
ورود جنگنده ها به مناقشه چین و هند 
مناقش��ات میان هند و چین همچنان در حال اوج 
گرفتن است، یک مقام نظامی ارشد هند از تحرک 
س��نگین ارتش چین و اس��تقرار انواع جنگنده ها و 
س��امانه های موش��کی این کش��ور از جمله سامانه 

»اس-400« در مرز با این کشور خبر داد.
ی��ک مقام بلند پایه ارتش هن��د از تحرکات نیروی 
هوای��ی چین و اس��تقرار موش��ک ها و رادارها این 

کشور در مرز »الداخ شرقی« خبر داد.
ب��ه نوش��ته وبگاه هن��دی »ای ان آی« »مارش��ال 
بهادرا« مقام ارش��د نظامی هند روز س��ه ش��نبه با 
اش��اره به این مطلب گفت که چین در امتداد خط 
کنترل )LAC(  ش��مار زیادی رادار، موش��ک های 
س��طح به هوا سطح به سطح مس��تقر کرده است.
ب��ه گفته ای��ن مقام هن��دی، نی��روی هوایی چین 
هواپیماه��ای جنگنده بومی خ��ود از جمله »جی-
10«، »جی-20«  و »س��وخو-30« ساخت روسیه 
را در تبت نزدیک مرز هند مستقر کرده است. این 
کش��ور همچنین س��امانه های  دفاع هوایی »اس-

400« را نیز فعال کرده اس��ت. نیروی هوایی هند 
نیز برای تقابل احتمالی جنگنده های شکاری خود 
از جمل��ه »رافائ��ل« و »می��گ- 29« را در بخش 
الداخ در پایگاه های مختلف مس��تقر کرده و آماده 
پاس��خگویی به چین اس��ت. این مقام ارشد نظامی 
هند تاکید کرد که این کشور تمام اقدامات الزم را 
انجام داده است.وزیر دفاع هند چندی قبل  از عدم 
رف��ع تنش مرزی با چین در مذاکرات جدید با این 
کش��ور خبر داد. »راجناث سینگ« وزیر دفاع هند 
طی س��خنرانی در مجلس این کشور در این زمینه 
گفت ک��ه موضوع تنش مرزی بی��ن هند وچین تا 
کنون حل نش��ده و راه حل های ارائه شده دو طرف 
قابل قبول نبوده اس��ت. پکن از دهلی نو خواسته تا 
تالش های مشخصی برای بهبود وضعیت در منطقه 
انجام دهد و اطمینان حاصل کند که دو کش��ور از 
طریق مسیرهای دیپلماتیک و نظامی با یکدیگر در 
ارتباط هستند. مقامات هندی چندی قبل از شدت 

تنش بین نیروهای این کشور با چین خبر دادند.

نیمچه گزارش

گزارش

پنهان کاری سه ماه دولتمردان انگلیس در باب شیوع نوع 
جدیدی از ویروس کرونا، موجب ش��ده تا هر روز بر میزان 
قربانیان این ویروس افزوده شود چنانکه نه تنها در انگلیس 
بلکه در بس��یاری از کشورها وضعیت اضطراری اعالم شده 

است. 
انگلی��س ک��ه طی یک س��ال گذش��ته چین را ب��ه پنهان 
کاری مته��م و با ادع��ای کرونای چینی، به تهدید و فضای 
منفی علیه این کش��ور می پرداخت، خود ب��ا پنهان کاری 
س��ه ماه زمینه س��از ش��یوع نوع جدیدی از ویروس کرونا 
ش��ده که بحرانی سراس��ری را برای جهان به همراه داشته 
اس��ت. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به افزایش 
نگران کننده ش��مار مبتالی��ان به کووی��د-19 در انگلیس 
نوشت: سرویس س��المت همگانی بریتانیا )NHS( نسبت 
به کمبود تجهیزات اکسیژن مورد نیاز بیماران کرونایی در 

