
کشف بمب های ساخت رژیم صهیونیستی
در مقر تروریست های سوریه

خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد دستگاه های 
ذی ربط این کشــور مقادیر زیادی تسلیحات از جمله 
مین  و بمب های ســاخت آمریکا و رژیم صهیونیستی 

از مقر تروریست ها در جنوب سوریه کشف کرده اند. 
بر اســاس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه »سانا« یک 
منبع در نیروهای امنیتی ســوریه در این خصوص گفت: به 
هنگام پاک ســازی مناطق آزاد شده توسط ارتش سوریه در 
جنوب ســوریه، در آشیانه تروریســت ها بیش از ۱۸۰ هزار 

 فشــنگ از جمله تیر مسلســل به اضافه مواد منفجره راکت 
»آر پی جی« و نارنجک کشف شد. وی در ادامه گفت که در 
بین تسلیحات کشف شده بمب های ساخت آمریکا و  مین های 
ساخت رژیم صهیونیستی کشف شده است. نیروهای امنیتی 
در سوریه در تاریخ بیست و سوم ماه ژوئن)3 تیر ( نیز موفق 
شده بودند مقادیر زیادی اسلحه، مهمات، تجهیزات پزشکی 
و دارو که برخی از آنها ســاخت کشورهای غربی بود، در مقر 

تروریست ها در مناطق جنوبی سوریه کشف کنند.

جنگ گانتس و نتانیاهو
برای حذف یکدیگر از کابینه

پس ازتهدیدات نتانیاهــو مبنی بر احتمال کنار 
گذاشتن بنی گانتس از کابینه این بار بنی گانتس قصد 
دارد به دلیل فساد اقتصادی نتانیاهو، مانع از شرکت او 

در انتخابات آتی رژیم صهیونیستی شود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در چند 
هفته گذشته با تظاهرات بی سابقه ای علیه خود مواجه شده 
اســت. حمایت های بنی گانتس وزیر جنگ کابینه نتانیاهو 
از این تظاهرات باعث شــده که بارهــا زمزمه هایی در مورد 

احتمال حذف وی از کابینه نتانیاهو شــنیده شود. این بار به 
نظر می رســد که بنی گانتس به دنبال فراهم کردن شرایط 

برای حذف نتانیاهو است. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از تایمز آو 
اسرائیل، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همزمان 
بــا اوج گیری تنش ها با حزب لیکــود، به دنبال از بین بردن 
ائتالف با نتانیاهو و ممانعت از شــرکت مجدد او در انتخابات 

این کشور است.
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انفجار مهیب بیروت
حادثه یا جنایت؟

67 پرواز شناسایی بر فراز دریای چین جنوبی
توسط هواپیماهای آمریکایی در ماه گذشته

 گزارش عفو بین الملل 
ازنقض گسترده حقوق بشر در آمریکا

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق 
ضمن تقدیر چندباره از نقش ایران در مبارزه با 
داعش در عــراق، بر اجرای مصوبه پارلمان این 
کشور برای »اخراج نظامیان بیگانه« تاکید کرد.

پس از ترور ســردار بزرگ سلیمانی و همرزمش 
ابومهــدی المهندس معاون حشد الشــعبی توســط 
آمریکا، پارلمان عراق طرح اخراج نظامیان آمریکایی 
از این کشور را با اکثریت قاطع تصویب کرد. بسیاری 
از مقامات و سیاستمداران عراقی بر اجرای کامل این 

طرح تاکید دارند. 
خبرگزاری فارس در این باره نوشــته، سخنگوی 
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز در یک گفت وگوی 
تلویزیونی بار دیگر از نقش ایران در مبارزه با داعش در 
عراق تقدیر کرده و بر اجرای مصوبه پارلمان عراق برای 

خروج نظامیان بیگانه تاکید کرده است.
»یحیی رســول« گفتــه: »از جمله تفاهماتی که 
بــا نیروهای ائتالف امضا شــد موضوع کاهش حضور 
نیروهایشــان بود. ما قبال گفته ایم و حاال برای بار دوم 
تکرار می کنیم که حتی در نبردهای آزاد ســازی هم 
هنگامی که نیروهای مشــترک عــراق ورود کردند و 
ارتش، الحشد الشــعبی، وزارت کشور، سازمان مبارزه 

سرویس خارجی-
انفجاری مهیب سه شنبه عصر در 
بندر بیروت، نیمی از پایتخت لبنان 
را ویران کرده، حداقل 100 کشــته 
و 4000 مجــروح و صدها مفقود بر 
جای گذاشته و حدود 5 میلیارد دالر 
خسارت بر این کشور تحت تحریم، 
است. 300 هزار  وارد کرده  خسارت 
نفر هم آواره شده اند و... پرسش اصلی 
این است، این فاجعه یک حادثه بوده 

