
آشتی با رژیم کودک کش اسرائیل
راهکار سعودی برای حل بحران لبنان!

پس از تحریم های آمریکا و اروپا علیه لبنان و فتنه های 
اقتصادی غربگرایان، روزنامه سعودی »الشرق االوسط« در 
یادداشتی ضمن تالش برای ترمیم وجهه جنایت کار رژیم 
صهیونیستی، توصیه کرد که این کشور به عادی  سازی 

روابط با تل آویو روی آورد تا مشکالتش حل شود!
 روزنامه ســعودی »الشــرق االوســط«، چاپ لندن، در 
یادداشتی لبنان را به عادی  سازی روابط با دشمن صهیونیست 
و پذیرش آن چه که »کمک های اسرائیلی« خوانده، فراخواند و 

بدین ترتیب تایید کرد ریشه تمام مشکالت مردم لبنان، مقاومت 
آنها مقابل رژیم صهیونیستی است. پایگاه خبری »العهد« نیز در 
گزارشی، این یادداشت را که بیانگر سیاست ریاض در قبال رژیم 
صهیونیســتی و لبنان است، به باد انتقاد گرفت و با »هذیان« 
توصیف کردن آن، نوشت: »جدیدترین نوآوری و ابتکار سعودی، 
دعوت از لبنان از طریق رسانه هایش برای عادی  سازی روابط با 
دشمن اسرائیلی و پذیرش آن چه که » کمک های اسرائیلی« 

خوانده می شود، برای مقابله با حزب اهلل است«.

 گوگل به قوانین فرانسه بی اعتنایی کرد
500 میلیون یورو جریمه شد

دولت فرانسه گوگل را به دلیل نقض قوانین 
کپی رایت بخش رسانه و خبر در این کشور، ۵۰۰ 

میلیون یورو جریمه کرد.
»سازمان تنظیم کننده مقررات رقابتی« فرانسه، 
شــرکت »آلفابــت«، که گــوگل زیرمجموعه آن به 
 شمار می رود، را ملزم به پرداخت ۵۰۰ میلیون یورو 

)۵۹۳ میلیون دالر( جریمه کرده است. 
این جریمه به دلیل نادیده گرفتن دستور فرانسه 

مبنی بر توافق گوگل با ناشران اخبار بر سر قرار دادن 
محتوا های خبرها در پلتفرم های خود، صورت گرفته 

است.
به گزارش خبرگزاری فارس، »ایزابل دو سیلوا«، 
رئیس سازمان تنظیم کننده مقررات رقابتی فرانسه، به 
خبرنگاران گفت: »این بزرگترین جریمه ای است که از 
سوی یک مقام این سازمان علیه یک شرکت خاطی 

اعمال شده است«.
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جبهه مقاومت عراق: آتش بس تمام شد
از این پس مستقیما با آمریکا می جنگیم

وضعیت قرمز در آمریکا 

طالبان نقاب از چهره برداشت؛ قتل عام ده ها سرباز افغان پس از تسلیم شدن

 سناتور ساندرز: نیمی از مردم آمریکا به سختی شکم خود را سیر می کنند

نگاه

شبکه »ســی ان ان« تصاویری را پخش کرد 
که در آن، قتل عام سربازان افغانستان به دست 
داده  نشان  »فاریاب«،  استان  در  طالبان  عناصر 

شده است.
شــبکه ســی ان ان تصاویر ویدئویی از قتل عام 
ده هــا نظامی افغان پس از تســلیم شــدن را پخش 
 کرد. این نظامیان به دســت عناصر طالبان در استان

»فاریاب« کشته شدند.
خبرنگار سی ان ان در گزارش خود از کابل گفت: 
»کماندوهای افغان پس از دو ساعت درگیری شدید با 
طالبان، در حالی که دست های خود را به نشانه تسلیم 

باال برده بودند، از سنگرها بیرون آمدند. 
یکی از اعضای طالبان فریاد زد: »تســلیم شــو، 
کماندو، تســلیم شو«... چند ثانیه بعد، چند نفر از این 
نیرو های ویژه افغان اعدام)قتل عام( شدند. صلیب سرخ 

اعالم کرد که اجساد ۲۲ کماندو کشف شده است.«
بــه گــزارش خبرگزاری صــدا و ســیما، یکی از 
روستائیان از طالبان خواست تیراندازی را متوقف کنند 
و از آنها پرســید: شما چجور پشتون هایی هستید که 
افغان ها را می کشید؟ سی ان ان با پنج تن از شاهدان 
این قتل عام ، که ماه گذشــته در منطقه دولت آباد در 
استان فاریاب، واقع در شمال افغانستان صورت گرفته، 
گفت و گو کرده است. همه آنها وقوع این حادثه را تایید 

کرده اند. 
یکی از شاهدان گفت: کماندو های افغان درخواست 
کمک هوایی و زمینی کردند، اما هیچ کمکی ارســال 
نشد. بعد آنها تسلیم شدند، اما )عناصر( طالبان به آنها 

شلیک کردند. 
شــاهدان می گویند زبانی را که جنگجویان با آن 
حرف می زدند، را نمی فهمیدند. این امر گواه آن است 
کــه جنگجویان محلی نبودند و شــاید بعضی از آنها 
خارجی بودند. همین هفته پیش صلیب ســرخ اعالم 

سناتور برجســته دموکرات آمریکا و نامزد سابق 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور، با انتقاد شدید 
از نابرابری های موجود در این کشــور گفت:» نیمی از 

