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یادداشت
لبنان :فراکســیون «التنمیه و التحریر» لبنان،
نبیــه بری را بــه عنوان نامزد خود برای ریاســت
پارلمان معرفی کرد.فراکسیون «التنمیه و التحریر»
(توسعه و آزادسازی) رئیس خود «نبیه بری» (۸۴
ساله) را برای نامزدی ریاست پارلمان لبنان معرفی
و ابراز امیدواری کرد که دیگر نمایندگان نیز از این
نامزدی حمایــت کنند.نبیه بری برای اولین بار در
سال  ۱۹۹۲ریاست پارلمان لبنان را بر عهده گرفت
و از آن زمان تا کنون شش دور متوالی عهدهدار این
مسؤولیت بوده اســت.انتخابات پارلمانی لبنان که
یکشــنبه ( ۲۵اردیبهشت) برگزار شد ( )+و پس از
آن باید تکلیف انتخاب رئیس پارلمان ،نخستوزیر
و رئیسجمهور این کشور مشخص شود.
فرانســه« :امانوئل ماکــرون» رئیس جمهور
فرانسه با «محمد بن ســلمان» ولیعهد عربستان
ســعودی تلفنی گفتوگو کرد.ریاســت جمهوری
فرانســه در بیانیهای اعالم کرد کــه ماکرون و بن
ســلمان در این گفتوگوی تلفنی خواستار اجرای
اصالحــات ســاختاری در لبنان در پــی برگزاری
انتخابات پارلمانی در این کشــور ،شــدند.ماکرون
و بن ســلمان در ایــن تماس تلفنــی بر ضرورت
اجرای اصالحات ســاختاری الزم برای ایجاد رونق
و شــکوفایی در این لبنان تأکید کردند.به نوشــته
روزنامه «رأی الیوم» ،ماکرون و ولیعهد ســعودی
همچنین بــر تمایل خود برای تــداوم هماهنگی
جهت حمایت از ملت لبنان تأکید کردند.
عربســتان :دادگاه عالی عربســتان سعودی
حکم اعدام «صادق مجیــد ثامر» و «جعفر محمد
ســلطان» دو جوان بحرینی را که چند ســال در
زندانهای سعودی تحت بازداشــت قرار داشتند،
صــادر کرد.بنابر گزارش وبگاه «االبدال» ،پیشــتر
دادگاه تجدیدنظر عربستان ســعودی حکم اعدام
ایــن دو جوان بحرینــی را در تاریخ یازدهم ژانویه
ســال ۲۰۲۲تأیید کــرده بود و ایــن حکم برای
تأییــد نهایی به دادگاه عالی ســعودی ارجاع داده
شــد.مقامات ســعودی این دو جــوان بحرینی را
در ماه می ســال  ۲۰۱۵بازداشــت کرده بودند و
به ادعــای قاچاق مواد منفجره آنهــا را به اعدام
محکوم کردند.
بحرین :منابع خبری گزارش دادند صدها نفر از
مردم بحرین پس از  6ســال ممنوعیت و سرکوب،
نماز جمعه را در مسجد امام صادق(ع) برپا کردند.
مردم بحرین پس از شش سال سرکوب و ممنوعیت
باالخره روز گذشــته نماز جمعه خود را در مسجد
امام صادق (ع) الدراز به امامت عالمه شــیخ «علی
الصددی» برگــزار کردند.طبق این گزارش ،صدها
شهروند بحرینی بهرغم گرمای شدید هوا به منظور
اقامه در این مسجد حضور پیدا کردند.
افغانســتان« :ذبیحاهلل مجاهد» ســخنگوی
طالبان در واکنش به نشســت شــماری از رهبران
سیاسی افغانســتان در ترکیه برای مقابله با هیئت
حاکمه افغانســتان گفت کــه «طالبان در برابر هر
جریانی که برای برهــم زدن نظام کنونی و امنیت
افغانستان ایجاد شود ،میایستد» .وی با بی نتیجه
خوانــدن این تالشهــا افزود که این سیاســیون
در گذشــته امتحان خود را دادهانــد و دیگر نباید
تجربههــا و تالشهای شکســت خــورده خود را
تکرار کنند.