بیمارستان ها هشدار فوری صادر کرد.
 )NHS( درحالیکه س��رویس س��المت همگانی بریتانی��ا
نسبت به کمبود تجهیزات اکسیژن در بیمارستان ها هشدار 
فوری صادر کرده، نگرانی ها در مورد تعداد بیماران مبتال به 
کووید-19 در بیمارستان های لندن در حال افزایش است.  
گزارش ها نش��ان می دهد بیمارس��تان نورث میدلس��کس 
تازه ترین مرکز درمانی است که با کمبود تجهیزات اکسیژن 
روبرو ش��ده و این امر ناشی از تقاضای زیاد توسط بیماران 

مبتال به کووید-19 است.  
روز دوش��نبه نیز بیمارس��تان ملکه الیزاب��ت اعالم کرد که 
با مش��کلی بزرگ روبرو ش��ده و مجبور به انتق��ال بیماران 
اورژانسی به س��ایر مراکز درمانی شده اس��ت، زیرا تقاضای 
اکسیژن از سوی بیماران کرونایی سیستم این بیمارستان را 
به ش��دت تحت فشار قرار داده بود.  پزشکان ارشد لندن در 
این خصوص به روزنامه ایندیپندنت گفتند که این مش��کل 
در تمام سطح پایتخت احساس می شود، زیرا شمار مبتالیان 
رو به افزایش اس��ت و روس��ای منطقه ای سرویس سالمت 
همگانی چندین بار در روز درباره اکسیژن بحث می کنند.  

پنهان کاری انگلیس��ی ها، دامن آمریکا را نیز گرفته اس��ت 
چنانکه وخیم تر ش��دن وضعیت ش��یوع کرونا و افزایش بی 
سابقه بستری شدگان شرایط را برای بیمارستان های آمریکا 
دش��وار ساخته؛ به نحوی که کاهش ش��دید منابع اکسیژن 
مس��ئوالن بیمارس��تانی را وادار به اع��الم وضعیت »فاجعه 
داخلی« کرده است.اولین نمونه از گونه جهش یافته ویروس 
کرونا، که ابتدا در انگلیس مش��اهده شد، در ایالت کلرادوی 
آمریکا شناسایی شد. مقامات بهداشتی تایوان نیز نخستین 
م��ورد ابتال به نوع جدید کووی��د-19 را گزارش کردند.وزیر 
امور خارجه آلم��ان مقابله با پیامده��ای بحران همه گیری 
کرونا را مهمترین موضوع دوره ریاس��ت ۶ ماهه این کش��ور 
بر ش��ورای اروپایی دانس��ت. از سوی دیگر سخنگوی وزارت 

خارجه روس��یه با اشاره به تش��دید "جنگ واکسن ها" علیه 
مس��کو، سخنان مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در 
تش��بیه نامناسب مبارزه روس��یه با ویروس کرونا به فعالیت 
گروه تروریستی داعش، را نمونه بارز رقابت ناعادالنه دانست. 
"ماریا زاخارووا" سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه 
اعالم ک��رد که اظهارات "جوزپ بورل" مس��ئول سیاس��ت 
خارج��ی و امنیت��ی اتحادیه اروپا که تالش های روس��یه در 
مبارزه با بیماری همه گیر کووید-19 را با فعالیت های گروه 
تروریستی "داعش" )که فعالیت آن در روسیه ممنوع است( 
مقایس��ه کرد، نمونه ای از رقابت ناعادالنه علیه واکسن های 
روسی علیه ویروس کرونا است.زاخارووا با اشاره به این واقعیت 
که "جنگ واکس��ن ها" در حال رش��د است که این جنگ با 

انتش��ار اطالعات نادرست یا تحریف عمدی اطالعات همراه 
است، افزود: »مقامات مس��کو از پیوستن رئیس دیپلماسی 
اتحادیه اروپا به این عمل شگفت زده شده است. آقای بورل 
در وبالگ خود تالش کرده تا توازن کاماًل نامناس��بی را بین 
تالش روسیه برای مبارزه با بیماری کووید-19 و فعالیت های 
غیرقابل توجیه گروه تروریس��تی داعش ترسیم کند. ضمن 
اینکه وی در این راس��تا از "اطالعات جعلی" برخی رسانه ها 
و خبرنگاران روس��ی اس��تفاده کرده که اص��اًل موثق و قابل 
اطمینان نیستند.« خبر دیگر از تنش ها میان روسیه و غرب 
آنکه وزارت خارجه روسیه با احضار سفیر انگلیس او را از قرار 
گرفتن نام شماری از اتباع این کشور در فهرست سیاه ورود 

