
  جنگنده های آمریکا و ناتو 
حمله به خاک روسیه را تمرین می کنند!

مقام بلندپایه نظامی بالروس با اشاره به روند سریع 
تقویت و نو سازی زیرساختارهای نظامی ناتو در خاک 
کشورهای شرق اروپا، گفته است که هواپیماهای ناتو 
و آمریکا حمالت هوایی به خاک روســیه و بالروس را 

تمرین می کنند.
سرلشــکر »ایگور کارول«، معاون اول رئیس ســتادکل 
نیروهای مسلح بالروس، شب یکشنبه در مصاحبه ای تلویزیونی 
اعالم کرد که به احتمال بســیار قوی، خلبانان هواپیماهای 

راهبردی ناتو در جریان پروازهای نمایشی خود، گزینه حمله 
به خاک روسیه و بالروس را تمرین می کنند. 

 به گفته وی، وزارت دفاع بالروس هر هفته بیش از 30 
پرواز هواپیماهای مختلف کشورهای ناتو در نزدیکی مرزهای 
این کشــور را ثبــت می کند. به گزارش تســنیم، این مقام 
ستادکل نیروهای مســلح بالروس همچنین، یادآور شد که 
زیرساختارهای نظامی کشورهای عضو ناتو در حال نزدیک تر 

شدن به مرزهای این کشور هستند.

40  تانکر سوخت سوریه بی سروصدا
توسط نظامیان آمریکایی به سرقت رفت

در شرایطی که همه توّجه ها به جنگ میان گروه های 
مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی معطوف است، 
نظامیان اشــغالگر آمریکایی کاروانی متشکل از 40 
کامیون حامل سوخت سوریه، را بی سر و صدا از این 

کشور خارج کردند.
نظامیان اشــغالگر آمریکایی همچنان ســرگرم چپاول 
ثروت های نفتی ســوریه هســتند. به گــزارش مهر، دیروز 
آمریکایی ها کاروانی متشکل از 40 کامیون حامل سوخت را 

از گذرگاه غیر قانونــی »ولید«، وارد خاک عراق کردند. این 
سوخت به پایگاه های آمریکا در عراق منتقل می شود. نظامیان 
تروریســت آمریکایی به بهانه جنگ با داعش، وارد ســوریه 
شده اند و هم اکنون بزرگ ترین میادین نفت و گاز این کشور 
در اســتان های شرقی حسکه، رقه و دیرالزور را تحت کنترل 
دارند. »بشار اســد« رئیس جمهور سوریه، آذر سال گذشته، 
اقدامات واشــنگتن در این کشــور را راهزنی دولتی خواند. 
آمریکا بارها اقدام به دزدی غالت و نفت سوریه کرده است.
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بوقمفلوکیبهنامسازمانملل

در سومین حادثه ریلی طی کمتر از یک هفته در آمریکا، 
یک قطار حامل مواد شیمیایی خطرناک در ایالت »آیووا« از 

ریل خارج شد و آتش گرفت.
بعدازظهر یکشنبه )به وقت محلی در آمریکا( یک قطار در شهر 
»سیبلی«، شمال غرب ایالت آیووا، از ریل خارج شد و آتش گرفت. 
پس از این حادثه، منطقه ای به شعاع حدود هشت کیلومتر تخلیه 
شد. علت این تخلیه، وجود »نیترات آمونیوم« در واگن های حادثه 
دیده اعالم شد. تعدادی از واگن ها دچار آتش سوزی شدند. به گفته 
»رابین تیسور« سخنگوی شرکت راه آهن »یونیون پاسیفیک«، حدود 
4۷ واگن بر اثر این حادثه، از ریل خارج شد اما خدمه قطار آسیب 
ندیدند. وی گفت که علت این حادثه، در دست بررسی است.شاهدان 
از بوی تند مواد شیمیایی پخش شده در هوا و همچنین دود متراکم 

برافراشته از محل حادثه، خبر دادند.
این دومین مورد حادثه  از روز یک شــنبه تا کنون و ســومین 
حادثه در کمتر از یک هفته بوده اســت. عصر شنبه هم یک قطار 
دیگر شــرکت راه آهن »یونیون پاسیفیک« درست در ناحیه مرزی 
ایالت »مینه سوتا«، دچار حادثه شد. 6 روز پیش از آن نیز یک قطار 
باری دیگر در ایالت »ایلینوی« از ریل خارج شده بود. هر سه قطار 

حامل مواد شیمیایی خطرناک بودند. 
گفتنی اســت طی ماه های اخیر چندین مورد حادثه انفجار و 
آتش سوزی در نقاط مختلف آمریکا و اغلب در مناطق صنعتی این 
کشــور رخ داده و تاکنون علت و جزئیات بسیاری از آنها نامشخص 

باقی مانده است.