یا جنانت؟
شرح واقعه

بیــروت پایتخت لبنان در واپســین 
ساعات عصر ســه شنبه به شدت لرزید، 
لرزشی که حتی در کشورهای مجاور لبنان 
نیز به شکل زمین لرزه حس شد! اما این 
لرزه نه از زلزله که از انفجار حدود 275۰ 
تن نیتــرات آمونیوم در یکی از انبارهای 
بندر بیروت ناشی می شد. تصاویر زیادی 
از انفجار مخابره شده که یکی از دیگری 

ارتش آمریکا در ماه گذشــته ۶۷ مأموریت هواپیمای 
شناسایی بر فراز دریای چین جنوبی داشته که در مقایسه 
با ماه گذشــته، افزایش زیادی داشــته است. این افزایش 
فعالیت، می تواند به خاطر فلج شدن مأموریت های کشتی های 
آمریکایی به خاطر کووید-1۹ یا تالش برای فرستادن پیغامی 

به پکن باشد.
»ابتکار کاوش دریای چین جنوبی« یا SCSPI، اتاق فکری وابسته 
به مؤسســه »تحقیقات اقیانوس« چین، گزارش جدیدی منتشــر 
کرد که از ۶7 پرواز شناســایی توسط هواپیماهای آمریکایی بر فراز 
دریای چین جنوبی خبر می دهد. در این گزارش آمده است: »عدد 
واقعی با توجه به آنکه ممکن اســت در فرآیند گردآوری و تحلیل 
داده ها از قلم افتادگی وجود داشته باشد، بزرگ تر است. درعین حال، 
هواپیماهای شناسایی کوچک به حساب نیامده و تمام هواپیماهای 

ارتش، همیشه سیستم ای دی اس بی خود را روشن نمی گذارند.«
به گزارش ایسنا از »اسپوتنیک«، یک هواپیمای »پوسایدون«، 
هفته گذشته به علت مشکلی در موتور خود که ممکن است به خاطر 
استفاده زیاد به وجود آمده باشد، مجبور به فرود اضطراری در استان 
اوکیناوای ژاپن شده است. این گزارش می افزاید: »مشارکت تمام انواع 
هواپیماهای جنگی نظارتی و کنترل نیروی هوایی آمریکا، نشان دهنده 
تالش های ارتش آمریکا در ساخت میدان جنگ است و این شناسایی 

از »دفاعی« به »مخالفت« تبدیل شده است.«
گفتنی اســت، چنانکه پیشتر اشاره شد این افزایش گشت های 
هوایی یا به علت کم شــدن فعالیت کشــتی هایی است که پیشتر 
کارویژه شناســایی را بر عهده داشتند و حاال به علت فراگیر شدن 
ویروس کووید-۱9 فعالیت هایشان تعطیل شده و مسئولیتشان به 
هواپیماها محول شده است یا این افزایش گشت ها برای فرستادن 
پیام سیاســی به پکن است تا نشــان دهد موضع آمریکا در مورد 
دریای چین جنوبی چیســت. چین در مورد آب های مورد مناقشه 
دریای چین جنوبی، مناقشــاتی با همسایگان خود دارد که آمریکا 
با افزایــش فعالیت های نظامی خود پیام مخالفت جدی خود را به 

پکن مخابره می کند. 

سرویس خارجی-
برآوردهای آماری از سراسر جهان که »وبگاه ورلد امتر« 
آن را منتشر می کند نشان می دهد، تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا تا دیروز و لحظه تنظیم این گزارش نزدیک به 1۹ میلیون 
نفر شــده و کل جان باختگان نیز از ۷00 هزار نفر عبور کرده 

است.
در بســیاری از کشورهای جهان »موج دوم کرونا« شروع شده و 
آمار مبتالیان و فوتی ها نیز به سرعت در حال افزایش است. برآوردهای 
وبگاه »ورلد امتر« نشــان می دهد تا لحظه تنظیم این گزارش تعداد 
مبتالیــان ۱۸ میلیون و 72۸ هزار و ۶54 نفر مبتال و فوتی ها نیز از 
7۰4 هزار عبور کرده است. با این سرعت احتماالً تا شنبه هفته آینده 
مبتالیان به 2۰ میلیون و فوتی ها نیز از یک میلیون نفر عبور خواهد 
کرد! در میان کشورهای آلوده به این ویروس، آمریکا با تقریبا 4 میلیون 
و 9۱۸ هزار نفر، بیشــترین شمار مبتالیان در جهان را دارد. در این 
کشور بیش از ۱۶۰ هزار نفر نیز به دلیل ابتال به کرونا فوت کرده اند.

