
 تحقیر بن سلمان از سوی غرب 
سران اروپا حاضر به دیدار با ولیعهد سعودی نشدند

یک منبع دیپلماتیک غربی فاش کرد که به  دلیل 
کارنامه سیاه حقوق بشری »محمد بن سلمان«، سران 
کشــورهای اروپایی به دلیل واهمه از افکار عمومی، از 

دیدار رسمی با وی خودداری کردند.
یک منبع دیپلماتیک غربی فاش کرد که سران کشورهای 
اروپایی از دیدار با ولیعهد سعودی خودداری کردند. به گزارش 
تسنیم، این منبع تأکید کرد که سفارتخانه های عربستان در 
 کشــورهای اروپایی، از جمله انگلیس و فرانسه، سفر رسمی 

بن سلمان به این کشورها را زمینه  سازی می کردند. اما مقامات 
کشورهای اروپایی شدیدا از پذیرفتن ولیعهد سعودی در زمان 

کنونی و یا در آینده نزدیک، خودداری می کنند.
به گفته این منبع، پاســخ  کشورهای میزبان به  اتفاق آرا 
این بود که بن سلمان می تواند دیدارهای غیررسمی و بدون 
اســتقبال رسمی، داشته باشد. وی افزود: مقامات کشورهای 
اروپایی از ترس انتقادات داخلی و بین المللی، نمی خواهند به  

شکل رسمی با بن سلمان دیدار داشته باشند.

جاسوس موساد درتور
انقالبیون یمن

ســخنگوی نیروهای مســلح یمن از دستگیری 
یک جاسوس موســاد در یمن خبر داد. مستندات و 
اعترافات این جاســوس رژیم صهیونیستی، به زودی 

منتشر خواهد شد.
رژیم صهیونیســتی از جمله بازیگرانی است که در کنار 
عربستان، امارات و آمریکا، در حال قتل عام مردم یمن است. 
البته، دخالت تل آویو در یمن ، معموال به شیوه پنهانی صورت 
می گیرد. در ارتباط با همین مداخالت پنهانی اسرائیل در یمن، 

دیروز سرتیپ »یحیی سریع«، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، 
از دستگیری یک جاسوس موساد خبر داد و گفت مستندات 
و اعترافات این جاسوس ، به زودی منتشر خواهد شد. یحیی 
ســریع در پیامی توئیتری نوشت: »طی روزهای آتی فیلمی 
مستند با عنوان جاسوس موساد در یمن پخش خواهد شد.« 
وی همچنین افزود که در این فیلم بخشی از اسناد مربوط به 
دخالت های رژیم صهیونیستی در یمن و طرح هدف قرار دادن 

این کشور افشا خواهد شد. 
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دو مقام سابق صهیونیست: رژیم ما آپارتاید است
دنیا باید علیه آن ورود کند

سفر مخفیانه رئیس  سیا به پاکستان
برای تأسیس پایگاه نظامی!

اسرائیل در یمن چه می کند؟ 

حبس ابد برای قصاب سربرنیتسا و قاتل 8 هزار مسلمان

آماده باش آمریکا و انگلیس برای مقابله با ویروس دلتا

نگاه

کوتاه از سراسر جهان

منابع خبری از استقرار چند صد پرسنل نظامی 
برای کمک به پلیس انگلیــس در برقراری امنیت 

اجالس سران گروه هفت خبر دادند.
وزارت دفاع انگلیس با انتشار بیانیه ای اعالم کرد، طی 
هفته آینده چند صد پرســنل نظامی و همچنین چندین 
فروند هواپیما و ناو نیروی دریایی را برای کمک به پلیس 
انگلیس در تأمین امنیت اجالس سران جی7 )گروه 7( که 
از 11 تا 13 ژوئن )21 تا 23 خرداد( در »کورنوال« برگزار 
می شــود، مستقر خواهد کرد. گفتنی است، کورنوال یکی 
از شهرستان های تشریفاتی و غیرشهری در ناحیه جنوب 
غربی انگلیس است که گاهی از آن برای برگزاری این گونه 

نشست ها استفاده می شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ارتش انگلیس 

سامانه دفاع هوایی سوریه برای نخستین بار، موشک های 
شلیک شده توســط جنگنده های رژیم صهیونیستی را در 

آسمان لبنان رهگیری و منهدم کرد.
پدافند ســوریه مقارن نیمه شب چهارشــنبه با جنگنده های 
رژیم صهیونیســتی در آسمان لبنان مقابله کرد. به گزارش فارس، 
جنگنده های اســرائیلی قصد داشتند مناطقی را در حومۀ دمشق و 
حمص حمله کنند، اما سامانۀ دفاع هوایی سوریه توانست شماری 
از موشک ها را در آسمان هدف قرار دهد و مقامات سوری خسارات 
این حمله را جزئی اعالم کردند. شبکه العالم نیز خبر داد که صدای 
انفجارهای شنیده شده در شهر »جبله«، ناشی از مقابله پدافند هوایی 
سوریه با حمالت هوایی اسرائیل بوده است. صابرین نیوز نیز نوشت، 
برای نخستین بار اســت که پدافند هوایی سوریه در حریم هوایی 

لبنان اقدام به رهگیری و مقابله با موشک های اسرائیلی می کند.