مردم آمریکا به سختی شکم خود را سیر می کنند«.
شــکاف گســترده طبقاتــی در آمریکا حتــی صدای 
سیاســتمداران این کشــور را نیز درآورده است. یکی از این 
افراد، »برنی سندرز« سناتور ارشد آمریکایی و رئیس کمیته 
بودجه سنا است. وی بارها در حساب توئتیری خود ، نسبت 
به افزایش شــکاف بین فقرا و ثروتمندان آمریکایی ، هشدار 
داده است. سندرز نوشته اســت، ثروتمندان در حال غارت 
منابع آمریکا هستند و بیش از سه تریلیون دالر از ثروت این 

کشور، تنها در اختیار 4۰۰ نفر است. 
سندرز در جدیدترین حمله خود به اقلیت یک درصدی 
آمریــکا و در واکنش به ســفر میلیاردرهــای آمریکایی و 
انگلیســی به فضا، از نابرابری های موجود بین اقشار مختلف 
مــردم انتقاد کرد. به گزارش فارس، این ســناتور دموکرات 

عضو دفتر سیاســی جنبش »عصائب اهل الحق« وابســته به 
حشدالشــعبی عراق گفت، گروه های مقاومت ضمــن اعالم پایان 
آتش بــس با آمریکا، تأکید کردند که عملیات خود را علیه منافع این 

کشور در عراق آغاز کردند. 
 »سعد السعدی«، عضو دفتر سیاســی جنبش عصائب اهل الحق تأکید 
کرد: »گروه های مقاومت عراق، پایان آتش بس ]با آمریکا[ را اعالم کردند«. وی 
همچنین، اطالع داد که گروه های مقاومت عملیات خود را علیه منافع آمریکا 
در عراق آغاز کردند. به گزارش فارس، السعدی با بیان اینکه هیچ آتش بسی با 
آمریکا در کار نیست، خاطر نشان کرد، مقاومت به جنگ مستقیم برای مقابله 
با آمریکای اشغالگر، ادامه می دهد، تا نیروهای این کشور از عراق خارج شوند.

این مسئول عراقی تصریح کرد، برخی از فراکسیون های سیاسی در مسیر 
آمریکا حرکت می کنند و منافع آنان به حضور این کشور، گره خورده است.

الســعدی خاطرنشــان کرد، گرایــش عمومی در عــراق، مخالف حضور 
اشــغالگری اســت و به همین دلیل، باید مصوبه پارلمان و اراده مردمی مبنی 
بر خروج نیروهای خارجی از این کشــور، عملی شود. از زمان شهادت سردار 
ســپهبد حاج »قاسم سلیمانی« فرمانده شــهید نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران و »ابومهدی المهندس« نایب رئیس سازمان حشدالشعبی 
عراق، کاروان های لجستیکی متعلق به ائتالف آمریکا به طور هفتگی و گاهی 
روزانه هدف انفجار بمب کنار جاده ای قرار می گیرند. گروه های مقاومت عراق 
تاکید دارند که دولت عراق با عمل به مصوبه پارلمان این کشور، باید نیروهای 

بیگانه را از عراق اخراج کند.

منابع عربستانی می گویند که ولیعهد سعودی به طور گسترده از 
محافظان خارجی در گارد پادشاهی استفاده می کند و اعتماد چندانی 

به محافظان عربستانی ندارد.
»محمد بن سلمان« طی چند سال اخیر، به دلیل سرکوب های گسترده ای 
که انجام داده اســت، شاهد افول مشــروعیت خود بوده و اکنون بیشتر از هر 
زمان دیگری از کودتای مخالفان هــراس دارد. چرا که در درجه اول، ولیعهد 
واقعی عربستان وی نبوده و »محمد بن نایف« یا »احمد بن عبدالعزیز« بر بن 
سلمان اولویت دارند و در درجه دوم، ناکارآمدی و شکست های منطقه ای وی، 
باعث تضعیف جایگاهش شده اســت. به همین دلیل، بن سلمان با استخدام 
نیروهای نظامی خارجی، ســعی دارد تا امنیت خود را تضمین کند. در همین 
راستا، منابع عربســتانی می گویند که ولیعهد سعودی گارد پادشاهی را مملو 
از نیروهای خارجی کرده است. »ســعید الغامدی« از مخالفان معروف دولت 
سعودی، در صفحه توئیتر خود نوشت که گارد پادشاهی شاهد تصفیه گسترده 
نیروهاست و بسیاری از آنها یا باالجبار بازنشسته شده، یا به وزارت دفاع، گارد 
ملی و وزارت کشور منتقل شده اند. به گفته وی، در برکناری یا انتقال نیروهای 
گارد پادشاهی، چهار مسئله دخیل بوده است؛ ۱-عدم باور به روایت حکومت 
درخصوص کشته شدن »عبدالعزیز الفغم« )فرمانده سابق گارد پادشاهی، که 
در ســپتامبر ۲۰۱۹ به طرز مشکوکی به قتل رسید.(، ۲- دینداری، ۳- روابط 
با شــاهزادگان، 4- سفر به برخی کشــورها. الغامدی در ادامه نوشت که این 
اقدامات با هدف باز سازی شــاکله گارد پادشاهی صورت می گیرد و در تاریخ 
این نهاد نظامی بی سابقه است. او افزود: »بن سلمان دیگر اعتمادی به فرزندان 
وطــن، به خصوص به قبایل جنــوب، ندارد و از این رو، مــزدوران خارجی و 
شــرکت های امنیتی جهانی را با آنها جایگزین کرده است.«. به گفته وی، در 
یک مورد، ۱۵۰ نظامی به وزارت دفاع منتقل شده اند. وبسایت سعودی لیکس 
نیز نوشت که بن سلمان از ترور خود به دست محافظان عربستانی، واهمه دارد 
و عالوه بر تغییر محافظان، او از سامانه پاتریوت نیز برای حفاظت از کاخ هایش 
بهره می برد، در حالی که آمریکا این سامانه را برای مراقبت از چاه های نفتی، 
به عربســتان فروخته اســت. چندی پیش نیز روزنامه »وال استریت ژورنال« 
نوشــت که نوع استفاده از ســامانه پاتریوت، موجب اختالف میان عربستان و 

آمریکا شده است.