بی اعتمادی به رئیس جمهور
در آمریکا بر اســاس نظرسنجی انجام شــده، کمتر از یک سوم 
مردم این کشــور به اظهارات ترامپ درباره همه گیری ویروس کرونا 
اعتماد دارند. در این نظرســنجی که شبکه سی ان ان آن را منتشر 
کرده، 5۸ درصد از شرکت کنندگان اعالم کرده اند به ترامپ در زمینه 
کرونا اعتمادی ندارند. در مقابل، 5۱ درصد از شــرکت کنندگان در 
نظرسنجی نیز گفته اند که به سخنان »آنتونی فائوچی« رئیس موسسه 
ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا درباره کرونا اطمینان دارند. 
همچنین 55 درصد گفته اند که به بیانیه های مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های آمریکا اعتماد دارند. 49 درصد از شرکت کنندگان در 
این نظرسنجی نیز گفته اند که به اظهارات فرمانداران ایالت ها درباره 

همه گیری کرونا اعتماد دارند.
10 میلیون کرونایی در افغانستان!

وزارت بهداشت افغانســتان اما اعالم کرده یافته های جدید این 
وزارت خانه نشــان می دهد ۱۰ میلیون نفر در این کشور به ویروس 
کرونا مبتال شده اند. »احمدجواد عثمانی«، سرپرست وزارت بهداشت 
افغانســتان دیروز در یک نشســت خبری گفــت: »3۱/5 درصد از 
شهروندان افغانستان به ویروس کرونا مبتال شده اند. طبق یافته های 
جدید وزارت بهداشت افغانستان، شمار تخمینی مبتالیان به ویروس 
کرونا در این کشور به ۱۰ میلیون نفر می رسد. براساس این گزارش، 
در کابل 53 درصد کل ســاکنان آن به ویروس کرونا مبتال شده اند. 
این رقم در منطقه شــرق به 42/3 درصد، در مرکز به 3۶/3 درصد، 
در والیت  های غربی به 34/۱ درصد، در والیت های شمال شــرقی به 
32/4 درصد می رســد. آمار ۱۰ میلیون مبتال به کرونا در افغانستان 
در حالی است که وزارت بهداشت این کشور دیروز در گزارشی اعالم 
کرده بود تاکنون  3۶ هزار و ۸29 نفر به بیماری کووید۱9 مبتال شده  

و ۱294 نفر فوت کرده اند.

آمریکا
روسیاالیوم: براساس بخشــی از متن گفت و گوی تلفنی میان فهد بن 
عبدالعزیز، پادشــاه وقت عربستان و جورج بوش پدر، رئیس جمهور اسبق 
آمریکا پس از حمله صدام حســین، رئیس جمهور مخلوع عراق به کویت، 
پادشــاه وقت عربستان صدام حســین را قلدری می داند که هیچ چیز جز 
توســل به زور درباره او جواب نمی دهد. بر اســاس متن افشا شده، پادشاه 
عربســتان صدام را دروغگو می خواند و می گوید با او قاطعانه صحبت کرده 
و به او گفته باید هم اکنون از کویت عقب نشــینی کند. همچنین در این 
گفت و گــو بوش پدر از ملک فهد می خواهد که پیام او در محکومیت اقدام 
وحشــیانه عراق و آمادگی برای حمایت از کویت را به جابر احمد الصباح، 

امیر این کشور انتقال دهد.
فلسطین

»الجزیره«: دفتر هماهنگی امور حقوق بشر سازمان ملل متحد )اوچا( 
در گزارشی مکتوب درخصوص تخریب و مصادره ساختمان های متعلق به 
فلسطینیان اعالم کرد که این ســاختمان ها به بهانه »عدم برخورداری از 
مجوز ســاخت مقامات اســرائیلی« تخریب می شوند. در این گزارش آمده 
اســت که عملیات تخریب ضمن واردن کردن خسارت به حدود ۱4۰ نفر، 
باعث شــده است 25 شخص دیگر از منطقه مهاجرت کنند. براین اساس 
اسرائیل به صورت بی سرو صدا در حال اجرای طرح اشغال در کرانه باختری 