سرویس خارجی-
دو دیپلمات ســابق رژیم صهیونیستی آنچه 
مقامات تل آویو در سرزمین های اشغالی فلسطین 
انجام می دهند را تبعیض نژادی )آپارتاید( توصیف 

کردند.
رژیم صهیونیســتی جنایت های زیادی در فلسطین 
علیه مردم این کشور انجام داده به گونه ای که بسیاری 
از مقامات این رژیم بارها به این جنایات اعتراف کرده اند. 
حال نوبت به دو ســفیر ســابق این رژیم رســیده تا به   
جنایت های رژیم آپارتاید اسرائیل اعتراف کنند. »ایالن 
باروخ«، سفیر سابق رژیم صهیونیستی در آفریقای جنوبی، 
نامبیا، بوتسوانا و زیمبابوه و »ألون لئیل«، سفیر سابق این 
رژیم در آفریقای جنوبی و مدیرکل سابق وزارت خارجه 
در مقاله ای تاکید کردند: »ما در جریان خدمت خود در 
هیئت دیپلماتیک، هر دو به عنوان ســفیر اسرائیل در 
آفریقای جنوبی فعالیت کردیم و از طریق همین موقعیت 
از نزدیک شاهد واقعیت تبعیض نژادی و فجایعی که رخ 
داد، بودیــم و این اطالعــات و تجربه ای که در آفریقای 
جنوبی به دست آوردیم به ما کمک کرد تا واقعیت را در 

این سرزمین بفهمیم«.
این دو دیپلمات سابق رژیم صهیونیستی همچنین 
گفتند: »چنین واقعیتی که ما خودمان در آفریقای جنوبی 

حبس ابد »راتکــو مالدیچ« معروف به »قصاب 
سربرنیتسا«، که متهم به نسل کشی مسلمانان در 
باالخره توسط دادگاه  بوسنی است،  جریان جنگ 

تجدید نظر، تایید شد.
مالدیچ سال 2۰17  به اتهام نسل کشی ، جنایت علیه 
بشــریت و جنایت جنگی، به حبس ابد محکوم شده بود. 
اما او ســال گذشته خواستار بازبینی رأی صادره از سوی 
دادگاه شد. دادگاه سازمان ملل نیز باالخره روز سه شنبه با 
درخواست تجدیدنظر فرمانده پیشین صرب های بوسنی، 
معروف به قصاب سربرنیتسا، برای تغییر حکم حبس ابد 
مخالفت کرد و بدین ترتیب، حکم حبس ابد او مورد تأیید 

 سفر مخفیانۀ رئیس دستگاه جاسوسی آمریکا به اسالم آباد
با هدف کسب توافق برای ایجاد پایگاه نظامی در پاکستان، 
با شکست مواجه شــد و وزیر خارجه پاکستان اعالم کرد 
 که این کشــور مخالف ایجاد پایــگاه آمریکایی در خاک 

پاکستان است.
چند هفتۀ قبل خبری منتشــر شده بود مبنی بر اینکه آمریکا 
قصد دارد در منطقۀ مرزی میان افغانستان و پاکستان، پایگاه نظامی 
احداث کند. در آن زمان اســالم آباد ایــن خبر را تکذیب کرد. اما 
بعدا مشخص شد که آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی و پهپادی در 
پاکستان، تالش می کند و بهانه اش نیز حفاظت از امنیت افغانستان، 

پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است!
در ادامۀ این تحرکات واشنگتن، دیروز خبر رسید »ویلیام برنز« 
رئیس اطالعات مرکزی آمریکا)ســیا(، مخفیانه وارد پاکستان شد و 
درخواست احداث پایگاه را تکرار کرد. پس از آن، مسئوالن و مقامات 
ارشــد پاکستانی، سفر مخفیانه رئیس ســیا به اسالم آباد و دیدار با 

مقامات ارتش و اطالعات این کشور را تأیید کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اســاس اعالم مقامات ارشــد 
پاکستان، به این مقام آمریکایی گفته شد پاکستان میزبان پایگاه های 

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در خاک خود نخواهد بود.
پیــش از این روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی اعالم کرده 
بــود رئیس آژانس اطالعات مرکزی آمریکا در ســفری مخفیانه، به 
اسالم آباد رفته و با »قمر جاوید باجوا« فرمانده ارتش و »فیض حمید« 