سرویس خارجی-
روزنامه اسرائیلی »هاآرتص« با اشاره به حمالت 
بی امان و غافلگیرکننده مقاومت فلسطین به رژیم 
صهیونیستی نوشــته، مقاومت فلسطینیان، نقاب 
»شکست ناپذیری نظامیان اسرائیلی« را کنار زد و 
کاری انجام داد که حتی از توان نظامی ارتش های 
زیادی خارج اســت.... بهتر اســت از رویای پوچ 

»اسرائیل بزرگ« دست برداریم. 
در ادامه اعتراف رسانه های صهیونیستی به شکست 
این رژیم در عملیات ســیف القدس، روزنامه اســرائیلی 
»هاآرتص« اذعان کرد: »کاری که مقاومت فلسطینی انجام 
داد حتی از توان نظامی ارتش های زیادی خارج است چرا 
که سرزمین فلسطین متعلق به آنهاست و در دفاع از آن 
هر کاری را انجام می دهند. اکنون نقاب از چهره »نظامیان 
اسرائیلی شکســت ناپذیر« فرو افتاده است«. به گزارش 
خبرگزاری فلسطینی )سما(؛ مقاله نویس روزنامه هاآرتص 
در ادامه اعتراف کرد:» خسارت هایی که متحمل می شویم 
عبارت است از: ۹۱۲ میلیون دالر ناشی از به پرواز درآمدن 
جنگنده ها و هواپیماها، قیمت موشــک های پاتریوت، و 
تجهیز دســتگاه ها به سوخت و مصرف مهمات. افزون بر 
آن، به اختالل در فعالیت های تجاری، کاهش شــاخص 
بورس، تعلیق اکثر موسســات و فعالیت های ساختمانی، 
مرگ دام و طیــور در مزارع به ارزش ده ها میلیون دالر، 
اختالل در برخی فرودگاه ها و برخی خطوط قطار و هزینه 
تغذیه کسانی که به پناهگاه ها روی می آورند نیز می توان 
اشاره کرد...همچنین تخریب خانه ها، مغازه ها، خودرو ها و 
کارخانه ها با موشک های مقاومت فلسطینی نیز از جمله 
خسارت هاست، ما در معرض جنگی قرار داریم که خود، 
آن را مدیریت نمی کنیم و قطعا ما کسانی نیستیم که به 
این جنگ پایان می دهند، به خصوص که ساکنان شهر های 
عربی در اسرائیل )فلسطین اشغالی( همه را با این انقالب 
عظیم علیه ما، شگفت زده کردند؛ این در حالی است که 
ما فکر می کردیم ساکنان آن هویت فلسطینی خود را از 

دست داده اند.«
در این یادداشــت روزنامــه  هاآرتص همچنین آمده 
است:» ارتش های کشور ها با تمام تجهیزات نظامی خود 
جرأت نکردند آنچه را که مقاومت فلسطینی تنها طی چند 
روز محقق کرد انجام دهند! بنابراین در حال حاضر نقاب 
از چهره »نظامیان اسرائیلی شکست ناپذیر« افتاده است، 
زیرا سربازان اسرائیلی نیز در معرض کشته شدن یا ربوده 
شدن قرار دارند؛ بنابراین حاال که تل آویو طعم موشک های 
مقاومت را چشید بهتر است از خیال پردازی های دروغین 
خود در زمینه اسرائیل بزرگ دست برداریم؛ بنابراین باید 
برای فلسطینیان کشوری در همسایگی ما وجود باشد و 
به طور مسالمت آمیز با آنها زندگی کنیم و این تنها کاری 
اســت که می تواند طول عمر بقای ما را در این سرزمین 

برای چند سال دیگر افزایش دهد«.
هشتمین روز جنگ

هشــتمین روز عملیات شمشــیر قــدس در حالی 
سپری شد که مقاومت فلسطینی قدرت خود را به رژیم 
صهیونیستی در تمام عرصه ها ثابت کرده است. در مقابل 
نیز این رژیم برای انتقام از عملیات موشکی مقاومت تنها 
به کشتار کودکان و زنان در نوار غزه مشغول است. وزارت 
بهداشت فلســطین اعالم کرده، در تجاوز و حمالت یک 
هفته اخیر رژیم صهیونیستی به ملت فلسطین در نوار غزه 

و کرانه باختری و قدس ۲۱۸ تن شهید و بیش از ۵604 
نفر مجروح شده اند که در میان آنها ۵۸ کودک و 34 زن 
حضور دارند. در این میان صهیونیســت ها نیز طبق روال 
معمول، مشغول سانسور شدید آمار تلفات و خسارات خود 
هستند چرا که خوب می دانند، بزرگترین عامل مهاجرت 
معکوس صهیونیست ها، نبود امنیت و آگاهی یافتن ساکنان 

این سرزمین غصب شده، از این آمارهاست.
اما با وجود شهادت ۲۱۸ فلسطینی در این حمالت، 
نیروهای مقاومت طی ۸ روز گذشته دشمن صهیونیست 

