
دعوت حزب اهلل از جریان های سیاسی لبنان
برای کمک به خروج از بحران اقتصادی

جنبش های حزب اهلل لبنان و امل که توانستند در 
انتخابات مهم پارلمانی، بیشــترین آراء را از آن خود 
کنند، طی بیانیه ای ضمــن مخالفت با هرگونه اقدام 
تحریک آمیز، خواســتار گفت وگو برای برون رفت از 

وضعیت اقتصادی و مالی این کشور شده اند. 
جنبش های محبوِب »حزب اهلل« و »امل« در این بیانیه 
از طرفــداران و حامیان خود خواســتند از هرگونه رفتار یا 
حرکتی کــه منجر به تحریک طرفداران جریان سیاســی 

مقابل شود، خودداری کنند؛ چرا که »شرکت در انتخابات 
تمام شده و آنچه امروز مطلوب بوده، بازگشت همه به منطق 
گفت وگــو و همگرایی به منظور خروج از واقعیت اقتصادی 
و مالی خفه کننده فعلی است.« این دو حزب متحد شیعی 
برای تحقق این مسئله از طرفداران خود خواستند همانند 
قبل از انتخابات، از راهپیمایی موتوری به دلیل جشن نتایج 
انتخابات اجتناب کنند تا مبادا شیرینی موفقیت انتخابات 

به تلخی تبدیل شود. 

  هر 48 ثانیه یک نفر در آفریقا 
از گرسنگی می میرد!

دو سازمان بین المللی خواستار اتخاذ اقدامات فوری 
برای رسیدگی به بحران قحطی در شرق آفریقا شدند 
و اعالم کردند که هر ۴۸ ثانیه یک نفر براثر گرسنگی 

در این مناطق می میرد.
سازمان های بین المللی »آکسفام« و »کودکان را نجات 
دهید« در بیانیه مشترکی عنوان کرده اند: »گرسنگی، شکست 
مکرر جهان برای مهار بالیای قابل پیشــگیری را برجســته 
می کند. اتیوپی، کنیا و سومالی به دلیل خشکسالی بار دیگر 

با فاجعه گسترده ای رو به رو هستند زیرا میلیون ها نفر در این 
سه کشور در معرض گرسنگی شدید قرار دارند...تعداد افرادی 
که در این سه کشور از گرسنگی شدید رنج می برند، بیش از 
دو برابر آمار سال گذشته شده و از بیش از ده میلیون نفر به 

بیشتر از ۲۳ میلیون نفر افزایش یافته است.« 
به گزارش شــفقنا از الجزیره، آنها از کشورهای ثروتمند 
جهان خواسته اند که به یاری کشورهای فقیر در شرق آفریقا 

و دیگر نقاط جهان بشتابند.
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پس لرزه های اقتصادی جنگ اوکراین

قیمت بنزین در آمریکا در نقطه جوش 
تورم در انگلیس رکورد 40 ساله را شکست

 پنتاگون: سربازان ما در کشتن 67 زن و کودک سوری 
مرتکب تخلف قانونی نشده اند!

رشد حیرت انگیز فروشگاه های سالح در آمریکا
به روایت خبرگزاری فرانسه

 زمزمه ترور رهبران مقاومت و آغاز جنگی فراگیر علیه اسرائیل

سرویس خارجی-
 در حالی که جنــگ اوکراین همچنان ادامه دارد 
پس لرزه های آن کشــورهای زیادی را به شدت تحت 
تاثیر قــرار داده طوری که قیمــت بنزین در برخی 
ایالت های آمریکا مثل کالیفرنیا به نقطه جوش رسیده 
و 6 دالر در هــر گالن را رد کرده اســت! در انگلیس 
نیز تورم به 9 درصد رســیده که در ۴0 سال گذشته، 

بی سابقه عنوان شده است.
با ادامه جنگ اوکراین تبعات شــدید اقتصادی آن نیز 
روز به روز بیشــتر خود را نشــان می دهد. انگلیس و آمریکا 
دو کشــور غربِی پر مدعایی هستند که بر طبل ادامه جنگ 
می کوبند و رهبری جریان تحریم های ضد روسی را بر عهده 
گرفته انــد اما در عین حال، خــود نیز تحت تاثیر تبعات آن 

قرار دارند.
 جالــب اینکــه هر دو کشــور نیز شــدیدترین بحران 
اقتصادی و تورم 8 و 9 درصدی را در تاریخ 40 ســاله خود 
تجربه می کنند. در آمریکا مطابق اعالن وزارت کار این کشور، 
نرخ تورم بزرگ ترین اقتصاد جهان به باالترین سطح در چهل 
سال گذشته رســیده طوری که مصرف کنندگان آمریکایی 
فشار تورم را در امور و خریدهای روزمره خود کامال احساس 
می کنند. به گفته بایدن تورم تبدیل به اولویت اصلی داخلی 
او شــده اســت. به عنوان مثال هر گالن بنزین در یک سال 

گذشته بیش از 50 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. 
دیروز نیز خبر رســید که بهای بنزیــن در کالیفرنیای 
آمریکا به بیــش از ۶ دالر در هر گالن رســیده که افزایش 
حدود ۲ دالری نســبت به سال گذشته را نشان می دهد. هر 
گالن حدود 4 لیتر اســت. بر اساس آمار منتشر شده، قیمت 
بنزین در کالیفرنیا نسبت به ماه گذشته 0.۳۱ دالر و نسبت 
به سال گذشته ۱.89 دالر افزایش یافته است. میانگین ملی 
قیمت گاز نیز روز سه شــنبه به 4.5۲۳ دالر رســید که یک 
رکورد محسوب می شود. میانگین قیمت بنزین در هر ایالت 