رئیس سازمان اطالعات پاکستان، دیدار کرده است.
مهم ترین محور این ســفر و دیدارها، همکاری های اطالعاتی و 
نظامی و استفاده از حریم هوایی پاکستان برای پهپادهای آمریکایی 

جهت کنترل اوضاع افغانستان اعالم شد.
گفته می شود سازمان سیا به دنبال ایجاد پایگاه هایی در اطراف 
افغانســتان است تا بتواند پس از عقب نشینی و خروج نیروهایش از 

این کشور، همچنان بر افغانستان مسلط باشد.
اظهارات وزیر خارجۀ پاکستان

»شــاه محمود قریشــی« وزیر خارجه پاکستان، اعالم کرد که 
دولت اســالم آباد به همه احزاب سیاسی اطالع داده است که قصد 
ندارد حق داشتن پایگاه نظامی در خاک پاکستان را به آمریکا بدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وســیما، قریشی افزود، نمی توان به 
میل آمریکایی ها عمل کرد، بلکه منافع ویژه پاکستان را می بایست 

مد نظر قرار داد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته بود آمریکا به تمرکز بر 
روی پاکستان به عنوان یک پایگاه نظامی در منطقه ادامه می دهد، 
اگرچه برخی مقامات آمریکایی معتقدند مذاکرات با اســالم آباد در 

حال حاضر به بن بست رسیده است.

رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
آمریکا درباره شیوع سویه خطرناک کرونا، موسوم 
به »دلتا«، در انگلیس و آمریــکا ، علی رغم انجام 

واکسیناسیون عمومی، هشدار داد. 
داده هــای وبگاه »ورلد امترز« نشــان می دهد تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در سراســر جهان، از مرز 174 
میلیون و79۰ هزار نفر فراتر رفته و شــمار فوتی ها نیز به 
بیش از 3 میلیون و 764 هزار نفر رســیده است.از سوی 
دیگر، بر اساس گزارش ها، سویه هندی ویروس کرونا که 
از سوی سازمان بهداشت جهانی به نام »دلتا« نام گذاری 

شده، در حال شیوع در اروپا و آمریکا است. در همین راستا، 
مقام های بهداشتی آمریکا سه شنبه هشدار دادند که نوع 
جهش یافته و بسیار خطرناک تر کرونا ،موسوم به »دلتا«، 

در  انگلیس و آمریکا  در حال شیوع است.
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ،« آنتونی فائوچی«، 
رئیس موسســه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا و 
مشاور »جو بایدن« رئیس جمهور این کشور، در یک نشست 
خبری گفت: سویه دلتا که برای اولین بار در هند گزارش 
شد، اکنون بیش از6 درصد موارد توالی در آمریکا را تشکیل 
می دهد. در حالی که در انگلیس شیوع این سویه از کرونا 

از بقیه سبقت گرفته اســت.فائوچی گفت: »این سویه از 
کرونا در انگلیس در حال ســبقت گیری از بقیه است، اما 
مــا نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق در آمریکا رخ دهد«.

وی افزود: سویه دلتا اکنون در 6۰ کشور، از جمله آمریکا، 
گزارش شده است.

سازمان بهداشت انگلیس نیز، که فعالیت انواع ویروس 
کرونا در این کشور را تحت نظر دارد، اعالم کرد، کارشناسان 
معتقدند ویروس کرونا از نوع دلتا ، یا همان ویروس جهش 
یافته هند، هم اکنون در حال گسترش در انگلیس است. 
این سازمان افزود: بیمارانی که به ویروس کرونا از نوع دلتا 

مبتال شده اند، با خطر بیشتری هنگام بستری شدن مواجه 
هستند. با غالب شدن این ویروس در سرتاسر انگلیس، همه 
باید احتیاط بیشتری بکنند.  با توجه به داده های سازمان 
بهداشــت انگلیس، در یک هفته گذشــته، 27۸ مبتال به 
ویروس کرونا از نوع دلتا، در بیمارستان بستری شده اند.  
گفتنی است، سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته با 
هدف جلوگیری از انگ زدن به کشورهایی که انواع جهش 
یافته ویروس کرونا در آنجا شناسایی شده است، تصمیم 
گرفت، به جای اسامی پیشین، از حروف الفبای یونانی برای 

نامگذاری ویروس ها استفاده کند.  

