
 ارمنســتان: وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 
مدعی شــد که نیروهای ارمنستانی مواضع مرزی 
این کشور را به شــدت گلوله باران کردند.به گفته 
این وزارتخانه، به دنبال این حادثه یگان های ارتش 
جمهــوری آذربایجان اقدامات کافی در این منطقه 
انجام دادند. وزارت دفــاع جمهوری آذربایجان به 
کشته و مجروح  شدن نیروهای خود در این حادثه 

هیچ اشاره ای نکرده است.

 عراق: رئیس جمهوری عــراق به موضع گیری 
درباره حمله ترکیه به سنجار پرداخت و بر ضرورت 
توقف اقدامات تنش زا تاکید کرد.برهم صالح، رئیس 
جمهوری عراق حمله به شهر سنجار را محکوم کرد 
و خواســتار توقف تنش ها در این شــهر شد وی در 
کاخ ریاست جمهوری السالم، میزبان هیئتی از اهالی 
سنجار بود. در این دیدار که حمید الشطری، رئیس 
دستگاه امنیت ملی عراق نیز حضور داشت، تحوالت 
اوضاع امنیتی و خدماتی و بشری در شهر و موانعی 

که برای زندگی اهالی آن وجود دارد، بررسی شد.

 قزاقستان: قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری 
قزاقســتان اخیرا در جریان ســفر به روســیه گفت 
کشورش تایوان، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا را 
به عنوان کشور مســتقل به رسمیت نمی شناسند. 
تارنمای روزنامه قزاقستانی »آستانه تایمز« به نقل از 
توکایف افزود این اصل درباره نهادهای شــبه دولتی 
که به نظر ما شــامل لوهانسک و دونتسک می شود 
نیز صدق می کند و قزاقستان استقالل این دو منطقه 
را نیز به رسمیت نمی شناسد. این اظهارات توکایف 

البته به مذاق روسیه خوش نیامده است.

 لبنان: نمایندگان پارلمان لبنان ضمن تاکید بر 
تشــکیل دولتی که حامی منافع این کشور باشد از 
همه لبنانی ها خواستند تا در نبرد ملی برای دفاع از 
حقوق دریایی لبنان مقابل تجاوزات صهیونیست ها 
متحد و متوســل به گزینه مقاومت باشند.»ملحم 
الحجیری«  نماینده پارلمان لبنان طی ســخنانی 
از همه لبنانی ها خواســت تــا در نبرد بزرگ ملی 
برای دفاع از ثروت های دریایی این کشور که سید 
»حســن نصراهلل« دبیرکل حــزب اهلل در آخرین 

سخنرانی خود بر آن تاکید کرد، مشارکت کنند.

 آمریکا: هزاران معترض آمریکایی برای شرکت در 
"مجمع کارگران فقیر و کم دستمزد" و "راهپیمایی 
اخالقی" در واشنگتن گردهم آمدند. آنها همچنین 
خواستار مشارکت مردمی در انتخابات بعدی کنگره 
در نوامبر امسال شــدند. در سال ۱۹۶۸، »مارتین 
لوتــر کینگ جونیور« آمریکایی هــای کم  درآمد با 
پیشــینه های مختلف را در راهپیمایی واشنگتن به 
نام "کمپین مردم فقیر" ســازماندهی کرد.بیش از 
۵۰ ســال بعد، هزاران معترض روز شنبه گرد هم 
آمدند تا همــان پیام را در "مجمع کارگران فقیر و 
کم دستمزد" و "راهپیمایی اخالقی" در واشنگتن 
و همچنین برای انتخابات و رای گیری آتی برسانند.

 مالزی: عربستان سعودی و مالزی توافق کردند 
روابط دفاعی خود را ارتقا و آن  را به سطحی باالتر 
افزایش دهند. »هشــام الدین حسین« وزیر دفاع 
مالزی سفری به عربســتان داشته و با »محمد بن 
سلمان« ولی عهد ســعودی این کشور دیدار کرده 
است؛ دیداری که منجر به توافقاتی دوجانبه است.