نیمچه گزارش
سایه تظاهرات ضد سرمایهداری
بر اجالس «داووس»
معترضــان به نظــام ســرمایه داری در آســتانه
اجالس ســاالنه مجمع جهانــی اقتصاد در داووس
ســوئیس تظاهرات برپا کردند و با نیروهای پلیس
درگیر شدند.
 معترضان ضد نظام ســرمایهداری همانند سالهای
گذشــته ،در اعتراض به برگزاری اجالس ســاالنه
مجمع جهانی اقتصادی موسوم در آستانه برگزاری
این اجــاس در تفرجــگاه «آلپایــن» داووس در
ســوئیس که از دیروز آغازشد ،تظاهرات برپا کردند
که در نهایت به خشــونت کشــیده شد.خبرگزاری
رویتــرز در این خصوص گزارش کــرد ،دهها نفر از
معترضان ضدسرمایهداری جمعه در آستانه نشست
ساالنه مجمع اقتصادی جهان ( )WEFدر تفریحگاه
آلپایــن داووس که از دیروز آغاز شــد ،با نیروهای
پلیس در شــهر «زوریخ» ســوئیس درگیر شدند.
اعتراضات علیه نظام سرمایهداری و اجالس اقتصادی
در داووس یک رویداد مرســوم غیرقانونی است که
تحت عنوان «در هم شکســتن مجمــع اقتصادی
جهان» هرساله قبل از گردهمایی نخبگان سیاسی
و اقتصادی جهان در فاصل ه  120کیلومتری با قطب
ش رسانهها،
مالی سوئیس برگزار می شود.طبق گزار 
نیروهای پلیس شــهر زوریخ با اســتفاده از اسپری
فلفل و گلولههای پالستیکی تالش کردند تا جمعیت
معترضان را متفرق کنند.یکی از گروههای معترض
با دعوت از مردم برای شرکت در اعتراض علیه نظام
سرمایهداری بر روی وبسایت خود نوشت« :مجمع
اقتصادی جهان و ســوئیس تــاش میکنند تا به
قدرتمندان این جهان یک سرزمینی آرام ارائه دهند
تــا بتوانند تبادل نظر کننــد و بدون مزاحمت خود
را به عرضه نمایش بگذارند .الزم اســت که آرامش
را در ســرزمین آنها برهــم زد و علیه عملکرد نظام
سرمایهداری اقدام کرد».

چرایی یک تحریم
فرامرز اصغری

بیســت و نهم اردیبهشت وزارت خزانه داری آمریکا اعالم
کــرد که تحریم هایــی را علیه  ۶فرد و  ۸نهــاد به بهانه
کمک به تامین مالــی فعالیت های حزب اهلل لبنان وضع
کرده اســت.در بیانیه صادره از ســوی وزارت خزانه داری
آمریکا در این خصوص آمده اســت :امــروز دفتر کنترل
دارایــی های وزارت خزانــه داری ( ،)OFACاحمد جالل
عبداهلل تاجر لبنانی و تســهیل کننــده مالی حزب اهلل را
به همــراه  ۵فرد مرتبط با وی و نیز  ۸شــرکت در عراق

گزارش

و لبنــان را هدف تحریم های خود قــرار دادیم .حال این
سوال مطرح است که چرا این اقدام از سوی آمریکا صورت
گرفته اســت؟ اقدام امریکا علیــه جبهه مقاومت از جمله
حزب اهلل لبنان بــه امری طبیعی در عرصه جهانی مبدل
شده اســت اما اجرای این تحریم ها در مقطع کنونی می
تواند برگرفته از تحوالت اخیر لبنان باشد .لبنان در حالی
انتخابات پارلمانی برگزار کرد که بر اســاس گزارش های
منتشــره جنبش امل ،حــزب اهلل و جریان ازاد میهنی به
عنوان ارکان مقاومت توانســتند اکثریت آرا را به دســت
آورند و جریانهای مســتقل نیز رویکری مقاومتی دارند.
این مسئله برای آمریکا و شرکای غربی ،عبری و عربی انها
کــه میلیاردها دالر علیه مقاومت در لبنان هزینه کردهاند
بســیار سنگین بوده است .لذا با رویکرد به تحریم در کنار
تلخ کردن کام مردم از حضور در انتخابات به دنبال ایجاد

