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جواب سالم «اون» به «بایدن»

 19کودک کشته شدند

قتل عام کودکان در تگزاس امریکا

روزانه  12کودک امریکایی قربانی خشونت با سالح می شوند

ادامه از صفحه اول /به نوشــته «رویترز»،
کشتار در مدرسه ابتدایی راب در تگزاس
سیامین تیراندازی در مدارس ،کالجها و
دانشگاههای امریکا در سال  2022است.
در  29تیرانــدازی نخســت در مجموع 10
نفــر کشــته و  51نفر زخمی شــده بودند.
ایــن در حالــی اســت کــه آمارهــا نشــان
میدهــد ،روزانــه  12کــودک امریکایــی
در خشــونتها با ســاح کشــته و  32نفر
آنهــا زخمــی میشــوند .ایــن همچنیــن
مرگبارترین تیراندازی در مدارس امریکا
از زمان کشتار در مدرسه سندی هوک در
ایالت کانکتیکات در سال  2012است که
در آن  20کودک  6تا  7ســاله کشــته شده
بودنــد .کودکان مدرســه راب تگزاس نیز
در کالسهــای دوم تــا چهــارم تحصیل
میکنند و اغلب اســپانیاییتبار هســتند.
حــدود  81درصد از مردم این منطقه به
ی برند.
لحاظ اقتصادی در فقر به سر م 
ëëعاملتیراندازیکهبود
«سالوادور راموس» عامل تیراندازی
مدرســه ابتدایــی راب نیــز خــود یکــی از
همین مردم با تــوان اقتصادی ضعیف
بود .به نوشــته «اسکای نیوز» «راموس»
در کودکــی مــورد آزار و اذیــت قرار گرفته
و همواره بهخاطــر لباسهایش از طرف
همکالســیهایش مــورد تمســخر قــرار
میگرفــت .بــه گفتــه «گــرگ ابــوت»،
فرمانــدار شــهر اووالــده« ،رامــوس» دو
روز پیش در اینســتاگرام خود ،تصاویری
از ســاحهایی را که بهمناســبت تولد 18
سالگیاش خریده بوده منتشر کرده بود.
یکی از همکالســیهایش نیز گفته است
کــه «ســالوادور» چهــار روز پیــش برایــم
عکســی از اســلحهای که تازه خریده بود
و یــک کولهپشــتی که پــر از فشــنگ بود،
فرســتاد و وقتی از او پرســیدم اینها برای
چیســت،گفت :نگران نبــاش .االن دیگر
خیلی متفاوت به نظر میرسم و تو دیگر
مرا نمیشناسی.
یکــی دیگر از دوســتانش هم که گفته
بــا «ســالوادور» بســیار صمیمــی بــوده،

