
 تونس: منابع قضایی تونســی به شــبکه خبری 
الجزیــره گفتنــد که یــک قاضی در این کشــور 
رهبر  الغنوشــی«  »راشــد  ممنوع الخروجی  حکم 
جنبــش النهضه تونس را در آنچه به عنوان پرونده 
»ســرویس مخفی« شناخته می شــود صادر کرد.
رئیس جمهــور تونس چند روز پیش بود که اعالم 
کرد، کمیته ای برای آماده سازی پیش نویس قانون 
اساســی یک جمهوری جدید از طریق گفت وگوی 

ملی تشکیل داده است.

 افغانستان: »مال برادر« معاون اول نخست وزیر 
طالبان با علما و بزرگان شــیعه افغانستان دیدار و 
گفت وگــو کرد.معاون نخســت وزیر طالبان در این 
دیــدار گفت: »آباد کردن افغانســتان مســئولیت 
مشترک تمام مردم این کشور بوده و آغوش امارات 
اســالمی برای تمامی شــهروندان باز اســت.«وی 
همچنین افزود کــه رفاه و ثبات اقتصادی مردم از 

اولویت های اصلی دولت موقت طالبان است.

 یمن: ســفیر یمن در دمشــق عیــد مقاومت و 
آزادسازی در لبنان را متعلق به یمنی ها نیز خواند و 
گفت: لبنان و یمن در مقابله با دشمن صهیونیستی 
ید واحده هستند.»عبداهلل علی صبری« سفیر یمن 
در دمشــق به مناســبت ســالروز عید مقاومت و 
آزادســازی در لبنان، در گفت وگو با العهد، تاکید 
کرد، حــزب اهلل و مقاومت لبنان هنگامی که ارتش 
رژیم اشــغالگر را متحمل شکست سنگینی کردند، 
در حالــی که ایــن ارتش خود را شکســت ناپذیر 
می خوانــد یعنی از هویت عربی صیانت کرده و نام 

لبنان و مسلمانان را باال بردند.

 آمریکا: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور جنجالی 
ســابق ایاالت متحده آمریکا در جریان ســخنرانی 
 )NRA( در گردهمایی ســاالنه انجمن ملی سالح
آمریــکا بار دیگــر از قصد خود برای شــرکت در 
متحده  ایاالت  ریاســت جمهوری ۲۰۲۴  انتخابات 

خبر داد.

 ترکیه: منابع رسانه ای صهیونیست، از دستگیری 
شهروند ۴۷ ســاله رژیم صهیونیستی که به همراه 
همســرش به شهر استانبول ســفر کرده بود، خبر 
دادند. وبگاه اســرائیلی »والال« با انتشــار این خبر 
نوشــت: خانواده فرد بازداشــت شده می گویند که 
موضوع دستگیری اشتباهی از سوی مقامات ترکیه 
اســت و وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز اعالم 
کرد: در جریان این موضوع قرار داریم. فرد دستگیر 
شــده، آزاد شد اما جزئیات بیشتری در این مرحله 

نمی توانیم ارائه دهیم.

تبعیض نژادی در ادارات انگلیس
پایگاه اینترنتی ایندیپندنت در گزارشــی نوشــت: 
نظــارت فزآینده در محــل کار به هشــدار هایی 
دامن زده اســت مبنی بر اینکه افراد سیاه پوست 
و آســیایی در انگلیس با خطر فزآینده تبعیض در 

محل کار مواجهند.
نظرســنجی انجام شده برای کنگره اتحادیه صنفی 
از ســوی بریتن تینکس، یک شرکت مشاوره ای، 
نشــان می دهد یک نفر از هر ســه نفر از کارکنان 
اقلیت )۳۳ درصد( گفتند بر همه فعالیت هایشــان 
در محل کار نظارت می شــود، این در مقایســه با 
کمتــر از یک نفر از هر پنج کارمند سفیدپوســت 
)۱۹ درصد( است.این مطالعه نشان می دهد حدود 
یک نفر از هر ۱۳ کارمند سیاه پوست و آسیایی )۸ 
درصد( گفتند بــر مکان دقیق و تحرکات آن ها در 
محل کار با اســتفاده از دستگاه ها و وسایل دستی 
یا پوشیدنی نظارت می شود. این در حالی است که 
فقط بر یک نفر از هر ۲۵ کارمند سفیدپوســت )۴ 