کانادا
رویترز: »جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا، دو روز بعد از حمله وحشیانه به 
یک خانواده مسلمان در شهر »لندن« در استان» انتاریوی« این کشور، اعالم کرد 
که این حمله تروریستی بوده و گروه های راست افراطی عامل آن بوده اند. قبال 
رسانه های کانادایی گزارش داده بودند که این خانواده هنگام عبور از خیابانی، با 
کامیون زیر گرفته شدند.در این حمله تروریستی، بانوی 74 ساله، مرد 46 ساله، 
خانم 44 ساله و یک دختر نوجوان 1۵ ساله کشته شدند و یک کودک 9 ساله 
هم به دلیل جراحات جدی در بیمارســتان بستری است.حمالت مرگبار علیه 
مسلمانان کانادا، مسبوق به سابقه است؛ در سال 2۰17 نیز یک مرد مسلح با 
تیراندازی به مسجدی در شهر »ِکِبک« این کشور، 6 مسلمان کانادایی را کشت.

چین
رویترز: وزارت دفاع چین روز سه شنبه بازدید سه سناتور آمریکایی از تایوان 
با هواپیمای آمریکایی را یک اقدام تحریک آمیز سیاسی ناپسند و خطرناک خواند. 
در بیانیه وزارت دفاع چین آمده است: »این سفر به اساس روابط چین و آمریکا 
و صلح و ثبات در تنگه تایوان آسیب رسانده و بسیار غیرمسئوالنه و خطرناک 
است«. سه ســناتور آمریکایی به نام های  »تامی داکورث«، »دن سالیوان« و 
»کریستوفر کونز«، یکشنبه گذشته حدود سه ساعت از تایوان بازدید و در آنجا 
با »تســای اینگ ون« رئیس جمهورتایوان دیدار کردند. آنها برای اینکه آمریکا 
را دوست تایوان نشان دهند، 7۵۰ هزار دوز واکسن کرونا در اختیار سران این 
جزیره قرار دادند.این سناتورها با یک فروند هواپیمای نظامی »گلوب مستر-17« 

نیروی هوایی آمریکا، به تایوان سفر کرده بودند.
کره شمالی

گاردین: »کیم جونگ اون«، که چاقی و نوع ظاهرش ، توجهات را به خود 
جلب می کند، در تصاویری که روز شنبه توسط رسانه های دولتی کره شمالی 
منتشر شــد، به طور قابل توجهی الغرتر به نظر می رسید. کاهش شدید وزن 
او توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.در گزارش رسانه های کره جنوبی 
در این باره، اعالم نشــده که ظاهر جدید جونگ اون نتیجه بیماری اســت، یا 
وی تصمیم گرفته است وزن کم کند.وضعیت سالمتی جونگ اون معموال جزو 
گمانه زنی ها اســت. وی در ســال 2۰14 میالدی به مدت شش هفته در انظار 
عمومی دیده نشــده بود و پس از آن با عصا دیده شد.  بهار گذشته نیز غیبت 
سه هفته ای جونگ اون باعث شد شایعاتی دال بر انجام عمل قلب او در بگیرد.

هند
هندوســتان تایمز: دهلی نو برای اولین بار از طریق کانال های ارتباطی، با 
رهبران طالبان، از جمله »مال عبدالغنی برادر«، معاون سیاســی و رئیس دفتر 

قطر این گروه، تماس برقرار کرده است. 
این ارتباط توسط مقام های امنیتی برقرار شده است.  وزارت خارجه هند 

به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته است. 
طالبــان نیز تاکنون در این باره، واکنش نشــان نداده است.کارشناســان 
برقــراری تماس بین دهلی نــو و رهبران طالبان را یک چرخش قابل توجه در 
موضع هند توصیف می کنند. هند در گذشته از برقراری هرنوع ارتباط با گروه 
طالبان خودداری می کرده و این گروه را »تروریســتی« می خوانده اســت.اما 
طبق گزارش ها، تماس های جاری میان دو طرف، از چند ماه قبل به این طرف 
جریان داشته است.موضوع گفت وگوی مستقیم بین طالبان و هند ، اردیبهشت 
ســال گذشته از ســوی »زلمای خلیل زاد«، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح 

افغانستان، مطرح شده بود.

شاهد آن بودیم، تبعیض نژادی است و وقت آن رسیده که 
جهانیان متوجه شوند آنچه را که ما ده ها سال پیش در 
آفریقای جنوبی دیدیم همان چیزی است که در اراضی 
فلسطینی نیز رخ داده است«. آنها در ادامه اذعان کردند: 
»دیده بان حقوق بشر اخیرا اعالم کرد، اقدامات اسرائیل با 
تعریف حقوقی جنایت تبعیض نژادی به موجب قوانین 

بین المللی مطابقت دارد و اسرائیل تنها قدرت حاکمیتی 
در این اراضی است که به صورت سیستماتیک براساس 

ملیت و نژاد تبعیض قائل می شود«.
 این دو دیپلمات سابق حتی تاکید کردند: »همان طور 
که جهانیــان به مبارزه علیه تبعیض نژادی در آفریقای 
جنوبی پیوستند، زمان آن فرا رسیده است که جهان در 

