
آغاز واگذاری بزرگ ترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان
به دولت کابل

کابل اعالم کــرد، همزمان با خــروج نیروهای 
واگذاری  لجستیکی  مراحل  افغانستان،  از  آمریکایی 
مســئولیت پایگاه »بگرام« به دولت افغانستان، آغاز 

شده است.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز گفت: مسئولیت 
کامل پایگاه هوایی)بگرام( به زودی به نیروهای افغان تحویل 
داده خواهد شــد. در این میان، شبکۀ بی بی سی مدعی شد 
که میلیون ها دالر تجهیــزات این پایگاه به نیروهای دفاعی 

افغانســتان تحویل داده خواهد شد، اما این انتقال، سیستم 
پیشرفته دفاع موشکی را شامل نمی شود. این ادعا در حالی 
صورت می گیرد که اشغالگران آمریکایی طی یک سال اخیر 
سرگرم تخریب تاسیسات خود در بگرام و سایر مناطق بوده اند، 
تا این تاسیسات به دست نیروهای ارتش افغانستان نیفتد! در 
همین رابطه، ساکنان محلی در شهرستان بگرام اعالم کردند 
که روزانــه ۲۰ تا ۳۰ خودرو باربری حامل تجهیزات نظامی 

تخریب شده، به خارج از این پایگاه انتقال می یابد.

دست رد قطر به سینۀ رژیم صهیونیستی
دوحه: فایده ای در برقراری رابطه با اسرائیل نمی بینیم

ارتباط  برقراری  قطر  وزارت خارجه  سخنگوی 
میان این کشور و رژیم صهیونیستی را رد و اعالم 
کرد که برقراری این ارتباط، فایده ای برای قطر ندارد.

»لولوة الخاطر« دیروز در پاسخ به سؤالی درباره برقراری 
روابط با رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که قطر هیچ فایده  

و منفعتی در برقراری این روابط نمی بیند.
به گزارش فارس، ســال گذشــته امارات و بحرین با 
وساطت آمریکا، توافق  ســازش با رژیم اشغالگر قدس را 

امضاء و رســما با تل آویو، روابط دیپلماتیک برقرار کردند. 
طی روزهای گذشته خبر رسید که امارات سفارت خود را 

در تل آویو افتتاح کرده است.
الخاطر ســپس، با اشــاره به تجاوزات ۱۲ روزه رژیم 
صهیونیســتی علیه فلسطینیان در قدس اشغالی تصریح 
کــرد: قطــر در صدد اســت هزینه باز ســازی ۴۵ هزار 
 خانه تخریب شــده در نوار غزه را ظرف شــش ماه آینده 

تأمین کند.
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موج حمالت و دستگیری فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی
حماس جمعه را »روز خشم« اعالم کرد بازی جدید عربستان در سوریه

کارشــناس معروف آمریکایی و استاد روابط 
بین الملل دانشگاه »هاروارد«، طی مقاله ای در مجله 
»فارین پالیســی«، اعالم کرد زمان پایان دادن به 
روابط خاص آمریکا با »اسرائیل« فرا رسیده است.

در جنگ اخیر غزه، به گفته وزارت بهداشت فلسطین، 
بیش از ۲۵۳ نفر شهید شده و از این تعداد، ۶۶ نفر کودک ، 
۳۹ نفر زن و ۱7 تن نیز ســالخورده بودند. به گفته این 
نهاد، شمار مجروحان این جنگ نیز به بیش از ۱۹۴8 نفر 
رسیده است. در این نبرد نابرابر، به گفته وزارت مسکن و 
خدمات عمومی فلسطین، رژیم صهیونیستی ۱8۰۰ واحد 
مسکونی را به طور کامل تخریب کرده و به ۱7 هزار منزل 
نیز آسیب رسانده است. بیش از ۱۲۰ هزار فلسطینی نیز 

در این جنگ آواره شده اند. 
وحشــیگری رژیم صهیونیستی در کشــتار زنان و 
کودکان و حمله به زیرســاخت ها و مناطق مسکونی، به 
قدری بود که موج اعتراضات بســیار گســترده ای را در 
جهان علیه رژیم صهیونیســتی بر انگیخت. بسیاری نیز 
در آمریکا خواستار پایان حمایت های یک سویه آمریکا از 
رژیم صهیونیستی شدند. در جدیدترین مورد، »استفان 
والت« استاد برجسته روابط بین الملل دانشگاه »هاروارد« و 

یک منبــع دیپلماتیک به خبرگزاری روســی 
در  اطالعاتی غربی  »اسپوتنیک« گفت، دستگاه های 
حال برقراری تماس مستقیم با گروه های تروریستی 
فعال در ســوریه هســتند و در این میان، سرویس 
جاسوسی انگلیس)ام. آی-6« با سرکردۀ گروه تکفیری 

»تحریرالشام« در سوریه ارتباط برقرار کرد.
یــک منبع دیپلماتیک، که نام و ملیت او ذکر نشــد، به 
خبرگزاری اسپوتنیک گفت، دستگاه های اطالعاتی غربی در 
حال برقراری تماس با گروه های تروریستی بین المللی فعال 

در سوریه هستند.
این منبع افزود: »طبق اطالعات موجود، ســرویس های 
ویژه کشــورهای غربی نه فقط به صورت غیرمستقیم، بلکه 
به طور مســتقیم نیز، با گروه های تروریستی فعال در سوریه 