روزهای سیاه نظام درمان کانادا 
رئیــس انجمن پزشــکان کانادا هشــدار داد نظام 
خدمات رســانی بهداشــت و درمان این کشور در 

حال فروپاشی است.
دکتر کاترین اسمارت می گوید خیلی ساده می توان 
گفت کانادایی ها خدمات بهداشت و درمان دریافت 
نمی کنند! و این وضع همچنان وخیم تر از گذشته 
خواهد شــد.رئیس انجمن پزشــکان کانادا گفت: 
بخش های اورژانس ما در بیمارســتان ها دیگر جا 
ندارد، مردم گهگاه بین ۱۸ تا ۲۴ ســاعت منتظر 
می مانند تا پزشک آنان را ببیند؛ سالمندان گهگاه 
تا چند روز منتظر می مانند تا بیمارســتان آنان را 
پذیرش کند. با کمبود نیروی کار روبرو هســتیم. 
نمی توانیم آنگونه که باید به مردم رسیدگی کنیم. 
پرونده های بیماران دارد روی هم انباشته می شود.او 
گفت: افرادی هستند که سال ها منتظر می مانند تا 
وقت جراحی ضروری دریافت کنند، عمل هایی که 
الزم اســت تا بتوانند کار کنند و به خانواده هاشان 
رسیدگی نمایند. از سوی دیگر مراقبت های اولیه، 
حتی بدتر از گذشــته دارد از هم می پاشــد. پیش 
از همه گیری عفونت ویروســی کووید-۱۹ نزدیک 
بــه ۵ میلیون نفر در کانادا حتــی به ابتدایی ترین 
خدمات نظام بهداشت و درمان دسترسی نداشتند، 
این وضع امروز دارد وخیم تر می شود. هر روز افراد 
بیشــتری مراجعه می کنند و شکایت دارند. از این 
رو هنگامــی که نظام خدمات بهداشــت و درمان 
نتوانــد خدمات به هنگام ارائه کند، این یعنی دارد 
از هم می پاشد! کاترین اسمارت می گوید سرانه ی 
تخت های بیمارســتانی، پزشــکان و پرستاران در 
کانادا از بیشتر کشور های عضو سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی کمتر است.رئیس انجمن پزشکان 
کانادا مســائل و مشکالت نظام خدمات بهداشت و 
درمان را مشکلی همگانی و بسیار پیچیده توصیف 
کرد که یک نهــاد یا ارگان به تنهایــی نمی تواند 

مسئولیت آن را به عهده داشته باشد.

نیمچه گزارش

جوبایــدن  در حالی در اواســط ماه آتــی میالدی راهی 
عربســتان می شود که بر اساس گزارش های منتشره قرار 
اســت وی در کنار دیدار با مقامات ســعودی در نشست 
مشترکی با شورای همکاری خلیج فارس در کنار مقامات 
عراق، اردن و مصر نیز حضور یابد. ادعای آمریکا و سعودی 
آن است که آمریکا به دنبال تشکیل نیروی امنیتی واحد 
در منطقــه بــرای مقابله با تهدیدات امنیتی اســت حال 
آنکــه مروری بر اهداف آمریــکا در منطقه مباحقی دیگر 

را نشــان می دهد. بایدن در حالی ادعای اجاع ســازی در 
صحنه جهانی را داشته است که جنگ اوکراین، مذاکرات 
برجامی، رویکردهای تهدید آمیز آمریکا علیه کره شمالی 
و چین نشــانگر ناتوانی بایدن در اجرای این سناریو بوده 
است. در همین حال آمریکا هر چند با خروج از افغانستان 
ادعای کاهش نظامی گری در جهان را سر می دهد که در 
عمــل به دنبال ایجاد مولفه هــای جدید نظامی در اقصی 
نقــاط جهان بویژه در غرب اسیاســت. از طرفی دیگر در 
حالی آبــان ماه انتخابــات میان دوره ای کنگــره برگزار 
می شود که دموکرات ها در وضعیتی بحرانی به سر می برند 
چنانکــه حتی کلینتــون وزیر خارجه ســابق امریکا نیز 
ادعای نابودی دموکراسی آمریکایی را با پیروزی احتمالی 
جمهوریخواهان ســر می دهد. همچنین جنگ اوکراین و 