را به زانو در آورده اند. 
اما در ادامه عملیات سیف القدس، گردان های القسام 
اعالم کرد که یکشنبه شب شهر »بئر السبع« و »سدیروت« 
و شهرک های »نتیفوت« و »اوواکیم« را هدف حمله راکتی 
قرار داده است. سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد 
اســالمی نیز از حمله موشکی به سدیروت و نتیفوت در 
چندین نوبت خبر داده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز 
با تایید این حمالت اعالم کرده از ساعت ۷ یکشنبه شب 
تا ۷ صبح دوشــنبه 60 موشک و راکت به سمت اراضی 
اشغالی شلیک شــده است. رژیم صهیونیستی همچنین 
اعالم کرده که از آغاز این دور از درگیری ها ۱۱۸0 نقطه 
را در نوار غزه بمباران کرده و شلیک 3۱60 موشک و راکت 
از این باریکه به سمت اراضی اشغالی را رصد کرده است. 
گردان های قســام همچنین از حمله موشکی به یک ناو 
ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی ساحل غزه خبر داد.

پایگاه شنود یگان ۸۲00 )أوریم( در صحرای نقب و 
30 کیلومتری بئرالسبع از دیگر مقرهایی بوده که مقاومت 
فلسطین اعالم کرده آن را هدف قرار داده است. مهم ترین 
تأسیسات شنود الکترونیک ارتش رژیم صهیونیستی در 
پایگاه شنود الکترونیک أوریم قرار دارد که بخشی از یگان 

۸۲00 است.
نقطه عطف تاریخی

در پــی تجاوزهــای رژیم صهیونیســتی به قدس و 
مســجداالقصی، گروه های مقاومت فلسطینی از دوشنبه 
هفته گذشته )۲0 اردیبهشت( دست به کار شدند و بیش 
از 3000 موشک و راکت به سمت فلسطین اشغالی شلیک 
کردند. در همین ارتباط »اســماعیل هنیه« رئیس دفتر 
سیاســی حماس به روزنامه »االخبــار« گفت: »ما اراده 
و توانایــی مقاومت بیش از تصور دشــمن را داریم. آنچه 
تاکنون رخ داده یک نقطه عطف در نبرد نامحدود بزرگ 
برای بازپس گیری حقمان در فلسطین است... نبردی که 
غزه وارد آن شده یک مانور برای مطالبات نوار غزه محاصره 
شــده نیست بلکه نبردی برای حمایت از قدس به عنوان 
مســئله مرکزی فلسطین اســت. آنچه تاکنون در کرانه 
باختری ، قدس و اراضی اشــغالی ۱۹4۸ رخ داده نشان از 
بازگشــت وحدت به فلسطین است و اینکه قدس عنوان 

هر نبردی خواهد بود«.
هنیه این را هم گفت که: »همه جهان خصوصا غرب 
بــه رهبری آمریکا باید تحوالت جاری کنونی را به خوبی 
بفهمند و باید بداند که از حاال به بعد ملزم به تعامل با ملت 
فلسطین به شیوه ای دیگر است. حتی باید بداند که تعامل 
با جنبش های مقاومتی را بایدتغییر دهد و آنها را از لیست 
گروه های تروریســتی خارج کند«. وی در زمینه میدانی 
هم تصریح کرد: »گردان های عزالدین القسام و فرماندهی 
نظامی آن امروز در وضعیت بسیار خوبی هستند و ما امروز 
شاهد نقطه عطف تاریخی در سطح توانایی مقاومت هستیم 

و حجم تحوالت در کارکرد فرماندهی نظامی مقاومت را به 
جهان نشان دادیم«. هنیه درباره تماس ها برای برقراری 
آتش بس هم گفت، طرف های زیادی از جمله مصر، قطر، 
روســیه و ســازمان ملل تماس گرفته اند و به آنها گفته 
شــده دلیل آنچه رخ داده اقدام دشمن در یهودی  سازی 
قدس و آواره کردن مردم از محله های قدس و نیز تجاوز 
مستمر به مسجداالقصی است. به تماس گیرندگان تأکید 
شــده که دشمن همان طرفی است که نبرد را آغاز کرده 
و مقاومت راه حلی که در ســطح فداکاری ملت فلسطین 
نباشــد، قبول نمی کند. ســخنگوی جنبش حماس هم 
تاکید کرده که رژیم صهیونیستی سرانجام تسلیم شروط 

مقاومت خواهد شد.
عملیات شهادت طلبانه در محله شیخ جراح

امــا در ادامــه درگیری هــای بین فلســطینی ها و 
صهیونیست ها در محله شیخ جراح در قدس این بار چند 
صهیونیســت هدف عملیات یک فلسطینی قرار گرفتند. 
رســانه های رژیم صهیونیستی از حمله یک فلسطینی با 
خودرو به نظامیان رژیم صهیونیســتی در محله »الشیخ 
جراح« در قدس خبر داد. بر اســاس گزارش ها،  نظامیان 
رژیم صهیونیستی به سوی این فلسطینی شلیک کرده و 
وی را به شهادت رساندند. خبرگزاری فلسطینی صفا نیز 
خبر داد که در این عملیات زیرگیری دست کم 4 نظامی 
صهیونیســت مجروح شدند. المیادین نیز گزارش داد که 
در این عملیات دست کم هفت نظامی رژیم صهیونیستی 

