
 یم�ن:  ائت��اف س��عودی طی ۲۴ س��اعت  ۶۸ 
بار تواف��ق آتش بس »الحدی��ده« را نقض کرد و با 
جنگنده های خود حمات مختلفی علیه استان های 
»مأرب« )در مرکز(، الجوف )در شمال( و »البیضاء« 

)در جنوب( انجام داد.
در اس��تان الحدیده، پهپادهای جاسوسی ائتاف بر 
فراز شهر »حیس« به پرواز درآمدند و با توپخانه و 
موشک »التحیتا«، منطقه کیلومتر ۱۶ و الدریهمی 

هدف گرفته شد.

 عراق: نیروهای الحش��د الشعبی موفق شدند در 
اس��تان نینوی و در جریان عملیات رمضان، پانزده 
عنصر داعش را بازداش��ت کنن��د.در همین ارتباط، 
»صادق الحسینی«، فرمانده میدانی الحشد الشعبی 
عراق گفت ک��ه نیروهای الحش��د در عملیات ضد 
تروریس��تی خود در اس��تان دیالی از مخفیگاه های 
زیرزمین��ی تروریس��ت ها، بمب هایی ب��ه وزن ۳۰ 
کیلوگرم قدرت تخریبی پیدا کرده اند. به گفته وی 
این بمب ها عاوه بر بمب های س��بک وزنی هستند 

که علیه انسان و خودروها استفاده می شود.

 امارات: خبرگزاری »یونیوز« به نقل از رسانه های 
صهیونیستی اعام کرد، رژیم صهیونیستی و امارات 
بر س��ر افتتاح  موقت س��فارت رژیم »اسرائیل« در 
دبی طی ماه های آینده به توافق رس��یده اند.امارات 
عربی متحده از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس اس��ت ک��ه به عادی س��ازی روابط ب��ا رژیم 

صهیونیستی شدت داده است. 

 سوریه: دولت انگلیس از سال ۲۰۱۲ با استفاده 
از برخی ش��رکت های ارتباطی، برنامه های مخفیانه 
تبلیغاتی را بر ضد دولت قانونی س��وریه اجرا کرده 
است.بررسی های یک نهاد داخلی در انگلیس نشان 
می دهد حمای��ت پنهانی دولت لن��دن از مخالفان 
دول��ت س��وریه، غیرقانون��ی بوده و ب��ه بهای جان 

هزاران انسان تمام شده است.

 ترکیه: س��خنگوی وزارت خارجه ترکیه با محور 
شرارت خواندن پنج کشوری که علیه سیاست های 
آنکارا در شرق مدیترانه و لیبی بیانیه صادر کردند، 
این بیانیه را بیانگر نفاق این کشورها دانست.»حامی 
آکسوی« س��خنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، به 
بیانیه مش��ترک پنج کش��ور مصر، یون��ان، قبرس 
جنوبی، فرانس��ه و ام��ارات درباره نق��ش آنکارا در 
ش��رق دریای مدیترانه و لیبی واکنش نشان داد و 

این بیانیه را نمونه نفاق و دورویی توصیف کرد.

 ونزوئال: »خورخه آرئاس��ا« وزیر خارجه ونزوئا 
اقدام توئیتر در مسدود کردن صفحه رسمی وزارت 
خارجه کش��ورش را محکوم کرده اس��ت. »خورخه 
آرئاسا« اعام کرد: » پس از اینکه حساب رسمی ما 
در توئیت��ر گزارش یک مصاحبه با رادیو کاراکول را 
منتشر کرد که در آن ما مسئولیت آمریکا و رئیس 
جمه��ور کلمبیا در تخاصم علیه ونزوئا را مس��تند 
کرده بودیم، توئیتر تصمیم گرفت تا حس��اب ما را 