قطع منابع نفــت و گاز غرب از جانب روســیه عمال این 
کشــورها را با بحران مواجه کرده چنانکه قیمت بنزین در 
آمریکا به بیش از ۶ دالر رســیده اســت. در این شرایط 
بایدن عمال با زنجیــره ای از بحران های داخلی و خارجی 
مواجه است که در کنار شکست دموکرات ها در انتخابات 
می تواند رویای انتخابــات بعدی وی را نیز بر باد دهد در 
حالی که یک جانبه گرایی آمریکا در صحنه جهانی نیز در 
معرض فروپاشی قرار گرفته است. در این شرایط می توان 
گفــت که بایدن با برگزاری نشســت مذکور در ریاض به 
دنبال آن اســت تا از یک سو توان اجماع سازی خود را به 
رخ رقیبان بکشد و از ســوی دیگر کشورهای عربی را به 
افزایــش تولید نفت و گاز هدایــت نماید و به نوعی اوپک 
را با این نشست دور بزند. در همین حال مثلث سازی در 

چارچوب اهداف آمریکا در منطقه از راهبردهای این کشور 
اســت که مثلث امارات، بحرین و عربستان و اکنون مثلث 
اردن، مصــر و عراق در این چارچوب قابل تعریف اســت. 
مثلث هایی کــه در کنار تامین منافــع آمریکا در منطقه 
می تواند زمینه ســاز گامی دیگر در روند ســازش عربی 
با رژیم صهیونیســتی باشــد چنانکه بسیاری از گروه های 
عراقی به نخست وزیر کشورشان در باب این سفر هشدار 
داده و قانون ممنوعیت رابطه با رژیم صهیونیســتی را به 
او یادآوری کرده اند. با توجه به این مولفه ها می توان گفت 
که دیدار بایدن با کشــورهای عربی مذکور بعد دیگری از 
ناتوانــی  بایدن را نشــان می دهد که بــرای فرار از آن به 
چنین نشست هایی روی اورده است تا شاید کمی از شدت 

شکست دموکرا ت ها در انتخابات بکاهد. 

یادداشت

گزارش

فرمانده کل نیروهای مســلح انگلیس در حالی به نیروهای 
نظامی این کشــور اعالم کرد که با توجه به درگیری ها در 
اوکراین، برای یک رویارویی تمام عیار در اروپا آماده شوند 
که دبیر کل ناتو نیز از احتمال طوالنی شــدن چند ســاله 

جنگ اوکراین سخن گفته است.
»سر پاتریک سندرز« فرمانده کل نیروهای مسلح انگلیس 
که در هفته جاری به این ســمت منصوب شده است، اعالم 
کرد که نیروهای این کشــور باید برای نبرد مجدد در اروپا 
به دلیل جنگ جهانی سوم، آماده شوند.وی با ادعای اینکه 
عملیات نظامی روســیه در اوکراین ثبات جهانی را متزلزل 
کرده است، به نیروهای مسلح انگلیس در این رابطه هشدار 
داد: ما نسلی هستیم که باید ارتش را برای جنگ دوباره در 
اروپا آماده کنیم.ســندرز در پیامی در این باره نوشت: من 
اولین فرمانده ســتاد کل ارتش از ســال ۱۹۴۱ هستم که 
فرماندهی ارتش را در سایه جنگ زمینی در اروپا که شامل 
یک قدرت قاره ای می شــود، بــه عهده می گیرد. مقیاس 
تهدید پایدار روسیه نشان می دهد که ما وارد عصر جدیدی 
از ناامنی شده ایم.وی ادامه داد: وظیفه اصلی من این است 
کــه ارتش مان را تا جای ممکن مرگبار و مؤثر کنم. اکنون 
زمان این مسئله اســت و می توانیم از این فرصت استفاده 
کنیم.نخست وزیر انگلیس نیز در یادداشتی نوشت، در جنگ 
اوکراین، زمان مولفه ای حیاتی است و حامیان کی یف باید 
قاطع و مصمم باشــند.»بوریس جانســون« نخســت وزیر 
انگلیس پس از بازگشــت از دومین سفر به کی یف از زمان 
شروع جنگ در اوکراین در یادداشتی نوشت، در این جنگ، 
زمان مولفه ای حیاتی است.جانســون در روزنامه »ساندی 
تایمز« نوشت، حامیان خارجی اوکراین باید قاطع و مصمم 
بماننــد تا از »تــاب آوری راهبردی، بقــا و نهایتاً پیروزی« 

اوکراینی ها اطمینان حاصل کنند.
از سوی دیگر دبیرکل ناتو با تاکید بر لزوم تداوم حمایت های 
نظامی کشورهای اروپایی از اوکراین، گفت عرضه تسلیحات 