تماس برقرار می کنند.
به گزارش فارس، این منبع اضافه کرد، ســرکرده گروه 
تروریســتی »هیئت تحریر الشــام« در مرز ترکیه-سوریه با 

رئیس شورای اروپا با تهدید ترکیه مبنی بر اینکه همه گزینه ها 
علیه این کشــور روی میز است، ادعا کرد که اروپا از هر چیزی که 

بتواند باعث تغییر رفتار آنکارا شود، استفاده می کند.
در ادامه تنش ها بین کشورهای اروپایی و دولت ترکیه بر سر مشکالت 
دوجانبه مختلف، »چارلز میشل« رئیس شورای اروپا، از روی میز بودن همه 
گزینه ها علیه آنکارا خبر داد. میشــل دیــروز در مصاحبه با روزنامه یونانی 
»کاثیِمرینی«، با ابراز نگرانی از تمایالت و نیات ترکیه، گفت اتحادیه اروپا آماده 
است از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد، برای تغییر رفتار آنکارا استفاده کند.
رئیس شورای اروپا ضمن اشاره به موضع محکم ۲7 کشور اتحادیه اروپا 
علیه ترکیه، توضیح داد: »ما پیام واضحی فرســتادیم، اینکه برای داشــتن 
دســتورکاری مثبت تر آماده هستیم. اما، این حالت ما، مشروط، متناسب و 
برگشت پذیر است.« به گزارش فارس، وی ادامه داد که موضع مثبت کشورهای 
اروپایی در قبال ترکیه، به حصول پیشــرفت در عرصه میدانی- مخصوصا با 

یونان و قبرس- و همچنین رفتار ترکیه، مشروط است.
میشل در پاسخ به سؤالی درباره ارزیابی از تغییر سیاست های ترکیه به 
جهت مطلوب اروپا، نیز تصریح کرد: نمی توان چنین ارزیابی را تا پایان ماه 
ژوئن انجام داد، اما در گذشته شاهد آن بودیم که)آنکارا( یک قدم در مسیر 

درست و دو قدم در مسیر اشتباه برداشته است.
گفتنی اســت، ترکیه سال هاست که سودای پیوستن به اتحادیه اروپا را 
در سر دارد. اما سودای رئیس جمهور این کشور برای تشکیل یک »امپراتوری 
تورانی« و باز سازی »خالفت موهوِم عثمانی«، سیاست خارجی این کشور را 
به شدت مداخله جویانه کرده و از آن جا که غربی ها سیاست های امپریالیستی 
را در انحصــار خود می دانند، با ترکیه تنش های زیادی پیدا کرده اند، البته، 
بگذریم از اینکه رویکردهای نژادپرستانه اروپایی ها، که همواره مشهود است، 

پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را از قبل دشوار کرده بود.
ترکیه برادرزاده گولن را بازداشت کرد

خبر دیگر از ترکیه این که، مقامات آنکارا خبر دادند، ســازمان اطالعات 
ملی ترکیه )میت( طی یک عملیات در خارج از این کشــور، »صالح الدین 
گولن«، برادر زاده »فتح اهلل گولن« ]واعظ و اپوزیســیون مخالف دولت این 
کشــور[، را بازداشت و به کشور مســترد کردند. به نوشته »دیلی صاباح«، 
صالح الدین گولن »یک چهره سرشناس« در تشکیالت فتح اهلل گولن است 
و رئیس جمهور ترکیه چندی پیش از ضرورت دستگیری او سخن گفته بود. 

او در لیست افراد تحت تعقیب مقامات ترکیه قرار داشت.
برخی رســانه ها خبر داده بودند که ســازمان اطالعات ملی ترکیه طی 
عملیاتی در کنیا، برادر زاده گولن را بازداشــت کردند و برخی رســانه های 
دیگر، از بازداشت او در یک کشور آسیایی خبر دادند. اما مقامات آنکارا این 

خبرها را تایید نکرده اند.
گفتنی است، آنکارا تشکیالت گولن را تروریستی و عامل کودتای نافرجام 
۱۵ جوالی ۲۰۱۶ )۲۵ تیر ۱۳۹۵( می داند و از آمریکا خواسته است که فتح اهلل 
گولن را به ترکیه بازگرداند. در جریان این کودتا، که توسط تعداد زیادی از 
نظامیان ترکیه و با توسل به ادوات ارتش، مانند تانک، جنگنده و بالگرد انجام 
شده است، حدود ۲۵۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰۰ تن دیگر زخمی شده اند.

در پی گزارش رســانه ها در مورد جاسوسی 
آمریکا از ســران اروپا، از جمله صدر اعظم آلمان، 
یک سیاســتمدار آلمانی از تــالش برلین برای 
الپوشانی اینجاسوسی سخن گفت و این رویکرد را 

تحقیرآمیز خواند.
نگاه غرب محوری همواره بر نگاه سیاستمداران غربی 
ســیطره داشته است؛ اما در این نگاهِ »مرکز-پیرامونی«، 
همیشه غرب مرکز نیست، بلکه گاهی در خود غرب هم، 
برخی کشورها »مرکزی یا مرکزی تر« هستند و برخی نیز 

»پیرامونی یا پیرامونی تر« محسوب می شوند. 
شــاهدی برای سخنان باال، خبری است که روزهای 
گذشــته منتشر شد )البته مشــابه آن سال ها پیش نیز 
مخابره شده بود(؛ رسانه آلمانی »دویچه وله« از همکاری 
سرویس جاسوسی دانمارک با آژانس امنیت ملی آمریکا و 
جاسوسی از سران اروپا، از جمله صدر اعظم و رئیس جمهور 
آلمــان، خبر داد. »آلبرت براینینگر« سیاســتمدار عضو 
حزب »جایگزین برای آلمان« با اشــاره به رسوایی شنود 
تلفن همراه صدراعظم این کشــور توسط آمریکا تاکید 
کرد، دستگاه حاکم درصدد الپوشانی اقدامات جاسوسی 