فضای رعب و وحشــت و در نهایت دور ســاختن لبنانی
از تشــکیل دولت با محوریت مقاومت اســت .این رویکرد
کاسبکارانه از تحریمها زمانی اشکارتر میشود که پیش از
انتخابات نیــز وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم دو تاجر
لبنانــی به ظن حمایت از حزباهلل خبــر داد که به گفته
آن از حــزباهلل لبنان حمایــت میکنند.این وزارتخانه با
انتشــار پیامی در توییتر در این باره نوشت :دفتر کنترل
داراییهای خارجی (« )OFACعلی ســعاده»و «ابراهیم
طاهــر» ،دو تن از حامیان مالــی اصلی حزباهلل فعال در
کشور گینه را شناسایی و آنها را به موجب فرمان اجرایی
م کرده است.
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 18ژانویه نیز واشنگتن سه تاجر لبنانی به نامهای «عادل
دیاب»« ،علــی محمد داون» و «جهاد ســالم عالمه» و
همچنین یک شرکت گردشگری وابسته به آنها که مستقر

در لبنان است را به اتهام ارتباط با حزباهلل تحریم کرد و
مدعی شد که فعالیت آنها تسهیل مبادالت مالی برای این
گروه و سوء اســتفاده از منابع مالی در شرایطی است که
لبنان با بحران مواجه است.
مجموع این رفتارها از ســوی آمریکاییها نشان میدهد
که ریشــه اقدامات آنها در لبنان اقدام علیه مقاومت است
چنانکه در روزهای اخیر نیــز از محورهای دیدار مقامات
ســعودی و صهیونیســتها با مقامــات آمریکایی در این
چارچوب بوده اســت .به عبارتــی دیگر میتوان گفت که
آمریکای ناتــوان در تقابل نظامی بــا مقاومت رویکرد به
تحریــم را تنها حربه باقی مانده بــرای نمایش قدرت در
برابر مقاومت میداند حال آنکه این رویکرد خود ســندی
بــر ناتوانی آن در برابر مقاومت اســت که هر روز با اقبال
بیشتر مردمی همراه میشود.

همزمان با سفر رئیس جمهور ایاالت متحده به کره جنوبی و فیلیپین صورت گرفت

استقبال از بایدن با تظاهرات ضدآمریکایی

ساکنان پایتخت کره جنوبی در اعتراض به سفر جو بایدن
رئیسجمهور آمریکا ،در ســئول تجمــع کردند در حالی
که مردم فیلیپین نیز در آســتانه ســفر وی تظاهرات ضد
آمریکایی برگزار کردند که با سرکوب پلیس همراه شد.
در حالی کــه جو بایدن رئیسجمهــور آمریکا به منظور
تقویت روابط این کشــور با کــره جنوبی وارد پایتخت این
کشور شد ،معترضان کرهای علیه این سفر تجمع اعتراضی
ترتیب دادند.بنا بر گزارش منابع رســانهای از قبیل شبکه
«ســیجیتیان» خبر دادند« :جو بایــدن رئیسجمهور
ایــاالت متحــده  ۲۰می ( ۳۰اردیبهشــت) بــرای اولین
دیدار خــود با «یون ســوک یــول» رئیسجمهور جدید
کره جنوبی وارد این کشــور شــد».طبق ایــن گزارشها،
ســاکنان ســئول پایتخت کره جنوبی را برای اعتراض به
بایدن یــک تظاهرات خودجوش ترتیــب دادند.معترضان
کرهای تاکید کردند که دولــت آنها نباید همکاری نظامی
ایاالت متحده و کره جنوبی و برخی استراتژیهای نظامی
تهاجمی را تشــدید کند و باید بــه دنبال صلح و همکاری
باشد.رئیسجمهور کره جنوبی روز گذشته در سئول با جو
بایدن همتای آمریکایی دیدار غیررسمی داشت و دو طرف
از یک شرکت سازنده تراشه وابسته به «سامسونگ» دیدن
کردند .روسای جمهور دو کشور سخنرانی کوتاهی هم در
این شــرکت انجام دادند.رئیس جمهــور آمریکا در بیانیه
مشــترک با همتای کره جنوبی گفت ،واشنگتن در صورت
لزوم با سالح اتمی از سئول دفاع خواهد کرد.دولت بایدن
همچنین اســتقرار «امکانات راهبردی» در کره جنوبی را
وعده داد که هواپیماهای بمبافکن ،زیردریاییهای موشک
انداز و ناو هواپیمابر را شامل میشود اما این امکانات را در
صورت ضرورت داشتن جهت بازدارندگی علیه پیونگیانگ
به ســئول تحویل خواهــد داد.در این بیانیه آمده اســت
بایــدن و یون نســبت به خلع ســاح اتمی کره شــمالی
متعهد هستند و مدعی شدند که همچنان از دیپلماسی با
پیونگیانگ استقبال میکنند .نظامیگری آمریکا در شرق
آسیا در حالی صورت میگیرد که همزمان رسانه آمریکایی
خبر داد ،احتمال باقی ماندن صد هزار نظامی این کشــور