و قدس اشغالی است.
عربستان

وال اســتریت ژورنال: عربســتان با همکاری چین ساخت کارخانه ای 
برای استخراج کیک زرد – ســوخت راکتور هسته ای- را آغاز کرده است. 
این تسهیالت در نزدیکی شهر کوچک الُعال واقع در استان مدینه و نزدیک 
منطقه باســتانی مداین صالح راه اندازی شده است. این تاسیسات هنوز به 
صورت عمومی و از رسانه ها مورد تایید قرار نگرفته است و همین امر باعث 
شــده است آمریکا و برخی از متحدان اروپایی آن درخصوص شکل گیری 

فعالیت های اتمی در عربستان ابراز نگرانی کنند.
یمن

المســیره: ائتالف متجاوز سعودی در حمله هوایی به منطقه شلیل در 
بخش قعطبه واقع در استان الضالع، چهار شهروند از جمله یک زن را شهید 
کردند. در این حمله همچنین هشت نفر دیگر از جمله چند کودک زخمی 
شدند. در استان الحدیده نیز 99 مورد نقض توافق آتش بس در این استان 

طی 24 ساعت به ثبت رسیده است.
هند

خبرگزاری آناتولی: چندین تن از رهبران کشورهای مسلمان از جمله 
دیپلمات هــای رده باال، محدودیت ها در کشــمیر هنــد را محکوم کرده و 
خواســتار آن شدند که هند نیروهای مســلح خود را ازاین منطقه خارج 
کند. رئیس شورای حقوق بشر ســازمان همکاری  اسالمی محدودیت های 
یک ساله در کشمیر تحت کنترل هند را محکوم کرد. آداما نانا اظهار کرد، 
دولت هند فعاالن حقوق بشر و مردم بی گناه را به اتهامات اشتباه و تحت 
قوانین حقوقی سخت و بی رحمانه، آزار می دهد که این نقض جدی حقوق 

بین الملل به حساب می آید.

وحشتناک تر و یادآور فیلم های آخرالزمانی است؛ 
انفجاری که شــکل و گستردگی اش یادآور بمب 
اتمی است که بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی 
منفجر شــد، مردمی که از وحشــت شهادتین 
می خوانند و جنازه ها و مصدومانی که گوشــه و 
کنار افتاده اند. این انفجار به قدری مهیب بود که 
برخی منابع آن را پس از هیروشــیما و ناکازاکی 

بزرگترین انفجار جهان نامیده اند! 
مرکز این انفجار چنان که گفته شــده، بندر 
بیروت اســت اما نیمی از تمام شهر ویران شده 
یا خســارت جدی دیده، تخریبی که مسئوالن 
بیروت می گویند این نیمه از شهر تا مدت ها قابل 
ســکونت نخواهد بود! استاندار بیروت با اشاره به 
وجود هشداری از سال 2۰۱4 درباره احتمال وقوع 
 انفجار در بندر بیروت، میزان خســارات وارده را 
3 تا 5 میلیارد دالر برآورد کرده است. همچنین 
در ایــن حادثه، تا زمان تنظیم این گزارش اعالم 
شد، حدود ۱۰۰ تن کشته و 4۰۰۰ تن نیز مجروح 
شــده اند، البته به احتمال زیاد بر تعداد کشته ها 
افزوده خواهد شــد، چرا کــه جدا از مجروحانی 
که حالشــان وخیم و ممکن است کشته شوند، 
تعداد زیادی نیز مفقود شده اند که متأسفانه باید 
 منتظر بود که نام تعداد زیادی از آنان به فهرست 
کشــته شــدگان افــزوده شــود. بســیاری از 
بیمارستان های بیروت به دلیل خسارات ناشی از 
انفجار درخواســت کمک کرده اند و برخی از این 
بیمارستان ها در پی ورود صدها نفر از مجروحان 
به بخش اورژانس بیماران کرونا ناگزیر به تخلیه 
بیمارانشان شده اند. تعداد آوارگانی را در پی این 
فاجعه خانه و کاشانه خود را از دست داده اند نیز 
باید به قربانیان این واقعه افزود: بیش از 3۰۰ هزار 
نفر آواره شده اند! آن هم در این شرایط کرونایی!