درصد( این نظارت وجود دارد.
نظــارت در محل کار شــامل نظارت بــر نامه های 
الکترونیکــی و تماس هــا، وب کم هــای رایانه های 
محل کار، ردیابــی این که یک کارمند چه زمان و 
چه میزان تایپ می کند، تماس های برقرار شــده و 
تحرکات کارمند است که با استفاده از دوربین های 
مداربسته و وســایل و دســتگاه های قابل ردیابی 

انجام می شود.
فرانســیس اوگردی از کنگره اتحادیــه صنفی به 
ایندیپندنــت گفت: نظارت بــر کارکنان طی همه 
گیری کرونا آغاز شــد و روشــن است که کارکنان 
ســیاه پوست، آســیایی و اقلیت ها بیشترین بار را 
متحمل می شــوند.جهش بی ســابقه شاخص تورم 
و افزایش افسارگســیخته هزینه هــای زندگی در 
انگلیس، جزیــره را در بدترین شــرایط اقتصادی 
نیم قرن گذشــته قرار داده است. این واقعیت که 
دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی شود و مقامات 
رســمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می دهند، 
مردم کشور را شوکه کرده است.شاخص نرخ تورم 
در انگلیس براســاس تازه ترین گــزارش اداره آمار 
ملی این کشور به ۹ درصد در ماه گذشته میالدی 
)آوریل( رســیده اســت. این رقم عــالوه براینکه 
باالترین میزان در ۴۰ سال گذشته بشمار می رود، 
در واقع یک جهــش دو درصدی را در عرض یک 

ماه نشان می دهد.
پیش از جنگ اوکراین پیش بینی می شــد که نرخ 
تورم با وجود فشــار های ناشی از برگزیت و بحران 
همه گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما 
حاال اقتصاددانان پیش بینی می کنند که نرخ تورم 
به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان ســال جاری 

میالدی به باالی ۱۰ درصد می رسد.

نیمچه گزارش

ششــم خردادمــاه چهارمین نشســت گفتگــوی امنیت 
منطقه ای با حضور کشــورهای ایران، روسیه، هند، چین، 
ازبکســتان، قزاقســتان و قرقیزســتان به میزبانی کشور 
تاجیکستان در شهر دوشــنبه پایتخت این کشور برگزار 
شــد. آنچه از ســوی حاضران در نشست مطرح می باشد 
از چند منظر قابل توجه اســت: نخست آنکه حاضران در 
نشســت تامین امنیت و ثبات افغانســتان را اصلی مهم و 
مشــترک عنوان نمودند. حقیقت آن است که از شهریور 

سال گذشته که نیروهای ناتو و آمریکا از این کشور خارج 
شــده اند تا به امروز غربی ها نه تنهــا به تعهدا خود برای 
امداد رســانی اقتصادی اقدام نکرده اند بلکه حتی با اعمال 
تحریــم و بلوکه کردن ۹ میلیارد دالر دارایی این کشــور 
زمینه ســاز تشدید بحران انســانی در این کشور شده اند 
چنانکه ســازمان ملل عنوان کرده اســت که بیش از ۲۰ 
میلیــون نفر از جمعتی ۳۸ میلیونی این کشــور در فقر و 
گرسنگی به ســر می برند. هر چند که مباحثی همچون 
تشکیل دولت فراگیر و تکالیف طالبان برای تامین امنیت 
و مطالبــات اجتماعی مردم اصلی مهم در رفع بحران های 
این کشور است اما تحریم ها و رفتارهای بحران ساز غرب 
عمــال مانعی جدی در رفع نیازهــای اقتصادی مردم این 

کشور است. 