بــرای «آینده قابل پیشبینی» در اروپا به منظور مقابله با
تهدید روسیه» وجود دارد.طبق گزارش «سیانان» ،قبل
از حمله روسیه به اوکراین  ۶۰هزار نیروی نظامی آمریکایی
در مجموع در اروپا حضور داشــتند و در حال حاضر تعداد
نظامیان آمریکایی به حدود  ۱۰۰هزار افزایش یافته است.
در ادامه این رویکرد توســعه طلبانه و ضد روســی ،رئیس
جمهــور آمریکا در نامهای به همتای جمهوری آذربایجانی
خود از آمادگی این کشور برای کمک به تعامل دیپلماتیک
بین باکــو و ایروان خبر داد.به نوشــته خبرگزاری «آرمنا
پرس» به نقل از رســانههای جمهــوری آذربایجان« ،جو
بایدن» رئیس جمهور ایاالت متحده در بخشی از این نامه
که به مناسبت روز استقالل جمهوری آذربایجان بود ،گفت:

بیتعهدی قدرتهای بزرگ در تامین نیازهای غذایی کشورهای فقیر همچنان قربانی میگیرد

 ۱۸میلیون آفریقایی در آستانه گرسنگی

در حالی کشــورهای بزرگ از اجرای تعهدات مالی خود
در تامین نیازهای غذایی کشورهای فقیر به بهانه جنگ
اوکراین خودداری میکنند که دفتر ســازمان ملل برای
هماهنگی امور بشــر دوســتانه در گزارشــی اعالم کرد
که  ۱۸میلیون نفر در منطقه ســاحل آفریقا در آستانه
گرسنگی قرار دارند.
به گفته ســازمان ملل گرســنگی در جهان به باالترین
ســطح خود از سال  ۲۰۱۴تاکنون رسیده است .مارتین
گریفیتس رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و
هماهنگ کننده امداد اضطــراری ،گفت :کل خانوادهها
در ساحل در آستانه قحطی هستند .اگر ما اکنون اقدام
نکنیم ،مردم جان خود را از دســت خواهند داد .انتظار
میرود در ســاحل  ۷.۷میلیون کودک زیر پنج سال از
ســوءتغذیه رنج ببرند که  ۱.۸میلیون از آنها به شدت
دچار سوء تغذیه هســتند .گریفیتس افزود :مجموعهای
از عوامــل از جمله خشــونت ،ناامنی ،فقر گســترده و
قیمتهای بیســابقه مواد غذایی ،سوءتغذیه را تشدید
کرده و بقای میلیونها نفر را با خطر مواجه میکند.
به گفته سازمان ملل ،وضعیت گرسنگی در بورکینافاسو،
چاد ،مالی و نیجر به ســطح هشــدار رسیده است و در
صــورت عدم اقدام به موقع در ایــن مناطق ،تقریبا ۱.۷
میلیون نفر با ســطوح اضطراری ناامنــی غذایی مواجه
خواهند شــد .آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل

متحد روز پنجشــنبه در نشســت شــورای امنیت این
ســازمان درباره امنیت غذایی به ریاست آنتونی بلینکن
وزیر امور خارجه آمریکا که کشورش ریاست دورهای این
شــورا را در ماه جاری میالدی بر عهده دارد ،اظهار کرد:
در سراسر جهان ۴۹ ،میلیون نفر در  ۴۳کشور در سطح
اضطراری گرســنگی هســتند و اکنون جنگ اوکراین،
جنبه وحشــتناک جدیدی به گرســنگی جهانی داده و
ال به صادرات
حمله روسیه به همسایه خود (اوکراین) عم ً
مواد غذایی این کشور پایان داده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل ،جنگ در اوکراین موجب
شــده اســت قیمت مواد غذایی در سراســر جهان به
باالترین ســطح برســد .یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون نفر
در جهان که یک سوم آنها زیر خط فقر به سر میبرند،
به شــدت در معرض کمبود و قطع مواد غذایی ،انرژی
و سیستمهای مالی هســتند که منجر به افزایش فقر و
گرسنگی بیشتر میشود ۳۶ .کشور برای تأمین و واردات
بیش از نیمی از گندم مورد نیاز خود بر روی روســیه و
اوکراین حســاب میکنند که شامل برخی از فقیرترین
و آسیب پذیرترین کشــورهای جهان هستند .در آغاز
ســال  ۲۰۲۲حدود  ۲۷۶میلیون نفر در سراسر جهان با
گرسنگی حاد مواجه بودند ،اما انتظار میرود در صورت
ادامــه درگیری در اوکراین ۴۷ ،میلیون نفر به این افراد
به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا افزوده شود.

«الکســاندریا اوکاســیو کورتز» ،نماینده کنگره آمریکا با انتقاد از جنایات رژیم
صهیونیســتی علیه فلسطینی ها گفت :نیروهای اســرائیلی «شیرین ابو عاقله»
خبرنگار شبکه الجزیره را با بودجه آمریکا به قتل رسانده اند.
این نماینده کنگره آمریکا گفت« :فکر میکنم برای ما واقعاً مهم است که ببینیم چه
اتفاقی برای شیرین ابو عاقله در فلسطین افتاد ،او به دست نیروهای اسرائیلی کشته
شــد – او خبرنگاری محترم و شــهروند آمریکا بود .ما نمیتوانیم اجازه دهیم این
حوادث با منابع مالی ما رخ دهد».او افزود« :دالرهای مالیاتی ما صرف این رخدادها
میشــود .ما حتی نمیتوانیم مراقبتهای بهداشتی را در آمریکا دریافت کنیم ،اما
در حال تأمین مالی آن هســتیم .باید در این مــورد حد و مرزی تعیین کنیم».او
همچنین به ســاختمان الجالء که دفاتر اسوشیتد پرس ،الجزیره و دفاتر اطالعاتی
حمــاس را در خود جای داده بــود و نیروی هوایی اســرائیل آن را طی عملیات

«ایاالت متحده آماده کمک به تشــدید تعامل دیپلماتیک
بین آذربایجان و ارمنســتان و کمک بــه آذربایجان برای
توســعه روابط اقتصــادی ،حمل و نقل و مــردم با مردم
اســت که به کل منطقــه قفقاز و خزر کمــک میکند تا
پیشــرفت کند».این اقدامات در حالی صورت میگرید که
در نظرسنجی آسوشیتدپرس ،محبوبیت بایدن به تنها 39
درصد رســیده که ناشــی از افزایش ناامیدی از اقتصاد و
نگرانیها دربــاره جهتگیری آمریکا در بین همحزبیهای
خود وی است.نظرسنجی آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات
روابــط عمومی نورک نشــان داد کــه محبوبیت بایدن به
پایینترین حد خود تا به امروز در دوران ریاستجمهوری
وی کاهش یافته که ناشــی از افزایش ناامیدی از اقتصاد و

