بينالملل

چهارشنبه   6اسفند 1393

تاریکخانه

تکاپوی سیا
برای گسترش جاسوسی سایبری

گروه بینالملل :سازمان اطالعات مرکزی ایاالت
متحده موس��وم به س��یا به تکاپو افتاده تا از زیر
سایه سنگین ناکامیها و افشاگریهای سالهای
اخیر علیه خود و عواملش درآید .از س��ال 2010
به دنبال درز اسناد اطالعاتی آمریکاییها توسط
گروه سایبری ویکیلیکس ،متعاقب آن لو رفتن
بس��یاری از برنامهها و عوامل جاسوس��ی آمریکا
در جریان موج انقالبهای بیداری اس�لامی و در
نهایت افشاگریهای چندمرحلهای ادوارد اسنودن،
پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی ایاالت متحده
درباره ش��نود و رصدهای نامح��دود مخابراتی و
شبکهای سیا در سراسر جهان ،دستگاه اطالعاتی
آمریکا بش��دت اعتبار خود را از دست داده است.
در هفته اخیر نیز  2روش جاسوسی گسترده سیا
یکی از طریق دزدیدن اطالعات روی دیسکهای
س��خت رایانهای و دیگری به وسیله هک کردن
کدهای گوشیهای همراه مشترکان شرکتهای
بزرگ خدمات تلفنی برمال ش��ده است .حال به
گفته جان برنان ،مدیر سیا ،این سازمان به دنبال
گس��ترش قابلیتهای جاسوسی خود است .این
قابلیتها هر دو ش��کل س��نتی و مدرن را در بر
میگیرد به طوری که به گفته یکی از دیپلماتهای
سابق واشنگتن ،از یک طرف سیا به دنبال جذب
جاسوسهای تازه در میان مقامات و دیپلماتهای
کشورهای هدف بویژه در آسیا و خاورمیانه است
اما از طرف دیگر این سازمان جاسوسی سایبری
را به این خاطر گس��ترش میدهد چون میداند
نمیتواند متناسب با فعالیتهای اطالعاتی شنود
و رصد وسیع خود جاسوس انسانی استخدام کند
پ��س از ویروسهای نرمافزاری و س��ختافزاری
مرتبط با رایانههای مرکزی بهره میگیرد .روزنامه
واشنگتنپست گزارش میدهد مقامهای کنونی
و س��ابق آمریکای��ی بر اینکه مدیریت س��یا باید
برای گس��ترش قابلیتهای جاسوسی سایبری
بهعنوان بخشی از بازسازی ساختاری این سازمان
برنامهریزی کند ،تاکید کردهاند .تغییر پیشنهادی
مدیر س��ازمان س��یا نش��انگر این عزم است که
رویکرد س��یا برای جاسوس��ی متعارف ،به طور
فزایندهای منس��وخ شده است .استفاده گسترده
سیا از تلفنهای هوشمند ،شبکههای اجتماعی
و سایر فناوریها این مس��اله را به خوبی نمایان
کرده است .مقامهای آمریکایی تاکید کردند طرح
برینان خواس��تار افزایش استفاده از قابلیتهای
س��ایبری در انواع عملیاتهای این سازمان شده
است .چند تن از مقامهای آمریکایی نیز تصریح
کردن��د تی��م «برنان» ایج��اد ی��ک اداره جدید
سایبری را در نظر گرفتهاند .البته برخی مقامهای
آمریکایی اعالم کردهاند این طرحها شامل مراجع
قانونی جدید نیست و این مساله ممکن است مانع
از ایجاد یک اداره جدید توس��ط برنان شود .ولی
این پیشنهاد بر دامنه جاهطلبیهای برنان ،صحه
میگذارد .این طرح همچنین نگرانیهای زیادی را
درباره نقض حریم خصوصی افراد به وجود آورده
است .جاسوس��یهای آژانس امنیت ملی آمریکا
پیش از این نگرانیهای زی��ادی را در این زمینه
ایجاد کرده است .یک مقام آمریکایی در این باره
گفت« :برنان» س��عی دارد سازمان سیا را به روز
کند تا مطمئن ش��ود این سازمان برای مقابله با
چالشهایی که با آن روبهرو اس��ت ،آمادگی دارد.
مقامهای رس��می گفتند که انتظار میرود برنان
اج��رای زمینههای مختلف طرح خ��ود را از ماه
جاری آغاز کند .وی اخیرا با نمایندگان ارشد سنا
و مجلس نمایندگان آمریکا دیدار کرده اس��ت تا
تغییرات پیشنهادی خود را ارائه دهد .دین بوید،
سخنگوی سیا نیز بدون اظهار نظر در این باره تنها
گفت تصمیم نهای��ی درباره تالشهای مربوط به
س��ازماندهی مجدد سیا ،هنوز اتخاذ نشده است.
تغییرات پیشنهادی الگوی مرکز مقابله با تروریسم
س��یا را تکرار خواهد کرد که پس از حمالت ۱۱
سپتامبر  ۲۰۰۱میالدی تشکیل شد.