گفتــه اســت« :مــا بــا هــم ایکسباکــس
بــازی میکردیــم و او عاشــق بازیهــای
تیراندازی و رزمی بود ».با این حال هنوز
انگیــزه وی از چنیــن اقدامــی مشــخص
نیســت .همانطــور کــه انگیزه بســیاری
از عامــان کشــتارها در امریــکا هرگــز
مشخص نمیشود.
ëëواکنشهابهکشتارراب
تیراندازی مدرسه راب ،با واکنشهای
مردمــی در ســطح امریــکا همــراه شــد.
«ایبرام ایکس کندی» ،نویســنده و اســتاد
دانشــگاه امریکایــی در توئیتــی نوشــت:
«چنــد کودک دیگر بایــد بمیرند تا قدرت
تغییرات اساسی را داشته باشیم؟» «آنتیا
باتلر» ،دیگر استاد دانشگاه نیز نوشت« :ما
ملتی شکسته و پرخشونت هستیم .چقدر
ناراحتکننده اســت وقتــی فکر میکنیم،
بچههایی که امروز صبح به مدرسه رفتند،
دیگر باز نخواهند گشت« ».باراک اوباما»،
رئیس جمهور پیشین امریکا هم دررشته
توئیتی نوشت« :نزدیک به  10سال بعد از
ســندی هوک و  10روز بعد از بوفالو کشــور
ما فلج اســت ،نه از ترس ،که توســط یک
البی اســلحه و یک حزب سیاسی که هیچ
تمایلی به اقدامی که مانع چنین فجایعی
شود ،نشان نداده است».
ســاعتی بعــد از ایــن کشــتار «جــو
بایدن» کــه بهتازگی از تور آســیایی خود
بازگشــته ،در حالــی کــه میلرزیــد ،در
ســخنانی از امریکاییها خواست مقابل
البــی قدرتمنــد سیاســی ایــن کشــور که
مانــع تصویب قوانین ســختگیرانه برای
حمل سالح میشود ،بایستند .او سپس
دســتور داد ،پرچمهــای ایــن کشــور در
اماکــن عمومی و ســاختمانهای دولتی
بــه مــدت  4روز نیمــه افراشــته بمانند.
دولت امریکا که  10روز پیش نیز با کشتار
بوفالو ،مواجه بود و ایندســت کشــتارها
را «مایه شرمساری ملی» خوانده و آنها
را محکــوم کــرده ،قــول داده ،مقــررات
ســختگیرانهتری بــرای حمل ســاح در
امریکا وضع کند.

عربستان

ëëمخالفانتغییرقوانینحملسالح
امــا کار «بایــدن» و دولتــش بــرای
عمل کــردن به این وعده دشــوار اســت و
همانطور که او نیز در ســخنان خود اشاره
کرده اســت ،با مانع بزرگ «البی اسلحه»
مواجــه اســت .ایــن البــی قدرتمند کــه از
حمایــت جمهوریخواهــان برخوردارند،
بــا نفــوذ در کنگــره امریــکا ،مانــع وضــع
قوانیــن ســختگیرانه بــرای حمــل ســاح
میشــود .بــه نوشــته «ســیانان» این در
حالــی اســت کــه دموکراتها بــا توجه به
مخالفــت جمهوریخواهــان بــا تغییر در
قوانیــن مربوط به حمل ســاح در امریکا
اعالم کردهاند ،قوانین سنا برای رأیگیری
درباره مسائل حساس باید تغییر کند .زیرا
اختالفنظر بین دو حزب بر ســر بسیاری
از مســائل مهــم مانند حمل ســاح ،حق
رأی برای شمار بیشتری از ساکنان امریکا،
تغییــرات جــوی ،کاهــش مالیــات و...
اختالف نظرهای بنیادیــن دارند و همین
اختالفنظرهــا باعــث میشــود قوانیــن
به همین شــکلی که هســتند ،بمانند .این
در حالــی اســت که بســیاری از این قوانین
قدیمی موجب آسیبهایی به شهروندان
میشــود ،همانطــور که بهخاطــر قوانین

حمل سالح هر روز شمار بیشتری از مردم
امریکا جان خود را از دست میدهند.
از همیــنرو جمهوریخواهان که تنها
شــش ماه مانده به انتخابات میاندورهای
کنگــره امریــکا ،تحــت فشــارهای مردمی
قراردارنــد ،دیــروز بــه تکاپــو افتادنــد تــا
چنین حمالتــی را ریشــه گرفتــه از اردوی
دموکراتها نشــان داده و مدعی شوند که
چنین وقایعی به آنها ارتباطی ندارد.
به نوشته روزنامه «گاردین» ،در همین
ارتباط سناتور «تد کروز» در یک مصاحبه
تلویزیونی گفت «وقتی جنایتی اینچنینی
رخ میدهد ،بالفاصله آن را تبدیل به یک
مسأله سیاســی میکنند و مدعی پیگیری
حقــوق شــهروندان میشــوند .امــا چنین
اقداماتی ناکارآمد است« ».کن پکستون»
دادســتان کل تگــزاس هــم در حمایت از
حمــل ســاح در امریــکا گفــت« :ترجیح
میدهم شــهروندان قانونمدار مســلح و
آمــوزش دیده باشــند تا در صــورت وقوع
چنیــن رخدادهایــی توانایــی پاســخگویی
درســت بــه آنهــا را داشــته باشــند .زیــرا
مشخص اســت که این تیراندازی آخرین
تیرانــدازی نخواهــد بــود ».امــا منتقــدان
میگوینــد ،نیروهــای امنیتــی کــه مقابــل