 نتایج تحقیقــات دو دانشــگاه در آمریکا نشــان می دهد که 
17 میلیون آمریکایی سال گذشته میالدی اسلحه خریده اند و یک پنجم 
این خریداران اسلحه نیز برای اولین بار، اقدام به چنین کاری کرده اند. 
خشونت، به ویژه از نوع مسلحانه آن، به یکی از چالش های اصلی جامعه 
آمریکا تبدیل شده است. تحلیل های آماری نشان می دهند با آنکه فقط حدود 
پنج درصد جمعیت دنیا در آمریکا زندگی می کنند، نزدیک به ۳۱ درصد از 

کل تیراندازی های کور، در این کشور اتفاق می افتد. 
بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی، بیش از ۲7۰ تا ۳۰۰ میلیون قبضه 
سالح گرم در آمریکا وجود دارد؛ یعنی تقریبا به ازای هر نفر، یک اسلحه در 
این کشور یافت می شود و مردم روزانه با همین سالح ها، یکدیگر را می کشند. 
چندی پیش »جو بایدن« از ۶ دســتور اجرایی برای کاهش خشــونت های 
مســلحانه در آمریکا رو نمایی کرد.بایدن در مراسم رونمایی از این دستورها 
گفت: » در آمریکا روزانه به طور میانگین، ۳۱۶ نفر مورد اصابت گلوله قرار 

می گیرند، که ۱۰۶ مورد از آنها، به مرگ ختم می شود«.
کارشناسان، افزایش خشونت های مسلحانه در آمریکا را با افزایش فروش 
سالح در این کشور طی دوران همه گیری کرونا، مرتبط می دانند. از سوی 
دیگر، نتایج یک تحقیق در آمریکا، که روز دوشــنبه منتشر شد، از افزایش 
چشــمگیر تقاضا برای خرید اسلحه در این کشــور حکایت دارد. به نوشته 
خبرگزاری »هیل«، نتایج تحقیق مشترک دانشگاه های »نورث ایسترن« و 
»هاروارد« نشان می دهد یک پنجم خریداران اسلحه در سال گذشته میالدی، 
برای اولین بار اقدام به چنین کاری کرده اند.این تحقیق همچنین نشان داد، 
شمار کل صاحبان سالح و تعداد شهروندان آمریکایی که اقدام به خرید سالح 
کرده اند، روند افزایشــی داشته اند. بر اساس این نتایج، ۱7میلیون آمریکایی 
سال گذشته، اسلحه خریداری کرده اند و این آمار، پنج درصد بیشتر از سال 
۲۰۱۹ میالدی است.از سوی دیگر، یافته های این تحقیق حاکی است که در 
این بازه زمانی، زنان نیمی از خریداران اســلحه را تشکیل داده اند.بر همین 
اساس، در ســال ۲۰۲۰ میالدی، ۳۹ درصد خانواده های آمریکایی صاحب 
 سالح بودند. این درحالی است که این میزان در سال ۲۰۱۶ ، حدود ۳۲ درصد 

بوده است.
به گزارش فارس نتایج تحقیقات دیگری، که چندی پیش منتشر شد، 
نشــان می دهد، بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، نزدیک به ۵۵۰ هزار نفر به 
دلیل جراحت های ناشــی از حمالت مسلحانه روانه بیمارستان شده اند. این 
حجم از خشونت مسلحانه، ساالنه میلیاردها دالر هزینه به نظام بهداشت و 
درمان آمریکا تحمیل می کند. مقایسه آمارهای خشونت با سالح، میان آمریکا 
و کشــورهای دیگر جهان، آمریکا را کشوری کاماًل استثنایی نشان می دهد: 
در این کشور، نرخ وقوع تیراندازی های خشونت بار، از هر کشور دیگر در دنیا 
بیشتر است.عالوه بر این آمارهای مرکز تحقیقات کنگره آمریکا نشان می دهد، 
آمریکایی ها صاحب حدود نیمــی از )۴8درصد( از کل ۶۵۰ میلیون قبضه 
سالح غیرنظامی موجود در سراسر دنیا هستند.بر اساس آمار »آرشیو خشونت 
مســلحانه«، از ابتدای ماه گذشته میالدی تا کنون، ۶7 مورد تیراندازی کور 
در آمریکا رخ داده اســت. در جدیدترین مورد، تیراندازی در شهر »میامی« 
ایالت فلوریدا، دو کشــته و ۲۰ مجروح برجای گذاشته است. هفته گذشته 

نیز در پی تیراندازی در »سن خوزه«، ۹ نفر کشته شده اند.