ادامه سریال پرواز پهپادهای
ناشناس در فرانسه

منابع امنیت��ی و پلیس فرانس��ه اعالم کردند
دستکم  5هواپیمای بدون سرنشین دوشنبه
شب در حال پرواز بر فراز برخی مناطق پاریس
مش��اهده شدند اما پلیس نتوانست افرادی که
این هواپیماها را هدایت میکردند ،بازداش��ت
کند .منابع یادش��ده افزودند اولین هواپیمای
بدون سرنش��ین نیمه شب دوش��نبه نزدیک
س��فارت آمریکا دیده شد و هواپیماهای دیگر
نیز بر فراز برج ایف��ل ،هتل دزانوالید یا میدان
کنکورد پرواز کردند .طی ماههای اخیر ،حدود
 20پهپاد ناش��ناس در حال پ��رواز که هادی
آنها نیز شناسایی نشده ،در اطراف سایتهای
هستهای فرانسه مشاهده شدهاند.

وطن امروز

چهارگوشه

انگیزههای پنهان واشنگتن از افشای جزئیات عملیات موصل چیست؟

تالش آمریکا برای حضور مجدد در عراق

گروه بینالملل :مقامات نظامی آمریکا
اعالم کردهاند عملیات نظامی نیروهای
عراق��ی علی��ه پایگاهه��ای داعش در
ش��هر موصل برای فرار از موج گرمای
تابس��تان پیش از ماه مبارک رمضان
در ماهه��ای آوری��ل و م��ه یعنی در
اوایل بهار امسال خواهد بود؛ عملیاتی
که بای��د موعد آغاز آن س��ری باقی
میماند .اینگونه اظهارنظرهای پیش از
موعد و فاش کردن جزئیات عملیات
توسط آمریکاییها تردیدهای زیادی
را در ذه��ن مس��ؤوالن عراق��ی ایجاد
ک��رده بهگون��های که چن��دی پیش
خالد العبیدی ،وزیر دفاع این کش��ور
به اظهارنظرهای مسؤوالن واشنگتن
درباره این نبرد سرنوشتساز واکنش
نشان داد و تاکید کرد« :این عراق است
ک��ه زمان حمله به موص��ل را تعیین
میکند ن��ه آمریکا» .چن��دی پیش
روزنامه والاس��تریت ژورنال به نقل از
 2مسؤول ارش��د پنتاگون برخی جزئیات عملیات
موصل را فاش کرد و نوشت :آنها (عراقیها) پیشنهاد
دادهاند در این عملیات در کنار ارتش عراق ،نیروهای
آمریکایی برای کمک به انجام حمالت هوایی دقیق
و برنامهریزی شده به پایگاههای داعش حضور داشته
باشند .یکی از مسؤوالن مرکز فرماندهی آمریکا نیز
تعداد اعضای داعش در ش��هر موص��ل را در حدود
 2000تن برآورد کرده و گفته است ،نیروهایی که
قرار اس��ت به مواضع داعش درموصل یورش ببرند
در حدود  20تا  25هزار نظامی و در قالب  5لشکر
ارتش عراق و  3لشکر پشتیبانی پیشمرگها خواهند
بود .البته این مسؤول آمریکایی در سخنان خود به
نقش نیروهای داوطلب مردمی که پیش از این برای
حض��ور در نبرد علیه داعش ،اع�لام آمادگی کرده
بودند ،اش��ارهای نکرد .این موضع مسؤوالن نظامی
آمریکا در سایه حمایت سیاسی در داخل این کشور
و از سوی جناحهای مختلف صورت گرفت که هنوز
بر افزایش دخالت آمریکا در عراق تاکید دارند .اینجا
سواالتی درباره اهداف پنهانی آمریکا از اعالم پیش
از موعد جزئیات عملیات موصل ایجادمیشود اما