نیز بیش از 4 دالر گزارش شده است. 
به باور کارشناســان، قیمت بنزیــن یکی از عوامل مؤثر 
در تورم آمریکاســت، زیرا هزینه حمل ونقل کاال را افزایش 
می دهد. قیمت گازوئیل نیز که منبع اساسی انرژی در زمینه 
حمل ونقل تجاری محســوب می شــود افزایش یافته است. 
میانگین بهای گازوئیل به 5.5۷۳ دالر در هر گالن رســیده 
که ۲.40 دالر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران از مهم ترین عوامل بحران سوخت 
در آمریکا می توان به تحریم منابع انرژی روســیه اشاره کرد. 

»تیم استوارت«، رئیس جمعیت نفت وگاز آمریکا اخیراً اعالم 
کرده بود که کشورش با بزرگترین بحران انرژی در 50 سال 
گذشته روبه روســت و ذخایر آمریکا به پایین ترین حد خود 
رســیده اســت. وی تأکید کرده بود که دولت »جو بایدن« 
رئیس جمهــور آمریکا راهبردی برای برون رفت از این بحران 
ندارد. پیش از این نیز تحلیلگران اقتصادی هشدار داده بودند 
کــه قطع کامل واردات انرژی روســیه، غــرب را وارد رکود 

خواهد کرد.
فروشگاه های بزرگ تحت فشارند

خبرگزاری فرانســه نیز در گزارشی نوشته که: »افزایش 
هزینه ها بر ســود دهی برخی فروشــگاه های بزرگ از جمله 
والمارت نیز تاثیر گذاشــته است. فروشگاه های زنجیره ای و 
بزرگ والمارت که به علت قیمت های پائین خود مورد توجه 
است، شاهد افزایش هزینه ها در بخش مواد غذایی و کاهش 
خریدهای غیرغذایی بوده است. مصرف کنندگان محصوالت 
بیشــتری را از برندهــای ارزان قیمت، به ویــژه در بخش 
محصوالت گوشتی یا لبنی خریداری می کنند. عالوه بر این، 
مشــتریان به فکر هزینه های دیگری نیز هستند، به ویژه از 
آنجایی که کمک های استثنایی که توسط دولت در طول همه 
گیری جهانی پرداخت شده بود به پایان رسیده است. افزایش 
موجودی اقالمی که مشتریان رغبت زیادی برای خرید آنها 

ندارند، هزینه های انبــارداری و هزینه های حمل ونقل را به 
علت زیاد شــدن بهای بنزین افزایش داده است.« بر اساس 
گزارش تلویزیون »سی بی اس نیوز«، افزایش بی سابقه قیمت 
مواد غذایی در 4۱ ســال اخیر در کنار گران شدن سوخت و 
اجاره خانه، ساکنان خلیج سانفرانسیسکو را بیش از گذشته 

در فشار قرار داده است.
 رکورد زنی تورم در انگلیس

در انگلیس نیز شــاخص تــورم در بحبوحه بحران 
هزینه های زندگی و تشدید فقر در این کشور، به باالترین 
سطح خود در 40 ســال گذشته رسیده است. بر اساس 
گزارش روز چهارشــنبه دفتر آمار ملی انگلیس شاخص 
تورم از ۷ درصد در ماه مارس )اســفند( به 9 درصد در 
ماه آوریل )اردیبهشــت( رســیده که ۲ درصد نسبت به 
ماه قبل از آن افزایش نشــان می دهــد. به گزارش ایرنا 
این میزان باالترین سطح از سال ۱98۲ میالدی بشمار 
مــی رود. دفتر آمــار ملی انگلیس نیز گــزارش داده که 
حدود ســه چهارم از افزایش نرم تورم، ناشــی از قبوض 
برق و گاز بوده اســت. قیمت مواد غذایی، حمل ونقل و 
ماشــین آالت نیز باعث افزایش قیمت ها و تورم شــده 
است. بر اساس این گزارش افزایش بی سابقه هزینه های 
زندگی ناشــی از جنگ در اوکراین است و اقتصاد دانان 

پیش بینی می کنند که شــاخص تورم در ماه های آینده 
روند فزاینده ای را طی کند.

 اقالمی کــه اصلی ترین عامــل افزایش تــورم در ماه 
آوریل بوده انــد از این قرار اســت: گاز طبیعی:95.5درصد، 
برق: 5۳.5درصد، ســوخت خودرو: ۳۱.4درصد. وزیر دارایی 
انگلیس نیز روز سه شنبه با اشاره به تورم بی سابقه و افزایش 
هزینه های زندگی در این کشــور درباره ســخت تر شــدن 
اوضاع اقتصادی و فشــار بر مردم طی ماه های آیند هشــدار 
داد.»ریشی سوناک« با ایراد سخنانی در مجلس عوام گفت: 
»تمام نهادهای بین المللی هشدار داده اند که تورم بی سابقه 
شدیدترین بحرانی محسوب می شود که جهان با آن مواجه 
اســت. بنابراین ما در مواجهه با این چالش ها تنها نیستیم.« 
وزیر دارایی انگلیس با بیان اینکه مشکالت اقتصادی در ابعاد 
بین المللی اســت، افزود: »اوضاع در عــرض چند ماه دیگر 
دشوار خواهد شد. هیچ راه کاری مشخصی برای دولت وجود 
ندارد و قانونی نیست که بتوان تاثیر عوامل خارجی بر اقتصاد 