محدود کند.«

علی تتماج 

امروز ۲۴ اس��فند ماه برابر با یکی از تاریخی ترین روزهای 
تاریخ معاصر غرب آسیاس��ت. 7۲ س��ال پی��ش در چنین 
روزهایی تحت فش��ار آمریکا و انگلیس و ش��وروی س��ابق 
س��ازمان ملل تن به تش��کیل رژیمی دارد که ماهیت و زیر 
س��اخت آن جعلی و نادرست بوده اس��ت. رژیمی که نه بر 
اساس ماهیت های واقعی و ساکنان و بومیان یک سرزمین 
بلک��ه بر اس��اس طرحی ایجاد که محور آن را اش��غال یک 

س��رزمین و ایجاد بحرانی دائمی در غرب آس��یا تش��کیل 
می داد.ح��ال 7۲ س��ال از آن زمان می گذرد و یک س��وال 
اساس��ی مطرح اس��ت و آن اینکه راهکار پای��ان درد و رنج 
ملت فلس��طین چیس��ت و آنها چگونه می توانند به حقوق 
خود دست یابند؟ چگونه فلسطینی ها ساکن اراضی اشغالی، 
س��اکنان غزه و بین 5 تا 7 میلیون فلسطینی آواره می تواند 
حقوقشان را احیا نمایند؟ نگاهی به تحوالت فلسطین نشان 
می دهد که دو دیدگاه در این عرصه مطرح اس��ت. دیدگاه 
اول بر اصل مذاکره و س��ازش تاکی��د دارد و دیدگاه دوم بر 
اصل مقاومت و انتفاضه. رویکرد نخس��ت یا همان س��ازش 
از ده��ه 9۰ یعنی زمانی که توافق اس��لو میان تش��کیات 
خودگردان به ریاس��ت عرفات امضا ش��د و پ��س از آن نیز 

توس��ط ابومازن جانشین وی ادامه یافته است. رویکرد دوم 
در قال��ب گروه ه��ای مقاومت بوده که رویکرد مس��لحانه و 
مقابله با اشغالگری را در پیش گرفته اند. در حوزه اول یعنی 
روند مذاکره آنچه برای فلسطین حاصل شده است آوارگی 
میلیون ها فلس��طینی و اشغال اکثر مناطق کرانه باختری و 
قدس و محاصره یک و نیم میلیون فلس��طینی در غزه بوده 
است. این روند منجر شده تا امروز آمریکا با نام معامله قرن 
سراسر قدس را پایتختی رژیم صهیونیستی بماند و اراضی 
کرانه باختری و دره اردن به صهیونیس��ت ها واگذار ش��ود. 
امروز از فلس��طین جز غزه و چند منطقه در کرانه باختری 
چیزی باقی نمانده است و این محصول روند مذاکره است. 
اما رویکرد دوم که الگو گرفته از پیروزی حزب اهلل لبنان بر 

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۰ است در قالب دو انتفاضه 
و س��ه نبرد بزرگ تجلی یافته اس��ت. جنگ های ۲۲، ۸  و 
5۱ روزه غزه که در تمام آنها صهیونیس��ت ها وادار به آتش 
با شروط فلسطینی ها شده اند. جالب توجه آنکه ارتقا جایگاه 
فلسطین در عرصه جهانی نیز بر اساس همین مقاومت بوده 
است که سازمان ها و نهادهای بین المللی را وادار به پذیرش 
حقوق فلس��طینی ها کرده است. در این میان سازمان  ملل 
و ش��ورای امنیت نی��ز اراده ای برای حمایت از فلس��طین 
نداشته اند و این یعنی اینکه نه روند سازش و نه دل بستن 
به معادالت خارجی نمی تواند دردی از فلسطین دوا کند و 
تنها راه باقی مانده مقاومت مس��لحانه های است که تسلیح  

کرانه باختری می تواند آغاز راهی برای تحقق آن باشد. 

یادداشت

 سه شنبه خونین افغانستان 
با دهها کشته و زخمی 

حضور نیروه��ای آمریکایی همچنان زمینه س��از روزهای 
خونین افغانس��تان اس��ت چنانکه انفجار در مراسم تشییع 
جن��ازه یکی از فرمانده��ان پلیس ننگرهار واقع در ش��رق 
افغانس��تان تاکنون ۲۴ کشته و بیش از ۶۰ زخمی برجای 

گذاشته است.