مجروح شده اند.
استعفای خلبانان صهیونیست

از ســوی دیگر، یک خلبان سابق نیروی هوایی رژیم 
صهیونیستی که در سال ۲003 از ارتش برکنار شد، در یک 
مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری »آناتولی« ترکیه گفت، 
رژیم صهیونیســتی و فرماندهان ارتش آن، »جنایتکاران 
جنگی« هستند. »یوناتان شاپیرا« کارزاری را برای تشویق 
ســایر اعضای ارتش به استعفا با توجه به وضعیتی که در 

آن قرار دارند، به راه انداخته است. 
در نتیجه کارزار او و دوستانش، ۲۷ خلبان دیگر ارتش 
رژیم صهیونیستی از سمت های خود در نیروی هوایی از 
سال ۲003 استعفا کرده اند. این خلبان سابق ارتش رژیم 
صهیونیســتی گفت: »من در انتفاضه دوم متوجه شدم 
آنچه نیروی هوایی اسرائیل و ارتش انجام می دهد، جنایت 
جنگی، ایجاد رعب و وحشت در بین جمعیت میلیون ها 
فلسطینی است و وقتی این را فهمیدم تصمیم گرفتم نه 
تنها )ارتش را( ترک کنم بلکه سایر خلبان ها را سازماندهی 

کنم که علناً از شرکت در این جنایت خودداری کنند«.
وی افزود: »به عنوان یک کودک در اسرائیل )فلسطین 
اشغالی( شما به شدت با آموزش نظامی گرایی صهیونیستی 
بزرگ می شوید. تقریباً چیزی درباره فلسطین نمی دانید، 
درباره فاجعه ]اشــغال فلسطین در[ سال ۱۹4۸ چیزی 
نمی دانید، درباره ظلم و ستم جاری چیزی نمی دانید«. او 
با اشاره به خلبان هایی که در کشتار جمعی غیرنظامیان 
شرکت می کنند، گفت: »آن ها را می فرستند تا موشک و 
بمب بر سر شهرهای فلسطینی بریزند. یک جایی فهمیدم 
که این اقدام تروریســتی اســت. این اشغالگری، عملی 
جنایتکارانه و جنایت جنگی است و ما حاضر نیستیم به 
مشارکت در این جنایت جنگی ادامه دهیم.« این اظهارات 
در حالی اســت که رژیم صهیونیستی از دوشنبه گذشته 
)۲0 اردیبهشت( حمالت خود به مناطق مختلف نوار غزه 

را آغاز کرده و تاکنون ۹0 ســاختمان از جمله ســه برج 
مسکونی را تخریب کرده است.

در همین راستا، الیزیر تولدانو فرمانده نیروهای جنوبی 
ارتش این رژیم مدعی شد احتمال دارد سران ارشد حماس 
از جمله »محمد الضیف« فرمانده کل شاخه نظامی حماس 
و »یحیی السنوار« رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه 

را ترور کنند.
تداوم جنایت صهیونیست ها

رژیم صهیونیستی در هشتمین روز نبرد نیز به مناطق 
غیر نظامی غزه حمله کرد. شبکه الجزیره براساس گزارش 
خبرنــگاران خود گــزارش داد که توپخانــه ارتش رژیم 
صهیونیستی به مواضعی در شرق خان یونس و اردوگاه های 
البوریج و المغازی حمله کرده اســت. الجزیره همچنین 
گزارش داد که یک هواپیمای جنگی رژیم صهیونیستی 
یک خانه را در محله صبرا در جنوب نوار غزه و یک خانه 
دیگر را در منطقه رفح هدف بمباران خود قرار  داده است. 
خبرگزاری المیادین نیز می گوید که رژیم صهیونیســتی 
به یک خانه در اردوگاه الشاطی در غزه حمله کرده است. 
خبرگزاری فلسطینی شهاب گزارش داد که حمالت هوایی 
رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف غزه از جمله در رفح 

و خان یونس صورت گرفت. 
شــبکه آی ۲4 نیز مدعی شــده است که ارتش این 
رژیم یک مرکز اطالعاتی حماس را بمباران کرده اســت. 
برخی منابع خبری حاضر در غزه نیز گزارش داده اند که 
جنگنده های صهیونیســتی روز دوشنبه در چند دقیقه 
حدود ۷0 حمله هوایی به نوار غزه انجام داده اند. شــبکه 
الجزیره براساس تحقیقات خبرنگاران خود گزارش داده 
اســت که رژیم صهیونیســتی در حمالت جدید خود از 
بمب های فســفری آمریکایی که بسیار مخرب و کشنده 
هستند اســتفاده کرده اســت. این بمب ها بین ۲۷۷ تا 
۹0۷ کیلوگرم وزن دارند. رئیس ســازمان پزشکان بدون 
مرز مستقر در نوار غزه نیز از کشته شدن دو پزشک این 
سازمان در بمباران جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر 
داد و تاکیــد کرد که فقدان این دو دکتر ضربه بزرگی به 