سرویس خارجی-
روزنامه االخبار لبنان نوشته جنگ غزه بروز صحنه هماهنگی 
و همکاری حزب اهلل، انصــاراهلل و حماس در منطقه بود تا جایی که 
گروه های مقاومت »جنگ بزرگ آزاد سازی فلسطین« را در این نبرد 

تمرین کردند.
جنگ اخیر غزه تفاوت های مهمی با تمامی جنگ های پیشین مقاومت و 
رژیم صهیونیستی داشت. یکی از این تفاوت ها بروز جلوه تازه ای از کلیِت محور 
مقاومت بود که توانست صهیونیست ها را در چند جبهه تحت فشار بگذارد. 
حال روزنامه االخبار لبنان نوشته همه این ها از قبل از سوی حزب اهلل و حماس 
برنامه ریزی شــده بود و جنگ غزه مانوری بود تا حزب اهلل و حماس طرح و 
برنامه خود را در بوته آزمایش قرار دهند. االخبار همچنین نوشته در خالل 
جنگ غزه، جنبش انصاراهلل یمن نیز با حماس ارتباط گرفت و خواستار دریافت 
لیستی از اهداف برای انجام حمله موشکی و پهپادی به سرزمین اشغالی شد، 
اما حماس به رهبران انصاراهلل گفت که اوضاع میدانی در غزه بسیار خوب است 
و اگر دشمن صهیونیستی هر یک از خطوط قرمزی که با گروه های مقاومت 
بر روی آن توافق شده را رد کند، آن زمان انصاراهلل می تواند دست به حمله 
بزند. با آغاز حمله از سوی مقاومت فلسطین، نادرستی تمامی پیش بینی ها 
و ارزیابی های ســازمان اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی درخصوص اینکه 
غزه به دنبال درگیری نیســت، بر مال شد. طوری که صهیونیست ها چنین 
ارزیابی می کردند که »یحیی السنوار« به دنبال جنگ نیست و اولویتش بهبود 
وضعیت اقتصادی غزه است. به گزارش فارس از این رسانه لبنانی، از سوی دیگر 
صهیونیست ها تهدید مقاومت فلسطین را جدی نگرفتند و گمان می کردند 
این تهدید نهایتا منجر به راهپیمایی در مرز غزه با سرزمین اشغالی یا شلیک 
چند راکت به سمت شــهرک های صهیونیست نشین در اطراف غزه خواهد 
شــد و به گفته فلسطینی ها، آنها نمی دانستند که تهدید کننده که »محمد 
الضیف« باشد، چه شــخصیتی دارد و وقتی تهدید می کند به شلیک چند 
راکت به سمت شهرک های صهیونیست نشین در اطراف غزه اکتفا نمی کند.

به نوشته االخبار، گروه های مقاومت این اتفاقات و راکت پراکنی از چند 
محور را از پیش برنامه ریزی کرده بودند و می توان آن را مانور جبهه مقاومت 
برای »جنگ بزرگ آزاد سازی« دانست و تمامی هماهنگی هایی که در طول 
این جنگ میان گروه های مقاومت منطقه صورت گرفت، جزئی از مانور جنگ 
 »نابودی اســرائیل« بود. ســال گذشته »اسماعیل هنیه« به لبنان رفت و با 
ســید حســن نصراهلل دیدار کرد. در آن سفر کارشناسان نظامی حزب اهلل و 
عزالدین قسام با یکدیگر جلسه گذاشتند تا طرح »جنگ بزرگ آزاد سازی« 
را تدوین کنند و همه اتفاقاتی که در جنگ ۱۱ روزه رخ داد، بخشی از این 
طرح بود. گفتنی اســت، نقش پایه ای ایران در محور مقاومت برای دشمن 
صهیونیستی کاماًل روشن است؛ چنان که خود آنان به این مهم بارها و بارها 

اذعان داشته اند.  

سرویس خارجی-
در حالی که خبر می رسد نظامیان رژیم آپارتاید 
صهیونیستی بیش از 30 فلسطینی دیگر را در بخش های 
مختلف کرانه باختری و اراضی اشغالی دستگیر کرده اند، 
حماس جمعه آتی را »روز خشم « در شهرهای کرانه 
باختری نامید و از فلسطینی ها خواست در این روز به 

خیابان ها بیایند.
رســانه های فلســطینی، روز سه شــنبه، گزارش دادند 
نیروهای رژیم صهیونیستی از بامداد آن روز موج گسترده ای از 
دستگیری ها در شهر های کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴8 
را آغاز کرده اند که در جریان آن ۳۲ فلسطینی دستگیر شدند.

این دســتگیری ها در حالی صورت گرفته که در جریان 
جنگ اخیر غزه، در سایه انفعال جامعه بین الملل کلیه مشاغل 
عمومی، مراکز دانشجویی و تجاری در کرانه باختری و اراضی 
اشغالی سال ۱۹۴8، به منظور اعالم همبستگی با مردم قدس 
و غزه برای نخستین بار طی چند دهه اخیر، دست به اعتصاب 

سراسری زدند.
از ســوی دیگر، جنبــش حماس هم تأکیــد کرده که 
حمالت شهرک نشینان صهیونیست در شهرها و روستاهای 
کرانه باختری و یورش به مســجداالقصی، برای حفظ آبروی 
رفته دولت صهیونیستی است. به گزارش فارس، حماس، این 
را هم گفته که، جمعه آینده را باید »روز خشم در شهرهای 
کرانه ]باختری[ قرار داده و راهپیمایی های گسترده در تمامی 

نقاط تالقی ]با صهیونیست ها[ برگزار کرد«.
تظاهرات عظیم پاکستانی ها در حمایت از فلسطین

خبر دیگر آن که انبوهی از مردم مسلماِن پیشاور )پایتخت 
استان مرزی شمال غربی کشور پاکستان( روز دوشنبه و در 

نتایج آخرین نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد، 
53 درصد مردم این کشور به دولت فدرال و رسانه های 