مورد وضعیت ما نیز اقدام به اتخاذ اقدامات دیپلماتیک 
کنند و برای ســاخت آینده ای مملــو از برابری، عزت و 

امنیت برای فلسطینیان و اسرائیلی ها تالش کنند«.
سرطان نژادپرستی

از سوی دیگر، روزنامه رای الیوم با اشاره به اظهارات 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره کابینه جدید نوشت 
او که عامل شکست های این رژیم است، برای ماندن در 
قدرت حاضر است حمام خون هم به راه بیندازد. روزنامه 
الکترونیکی رای الیوم در ادامه تاکید کرد: »گوشت و خون 
نتانیاهو با نژادپرستی آمیخته است و فراتر از این او مبتال 
به سرطان نژادپرستی است و کشتن عرب ها را ماموریت 
خود می داند، همان طور که هر کودکی که در اســرائیل 

بزرگ می شود تنها به کشتن عرب ها فکر می کند«.
خبر دیگر اینکه، پس از آن که با هشــدارهای مردم 
فلســطین و گروه های مقاومت درخصــوص برگزاری 
»راهپیمایــی پرچــم« در قدس اشــغالی، پلیس رژیم 
صهیونیســتی راهپیمایی را که قرار بود امروز در قدس 
اشغالی برگزار شود را لغو کرد، کابینه کوچک امنیتی رژیم 
صهیونیستی )شامل شورای سیاسی و امنیتی وزیران(، 

در این باره جلسه تشکیل داد. 
شــبکه عبری »کان« در این باره اعالم کرده کابینه 
کوچک امنیتی رژیم صهیونیستی با برگزاری »راهپیمایی 
پرچم« در روز سه شــنبه آینــده موافقت کرده و توافق 
درباره مســیر آن، با هماهنگی شهرک نشینان مسئول 
ســازمان دهی این راهپیمایی و پلیس اسرائیل صورت 
خواهد گرفت. به نوشــته پایگاه خبــری »عربی 21«، 
نتانیاهــو بر برگزاری ایــن راهپیمایی بــا وجود کلیه 
هشدارهای امنیتی درخصوص پیامدهای آن و احتمال 
بحرانی شــدن اوضاع امنیتی، در سایه هشدار گروه های 
مقاومــت فلســطینی، پافشــاری می کنــد. گروه های 
شهرک نشــینی و راست گرای افراطی، از صهیونیست ها 
دعوت کرده اند که در راهپیمایی تحریک آمیز موســوم 
بــه راهپیمایی پرچم  در روز پنج شــنبه آتی در شــهر 
قدس اشغالی شرکت کنند. اقدامی که قرار بود دهم ماه 
گذشــته همزمان با اشغال قدس شرقی در سال 1967 
)به تقویم عبری( برگزار شود اما در پی تنش های شدید 
در این شهر و سپس جنگ اخیر غزه و فشارهای مردمی 

و بین المللی لغو شد.

گروهــی از مردم در مراکشــی در راســتای 
محکومیــت عادی  ســازی روابــط میــان رباط 
و تل آویــو، کمپینــی را برای شســت و شــو و 
پاک ســازی نقاطی کــه نماینده رژیم اشــغالگر 
 صهیونیســتی در رباط از آنها بازدیــد کرده، به 

راه انداخته اند.
برخی فعاالن مراکشی در شهرهای مختلف این کشور 
جهت اعالم موضع گیری خود نسبت به تصمیم دولت رباط 
برای عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی و محکومیت این 
 اقدام، طرحی را با عنوان »تمیز کاری« برای شست وشوی
مکان هایی که »داوید ُگورین«، نماینده این رژیم در کشور 
مراکش از آنها بازدید کرده، به راه انداخته و تصاویری از خود 
در حال شســت وشوی این نقاط منتشر کردند. این طرح 
از چند روز قبل برای همبستگی با مردم مظلوم فلسطین 
و حــوادث قدس و غزه کلید خــورد. در این طرح هیئتی 

مراکشی ها هر جا را که نماینده اسرائیل پا می گذارد آب می کشند!

از »جبهه مراکشــی حامی فلسطین و مخالف عادی  سازی« 
شــرکت دارند. از جمله نقاطی که شــامل این طرح شدند، 
صحن »صومعه حسان« در شهر رباط و نزدیکی درب اصلی 

مسجد القرویین در شــهر فاس )واقع در شمال مراکش( 
اســت. همزمان با آغاز اجرای این طرح، فعاالن مراکشی 
در توئیتر به شــکل گسترده ای هشتگ »نماینده اسرائیل 
را بیرون کنید« به اشــتراک گذاشتند. طبق گزارش های 
منتشر شده در رسانه های مراکشی، ُگورین در حال حاضر 
در یکی از هتل های شهر رباط اقامت دارد و دفتر ارتباطات 
این رژیم هنوز افتتاح نشده است. ضمن اینکه تا کنون نیز 
هیچ کس حاضر نشده، ساختمان خود را به او اجاره دهد.