به روسیه مطلع کرد.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

سیاست ترور یکی از مولفه های رفتاری نظام سطه و عقبه 
آن رژیم صهیونیس��تی اس��ت. نمود عینی این تروریس��م 

دولتی را در ترور فرماندهان و رهبران مقاومت فلس��طین 
و لبنان همچون شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی، عباس 
موس��وی و ... می توان مش��اهده کرد که با اقدام مستقیم 
صهیونیس��ت ها و حمایت های غرب و سکوت سازمان ملل 
صورت گرفته اس��ت. آمریکایی ها نیز یدی طوالنی در این 
عرصه دارند که ترور بزرگان مقاومت همچون احمد ش��اه 
مس��عود فرمانده ب��زرگ مجاهدین افغانس��تان و نیز ترور 
س��ردار س��لیمانی و ابو مهدی المهندس نم��ودی از این 
رفتارها اس��ت. نکت��ه قابل توجه آنکه دش��منان مقاومت، 
منطقه و جهان اس��الم ب��ر این تصور بوده ان��د که با ترور 
فرمانده��ان و رهبران مقاومت می توان��د در برابر مقاومت 
مانع تراشی نمایند حال آنکه نگاهی به تحوالت چند دهه 
اخیر نکاتی دیگر را آش��کار می س��ازد. به عنوان نمونه با 

شهاد اجمد شاه مس��عود نه تنها مقاومت افغانستان پایان 
نیاف��ت بلکه لش��کر فاطمیون پا به عرص��ه وجود نهاد که 
در مبارزه با تروریس��م و حمایت از حرم در س��وریه، جان 
فش��انی ها کرده و نام خود را به عنوان یکی از پیش��گامان 

مبارزه با تروریسم و مدافع حرم به ثبت رساندند. 
در لبنان نیز پس از ترور ش��هید عباس موس��ی دبیر کل 
س��ابق حزب اهلل، افرادی همچون س��ید حس��ن نصراهلل و 
فرماندهان بزرگ مقاومت مانند ش��هید بدرالدین ، شهید 
مغنی��ه و... پا به میدان نبرد نهادند و توانس��تند از س��ال 
2000 تا به امروز شکس��ت های س��نگینی را به دش��من 
صهیونیس��تی تحمیل نمایند و حتی در سوریه مبارزه ای 

ماندگار با تروریسم را رقم زدند. 
در فلس��طین نیز ش��هادت افرادی همچون ش��هید شیخ 

احمد یاس��ین، فتحی شقاقی و... نه تنها مقاومت را زمین 
گی��ر نکرد بلک��ه دهها گروه مقاومت ش��کل گرفت که در 
جنگ ه��ای 22، 8 و 51 روزه غزه شکس��ت را بر دش��من 
صهیونیس��تی تحمی��ل کردند. این مقاومت چنان ریش��ه 
گرفته که این روزها رزمایش مشترک 12 گروه فلسطینی 
برگزار می شود. در یمن نیز ترور و شهدت حسین الحوثی 
در س��ال 2004 نه تنها مقاومت یمن زمین گیر نشد بلکه 
امروز جهان ش��اهد مقاومت هم��ه جانبه انصاراهلل در برابر 
ائتالف سعودی و آمریکایی است بگونه ای که موازنه قدرت 
را به نفع مقاومت یمن تغییر داده است. این کارنامه بیانگر 
آن اس��ت تصورات عام��الن ترور فرمانده��ان مقاومت در 
توهمی هس��تند که هرگز تعبیر نخواهد شد و راه مقاومت 

همواره ادامه خواهد داشت. 