در حالی که طی هفته های اخیر، کشف گورهای 
جمعی بومیان در کانادا خبرساز شده است، رسانه   ها 
از پیدا شدن چهارمین گور جمعی با اجساد بیش از 

۱۶۰ کودک بومی در این کشور خبر می دهند.
افکار عمومی جهان هنوز از کشــف سه گور جمعی 
با نزدیک به ۱۰۰۰ جســد کــودکان بومی در کانادا آرام 
نگرفته بود که خبر رســیده، یک گــور جمعی دیگر در 
این کشــور پیدا شده است. بنا به گزارشی که خبرگزاری 
آناتولی به نقل از منابع خبری در کانادا مخابره کرد، روز 
دوشنبه یک گور جمعی با بیش از ۱۶۰ کودک بومی، در 
جنوب جزایر »خلیج جنوبی« در استان بریتیش کلمبیا 

کشف شد.
شبکه کانادایی »سی بی سی« در این باره گزارش داد 
که اجســاد کودکان بومی در یک منطقه جزیره »کوپر«، 
که از ســال ۱۸۹۰ تا ۱۹۷۰ مدرســه بوده،  کشف شده 
است.قبیله بومی »پنالکوت« در جزیره کوپر خبر کشف 
این گور را اعالم و تاکید کرد، تا قبل از این، کشــف این 

گور اعالم و رسانه ای نشده بود. 
 شبکه سی بی سی خبر داد، در اعالمیه این قبیله بومی، 
که خطاب به یک قبیله بومی دیگر در جزایر خلیج جنوبی 
اعالم شــد، آمده است: »ما از شــما دعوت می کنیم که 
به ما برای افزایش آگاهی بخشــی درباره مدرسه صنعتی 
جزیــره کوپر و تایید گور جمعی بیــش از ۱۶۰ )کودک 
بومی( بپیوندید«. اطالعات بیشــتری درباره گور جدید 

 به دنبال کمبود شــدید واکســن کرونا در هند، 
سر ورزیر ایالت دهلی از تعطیلی برخی مراکز دولتی 

تزریق واکسن در این کشور خبر داد.
داده های وبگاه »ورلد امترز« نشــان می دهد که تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا تا عصر دیروز، از مرز ۱۸۸ میلیون 
و ۱۳۷ هزار نفر فراتر رفته و شــمار فوتی ها نیز به بیش از 4 

میلیون و ۵۷ هزار نفر رسیده است. 
داده های این وبگاه نشان می دهد که بعد از آمریکا ،کشور 
هند به لحاظ تعداد مبتالیان )۳۱ میلیون ( و تعداد فوتی ها 
)4۰۹ هزار نفر(، از بدترین وضعیت در بین کشورهای جهان 
برخوردار است.دیروز همچنین رسانه ها گزارش دادند، کمبود 
شدید واکسن، مراکز واکسیناسیون دولتی در این کشور را به 

تعطیلی کشانده است.
 »مانیش سیســودیا«، معاون ســروزیر ایالت دهلی، در 
ایــن باره طی توئیتی نوشــت: برخی مراکــز دولتی تزریق 
واکســن، به علت کمبود واکسن کووید بسته می شوند. وی 
گفت: دولت مرکزی هند برای یک یا دو روز واکســن فراهم 
می کند و ما باید مراکز واکســن را برای چند روز بسته نگه 
داریم.معاون ســروزیر ایالت دهلی با انتقاد از شــیوه توزیع 
واکســن افزود: چرا برنامه واکسن کشور ما حتی پس از این 

همه روز، متزلزل است و مشکل دارد؟
براســاس اعالم منابع خبری هند ، ۳۶ هزار و ۳۱۰ دوز 
واکسن تا ساعت ۱۰ شب دوشنبه برای پایتخت فراهم شد. 
این در حالی اســت که پیش از این، روزانه به طور میانگین 

یکی از مهندسانی که در تیم ســاخت گنبد آهنین بوده است، 
در گفت وگو با شــبکه »الجزیره«، این ســامانه را دروغ بزرگ رژیم 
صهیونیستی خواند. سخنگوی شاخه نظامی جهاد اسالمی نیزگفت، 

گنبد آهنین در مقابله با موشک های مقاومت شکست خورده است.
شــبکه »الجزیره« در برنامه »للقصه بقّیه« به عملکرد سامانه موسوم به 
»گنبد آهنین« رژیم صهیونیســتی پرداخت. رژیم صهیونیستی مدعی است 
که این ســامانه با بیش از ۹۰ درصد موشک های شلیک شده مقابله می کند. 
اما یکی از مهندســان ساخت گنبد آهنین، این ادعا را در گفت وگو با الجزیره، 
تکذیب کرده است. وی که از بیم تهدید به قتل، شرط کرده چهره ای نمایش 
داده نشــود، به الجزیره گفت، گنبد آهنین اســرائیل یک دروغ بزرگ است. 
طبــق گزارش فارس، این مهندس اســرائیلی که از تیــم کاری گنبد آهنین 
کنار گذاشته شده اســت، در ادامه گفت، اولین شکست های گنبد آهنین، به 
جنگ سال ۲۰۱۲ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه برمی گردد. علی رغم آنکه 
موشــک های گروه های فلســطینی در آن زمان اولین مراحل ارتقای خود را 
می گذراندند. در ادامه این گزارش آمده، این همان نظری است که کارشناس 
آمریکایی »تئودور بوســتول« به آن اشاره کرد. وی اولین کسی بود که حدود 
۱۰ سال پیش، در موثر بودن گنبد آهنین هنگام اولین آزمایش میدانی شک 