مس��ئوالن محلی در والیت ننگرهار اع��ام کردند در حمله 
انتحاری در مراسم تشییع جنازه »شیخ اکرم«، از فرماندهان 
پلیس محلی شهرس��تان کوزکنر، ۲۴ نف��ر از جمله عبداهلل 
ملک زی، عضو شورای والیتی این والیت کشته شده اند.عطااهلل 
خوگیان��ی، گفت که 5۶ نفر دیگر از جمله ملک قیس نور آغا 
ملک��زی، از اعضای مجلس نمایندگان در این حمله انتحاری 
زخمی ش��ده اند. به گفته خوگیانی، این افراد هم اکنون برای 
درمان به بیمارس��تان های خصوصی و دولتی منتقل شده اند.

پیش��تر دفتر مطبوعات��ی والی ننگرهار در ی��ک بیانیه اعام 
کرده بود که ف��رد مهاجم مواد منفجره همراهش را در میان 

شرکت کنندگان مراسم تشییع جنازه منفجر کرده است.
گروه طالبان که در بیشتر نقاط این والیت از جمله شهرستان 
کوزکنر حضور و فعالی��ت دارند، این حمله را محکوم کرده 
و گفته اس��ت که این حمله کار این گروه نیس��ت.افزون بر 
گروه طالبان در این والیت ناامن در شرق افغانستان، اعضای 
داعش نیز در بخش هایی از آن فعالیت دارند. در همین حال 

حمله مهاجمان انتحاری به بیمارستان صدتختخوابی کابل 
با کش��ته ش��دن ۱۳ غیرنظامی از جمله ۲ ن��وزاد و زخمی 
ش��دن ۱5 تن دیگر پایان یافت. این حمله ساعت ۱۰ صبح 
دیروز  با دو انفجار پی درپی آغاز شد و در حوالی ساعت سه 
ظهر  پایان یافت. »طارق آرین« س��خنگوی وزارت کش��ور 
افغانستان در این باره اعام کرد که ۱۳ غیرنظامی که شامل 
۲ نوزاد و مادران و پرس��تاران این بیمارستان بودند، در این 

حمله جان باخته  و ۱5غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

گزارش

در هفتادومین س��الگرد اش��غال فلس��طین و در حالی که 
معامله قرن آمریکایی، بهانه ای جدید اش��غال سرزمینشان 
ش��ده همچنان درد و رنج این مردم��ان ادامه دارد چنانکه 
فلس��طینی هایی که رژیم صهیونیس��تی خانه ه��ای آنها را 
ویران کرده، ماه رمضان امس��ال را با طعم آوارگی س��پری 

می کنند.
این روزها برابر با هفتادومین س��الگرد اش��غال فلس��طین 
و اعام ایجاد ماهیت جعلی رژیم صهیونیس��تی اس��ت در 
حال��ی که کارنامه فلس��طین همچنین درد و رنج این ملت 
و س��کوت جهانی در برابر آن را نش��ان می دهد چنانکه در 
حالی که اکثر مس��لمانان جهان ماه رمضان را در خانه های 
خود می گذرانند فلس��طینی هایی که خانه های آنها توسط 
نظامی��ان رژیم صهیونیس��تی تخریب ش��ده م��اه رمضان 
را با طع��م آوارگ��ی می گذرانند. ماه نوامبر س��ال ۲۰۱9، 
جنگنده ه��ای رژیم صهیونیس��تی در حمله ای وحش��یانه 
من��زل خانواده »حموده اب��و عمره« را تخری��ب کردند. از 
آن زم��ان تاکنون این خانواده فلس��طینی ب��دون خانه به 
سر می برد.این نخس��تین ماه رمضان این خانواده ۱7 نفره 
فلس��طینی اس��ت که بدون حضور در خانه خود و در میان 
حلبی ها و کیس��ه های پاس��تیکی آن را سپری می کنند.