مدرســه بودنــد ،نتوانســتند مانــع ورود
«راموس» به مدرسه شوند.
اکنــون چنــد دهــه اســت ،خشــونت
بــا ســاح تبدیــل بــه بزرگتریــن معضــل
اجتماعی برای امریکا شــده است .طوری
کــه آمارهــا نشــان میهــد بــرای هــر 100
امریکایی  120اســلحه وجــود دارد .این در
حالی است که بنا بر آماری که مرکز کنترل
و پیشــگیری از بیماریها درامریکا نشــان
میدهــد ،در ســال  2020تعداد قتلهایی
که با ســاح در این کشور انجام شده است
بــه  19هــزار و  350قتــل میرســد کــه در
مقایســه بــا ســال  2019تقریبــاً  35درصد
افزایش داشته است .دادههای اف بیآی
یها
نیز حاکی از رشد  52درصدی تیرانداز 
در ســال  2021در امریــکا اســت .آماری که
ســازمان غیر انتفاعی «آرشیو خشونت با
سالح» منتشر کرده نیز نشان میدهد ،در
 5ماهــی که از ســال  2022میگــذرد212 ،
کشــتار رخ داده اســت .این در حالی است
کــه این ســازمان تیراندازیهایی را کشــتار
مینامــد کــه در آن بیــش از  4نفــر کشــته
شده باشند .بنابر این اگر این سازمان تنها
آمار تیراندازیها را منتشر میکرد ،آمارها
بسیار بیش از این بود.

در دو روز گذشته بسیاری از مراکز وابسته به پتروشیمی ،پمپ بنزینها و  ...در رژیم صهیونیستی دچار حریق یا اختالل وسیع شدهاند

بازگشت آتشسوزیهای زنجیره ای به سرزمین های اشغالی

زهــره صفــاری /اختــال گســترده در
سیســتم حمــل و نقــل ،آتشســوزی در
پتروشــیمی بنــدر حیفا و بروز مشــکالتی
در پمــپ بنزینهــای شــهر ریشــتون
لتزیــون ،مقامــات رژیــم صهیونیســتی
را تــا حــدی نگــران کــرده اســت کــه در
دســتورالعملهایی به رســانهها ،مانع از
انتشار اخبار دقیق این وقایع شدهاند.
«تســنیم» نوشــت؛ براســاس اعــام
منابــع آگاه ،سیســتم رســمی رژیــم
صهیونیســتی تــاش بســیاری بــرای
جلوگیــری از انتشــار وســیع جزئیــات
وقایــع دو روز گذشــته کــرده اســت امــا
اخبــار درز کــرده در برخــی منابع محلی
و شــبکههای اجتماعی عالوه بر حوادث
پتروشــیمی بنــدر حیفــا و اختــال پمپ
بنزینها ،از وقوع آتشسوزی در کارخانه
کشتیســازی بندر حیفا و حریق در مسیر
تــردد راه آهن رژیم صهیونیســتی و یک
مرکز صنعتی غذایی حکایت داشتهاند.
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی
رســانههای عبــری زبــان عصــر دیــروز
تصاویــری نیــز از آتشســوزی در مخازن
گاز شــهر اشــغالی حیفــا ارائــه کردنــد و
وبســایت «ریپورت» اسرائیل به نقل از
سخنگوی سازمان آتشنشانی این رژیم
از مهار آتش خبر داده است .با این حال
هنــوز علــت ایــن حــوادث درهالــهای از
ابهام قرار دارد.
ëëشــهادت نوجوان فلســطینی بــا گلوله
اشغالگران
در حالــی که اوضاع در ســرزمینهای