کرد.
گنبد آهنین شکست خورد

در همین ارتباط، ابوحمزه سخنگوی »سرایا القدس« شاخه نظامی جنبش 
جهاد اسالمی، نیز به شبکه الجزیره گفت، ادعاهای مبنی بر آنکه گنبد آهنین 
جلوی ۹۰ درصد موشــک های مقاومت را می گیرد، نادرست است. وی افزود: 
 »این هــا تنها یک دروغ برای ایجاد امنیت در جبهه داخلی اســرائیل اســت. 

گنبد آهنین در مقابله با موشک های مقاومت شکست خورده است.

وزیر دفاع یمن یک راه، برای فرار ائتالف ســعودی از باتالق یمن 
پیش پای آنها گذاشت وگفت مدیریت جنگ تاریخی و سرنوشت ساز 
علیه یمن، دیگر در دست متجاوزان نیست، بلکه فرماندهان و رهبران 
انقالبی یمن، دســت برتر را دارند. ائتالف راه فــراری جز پذیرش 

شکست ندارد.
جنگ یمن در حالی در هفتمین ســال خود را سپری می کند که ائتالف 
سعودی نتوانسته در برابر انقالبیون یمن به موفقیتی برسد. نبرد اصلی در یمن 
اکنون در استان مارب و البیضاء است و در صورت شکست ائتالف سعودی در 
این دو اســتان به ویژه مارب باید شاهد فروپاشی کامل صفوف متجاوزان بود. 
این مسئله باعث شده تا وضعیت نیروهای انقالبی در میادین جنگ در بهترین 
حالت ممکن باشــد. در همین ارتباط، »محمد ناصر العاطفی« وزیر دفاع یمن 
تأکید کرده که نیروهای این کشور راهبرد نظامی جدیدی دارند که همگام با 
تحوالت یمن است. العاطفی به خبرگزاری »سبأ« گفته »یمن دارای امکانات 

دفاعی و هجومی در سطوح مختلف آموزشی، تسلیحاتی و تاکتیکی است«.
طبق گزارش فارس، وی این را هم گفته که، مدیریت این جنگ تاریخی 
و سرنوشت ساز، دیگر در دســت متجاوزان نیست، بلکه فرماندهان و رهبران 
انقالبی یمن، دست برتر را دارند. اگر کشورهای ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی 
به زورگویی خود علیه یمن ادامه دهند، بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد...
بار دیگر تأکید می کنیم که مرحله دشمنی خطرناک را پشت سر گذاشته ایم 
و میــدان می گوید که ائتالف متجاوز هیچ راه فراری جز پذیرش شکســت و 

خروج از یمن ندارند«.  
وی در ادامه با بیــان اینکه »برای حضور خارجی، هیچ جایی در خاک و 
آب یمن وجود ندارد«، خاطرنشان کرد: »اراده ملت یمن، در هم نمی شکند و 
بخشی از اراده امت اسالم و در صدر آن، محور مقاومت است«. وزیر دفاع یمن 
همچنین با اشــاره به اینکه کشورهای ائتالف از صلح، صرفا استفاده رسانه ای 
می کنند، تأکید کرد: »تــداوم محاصره و تجاوز، بزرگ ترین تهدید برای صلح 
و ثبات است...ائتالف متجاوز به استفاده از عناصر تروریستی روی آورده است 
و این مسئله، بیانگر شکست مفتضحانه این ائتالف است و نقش آمریکا را نیز 

برمال می کند«.

مخابره نشــده و رســانه های کانادایی مدعی هستند که 
قبیله پنالکوت به درخواســت ها برای دیدار و صحبت با 
خبرنگاران با موضوع کشف این گور جمعی کودکان پاسخ 

نداده است.
به گزارش فارس، انتشار ماجرای هولناک کشف صدها 

گور جمعی در محوطه مدارس شبانه روزی قدیمی، که از 
آنها اجســاد کودکان بومی کانادایی بیرون کشیده شده، 
طی هفته های اخیر بارها خبرســاز شــده و باعث ایجاد 
تنش  در این کشــور مدعی حقوق بشــر و اختالف میان 
دولت کانادا و واتیکان شده است. رسانه های کانادایی در 

هفته های گذشته، ســه بار از کشف گورهای جمعی که 
مدفن نزدیک به ۱۰۰۰ کــودک بومی کانادایی بوده اند، 
خبر داد ه اند. »جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا، به جای 
عذرخواهــی از بومیانی که فرزندانشــان قربانی جنایت 
نژادپرســتانه مدارس دولتی شــبانه روزی در سال های 
گذشته شده بودند، از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های 
جهان، خواسته است عذرخواهی کند. او تقصیر را گردن 

واتیکان انداخته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۱۵۰ هزار 
کودک بومی طی قرن ۱۹ میالدی با اجبار به ۱۳۹ مدرسه 
شبانه روزی در سراسر کانادا فرستاده شده اند و ارتباط آنها 
با خانواده، زبان و فرهنگ شان به کلی قطع شده بود. بر 
اســاس این گزارش، با بسیاری از این کودکان، رفتار های 
آزاردهنده ای شده اســت و آنها حتی مورد سوءاستفاده 
جنســی قرار گرفته اند. به گفته یک کمیسیون تحقیق، 

بیش از 4۰۰۰ نفر از کودکان به کام مرگ رفته اند. 
گفتنی است، ائتالفی از چندین کشور، از جمله ایران، 
چین و روسیه، خواستار تحقیق سازمان ملل درباره فاجعه 

کشف گور جمعی کودکان بومی در کانادا شده است. 
غربی ها که برتری نژاد ســفید را باور داشته و معتقد 
بودند مردم همه دنیا باید به شــیوه غرب مدرن شــوند، 
جنایات زیادی را در کشــورهای مختلف مرتکب شده و 
میلیون ها انسان را کشته اند. این جنایات، همچنان ادامه 

دارد.