آمریکایی کمترین اعتماد را دارند.
نتایج یک نظرسنجی مشترک جدید، که وبگاه خبری 
»هیل« وابسته به کنگره آمریکا، و موسسه »هریس ایکس« 
آن را انجام می دهند، نشان می دهد که از نظر رای دهندگان 

آمریکایی، رسانه ها و دولت فدرال این کشور در بین نهادهای 
اصلی، جزو آن دســته هستند که مردم کمترین اعتماد را 

به آنها دارند.
 بر اساس این گزارش، ۵۳ درصد رای دهندگان ثبت نام 
شده در این نظرسنجی، که بین ۲۱ تا ۲۳ مه )۳۱ اردیبهشت 
تا دوم خرداد( انجام شد، گفتند به رسانه ها اعتماد ناچیزی 

دارند و یا اصال اعتمادی ندارند. ۵۲ درصد همین نظر را درباره 
دولت فدرال داشتند.طبق این گزارش، تنها کمتر از نیمی از 
پاسخ دهندگان گفتند که میزانی از اعتماد یا اعتماد زیادی 

به هر دوی این نهادها دارند.
در این بین، این نظرســنجی تفــاوت در دیدگاه های 
حزبی را هم آشــکار کرده اســت؛ در حالی که 78 درصد 

جمهوریخواهان گفتند اعتماد ناچیزی به رســانه ها دارند 
و یــا اصاًل بــه آن اعتماد ندارند، در بیــن دموکرات ها، ۶۶ 
درصد و در بین مســتقل ها نیز، ۵۵ درصد گفتند تا حدی 
به رســانه ها اعتماد دارند.این نظرسنجی به صورت آنالین 
با شــرکت ۱8۹۹ رای دهنده آمریکایی و با حاشیه خطای 

۲/۲۵ درصد انجام شد.

حمایت از مردم و آرمان فلسطین به خیابان ها آمدند. تصاویر 
مخابره شــده از این تظاهرات حضور بســیار گسترده مردم 
معترض این شــهر را نشــان می دهد که به ظلم های »رژیم 

آپارتاید اسرائیل« اعتراض دارند.
از سوی دیگر دردسرهای اظهارات »ماتیاس شمالی« مدیر 
عملیات آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی 
)آنــروا( در کانال ۱۲ رژیم صهیونیســتی درباره تجاوز اخیر 
این رژیم به غزه با وجود عذرخواهی او از فلســطینی ها تمام 
نشده است. به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، روز دوشنبه، 
شــمار زیادی از کارمندان آنروا با برگزاری تظاهرات در نوار 
غزه، اظهارات او در گفت وگو با تلویزیون رژیم صهیونیســتی 
)که از رژیم صهیونیستی حمایت کرده بود( را محکوم کردند 

و خواســتار استعفای او شدند. صدها نفر از ساکنان نوار غزه 
نیز برای محکوم کردن این اقدام »ماتیاس شمالی«، در این 

تظاهرات، کارمندان آنروا را همراهی کردند.
شکاف سیاسی در سرزمین های اشغالی 

رســانه های رژیم صهیونیستی اما شامگاه دوشنبه خبر 
دادند »یائیر الپید« رئیس حزب یش عتید- که مأمور تشکیل 
کابینه نیز هســت- و »نفتالی بنت« رئیس حزب یامینا برای 
تشکیل کابینه ائتالفی امیدوارتر شده و پیشرفت هایی به دست 
آورده اند. این گونه »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر فعلی رژیم 
صهیونیستی، یک قدم به سقوط از قدرت نزدیک تر شده است. 
البتــه بعد از ناکامی نتانیاهو در تشــکیل کابینه و همچنین 
شکســت او در جنگ ۱۲ روزه اخیر غزه، اکنون ریاست وی 

بر حزب لیکود نیز در آســتانه به چالش کشیده شدن است. 
»یولی ادلستاین« وزیر بهداشت این رژیم و عضو حزب لیکود، 
گفته قصــد دارد در صورتی که احزاب مخالف توافق کابینه 
ائتالفی را امضا کردند، برای ریاســت حزب لیکود با نتانیاهو 

رقابت کند و او را کنار بزند.
گفتنی اســت، درگیری رژیم آپارتاید صهیونیســتی و 
گروه های مقاومت فلســطین از روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت 
ماه و پــس از پایان ضرب االجل مقاومت به تل آویو مبنی بر 
لزوم پایان تعرض ها در قدس و مسجداالقصی آغاز شد. در این 
درگیری  که تا بامداد روز جمعه دو هفته پیش در جریان بود، 
رژیم آپارتاید صهیونیستی در غالب حمالت خود با هجوم به 
مناطق مسکونی، زنان و کودکان فلسطینی را به خاک و خون 
کشید که گروه های مقاومت فلسطین در پاسخ به این جنایت ها 
مواضع این رژیم را هدف حمله گسترده راکتی قرار دادند. در 
یورش وحشیانه صهیونیست ها، ۲۵۳ نفر یا طبق آماری دیگر 
۲۴8 فلسطینی از جمله ۶۶ کودک به شهادت رسیده و بیش 
از دو هزار نفر مجروح شدند. البته جنایات رژیم صهیونیستی 
در واقع همه ناشی از زمین گیر بودن این رژیم است. عملیات 
اخیر نیروهای مقاومت که به »شمشیر قدس« شناخته می شود 
این بار به طور ویژه هیمنه پوشــالی رژیم آپارتاید اسرائیل و 
گنبد آهنیِن کذایی اش را با چالش جدی مواجه کرد. جالب 
توجه است که »بنی گانتس«، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، 
با هشدار درباره این که جنگ با لبنان خطرناک تر از نوار غزه 
است، گفته که آنچه در غزه دیدیم ۱۰ برابرش در لبنان خواهد 
بود. این سخنان گانتس گرچه مصرف داخلی دارد، اما اعتراف 
به ناتوانی رژیم آپارتاید صهیونیستی در قبال مقاومت لبنان با 

محوریت حزب اهلل است.