پیشــرفته به کی یف، احتمال آزادسازی منطقه دونباس از 
کنترل روسیه را افزایش می دهد.، بعد از اظهارات »بوریس 
جانسون« نخست وزیر انگلیس درباره احتمال طوالنی شدن 
جنگ در اوکراین تا سال ۲۰۲۳، »ینس استولتنبرگ« دبیر 
کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( نیز این اظهارات 
را تکرار کرد.اســتولتنبرگ در مصاحبه با نسخه هفته نامه 
روزنامه آلمانی »بیلد« که یکشنبه ها منتشر می شود، گفت 
که تهاجم روســیه در اوکراین ممکن اســت سال ها طول 
بکشد. در این میان اما »دیمیتری مدودوف« معاون رئیس 
شــورای امنیت ملی روسیه روز یکشنبه گفت، ممکن است 
اتحادیه اروپا قبل از پیوستن اوکراین، دچار فروپاشی شود.
مدودوف در بیانیه  ای با اشاره به فروپاشی جماهیر شوروی 
نوشــت: »اوضاع پیرامون شادکامی جهانی موعود در اتحاد 
جماهیر شــوروی مرا به یاد تبلیغات کمیسیون اروپا درباره 
نامزدی عضویت اوکراین در اتحادیــه اروپا می اندازد«.این 
مقام روس افزود، این »وعده« فقط به اوکراین داده شد و نه 

گرجســتان و حتی به ترکیه )که سال ها در انتظار پیوستن 
به اتحادیه اروپا اســت( اشاره ای هم نشد. الزم به ذکر است 
موسســه "زیرســاخت گاز اروپا" اعالم کرد، میزان ذخیره 
گاز اتحادیــه اروپا این هفته برای نخســتین بار در دو ماه 
)گذشته( کاهش یافت.کشــور های اتحادیه در حال تجربه 
نخســتین کاهش در میزان ذخیره )خود( از زمانی هستند 
که به طور فعاالنه، ذخیره سازی انرژی برای استفاده بعدی 
را آغاز کردند.برابر تازه ترین داده ها از )موسسه "زیرساخت 
گاز اروپا" که بلومبرگ آن را نقل کرده است، میزان ذخیره 
گاز اتحادیه اروپا این هفته نخستین بار در دو ماه )گذشته( 

کاهش یافت.
در همین حال روزنامه آمریکایی واشــنگتن پست با اشاره 
به شواهد موجود در اوکراین تاکید کرد آمریکا و متحدانش 
بــرای جنگ طوالنی در مقابل روســیه آماده می شــوند.
واشــنگتن پســت گزارش داد که آمریکا و متحدانش در 
حالــی برای درگیری طوالنی در اوکراین آماده می شــوند 

که دولت جو بایدن در تالش است تا با افزایش کمک های 
نظامی به کی یف، پیروزی روسیه را به شکست تبدیل کند.
این روزنامــه به نقل از یک مقــام بلندپایه وزارت خارجه 
آمریکا که خواست نامش فاش نشود نوشت: مقامات دولت 
جو بایــدن، رئیس آمریــکا حتی قبل از فوریــه در مورد 
احتمــال درگیری طوالنی مدت با عواقــب جهانی گفتگو 
کردند.این مقام آمریکایی گفت: دولت آمریکا امیدوار است 
که تسلیحات جدید، همراه با تحریم ها و انزوای دیپلماتیک 
روســیه، تفاوتی در دستیابی به یک نتیجه نهایی از طریق 
مذاکره درخصوص جنگ ایجاد کند و به طور بالقوه تمایل 