را یک شبه ناپدید کرد.« 
چشم آمریکا به نفت ونزوئال

خبــر دیگر اینکه آمریکا در تالش برای مدیریت کمبود 
عرضه نفت روسیه، دست از پا درازتر سراغ دشمنانش رفته 
است. خبرگزاری آسوشــیتدپرس به نقل از مقامات آمریکا 
نوشــته: »تصمیم دولت بایدن در کاهش تحریم های ونزوئال 
باعث می شــود تا شرکت نفت و گاز شــورون آمریکا بتواند 
مجوز مذاکره با شرکت نفت و گاز پترولئوس ونزوئال را کسب 
کند.  به گزارش ایرنا دیپلمات های آمریکایی در تالش برای 
تأمین انرژی در سراســر جهان هســتند تا بتوانند اختالل 
ایجادشــده در صادرات نفت و گاز روسیه به دلیل تحریم ها 
یا جنگ را جبران کنند. در همین رابطه مقام های آمریکایی 
در اسفند سال گذشته برای نخستین در چند سال اخیر در 
دیداری دوجانبــه با نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال 
در کاراکاس مالقات کردند که گویا کاراکاس درخواست آنها 
را رد کــرد. ونزوئال از ســال ۲0۱9 در تحریم نفتی آمریکا 
قرار دارد. عربســتان نیز درخواست های آمریکا برای افزایش 

تولیدنفت را رد کرده است. 
داعش در جنگ اوکراین

 خبر دیگــر اینکه »ســرگئی ایوانــوف«، رئیس دفتر 
مطبوعاتی ســرویس فدرال اطالعات خارجی روسیه اعالم 
کــرده آمریکا به طور فعال نیروهای ســازمان تروریســتی 
بین المللی »داعش« را برای شرکت در درگیری های اوکراین 
به عنــوان مزدور اســتخدام می کند: »بر اســاس اطالعات 
دریافتی توســط ســرویس اطالعات خارجی روسیه، ایاالت 
متحده به طور فعال حتی اعضای ســازمان های تروریستی 
بین المللی، از جمله داعش را به عنوان مزدور برای شرکت در 
درگیری ها در اوکراین استخدام می کند.«. به گزارش تسنیم 
»ایوانوف« یادآور شده که »طبق این اطالعات، در ماه آوریل، 
حدود ۶0 تروریســت ۲0 تا ۲5 ســاله داعشی با مشارکت 
ســرویس های اطالعاتی آمریــکا از زندان های تحت کنترل 
کردهای ســوریه آزاد شــده اند. این افراد بــه منطقه پایگاه 
نظامی آمریکایی التنف واقع در خاک سوریه در نزدیکی مرز 
اردن و عراق منتقل شــدند تا آموزش هــای رزمی الزم را با 
هدف انتقال بعدی آنها به خاک اوکراین ببینند.« به گفته این 
مقام روس، بر اســاس اطالعات سرویس اطالعات خارجی، 
پایگاه نظامی مذکور و مناطق مجاور آن مدت هاســت که به 
نوعی »هاب« تروریستی تبدیل شده است که در آن حدود 
500 داعشی و سایر تروریســت های وفادار به واشنگتن در 
آن »بازآموزی« می شــوند.  دیروز خبر دیگری نیز از سوریه 
منتشر شــد مبنی بر اینکه، نیروهای آمریکایی وارد یکی از 
پایگاه های نظامی ترکیه در ســوریه شده اند تا چند سرکرده 

آموزش دیده داعش را رد و بدل کنند!
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سرویس خارجی-
خبرگزاری فرانســه طی گزارشــی از افزایــش حیرت انگیز 
فروشــگاه های سالح در آمریکا طی ۲0 ســال اخیر نوشته و گفته: 
»صنعت تســلیحات در آمریکا در حال منفجر شدن است در حالی 
که در سال ۲000، این کشــور فقط ۲هزار و۲۲۲ شرکت فعال تولید 
سالح داشت، در ســال ۲0۲0، این تعداد به ۱6 هزار و 96۳ شرکت 

رسیده است.«
 گزارش گروه بایگانی خشونت مسلحانه در آمریکا نشان می دهد مرگ و میر 
ناشی از سالح گرم در این کشور در سال ۲0۲۱ نسبت به سال ۲0۲0 افزایش 
یافته است. بر اساس گزارش این نهاد غیر دولتی در سال ۲0۲۱ میالدی ۲0 
هزار و ۷۲۶ مورد مرگ ناشی از سالح گرم بدون احتساب خودکشی با اسلحه، 
در آمریکا ثبت شده است. این گروه گزارش داده که موارد خشونت مسلحانه 
در آمریکا در سال ۲0۲۱ شامل ۶9۳ مورد تیراندازی دسته جمعی است که  

۷0۲ کشته و بیش از ۲800 زخمی بر جای گذاشته است. 
گزارش »ســی ان ان« نیز نشان می دهد برای هر ۱00 آمریکایی به طرز 
باورنکردنی حدود ۱۲0 قبضه اسلحه وجود دارد که برای جهانیان این موضوع 
باور کردنی نیست. شمار دقیق سالح هایی که در اختیار شهروندان آمریکایی 
قرار دارد به خاطر عواملی مانند، فروش غیرقانونی و ســالح های ثبت نشده 
مشخص نیســت اما بنابر داده های »اسمال آرمز ُسروی« برآورد می شود که 
آمریکایی ها از 85۷ میلیون قبضه سالح قابل دسترس برای افراد غیر نظامی 