منشأ واقعه
چنان که گفته شده، یک انبار بزرگ »نیترات 
آمونیوم« منشأ این فاجعه بوده، اما یک پرسش 
مهم این است که خود انفجار یک حادثه بوده یا 
عامدانه رخ داده است؟ به گزارش ایسنا »دونالد 
ترامــپ« انفجار بیــروت را »حمله ای هولناک« 
توصیف کرد و در اظهاراتش چند بار واژه »حمله« 
را بــه کار برد. البته این صحبت ها هم  ازســوی 
پنتاگون رد شــد و هم از طرف ســفارت لبنان 
در آمریکا. لبنان می گوید، اظهار نظر درباره این 
موضوع هنوز زود اســت. به گزارش فارس، با رد 
ادعــای رئیس جمهور آمریــکا درخصوص دلیل 
انفجار در بیروت گفت، شــواهدی از وقوع حمله 
عامدانه یا بمب گذاری به دســت نیامده اســت. 
همچنین شبکه otv لبنان به نقل از منابع نزدیک 

به حزب اهلل اعالم کرد، آنچه از حمله اسرائیل به 
انبار تســلیحاتی حزب اهلل  در بندر بیروت مطرح 
می شود، صحت ندارد ]بگذریم از اینکه بندر بیروت 
در بخش ســنی نشین لبنان است و حزب اهلل در 

آن جا نفوذی ندارد[. 
»صبحی ناظم توفیق«، کارشــناس نظامی 
نیز احتمال داده انفجار بیروت هیچ بعید نیست 
ناشی از یک اقدام برنامه ریزی شده باشد. توفیق، 
به »عربی 2۱« گفته: »این انفجار مهیب به دلیل 
موشــکی نیست که به هدفی اصابت کرده باشد 
بلکه نتیجه مواد منفجره انبار شــده یا بمب های 
ده ها تنی اســت. این انفجار بســیار شدیدتر از 
انفجار 54 بمب در یک نقطه است. ما پیش بینی 
می کنیم که انبار شامل مواد شدید االنفجار بوده 
باشد«. به گزارش خبرگزاری مهر، فعال توئیتری 
سعودی معروف به افشاگر اسرار خاندال آل سعود 
با نام »مجتهد« هم با انتشار یک پست توئیتری 
نوشــت: »بندر بیروت نابود شــد و از همین جا 
توطئه های اسرائیل و آل ســعود در نابود کردن 

لبنان مشخص می شود«.
»حسان دیاب«، نخســت وزیر لبنان نیز در 
ســخنانی کوتاه بدون اشــاره به عامدانه بودن 
ایــن حادثه، تأکید کرد که »ایــن انفجار بدون 
بازخواســت نخواهد بــود« و »بــدون مجازات 
عامالن ایــن فاجعه از آن نخواهیم گذشــت«. 
دیاب تاکید کرد مســئوالن این انفجار بهای کار 
خود را پرداخت خواهند کرد: »حقائقی هســت 
کــه از این انبــار خطرناک که از ســال 2۰۱4 
 وجود دارد، اعالم خواهد شــد.« وزیر دفاع لبنان 
»زینه عکر« نیز تأکید کرد عامالن انفجارهای بندر 
بیروت که به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی 
منجر شد، مجازات خواهند شد. »میشل عون«، 
رئیس جمهور لبنان، نیز گفت، »مسئوالن انفجار 
را به شدیدترین شکل ممکن مجازات می کنیم«.

حمله خارجی بوده
در این میان واکنش »منال عبدالصمد«، وزیر 
اطالع رســانی لبنان، متفاوت بود. او اعالم کرد، 
حجم خســارت های انفجار در بندر بیروت باعث 
شــده مقامات لبنانی گمــان کنند که حمله ای 
خارجی بوده اما دســتگاه های امنیتی گفته اند 
فعال دلیلی برای اثبات این فرضیه وجود ندارد و 

تحقیقات ادامه دارد.
هنوز نمی توان داوری قطعی و روشن کرد که 
ادعای برخی منابع رسمی مطلقاً صحیح است یا 
ادعای برخی دیگر از منابع رسمی و کارشناسان 
که از عامدانه بودن این انفجار گفته اند؛ اما با توجه 
به سخنان دیاب، رئیس جمهور و وزیر دفاع لبنان 

و همچنین اســتاندار بیروت باید گفت، با صرف 
نظر از این که خود انفجار عامدانه بوده اســت یا 
نه، باید شــق ســومی را هم در نظر داشت و آن 
محمولــه خطرناک نیترات آمونیوم اســت. این 
محموله به شــدت خطرناک چرا از سال 2۰۱4 
علیرغم هشدارها در بندر بیروت انبار شده است؟ 
چه کسانی مسئول این کار فاجعه ساز خواهند بود. 