اشــغالی نابســامان بــه نظــر میرســد،
نظامیان رژیــم صهیونیســتی در جریان
یورش به شرق نابلس در کرانه باختری،
با تکــرار تراژدی ترور خبرنگار زن شــبکه
الجزیره ،نوجوان  16ســالهای را با شلیک
گلولــه جنگــی بــه ســرش بــه شــهادت
رساندند و حدود  80نفر دیگر را مجروح
کردند.
بــه گــزارش شــبکه خبــری الجزیــره،
«غیث رفیق یامین» در آغازین ســاعات
دیــروز در حالی هدف گلولــه قرار گرفت
که اشغالگران با ورود به آرامگاه حضرت
یوســف(ع) بــرای حفاظــت از جــان
شهرکنشــینان حاضــر با فلســطینیها
درگیــر شــدند .بنــا بــر اعــام وزارت
بهداشــت فلســطین ،نوجــوان  16ســاله
در ســاعت  2بامــداد به وقــت محلی در
وضعیت وخیم به بیمارســتان «رافیدا»
در نابلس منتقل شــد اما با وجود تالش
پزشــکان  15دقیقه بعد عالیم حیاتی را
از دست داد .دستکم  80نفر در جریان
درگیریهای شــامگاه سهشــنبه مجروح
شــدند که  19نفر از آنها هدف گلولههای
پالستیکی قرار گرفتهاند و بیش از  65نفر
نیز به دلیل مســمومیت با گاز اشــکآور
در بیمارســتان بســتری هســتند ،حــال
یکــی از مصدومــان نیــز وخیــم گــزارش
شــده اســت .ارتــش رژیم صهیونیســتی
کــه همچنان بــه دلیل شــلیک مرگبار به
«شــیرین ابوعاقله» ،خبرنگار فلسطینی
شــبکه الجزیره مورد هجمــه اعتراضات
و انتقــاد جهانــی قــرار دارد ،در پیامــی

فلسطین

شبکه  ۱۳عبری فاش کرد ،پس
از تهدیدهــای مقاومت فلســطین
در نوار غزه مبنی بر حمله به رژیم
صهیونیســتی در صــورت اجازه به
برگــزاری راهپیمایی پرچم ،دولت
صهیونیســتی از طریــق مصــر و
قطــر پیامــی محرمانه بــه جنبش
مقاومت اسالمی (حماس) ارسال
و اعــام کرده اســت ،عالقــهای به
تشــدید تنش با (حماس) ندارد و
به دنبــال انجام عملیــات نظامی
علیه نوار غزه نیست.