در جهان، ۳9۳ میلیون قبضه از این سالح ها را در اختیار دارند.
رشــد حیرت انگیز تعداد شــرکت ها و فروشــگاه های تولید کننده و 
فروشنده سالح در آمریکا نیز زنگ خطر را برای نهادهای این کشور به صدا 
درآورده اســت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از وزارت دادگستری 
آمریکا طی ۲0 ســال اخیر، سازندگان سالح های آمریکایی بیش از ۱۳9 
میلیون قطعه ســالح گرم برای ورود به بازار تولیــد کرده اند و این تعداد 
به ویژه در ســال ۲0۲0 به ۱۱ میلیون و ۳00 هزار قطعه رسید.براساس 
تحقیقی که دولت انجام داد، در همین مدت، ۷۱ میلیون قطعه سالح گرم 
نیز وارد شــده اســت، در حالی که فقط هفت و نیم میلیون قطعه سالح 
صادر شده است. این امر نشان دهنده فراوانی سالح های موجود در کشور 
اســت که موج خشونت از طریق سالح های گرم، کشتار و خودکشی ها را 

بیشتر کرده است.
 به گزارش واحد مرکزی خبر این منبع اعالم کرد به این ترتیب صنعت 
تسلیحات در حال منفجر شدن است: در حالی که در سال ۲000، این کشور 
فقط ۲۲۲۲ شــرکت فعال تولید سالح داشت، در سال ۲0۲0، این تعداد به 
۱۶ هزار و 9۶۳ شرکت رسید.تولید ساالنه سالح های گرم به منظور تجارت و 
فروش نیز اوج گرفته و از ۳میلیون و 900 هزار قطعه سالح در سال ۲000 به 
۱۱ میلیون و ۳00 هزار قطعه در سال ۲0۲0 رسید.این تحقیق نشان می دهد 
آمریکایی ها ترجیح می دهند از سالح های نیمه خودکار استفاده کنند، که در 
بسیاری از تیراندازی ها استفاده می شود، آنها عمدتاً تپانچه نیمه اتوماتیک 9 
میلی متری را خریداری می کنند که ارزان، دقیق و آســان برای اســتفاده و 

شبیه به سالح مورد استفاده پلیس است.
مقامات همچنین با افزایش ســالح هایی که به اصطالح »ســالح های 
ارواح« نام گرفته اســت، مواجهند. اسلحه هایی که می توان با چند صد دالر 
آنها را در خانه ســاخت و برخی قطعات آن را به طور آنالین خریداری یا از 
طریق چاپگر های ســه بعدی تولید کرد.برخالف سالح هایی که در کارخانه 
تولید می شوند، این سالح ها شماره ســریال ندارند و از آنجایی که در تمام 
مراحل فروش، اســلحه محسوب نمی شوند، نیاز به مجوز حمل سالح ندارند 
و همچنین خریدار نیز تحت کنترل ها برای بررسی پیشینه قضایی یا روانی 
قرار نمی گیرد.براساس این گزارش، پلیس آمریکا در سال ۲0۲۱ میالدی ۱9 
هزار و ۳44 قطعه ســالح »ارواح« شناسایی کرد. این تعداد در سال ۲0۱۶ 
میالدی ۱۷58 قطعه بود.درماه آوریل)اردیبهشــت( جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا مقررات سختگیرانه ای برای این نوع سالح ها اعمال کرد. براساس این 
مقررات، کســانی که چنین ســالح هایی را خرید و فروش می کنند به ویژه 
موظفند پیشــینه خریداران بالقوه را ارزیابی و یا یک شماره سریال بر روی 

»یونیسف« در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت افغانستان، قطعات تشکیل دهنده آن درج کنند.
از افزایش دو برابری کودکان در معرض خطر مرگ در افغانستان خبر 

داده است.
صندوق حمایت از کودکان ســازمان ملل متحد )یونیســف( اعالم کرده 
در ســال جاری میــالدی یک میلیون و یکصد هزار کودک در افغانســتان با 
خطر مرگ رو به رو هســتند. یونیسف در ادامه وضعیت کودکان در افغانستان 
را »نگران کننــده« خوانــده و گفته: »میزان کــودکان در معرض خطر مرگ 
در افغانســتان در مقایسه با ســال ۲0۱8 میالدی افزایش دو برابری را نشان 
می دهد.« به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، صنــدوق حمایت از کودکان 
ســازمان ملل این را هم گفته که: »تلفات شدید کودکان زمانی روی می دهد 
که کودکان نســبت به قدشان بیش از حد الغر باشند که در نتیجه، سیستم 
ایمنی بدنشــان بسیار ضعیف می شــود.« چندی قبل نیز صندوق بین المللی 
نجات کودکان از ابتالی صد هزار کودک افغان به ســوءتغذیه در سال جاری 
میالدی خبرداده بود. وضعیت ناهنجار کودکان افغان به دلیل فقر و گرسنگی، 
ناشــی از عوامل زیادی اســت که مهم ترین آن چند دهه جنگ در این کشور 
است. امروزه نه تنها فقر و گرسنگی بلکه انفجار مین و مواد منفجره باقیمانده 
از بیست ســال جنگ آمریکا در افغانستان نیز بالی جان کودکان افغان شده 
است. در تازه ترین مورد مسئوالن محلی استان فراه اعالم کردند: »براثر انفجار 
یک گلوله راکت در شهرســتان باال بلوک استان فراه، یک کودک کشته شد و 