بخش پزشکی و خدمات درمانی در غزه است.
تداوم حمایت ها از فلسطین

اما در ادامه حمایت از مردم فلسطین در برابر تجاوز 
رژیم صهیونیســتی مردم کشورهای مختلف همچنان به 
تظاهرات خود ادامه می دهند. مردم اردن روز یکشــنبه 
برای هفتمیــن روز متوالی در حمایت از فلســطینیان 
ساکن قدس و نوار غزه مقابل سفارت رژیم صهیونیستی 
در امان تظاهرات کردند. بنابر گزارش خبرگزاری »عمون« 
اردن، تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی، اخراج سفیر 
رژیم صهیونیستی از امان، لغو معاهده صلح با این رژیم و 

توافقنامه گازی با آن را خواستار شدند. 
شهر گالسکو دراسکاتلند و شهرهای مختلف یمن هم 
شاهد تجمع مردمی در حمایت از اهالی مظلوم فلسطین و 
مخالفت با تجاوزات رژیم صهیونیستی بود. هزاران نفر از 
مردم کانادا نیز با برپایی تظاهرات در تورنتو، پایتخت این 
کشور و چندین شهر دیگر حمالت رژیم صهیونیستی به 

فلسطینیان را محکوم کردند.
 از سوی دیگر، سخنگوی نجبا عراق با اشاره به اینکه 
اکنون فلســطین با موشک های قاســم می خوابد و بیدار 
می شود، اعالم کرد که ملت و مقاومت عراق برای حضور 

مستقیم در میدان جنگ علیه اسرائیل آماده اند.

تنش  افزایش  از  ارمنســتان  نخست وزیری  سرپرست 
میان باکو و ایروان خبــر داد و گفت که نظامیان جمهوری 
 آذربایجــان در مناطق مرزی، رفتارهــای تهاجمی از خود 

نشان می دهند.
»نیکول پاشــینیان « گفت، تنش های مرزی میان ارمنستان و 

جمهوری آذربایجان در حال افزایش است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، سرپرست نخست وزیری ارمنستان 
دیروز پس از نشســت شورای امنیت این کشور، در فیس بوک خود 
اعالم کرد که به دلیل رفتار تهاجمی نیروهای جمهوری آذربایجان 
در مناطق خاص مرزی، تنش میان ایروان و باکو ، روند افزایشی به 

خود گرفته است.
پاشینیان گفت: ما شاهد روند افزایش تنش ها و تجاوزات نیروهای 
جمهوری آذربایجان در بخش های خاص مرزی هستیم. ارمنستان 
عالوه بــر اقدامات امنیتی، مطابق پیمان امنیت جمعی و سیســتم 

استراتژیک ارمنستان-روسیه، روندهایی را آغاز می کند.
او با تکرار موضع کشورش درخصوص تحوالت مرزی اخیر، اظهار 
داشت: نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان باید از خاک ارمنستان 
خارج شوند. پیش از این گفته شد که نظامیان جمهوری آذربایجان 

سه و نیم کیلومتر در خاک ارمنستان پیشروی کردند. 
وی افزود: ما باید برای یافتن راه حلی از طرق سیاسی اقدام کنیم 
و اگر نتوانیم به این نتیجه دست یابیم، آن زمان باید سازوکارهای 

نظامی-سیاسی را درگیر کنیم.
در مقابــل نیز، »الهام علــی اف« رئیس جمهور آذربایجان، طی 
تماس تلفنی با همتای قزاقستانی خود، وضعیت در مرزها را پایدار 

توصیف کرد.
سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری آذربایجان درخصوص این 
تماس اعالم کرد، علی اف همتای قزاقستانی خود را در جریان تحوالت 

جاری در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار داد. 
شنبه گذشته هم ســخنگوی وزارت خارجه ارمنستان از باکو 

خواسته بود نیروهایش را از خاک ارمنستان خارج کند.
وی اظهار داشــت: ما یک بار دیگر تاکیــد می کنیم که طرف 

آذربایجانی به خاک کشور مستقل ارمنستان تجاوز کرده است.
این مقــام وزارت خارجه ارمنســتان افــزود: امیدواریم طرف 
آذربایجانی به این درخواســت ها توجه کند و شرایط را بیش از این 

بحرانی نکند. 
ارمنســتان مصمم اســت همه اقدامات الزم برای اطمینان از 

تمامیت ارضی خود را انجام دهد.
چهارم آبــان ۱3۹۹ جمهوری آذربایجان و ارمنســتان بعد از 
44 روز درگیری در قره باغ کوهســتانی، با وســاطت روسیه بر سر 
آتش بس، به توافق رسیده اند. بر اساس این توافق، ارمنستان موظف 
شــد اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان در آغ دام، کلبجر و الچین 
 را تخلیه کرده و کریدوری زمینی از نخجوان به جمهوری آذربایجان 

ایجاد کند.
در مقابل، جمهوری آذربایجان نیز متعهد شد ضمن توقف عملیات  
نظامی، کریدور الچین را )به عرض پنج کیلومتر(،  برای اتصال قره باغ 
به خاک ارمنستان، باز کند. همه مناطق آزادشده به باکو واگذار شد. 
مســکو نیز به عنوان حافظ آتش بس، نیروهای حافظ صلح خود را 
در قره باغ و در امتداد خطوط تماس مســتقر کرده است. ماموریت 

این نیروها، پنج ساله است.