واکنش ها به واقعه
حزب اهلل به ملت شریف لبنان و خانواده های 
شهداء و مجروحان انفجار بیروت، عمیقاً تسلیت 
گفته و اندوه عمیق خود را به دلیل این فاجعه ملی 
که به لبنان و لبنانی ها در شــرایط دشوار کنونی 
کشور عزیز لبنان آسیب زده، ابراز کرد. مقاومت 
اسالمی فلسطین )حماس( نیز با صدور بیانیه ای 

همدردی خود را با لبنان اعالم کرد. 
رئیس ائتــالف الفتح عراق از تمام کشــورها 
خواست از لبنان حمایت کنند. رئیس شورای عالی 
سیاسی یمن بر همدردی کشورش با لبنان تأکید 
کرد. جنبش جهاد اسالمی فلسطین در بیانیه خود 
ضمن ابراز همبستگی با لبنان، اعالم کرد، ملت 
لبنان با بیداری خود این مصیبت سخت را پشت 

سر خواهد گذاشت. 
کشــورهای مختلفی هم از آمریــکا، کانادا، 
فرانســه، انگلیس، روسیه و چین تا عمان، قطر، 
کویت، افغانستان، ترکیه و... به این فاجعه واکنش 
نشان داده اند و از سر صداقت یا نیات دیگر ابراز 
همــدردی کرده و اعالم آمادگــی کرده اند تا به 
لبنان کمک کننــد، یا حتی »امانوئل ماکرون«، 
رئیس جمهور فرانسه، گفته به لبنان سفر خواهد 
کرد. نکته جالب اینجاست که، در میان کشورهایی 
که با لبنــان همدردی کرده اند، اســامی دیده 
می شود که، لبنان را به شدت با ابزارهای اقتصادی 

و تحریم، تحت فشار قرار داده اند!
واکنش ایران به واقعه

»علی ربیعی«، ســخنگوی دولت جمهوری 
اســالمی ایران،  بــا صدور پیامــی ضمن اعالم 
همدردی با مردم لبنان، جان باختن شــماری از 
شهروندان لبنانی در حادثه انفجار بندر بیروت را به 
ملت و دولت این کشور تسلیت گفت. »محمدجواد 
ظریف«، وزیر خارجه کشــورمان نیز، در تماس 
تلفنی با وزیر خارجه لبنان گفت، کشورش در حال 
ارسال بیمارستان صحرایی و دارو به لبنان است. 
آیت اهلل »ابراهیم رئیســی«، رئیس قوه قضائیه، با 
صدور پیامی این واقعه را تسلیت گفت. »محمدباقر 
قالیباف«، رئیس مجلس شورای اسالمی، نیز ظهر 
دیروز در تماس تلفنی با »نبیه بری« رئیس مجلس 
نمایندگان لبنان پیرامون حادثه انفجار در بندر 

بیروت گفت وگو کــرد. »آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی«، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز گفــت: »آالم حادثه 
دلخــراش انفجــار بیروت بــا حمیت و 
مقاومت مردم، دولت و  جبهه مقاومت و 
حزب اهلل لبنان و اتکال به قدرت الیزال 
الهی تســکین خواهد یافت.« همچنین 
سرلشــکر »حسین ســالمی«، فرمانده 
کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، 
ضمن اعالم آمادگی ســپاه برای کمک 
به آسیب دیدگان حادثه بندر بیروت، در 
پیامی این فاجعه را به ملت و دولت این 
کشور و »سید حسن نصراهلل«، دبیرکل 

حزب اهلل لبنان، تسلیت گفت.
جنایت بود یا حادثه؟

در لبنان مدت هاست که از هر مشکل 
مشکلی دیگر تولد می کند. از اواخر سال 
گذشته میالدی با بروز مشکالت اقتصادی 
که بخشی از آن منشاء خارجی داشت، 
یکســری اعتراضات رخ داد که توســط 
برخی به آشــوب کشیده  شد. این وضع در کنار 
تحریم ها و فشــارهای آمریکا و فرانســه، اوضاع 
اقتصادی این کشــور را به شدت به هم ریخت. 
پس از آن نوبت به همه گیری کرونا رسید که هم 
نظام درمانی این کشور را دچار مشکل کند و هم 
اقتصاد این کشور را زمین گیر نماید تا جایی که 
مسئوالن لبنانی از فاجعه اقتصادی حرف زدند، 
حتی »میشل عون«، رئیس جمهور لبنان وضعیت 

را سخت تر از وضعیت جنگی خواند. 
چه برخی تحلیل ها را که از اقدام برنامه ریزی 
شده سخن می گویند و انفجار را عامدانه تفسیر 
می کنند، بپذیریم و چه انفجار را ناشــی از یک 
سهل انگاری بدانیم، کسی که از این انفجار میوه 
می چیند مســلماً یکی رژیم صهیونیستی است 
که از قضا در این ایام در ســایه وحشت از انتقاِم 
حزب اهلل به سر می برد. و دیگری آمریکا و سعودی 
است که نفوذ خود را با رفتن سعد حریری تا حد 