یادداشت

راه ادامه دارد

غرب نباید درباره سرنوشت بالروس تصمیم بگیرد
وزیر خارجه روسیه در یک مصاحبه با تکرار مخالفت مسکو با مداخالت 
خارجی در امور بالروس اعالم کرد، درباره سرنوش��ت بالروس مردم این 
کش��ور باید تصمیم بگیرند ن��ه غربی ها. »س��رگئی الوروف« از مواضع 
مداخله جویانه کش��ورهای غربی در امور کشورهای عضو اتحاد جماهیر 
ش��وروی سابق به ش��دت انتقاد کرد.»س��رگئی الوروف« که پیشتر بارها 
از دخال��ت  آمریکا و کش��ورهای غربی در امور بالروس انتق��اد کرده، در این 
مصاحب��ه اع��الم کرد که مردم ب��الروس باید درباره سرنوش��ت بالروس تصمیم 
بگیرند. در همین حال وزیر خارجه روسیه گفت: »دخالت خارجی در امور داخلی 
کش��ورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، از دیروز شروع نشده است. کافی است 
ک��ه کودتای فوریه 2014 و غصب با زور ق��درت در اوکراین را به خاطر بیاوریم 

)کودتایی( که مورد حمایت واشنگتن و بروکسل )اتحادیه اروپا( قرار داشت. 

خروج ناتو از افغانستان با تصمیم بایدن است
همزمان با افزایش خشونت و ترورها هدفمند در کابل، دبیر کل ناتو گفت 
که تضمینی وجود ندارد تا مذاکرات بین االفغانی و روند صلح افغاس��تان 
با موفقیت همراه باشد. »ینس استولتنبرگ« گفت تضمینی وجود ندارد 
که گفت وگوهای بین االفغانی و روند صلح افغاس��تان با موفقیت همراه 
باشد.دبیرکل ناتو که با یک رس��انه آلمانی گفت وگو می کرد، افزود: روند 
صلح افغانس��تان به شدت ش��کننده بوده و هیچ تضمینی برای موفقیت آن 
وجود ندارد. وی گفت وگوی بین االفغانی میان دولت افغانس��تان و طالبان را تنها 
راه پایان جنگ در این کشور دانست و تاکید کرد که ناتو از مذاکرات بین االفغانی 
به عنوان تنها راه ممکن برای پایان مناقشه در افغانستان حمایت می کند.دبیرکل 
ناتو در پایان خاطرنش��ان کرد: در ماه آوریل با دولت بایدن نشستی برگزار خواهد 

شد و تصمیم درباره خروج از افغانستان اتخاذ می شود.

تغییر نام خیابان فرودگاه بغداد به نام ابومهدی المهندس 
خیابان منتهی به فرودگاه بغداد یعنی محل ش��هادت سرداران مقاومت به 
نام شهید ابومهدی المهندس تغییر نام داده شد.کانال تلگرامی »صابرین 
نیوز« عراق و برخی رسانه های دیگر  از تغییر نام خیابان منتهی به فرودگاه 
بغداد به نام ش��هید »ابومهدی المهندس« خبر دادند. ش��هیدان س��ردار 
»قاسم س��لیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه ایران و ابومهدی المهندس 
بامداد سیزدهم دی 1398 در جریان حمالت هوایی به نزدیکی فرودگاه بغداد 
به شهادت رسیدند. »دونالد ترامپ« اذعان کرد که شخصا دستور ترور وی را صادر 
کرده بود. در آس��تانه آمادگی مردم عراق برای برگزاری مراس��م س��الگرد شهادت 
سرداران مقاومت، »حیدر علی نوری« عضو ناظر بر مرکز اطالع رسانی شورای عالی 
قضایی عراق هفته جاری خبر داد طی روزهای آینده درباره متهمان و عامالن حادثه 

ترور شهیدان سلیمانی و المهندس، قرارهای قضایی مناسبی صادر خواهد شد.

 چی�ن: اتحادیه اروپا در آس��تانه امضای قرارداد 
س��رمایه گذاری با چین با صدور بیانیه ای از دولت 
این کشور خواست ش��هروند-خبرنگار چینی و 12 
فعال طرفدار دموکراس��ی هنگ کن��گ را آزاد کند.