سید محمد امین آبادی
یکی از اساســی ترین چالش های داخلی دولت بایدن چگونگی مواجهه با 
خشونت های مسلحانه و مســئله آزادی خرید و فروش سالح در آمریکاست. 
بر اساس گزارش رســانه های آمریکایی هفته گذشته در جشن های استقالل 
آمریکا یعنی تنها در عرض ســه روز در بیش از 4۰۰ تیراندازی که در سراسر 
این کشور اتفاق افتاده دست کم ۱۵۰ نفر جانشان را از دست داده اند.آمارهای 
جمع آوری شــده از سوی مرکز »بایگانی خشــونت های مسلحانه« نیز حاکی 
از افزایش نرخ خشــونت مسلحانه در شــهرهای مهم آمریکا است.مطابق این 
گزارش، تا این مقطع زمانی در ســال جاری میالدی، آمار خشونت مسلحانه 
در نیویورک نزدیک به 4۰ درصد نسبت به بازه مشابه در سال ۲۰۲۰ افزایش 
داشته است. در آن مقطع، ۷۶۷ تیراندازی اتفاق افتاد و ۸۸۵ نفر کشته شدند. 
در شــیکاگو نیز که یکی از شهرهای بسیار خشن آمریکا محسوب می شود از 
ســاعت ۱۸ عصر جمعه تا ۱۸ عصر دوشــنبه ۸۳ نفر زخمی شده و ۱4 نفر 
کشــته شدند. یک دختر ۵ ساله و یک دختر ۶ ســاله جزو کسانی بودند که 

زخمی شدند.
بحران های داخلی مثل کرونا، افزایش بیکاری ناشــی از آن، رشد حمالت 
 نژادپرستانه و ترس رنگین پوستان از هدف قرار گرفتن توسط سفید برتر پندارها،
افزایش شکاف اجتماعی و رشــد قارچ گونه جریانات راست افراطی که وزارت 
امنیت داخلی آن را بزرگ ترین تهدید داخلی آمریکا عنوان کرده موجب شده 
مردم آمریکا تمایل گسترده ای نسبت به خرید سالح داشته باشند و در نتیجه 
تیراندازی های منجر به قتل نیز در آمریکا افزایش چشمگیری داشته باشد. بر 
اســاس گزارش پایگاه اطالع رسانی کنگره آمریکا کشتارهای دسته جمعی در 
آمریکا به باالترین حد خود از دهه ۱۹۷۰ میالدی تا کنون رسیده است. تنها 
در سال ۲۰۱۹ میالدی حداقل 4۱ مورد تیراندازی و کشتار دسته جمعی در 
آمریکا به ثبت رســیده اســت و بیش از ۲۰۰ نفر در این حوادث مرگبار جان 
خود را از دســت داده اند. اما این رقم در سال جاری میالدی)۲۰۲۱( چندین 
برابر شده است و فقط در ۱۲ روز ابتدایی ماه ژوئن)۱۱ تا ۲۲ خرداد( بیش از 

۲۵ حادثه کشتار دسته جمعی در آمریکا ثبت شده است.
گروه غیرانتفاعی »آرشــیو خشونت های ســالح گرم« نیز که بر حوادث 
تیرانــدازی در آمریکا نظارت دارد طی گزارشــی اعالم کرده از ابتدای ســال 
۲۰۲۱ تاکنون دست کم ۲۶۷ فقره تیراندازی گسترده در این کشور انجام شده 
است. به نوشته وبگاه »هیل«، این گروه لفظ تیراندازی گسترده )یا تیراندازی 
جمعــی( را به حادثه ای می گوید که در آن چهار نفر یا بیشــتر هدف اصابت 
گلوله قرار بگیرند. مقایسه آمارهای خشونت با سالح میان آمریکا و کشورهای 
دیگر جهان، آمریکا را کشــوری کاماًل استثنایی نشان می دهد؛ در این کشور 
نرخ وقوع تیراندازی های خشــونت بار از هر کشور دیگر در دنیا بیشتر است؛ با 
آنکه آمریکا حدود ۵ درصد از جمعیت دنیا را شــامل می شــود نزدیک به ۳۱ 
درصد از کسانی که مرتکب کشــتارهای جمعی با سالح می شوند را در خود 
جای داده اســت.  عالوه بر این، آمارهای مرکز تحقیقات کنگره آمریکا نشان 
می دهــد آمریکایی ها صاحب حدود نیمی )4۸ درصــد( از کل ۶۵۰ میلیون 
قبضه سالح غیرنظامی موجود در سراسر دنیا هستند. روزنامه نیویورک تایمز 
نیز در گزارشی تکان دهنده درباره وضعیت کشت و کشتارهای روزانه در این 
کشور می نویسد:»آمریکا بیش از هر کشور دیگری اسلحه دارد. اولین قدم در 
کاهش تیراندازی ها درک ابعاد چالشی است که آمریکا با آن مواجه است. مردم 
آمریکا بیش از ۳۰۰ میلیون قبضه سالح دارند –تقریبا یک اسلحه به ازای هر 
شهروند- و به همین ترتیب این کشور اولین رتبه را از نظر میزان مرگ و میر 
بر اثر جرائم مســلحانه در دنیا دارد. زرادخانه های شــخصی در آمریکا ۶ برابر 
 مرگبارتر از کانادا و ۳۰ برابر بدتر از استرالیاســت«. به نوشــته این روزنامه از