الزم به ذکر اســت کــه طالبان در چارچــوب همگرایی 
منطقه ای اقدامــات قابل توجهی نیز صورت داده اســت 
که ممنوعیت کشت خشخاش، توســعه مناسبات مرزی 
با همســایگان و تاکید بر عدم تهدید امنیت همســایگان 
از خاک این کشــور نمودی از این رفتارهاست. دوم آنکه 
همســایگان تاکید دارند که غرب از یک سو در حال اعزام 
تروریســم به افغانســتان برای گرفتار ســازی منطقه در 
بحران امنیتی اســت و ا سوی دیگر سعی دارد تا با جنگ 
اوکراین و مشغول داشتن روســیه در جنگ از همگرایی 
میان همســایگان جلوگیری و حتی فضایی بحرانی را به 
حوزه اســیای مرکزی و قفقاز تحمیل نماید. ایجاد راهبرد 
مشترک منطقه ای در برابر یک جانبه گرایی آمریکا اصلی 
مهم و اساسی اســت که همسایگان بر آن تاکید و تحقق 

آن را اصلی مهم در رسیدن به اهداف منطقه ای می دانند. 
نکته مهم آنکه همســایگان افغانسنان اکثرا از حاضران در 
پیمان شــانگهای می باشند که توســعه همگرایی در این 
چارچوب می تواند به توسعه مناسبات میان طرفین منجر 

شود. 
به هر تقدیر می توان گفت که آنچه در اجالس تاجیکستان 
روی داد نمودی دیگر از همگرایی میان همسایگان بویژه 
در حوزه امنیتی اســت که می توانــد در حوزه اقتصادی 
نیز مــورد توجه قــرار گیرد. امــروز افغانســتان بحران 
تحمیلی به منطقه اســت کــه صرفا بــا همگرایی میان 
همســایگان رفع خواهد شــد هر چند که رویکرد طالبان 
 به تشــکیل دولت فراگیر نیز می تواند مولفه ای در تسریع 

این روند باشد. 

یادداشت

گزارش

وزارت دفاع روســیه  ضمن هشــدار درباره طراحی آمریکا 
برای بیماری های بیولوژیک در اوکراین، خواســتار تحقیق 
درباره فعالیت آزمایشگاه های بیولوژیکی آمریکا در نیجریه 

و شیوع آبله میمون از این کشور شد.
وزارت دفاع روســیه خواســتار تحقیق دربــاره فعالیت ۴ 
آزمایشــگاه بیولوژیکــی در نیجریه که معتقد اســت آبله 
میمــون از آنجا شــروع شــده، اســت.»الیگور کریلوف« 
فرمانده نیروهای حمایت از حمالت شیمیایی و بیولوژیکی 
وابســته به نیروهای مســلح روســیه گفت: »بر اســاس 
گزارش منتشر شــده از سازمان بهداشــت جهانی، سویه 
غرب آفریقای آبله میمون از نیجریه شــروع شــده، جایی 
که آمریکا زیرســاخت های بیولوژیکــی در آنجا دارد«.بر 
اساس گزارش های منتشر شده، دست کم چهار آزمایشگاه 
بیولوژیکی وابســته به واشنگتن در نیجریه وجود دارد.این 
مقام روس از سازمان جهانی بهداشت خواست تا به تحقیق 
درباره فعالیت آزمایشــگاه هایی که آمریکا در ابوجا، وزاریا 
و والگــوس نیجریه دارد پرداختــه و نتایج آن را به اطالع 
جامعه جهانی برســاند. مــواردی از بیماری مربوط به آبله 
میمون قباًل فقط در میان افرادی که به آفریقای مرکزی و 
غربی سفر کرده اند، دیده شده است. اما طی هفته گذشته 
کشورهای انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، آمریکا، سوئد و 
کانادا مــواردی از ابتال به این بیماری را گزارش کردند که 
بیش تر در مردان جوانی اســت که به آفریقا سفر نداشتند.
وزارت دفاع روسیه خبر داد که آمریکا در حال کار بر روی 
۱۰ پروژه در اوکراین جهت شــیوع بیماری های خطرناک 
اســت.این مقام مســئول گفت: »به یادداشــت تهیه شده 