خلبان اسرائیلی پس از استعفا: اسرائیل کودکان را می کشد فلسطینی ها جنگ را به خیابان های کرانه باختری کشانده اند

همزمان با عبور تعداد فوتی های کرونا از 274 
هزار نفر در هند، رسانه ها از پیدا شدن صدها جسد 

در اطراف رودخانه ها در این کشور خبر می دهند.
 هر روز ابعاد جدیدی از بحران بســیار عمیق کرونا و 
افزایش تصاعدی مبتالها و قربانیان این ویروس در کشور 
هند منتشر می شود. بر اساس داده های وبگاه »ورلدامترز«، 
تا عصر دیروز شمار مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور، 
از مرز ۲۵ میلیون نفر فراتر رفته و شــمار فوتی ها نیز به 

بیش از ۲۷4 هزار نفر رسیده است. 
بر اساس گزارش »یورونیوز«، افزایش وحشتناک تعداد 
فوتی ها در اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ در هند، ســبب 
شده تا بسیاری از افراد نتوانند از پس هزینه های مربوط به 
مراسم سنتی سوزاندن جنازه ها برآیند. کمبود چوب باعث 
شد هزینه سوزاندن جنازه به سه برابر بیشتر افزایش یابد 
و به حدود ۱۵ هزار روپیه )۱6۸ یورو( برســد، رقمی که 

بسیاری از هندی ها توان آن را ندارند.
از ســوی دیگر، گزارش ها از پیدا شــدن صدها جسد 
در اطــراف رودخانه های هند حکایــت دارد. مقامات در 
پرجمعیت ترین ایالت هند، یعنی »اوتار پرادش«، که بیش 
از ۲40 میلیون نفر را در خود جای داده به نیروهای دولتی 
دستور داده اند تا برای جلوگیری از سپرده شدن اجساد به 

رودخانه ها، نیروهای مسلح و گروه های 
گشت زنی را در اطراف رودخانه ها مستقر 
کنند. برخی از رسانه های محلی گزارش 
داده انــد که حتی تا ۲000 جســد در 
رودخانه های این کشــور رها شده اند. 
وزارت کشــور هنــد می گوید در حال 

بررسی صحت این ادعا است.
رویتــرز نیــز گــزارش داد، یک 
 مقام ارشــد هندی در ایالت شــمالی 
اوتار پرادش تایید کرد، اجســادی که 
آب  رود گنگ آنها را بیرون زده اســت، 

قربانیان ویروس کرونا هستند. مقام های هندی می گویند 
فقر و بی بضاعتی و ناتوانی در ســوزاندن اجساد و به جای 
آوردن مراسم سنتی و مذهبی هندوها و نیز ترس از انتقال 

بیماری، احتماال از دالیل این کار بوده است. 
خبرنــگار خبرگزاری رویترز گــزارش داد ، نامه ای را 
مشاهده کردکه در آن، یکی از مقام های ارشد هندی تایید 
می کند افراد در هند به جای اینکه اجســاد را طبق آیین 

سنتی خود بسوزانند، در رودخانه ها رها می کنند.
 این گزارش می افزاید، پیدا شــدن صدها جســد در 
گورهای ماسه ای در روستاهای شمال هند موجب نگرانی 

مســئوالن این کشور شده است. ماموران پلیس با قایق و 
خودروهای جیپ و با بلندگو از روستائیان می خواهند که 
اجساد را به رودخانه ها نسپارند. ماموران به مردم اطمینان 
خاطر می دهند که در برگزاری آیین های سنتی سوزاندن 
اجساد، به آنها کمک می کنند. روز جمعه بارش باران باعث 
نمایان شدن جسدهایی شد که در پوشش های پارچه ای و 
در گورهای ماسه ای کم عمق در حاشیه رودخانه پرایاگرج 
در ایالت اوتار پرادش هند دفن شده بودند. هفته گذشته 
نیز تصاویر مشــابهی در چندین ایالت دیگر هند مشاهده 
شده بود. هرچند در ابتدا برخی از مقام های محلی مدعی 

بودند که این اجساد ارتباطی با قربانیان کووید-۱۹ ندارند، 
 ولی حاال رســما تایید شده است که مردم جنازه عزیزان 
جــان باخته خود را در نزدیکی ســواحل رودخانه ها رها 
کرده اند.مسئوالن نگرانند دفن کردن اجساد قربانیان کووید 
۱۹، مشکالت بهداشتی و زیست محیطی را دو چندان کند.