گ�روه بینالمل�ل :عب��د رب��ه منص��ور ه��ادی،
رئیسجمهوری مستعفی یمن که با هدف به چالش
کشیدن پیروزیهای انقالبیون یمنی مخفیانه از کاخ
ریاس��تجمهوریاش به عدن فرار کرد ،استعفای
خود از این س��مت را پس گرفته است .رسانههای
یمن��ی ،دیروز اعالم کردن��د عبدربه منصور هادی،
رئیسجمهور مس��تعفی یمن با ارس��ال نامهای به
پارلمان این کشور استعفایش را پس گرفت .عبدربه
منصور هادی در نامه خ��ود به پارلمان یمن اعالم
کرد فعالیتهای��ش را بهعنوان رئیسجمهور یمن
از س��ر میگیرد .هادی علت پس گرفتن استعفای
خود را تامین منافع ملی ،جلوگیری از خأل قدرت و
خطرناک بودن شرایط کنونی یمن اعالم کرد .هادی
در نامه خود به پارلمان یمن بر همکاری با «برادران»
در شورای همکاری خلیجفارس تاکید کرد .برخی
نیز اعالم کردند وی قص��د دارد دولت کوچکی در

پازل
حضور تاریخی رئیسجمهور عراق در بصره

رئیسجمهور عراق نخس�تین بار پس از  12س�ال به بصره در جنوب این کش�ور سفر کرد .فؤاد معصوم،
نخستین رئیسجمهور عراق است که در  12سال گذشته و از زمان حمله آمریکا به عراق به شهر بصره
سفر میکند .وی در این سفر با استاندار بصره دیدار و بر تامین نیازهای این استان تاکید کرد .رئیسجمهور
عراق خواستار انتقال سریعتر اختیارات به استانداریها شد و تاکید کرد حق بصره از درآمدهای نفتی این
کشور پرداخت خواهد شد.

جواب مسؤول آمریکایی که گفت «نمایش توانمندی
نیروهای عراقی در این عملیات و میزان اهمیت این
عملیات برای آنهای بسیار مهم است» خود مفهومی
بیش از این سوال را در بر میگیرد .هیاتی از استان
االنب��ار که ماه پیش به واش��نگتن رفت ،اعالم کرد
مسؤوالن االنبار در این سفر از آمریکاییها خواستند
برای مش��ارکت در حفظ امنی��ت مرزها ،نیروهای
زمینی خود را در االنب��ار و در نزدیکی مرز عراق -
سوریه مستقر کنند .صباح کرحوت ،رئیس شورای
استانداری االنبار که از جمله حاضران در این هیات
و در خواستکنندگان حضور نیروهای زمینی آمریکا