جنبش مقاومت فلس��طین، حماس ضمن اشاره به اقدامات 
اخیر رژیم صهیونیس��تی در تخریب خانه های فلسطینی و 
اشغال زمین های کشاورزی اعام کرد که سیاست تخریب 

صهیونیست ها مقاومت را بیشتر می کند.
در این میان در آستانه سالگرد اشغال فلسطین، گروههای 
مقاوم��ت فلس��طین با انتش��ار بیانیه ای تأکی��د کردند که 
برای مقابله با توطئه الحاق بخش��های گسترده ای از کرانه 

باختری، از گزینه مقاومت، حمایت می کنند.

»اش��رف زاید« مسئول سرویس فعالیت مردمی در جنبش 
حماس به نیابت از گروههای مقاومت فلسطین، بیانیه این 
گروهها را در یک نشس��ت مردمی که در ش��هر غزه برگزار 

ش��د، قرائت ک��رد.در این بیانیه تأکید ش��د: »به اش��غالگر 
]صهیونیس��ت[ نس��بت به تصمیم الحاق کرانه ]باختری[ 
هش��دار می دهیم که ]در این صورت[، ضررهای سنگینی 

ب��دان وارد خواهد ش��د«.برآوردها حاکی از آن اس��ت که 
این الحاق، بیش ز ۳۰ درصد از مس��احت کرانه باختری را 
شامل خواهد ش��د. در این میان »مایک پامپئو« وزیر امور 
خارجه آمریکا که قرار است امروز به فلسطین اشغالی سفر 
کند، گفت ضمیمه کردن مناطق ش��هرک های اس��رائیلی 
در کرانه باخت��ری، فقط به تصمیم تل آویو بس��تگی دارد. 
دیدبان حقوق بشر گزارش داد که سیاستهای تبعیض آمیز 
رژیم صهیونیس��تی علیه عربهای س��اکن اراضی اش��غالی 
فلس��طین شدیدتر و باعث ش��ده که این افراد، در مناطقی 
محصور ش��وند که جایی برای گسترش ندارد.پایگاه خبری 
»عرب-۴۸« به نقل از دیدبان گزارش داد، در این مناطق، 
شهرکهای صهیونیست نشین در برابر شهرک هایی که عربها 

ساکن آن هستند، رشد چشمگیری داشته است.
در این میان خیانت برخی کشورهای عربی رنج فلسطینی 
ةا اف��زوده اس��ت چنانک��ه رس��انه های صهیونیس��تی ادعا 
می کنند سه کشور عربی در بحبوحه شیوع جهانی ویروس 
کرونا، جهت تبادل تجربیات و تجهیزات پزشکی با تل آویو 
ارتباط برقرار کرده اند.بر این اس��اس، »یوئل هاِرِون« رئیس 
بخش بین الملل »مرکز درمانی شبعا« می گوید نمایندگان 
عالی رتب��ه ای از بحرین و امارات عرب��ی متحده از پیش از 
وقوع بحران کرونا تماس های متداولی را با این بیمارستان 

برقرار کرده اند.
خب��ر دیگر از فلس��طین آنکه یک نظامی صهیونیس��ت در 
جری��ان یورش به منازل فلس��طینیان در کرانه باختری، بر 
اثر اصابت سنگ به سرش، کشته شد. از سوی دیگر رئیس 
پارلم��ان عربی خواهان مداخله ف��وری جامعه بین الملل و 
پارلمان های منطقه ای و بین المللی برای توقف تجاوزات 

رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها شد.

درس گذشته و راه آینده 
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 ش��بکه تلویزیونی یورونیوز در گزارشی اعام 
کرد که مردم خش��مگین در محله "سن ِدنی" 
در حاش��یه پاریس به رفتار های خشونت آمیز 
پلیس این کشور در طول دوران قرنطینه کرونا 

اعتراض کردند.
معترضان اعام کردند: پلیس فرانسه در جریان 
قرنطینه با مردم رفتار خش��ونت آمیزی داشته 
اس��ت. ش��بکه یورونیوز اف��زود: درگیری های 
خش��ونت آمیز میان پلیس و مردم معترض در 
اواخر آوریل )اوایل اردیبهشت( در حومه پاریس 
آغاز شد. در جریان یکی از این اعتراض ها یک 
موتورس��یکلت با خودروی پلیس برخورد کرد 
و این حادثه به تش��دید ناآرامی ها و اعتراضات 