دو کودک دیگر زخمی شدند.این گلوله که از زمان گذشته باقی مانده بود.«
گفتنی است، صندوق جمعیت ســازمان ملل متحد نیز گزارش ها درباره 
فروش کودکان در افغانســتان را »عمیقاً نگران کننــده« توصیف کرده بود و 
»هنریتــا فور«، مدیر اجرایی یونیســف نیز در بیانیه  ای اعــالم کرده بود: »ما 
گزارش های موثقی دریافت کرده ایم که برخی خانواده های افغان حتی دختران 
۲0 روزه خــود را برای ازدواجی اجباری در آینده، در ازای دریافت پول واگذار 
کرده اند.« گزارش ها همچنین حاکی از افزایش شــمار خودکشــی ها در این 
کشــور به دلیل نابودی خانواده و آینده افــراد همچنین افزایش بیماری های 
روانی است. در میان افرادی که خودکشی کرده اند شمار قابل توجهی از مردان 
سرپرست خانواده نیز دیده می شوند که مرگ آنان زندگی کودکانشان را کاماًل 

دگرگون می کند.

سرویس خارجی-
پنتاگون پس از کشتار 6۴ زن و کودک در »باغوز« سوریه )سال 
۲0۱9(، دیــروز اعالم کرده، درباره جنایاتــش تحقیق کرده و به این 

نتیجه رسیده که هیچ کار غیر قانونی و خالفی مرتکب نشده است!
ســال گذشــته بود که روزنامه »نیویورک تایمز« در گزارشی فاش کرد 
گروهــی از نظامیــان آمریکایی با حمله به منطقه »باغوز« ســوریه در تاریخ 
هجدهــم مارس ۲0۱9 )۲۷ اســفند ماه ۱۳9۷( ۶4 زن و کودک ســوری را 
کشــتند؛ این رسانه آمریکایی گفت که آن ها)نظامیان آمریکایی( این حمله را 
پنهان کرده اند. پس از انتشــار این گزارش، »لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا 
مجبور به واکنش شد و از یکی از ژنرال های این کشور خواست که ظرف مدت 
زمان مشــخصی تحقیقاتی را در این خصــوص انجام دهد و نتیجه را گزارش 

کند. بدین ترتیب کار تحقیق درباره جنایت، به خود جنایتکاران سپرده شد!
پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا( حاال نتایج تحقیقاتش را منتشر و اعالم کرده 
که ارتش این کشور در حمله به باغوز هیچ کار اشتباه و غیر قانونی نکرده است! 
به گزارش فارس از راشاتودی، فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( اعتراف کرده 
که در این حمله 80 نفر کشته شده اند که از این تعداد تنها ۱۶ نفر مظنون به 
عضویت در گروه های تروریستی بوده اند. ارتش )آمریکا( پیشتر به کشتن تنها 
4 غیرنظامی اعتراف و اصرار کرده بود که ۶0 نفر باقی مانده احتماال تروریست 
بودند! چرا که زنان و کودکان داعشی گاهی اوقات اسلحه به دست می گیرند. 
بنا بر ادعای نتیجه تحقیقات وزارت دفاع آمریکا، فرماندهان و نیروهای میدانی 
حمله ۱8 مارس ۲0۱9 به این روســتای ســوری به منظــور هدف قرار دادن 
اعضای داعش اقدام کردند و تالش کردند بین غیرنظامیان و جنگجویان داعش 
تمایز قائل شــوند. به رغم کشته شدن ۶4 کودک و زن سوری در این حمله، 
نتیجه تحقیقات داخلی پنتاگون مدعی شده که ارتش آمریکا »صرفا اقداماتی 
را به منظور کاستن از آسیب انجام داد«. گفتنی است، انتشار نتیجه تحقیقات 
داخلی پنتاگون درباره حمله به روســتای باغوز سوریه در شرایطی انجام شده 
که کشته شدن ۱0 غیرنظامی شامل ۷ کودک ساکن کابل طی حمله پهپادی 
آمریکایی ها در آخرین روزهای حضور آنها در افغانســتان همچنان خبرســاز 
اســت. جالب توجه اســت که نیروی هوایی آمریکا بعد از جنجال های بسیار 
درباره حمله پهپادی به پایتخت افغانســتان، تحقیقاتی انجام داد و در نهایت 
مدعی شد که نیروهای آمریکایی »هیچ قانونی را نقض نکردند«. گویا نظامیان 
آمریکایــی به صورت کامــاًل قانونی مرتکب جنایت می شــوند! خبر دیگر از 
جنگ ســوریه آن  که منابع رسانه ای از ورود نیروهای آمریکایی در صبح دیروز 
)چهارشنبه، ۱8 می(، به شهر »أعزاز« سوریه و تحویل یک سرکرده داعش از 
ترکیــه خبر دادند. به گزارش فارس، یک کاروان نظامی آمریکایی، وارد پایگاه 
نظامی ارتش ترکیه در أعزار شــد. خودروهای وارد شده به این پایگاه، همگی 
دارای پرچــم آمریکا بودند که با همراهی دســتگاه اطالعات ترکیه وارد ریف 
شــمالی حلب شدند. همزمان شماری از بالگردها و پهپادها که گفته می شود، 
متعلق به نیروهای ائتالف بین المللی هســتند، در ارتفاع پایین در امتداد مرز 
ســوریه و ترکیه از طریق شهر أعزاز پرواز کردند. رسانه های محلی می گویند 
که ترکیه یکی از سرکردگان ارشد داعش را به هیئت نظامی آمریکایی تحویل 
داده اســت. این اولین بار اســت که نظامیان آمریکایی وارد غرب »الفرات« و 