عوامل دســتگاه اطالعاتــی انگلیس، 
موســوم به»ام. آی_۶« دیــدار کرده 
است. این منبع توضیح داد که در دیدار 
مذکور، دربــاره احتمال خروج هیئت 
تحریر الشــام از فهرست سازمان های 

تروریستی، بحث شده است.
وی گفــت: »طــرف انگلیســی 
پیشــنهاد کرد، هیئت تحریر الشــام 
اقدامات مخفیانه علیه کشورهای غربی 
را متوقف و همکاری هــای نزدیک با 

دستگاه های اطالعاتی)غربی( را تقویت کند.«
پیــش از این، »میخائیــل بوگدانــوف«، نمایندة ویژه 
رئیس جمهــور روســیه در امور خاورمیانــه و آفریقا، درباره 
اقدامات تحریک آمیز گروه های تروریســتی فعال در سوریه 

هشدار داده بود.
 بوگدانوف گفته بود: »ممکن است در روز انتخابات یا قبل 

و بعد آن، اقدامات تحریک آمیزی صورت گیرد.« 
ژنرال »الکساندر کارپوف«، معاون مرکز آشتی ملی روسیه 
در ســوریه، هم یکشنبه گذشته گفته بود که تروریست های 
فعال در سوریه، اجرای یک سناریوی شیمیایی را برنامه ریزی 

کرده اند.
وی گفت: شبه نظامیان »هیئت تحریر الشام« قصد دارند 

با کمک سازمان کاله سفیدها این طرح را عملی کنند.«
 انتخابات ریاســت جمهوری ســوریه هشت روز پیش 
برگزار شــد و »بشار اسد« توانست بار دیگر در این انتخابات 

به پیروزی برسد. 
نیم میلیون جان باخته در جنگ داخلی

دیده بان حقوق بشر ســوریه وابسته به مخالفان دولت 
سوریه، اعالم کرد، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در جنگ داخلی 
این کشور، جان خود را از دست داده اند. این جنگ سال ۲۰۱۱ 

و با مدیریت آمریکا و متحدانش آغاز شده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قبال رقم تلفات ۳88 

هزار نفر اعالم شده بود. 
گروه حقوق بشر ســوریه در گزارش جدید خود افزود، 
بیش ۱۵۹ هزار نفر از کشــته های جنگ سوریه، غیرنظامی 
و دســت کم ۱۶8هزار نفر نیز نظامیان ارتش سوریه بوده اند. 
این گزارش می افزاید، ۶8 تکفیری و 7۹ نفر از اعضای دیگر 

گروه های معارض هم در این جنگ کشته شده اند.

خودتحقیری و الپوشانی؛ واکنش آلمان به جاسوسی آمریکا از این کشور

واشنگتن اســت. به گزارش فارس، او در این باره گفت: 
»دســتگاه حاکم آلمان ترجیح می دهد که ساکت بماند. 
فراموش نکنید که این موضوع بعد از آن منتشــر شد که 
چند سال قبل مشخص شد که حتی خود صدراعظم آلمان 
هم مورد شــنود سرویس های اطالعاتی ویژه آمریکا قرار 
گرفته بود. اما درباره این رسوایی الپوشانی شد. به همین 
دلیل، آنها ترجیح خواهند داد که این رسوایی )جدید( و 

تحقیق درباره آن را هم نادیده بگیرند.«
گفتنی است، این الپوشانی داللت بر نگاه تحقیرآمیز 

آلمان به خود است. آلمان که خود 
را ناتوان از برخورد قاطع در مقابل 
آمریکا می بیند، یا هزینه های آن را 
بسیار بیشتر از منفعت آن می داند، 
ترجیح می دهد که این ماجرا ، با 
سکوت یا به تعبیر این سیاستمدار 

آلمانی، با الپوشانی، عبور کند.
اشاره این سیاستمدار آلمانی 
به افشــاگری اواخر سال ۱۳۹۲ 
»ادوارد اســنودن« عضو ســابق 
آژانس امنیت ملی آمریکا بود که طی آن، او از جاسوسی  
گســترده این نهاد اطالعاتی در سراسر جهان خبر داد. 
به دنبال افشــاگری اســنودن، مشخص شد تلفن همراه 
صدراعظم آلمان هدف شــنود و جاسوسی آژانس امنیت 
ملــی آمریکا قرار گرفته بود. به دنبال انتشــار این خبر، 
مقامات احزاب اپوزسیون آلمان و همچنین افکار عمومی 
به شــدت مرکل را برای واکنش به این خبر تحت فشار 
قرار دادند و در نهایــت، صدراعظم با تحقیق در این باره 

موافقت کرد.