منجر شد. این حادثه در دست بررسی است.
ابتدا تعدادی از افراد س��الخورده در این نقطه از 
حاش��یه پاریس تجمع کردند و پلیس فرانس��ه 
با مداخله س��ریع از گس��ترش تجمع معترضان 
جلوگی��ری کرد. اما بعد از ای��ن اقدام پلیس، به 
تدریج بر تعداد معترضان افزوده شد و به چند صد 
تن رسید. محله سن دنی پاریس یکی از مناطق 
فقیرنش��ین این شهر است که اکثر جمعیت آن 
را سیاهپوستان و مهاجران آسیایی تبار تشکیل 

می دهن��د. امکانات بیمارس��تانی این منطقه در 
مقایس��ه با مناطق ثروتمندنشین پاریس بسیار 
کم تر اس��ت و ساکنان این منطقه می گویند در 
طول قرنطینه کرونا با رفتار های خش��ونت آمیز 
پلی��س مواجه ش��ده ان��د. آن ه��ا می گویند در 
مقایسه با س��اکنان مناطق دیگر فرانسه بیشتر 
از سوی نیرو های پلیس متوقف می شوند و تحت 
بازجویی ق��رار می گیرند. آن ها تاکنون هش��ت 
شکایت ضد رفتار خشونت آمیز نیرو های پلیس 
به مراجع قضایی فرانسه ارائه کرده اند. در یکی 
از شکایات، پلیس فرانسه متهم شده که یک فرد 

را به داخل رودخانه انداخته است.
در همین حال از آمریکا نیز خبر می رس��د که 
سران این کشور برای توجیه گسترش کرونا در 
زندان ها بهانه جویی م��ی کنند چنانکه  طبق 
ادعای پلیس شهر لس آنجلس آمریکا، زندانیانی 
در ایال��ت کالیفرنیای آمریکا، تاش می کنند با 
اس��تفاده از لیوان ها به طور مش��ترک، خود را 
به وی��روس کرونا مبتا کنند ت��ا بدین منظور 
خ��ود و دیگران را از زن��دان آزاد کنند.»الکس 
ویانووا«، پلیس ش��هر لس آنجلس،  اعام کرد 
برخ��ی زندانی��ان در یک��ی از زندان های ایالت 

کالیفرنیای آمریکا تاش می کنند از لیوان های 
شخصی خود به طور مشترک استفاده کنند که 
خود را به ویروس کرونا مبتا کنند تا در نتیجه 
زندانیان دیگر و خودش��ان آزاد شوند. به گفته 
وی، تاکنون تعداد مبتایان به ویروس کرونا در 

این زندان در هفته جاری ۲۱ نفر بوده  است.
الزم به ذکر اس��ت به دنبال ابتای دو دس��تیار 
دولت دونالد ترامپ به کرونا، به همه افرادی که 
وارد دفاتر اجرایی رئیس جمهور آمریکا می شوند، 
دستور داده شده که از ماسک استفاده کنند. با 
جدی ش��دن نگرانی ها درب��اره احتمال ابتای 
رئیس جمهور آمریکا به ویروس کرونا کاخ سفید 
دس��تور داده که همه افرادی ک��ه در اتاق های 
کار رئیس جمهور رفت و آمد دارند، از ماس��ک 

استفاده و روزانه تست ابتا به کرونا بدهند.
 طبق این فرمان که روز دوش��نبه صادر ش��ده، 
همه افرادی که وارد »بال غربی« کاخ سفید، که 
محل کارهای روزانه دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا اس��ت، می شوند باید ماسک بپوشند.بال 
غربی کاخ سفید، دفاتر رئیس جمهور آمریکا از 
قبیل اتاق بیضی شکل )دفتر کار(، اتاق وضعیت 

و اتاق کابینه را در خود جای داده است.