روسیه برای ادامه جنگ را کاهش دهد.
بایدن نیز هفته گذشته اعالم کرد یک میلیارد دالر کمک 
امنیتی اضافی به اوکراین خواهد کرد که بزرگترین کمک 
آمریکا به یک کشــور تا به امروز است. کشور های اروپایی 
نیــز از جمله آلمان و اســلواکی محموله های تســلیحات 
پیشــرفته خود از جمله هلیکوپتر و ســامانه های موشکی 
پرتــاب چندگانه را بــه اوکراین فرســتادند. در این میان 
وزارت دفاع روســیه اعــالم کرد ســازمان های اطالعاتی 
اوکراین ویدئو های جعلی علیه ارتش روسیه تهیه می کنند.
وزارت دفاع روسیه از اقدام سازمان های اطالعاتی اوکراین 
در تهیه ویدئو های جعلی در خصوص حمله ادعایی روسیه 
به خانه هایی در شــهر نیکوالیف خبر داد.به گزارش شبکه 
تلویزیونی روسیا الیوم ، وزارت دفاع روسیه اعالم کرد هدف 
از این اقدامات متهم کردن ارتش روســیه و تخریب وجهه 
آن است.»میخائیل میزینتسف« رئیس مرکز کنترل دفاع 
ملی ارتش روسیه اعالم کرد سازمان های اطالعاتی اوکراین 
تصاویــری جعلی در نیکوالیــف در خصوص اهالی منطقه 
تهیه کرده اند که در نتیجه حمله ادعایی ارتش روسیه بی 
سرپناه شده اند. وزیر تجارت و صنعت روسیه نیز گفت: از 
اقتصاد جنگ زده منطقه »دونباس« کامال حمایت کرده و 

در بازسازی این مناطق مشارکت می کند.

یاض  کارکردهای نشست ر
علی تتماج 
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رسانه های صهیونیســتی اعالم کردند که گروه هکری 
»عصای موســی« مســئولیت ســقوط بالن جاسوسی 
اسرائیل بر فراز غزه در شهر بیت حانون را برعهده گرفت.
بالن جاسوســی و نظامی رژیم صهیونیستی روز جمعه 
در شــمال باریکه غزه ســقوط کرد و به دست نیروهای 
مقاومــت فلســطین افتاد و در همین زمینه رســانه ها 
گزارش دادنــد که این بالن حامل تجهیزات پیشــرفته 
بوده که بدون آســیب دیدن به دست نیروهای مقاومت 
افتاده اســت. تارنمای روزنامه »رای الیــوم« به نقل از 
نشــریه »یدیعوت آحارونوت« نوشت که ارزش این بالن 
جاسوســی ۲ میلیون »ِشــِکل« معادل ۵۸۰ هزار دالر 
بوده است. این رسانه صهیونیست افزود که گروه هکری 
عصای موســی مسئولیت ســقوط این بالن را در غزه بر 
عهده گرفته اســت. طبق اعالم یدیعوت آحارونوت، این 
بالن دارای تجهیزات پیشرفته عکاسی و جاسوسی بوده و 
رژیم صهیونیستی از آن برای هدف های نظامی و پایش 
اســتفاده می کرد.گروه هکری عصای موسی که تاکنون 
چندین عملیات علیه سامانه ها و اهداف صهیونیست ها 
انجام داده است، اعالم کرد که سقوط بالن تازه آغاز کار 
است.این گروه با هشدار به رژیم صهیونیستی تاکید کرد 

که حمالت در همه حوزه ها ادامه خواهد داشت.
در همیــن حــال رئیس دفتر سیاســی حماس قدس و 
مســجداالقصی را محور اصلــی نبرد با رژیم اشــغالگر 

دانســت و به بازســازی ائتالف های راهبردی به منظور 
رد عادی ســازی روابــط فراخواند.»اســماعیل هنیــه« 
رئیس دفتر سیاســی حماس در نشســت بین المللی » 
السیادة الفلسطینیة المتغیرات اإلستراتیجیة والمسارات 
المستقبلیة « )حاکمیت فلسطین، متغیرات راهبردی و 
مسیرهای آینده( در غزه گفت، نبرد »سیف القدس« یک 
نقطه عطف و تحولی راهبردی در مدیریت نبرد با دشمن 
صهیونیستی بود.هنیه تأکید کرد: قدس و مسجداالقصی 
محورهای اصلی در نبرد ما با رژیم اشــغالگر پس از نبرد 
سیف القدس را تشکیل می دهند. الزم به ذکر است دیروز 
شهرک نشینان صهیونیســت نیز تحت حمایت نیروهای 
اشغالگر اسرائیل وارد صحن های مسجداألقصی شدند. در 
این میان ســخنگوی گردان های القدس از آغاز رزمایش 
عــزم الصادقین)عزم و اراده راســتگویان( در نوار غزه با 

هدف آمادگی برای هرگونه نبرد احتمالی خبر داد.
در سوی دیگر اما مغرب از عادی سازی روابط خود با رژیم 
صهیونیستی دفاع کرد و مدعی شد: توافقنامه های امضاء 
شــده با اسرائیل انگیزه ای برای ســاختن خاورمیانه بهتر 
است. نماینده دائمی مغرب در سازمان ملل در حالی این 
ادعا را مطرح کرده  است که تشکیالت خودگردان فلسطین 
بیش از دو دهه است که توافقنامه صلح » اسلو« را امضاء 
کرده ولی رژیم صهیونیستی به این توافقنامه پایبند نبوده 

و به سرکوب فلسطینیان همچنان ادامه می دهد.