 ۲-UP توسط دفتر وزیر دفاع ایاالت متحده در مورد پروژه
برای بررسی عوامل بیماری زا و خطرناک در اوکراین توجه 
کنید. در این ســند آمده است که وظیفه اصلی این پروژه 
جمع آوری اطالعات در مورد ساختار مولکولی پاتوژن های 
شیوع یافته در اوکراین و ارسال نمونه ها به آمریکا است«.
کریلوف همچنین گفت که گزارش های مشابهی به عنوان 
بخشــی از پروژه UP-۱ با هدف مطالعه ریکتزیا )گونه ای 
باکتری( و سایر بیماری هایی که توسط بندپایان شیوع پیدا 

می کند، تهیه شده است.
به گفته وی، یک پروژه نیز با نام UP-۴ در مقیاس بزرگ 
در اوکراین برای بررســی امکان انتشــار عفونت از طریق 
پرندگان مهاجر اجرا شــده اســت. کریلوف گفت: »اسناد 
دریافتی نشــان می دهد که فقط برای دوره نوامبر ۲۰۱۹ 
تا ژانویه ۲۰۲۰، ۹۹۱ نمونه بیولوژیکی جمع آوری شــده 
است.«وی همچنین خاطرنشان کرد که در مجموع، روسیه 
 ،۳-UP( اطالعاتی در مورد اجــرای ده پروژه از این قبیل
UP ۶-UP-۸ و UP-۱۰( از ســوی آمریــکا دارد، در این 
پروژه ها بــر روی عوامل بیماری زای خطرناک که شــیوع 
آن ها تأثیرات اقتصادی دارد از جمله تب کریمه کنگو، تب 
شالیزار، التهاب مغزی منتقله از کنه و تب خوکی آفریقایی 
کار می شــود.وزارت دفاع روســیه همچنین تایید کرد که 
آزمایشگاه های بیولوژیکی اوکراین با شبکه ای تحت کنترل 
پنتاگــون برای کنترل جهانی شــیوع بیماری های عفونی 

مرتبط هستند.
خبر دیگر از جنگ اوکراین آنکه رومانو پرودی، نخست وزیر 
دو دوره ایتالیا و رئیس پیشــین کمیســیون اروپا در یک 

گفت و گو درباره تبعات ســنگین تحریم روســیه بر اقتصاد 
ایتالیا و آلمان هشــدار داد.در این میان سفارت روسیه در 
واشنگتن، تحریمهای آمریکا و اقمارش علیه روسیه را عامل 
اصلی تشدید بحران غذایی جهان خواند.»آناتولی آنتونوف« 
سفیر مســکو در واشنگتن تاکید کرد که بحران غذایی که 
طی سالهای گذشته آشکار شده به خاطر تحریمهای آمریکا 
و اقمارش علیه روســیه بدتر شده است. سفارت روسیه در 
بیانیــه ای در این زمینه گفت، این بحــران به دلیل اعمال 
تحریم های غیرقانونی توســط واشنگتن و دولتهای اقماری 
آن آن علیه روســیه تشدید شــده است.روسیه و اوکراین 
مجموعا نزدیک به یک سوم عرضه جهانی گندم را تشکیل 
می دهند. اوکراین همچنیــن صادرکننده عمده ذرت، جو، 
روغن آفتابگردان و روغن کلزا اســت. روسیه و بالروس نیز 
بیــش از ۴۰ درصد از صادرات جهانــی پتاس مواد مغذی 
محصول را تشــکیل می دهند.وزارت دفاع روســیه نیز در 
بیانیه ای اعالم کرد که در جریان عملیات روز گذشته ارتش 
این کشور، ۱۸ هواپیمای بدون سرنشین اوکراین سرنگون 
شــد و ۲۶۰ ملی گرای اوکراینی کشته شــدند. همچنین 
وزارت دفاع روســیه اعالم کرد که نیروی دریایی این کشور 
یک فروند موشــک کروز فراصوت »زیرکان« را با موفقیت 
از دریــای بارنتز به ســوی هدفی با فاصلــه تقریباً ۱۰۰۰ 