نژادپرستی در آمریکا
در آمریکا نیز »آنتونی فائوچی« کارشــناس ارشــد 
بیماری های عفونی این کشــور، اعالم کرد، پاندمی کرونا 
به طور آشــکار و روشن، نابرابری های نژادی را در سراسر 
آمریکا بر مال کرده است. فائوچی تاکید کرد: شیوع ویروس 
کرونا، اثرات غیرقابل انکار نژادپرســتی در جامعه ما را به 

خوبی نشان داده است. 
وی در ادامه، به نرخ باالی مرگ و میر ناشــی از کرونا 
در بین سیاهپوستان، التین تبارها و اقلیت قومی- قبیله ای 
آمریکا اشاره کرد و گفت: این واقعیت نشانگر نابرابری های 
گسترده اجتماعی است که موجب شده اقلیت های قومی و 
نژادی در آمریکا بیشتر از همه، از بحران کرونا آسیب ببینند. 
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا پاییز گذشته 
اعالم کرده بود که نرخ مرگ و میر در بین سیاهپوستان و 
التین تبارها، به طور نامتناسبی در مقایسه با سایر گروه های 

جمعیتی و قومی و قبیله ای، باال بوده است.

هشدارپاشینیاندرباره
بازگشتاحتمالیجنگبهقرهباغ

امین االسالم تهرانی
۱. ســازمان ملل پس از پایان جنگ جهانی دوم و از سوی کشورهای 
پیروز با هدف جلوگیری از جنگ در جهان کلید خورد و جایگزین جامعه ملل 
شد. در ۲۵ آوریل ۱۹4۵، ۵0 کشور در شهر سانفرانسیسکوی آمریکا تهیه 
پیش نویس منشور سازمان ملل را آغاز کردند که در ۲۵ ژوئن همان سال به 
تصویب اعضا رسید. از ۲4 اکتبر ۱۹4۵، سازمان ملل با عضویت ۵۱ کشور 
شروع به کار کرد. می گویند، سازمان ملل متحد بزرگ ترین، معروف ترین و 
قدرتمندترین سازمان بین دولتی در جهان است. می گویند این سازمان یک 
سازمان بین دولتی برای حفظ امنیت و صلح جهانی، گسترش روابط دوستانه 

بین کشورها و رسیدن به همکاری  و هماهنگی در عملکرد ملت ها است.
۲. در تجاوز و حمالت یک هفته اخیر رژیِم آپارتایِد صهیونیســتی به 
ملت فلســطین در نوار غزه، کرانه باختری و قدس ۲۱۸ تن شهید و بیش 
از ۵604 نفر مجروح شده اند که در میان آنها ۵۸ کودک و 34 زن حضور 
دارند. کشتن پزشکان بدون مرز و موشک باران مراکز خبری بین المللی هم 
گوشه ای دیگر از جنایات اخیر صهیونیست ها است. این جنگ پس از آغاز 
درگیری هایی در منطقه »حرم شریف قدس« و محله »شیخ جراح« کلید 
خورد و پس از آن صورت گرفت که رژیم صهیونیســتی اقداماتی را برای 

اخراج خانواده های فلسطینی از خانه هایشان به اجرا در آورد. 
3. »آنتونیو گوترش«، دبیر کل ســازمان ملل، در نشست مجازی روز 
یکشنبه شورای امنیت سازمان ملل با محوریت درگیری های کنونی در نوار 
غزه میان رژیِم آپارتایِد صهیونیســتی و فلسطینی ها واکنش نشان داده و 
تشــدید آن را برابر با شــدیدترین بحران نظامی و انسانی دانسته است. او 
با بیان آنکه شــمار تلفات درگیری ها در سرزمین های اشغالی باعث شوکه 
شدن او شده است، افزود: »تنها راه برای برقراری امنیت و صلح بازگشت به 
رایزنی ها با هدف تعیین دو دولت، زندگی مسالمت آمیز، امنیت و همچنین 

تعیین قدس به عنوان یک پایتخت برای هر دو طرف است.« 
 تنها واکنش رئیِس »معروف ترین و قدرتمندترین سازمان بین  دولتی« به 
جنایات رژیم اسرائیل گفتن جمالتی مبهم و گنگ است که در آن مشخص 
نیســت جنایتکار کیست؟ مورد جنایت قرار گرفته کیست؟ راه حِل عملی 
برای توقف جنایات چیست؟ و... واکنش سازمان ملل در واقع تنها یک بیانیه 
بی مایه و غیرعملی است که حتی در محکومیِت زبانِی جنایت صراحت هم 
ندارد. در واقع حدود ۷6 سال پس از بنیادگذاری سازمان ملل، این سازمان 
عریض و طویل تبدیل به تریبونی بی خاصیت شده است، در واقع از جایگاه 
تریبون هم هبوط کرده و تبدیل به بوق مفلوکی شــده اســت، آن هم در 