زیادی از دست داده اند. 
رژیــم صهیونیســتی که از وحشــت انتقام 
حزب اهلل هفته گذشته آن فاجعه شرم آور –آن طور 
که فرمانده پیشین این رژیم گفته– را به بار آورد 
و بی جهت در نقاط مرزی آتش گشود، با دشمن 
فرضــی! وارد جنگ شــد، حاال کمــی  می تواند 
احساس آسودگی کند، چرا که حزب اهلل تا مدتی 
تمرکزش را بر بیروت خواهد گذاشت و از طرف 
دیگر گروه هایی در لبنان که پیمانی نانوشــته با 
این رژیم دارند، شروع به اتهام زنی علیه حزب اهلل 
می کننــد، کما اینکه تاکنون هم شــروع به این 
کار کرده انــد. البته اگر پایگاه اجتماعی حزب اهلل 
در لبنان را در نظــر آوریم، متوجه خواهیم بود 
که تبلیغات علیــه آن چندان هم راحت نتیجه 
نمی دهد. البته بگذریم که اتهام را متوجه حزب اهلل 
کردن از اساس نامعقول است، چرا که این گروه 
بخشی از حکومت لبنان است و الجرم خود این 
گروه باید به عنوان بخشی از حکومت این فاجعه 

رخ داده را حل کند.
البته آمریکا هم منافع خود را می برد. آمریکا 
در کنار فرانســه مدتی اســت بــه دولت لبنان 
فشــار می آورد که برای گرفتن کمک اقتصادی 
و بهداشــتی باید علیه حزب اهلل اقدام کند و این 
گروه مقاومت را محدود کند، حاال امیدوار است 
که با تبعات ناشی از این انفجار، که رئیس جمهور 
آمریکا از آن به »حمله« تعبیر کرده است، دولت 
لبنان که تاکنون در مقابل فشار آمریکا ایستادگی 
کرده، انعطاف از خود نشان دهد. البته این آرزو 
 هم چــون آرزوی رژیم صهیونیســتی، آرزویی 

دور و دراز می نماید. 

با تروریسم و نیروهای واکنش سریع و حتی فرزندان 
عشــایر و همه دستگاه ها خون ها دادند و رشادت های 
زیادی نشــان دادند و ما اراضــی عراق را آزاد کردیم، 
نیازی به هیچ نظامی خارجی نداشتیم که در کنار ما 
بجنگد و االن هم اصال به هیچ نظامی خارجی نیازی 
نداریم که در کنار مــا با مابقی عناصر داعش مبارزه 
کند. ما خودمان قــدرت داریم و نیروهایمان ما توان 

این کار را دارند«.

وی افزود: »دولت به ســاختن توانمندی هوایی، 
زمینی و دریایی و همه توانمندی خود ادامه می دهد، 
البته ممکن است که یک هماهنگی میان ما و ائتالف 
ناتو و برخی کشورها در موضوع آموزش نیروها باشد 
زیرا همه کشورهای دنیا تفاهماتی برای آموزش نیرو با 
کشورهای متعددی اعم از همسایگان یا دیگر کشورها 
دارند، اما مهم این است که نیروهای مسلح و نهادهای 
آموزشــی آن قدرت خود را بــا مدرن ترین ابزارهای 

آموزشــی و تجهیز و تسلیح ارتقا دهند و معتقدم این 
کار برای نیروهای مسلح عراق مهم است تا قدرت خود 
را کامل کند از همین رو این عقب نشینی های نظامیان 

خارجی ادامه خواهد داشت«.
ســخنگوی فرمانده کل نیروهای مســلح عراق 
مرحلــه بعــدی عقب نشــینی نظامیــان آمریکایی 
از پایگاه هایشــان در عــراق را »خــروج از پایــگاه 
 التاجی در شــمال بغداد و چند پایگاه دیگر« عنوان 

کرد.
او دربــاره »تصمیم الــزام آور پارلمان برای پایان 
دادن به حضور آمریکا و دیگر کشــورهای خارجی در 
خاک عراق« گفت: »ائتالف بین المللی با تصمیم دولت 
و موافقت پارلمان به عــراق آمد و هنگامی که از آن 
خواســته می شود که خارج شود مطمئنا باید این کار 

از طریق پارلمان عراق انجام شود«.
رســول همچنین درباره نقش ایران در مبارزه با 
داعش در عراق اینطور موضع گرفت: »ما همه کسانی 
را کــه در کنارمان بودند فراموش نمی کنیم از جمله 
آنها جمهوری اسالمی ایران که از همان ابتدای ورود 
داعش و رســیدن آن به اطراف شهر بغداد به کمک 

عراق آمدند«.