کیلومتری در دریای سفید شلیک کرده است.
در ایــن میان هم دبیر آژانس شــبکه گاز فــدرال آلمان 
گفت: در صورتــی که واردات گاز از روســیه کاهش یابد 
و یا متوقف شــود، میزان گاز ذخیره شــده کافی نخواهد 
بود.مقامات آلمان به شهروندان خود هشدار دادند که این 

کشور در صورت کاهش واردات گاز از روسیه یا قطع کامل 
گاز وارداتی از روســیه، با کمبود شدید گاز مواجه خواهند 
شد با توجه به این که مخزن ها و ذخیره سازی ها به اندازه 

کافی نیست.
در ایــن میان رزمایــش بزرگ ۱۵ عضو ناتــو در ۵ ژوئن 
به رهبــری ارتش آمریکا در حوزه دریــای بالتیک برگزار 
می شود. گفته شده هدف این رزمایش در نوع خود بی نظیر، 

"آموزش در راستای تقویت توان واکنش مشترک" است.
با توجه به حمله نظامی روســیه بــه اوکراین، پنجم ژوئن 
)۱۵ خــرداد( یک رزمایش بــزرگ چندملیتی به رهبری 
آمریکا در حوزه دریای بالتیک برگزار می شود.جان کربی، 
ســخنگوی وزارت دفــاع آمریکا در این رابطــه گفت، در 
تمرینات ســاالنه با عنــوان "Baltops ۲۲" در کنار ۱۴ 
کشــور عضو ناتو، دو کشــور شریک، ســوئد و فنالند، نیز 
شرکت خواهند داشت.سوئد امســال میزبان این رزمایش 
دریایی است که از ۵ تا ۱۷ ژوئن )۱۵ تا ۲۷ خرداد( برگزار 
می شود. به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، دو کشور سوئد 
و فنالنــد تصمیم گرفته اند به پیمــان نظامی-امنیتی ناتو 
بپیوندند.این رزمایش از ســال ۱۹۷۲ هر ســاله در حوزه 
دریای بالتیک برگزار می شود.سخنگوی پنتاگون گفت در 
رزمایش "Baltops ۲۲" ،   حدود ۴۵ واحد دریایی، ۷۵ 
فروند هواپیما و حدود ۷هزار سرباز شرکت خواهند داشت. 
او افزود، این رزمایش " امکان آموزش بی نظیر در راستای 
تقویت توان واکنش مشــترک" را فراهم می کند که برای 
امنیت در حوزه دریــای بالتیک از اهمیت تعیین کننده ای 

برخوردار است.

نقطه اشتراک همسایگان
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بشـری  ضـد  و  سـرکوب گرایانه  اقدامـات  ادامـه  در 
سـاختار حاکـم بـر آمریـکا، دو پناهجـوی افغـان هنگام 
تـالش بـرای عبـور از ترکیـه بـه یونـان هـدف شـلیک 

نیروهـای مـرزی ایـن کشـور قـرار گرفتنـد.
عبـور  بـرای  تـالش  هنـگان  افغـان  پناهجـوی  دو 
نیروهـای  هـدف  یونـان  بـه  ترکیـه  از  غیرقانونـی 
مـرزی یونـان قـرار گرفتـه و زخمـی شـدند.به گـزارش 
»آناتولـی«، مرزبانـی یونـان علیـه پناهجویـان افغـان از 
گلولـه پالسـتیکی اسـتفاده کـرده اسـت.چندین گلولـه 
بـه بخش هـای مختلف بدن این دو شـهروند افغانسـتان 
اصابـت کـرده و ایـن افـراد در یکـی از بیمارسـتان های 
ترکیـه بسـتری شـده اند.نیروهای امنیتی یونان پیشـتر 
نیـز اقدامـات خشـونت آمیزی چـون رانـدن پناهجویان 
افغـان بـه وسـط دریـا و شـلیک بـه سـوی آن هـا را در 