رئیسجمهور مستعفی یمن پشیمان شد

تحرکات مشکوک هادی در جنوب

خدن ،جنوب کش��ور تش��کیل دهد .پیش از این
رئیسجمهوری مستعفی یمن پس از خروج از صنعا
در ع��دن با صدور بیانیهای خود را رئیسجمهوری
یم��ن معرفی کرده بود .در س��ایه همین تحرکات
مش��کوک در عدن برای تشکیل دولت کوچکی در
این استان ،هادی ،دیروز نقل و انتقاالتی را در میان
اعضای دس��تگاه امنیتی عدن ایجاد کرد .وی کادر
امنیتی و اداری ساختمان ریاست جمهوری در عدن
را تغییر داد و همچنین براساس فرمانی که از سوی
هادی صادر شده است استاندار عدن مدیر سازمان
اطالعات این استان برکنار و معاونش جایگزین وی
شد .هادی طی چند روز گذشته ،نشستهایی را با

عقبنشینی دوطرف در شرق اوکراین

استقاللطلبان خط مقدم دونتسک را ترک کردند

گروه بینالملل :یک هفته پس از برقراری آتشبس
میان شورش��یان جداییطلب و ارتش اوکراین در
منطقه مورد مناقشه در ش��رق کشور ،دوطرف در
حال عقب کشیدن تسلیحات نظامی سنگین خود
از خط مقدم هستند .با این حال کییف ادعا میکند
برخالف توافقی که حدود  10روز پیش در مینسک
امضا ش��د ،حمالت جداییطلب��ان همچنان ادامه
دارد .به گفته ارتش اوکراین ،روس��یه به حمایت از
شورشیان ادامه میدهد .آندری لیسنکو ،سخنگوی
ارت��ش اوکراین گف��ت« :برخ�لاف توافقنامههای

در اس��تان بود در گفتوگو با روزنامه السفیر گفت
طرف آمریکایی به وی اطمینان داده نیروهای خود
را بزودی به االنبار اعزام خواهد کرد اما تاکنون این
امر صورت نگرفته اس��ت .کرحوت افزود :نزدیک به
 300کارشناس آمریکایی وارد شهر حبانیه در غرب
بغداد ش��دهاند .اعزام این نیروها عالوه بر نظامیانی
اس��ت که پنتاگون در حال حاض��ر در پایگاه عین
االسد االنبار مس��تقر کرده است .روزنامه نیویورک
تایمز نیز ب��ه نقل از یک منب��ع نظامی آمریکایی
نوشت :به محض بازپسگیری شهر موصل و خارج
شدن آن از کنترل داعش طبق برنامه ،مدیریت آن

را افس��ران سابق پلیس و عشایر عراق
برعهده خواهند گرفت و همچنین یک
لش��کر از نیروهای مقابله با تروریسم
عراق که بزودی تحت آموزش نیروهای
ویژه آمریکا قرار میگیرند ،نیز در نقاط
مختلف ش��هر موصل مستقر خواهند
ش��د .این اظهارات مقامات آمریکایی
با خواس��تههای برخی مقامات محلی
عراق ک��ه خواهان حض��ور نیروهای
آمریکایی در این کش��ور هس��تند و
نیروه��ای آمریکای��ی را منج��ی این
کش��ور از چن��گال داع��ش میدانند،
همراه ش��ده اس��ت .کرح��وت نیز در
گفتوگو با الس��فیر به این نکته اشاره
ک��رد و گفت :ما مش��ارکت نیروهای
آمریکایی را عامل نجات استان االنبار
و دیگر استانها میدانیم .این مسؤول
محلی استان االنبار افزود :ما در زمینه
همکاری با نیروهای آمریکایی تجربهای
طوالنی داریم و این تجربه به سالهای
 2006و  2007زمانی که برای آزادی تعداد زیادی
از ش��هرها از کنترل القاعده و بخشهایی از استان
صالحالدین وارد میدان نبرد ش��دیم ،بازمیگردد .با
نگاهی به اظهارات مس��ؤوالن نظامی آمریکا و نیز
موضعگیریهای مقام��ات محلی عراقی چنین به
نظر میآید که واش��نگتن میخواهد از حساسیت
عملیات موصل برای بازکردن مجدد پای نیروهای
زمینی خ��ود در بخشهایی از عراق سوءاس��تفاده
کند .آمریکاییها هیچ نامی از شبهنظامیان شیعه و
نیروهای مردمی نمیبرند و پیروزی کردها و ارتش
عراق در عملی��ات موصل را نیز به حضور پررنگ و
فرماندهی عملیات از سوی پنتاگون منوط کردهاند.
فاش کردن اطالعات مربوط به عملیات موصل نشان
از این دارد که واشنگتن برای رسیدن به مقاصد خود
حتی حاضر اس��ت مسیر این عملیات را دست کم
برای مدتی به نفع داعش پیش ببرد و جان نزدیک
به  2میلیون س��اکن این شهر را به خطر بیندازد تا
ارتش عراقی ناگزیر دست نیاز به سوی آمریکا دراز
کند و آن زمان پنتاگ��ون به عنوان یک ناجی وارد
کارزار شود و داعش را شکست دهد.