مراکش در ســال 2۰2۰ در دوره ریاســت جمهوری 
دونالــد ترامپ، روابط خــود را رژیم صهیونیســتی را به 
حالت عادی درآورد. در آن ســال سه کشور کوچک عربی 
دیگر یعنی امارات، بحرین و ســودان نیــز توافقنامه های 
عادی  سازی روابط با تل آویو را امضا و روابط قدیمی خود را 
علنی کردند تا شاید ترامپ بتواند با استفاده از این سیرک، 
دستاوردی دست و پاکرده و در انتخابات از آن بهره ببرد.

همزمان با اقبال کشــورهای مختلف به انرژی 
صلح آمیز هســته ای، دولت عراق برای توســعۀ 
برق هســته ای در این کشــور، 40 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری می کند.
دولت عراق به خاطر نیاز روزافزون این کشور به انرژی 
هسته ای، معادل 4۰ میلیارد دالر در حوزۀ برق هسته ای 
سرمایه گذاری می کند. درحالی که ایران از سوی کشورهای 
غربی برای توسعه انرژی صلح آمیز هسته ای خود تحت فشار 
است، همسایگان ایران از هند و پاکستان گرفته تا امارات 
و اخیرا عراق، در تالش برای تولید برق هسته ای هستند.

به گزارش فارس، خاموشی های گسترده در عراق، که 
موجب ناآرامی ها نیز شده است، دولت بغداد را در بارۀ تولید 
برق به فکر انداخت. این کشور، که دومین تولیدکننده نفت 
اوپک است، در حال حاضر از کمبود برق و سرمایه گذاری 

ناکافی در تاسیسات فرسوده رنج می برد. 
»کمال حســین لطیف«، رئیس سازمان تنظیم منابع 
رادیواکتیو عراق، گفت که کشورش تالش می کند هشت 
رآکتور با ظرفیــت تولید حدود 11 گیگاوات برق احداث 
کند. به گفتــه وی، هزینه 4۰ میلیارد دالری اجرای این 

برنامه، طی 2۰ سال بازگردانده خواهد شد.

لطیف افزود، مقامات عراقی با مقامات روسی و کره ای 
برای همکاری در این زمینه، گفت و گو کرده اند.

کاهش قیمت نفت در ســال گذشته، بودجه عراق را 
برای حفظ و توسعه سیستم شبکه توزیع برق این کشور، 
کاهش داده است. کمال حسین لطیف گفت: »پیش بینی 
می شود که بدون نیروی برق هسته ای، ما تا سال 2۰3۰، 
با مشــکالت بزرگی رو به رو خواهیم شد.« وی افزود، علت 
اقبال بغداد به انرژی هسته ای، فقطکمبود برق نیست، بلکه 
عراق تالش می کند گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و آب 

شیرین بیشتری را تولید کند. 

به نوشــته بلومبرگ، انرژی هسته ای، که یک انرژی 
بدون تولید دی اکسید کربن است، به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس کمک خواهد کرد تا تولید گازهای گلخانه ای 

را همانند سایر دولت ها در سراسر جهان، کاهش دهند.
کشــور عربســتان نیز در حال احداث یــک رآکتور 
آزمایشی اســت. امارات هم سال جاری، نخستین رآکتور 
خود را به شــبکه برق کشور متصل کرد و برنامه هایی در 
این زمینه دارد. لطیف گفت، کابینه عراق در حال بررسی 
توافق نامه ای با شرکت »روس اتم« کشور روسیه به منظور 

احداث چند رآکتور است.

سوریه برای نخستین بار
موشک های اسرائیل را در آسمان لبنان هدف قرار داد

نهایی قرار گرفت.
به گزارش فارس، با صدور حکم نهایی حبس 
ابد بــرای مالدیچ، دادگاه رســیدگی به جنایات 
جنگی کشورهای یوگسالوی سابق به پایان رسیده 
اســت. مالدیچ در واکنش به صدور حکم نهایی 
حبس ابد، با انتقاد از دادگاه ســازمان ملل، آن را 

دست پرورده قدرت های غربی خواند!
گفتنی است، جرم مالدیچ، مشارکت در کشتار 
بیش از ۸۰۰۰ مرد و پسر مسلمان بوسنیایی اهل 

سربرنیتسا، حمله و قتل افراد غیر نظامی  و 43 ماه محاصره 
سارایوو، پایتخت بوسنی، در سال 199۵ است. 