کارنامـه خـود دارنـد.
طی زمسـتان گذشـته نیـز شـمار زیـادی از پناهجویان 
خارجـی هنـگام تـالش بـرای عبـور از ترکیـه بـه یونان 
بـه دلیـل اقدامـات نیروهـای امنیتـی یونان جـان خود 
را از دسـت دادند.بیـل فرلیـک« عضـو ارشـد دیدبـان 
بـا  یونـان  تبعیض آمیـز  رفتـار  دربـاره  بشـر  حقـوق 
پناهجویـان افغـان پیـش از ایـن گفتـه بـود: یونـان در 
حالیکـه از اوکراینی هـا به عنـوان "پناهنـدگان واقعـی" 
اسـتقبال می کنـد، افغان هایـی را کـه از خشـونت های 
ظالمانـه ای  صـورت  بـه  را  می کننـد  فـرار   مشـابه 

به عقب می راند.
وی تاکیـد کـرده بـود: ایـن اسـتاندارد دوگانـه رفتـاری 

اسـت کـه ارزش هـای ادعایـی اروپایی در مـورد برابری، 
حاکمیـت قانـون و کرامـت را بـه سـخره می گیرد.چند 
مـاه پیـش نیـز گارد سـاحلی یونـان حـدود دو هفتـه 
پناهجویـان  حامـل  هـای  قایـق  شـدن  غـرق  از  بعـد 
در آب هـای سـاحلی ایـن کشـور جسـد چنـد مهاجـر 
دیگـر از جملـه یـک کـودک ۳ سـاله را در ایـن آب 
هـا کشـف کـرده است.جسـد ایـن کـودک بـرای کالبد 
شـکافی بـه بنـدر پیرئـوس یونـان منتقل شـده اسـت.
در جریـان غـرق شـدن قایـق هـای حامـل پناهنـدگان 
در دریـای مدیترانـه در دوران کریسـمس تـا بـه حـال 
 حـدود ۱۶ جسـد در آب هـای سـاحلی یونـان کشـف 

شده است.
یـک سـخنگوی گارد سـاحلی یونـان در این بـاره گفته 
اسـت: تعداد کشـته شـدگان می تواند افزایـش یابد. ده 
هـا نفـر همچنان مفقـود هسـتند. این مهاجـران تالش 
مـی کردنـد مسـتقیما از ترکیـه و از طریـق دریـای اژه 
بـه ایتالیـا بروند.بـر اسـاس ارزیابـی آژانـس پناهندگان 
سـازمان ملـل از ژانویـه تـا نوامبـر سـال ۲۰۲۱ بیش از 
۲۵۰۰ پناهنـده ومهاجـر در مسـیر دریایـی بـه سـمت 

اروپـا جـان خـود را از دسـت داده اند.
جزایـر یونـان در دریـای اژه از سـال ۲۰۱۵ مورد هجوم 
تعـداد زیـادی از پناهنـدگان قـرار گرفتـه کـه تحـت 
شـرایط بـد و غیـر انسـانی در اردوگاه هایـی در ایـن 
جزایـر اسـکان داده شـده بودنـد. یونـان اخیـرا اردوگاه 
 هـای بسـیار امنیتی را بـرای اسـکان پناهجویان احداث 

کرده است.

آتن همچنان به نقض قوانین بین المللی ادامه می دهد

گلوله پاسخ یونان به پناهجویان افغان
فلسطینی ها در واکنش به قصد رژیم صهیونیستی برای 
برگزاری »راهپیمایی پرچم«، خواســتار نامگذاری امروز  
به »روز پرچم فلســطین« در حمایت از مسجد االقصی 

شدند. 
رژیم صهیونیســتی علیرغم همه هشــدارها قصد دارد 
امروز راهپیمایی موســوم به »پرچم« را قدس اشــغالی 
برگــزار می کنــد در همین ارتباط، »الحراک الشــبابی 
الشــعبی« )جنبش مردمی جوانان( در قدس خواستار 
نامگذاری فردا به »روز پرچم فلســطین« شد.بر اساس 
گــزارش »العربی الجدید«، این جنبش به منظور مقابله 
با راهپیمایی پرچم، به برافراشتن پرچم فلسطین در هر 