مینس��ک روس��یه همچنان در حال مسلح کردن
ش��بهنظامیان در دونباس است .براساس اطالعات
موجود ،کاروان نظامی متشکل از  ۶۰وسیله نقلیه
از جمله تانک و زرهپوش روز  ۲۱فوریه با گذشتن
از مرز فدراس��یون روس��یه وارد ایس��تگاه راهآهن
آموروسیفکا در دونتسک ش��ده است ».در همین
حال کاروانی از تانکهای شورشیان نیز خط مقدم
را به مقصد دونتسک ترک کردهاند .از سوی دیگر
جداییطلبان هوادار روسیه نظامیان وابسته به دولت
کییف را متهم به ادامه حمالت میکنند.

برخی مقامات مس��ؤول یمنی و برخی طرفدارانش
برای بررسی گزینه تشکیل دولت موقت به منظور
اداره کش��ور به پایتختی موقت ع��دن برگزار کرده
است .این در حالی است که شمار زیادی از رهبران
جنوب یمن با تبدیل شدن عدن به پایتخت موقت
مخالفت میکنند .از سوی دیگر انصاراهلل یمن نیز
مخالفت خود را با این تحرکات هادی نشان دادند و
«حمزه الحوثی» از رهبران این جنبش تهدید کرد
که انصاراهلل به عدن حمله و هادی را دستگیر خواهد
کرد .هادی که در ژانویه گذش��ته تحت فشارهای
عربستانسعودی به منظور ناکام گذاشتن تالشهای
انصاراهلل ،اس��تعفا ک��رد و پارلمان اس��تعفای او را

نپذیرفت ،به محض ورود به عدن ،تمام تصمیمات
اتخاذی از سوی انقالبیون را لغو و غیرقانونی دانست.

فقه حنفی ،دین دولتی قزاقستان

مطرح اسالمی ،مدیران سازمانهای اسالمی خارجی،
برخی نمایندگان س��نا و نماین��دگان مجلس مردم
قزاقس��تان و شخصیتهای شناخته شده اجتماعی
و مذهبی حضور داش��تند« .نورس��لطان نظربایف»
رئیسجمهور قزاقستان در پیام خود به این همایش
ابراز امیدواری کرد امامان جماعت س��هم خود را در
تقویت ثبات مذهبی و حمایت از نسل جوان در برابر
نفوذ جریانات ش��بهمذهبی مخرب ،ایفا کنند .این
تحول مذهبی برای مقابله با افراطگراییهای اخیر
در برخی قرائتهای اسالمی صورت گرفت.