واکنــش رهبران اروپا بــه این خبر نیز تحلیل باال را 
تایید می کند. »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه، 
در واکنــش به گزارش هــا درباره جاسوســی آمریکا از 
سیاســتمداران اروپایی، این اقــدام را »غیرقابل قبول« 

توصیف کرد. 
»آنگال مرکل«، صدر اعظم آلمان نیز موضع ماکرون 

درباره این موضوع را تایید کرد.
گفتنی است، این مقام های اروپایی از گفتن این الفاظ 
محتاطانه بیشــتر پیش نرفته اند و مشخص نیست سران 

اروپا چه واکنشی نشان خواهند داد. 
یا بهتر اســت بپرسیم »چه واکنشی می توانند نشان 
دهنــد؟« آن هم در زمانی که اروپا دچار یک وابســتگی 
عمیق و بیمارگونه به آمریکا است. روز شنبه بود که »میک 
واالس« نماینده ایرلندی پارلمان اروپا، طی پیام هایی در 
توئیتر، از وابستگی اتحادیه اروپا به آمریکا انتقاد کرد. وی 
در پیام های توئیتری نوشــته بود: »به نظر می رســد که 
سطح تبعیت اتحادیه اروپا از امپریالسیم آمریکا، به سطح 
جدیدی رسیده، که نشانگر عدم استقالل، عدم قدرت و 

عدم رهبری در موسسات اتحادیه اروپاست.«

نظریه پرداز»رئالیسم تدافعی« 
نیز خواستار پایان روابط ویژه 
آمریکا با رژیم صهیونیســتی 

شده است.
آمریکایی طی  استاد  این 
مقاله ای در »فارین پالیسی«، 
با اشاره به اینکه مزایای حمایت 
آمریکا از اشــغالگران، بیش از 
نیست،  آنها  باالی  هزینه های 
اسرائیل  اخیر  نوشت: »جنگ 
علیه فلســطینیان، شــواهد 
بیشــتری را برمال کرده است 
مبنی بر اینکه، واشنگتن باید 

حمایت بدون قید و شرط اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک 
خود با اسرائیل را قطع کند«.

در ادامــه این مقاله آمده اســت: »آخرین دور جنگ 
بین اسرائیلی ها و فلســطینی ها، به روال معمول خاتمه 
یافت، آتش بس کردند، وضعیت فلســطینیان بدتر شد و 
مســائل اساسی حل نشــده باقی ماند. همچنین، شواهد 
بیشــتری به دست آمده اســت که نشان می دهد آمریکا 

بایــد حمایت اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک بدون قید و 
شــرط از اسرائیل را متوقف کند، چرا که مزایای آن صفر 
و هزینه هایش هم زیاد اســت. به جای یک رابطه خاص، 
آمریکا و اســرائیل نیاز به یک رابطه عادی دارند«. والت 
معتقد است، رژیم صهیونیستی نظامی نژادپرست است، 
زیرا به یهودیان امتیازاتی را اعطا کرده و دیگر ادیان را از 

این امتیازات محروم کرده است.

والت می افزاید: »دهه ها اقدامات وحشــیانه اسرائیل 
علیه فلســطینیان، توجیه اخالقی برای حمایت بی قید 
و شــرط آمریکا را از بین برده است. اسرائیل بدون ترس 
از پاســخگویی و مجازات، شهرک  سازی می کند، حقوق 
سیاسی مشروع فلسطینیان را انکار می کند، با آنها به عنوان 
شهروندان درجه دو برخورد می کند و از قدرت نظامی برای 
کشتن، ترساندن و بازداشت ساکنان اراضی اشغالی و غزه 
استفاده می کند«.در پایان این یادداشت آمده است: »باید 
تصریح کرد که بر اساس شواهد موجود، حمایت آمریکا از 
اسرائیل بسیار شدید است و در سطوح مختلف سیاسی 
واشنگتن رخنه کرده است. به طوری که اگر سیاستمداری 
به اندازه  کافی طرفدار اسرائیل نباشد، ممکن است نتواند 
به مناصب مورد نظرش در دولت دست یابد. اما از سوی 
دیگر، واقعیات نشان می دهد که دردسر های تل آویو برای 
واشنگتن بسیار پر هزینه شده است. به طوری که مزایای 
این رابطه برای آمریکا، بسیار کمتر از هزینه هایش است«.

قبال نیز، روزنامه »جروزالم پست« طی یک نظرسنجی 
از مردم آمریکا، اعالم کرده بود، دو سوم آمریکایی ها معتقدند 
 باید در روابط خاص آمریکا و رژیم صهیونیستی، تجدید 

نظر شود.

اروپا  ترکیه را تهدید کرد؛
همه گزینه ها روی میز است!

سال گذشته میالدی
17 میلیون آمریکایی سالح خریده اند

سوریه به عنوان یکی از کشورهای مهم محور مقاومت از اواخر سال ۲۰۱۰ 
درگیر بحرانی شد که پشت پرده آن آمریکا و هم پیمانان منطقه ای اش بودند. 
بحرانی که تاکنون مطابق گزارش های بین المللی ۴۴۲ میلیارد دالر خســارت 
مالی به همراه داشــته اســت. همچنین در طول ۱۰ سال بحران در این کشور 
یک میلیون و ۶۵ هزار نفر کشته و یا مفقود شده اند. هدف اصلی این بحران نیز 
ســرنگونی دولت سوریه بود که در مقابل زیاده خواهی های سیاسی و اقتصادی 