اعتراض فرانسوی ها به سرکوب گری پلیس در دوران قرنطینه

کرونا می تواند پایان کار اتحادیه اروپا باشد
جورج سورس، میلیاردر معروف غربی پیش بینی کرده که بحران شیوع 

کرونا می تواند به پایان کار اتحادیه اروپا منجر شود.
 س��ورس همچنین پیش بینی کرده که ش��یوع کرونا حتی می تواند به 
پایان س��رمایه داری مورد نظر فعلی منجر شود.این سرمایه دار که از او 
ب��ه عنوان پدر انقابهای رنگی نیز یاد می ش��ود در اظهارات خود گفته 
است: درباره حیات اتحادیه اروپا نگرانم، چون این اتحادیه هنوز کامل نشده 
است.به گفته سورس، در جریان بحران شیوع کرونا، اتحادیه اروپا آسیب پذیرتر 
از آمریکا خواهد بود، چون نه تنها اتحادیه اروپا هنوز کامل نشده، بلکه برخاف 
آمریکا اتکای بیشتری بر قوانین دارد و همین موضوع باعث آسیب پذیری بیشتر 
اتحادیه اروپا خواهد شد. الزم به ذکر است که در حال حاضر پنج کشور اروپایی 

پس از آمریکا بیشترین تعداد مبتایان به کرونا را در جهان دارند.

نقشه راه برای خروج لبنان از بحران 
مع��اون دبیر کل حزب اهلل لبنان با تاکید ر تس��ریع رون��د اجرای طرح 
اصاحات دولت اظهار داشت که این طرح نقشه راه یک اقتصاد تولیدی 
را ترسیم می کند. »ش��یخ نعیم قاسم« معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان 
اظه��ار داش��ت که برنامه اصاح��ات مالی و اقتصادی ی��ک نقطه عبور 
مقدماتی برای انجام اصاحات اس��ت و نقش��ه راه یک اقتصاد تولیدی و 
به حرکت درآوردن چرخه کار را ترس��یم می کند.ش��یخ نعیم قاسم تصریح 
کرد در حالی که دولت همچنان به ارائه طرح خود به طرف های بین المللی ادامه 
می دهد؛ باید گام های اجرایی که مستلزم اقدام داخلی است –چه تصمیماتی که 
دول��ت اتخاذ می کند و چه پروژ ه هایی که در پارلمان مورد بحث قرار می گیرد به 
وی��ژه آن بخش��ی که در خدمت نیازهای مردم ب��وده و بارزترین آن اقدام وزارت 

اقتصاد در مقابله با افزایش قیمت هاست برداشته شود.

واکنش زن مبارز فلسطینی به ادعای آمریکا 
تع��دادی از اعضای کنگره آمریکا اخیرا مدعی ش��دند اگر »اَمان«، »احام 
التمیمی« زن مبارز فلس��طینی را تحویل واشنگتن ندهد با مجازات های 
مالی روبه رو خواهد ش��د. در همین ارتباط، التمیم��ی در گفت وگویی با 
»قدس پرس« گفت: مس��أله تهدید اردن ب��ه توقف حمایت مالی آمریکا 
بیش��تر جنبه سیاس��ی گرفته تا قانونی.احام از عدالت در قانون اردن که 
منج��ر به عدم تحویل وی به آمریکا ش��ده، قدردانی کرد .آمریکا مدعی ش��د 
احام التمیمی در انفجار رس��توران »اسبارو« قدس در سال ۲۰۰۱  نقش داشته و 
به »عزالدین المصری« مجری عملیات برای رسیدن به رستوران کمک کرده است. 
التمیمی سپس در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۱۱ در چارچوب تبادل اسرای موسوم به وفاداری 
به آزادگان که طی آن ۱۰۲7 اس��یر فلسطینی در ازای آزادی »گلعاد شالیت« تک 

اسیر اسرائیلی آزاد شدند، از بند صهیونیست ها آزاد و به اردن تبعید شد.

درد و رنج فلسطینی ها در هفتاد و دومین سالگرد روز نکبت ادامه دارد 

افطار با طعم آوارگی 