»۵۰ ایالت آمریکا ۲۹ ایالت در دســته ایالت های وضعیت قرمز قرار می گیرند 
که وضعیت آنها از نظر آمار قتل با سالح گرم، بحرانی و باالتر از میانگین ملی 
آمریکاست. از جمله ایالت های قرمز در این نمودار می توان به نام های فلوریدا، 
ایندیانا، کلرادو، آریزونا، نوادا، میشــیگان، تگزاس، تنســی، آالسکا، ورمونت و 

وایومینگ  اشاره کرد«. 
چنان که گفته شــد افزایش خشــونت های مســلحانه در آمریکا ارتباط 
مســتقیمی با افزایش خرید و فروش سالح در این کشور نیز دارد. نتایج یک 
تحقیق در آمریکا که اخیراً منتشر شد حاکی از افزایش چشمگیر تقاضا برای 
خرید اســلحه است. نتایج تحقیق مشترک دانشــگاه های »نورث ایسترن« و 
»هاروارد« نشــان می دهد یک پنجم خریداران اســلحه در ســال گذشــته 
میــالدی)۲۰۲۰(، برای اولین بار اقدام به چنیــن کاری کرده اند. این تحقیق 
همچنین نشان می دهد شمار کل صاحبان سالح و تعداد شهروندان آمریکایی 
که اقدام به خرید ســالح کرده اند، روند افزایشــی داشته  است. بر اساس این 
نتایج، ۱۷ میلیون آمریکایی، سال گذشته، اسلحه خریداری کرده اند که بیش 
از ۵ درصد بیشتر از ســال ۲۰۱۹ میالدی است.از سوی دیگر، یافته های این 
تحقیق حاکی از این است که در این بازه زمانی، زنان نیمی از خریداران اسلحه 
را تشــکیل داده اند. بر همین اساس، در ســال ۲۰۲۰ میالدی، ۳۹ درصد از 
خانواده های آمریکایی صاحب سالح بودند. این درحالی است که این میزان در 
ســال ۲۰۱۶ در حدود ۳۲ درصد بود. نتایج تحقیقات دیگری نیز که چندی 
پیش منتشــر شد نشان می دهد، بین ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ نزدیک به 
۵۵۰ هزار نفر به دلیل جراحت های ناشی از حمالت مسلحانه روانه بیمارستان 
شــده اند. این حجم از خشونت مسلحانه، ساالنه میلیاردها دالر هزینه به نظام 

بهداشت و درمان آمریکا تحمیل می کند.
»جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا اخیراً ضمن رونمایی از ۶ دستور اجرایی 
برای کاهش خشونت های مسلحانه، این حوادث را به بیماری »مسری« تشبیه 
و آن را مایه» شرمســاری« این کشور در سطح جهانی توصیف کرده است.اما 
افزایش تصاعدی خشونت های مسلحانه طی ماه های اخیر و بویژه بعد از روی 
کار آمدن دولت بایدن نشــان می دهد که اراده ای جدی در آمریکا برای مقابله 
با وضعیت قرمز کنونی وجود ندارد. بیش از ۳۰۰ میلیون اســلحه در دســت 
مردم آمریکا وجود دارد و به نظر می رســد که مردم و دولت آمریکا رفته رفته 
در حال عادت کردن به این آمارهای وحشــتناک هســتند. پیش از این بارها 
جامعه شناســان در این کشور هشــدار داده اند که در صورت بروز بحران های 
اجتماعی مردم مســلح و البته عصبانی ممکن اســت جامعه را وارد مسیری 

خطرناک کنند. 

یکی از سرکردگان ارشد طالبان به هالکت رسید

کرد، دســت کم ۲4 جسد دیگر از کماندو های 
افغان را در فاریاب کشف کرده است.

خبرنــگار ســی ان ان گفت: ما بــا طالبان 
تماس گرفتیم تا پاســخ شان را درباره ویدئوی 
اعدام کماندو ها بشــنویم. آنها گفتند این ویدئو 
ساختگی اســت و پروپاگاندای دولت است. آنها 
کاماًل انکار کردند کــه چنین جنایت جنگی را 

مرتکب شده اند. 
کشته شدن ۳۰۰ عضو طالبان

دولت کابل اعــالم کرد که در عملیات های 
اخیر نیروهای نظامی و مردمی افغانســتان در 
استان های مختلف، صدها نفر از اعضای طالبان 
کشــته شــدند و مهمات و تجهیــزات آنها نیز 

منهدم شد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، وزارت دفاع 

افغانســتان طی توئیتی نوشــت که طی ۲4 ســاعت 
گذشــته، در نتیجه عملیات نیروهای نظامی و امنیتی 
این کشــور در اســتان های ننگرهار، لغمان، قندهار، 
هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، هلمند، بدخشان، قندوز، 
تخار، کاپیسا و کابل، ۲۶۷ نفر از اعضای طالبان کشته، 
۱۱۹ تن دیگر زخمی و 4 نفر نیز بازداشــت شــدند. 