سرویس خارجی-
سازمان عفو بین الملل در گزارشی به شرح نقض گسترده حقوق 
بشر و تخلفات پلیس فدرال آمریکا در 40 ایالت و سرکوب شدید 

معترضان به قتل »جورج فلوید« پرداخته است.
در حالی که اعتراض ها بر ضد نژادپرستی در گوشه و کنار آمریکا همچنان 
ادامه دارد، نیروهای فدرال و پلیس ضد شــورش این کشــور نیز همچنان 
مشغول سرکوب این اعتراض ها به انحاء مختلف هستند. رسانه های این کشور 
تا یک ماه اول شروع این اعتراض ها، اقدام به انتشار آمار کشته و مجروحین 
و بازداشــتی ها می کردند که چیزی حدود 3۰ کشته عنوان شده است اما 
بعد از مدتی، ناگهان انتشار این آمار ها متوقف و به شکل کلی یعنی»ده ها 
نفر و صدها نفر« اعالم شد. حاال با انتشار گزارش عفو بین الملل معلوم شد، 
چرا انتشار آمار کشته ها، مجروحین و زندانی ها، از سوی این کشور مدعی 

آزادی بیان و گردش آزاد اطالعات، متوقف شده است!
 عفو بین الملل با انتشار گزارشی نوشته آمریکا به طور گسترده مشغول 
نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان است. به نوشته وبگاه »هیل« سازمان 
عفو بین الملل در گزارش خود که روز سه شنبه  منتشر کرده نوشته: »این 
تخلفات در 4۰ ایالت و در جریان اعتراض ها به کشته شدن فلوید در شهر 
مینیاپولیس رخ داده اســت«. این ســازمان می گوید در بررسی های خود 
پــی برده که »نیروهای پلیس فدرال حقوق معترضان در برپایی تجمعات 
مســالمت آمیز را با اســتفاده از تجهیزات نظامی از جمله استفاده بیش از 
 حد از باتوم، پرتاب گاز اشــک آور،اســپری فلفل و هدف قرار دادن فعاالن، 

روزنامه نگاران، ناظران قانونی و پزشکان  نقض کرده اند«.
 بر اســاس این گــزارش از دیگر موارد نقض حقوق بشــر می توان به 
استفاده از گازهای فلفل و قوطی های دود برای متفرق کردن معترضان از 
میدان »الفایت« در»واشــنگتن دی سی« پایتخت و استفاده از گاز اشک 
آور توسط پلیس فیالدلفیا علیه معترضان اشاره کرد. بر اساس این گزارش، 
عفو بین الملل از کنگره آمریکا خواســته تا قانون حمایت از معترضان که 
توســط »ایلهان عمر« قانونگذار مسلمان آمریکا در ژوئن )خرداد( ارائه شد 

را تصویب کند.
معترضان را نکشید!

 به موجب این قانون می توان مامورانی که با اســتفاده از زور به عمد 
معترضان را می کشند یا زخمی می کنند را تحت پیگرد قانونی قرار داد. به 
گزارش فارس سازمان عفو بین الملل همچنین به وزارت دادگستری آمریکا 
 توصیه کرده که دستورالعمل های ملی در مورد استفاده از گازهای اشک آور
و دیگر مواد را برای اطمینان از مطابقت با معیارهای بین المللی تدوین کند. 
»جاســتین مازوال« معاون سازمان عفو بین الملل مستقر در آمریکا  نیز با 
تاکید بر تخلفات پلیس آمریکا و عدم انطباق رفتار نیروهای پلیس آمریکا با 
معیارهای جهانی  گفته تنها تغییر جزئی در نحوه رفتار پلیس به اعتراضات 
از ۶ سال پیش به این سو و متعاقب قتل »مایکل براون« در ایالت میسوری 
 صورت گرفته اســت. گزارش ســال 2۰۱5 عفو بین الملــل پس از مرگ 
مایکل براون نیز نشــان می داد که هیچ ایالتی در آمریکا از معیارهای الزم 
برای اســتفاده از قوه قهریه منطبق با قوانین بین المللی برخوردار نیست و 
تنها ســه ایالت کالیفرنیا، واشنگتن و میســوری »تا حدی« با این قوانین 
منطبق شده اند.گفتنی است اخیراً دونالد ترامپ تهدید کرده با استفاده از 
زور بیشتری معترضان به نژادپرستی را در شهرهای مختلف آمریکا سرکوب 

خواهد کرد. او خواستار اعدام هم شده است!
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