مناطق نیروهای مسلح وابسته به ارتش ترکیه می شوند.
منابع خبری می گویند ترکیه اعالم کرده، سوئد 
و فنالند مثل یونان حامی تروریســت ها هستند و 
بدین ترتیب، روند بررسی درخواست پیوستن این دو 

کشور به ناتو را مسدود کرده است.
»فایننشال تایمز« به نقل از یک فرد مطلع گزارش داده 
که ترکیه از تصمیم ناتو برای رســیدگی به درخواست های 
فنالند و سوئد درخصوص پیوستن به این بلوک جلوگیری 
کرده اســت. بر اســاس ایــن گــزارش نماینــدگان ناتو 
دیروز)چهارشــنبه( با هدف آغاز مذاکرات الحاق در همان 
روزی که فنالند و ســوئد درخواســت های خود را ارسال 
کردند، نشســتی را برگــزار کردند؛ امــا مخالفت ترکیه از 
هرگونــه رأی گیری جلوگیری کرده اســت. »رجب طیب 
اردوغــان« رئیس جمهور ترکیه پیــش از این گفته بود که 
مانع پیوســتن ســوئد و فنالند به ناتو خواهد شد: »امکان 

ندارد پیوســتن کشورهای حامی تروریسم به پیمان ناتو را 
بپذیریم. موضع ما در مخالفت با پیوستن سوئد و فنالند به 
ناتو واضح است. هیچ نیازی به سفر رسمی هیئت های سوئد 
و فنالند به ترکیه وجود ندارد چرا که موضع ما در مخالفت 
با پیوستن آنها به ناتو واضح است. ما قباًل با پیوستن یونان به 
ناتو اشتباه کردیم و اکنون نمی خواهیم دوباره این اشتباه را 
تکرار کنیم... ما اخیراً از سوئد درخواست کردیم تعدادی از 
تروریست ها را به ما تحویل دهد ولی این کشور با درخواست 
ما مخالفت کرد و اکنون ما نیز با درخواست پیوستن آنها به 
ناتو مخالفت می کنیم.« به نظر می رسد ترکیه قصد دارد از 
عضویت این دو کشــور در ناتو نیز، بهره برداری های خود را 
داشته باشد. مثل بهره برداری از موج پناهجویانی که هنگام 
جوالن تکفیری ها در غرب آســیا و آفریقا به سمت اروپا به 

راه افتاده بودند!

  ترکیه جلوی عضویت سوئد و فنالند به ناتو را گرفت 
آنکارا: این دو حامی تروریست ها هستند

سوئد و فنالند دیروز رسما با ارائه درخواستی 
خواستار عضویت در سازمان ناتو شدند

سرویس خارجی -
صهیونیست ها برای راضی کردن افکار عمومی 
داخلی خــود از یک طرف ناگزیر به تهدید رهبران 
مقاومت به ترور هســتند و از ســوی دیگر از این 
موضوع با خبرند که جنگ مستقیم با فلسطینی ها 

بسیار پرهزینه خواهد بود.
مقامــات تل آویــو این روزها به شــدت ســردرگم 
و مــردد هســتند. فلســطین اشــغالی به شــدت زیر 
فلسطینی هاســت  ضداشــغالگری  عملیــات  فشــار 
و از طــرف دیگــر فشــارهای داخلــی در تل آویــو و 
 دیگــر شــهرها و شــهرک های صهیونیســت نشــین 
خواســتار چاره جویی برای برقــراری آرامش در مناطق 
اشــغالی اســت. شــهرک نشــینان از مقامــات تل آویو 
می خواهند تا شــرایط را برای زندگی عادی فراهم کنند، 
اما ماه هاســت که مناطق اشغالی فلسطین روی آرامش را 
به خود ندیده و تقریبا طی چند ماه گذشته هیچ هفته ای 
و حتی در مقاطعی هیچ روزی بدون عملیات فلسطینی ها 
سپری نشده است. شــاید با توجه به همین شرایط است 
که از چند روز گذشــته به این سو منابع رسانه ای و حتی 
رسمی صهیونیستی از قصد خود برای ترور برخی رهبران 
مقاومت فلســطین از جمله »یحیی السنوار«، از مقامات 

ارشد جنبش حماس خبر داده اند.
با وجــود اینکه تهدید صهیونیســت ها علیه رهبران 
مقاومــت با واکنش بســیار شــدید گروه هــای مقاومت 
فلســطینی رو به رو شــده، اما روز سه شــنبه ارتش رژیم 
صهیونیســتی اعالم کرد که ترور »یحیی السنوار« رهبر 
حماس در نوار غزه و »محمد الضیف« فرمانده گردان های 
»القسام« شاخه نظامی این جنبش، هنوز یک گزینه برای 
تل آویو اســت. گویی رهبران تل آویو از یک ســو با فشار 
داخلی برای واکنش در برابر فلســطینی ها رو به رو هستند 
و از همین رو دســت به تهدید ترور رهبران فلســطینی 
می زنند و از ســوی دیگر با محاسبه هزینه های زیاد ترور 
رهبران فلسطینی ترجیح می دهند که فقط به شعار برای 
اقناع افکارعمومی داخلی بسنده کنند. برهمین اساس نیز 
شبکه رســمی رژیم صهیونیستی »کان« به نقل از منابع 
ارشد نظامی گفته : »ارتش اسرائیل ترور السنوار و الضیف 
را همچنان یک گزینه می داند، اما باید در نظر داشت که 