قابجهان

اقدام ارتش ترکیه در سوریه به روایت کاریکاتور

داعش  90آشوری سوریه را ربود

گروه موس��وم به دیدهبان حقوق
بشر س��وریه روز گذش��ته اعالم
ت آشوریهای ساکن
کرد داعش  90تن از اقلی 
روستاهای شمال شرق این کشور را ربوده است.
به گزارش پایگاه خبری النشره ،همچنین حدود
هزار و  864شهروندی سوری از غوطه شرقی به
سمت پایتخت ،دمشق فرار کردند چنانکه مرکز
پناهندگان دمش��ق موج جدیدی از مهاجرانی
که از غوطه شرقی فرار کردهاند را پذیرا بود.این
مرکز اعالم کرد مهاجران برای انجام معالجات
و تامین مایحتاج مواد غذایی به این مرکز پناه
آوردهاند.

 7000نامزد برای  540کرسی
پارلمان مصر

با پایان مهلت ثبتنام نامزدهای
انتخاباتپارلمانیمصر،کمیسیون
عالی انتخابات در این کش��ور از ثبتنام حدود
 7000نام��زد خب��ر داد .انتخاب��ات مجل��س
نمایندگان مصر قرار است در  2مرحله برگزار
شود؛ مرحله اول در حوزههای خارج از کشور در
روزهای  21و  22مارس (اول و دوم فروردین)
و مرحله دوم در حوزه داخل کشور در روزهای
 22و  23مارس برگزاری میشود.

شهادت جوان فلسطيني در الدهيشه

نظاميان ارتش رژيم صهيونيستي
با يورش به اردوگاه فلس��طيني
الدهيشه در جنوب شرقي بيتلحم در کرانه
باختري رود اردن يک فلسطيني را به شهادت
رساندند .منابع اطالعرساني اعالم کردند :جهاد
ش��حاده الجعفري فلسطيني  19ساله که در
اين عملي��ات يورش ،به ضرب گلوله نظاميان
اس��رائيلي زخمي ش��ده بود پس از انتقال به
بيمارستان يمامه به شهادت رسيد.

بازگشت  4000آواره به کوبانی

مسؤوالن ترکیه اعالم کردند پس
از اخ��راج تروریس��تهای داعش
از ش��هر کوبانی (عینالعرب) در شمال سوریه،
نزدی��ک ب��ه  4000هزار آواره کرد س��وری به
خانههایشان بازگشتند .مسؤوالن ترکیه تاکید
کردند روند بازگش��ت آوارگان کرد س��وری به
کوبانی که نزدیک به  4ماه صحنه درگیریهای
شدید مبارزان کرد با تروریستهای داعش بود،
به کندی صورت میگیرد.

فراخوان سیاسیون مصری
برای تجدید ارتباط با سوریه

به دستور نظربایف و برای مقابله با افراطگرایی صورت گرفت
گروه بینالملل :دیروز در اولین انجمن امامان جماعت
مس��اجد قزاقستان ،فقه حنفی و عقیده ماتریدی به
عنوان عرصه رس��می دینی (دین دولتی) این کشور
تایید شد .مذهب حنفی یکی از  4مذهب مورد تایید
اهل سنت است و سهلگیری در احکام و احترام به
آزادی عمل انسانها آن را دقیقا در مقابل وهابیت که
از شاخههای جعلی فقه حنبلی است قرار میدهد .به
گزارش فارس از بیشکک ،در انجمن امامان جماعت
مساجد قزاقستان ،حدود  500امام و اعضای شورای
علمای اداره روحانیت مسلمانان کشور ،اندیشمندان
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گروه بینالملل :ارتش ترکیه ،ش�نبه گذشته وارد خاک سوریه شد
و مقبره س�لیمان ش�اه ،جد امپراتوری عثمانی را از استان رقه در
شمال شرقی این کشور به ترکیه منتقل کرد .منبع رسمی در وزارت
خارجه س�وریه در بیانیهای اعالم کرد پ�س از اینکه وزارت خارجه
ترکیه کنس�ولگری سوریه در استانبول را از قصد خود برای انتقال
مقبره سلیمان شاه مطلع کرد ،منتظر اجازه دمشق نماند .ترکیه در
این باره بدون رضایت و اجازه سوریه اقدام کرد و این منبع این اقدام
را چی�زی کمتر از تجاوز به خاک س�وریه توصیف نکرد .این منبع
همچنی�ن این اقدام را مش�کوک خواند و تاکید ک�رد اقدام ترکیه
ماهیت نیات و اهداف این کش�ور و روابطش با گروه داعش را فاش
کرد .از سوی دیگر ،این عملیات که با حضور بیش از  400نیروی ویژه
ترک انجام شد تحلیلهای متفاوتی را در عرصه سیاسی و رسانهای
به همراه داش�ت .سایت «باس نیوز» که گفته میشود از سایتهای
وابسته به مسرور بارزانی ،رئیس شورای امنیت اقلیم و فرزند مسعود
بارزانی است ،آن را منتشر کرده و در آن روابط ترکیه و داعش را به
تصویر کشیده است.