جالب توجه است که کشتار سربرنیتسا در قلمرویی به 
وقوع پیوست که قرار بود تحت محافظت سازمان ملل باشد 

و این فاجعه بدترین جنایت در اروپا از جنگ جهانی دوم 
تاکنون محسوب می شود. سال گذشته دادگاه عالی هلند، 
دولت وقت این کشــور در سال 199۵ را به خاطر کشتار 
3۵۰ مرد مسلمان بوسنیایی محکوم کرد. در جریان جنگ 
صرب ها و مسلمانان بوسنی، چهارصد نیروی حافظ صلح 
هلندی به یک »منطقه امن« به نام »سربرنیتســا« اعزام 
شده بودند تا از هزاران پناه جوی مسلمان دربرابر نیروهای 
صرب محافظت کننــد. اما دادگاهی در هلند دریافت که 
نیروهای هلندی با این که می توانستند به 3۵۰ مردی که 
به این پایگاه پناه آورده بودند، اجازه دهند در آنجا بمانند، 

آنها را به نیروهای صرب تحویل دادند.

برگزاری اجالس گروه 7 در انگلیس تحت تدابیر شدید امنیتی

سرمایه گذاری 40 میلیارد دالری عراق برای برق هسته ای

همچنین به غیر از پرسنل و تجهیزات، کارکنان برنامه ریزی، 
پشتیبانی لجستیکی، امکانات و تیم های خنثی کننده مواد 
منفجره را برای کمک به پلیــس، اعزام می کند. عالوه بر 
این، دو پایگاه نظامی از برگزاری و سازماندهی این نشست، 

پشتیبانی خواهند کرد.
سفر هشت روزه »جو بایدن«، رئیس جمهور 
آمریکا، به اروپا از روز چهارشــنبه با ورود به 
انگلیس رسما آغاز شد. رئیس جمهور آمریکا 
برای شرکت در نشســت جی 7 ، به انگلیس 
پرواز کرد تا نخســتین ســفر خارجی اش از 
زمان به قدرت رسیدن، را آغاز کند. باید افزود 
که نشســت سران هفت اقتصاد بزرگ جهان، 
موســوم به »جی -7« درست قبل از نشست 
رئیس جمهــور آمریکا و »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور 
روسیه، که قرار است چهارشنبه آینده 16 ژوئن )26 خرداد( 

برگزار شود، تشکیل خواهد شد.
گفتنی است، جی7 نشست وزیران اقتصاد هفت کشور 

صنعتی اســت. این نشست در سال 197۵ باحضور شش 
کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا تشکیل 
شده است. بعدها کانادا نیز به این گروه پیوست. روسیه هم 
مدتی عضو این گروه بود، اما مدتی است که این عضویت 
به تعلیق درآمده اســت. روسیه پس از بحران اوکراین، از 

جی 7 کنار گذاشته شد.
هرچند که 7 کشور عضو تقریباً نیمی از تولید ناخالص 
داخلی دنیا را به خود اختصاص می دهند، ولی غیبت چین 
که از لحاظ تولید ناخالص داخلی رتبه دوم جهان را دارد یا 
برزیل که هفتمین قدرت اقتصادی دنیاست از نقاط ضعف 
اجالس گروه 7 اســت. همچنین عدم حضور هند )که بر 
اساس تولید ناخالص داخلی جلوتر از کانادا و روسیه قرار 
دارد( نیز از جمله نقاط ضعف این گروه محسوب می شود.

جنگ یمن که از ســال 94 شــروع شــده تبدیل بــه یکی از 
بزرگ ترین تراژدی ها شــده است. در ظاهر تنها امارات و عربستان 
در حال قتل عام مردم یمن هستند اما کشورهای غربی نیز با تامین 
تســلیحات این کشورها و حمایت های اطالعاتی و حتی میدانی در 
این جنایت شریک هستند. در این میان اسرائیل بازیگری است که 
به صورت پنهانی در جنگ یمن نقش آفرینی کرده و کمتر ابعاد این 
مداخله رسانه ای شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اخیرا از 
دستگیری یک جاسوس موساد در یمن خبر داده است. مستندات و 
اعترافات این جاسوس رژیم صهیونیستی قرار است به زودی منتشر 
شــود. این مسئله باعث شده تا نگاهی گذرا به دخالت های اسرائیل 