خانه، میدان و خیابانی در قدس تا »باب العامود« شد.
جنبــش مذکور اعالم کــرد، رژیم اشــغالگر باید بداند 
که عقربه های ســاعت پــس از نبرد »ســیف القدس« 
و ایســتادگی اســطوره ای اهالــی قــدس و نگهبانان 
مسجداالقصی به عقب بازنخواهد گشت.جنبش مردمی 
جوانــان از فلســطینی ها در فلســطین اشــغالی بویژه 
فلســطینی های اراضی اشــغالی ۱۹۴۸ خواست بامداد 
فردا خود را به مســجداالقصی برســانند و صفی واحد 
در مقابل یورش های اشــغالگر تشکیل دهند. همچنین 
یکی از فرماندهان ارشــد گردان های القسام گفت که در 
نبرد اخیر با رژیم صهیونیســتی، اتاق امنیتی مشترک با 
محور مقاومت و با حضور افسران اطالعاتی از گردان های 
القسام، حزب اهلل لبنان و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
همواره بر پا بوده اســت.»محمد السنوار« از فرماندهان 
ارتش ستاد مشــترک گردان های القســام در مصاحبه 
با شــبکه الجزیره گفت: » هر ســخنی که ما نسبت به 

اشــغالگری صادر می کنیم و هشدار می دهیم برای ما 
اعتبــار دارد. میزان آمادگی را افزایــش داده و به واحد 
توپخانه دســتور داده ایم که آماده بوده و تحوالت قدس 
را لحظه به لحظه زیر نظر داشــته باشند«.شیخ »عکرمه 
صبری« خطیب مســجداألقصی و رئیس هیأت علمای 
فلســطین گفت که راهپیمایی پرچم که هر ساله برگزار 
می شود، اقدامی تحریک آمیز اســت و رژیم اشغالگر به 
دنبال قدرت نمایی اســت و کابینه ایــن رژیم با وجود 
ضعف خود در تالش برای برآورده کردن خواســته های 

گروه های افراطی است.
جنبش مقاومت »حماس« نیز دیروز در مراســم تشییع 
پیکر کودک فلســطینی را که شــب گذشــته به دست 
نظامیان صهیونیســت به شهادت رســیده بود، برگزار 
کــرده و بیانیه ای در خصوص آن منتشــر کرد. جنبش 
مقاومت حماس تاکید کرد: »کاروان شهدا، در سرزمین 
پــدری و پرافتخار ما، چراغ هایی هســتند که راه آزادی 
و اســتقالل را برای ملت مان روشــن نگه می دارند«.در 
بیانیه جنبش مقاومت حماس آمده اســت: »اســتواری 
و مقاومت مردم ما در سرزمینشــان، ســنگی است که 
توهم اشــغالگری و شهرک نشــینِی ]صهیونیســت ها[ 
را درهــم می شکند«.نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
در نشســتی امنیتی با مقامات تل آویو، و در پاســخ به 
نگرانی هــا درخصوص راهپیمایی »پرچم« اعالم کرد که 
شهرک نشینان از داخل مســجداالقصی عبور نخواهند 
کــرد. خبر دیگر آنکه برگزاری جشــن تأســیس رژیم 
 موقت صهیونیســتی برای نخستین بار در بحرین، خشم 

فلسطینیان را برانگیخت.