MEHR

آنچه آفریقاییها در دل سال  2022به آن نیاز مبرم دارند ،رها شدن از قیمومت
غربیها و ایستادن روی پای خود است .قرنها استثمار شدن آفریقاییها توسط
غربیها هیچ بهرهای برای آنها نداشته و بهتر است خشم برخاسته از این قضیه
صرف پس زدن دولتهای غربی و ساختن دنیایی تازه برای آفریقاییها شود.
ایــراد بعضــی ملــل آفریقایــی ایــن اســت که بیــش از حــد به دنیای پســت
مدرنــی کــه غربیها مدعــی ایجاد آن هســتند ،احتــرام میگذارند .کافی اســت
«روشنپوســت»ها و مهاجــران غربی وارد بعضی کشــورهای آفریقایی شــوند،
چنــان از آنهــا تجلیــل میشــود کــه انــگار منجی مــردم آفریقــا هســتند .این در
حالی اســت که به شــهادت تاریخ ،غربیهــا و مهاجران بیــش از آنکه چیزی به
آفریقاییها داده باشــند ،چیزهایی را از آنها گرفتهاند .بیتوجهی به مســائلی از
این دســت سبب شده که سیاهپوستان مقیم امریکا که اغلبشان آفریقاییتبار
هستند ،توسط سفیدپوستان این کشور تحت مخاطره دائمی باشند .
غربیها به ســرکردگی امریکا ســالها کوشــیدهاند نظامهــای آفریقایی را به
ادعای خود مدرنســازی و از زندگیهای حداقلی و باری به هر جهت رها سازند
اما آنها اگر هنر این گونه کارها را داشــتند و از جدیت و صداقت بهره میبردند،
ابتدا جلوی نئونازیها و بپاخیزی مجدد انواع پوپولیســتها و دولتهای تندرو
را در حیطــه زندگــی خــود میگرفتنــد .این ادعا که تمــدن مــدرن،زاده غربیها
و محصول علوم نوینی اســت که اندیشــمندانی چون روســو و ســارتر به ارمغان
آوردهاند ،حربهای کارســاز در دســت سیاستمدارانی شــده که امنیت را از برخی
کشــورهای کمبرخوردار گرفته و تا سرحد امکان از منابع طبیعی آنها برای خود
برداشــت کردهاند و آنها را هر چه مغبونتر ســاختهاند .این فخرفروشی که «هر
اختراعی در قرن اخیر محصول علم نوابغ غربی بوده» ،نوعی کوچک شمردن
کشــورهای کوچکتــر و تالش بــرای تحقیر و تحمیــق آفریقاییها اســت تا آنها
بپذیرند که باید همیشه نقشهای درجه چندم را ایفا کنند و جایگاه اول متعلق
به دولتهای بزرگ غربی و برگزیدگان آنها است .هنوز هم انواع بردهداریهای
مــدرن بــا مدلهای جدیدتــر و به صور پنهــان در جوامع غربی برقرار اســت .در
بسیاری از ایاالت امریکا که معتقد به برتری نژاد سفیدها هستند ،سیاهان هنوز
«کاکاسیاه» نامیده میشوند و نقطه اوج این روند ،کشته شدن مکرر سیاهان در
خشونتهای خیابانی توسط پلیسهای تندرو سفیدپوست یا کوکلوس کالنها
و ســایر گروههای نژادپرست اســت .آنهایی که هنوز به برترینژاد سفید معتقد
هســتند ،بایــد بداننــد که ســیاهان در جهان هرگز تســلیم امواجی از این دســت
نمیشــوند و هر از چندگاه انقالبهایی مردمی در ضدیت با این پروســهها برپا
میشود و نقشههای نژادپرستان را نقش بر آب میکند.
ارزشهای انســانی چیزی نیست که محو شــود اما الزمه حفظ آن ،بپاخیزی
هر چه بیشــتر مردم آفریقا در قبال کسانی است که پس از سالها استعمارگری
در این قاره هنوز هم قصد تغییر رویه ندارند و به بهانه جاریســازی مدرنیسم،
آفریقاییها را هر چه بیشــتر میتارانند .هر کشوری که برتری ادعایی سفیدها بر
سیاهپوستان را بپذیرد و به چیزی موهوم بهنام رجحاننژاد سفید معتقد باشد
و فریب پســت مدرنیســم غربیها را بخورد ،فقط آب به آسیاب دشمن خواهد
ریخــت و گروههای افراطی در جهان را تقویت خواهد کرد؛ گروههایی که زندگی
آسوده و خواب راحت را از چشم آفریقاییها ربودهاند.
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دور دنیا با چند خبر

