 رســانه های دولتی چین گزارش دادند که این کشــور 
ســومین ناو هواپیمابر خود به نــام »فوجیان« را به آب 
انداخت.ایــن کشــتی جنگی که کامــاًل در داخل چین 
طراحی و ســاخته شــده، گامی دیگر به سوی نوسازی 
ارتش چین محسوب می شود. این ناو هواپیمابر دارای یک 
عرشه پرواز تمام طول با سیستم پرتاب منجنیق است.ناو 
هواپیمابر نســل جدید ۰۰۳ که فوجیان نامگذاری شده، 
صبحگاه جایگاه خود را در یک کارخانه کشتی سازی در 
شــانگهای ترک کرد و در یک اسکله مجاور پهلو گرفت. 
طبق این گزارش، راه اندازی این کشــتی در حالی انجام 
شــده که چین به دنبــال افزایش بُــرد و قدرت نیروی 
دریایی خود اســت.فوجیان به »شاندونگ« که در اواخر 
سال ۲۰۱۹ راه اندازی شــد و »لیائونینگ« که چین در 
ســال ۱۹۹۸ به صورت دست دوم از اوکراین خرید و در 

داخل کشور بازسازی کرد، می پیوندد.
در همین حــال نماینده چین در ســازمان ملل ضمن 
انتقــاد از آمریــکا برای شــکل گیری بحــران فعلی در 
افغانستان گفت: واشــنگتن باید برای جبران رنج مردم 
افغانستان گام های معناداری بردارد.وی گفت: هزارن نفر 
از شهروند افغانســتان در نتیجه عملیات نظامی آمریکا 

در افغانستان جان خود را از دست داده و میلیون ها تن 
مجبور به ترک خانه ها خود شدند. 

ایــن دیپلمات ارشــد چین ادامــه داد: آمریکا با خروج 
عجوالنه خود از افغانســتان باعث شــکل گیری بحران 
انسانی در این کشور شده که تا امروز این موضوع ادامه 
داشته است. نماینده چین در سازمان ملل ضمن انتقاد 
از انســداد ذخایر ارزی افغانستان از سوی آمریکا، تاکید 
کرد: آمریکا بــه جای پذیریش مســئولیت اقدام خود، 
آشــکارا دارایی های مردم افغانســتان را به غارت برده و 
رنج مردم این کشــور را تشــدید کرده است. همچنین 
ســخنگوی وزارت خارجه چیــن در واکنش به انتقاد از 
موضع این کشــور در قبال اوکرایــن گفت در حالی که 
واشــنگتن به درگیری در اوکرایــن دامن می زند، پکن 
در حال ترویج صلح اســت. »وانگ ونبین« ســخنگوی 
وزارت خارجــه چین در واکنش به انتقاد واشــنگتن از 
موضع چین در قبال اوکراین گفت پکن، برخالف ایاالت 
متحده، بــه دنبال صلح در اوکراین اســت و این مردم 
هستند که تصمیم می گیرند چه کسی در طرف درست 
تاریخ قرار دارد.ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با 
بیان این که »کشــورهایی که طرف والدیمیر پوتین را 
می گیرند به طور حتم خود را در ســمت اشــتباه تاریخ 
خواهنــد یافت«، پکن را متهم کــرد که »هنوز در کنار 
روســیه ایستاده اســت... تبلیغات آن را تکرار می کند... 

جنایات روسیه در اوکراین را انکار می کند«. 