این امر چه واکنش هایی را در پی خواهد داشت.«
دست بسته تل آویو در برابر غزه

در شرایطی که دست تل آویو برای مقابله با فلسطینی ها 
چندان باز نیست، مقامات تل آویو ترجیح می دهند به »زبان 
درمانی« برای آرام کــردن افکارعمومِی نگران در مناطق 

اشــغالی روی آورند. حتی »نفتالی بنت«، نخســت وزیر 
این رژیم در مقابل گســترش مبارزات ضد اشــغالگری، 
فلسطینیان را به استفاده از زور و قتل عام با تمامی انواع 
 جنگ افزارهــا تهدید کرده و روزنامه »اســرائیل هیوم« 
هم در این رابطه نوشته: »بنت که بعد از یورش به همراه 
آویو کوخافی رئیس ســتاد ارتش رژیم صهیونیســتی به 
بخش هــای از کرانه باختری ســخن می گفت با اذعان به 
استیصال در مقابل ادامه مبارزات ملت فلسطین و خیزش 
جدید آنها علیه اشغالگر با عربده کشی ادعا کرد هر کسی 
که به ما حمله کند ما جمجمه اش را در هم می شکنیم.«

بانک اهداف ناچیز
این تهدیدات در حالی از ســوی نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی رسانه ای می شود که منابع رسمی و نظامی 
ایــن رژیم به ضعــف ارتش در برابر فلســطینی ها اذعان 
دارند. روزنامه عبری زبان »هاآرتص« شــامگاه سه شنبه 
بود که طی گزارشــی در پایگاه اطالع رســانی اش تاکید 
کرد، »ســرویس اطالعات نظامی اســرائیل )امان( هم به 
این امر واقف است که در صورت تقابل نظامی مستقیم با 
فلسطینی ها، بانک اهداف بسیار کوچکی در غزه در اختیار 

دارد.«
»یانیو کوبوویتز« نویســنده این گــزارش خبر داد، 
ســاختار نظامی اســرائیل تنها موفق به مشخص کردن 
تعــداد ناچیزی از اهداف در نوار غــزه برای حمله به آنها 
در جنگ آتی اســت، در حالی که اهمیت این اهداف نیز 
در مقایسه با دیگر جبهه ها بسیار پایین تر است. مسئولین 
عالی رتبه ســرویس اطالعات ارتش اسرائیل با تایید این 

مســئله افزودند، ارتش اســرائیل از اول مــه ۲0۲۱ کار 
مشــخص کردن اهداف جدید و افــزودن آن را به بانک 
اهداف اسرائیل برای استفاده از آنها در درگیری آتی آغاز 
کرده است. براساس اطالعاتی که این رسانه از راهروهای 
ســرویس های امنیتی بعد از برگزاری یکی از جلســات 
مربوط به این امر به دســت آورده است، بانک اهداف از ۳ 
ســال پیش زمان روی کار آمدن آویو کوخاوی در ریاست 
ســتاد ارتش 400 درصد اضافه پیدا کرده است، اما حتی 
مسئولین عالی رتبه سرویس اطالعات هم اذعان دارند که 
تمامی اهداف جمع آوری شد ارزش بسیار پایینی داشته و 

در مقایسه با اهداف دیگر جبهه ها بی ارزش هستند.
به گفته این منابع بعــد از جنگ اخیر و حمله رژیم 
صهیونیســتی به اهداف مختلفی در نوار غزه، دیگر هدف 
خاص و با ارزشــی برای )گروه های مقاومت( در نوار غزه 
موجود نیســت. این روزنامه نگار صهیونیســت به نقل از 
منابع نظامی هم خبر داد: »مســئله بانک اهداف در غزه 
در برهه اخیر به یکی از مسایل بغرنج برای اسرائیل تبدیل 
شــده است و تمامی تالش های اطالعاتی نیز به اهدافی با 

ارزش پایین منتهی می شوند.«
هشدار جنگ فراگیر

از حدود دو هفته پیش که صهیونیســت ها به صورت 
رســمی و غیررســمی از تصمیم خود بــرای ترور برخی 
رهبران ارشــد حماس خبر داده انــد، واکنش گروه های 
مقاومت فلسطینی نیز به شدت جدی و تا سرحد آمادگی 

برای آغاز یک نبرد تمام عیار نظامی بوده است. 
روز چهارشــنبه نیز همزمان با انتشار ادعاهای ارتش 

این رژیم برای ترور برخی از رهبران مقاومت، مشاور اطالع 
رسانه ای »اســماعیل هنیه«، رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس گفت که هنیــه اخیرا پیام هایی به رهبران برخی 
کشــورها و رهبران آن در منطقه داده که شــامل هشدار 

حماس به رژیم اسرائیل است. 
»طاهر النونــو« در این ارتباط گفت: »هنیه پیام های 
واضحی به شماری از رهبران و کشورها در منطقه فرستاده 
و طی آن، درباره از سرگیری سیاست ترور در حق رهبران 
مقاومت فلسطین از سوی دشمن صهیونیستی و پیامدهایی 
که این سیاست می تواند داشته باشد، هشدار داده است.« 
به گفته النونو، هنیه در این پیام ها رهبران این کشــورها 
را نسبت به پیامدهای این روش و واکنش های گسترده ای 
که کســی نمی تواند سطح و تبعات آن را پیش بینی کند، 
متنبــه کرده و گفته که این اقدامات می تواند به درگیری 
گســترده بین مقاومت و مردم فلسطین و رژیم اشغالگر 
دامن بزند و این صهیونیست ها خواهند بود که هزینه آن 
را  خواهند داد. هنیه در پیام خود همچنین از این رهبران 