وصال روحانی /کرهشــمالی روز گذشــته چند ســاعت بعد از اتمام سفر 5
روزه جو بایدن به کرهجنوبی و ژاپن ،با پرتاب  3موشــک از کرانه شــرقی خاک
خود سالم رئیسجمهور امریکا را پاسخ داد« .بایدن» در جریان سفر خود به
ژاپن وقتی خبرنگاران از او پرســیدند ،چه پیامی برای کرهشــمالی دارد ،گفت:
«فقط :سالم ،نقطه سر خط».
به گزارش ســایت شــبکه خبری الجزیره ،یکی از  3موشــک شــلیک شــده
کرهشــمالی که پرتابهایی آزمایشــی بودند ،بالســتیک و قارهنورد بود .اولین
موشــک ســاعت  6صبح چهارشــنبه ( 4خرداد) از شــهر پیونگیانگ به پرواز
درآمده اســت .فاصله زمانی شــلیک موشــک دوم با موشــک اول  37دقیقه
بوده و فقط  5دقیقه بعد از موشک دوم ،موشک سوم نیز شلیک شده است.
ن باری است که کرهشمالی بعد از پایان دادن به فترتی چهارساله
این دومی 
و خودخواســته در شــلیک موشــکهای بینقــارهای دوربرد ،ایــن آزمایشها
را انجــام میدهد .تغییر رویه کرهشــمالی در این زمینــه زمانی صورت گرفت
که مدتها مذاکره با امریکا و رئیسجمهور قبلی این کشــور (دونالد ترامپ)
بر ســر نحوه تعدیل آزمایش سالحهای هســتهای کرهشمالی به توافق نهایی
منجر نشد و اختالفات قبلی پابرجا ماند.
این آزمایشها در حالی انجام شد که رئیسجمهور امریکا پس از مالقات
با ســران ژاپن و کرهجنوبی و دیدار از ســایتهای مختلف نظامی این کشورها
به آنها اطمینان داد نگران قدرت فزاینده اتمی کرهشــمالی نباشند ،زیرا کاخ
سفید از آنها در قبال هر تهدید نظامی احتمالی پیونگ یانگ حمایت خواهد
کرد.
ëëکرهجنوبی هم دست به کار شد
یــون ســوک یئــول ،رئیسجمهــور کرهجنوبــی روز گذشــته پــس از انفجار
موشــکهای تازه کرهشــمالی جلســهای اضطراری با اعضای شــورای امنیت
ملی این کشــور داشــت .به گزارش روزنامه انگلیســی گاردین ،ســوک یئول در
پایــان این جلســه اقــدام جدید نظامــی پیونگ یانــگ را خطری بالقــوه برای
صلح جهانی توصیف و تأکید کرد نیروهای نظامی کشورش با همیاری امریکا
آمادهاند هرگونه تهدید نظامی از جانب پیونگ یانگ را ســرکوب کنند .ســتاد
کل ارتش کرهجنوبی ( )JCSهم در بیانیهای تصریح کرد که این ستاد و ناوگان
نظامی امریکا به نوبه خود  2موشک «نزدیکبرد» را شلیک کردهاند تا جواب
تهدید پیونگ یانگ را به سبک خود آنها بدهند.
در توکیو نوبوئو کیشــی وزیر دفاع ژاپن شــلیک موشــکهای کرهشــمالی را