چین سومین ناو هواپیمابر خود را به آب انداخت

پاسخ نظامی پکن به تهدیدات واشنگتن

از سفر جمعی مقامات غربی به کی یف تا پذیرش نامزدی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا 

غرب خواستار حفظ آتش جنگ و سوزاندن راهکار سیاسی

علی تتماج 

در ادامه زنجیره  آتش ســوزی ها و ویرانی های داخلی رژیم صهیونیســتی منابع 
خبری از وقوع آتش ســوزی جدید در کارخانه  تولید کننده بُردهای الکترونیکی 
نظامی در رژیم صهیونیســتی خبر دادند در حالی که در عرصه سیاست خارجی 

نیز این رژیم با اتهام آپارتاید مواجه شده است.
شــرکت تولید کننده بُردهای مدار چاپی آلتک از وقوع آتش ســوزی در یکی از 
اتاق های حســاس کارخانه  خود در پتخ تیکوا خبر داد.نکته  حائز اهمیت شباهت 
این شــرکت با شرکت تامار است که هردو در زمینه  تولید و پشتیبانی تجهیزات 
نظامی در رژیم اشــغالگر قــدس فعالیت دارند و هر دو نیز در حوادثی مشــابه 
دچار حریق و انفجار شــدند. همچنین منابع خبری از سرنگونی یک فروند بالون 

جاسوسی رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه خبر دادند.
در این میــان هم یک نهاد قانونگذار در اروپا با صــدور قطعنامه ای اقدامات رژیم 
صهیونیستی در فلسطین اشغالی را خالف قوانین بین المللی و مصداق »آپارتاید« 
دانست.پارلمان کاتولونیا، به عنوان نهاد قانونگذار در بخش خودمختار اسپانیا با صدور 
قطعنامه ای ضمن به رسمیت شناختن جرائم آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینی ها آن 

را به شدت محکوم کرد.جنبش »بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل« که 
یک جنبش جهانی برای منزوی کردن رژیم صهیونیستی است در بیانیه ای از صدور 
این قطعنامه حمایت و تمجید کرده اســت.جنبش تحریم اسرائیل ابراز امیدواری 
کرده این »رأی شجاعانه« برای سایر پارلمان های منطقه ای اسپانیا الهام بخش عمل 
کرده و موجب شود آنها نیز در سوی درست تاریخ بایستند.قطعنامه مذکور عالوه 
بر این، خواستار اولویت بخشیدن به مسائل حقوق بشری در قراردادهای دوجانبه 
با نهادهای اســرائیلی شده اســت. همچنین وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی از 
جامعه بین الملل خواستار اقدام فوری برای توقف ظلم و ستم علیه ملت فلسطین 
و محاکمه رژیم صهیونیســتی به خاطر تحمیل شرایط غیر انسانی به فلسطینیان 
شــد.»نالدی پاندور« وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در نشست کمیته سازمان 

ملل برای حقوق مسلم ملت فلسطین تاکید کرد: در حال حاضر ما به عنوان اعضای 
ســازمان ملل متحد برای اتخاذ اقدامات الزم مســئولیت داریم، همان اقدامی که 
در نهایت ســازمان ملل با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی انجام داد.وی افزود: ما 
به عنوان مردم آفریقای جنوبی گذشــته مشــابهی با شرایط فعلی مردم فلسطین 
داریم، من ترور شــیرین ابوعاقله و حوادث مربوط به تشــییع جناره او را به خاطر 
می آورم این حادثه یادآور اقدامات رژیم آپارتاید علیه مردم آفریقای جنوبی است. 
در چالشــی دیگر برای صهیونیست ها پایگاه خبری صهیونیستی مکان از اعتصاب 
هزاران راننده اتوبوس در قدس و بئر الســبع در اعتراض به شرایط بد کاری و نبود 
امنیت خبر داد. در این میان نیروهای ارتش رژیم صهیونیســتی سه فلسطینی را 
در شــمال کرانه باختری شهید و هشت نفر دیگر را مجروح کردند. از سوی دیگر 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که خواستار پرس وجوی بیشتر از رژیم 
صهیونیســتی درخصوص جزئیات شهادت »شیرین ابوعاقله« است. شبکه خبری 
الجزیره نیز می گوید به تصاویری از گلوله ای که باعث شهادت خبرنگار فلسطینی 

این شبکه توسط صهیونیست ها شده دست پیدا کرده است.

وضعیت بحرانی رژیم صهیونیستی هر روز تشدید می شود 

خانه عنکبوت سست تر از همیشه