این بیانیه اتحادیه اروپا در شرایطی منتشر می شود 
که دو طرف پس از هفت س��ال مذاکرات دش��وار و 
ب��ا وجود نگرانی از عملک��رد چین در زمینه حقوق 
بش��ر و حقوق کارگران به امضای یک قرارداد مهم 

سرمایه گذاری نزدیک می شوند.

 کره جنوبی: ش��ماری از دستیاران ارشد رئیس 
جمه��ور ک��ره جنوبی به منظور کاهش فش��ارهای 
داخل��ی بر روی دولت، اس��تعفای خ��ود را تحویل 
دادند.کاخ آبی در این باره گفت، این مقامات دولت 
ک��ره جنوبی به منظ��ور کاهش فش��ارها بر رئیس 
جمهور که در چند حوزه داخلی تحت انتقاد شدید 

قرار دارد، درخواست استعفا کرده اند.

 عربستان: پادش��اه عربستان س��عودی با ارسال 
دعوتنامه ای به امیر قطر از وی خواس��ت تا در چهل 
و یکمین اجالس ش��ورای همکاری خلیج فارس در 
ریاض حضور پیدا کند.»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه 
سعودی با ارسال نامه ای به شیخ »تمیمم بن حمد آل 
ثانی« از وی خواست تا در اجالس ریاض که در تاریخ 

پنجم ژانویه 2021 برگزار می شود، شرکت کند.

 ترکی�ه: وزارت دف��اع ترکیه با بی��ان اینکه طی 
سال 2020، نیروهای مسلح این کشور حدود 200 
عملیات ضد تروریستی انجام دادند، اعالم کرد که در 
این عملیات ها بیش از س��ه هزار و پانصد تروریست 
از پ��ای درآمدند.  با احتس��اب دور جدید مبارزه با 
تروریسم، مجموع کلی تروریست هایی که تا کنون از 

پای درآمده اند به 30 هزار و 41۶ نفر رسید.

 کوب�ا: وزارت خارجه آمریکا طرحی را به منظور 
ق��رار دادن کوب��ا به فهرس��ت کش��ورهای »حامی 
تروریس��م« تهیه کرده و در اختی��ار مایک پامپئو 
وزیر خارجه این کش��ور قرار داده اس��ت. به نوشته 
»نیوی��ورک تایمز«، مقام های وزارت خارجه آمریکا 
طرح��ی را تهیه کردن��د که بر اس��اس آن کوبا به 

عنوان یک کشور حامی تروریسم شناخته شود.

کرونای انگلیسی شرایط بسیاری از کشورها را بحرانی کرده است 

قربانیان ناتمام پنهان کاری لندن 
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بازداشت ۵۰۰ کودک 
فلسطینی در سال 2۰2۰

یک مرکز حقوقی فلسطینی ویژه رسیدگی به امور 
اس��را فاش کرد رژیم صهیونیستی در سال 2020 
میالدی 4۷00 فلس��طینی از جمله 550 کودک و 

118 زن را بازداشت کرده است.
اس��را در س��ال 2020 به دلی��ل بی توجه��ی رژیم 
صهیونیس��تی ، بدترین وضعیت را از نظر بهداشتی 
داش��تند، ورود ویروس کرونا به زندان ها تسهیل شد 
و 140 اس��یر فلس��طینی به آن مبتال شدند؛ عالوه 
اینکه بسیاری از اسرا به بیماری هایی نظیر سرطان و 
حمالت قلبی مبتال شدند. از نظر تعداد بازداشتی ها، 
قدس با 2000 بازداش��تی در س��ال 2020 در رتبه 
اول قرار دارد و 42 درصد از میزان کل بازداش��تی ها 
را ب��ه خود اختصاص داده؛ پس از آن الخلیل با ۷00 
بازداشتی در رتبه دوم قرار دارد. خبر دیگر آنکه هنیه 
رئیس دفتر سیاس��ی حماس و برخی دیگر از سران 
گروه های مقاومت تصریح کردند، برگزاری رزمایش 
»الرکن شدید« بر اتحاد میدانی به عنوان گزینه ای 
راهبردی تأکید می کند.»اسماعیل رضوان« از اعضای 
ارشد جنبش حماس نیز به شبکه »المسیره« گفت، 
پیام اول رزمایش مذکور برای دشمن صهیونیستی 
است مبنی بر اینکه مقاومت برای پاسخ به هر تجاوز 
یا حماقت صهیونیس��تی آماده اس��ت. در هراس از 
مقاومت ارتش صهیونیس��تی قص��د دارد به منظور 
حف��ظ آمادگی خود همزمان با برگ��زاری رزمایش 
نیروهای مقاومت، رزمایش دو روزه ای را در »جوالن 