وقتی فلسطین قدرت سایبری اش را به رخ اشغالگران می کشد

بالن نیم میلیون دالری صهیونیست ها در تسخیر عصای موسی
فعاالن فرهنگی یمنی از به حراج گذاشــته شــدن یک 
اثر باســتانی متعلق به یمن، در یــک حراجی در آلمان 

پرده برداشتند.
 از آغاز جنگ علیه یمن در سال ۲۰۱۵، ائتالف سعودی 
بناهای تاریخی، فرهنگی و باســتانی یمن را که میراث 
مردم این کشــور محسوب می شــوند، تعمدا هدف قرار 
داده اســت. اما در تحولی که به تازگی رخ داده اســت 
یــک اثر باســتانی متعلق به یمن بــرای فروش در یک 
حراجی در آلمان، عرضه شــده اســت.با گذشت هفت 
ســال از جنگ ائتالف سعودی علیه یمن، موزه ها و آثار 
باســتانی یمن بشدت از حمالت وحشــیانه این ائتالف 
متجاوز آســیب دیده اســت. آثار باستانی یمن عالوه بر 
اینکه در اثر بمباران سعودی ها مورد تخریب شدید قرار 
گرفتــه اند، همچنین در موارد متعدد با هدف قاچاق به 
خارج از کشــور، غارت شده اند.در جدیدترین رخداد اما 
»علــی المقری« ادیب و فعال فرهنگی بین المللی یمنی 
با انتشار پستی در صفحه فیســبوک خود، عنوان کرد: 
یکی از حراجی ها در آلمان، یک اثر یمنی را برای فروش 
رونمایــی کرده که قرار اســت در ماه آینــده حراج آن 
برگزار شود.المقری تصریح کرد که این اثر یک مجسمه 
عتیقه و باستانی متعلق به قرن سوم قبل از میالد مسیح 
اســت که قرارســت در روز ۱۲ جوالی آینده در آلمان 
 Gorny & Mosch Giessener از طریق شــرکت

Münzhandlung Gmb به حراج گذاشته شود.وی 
افزود: این شــرکت آلمانی در بیانیه خود در این باره از 
عالقه مندان به تاریخ یمن خواسته است که برای ورود 
بــه این حراج عجله کنند و این مجســمه تاریخی را از 
آن خــود کنند.این ادیب یمنی تاکیــد کرد: این اولین 
بار نیســت و آخرین بار هم نخواهد بود که آثار باستانی 
یمن در حراجی های اروپایی به حراج عمومی گذاشــته 
می شــود، اقدامی که قطعاً از طریق دزدی و قاچاق آثار 
باســتانی از یمن انجام می پذیرد. خبر دیگر از یمن آنکه 
معاون امنیتی و دفاعی نخســت وزیر دولت نجات ملی 
یمن با اشاره به عدم پایبندی ائتالف متجاوز سعودی به 
بندهای آتش بس انســان دوستانه، درباره خروج صنعاء 

از این توافق هشدار داد.
جالل الرویشــان معاون نخســت وزیر دولت نجات ملی 
یمن در امور دفاعــی و امنیتی تاکید کرد: اگر تجاوزات 
عربستان سعودی به اراضی یمن و عدم پایبندی آنها به 
آتش بس ادامه یابد، چیزی برای از دســت دادن نداریم 
و مردم ما آتش بس ناقص و نقض شــده را نمی پذیرند.

وی افزود: شــواهد موجود حاکی از تــداوم نقض آتش 
بس و عدم پایبندی به بندهــای مندرج در آن، از آغاز 
آتش بس تاکنون اســت. آنچه تاکنون عملی شده حتی 
 به ۱۰ درصــد از آنچه در مفاد آتش بس اعالم شــده، 

نیز نمی رسد.