در حمایت از مسجداالقصی صورت می گیرد

خروش فلسطین در  »روز پرچم فلسطین«

واشنگتن به دنبال شیوع بیماری های خطرناک است 

»آبله میمون« جنگ بیولوژیک آمریکا علیه جهان

قاسم غفوری

هزاران آمریکایی در اعتراض به آزاد بودن حمل سالح در کشورشان مقابل محل 
برگزاری کنوانســیون انجمن ملی ســالح آمریکا تظاهرات برپا کردند و خواستار 

کنترل حمل سالح شدند.
در پی جدیدترین حادثه تیراندازی یک نوجوان ۱۸ ساله به کودکان یک مدرسه 
و کشته شدن ۱۹ دانش آموز، هزاران آمریکایی مقابل محل برگزاری کنوانسیون 
انجمن ملی ســالح آمریکا تظاهرات برپا کردند و خواســتار کنترل حمل سالح 
شدند.خبرگزاری روسی اسپوتنیک در این خصوص گزارش کرد، روز چهارشنبه 
هفته گذشــته فرماندار ایالت تگزاس خبر داد که حادثه تیراندازی در دبســتانی 
در شــهر اوالد در ایالت تگزاس با کشته شــدن ۲۱ نفر و مجروح شدن چند نفر 
دیگر همراه بوده اســت که پس از آن شــبکه ای بی سی نیوز نیز خبر داد که در 
جریان این تیراندازی ۱۹ کودک دانش آموز کشــته شــدند.»ویکتور اسکالون« 
مدیر منطقــه ای اداره امنیت عمومی تگزاس در پی این حادثه گفت هیچ مأمور 
پلیس مســلحی برای مقابله با مرد مسلح ۱۸ ساله ای که این هفته ۱۹ کودک و 
دو معلم را در مدرسه ابتدایی »راب« واقع در ایالت تگزاس به ضرب گلوله کشت، 
در دسترس وجود نداشــت.معترضان به حمل بی قاعده سالح در ایاالت متحده 

شعارهایی علیه البی های ســالح در آمریکا سرمی دادند و خواستار کنترل حمل 
سالح در کشور خود شدند.

گروهی از دانش آموزان مدرســه ای کــه حادثه تیرانــدازی در آن رخ داده بود، 
عکس هایی از هم کالســی های خود که قربانی آزادی حمل ســالح شده بودند، 
به همراه پالکاردهایی در گردن های خود آویزان کرده بودند که برای روی آن ها 
نوشته شده بود: »چه تعداد دیگر باید قربانی شوند؟«نشریه هیل نوشت: بر اساس 
نظرسنجی مشترک »مورنینگ کانسالت و پلتیکو« ۷۳ درصد از افراد فوق تاکید 
کردند با قوت از لزوم بررســی پیشــینه خریداران سالح حمایت می کنند و ۱۵ 
درصد دیگر گفتند تا حدی از این مســئله پشــتیبانی می کنند. تنها ۴ درصد از 
شــرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند تا حدی با بررسی پیشینه خریداران 
سالح مخالف هستند و ۴ در صد هم گفتند به شدت با این کار مخالفند. ۵ درصد 

هم گفتند در این خصوص نظری ندارند.
عالوه بر این، ۸۱ صد از پاســخ دهندگان گفتند از شــمول بررسی پیشینه برای 
فروش ســالح به صورت خصوصی و نیز فروش در نمایشگاه های اسلحه حمایت 
می کنند. ۸۴ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم گفتند با جلوگیری 
از فروش ســالح به افرادی که متخصصان ســالمت روان گزارش خطرناک بودن 
آن ها را به پلیس داده اند، موافق هســتند.این نظرسنجی همچنین به این نتیجه 
رسید که ۷۹ درصد مردم قویا یا حدودا با ممنوعیت خرید سالح از سوی افرادی 
که نامشان در فهرســت ممنوعیت پروازی یا فهرست افراد تحت مراقبت فدرال 

آمریکا قرار دارد، موافق هستند.
در همیــن حال ۷۵ درصــد هم قویا یا تاحدی از ایجاد پایــگاه داده های ملی با 
اطالعات مربوط همه موارد فروش ســالح موافق هســتند و ۶۷ درصد موافقت 
خود را با ممنوعیت ســالح های دارای ماهیت تهاجمی بیشتر اعالم کردند.خبر 
دیگر آنکه بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در مریلند هنگام صحبت 
درباره اتحاد کشــورهای تحریم کننده روسیه، به اشتباه از کره شمالی به عنوان 

یکی از این کشورها یاد کرد.
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