اشغالی سوریه« و »عسقالن« برگزار کند.
این در حالی اس��ت که در حوزه سیاسی این رژیم 
نیز پیمایش افکارسنجی جدید در فلسطین اشغالی 
نشان می دهد در صورتی که انتخابات سراسری در 
حال حاضر برگزار شود، کرسی های حزب نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با سقوط 10 پله ای 

مواجه می شود.

ورود کابینه دولت مستعفی 
به یمن در میان انفجار

مناب��ع خبری گ��زارش دادند که همزم��ان با ورود 
کابین��ه جدید دولت مس��تعفی یمن ب��ه فرودگاه 
عدن )جنوب(، در این فرودگاه چند انفجار به وقوع 

پیوسته است.
 منابع خبری، گزارش دادند که همزمان با رسیدن 
اعض��ای کابین��ه جدی��د دولت مس��تعفی یمن به 
فرودگاه عدن، در این ش��هر صدای انفجار به گوش 
رس��یده است.شبکه »الجزیره« به نقل از »رویترز« 
گ��زارش داد که همزمان با ش��نیده ش��دن صدای 
انفج��ار، ص��دای تیران��دازی نیز به گوش رس��یده 
اس��ت.برخی منابع به الجزیره گزارش دادند که در 
پی این انفجار، چند تن کش��ته و مجروح شده اند.

خبرگ��زاری »اس��پوتنیک« نیز در ای��ن خصوص 
گ��زارش داد ک��ه در پی این انفجار، 5 تن کش��ته 
و 20 نفر دیگر مجروح شده اند.ش��بکه »المیادین« 
نیز به نقل از خبرنگار خود در یمن گزارش داد که 
این انفجار ده ها کش��ته و زخمی بر جای گذاش��ته 
اس��ت.کابینه جدید؛ اما غیرقانونی »عبدربه منصور 
هادی« رئیس  دولت مس��تعفی یمن، روز شنبه، در 
ریاض )پایتخت عربستان سعودی( سوگند یاد کرد 
و پس از آن، هادی خواستار تکمیل عملیات خروج 
نیروها و جمع آوری س��الح بر اس��اس توافق ریاض 
شد. خبر دیگر آنکه سخنگوی رسمی شرکت نفت 
یمن خبر داد که ائتالف متجاوز س��عودی-اماراتی، 
پس از توقیف 2۶0 روزه یک کشتی این کشور، آن 
را آزاد کرده اس��ت.خبر دیگر آنکه وزیر بهداش��ت 
یمن با اش��اره به اوضاع انس��انی در این کش��ور در 
نتیجه حمالت متجاوزان سعودی، گفت: کسی که 
در بمباران های س��عودی کشته نش��ود، از کمبود 
اقالم دارویی حتما می میرد. این مقام یمنی افزود: 
کس��ی که در بمباران های سعودی کشته نشود، از 

کمبود اقالم دارویی حتماً می میرد. 