جنگ سعودی علیه یمنی ها به عرصه تاریخی رسید 

غارت موزه ها و ویران نمودن آثار باستانی یمن

در لوای حمایت از اوکراین صورت می گیرد 

کوبیدن لندن و ناتو بر طبل جنگ جهانی سوم

در حالی که گزارش های ســازمان ملل نشــان می دهد که نیروهای حافظ صلح 
تحت فرماندهی هلند زمینه ســاز کشــتار هزاران مسلمان سربرنیتسایی شده اند 
دولت هلند به جای عذر خواهی از مسلمانان، به صورت رسمی از سربازانی که به 
عنوان صلحبان سازمان ملل با سالح و نیروی ناکافی برای دفاع از سربرنیتسا اعزام 
شده بودند، عذرخواهی کرد. کشتار سربرنیتسا جان ده ها هزار مسلمان را گرفت.

 این سربازان که اکنون نیروهای کهنه کار هستند از سوی سربازان صرب بوسنی 
ســراپا مســلح به رهبری ژنرال راتکو مالدیچ مورد تاخت و تاز قرار گرفتند؛ در 
جریان قتل عام سربرنیتســا در ژوئیه ۱۹۹۵، ۸۰۰۰ مرد و پســر مسلمان کشته 
 شــدند که بر اســاس دادگاه جرایم جنگی بین المللی این قتل عام، نسل کشــی 

اعالم شد.
مــارک روته، نخســت وزیر هلند روز شــنبه در جریان مالقات بــا صدها تن از 
کهنه ســربازان یگان صلحبان داچبت ۳  در یک پایگاه نظامی در مرکز هلند به 
آنها پس از ۲۷ ســال گفت که برخی از صحبت ها، هنوز گفته نشده اند.وی ادامه 

داد: امــروز من از جانب دولت هلند از تمامــی زنان و مردان این یگان صلحبان 
عذرخواهی می کنم. از شــما و مردم هلند که اینجا حضــور ندارند، عذرخواهی 
می کنم. با بیشــترین قدردانی و احترام ممکن برای راه و روشی که این یگان در 
شــرایط دشوار به تالش برای انجام کارهای خوب ادامه داد، از آنها سپاسگزاریم.
این مراســم پس از انتشــار گزارش ســال گذشــته میالدی بر اساس تجربیات 
۸۵۰ تن از ســربازان یگان صلحبان هلند برگزار شــد. در این مطالعه تحقیقی 
توصیه هایی ارائه شــد، از جملــه اینکه دولت برای رســیدگی به آنچه که عدم 
شناخت و قدردانی با توجه به شرایط استثنایی که نیروهای صلحبان هلندی در 

سربرنیتسا با آن روبرو بودند، اقداماتی را انجام دهد.

 نخست وزیر وقت هلند در سال ۲۰۰۲، "ویم کوک" پس از انتشار گزارشی که 
به شــدت از مقام های کشــورش به دلیل اعزام سربازان به یک منطقه خطرناک 
بدون مجوز مناســب یا سالح مورد نیاز برای محافظت از حدود ۳۰ هزار پناهجو 
که به پایگاه هلندی در شــرق بوسنی گریخته بودند، استعفا داد.در سال ۲۰۱۹، 
دیوان عالی هلند حکم کرد که این کشــور تا حدودی مســئول کشــتار حدود 
۳۵۰ مرد مسلمان توســط نیروهای صرب بوسنی در جریان قتل عام سربرنیتسا 
اســت.این دادگاه همچنین حکم کرد که صلحبان های هلندی مردان را از پایگاه 
نظامی خود نزدیک سربرنیتســا در ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۵ و بــا وجود اطالع از اینکه 
ممکن اســت توســط نیروهای صرب بوسنی کشته شــوند یا مورد سوءاستفاده 
قرار بگیرند، خارج کردند.الزم به ذکر اســت ان زمان نیروهای ناتو تحت فرماند 
هلند در کنار ســازمان ملل با نادیده گرفتن جنایــات صرب ها راه را برهی آنها 
 جهت کشــتار سربرنیتسایی ها هموار ساختند و هرگز نیز بابت این جنایت بزرگ 

عذرخواهی نکردند. 

 عذرخواهی نخست وزیر هلند 
از حامیان قاتالن مسلمانان سربرنیتسا 