دست کسانی که حتی حال دمیدن در آن را ندارند.
ســتون نویس واشنگتن پست چند روز پیش نوشته بود که ۷0 سال از 
حیات سازمان ملل متحد می گذرد و این سازمان در این دوره  هفت دهه ای، 
باالترین مقام اجرایی خود یعنی مقام »دبیر کل« را به روش انتخابی برگزیده 
است. اما روند انتخاب دبیر کل سازمان ملل همیشه غیرشفاف بوده است و از 
این لحاظ با روند انتخاب »پاپ« که به وسیله انجمن محرمانه کاردینال های 

کلیسای کاتولیک صورت می گیرد قابل مقایسه است.
از این رو، افزون بر ضعف ساختاری سازمان ملل که این سازمان را در 
برخورد قاطع با جنایات ناتوان می کند، این سازمان با این روند انتخاباتی اش 
راه را برای زدوبندهای پشت پرده باز می کند تا کسی که خود بر رأس این 
سازمان پرمشکل قرار می گیرد سر در آخوری داشته باشد که شاید سودش 

در بی عملی این سازمان باشد.

رشدحیرتانگیزاقتصادچین
دریکسالگذشته

گزارش اداره ملی آمار چین نشان می دهد، تولیدات صنعتی این 
کشور طی چهار ماه اول سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

9/8 درصد رشد کرده است.
در حالی که جهان درگیر ویروس کرونا است و اقتصاد کشورها زمین گیر 
شده، چین به توسعه اقتصادی خود با سرعتی سرسام آور ادامه می دهد که 
پدیده ای عجیب و قابل توجه اســت. بر اســاس گزارش روز دوشنبه اداره 
ملی آمار چین، تولیدات صنعتی این کشور طی چهار ماه اول سال جاری 
میالدی نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل ۹/۸ درصد رشد کرده است.
داده های اداره ملی آمار چین همچنین نشان می دهد که سرمایه گذاری 
در دارایی های ثابت چین در چهار ماه اول ســال جاری، ۱۹/۹ درصد رشد 
داشته است. گفتنی است، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت چین، شامل 
سرمایه صرف شده در زیرساخت ها، امالک، ماشین آالت و سایر دارایی های 
فیزیکی اســت. طبق داده های اداره ملی آمارچین، رقم سرمایه گذاری در 
دارایی های ثابت چین طی چهار ماه اول جاری، ۱4.3۸ تریلیون یوان )حدود 

دو تریلیون ۲40 میلیارد دالر آمریکا( بوده است. 
بــه گــزارش خبرگزاری جمهوری اســالمی، بر اســاس ایــن آمار، 
سرمایه گذاری توسط بخش دولتی در این مدت ۱۸/6 درصد افزایش داشته 
 اســت، در حالی که سرمایه گذاری در بخش خصوصی، ۲۱ درصد افزایش 
یافته است.گفتنی است، چین اکنون نزدیک به ۲0 درصد جمعیت جهان 
را دارد. در واقع از هر پنج نفر در دنیا، یک نفر چینی اســت. چین حدود 
۱۸ درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد. این ســهم به زودی به بیش 

از ۲0 درصد خواهد رسید. 
اتفاق مشــابهی در چیِن دوران پسا-مائو نیز رخ داده است. بزرگ ترین 
قحطی تاریخ بشر در زمان مائو اتفاق افتاد؛ اما پس از آن و در پی مرگ مائو، 
بزرگ ترین فقرزدایی در طول تاریخ بشر را هم چین رقم زد. اگر چین از یک 
اقتصاد فقیر دولتی بسته و متمرکز، توسعه نیافته و عقب افتاده به یک اقتصاد 
بازار محور، باز، غیرمتمرکز در حال گذار، برخوردار از رشد مستمر و شتابان 
و در نهایت ابرقدرت اقتصادی رسیده است، این در همان دوران پسا-مائو 
کلید اولیه خورد. با مرگ مائو ، موتور اقتصادی چین به طور شگفت آمیزی 
ســرعت می گیرد و از ۱۹۷6 به بعد، درآمد ســرانه از ۱000 دالر به بیش 
از ۱6 هزار دالر می رســد. امید به زندگی نیز که در سال ۱۹۷6 حدود 66 
سال بود، بعد از گذشت چهار دهه )دقیقا 4۲ سال( به ۷۷ سال رسید. به 

عبارت دیگر، چین ۱۸0 سال از دست رفته را به سرعت جبران می کند. 
حتی در دوران صدارت مائو بر چین، دستاوردهای سالمت به عنوان یک 
کاالی عمومی از مرزها فراتر رفته و به همین دلیل، شاخص امید به زندگی 
چین رشد قابل توجهی یافته است. اما طی این سال ها رشد اقتصادی که 
محدود به مرزهای جغرافیایی است، از مرز چین عبور نکرده و عمال درآمد 

سرانه این کشور از سال ۱۹00 تا ۱۹۷6 تغییر قابل توجهی نمی کند.