همچنین تعداد ۱۳ بمب دست ساز نیز خثی شد.
این وزارتخانه همچنین از کشــته شدن ۲۹ تن از 
اعضای طالبان، از جمله ســه فرمانده ارشد این گروه، 
در حمالت هوایی دیروز نیروی هوایی افغانســتان در 
منطقه »افغان تپه« و بزرگراه های مابین اســتان های 
جوزجان و ســرپل خبــر داد. همچنیــن مقادیری از 
مهمات و تجهیزات این گروه شامل اسلحه و بمب نیز 

منهدم شد.
نیروهــای نظامــی و امنیتــی و نیروهای مردمی 
افغانســتان روز گذشته با پشــتیبانی نیروی هوایی، 
حمالت گروه طالبان را در بخش »کران و منجان« در 

والیت بدخشان دفع کردند. طی این عملیات ۳۲ تن از 
اعضای طالبان کشته و ۱4 تن زخمی شدند. همچنین، 

چهار دستگاه از خودروهای این گروه نیز منهدم شد.
هالکت رئیس  اطالعات طالبان 

وزارت کشــور افغانستان روز دوشــنبه از کشته 
شــدن »قاری شاغاسی« رئیس اطالعات گروه طالبان، 
به دست نیروهای امنیتی افغانستان در استان »لوگر« 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، در بیانیه 
مطبوعاتــی این وزارتخانه آمده اســت: نیروهای ویژه 
پلیس در یک عملیات شــبانه، قاری شاغاسی مشهور 
به »جاللی« که رئیس اطالعات طالبان بوده اســت، را 
به هالکت رسانده و دو همراه وی را بازداشت کردند. 

در ادامه این بیانیه آمده اســت: جاللی در حمالت 
تروریستی، به ویژه در بخش های روستایی استان کابل، 
دســت داشته اســت. از این افراد همچنین، مقادیری 

سالح و مهمات کشف و ضبط شده است. 

آمریکا هفته گذشــته بخش مهمــی از نیروها و 
ســربازان خود را از پایگاه نظامی »بگرام« خارج کرد. 
اما گفته شده اســت که حدود ۶۰۰ سرباز آمریکایی 
همچنان در خاک افغانستان حضور دارند، تا از سفارت 

این کشور در کابل محافظت کنند.
اظهارات حامد کرزای

»حامد کرزای«، رئیس جمهور ســابق افغانستان، 
دیــروز طی یک کنفرانس خبری، درباره اوضاع جاری 
در این کشــور گفت: دولت و طالبان باید با هم صلح 

کنند و از جنگ دست بردارند.
کرزای خطاب به سران طالبان گفت که با گرفتن 
شهرستان ها به جایی نمی رسند. و به خبرنگاران گفت 
کــه به زودی مذاکرات صلح جدی آغاز خواهد شــد، 

حوصله کنید، تدبیر کنید و به سوی صلح بروید.
وی خطاب به جوانان گفت: جوانان نباید پیشنهاد 
آمریکا و غرب درباره خروج از افغانســتان را بپذیرند؛ 

آنها باید از انرژی و دانش خود بهره برداری کنند.
خروج 9۵ در صد آمریکایی ها از افغانستان

یک مقــام وزارت دفاع آمریکا خبــر داد که روند 
خروج نیروهــای آمریکایی از افغانســتان، ۹۵ درصد 

تکمیل شده است. 
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس، »جــو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا، نیز پنجشــنبه شب اعالم کرد، 
مأموریت نیروهای این کشــور از افغانســتان، تا ۳۱ 

آگوست )۹ شهریور( خاتمه می یابد.
بایدن در یک ســخنرانی ضمن طرح این ادعا که 
ارتش آمریکا مأموریت خود در افغانســتان را به شکل 
موثری انجام داده اســت، گفــت: »فرماندهان نظامی 
به من توصیه کرده اند که ســریعاً از افغانستان خارج 
شــویم«. اخیرا، یک مقام آمریکایی گفته بود که این 
کشور در جنگ ۲۰ ســالۀ افغانستان، شکست خوده 

است.

ایالت »ورمونت« طی توئیتی نوشــت: »اینجا در کره زمین 
و در ثروتمندترین کشــور کره زمیــن، نیمی از مردم ما در 
پرداخت هزینه های زندگی ناتوان هســتند. مردم به سختی 
شکم خود را سیر می کنند و با مشقت برای معاینات پزشکی 
بــه مطب می روند، اما در کمال تعجــب ثروتمندترین افراد 

جهان به فضا سفر می کنند. بله، اینک 
وقت آن رسیده است که از میلیاردرها 

مالیات بگیریم«.
وی چنــدی پیش نیز طی توئیتی 
نوشــت: »فقر فقط نداشــتن تجمالت 
نیســت، محکوم به مــرگ بودن )هم( 
هســت. در دوره ای کــه نابرابری بین 
ثروت و درآمد در حال افزایش اســت، 
مردان آمریکایی پولدار ۱۵ سال بیشتر 
از مردان فقیر عمر می کنند و در میان 
زنان نیز، زنان ثروتمند ۱۰ سال بیشتر 
از سایر زنان )عمر می کنند(. این کامال غیرقابل قبول است«.