روزنامه الوطن سوریه گزارش داد
شماری از احزاب و فعاالن سیاسی
مصر با راهاندازی فراخوانی به پیشواز ازسرگیری
رواب��ط قاه��ره با دمش��ق رفتن��د .همزمان با
پنجاهوهفتمین سالروز وحدت  2کشور -تحت
عن��وان جمهوری عربی -ک��ه در دوران جمال
عبدالناصر رهبر ملیگ��را و بانفوذ مصری و در
مبارزه با اسرائیل شکل گرفت ،فعاالن سیاسی
مص��ری از تمام اعض��ای هیاته��ا ،احزاب و
گروههای سیاسی و دیگر شخصیتهای مصری
خواستند فرم منتش��ر شده در فیسبوک را پر
کرده و برای س��ایر مردم ارس��ال کنند .در این
فرم از عبدالفتاح سیسی ،رئیسجمهوری مصر
خواسته شده اقداماتی را برای ازسرگیری روابط
با دمشق اتخاذ کند.
گزارش

رسوایی مالی وزیر خارجه اسبق انگلیس

قیمت جک استراو چند است؟!

ادامه از صفحه اول

در همی��ن رابطه دیروز ویلیام اس��پرینگ،
تحلیلگر سیاس��ی اه��ل لندن از عمق فس��اد
در سیاس��ت بریتانیا پ��رده برداش��ت و گفت:
«این رس��وایی فاش کرد نمایندگان ش��اخص
پارلمان به طور روزافزون توسط گروههای البی
شرکتها خریده میشوند و بویژه حزب کارگر به
تریبون آنها تبدیل شده است» .او همچنین به
پرست��یوی گفت« :اینجا در لندن ما پارلمانی
از مردان خریداری شده داریم و حتی شوراهای
ش��هر نیز خریده شدهاند» .اگرچه نخست وزیر
محافظهکار ،دیوید کام��رون از هر دو دیپلمات
دفاع کرده و گفته هنوز هیچ اتهامی ثابت نشده
ولی ماهیت سیاسی تقریبا مشترک گردانندگان
فعلی روزنامه «دیلیتلگراف» و شبکه تلویزیونی
«چن��ل فور» ک��ه در حلق��ه نزدی��کان دولت
محافظهکار لندن هستند ،احتمال یک کودتای
رسانهای علیه متنفذان فعلی سیاست خارجی
لن��دن را به نفع طیف جدی��د محافظهکاران و
لیبرالها مطرح میکند .البته در آستانه انتخابات
پارلمانی بریتانیا هیچکس به اندازه «نایجل فاراژ»
رهبر حزب تازهنفس ملیگ��رای «یوکیپ» ،از
خدشهدار ش��دن اعتبار و س�لامت چهرههای
شاخص  2حزب بزرگ جزیره خوشحال نیست.