خواسته، پیام را به تل آویو مخابره کنند.
از ســوی دیگر، »خالد مشعل«، رئیس جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین )حماس( در خارج از فلسطین با هشدار به 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد: »ما مرحله شمارش معکوس 
پایان عمر رژیم صهیونیســتی را آغاز کرده و در مرحله آخر 
آزاد سازی فلسطین قرار داریم.« وی در ادامه افزود: »نبرد ما 
با دشمن صهیونیستی به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد 
و ما تحت هیچ شرایطی اجازه یهودی  سازی مسجداالقصی یا 

تقسیم زمانی و مکانی آن را نمی دهیم.«
فراخوان برای تخریب قبه الصخره!

 در عین حــال در مناطق اشــغالی فلســطین نیز، 
شــهرک نشــینان که بســیار افراطی رفتــار می کنند، 
مســتاصل از ناامنی که بر سرشــان آوار شــده، هر روز 
دســت به تحرکاتی جدید می زنند که فقط در حد شعار 
باقی می ماند. روز چهارشــنبه هم »بنتسی جوبشتاین«، 
رئیس ســازمان صهیونیستی »الهافا« و یکی از شاگردان 
حاخام افراطی »مایر کاهانا« خواستار برچیدن و تخریب 
قبه الصخره برای افتتــاح »معبد« ادعایی در صحن های 
مســجداالقصی شــد. این ســازمان افراطی، به صراحت 
خواستار طرد همه عرب ها از سرزمین فلسطین است و از 
حامیان به آتش کشیدن کلیساهای مسیحی در فلسطین 
است. این سازمان حتی دارای برنامه ها و طرح های متعدد 
و افراطی بــرای جلوگیری از معاشــرت دختران و زنان 
یهودی با غیریهودیان به منظور حفظ پاکی و یکدســت 

ماندن نسل بعدی قوم یهود است.

سرویس خارجی-
ادامه مشــارکت و حمایت دولت واشنگتن از ائتالف سعودی در 
جنگ علیه یمن صدای نماینده مســلمان کنگره آمریکا را درآورد. 
»رشیده طلیب« از دولت بایدن خواست دست از حمایت دیکتاتورهای 
عربی که مشغول بمباران بیمارســتان ها و مدارس و کشتار کودکان 

یمنی هستند بردارد.
»رشیده طلیب« نماینده مســلمان و فلسطینی تبار کنگره آمریکا که در 
صحن این مجلس سخنرانی می کرد، روز سه شنبه از نمایندگان حزب حاکم بر 
آمریکا خواست، به طرح پیشنهادی که قرار است دو نماینده مجلس نمایندگان 
آمریــکا با موضوع »جنگ یمن« ارائه کنند، رای دهند: »من امروز اینجا برای 
همبســتگی با مردم یمن ایستاده ام و خواســتار پایان دادن فوری به هر گونه 
 حمایت ایاالت متحده از ائتالف ســعودی هستم. بمباران بی مالحظه اهداف 
غیر نظامی شــامل حمله به بیمارســتان ها، مدارس و تصفیه خانه های آب به 
همراه محاصره بنادر یمنی تا حد گسترده ای با حمایت لجستیکی و تسلیحاتی 
ایــاالت متحده به آنچه که ســازمان ملل آن را فاجعه بارترین بحران انســان 
دوســتانه جهان توصیف کرده، منجر شده است که میلیون ها یمنی را به مرز 

قحطی کشانده است.«
رشیده طلیب ادامه داد: »من از خبرها درباره توافق طرف های جنگ یمن 
برای یک آتش بس سراســری دو ماهه و توقف همه اقدامات نظامی در یمن، 
برداشتن محدودیت های اعمال شده روی سوخت و باز کردن فرودگاه استقبال 
می کنم. متاسفانه عربستان ســعودی هنوز محاصره هوایی و دریایی خودش 
)علیه یمن( را برنداشته است و در نتیجه درباره سرنوشت آتش  بس و میلیون ها 

یمنی تردید ایجاد شده است.«
قانونگذار دموکرات کنگره ادامــه داد: »برای تقویت کردن این آتش بس 
شکننده و تشویق بیشتر عربستان ســعودی به ایستادن در میز مذاکره، من 
از همکارانــم می خواهم که لطفا از طرح آتــی )پرامیال( جایاپال و )پیتر( دی 
فازیو درباره صدور مجوز اختیارات جنگی به منظور پایان دادن به مشــارکت 
ایاالت متحده در جنگ ائتالف به رهبری سعودی در یمن حمایت کنند و به 

آن رای دهند.«
  وی افزود: »اساســا این جنگ درباره خرســند کــردن خودخواهی ها و 
جاه طلبی هــای دیکتاتورهای قدرت های منطقه  ای به ضــرر قتل عام و رنج 
میلیون ها یمنی در سراســر این کشور است. هیچ دلیلی برای این کار )جنگ 
یمن و مشــارکت آمریکا در جنگ ائتالف سعودی( وجود ندارد و همین امروز 

باید پایان یابد.«

سایه مرگ بر سر یک میلیون و300 هزار
کودک افغان

  سخنرانی آتشین نماینده مسلمان کنگره آمریکا
علیه جنایات دیکتاتورهای عرب در یمن با چراغ سبز آمریکا