نگرانیهــا در مورد جهتگیری آمریکا از درون حزب خود
بایدن اســت.این نظرسنجی نشان داد که تقریباً  ۲۰درصد
از بزرگســاالن بر این باورند که وضع اقتصاد خوب اســت،
در حالی که در ماه گذشــته  ۳۰درصــد چنین اعتقادی
داشتند .در میان دموکراتها ۳۳ ،درصد گفتند که آمریکا
در مسیر درستی پیش میرود که نسبت به  ۴۹درصد یک
ماه قبل کاهــش یافته بود.به گزارش وبگاه خبری «هیل»
وابســته به کنگره آمریکا ،بر اساس نظرسنجی روز جمعه،
میزان محبوبیت کلی بایدن در میان دموکراتها  ۷۳درصد
اســت .این میزان هرگز در اولین سال ریاستجمهوری او
بــه کمتر از  ۸۲درصد نرســیده بود .یکــی از ویژگیهای
ریاســتجمهوری دونالد ترامپ ســلف بایــدن ،تایید او
در میــان جمهوریخواهــان بود ،حتی در شــرایطی که
دموکراتها و مستقلها نمرات ضعیفی به او میدادند.
در این میان هم همزمان با نخستین تور آسیایی جو بایدن،
معترضان فیلیپینی در نزدیکی سفارت آمریکا در این کشور،
با پلیس درگیر شدند.براســاس گــزارش ای بی اس نیوز،
معترضان فیلیپینی از گروه های مختلف از سراســر کشور
گردهم آمده و به سمت سفارت آمریکا تظاهرات کردند.این
افراد نسبت به نظامیگری دولت آمریکا در منطقه اعتراض
داشته و با نیروهای پلیس مستقر در منطقه درگیر شدند.
در همین حال روســیه اعــام کرد ،رئیسجمهــور ،وزیر
خارجه ،رئیس ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا (ســیا) را
به همراه  960آمریکایی ممنوعالورود کرد.منابع رســانهای
در روسیه خبر دادند ،مسکو در واکنش به فشارها و مواضع
ضد روســی آمریکا  ۹۶۳تبعه واشنگتن را به فهرست افراد
ممنوعالورود اضافه کرد .روسیه نام جو بایدن ،رئیسجمهور،
هانتر بایدن پسر او ،لوید آستین وزیر دفاع ،آنتونی بلینکن
وزیر خارجه ،آلخاندرو نیکالس مایورکا وزیر امنیت داخلی
آمریکا را ممنوعالورود کرد.اقدام مســکو در شرایطی انجام
شــده که به دنبــال آغاز بحــران اوکراین ،دولــت آمریکا
تحریمهایی علیه والدیمیر پوتین رئیسجمهور روســیه و
برخی دیگر از مقامهای این کشــور اعمال و حتی اعضای
خانواده پوتین و سرگئی الوروف را هم تحریم کرد.

به بهانه حمایت نظامی از مولداوی صورت میگیرد

تقالی انگلیس برای گسترش جنگ اوکراین
در اقدامی که نشــانگر تقــای انگلیس برای توســعه
جنگ اوکراین اســت ،وزیر امور خارجه انگلیس از قصد
لندن برای ارســال تسلیحات مدرن به مولداوی به بهانه
حفاظت از آن در برابر تهدید حمله روسیه خبر داد.
طبق گزارش روزنامــه «تلگراف» به نقل از «لیز تراس»
وزیر امور خارجه انگلیس ،لندن میخواهد برای حفاظت
از مولداوی در برابر تهدید حمله روسیه ،تسلیحات مدرن
به این کشور بفرســتد .تراس در گفتوگو با این نشریه
انگلیسی مدعی شد والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه
مصمم به ایجاد «روســیه بزرگتر» است ،حتی با این که
حمله او به اوکراین به موفقیت ســریعی دســت نیافته
اســت.مولداوی که از جنوب غربی با اوکراین همســایه
است ،عضو ناتو نیست .تراس گفت که مذاکرات در حال
انجام اســت تا اطمینان حاصل شــود که دفاع مولداوی
میتواند از هرگونه حمله آینده جلوگیری کند.به نوشته
رویترز ،اگر طرحهای تراس به تصویب برسد ،اعضای ناتو
تســلیحات مدرنی را در اختیار مولداوی قرار میدهند و
تا جایگزین تجهیزات دوران شوروی شوند و به نیروهای
این کشور نحوه استفاده از آنها را آموزش میدهند .این
تحــرکات در حالی صورت میگیرد که انگلیس در درون
با مشکالت بسیاری همراه است چنانکه کارکنان سراسر
خطوط ریلی انگلیس که به شرایط کاری و دستمزد خود
معترض هستند ،قصد دارند تا در بحبوحه تورم بیسابقه