نماد یک تحریک آشکار نظامی از سوی این کشور توصیف کرد و گفت :دولت
ژاپن به هیچوجه نمیپذیرد که زرادخانه کرهشــمالی با اعمالی از این دســت
نمایش قدرت بدهد .به گزارش رویترز با احتساب  3موشک شلیک شده روز
چهارشــنبه ،کرهشمالی در ســال  2022که هنوز  7ماه آن باقیمانده 17 ،بار به
آزمایش موشکهای مختلف خود پرداخته است .کاخ سفید هم عصر دیروز
اعــام کرد جزئیات اتفاقات تازه پیونگ یانگ به اطالع بایدن رســانده شــده
است.
ëëپیونگ یانگ خیال شکست ندارد
برخی تحلیلگران شــرق آســیایی ضمن تأییــد این نظریه کــه تعیین این
زمان خاص (ســفر بایدن به  2کشــور همسایه کرهشمالی) به قصد جوابگویی
مســتقیم از ســوی پیونــگ یانگ به همــکاری نظامی مشــترک کاخ ســفید با
بدخواهان کرهشــمالی و نوعی ضربشســت بوده ،میتوانــد ادامهای بر روند
مســتمر تســت کردن محصوالت جدید نظامی پیونگ یانگ هم تلقی شود.
بــه واقــع کیــم جونــگ اون رهبــر کرهشــمالی از ژانویــه  2021به بعــد همواره
تصریح کرده بود که کشورش در فاصلههای زمانی مشخص دائماً به شلیک
موشــکهای دوربــرد و قارهپیما چه از خاک و چه از ســطح دریا ادامه خواهد
داد تا کارایی آنها را بســنجد .این مقام کرهشــمالی ســاحهای مافوق ســریع
و زیردریاییهــای هســتهای خــود را هم تســت خواهد کرد تا مردم این کشــور
ی نیســت که نیروهای
مطمئــن شــوند پیونگ یانگ بازنــده هیچ نبرد احتمال 
حیلهگر غربی با فرماندهی امریکا علیه این کشور بهراه بیندازند.
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توئیتری علت شــلیک گلولههای جنگی
به فلسطینیها را مقابله با سنگپراکنی
و پرتاب بمبهای دستساز عنوان کرد.
در همیــن حال به نوشــته خبرگزاری
وفــا« ،محمــد اشــتیه» ،نخســت وزیــر و
وزارت خارجــه تشــکیالت خودگــردان
نیــز در دو پیــام جداگانــه هــدف قــرار
دادن کــودکان توســط نظامیــان رژیــم
صهیونیستی را محکوم کردند« .اشتیه»
با درخواست حمایت جامعه بینالملل
از فلســطین گفــت« :مــا از جامعــه
بینالملــل میخواهیــم بــرای پایــان
دادن بــه ایــن شــرایط وارد عمل شــود و
از فرزنــدان و مــردم ما در برابــر جنایات
هــر روزه رژیــم صهیونیســتی حمایــت
کنــد ».وزارت خارجــه فلســطین نیــز در
پیامــی اعــام کــرد« :مســئولیت کامل و