خدمات مالی اوباما 
به القاعده 

یافته ه��ای گزارش جدیدی نش��ان می دهد، آژانس 
بشردوس��تانه غیرانتفاع��ی »ورل��د وی��ژن یونایتد 
اس��تیتس« در س��ال 2014 با تأیید دولت اوباما و 
بر خالف رویه اس��تاندارد با آژانس امداد اس��المی 
)ISRA( داد و س��تد انج��ام داد و بودجه دولت را 
برای سازمانی که به دلیل ارتباط با تروریسم تحریم 
شده بود، ارسال کرد.این تحقیقات نشان داد، آژانس 
ورل��د ویژن مطلع نبود که آژانس امداد اس��المی از 
سال 2004 و بعد از انتقال حدود پنج میلیون دالر 
ب��ه گروه مکت��ب الخدمات که پی��ش از القاعده به 
دست اسامه بن الدن کنترل می شد، از سوی آمریکا 
تحریم ش��ده است.چاک گرسلی در بیانیه ای گفت: 
ورلد ویژن برای کمک به مردم نیازمند در سراس��ر 
جهان کار می کند و این کاری قابل س��تایش است. 
گرچه ش��اید نمی دانس��ته که این گروه در لیس��ت 
تحریم هاس��ت یا به دلیل وابستگی به تروریسم در 
این لیست قرار گرفته اما باید اینطور می بود. جهل 
و بی خبری نمی تواند بهانه باشد. تغییرات در فرایند 
بررسی ورلد ویژن می تواند اولین گام مناسب باشد 
و من برای ادامه این فرایند امیدوارم.این تحقیقات 
بعد از انتش��ار مقاله ای در نشنال ریویو مورخ ژوئیه 
2018 ب��ه جریان افتاد که در آن س��م وس��تروپ، 
مدیر دیده بان اسالمی انجمن خاورمیانه جزئیاتی از 
یافته هایی را ارائه داد و مشخص شد که دولت اوباما 
اختصاص 200 ه��زار دالر از پول مالیات دهندگان 
آمریکایی ب��ه آژانس امداد اس��المی را تایید کرده 
اس��ت. براساس نوشته وس��تروپ، مقام های دولتی 
آمریکا به طور ویژه اجازه اختصاص دس��ت کم 115 
هزار دالر را پس از آن صادر کردند که متوجه شدند 
که آن یک س��ازمان تروریس��تی است. ترامپ بارها 
تاکید کرده بود که داعش توسط دولت اوباما ایجاد 

و تقویت شده است. 

افشای ابعاد جدید انفجار 
بندر بیروت

نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان فاش کرد، بر 
اس��اس گزارش »اف بی آی« میزان نیترات آمونیوم 
منفجر ش��ده در بندر بی��روت کمتر از میزان اعالم 

شده بوده و مشخص نیست مابقی آن کجاست.
»حسان دیاب« نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان 
گف��ت، اداره تحقیقات فدرال آمری��کا »اف بی آی« 
میزان نیترات آمونیوم منفجر ش��ده در بندر بیروت 
در چهارم آگوس��ت گذشته را 500 تن تخمین زده 
اس��ت.پیش تر رسانه ها و برخی مقامات لبنانی اعالم 
کرده بودند، این انفجار مهیب ناشی از ذخیره کردن 
2۷00 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت بوده است.
در انفجار مهیب بندر بیروت بیش از 190 تن کشته 
و ۶500 نفر زخمی شدند و این انفجار خسارت های 

زیادی تا شعاع چند کیلومتری بر جای گذاشت.
خب��ر دیگر از لبنان آنکه خبرگزاری ملی لبنان از زد 
و خورد بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی مقابل 
دانش��گاه آمریکایی در بیروت خبر داد.دانش��جویان 
مخالف��ت خود را با دالر 3900 لی��ره ای اعالم کرده 
و خواس��تار حفظ نرخ 1515 لیره شدند زیرا افزایش 
نرخ دالر باری ب��ر دوش خانواده ها متحمل می کند 
و دانش��جویان نمی توانند تحصیالت خود را در سایه 
ش��رایط بد اقتص��ادی ادامه دهند. خب��ر دیگر آنکه 
خبرگزاری ملی لبنان از شنیده شدن صدای شلیک 
چندین گلوله توپخانه سنگین در داخل مزارع اشغالی 
»شبعا« واقع در جنوب این کشور خبر داد.خبرگزاری 
ملی لبنان گزارش داد که صدای شلیک این گلوله ها 
در روستای اطراف مزارع شبعا نیز شنیده شده است.

شلیک گلوله های توپ به دلیل رزمایش نظامی  ارتش 
رژیم صهیونیستی در داخل مزارع اشغالی شبعا است. 
این رزمایش  نظامی رژیم صهیونیستی یک روز پس 
از نخستین مانور نظامی مشترک گروه های مقاومت 

فلسطین صورت گرفته است.