در جنگ یمن داشته باشیم.
یمن یکی از مهم ترین کشورها در استراتژی های سیاست خارجی 
اسرائیل به شمار می رود. علت این مسئله نیز به جایگاه استراتژیک 
یمن برمی گردد. یمن یکی از کشــورهای مشرف بر دریای سرخ و 
تنگه استراتژیک باب المندب است. اسرائیل حیات اقتصادی خود را 
وابسته به دریای سرخ می بیند و تنها راه ارتباطی این رژیم با دنیای 
خارج نیز بندر ایالت و دریای سرخ است. از این رو این بازیگر سعی 
کرده است با کشورهای مشرف بر دریای سرخ ارتباط خود را گسترش 
دهد. شــرق آفریقا و به ویژه سه کشور اریتره، جیبوتی و اتیوپی به 
دلیل اشراف بر خلیج عدن و تنگه باب المندب مهم ترین کشورهای 
مورد نظر اســرائیل هستند. در طی چندین دهه اسرائیل موفق به 
گســترش نفوذ خود در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در 
شرق آفریقا شده است. اما یمن همواره به عنوان یک دغدغه برای 
اســرائیل به شمار رفته است. چرا که مسلمان و زیدی بودن مردم 
شمال یمن همواره این تهدید را برای اسرائیل ایجاد کرده که تنگه 
باب المندب می تواند روزی در اختیار نیروهای انقالبی و حتی نزدیک 
بــه محور مقاومت در یمن قــرار بگیرد. در صورت ممانعت یمن از 
خروج کشــتی های اسرائیلی به سمت شرق آسیا، اسرائیل عمال در 

بن بست تجاری قرار می گیرد. 
 با شروع انقالب های عربی و پیروزی انصاراهلل در عرصه سیاسی 
و نظامی، تل آویو به شدت دچار هراس شده است. چرا که انصاراهلل 
یمن قطعا اجازه سوءاستفاده ارتش اسرائیل را در دریای سرخ و تنگه 
باب المندب نخواهد داد و این با استراتژی سنتی رژیم صهیونیستی 
در تضاد اســت. به همین دلیل اسرائیل تالش کرده تا با کمک به 
ائتالف سعودی، زمینه را برای شکست انقالبیون یمن فراهم کند. 

اسرائیل در کنار کشورهای اروپایی یکی از شرکای اصلی ائتالف 
سعودی برای سرکوب و بمباران مردم یمن بوده است. در این مورد 
تالش زیادی شــده تا این نقش پنهان بماند. اما بررسی اطالعات و 
گزارش های محدودی که در این مورد منتشر شده نیز برای اثبات 
این نقش کفایت می کند. در نوامبر 2۰17 ترکی المالکی سخنگوی 
ائتالف ســعودی به صراحت از حضور اسرائیل در جنگ یمن پرده 
برداشت و اعالم کرد که کشتی های جنگی اسرائیلی در جنگ یمن 
حضور دارند و مدعی شد یک کشتی اسرائیلی سالح های ارسالی از 
ایران به سمت یمن را توقیف کرده است. عالوه  بر این برخی رسانه ها 
اعالم کردند یک شرکت آلمانی وابسته به شرکت تسلیحاتی »رافائل« 
رژیم صهیونیســتی، سامانه های دفاعی و  تانک ساخت این رژیم را 
به امارات تحویل داده و امارات نیز از این تسلیحات در جنگ علیه 
مردم یمن استفاده کرده است! از سوی دیگر آلکس فیشمن تحلیلگر 
نظامی روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که جنگی که 
عربســتان ضد یمن به راه انداخته، در جهت منافع اسرائیل است و 
فرصتی گرانبها به این رژیم می دهد تا بتواند نتایج اســتراتژیک و 
حیاتی برای خود به دســت آورد. عالوه  بر این، اســرائیل به همراه 
امارات در مجمع الجزایر ســقطری در جنوب یمن در حال ساخت 

پایگاه های نظامی است. 
در واقع اســرائیل یکی از بازیگرانی است که به صورت آشکار و 
پنهان در یمن به عربستان و امارات کمک می کند. کمک های اسرائیل 
به امارات و عربســتان بیشتر در زمینه اطالعاتی و یا فروش سالح 
است. اما این رژیم چند بار به صورت مستقیم در یمن عملیات انجام 
داده است. این مسئله نیز به دلیل هراس رژیم صهیونیستی از تسلط 
کامل انقالبیون بر یمن برمی گردد. چرا که اسرائیل امنیت اقتصادی 
خود را وابسته به دریای سرخ و تنگه باب المندب می داند و در صورت 
تســلط انقالبیون بر باب المندب، اسرائیل در نوعی تنگنای امنیتی 
-اقتصادی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل اولویت اصلی اسرائیل 
شکست انصاراهلل در یمن است. یک دلیل دیگر برای همکاری رژیم 
صهیونیســتی با عربستان و امارات در یمن این است که تل آویو به 
شدت از تکثیر الگوی حزب اهلل لبنان هراس دارد. در شرایط کنونی 
برخی رسانه های عربی و صهیونیستی، انصاراهلل را نسخه دوم حزب اهلل 
لبنان می دانند. به همین دلیل پیروزی انصاراهلل به معنای موفقیت 
تکثیر الگوی حزب اهلل خواهد بود و این برای اســرائیل بزرگ ترین 

کابوس خواهد بود. 

محمدرضا مرادی