وقتی بایدن مردم کشورش را نیز قربانی منافع صهیونیستها میکند

شهادت ابوعاقله با چراغ سبز آمریکا
«نگهبان دیوارها» در می  ۲۰۲۱بمباران کرد ،اشــاره کرد و گفت« :یک ساختمان
متعلق به رســانهها سال گذشته بمباران شد .این حادثه نمیتواند بدون رضایت ما
اتفاق افتاده باشــد».این نماینده کنگره اظهارات معمول منتقدان را مبنی بر اینکه
بحث درباره اســرائیل تحت تاثیر معیارهای دوگانه و تمرکزی نارواست رد کرد و
گفت بودجه آمریکا چنین انتقادی را ثابت میکند.اوکاســیو کورتز گفت اعتقاد به
این که فلسطینیان «انسانهایی دارای حقوق بشر» هستند یهودی ستیزی خوانده
میشود که به گفته او ،خوار کردن یهودی ستیزی واقعی مانند موج اخیر جنایات

و افزایش هزینههای زندگی دســت از کار بکشــند .این
مساله باعث بروز نگرانیهای جدی در زمینه جابهجایی
کاال و خالی شــدن فقسه فروشــگاههای انگلیس شده
است .خبر دیگر آنکه آلمان و ایتالیا به شرکت های خود
اجازه دادند تا حسابی به روبل در «گازپروم بانک» برای
پرداخت به روبل و جلوگیری از قطع عرضه گاز ،باز کنند.
در حــوزه نظامی نیز وزارت دفاع روســیه اعالم کرد که
نیروهای مسلح این کشور یک اردوگاه آموزشی نیروهای
ویژه ارتش اوکراین را در منطقه اودسا تخریب کردند و
 ۲۷۰ملیگرای اوکراینی کشته شدند.سخنگوی وزارت
دفاع روســیه تصریح کرد« :نیروهــای واحد توپخانه و
موشک روســیه77 ،مرکز فرماندهی 602 ،مرکز تجمع
نیروی انســانی و تجهیــزات نظامی نیروهای مســلح
اوکراین از جمله یک اردوگاه آموزشی نیروهای عملیات
ویژه نیروهای مســلح اوکراین را با پرســنل نظامی در
نزدیکی دریاچه ساســیک در منطقه اودســا هدف قرار
دادند و  43واحد توپخانه و خمپاره را نیز تخریب کردند
و همچنین دو سکوی پرتاب راکت انداز چندگانه گراد،
 10انگار مهمات و یکسامانه دفاع هوایی بوک-ام 1را در
نزدیکی مایاکی خارکیف تخریب کردند» .رئیسجمهور
اوکراین نیز از کشــورهای جهان خواسته با امضای یک
توافق ،اموال روســیه را بلوکه کرده تا هزینه خســارات
جنگ اوکراین را از این داراییها پرداخت کنند.

ســازمان یافته علیه یهودیان در نیویورک است .خبر دیگر از فلسطین آنکه پانصد
زندانی اداری فلسطینی ضمن ادامه تحریم دادگاههای رژیم صهیونیستی خواستار
پایان دادن به سیاست بازداشت اداری شــدند.تحریم دادگاههای رژیم اشغالگری
موجب ســردرگمی در اداره زندانهای اشــغالی میشــود و به اطالع هیئتهای
خارجی که در هر دوره به بازداشتگاهها مراجعه میکنند میرسد ،این هیئتها در
نهایت موضوع بازداشت اداری را برجسته کرده و به اطالع افکار عمومی در سرتاسر
جهان میرســانند .از سوی دیگر در پی شــهادت یک نوجوان  ۱۷ساله در جنین
به ضرب گلوله نظامیان صهیونیســت ،گروههای مقاومت فلسطین بیانیهای صادر
کردند.گــردان جنین در ادامه این بیانیه اعــام کرد که اعضای این گردان ،تالش
نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی برای نفوذ به اردوگاه جنین از خیابان حیفا را ناکام
گذاشته و نظامیان صهیونیست را بشدت هدف تیراندازی قرار دادهاند.