مســتقیم عواقــب جنایــات نظامیــان و
شهرکنشینان صهیونیست و پیامدهای
آن در ســرزمینهای اشــغالی بویــژه بــه
مخاطره انداختــن فرصت تحقق صلح
برعهــده رژیــم صهیونیســتی اســت».
وزیر آمــوزش فلســطین نیز اعــام کرد:
«مــا جنایــات علیــه دانشآموزانمان را
محکــوم میکنیــم و خواســتار مداخلــه
فــوری و محاکمــه رژیــم صهیونیســتی
هستیم».
امــا دیــروز در جنــوب نابلــس نیــز
شهرکنشــینان با حمله بــه داراییهای
فلســطینیان ،پنجرههــای یــک مســجد
را نیــز شکســتند .ایــن در حالی اســت که
بــه نوشــته العالــم در آســتانه برگــزاری
«راهپیمایــی پرچــم» شهرکنشــینان
صهیونیســت در قــدس اشــغالی بــرای

رویارویــی بــا رژیــم اشــغالگر بــه حــال
آمادهبــاش درآمدهانــد .گروههــای
مقاومــت همچنین اعالم داشــتند :نبرد
«شمشــیر قدس» همچنان ادامه دارد و
تنها با پایان اشغالگری تمام خواهد شد.
ëëصهیونیســتها ،عــزم بــه کشــتن
ابوعاقله داشتند
اســرائیل از اواخــر مــارس در
عملیاتهــای خــود بــر کرانــه باختــری
متمرکز شــده است و به نوشــته رویترز از
ابتدای ســال جاری تاکنون دستکم 57
فلســطینی توســط نظامیان اشــغالگر یا
شهرکنشــینان کشته شــدهاند .اما آنچه
توجــه بینالمللــی را بــه ایــن منطقــه
جلب کــرد ،ترور «شــیرین ابوعاقله» 51
ســاله بــود کــه مأموریــت پوشــش اخبار
فلسطین برای شــبکه الجزیره را داشت.
گرچــه پــس از شــهادت ایــن خبرنــگار
کشــورهای مختلف جهان آن را محکوم
کرده و خواســتار تحقیقات جدی در این
باره شــدند اما هفته گذشــته ،رسانههای
عبــری زبــان گزارشــی را منتشــر کردنــد
کــه در آن ارتــش اشــغالگر اعــام کــرده
بــود در تحقیقاتــی کــه نیروهــای نظامی
صهیونیست مظنون آن باشند مشارکت
نخواهد داشــت .امــا این فرار نتوانســت
جنایــت ایــن رژیــم را پنهــان کنــد و
ســیانان و آسوشــیتدپرس دو رســانه
معتبر امریکایی در گزارشهایی مفصل
با ارائه شــواهد و مدارک ،نظامیان رژیم
صهیونیســتی را متهــم ردیــف اول قتــل
این خبرنگار عنوان کردهاند.

وزیــر خارجــه عربســتان
ســعودی تأکیــد کــرد ،عربســتان
مادامی که مســأله فلسطین حل
و فصــل نشــود ،روابــط خــود را با
رژیم صهیونیســتی عادیســازی
نخواهد کرد.
روسیه

مســکو خبــر داد ،در قبــال لغو
برخی از تحریمهایش آماده است
تــا گذرگاههــای بشردوســتانهای
را بــرای کشــتیهای حامــل مــواد
غذایی اوکراینی فراهم کند.
ترکیه

مولــود چــاووش اوغلــو در
کنفرانــس خبــری بــا یائیــر الپیــد،
وزیــر خارجــه رژیــم صهیونیســتی
مدعی شــد که عادیســازی روابط
با اسرائیل تأثیر مثبتی بر حل نزاع
فلسطین و اسرائیل خواهد داشت.
سازمان ملل

دبیــرکل ســازمان ملــل متحد
در مراســمی در دانشــگاه «سیتون
هــال» امریــکا گفــت ،جهــان بــا
خطــر یــک جنــگ ســرد جدیــد با
زمزمههای «هســتهای» و تشــدید
ناگهانی ملیگرایی افراطی مواجه
است.
سوئد

ســوئد هرگونــه کمــک مالــی یا
نظامی بــه گروهها یا نهادهای کرد
در ســوریه را رد کــرد؛ ادعاهایــی
کــه ترکیــه آنهــا را دلیل وتــو کردن
عضویــت ســوئد و فنالنــد در ناتــو
بیان میکند.
پاکستان

همه راههای منتهی به اسالمآباد،
پایتخت پاکستان دیروز در آستانه
تظاهــرات بزرگی که عمران خان،
نخســتوزیر مخلــوع و حامیانش
برنامهریزی کرده بودند ،مســدود
شد.
امریکا

وزارت خزانــهداری امریــکا
چند شــخصیت و شــرکت مرتبط
بــا حمــاس را تحریم کــرد .وزارت
خزانــهداری امریــکا در بیانیــهای
اعــام کــرد :ایــن تحریمهــا دفتــر
سرمایهگذاری وابسته به حماس را
هدف قرار میدهد که درآمدهایی
به ارزش بیش از  ۵۰۰میلیون دالر
دارد.
یمن

ســخنگوی انصــاراهلل یمــن در
توئیتــی خبــر داد :ســامانه دفــاع
هوایــی یمــن توانســت پهپــاد
جاسوسی نیروی هوایی عربستان
را در جبهــه مــرزی در مقابــل
نجــران عربســتان ســرنگون کند.
ایــن پهپــاد آتــش بــس را نقــض
کــرده و مشــغول انجــام اقدامات
متجاوزانه بود.