آمریکا و محور آمریکایی در منطقه مقاومت می کند.
با فروکش کردن بحران در سوریه و ناامیدی دشمنان این کشور از سرنگونی 
دولت قانونی آن، روند بازســازی روابط با سوریه آغاز شد و با انتخابات ریاست 
جمهوری اخیر این کشور سرعت گرفت. در این میان یکی از کشورهایی که در 
جهت حمایت همه جانبه ای که از تروریست ها داشت و در تالش برای سرنگونی 
دولت سوریه، اقدام به قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی کرد عربستان است. 
اما سعودی ها با وجود پرداخت هزینه های سیاسی، مالی و حیثیتی زیادی در 
بحران های منطقه ای به ویژه در خصوص سوریه، نتوانستند دستاورد قابل توجهی 
داشته باشند؛ بنابراین سعی می کنند تا با تغییر رویکرد خود و بازگرداندن روابط 

دیپلماتیک خود با سوریه، مانع هزینه های بیشتر شوند. 
 بررسی ها نشان می دهد که یکی از اهداف اصلی ورود عربستان به سوریه 
مقابله با نفوذ ایران و نیز تالش برای فاصله دادن سوریه از محور مقاومت از طریق 
سرمایه گذاری اقتصادی و بازسازی این کشور است. در این میان اما تحریم سزار 
که از ســوی آمریکا اعمال شده است، مانع بزرگی برای این بازگشت، است. بر 
اساس تحریم سزار، هر کشور، نهاد یا شخصی که در دوران بازسازی با دولت و 
نهادهای مرتبط با دولت سوریه همکاری نماید، از سوی آمریکا، تحریم  خواهد 
شــد. هدف واشنگتن از اعمال این تحریم ها، شعله ور نگه داشتن آتش فتنه در 
سوریه به بهانه مسائل اقتصادی و معیشتی همراه با غارت منابع این کشور است.
 با این  وجود، سعودی ها در حال حاضر در تالش برای بازگشت به سوریه 
از دریچه کمک به بازسازی سوریه هستند. بررسی ها نشان می دهد که یکی از 
دالیل اصلی تالش عربستان برای بازگشت به سوریه کم هزینه بودن این بازگشت 
به دلیل نیاز باالی سوریه به سرمایه گذاری و ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای 
عربی است؛ کشورهایی که زمانی از شرکای اصلی تجاری سوریه بوده اند. روابط 
اقتصادی عربستان با سوریه از آغاز دهه ۲۰۰۰ با روی کار آمدن بشار اسد، روند 
صعودی به خود گرفت اما با آغاز بحران در اوایل سال ۲۰۱۱ این روند به شدت 

کاهشی شد و حتی به زیر ۱۰۰ میلیون دالر نیز رسید. 
با فروکش کردن بحران و ناکامی کشــورهای ضــد مقاومت در براندازی 
دولت ســوریه، عربستان ســعودی به منظور ایجاد تبادالت تجاری در سطح 
بخش خصوصی و نیز جایگزینی کاالهای کشاورزی سوریه با کاالهای ترکیه، 
گذرگاه الحدیثه را بعد از حدود ۹ ســال به روی کامیون های ســوری باز کرد. 
این بازگشایی سبب شد صادرات سوریه به عربستان و برخی دیگر از کشورهای 
حاشــیه خلیج  فارس، افزایش یابد. همین مسئله سبب شد برخالف صادرات 
بسیار پایین عربستان به سوریه در دوران بحران و بعد از آن، واردات عربستان 
از ســوریه، روند افزایشی به خود بگیرد. همچنین انتظار می رود که در آینده 

صادرات سوریه به عربستان افزایش بیشتری نیز داشته باشد. 
صادرات سوریه به عربستان با آغاز بحران به شدت کاهش  یافته بود که یکی 
از دالیل اصلی آن عالوه بر قطع بودن روابط دیپلماتیک دو کشور، بسته بودن 
گذرگاه های ســوریه با اردن و ممنوعیت ورود کامیون های سوریه به عربستان 
از طریق خاک این کشــور بوده است. بررســی ها نشان می دهد که بازگشایی 
گذرگاه های مرزی بین دو کشــور در اکتبر سال ۲۰۲۰ سبب افزایش صادرات 
سوریه به عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیج  فارس از طریق این کشور 
شده است. کارشناسان این اقدام عربستان را چراغ سبزی برای بازگشت روابط 
دیپلماتیک با سوریه ارزیابی کردند؛ چند ماه بعد و در ماه می ۲۰۲۱ یک هیئت 
بلندپایه امنیتی عربستان با سفر به سوریه، تالش کرد تا مقدمات سفر هیئت 
سیاســی را فراهم آورد. در روزهای اخیر نیز ســفر وزیر گردشگری سوریه به 
عربستان برای شرکت در یک اجالس گردشگری، نشان از بازگشت قریب الوقوع 

روابط دیپلماتیک دو کشور دارد.
تالش برخی کشــورها که زمانی به دشمن تمام عیار ملت و دولت سوریه 
تبدیل  شده بودند از دریچه بازسازی و با هدف جدا کردن این کشور از محور 
مقاومت به ویژه ایران، نشان از طراحی بازی جدید دشمنان مقاومت در سوریه 
دارد. در مقابل این تحرکات، جمهوری اسالمی ایران می تواند با به اجرا درآوردن 
توافق نامه های اقتصادی منعقد شده بین دو کشور در راستای بازسازی سوریه، 
عالوه بر افزایش نفوذ خود در این کشــور، وضعیت اقتصادی آن را نیز بهبود 
بخشــد تا این وضعیت نامناسب اقتصادی، ســبب بروز فتنه ای دیگر از طرف 

دشمنان نشود.
صمد محمدی

* منابع در دفتر روزنامه موجود است.

االخبار منتشر کرد

روایتی شنیدنی از
همکاری حزب اهلل و انصار اهلل با حماس در جنگ غزه 