سندرز در ادامه پیام خود، به آمارهایی در آمریکا اشاره 
کرد. بر اســاس یکی از این آمارهــا، ۱4۰ میلیون آمریکایی 
جزو افراد کم درآمد محســوب می شــوند و ۹۲ میلیون نفر 
نیز نمی توانند هزینه های خدمات درمانی را بپردازند.در این 

آمار آمده است که ۵۰ میلیون آمریکایی قادر به تامین غذای 
خــود نبوده و 4۰ میلیون نفر هم با خطر بی خانمان شــدن 

مواجه هستند.
انتخاب رئیس آژانس امنیت سایبری

خبر دیگر از آمریکا اینکه، ســنا این کشور به اتفاق آرا، 
»جن ایســترلی« از نظامیان ســابق ، را برای هدایت آژانس 

امنیت سایبری و زیرساختی انتخاب کرد.
 »ایســترلی« در تیــم انتقــال قدرت بایدن، مســئول 
سیاســت گذاری ســایبری بود و مدتی نیز در سمت معاون 
ارشــد ضد تروریسم آژانس امنیت ملی آمریکا خدمت  کرده 
اســت. او پس از آنکه ۲۰ سال در حوزه اطالعات و عملیات 
سایبری ارتش آمریکا خدمت کرد، بازنشسته شد و اکنون در 
این سمت مشغول به کار می شود. طی ماه های اخیر، صدها 
نهاد و شــرکت آمریکایی هدف حمالت گســترده سایبری 
قرار گرفته اند و بزرگترین چالش رئیس جدید آژانس امنیت 

سایبری، مقابله با این چالش است.

۱۵۰هزار واکسن تزریق می شد. مراکز 
تزریق واکسن در ایالت های دیگر هند 
نیز با کمبود واکسن رو به رو هستند.
گفتني اســت پیش از این، ســران 
کشــور های عضو گــروه هفت طی 
نشســتی که در منطقــه »کورنوال« 
انگلیس برگزار شــد، با درخواست ها 
بــرای اختصاص میلیارد هــا پوند به 
منظور پایان دادن به کمبود واکسن 
کرونــا در کشــور های فقیر مخالفت 

کردند.
هشدار مدیرکل

همزمان، مدیرکل ســازمان جهانی بهداشت نیز هشدار 
داد، درحالی که بســیاری از کشــورها هنوز واکسن کرونا را 
دریافت نکرده اند، صحیح نیســت که کشــورهای ثروتمند 

واکسن های اضافی سفارش دهند. 
به گزارش خبرگزاری انگلیسی »رویترز« ،»تدروس آدانوم 
 « دبیرکل ســازمان جهانی بهداشت، گفت، مرگ و میرهای 
ناشــی از کرونا دوباره درحال افزایش اســت و سویه »دلتا« 
در حال تبدیل شــدن به ســویه غالب کروناست و بسیاری 
از کشــورها هنوز دزهای واکســن کافی بــرای محافظت 
 از کارکنــان بخــش بهداشــت و درمــان خــود دریافت 

نکرده اند.
به گزارش فــارس، تــدروس افزود: »شــکاف جهانی 

در تهیه واکســن کرونا ، بسیار شــدید است. برخی کشورها 
و مناطــق، میلیون ها دز واکســن کرونای اضافی ســفارش 
می دهند، درحالی که ســایر کشورها تجهیزات الزم را برای 
واکسیناسیون کارکنان بهداشتی خود نیز در اختیار ندارند«.

وی با اشاره به شرکت های آمریکایی تولید کننده واکسن، از 
جمله واکســن »فایزر«، گفت که آنها باید دزهای خود را به 
»کوواکس«، برنامه تقســیم واکسن، عمدتا برای کشورهای 
با درآمد متوســط   و فقیر، ارسال کنند.تدروس در حالی این 
ســخنان را گفت که این سازمان خود متهم به کم کاری در 

ارسال واکسن به برخی نقاط جهان است. 
»نیکالس مادورو«، رئیس جمهور ونزوئال، هفته گذشته 
ســازمان جهانی بهداشت را به کارشکنی در ارسال به موقع 
واکسن کرونا، علیرغم دریافت پیشاپیش پول آن، متهم کرد.  

هشدار سازمان غذا و داروی آمریکا
خبر دیگر از کرونا اینکه، ســازمان غذا و داروی آمریکا 
هشــدار داد که واکسن کرونای شرکت دارو سازی آمریکایی 
»جانسون اند جانسون« ممکن است خطر ابتال به یک بیماری 

عصبی نادر را افزایش دهد. 
این بیماری، »سندرم گیلن باره « نام دارد و این هشدار 
روز دوشــنبه ۱۲ ژوئیه )۲۱ تیر( بعد از بروز ده ها مورد این 
بیماری در میان واکسینه شــدگان با واکســن »جانسون اند 
جانسون« داده شــده است.ســندرم »گیلن باره« ناشی از 
 یک اختالل خودایمنی اســت که بر سیســتم عصبی تأثیر 

می گذارد.
 بــه گزارش »دویچــه وله«، از میان حــدود ۱۲ و نیم 
میلیون نفری که با واکسن »جانسون اند جانسون« واکسینه 
شده اند، تا کنون ۱۰۰ نفر به این بیماری با عالئم فلج مبتال 

شده اند. 
۹۵ نفر به بیمارستان منتقل شده اند و یک نفر نیز جان 
خود را از دست داده است. این بیماری در تعدادی از افرادی 
که واکســن آنفلوآنزا زده اند، نیز مشاهده شده است.هشدار 
جدید ســازمان غذا و داروی آمریــکا، ناکامی دیگری برای 

واکسن »جانسون اند جانسون« محسوب می شود.
در آوریل ســال ۲۰۲۱ )فروردین( بروز موارد نادری از 
لختگی خون  در زنان جوان واکسینه شــده با این واکســن، 
تزریق این محصول شــرکت دارویی آمریکایی »جانسون اند 

جانسون« را متوقف کرده بود.

 کمبود شدید واکسن در هند، مراکز واکسیناسیون را تعطیل کرد

  وزیر دفاع یمن: پذیرش شکست تنها راه 
ائتالف سعودی برای فرار از جنگ یمن

بی اعتمادی بن سلمان به نیروهای امنیتی کشورش
گارد پادشاهی با نیروهای خارجی جایگزین شد

اذعان مهندس گنبد آهنین
به دروغین بودن توانایی های این سامانه


