وقوع یک آتشسوزی بزرگ در مجاورت سواحل شمالی امارات

چهارشنبه  24شهریور 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3304

منابع اماراتی عصر دیروز (سهشنبه) ،از وقوع یک آتشسوزی بزرگ در شهر «ام القیوین» در نزدیکی سواحل شمالی این
کشور خبر دادند .بر اساس گزارش روزنامه اماراتی «البیان» ،دفتر اطالعرسانی شورای اجرایی شهر «ام القیوین» اعالم
کرد این آتشسوزی در منطقه صنعتی «ام الثعوب» در یک کارگاه الستیکسازی به وقوع پیوسته است.

بینالملل

ع عبریزبان اعالم کردند یکی از شاهدان پرونده فساد نتانیاهو بر اثر سقوط هواپیمای شخصی جان خود را از دست داد
مناب 

گروه بینالملل :مناب ع عبریزبان صبح دیروز اعالم کردند یک
هواپیمای شخصی صهیونیستی حین پرواز به سوی یونان در
نزدیکی جزیره «ساموس» در مجاورت ترکیه سقوط کرده و در
پی آن  ۲نفر کشته شدهاند.
پس از گزارش منابع عبریزبان درباره س��قوط مشکوک
ی��ک هواپیم��ای ش��خصی در نزدیکی ترکیه ،یک رس��انه
صهیونیستی دیروز (سهشنبه) خبر داد یکی از کشتهشدگان،
از شاهدان پرونده فساد «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر سابق
این رژیم بوده است.
بر اساس گزارش دیروز پایگاه صهیونیستی « ،»il20یکی
از افرادی که در پی سقوط این هواپیما کشته شده ،کارمند
سابق وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی و از شاهدان پرونده
فس��اد نخستوزیر س��ابق این رژیم بوده اس��ت .این پایگاه
خبری صهیونیستی در ادامه همچنین خبر داد علت سقوط
این هواپیما هنوز مشخص نشده است .طبق گزارشها ،این
هواپیما س��اعت  ۲۰به وقت فلس��طین از صفحه رادار محو
شده و پس از لحظاتی مشخص شده که پیش از رسیدن به
مقصد سقوط کرده است .ارتش یونان برای مشخص کردن
محل دقیق س��قوط هواپیما و خارج کردن اجساد بالفاصله
نیروهای خود را به محل اعزام کرد.

شاهدکشی!

لونقل لندن را مختل کرد
سیل ،حم 

در حال حاضر  ۴پرونده فساد مالی تحت عنوان پروندههای
 ۳۰۰۰ ،۲۰۰۰ ،۱۰۰۰و  ۴۰۰۰علی��ه بنیامی��ن نتانیاه��و
نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی مطرح است و او پیشتر،
درباره این پروندهها مورد بازجویی قرار گرفته است .یکی از
پروندههایی که دادستان رژیم صهیونیستی رسما نتانیاهو را
بر اس��اس آن متهم خواهد کرد پرونده موسوم به «»۴۰۰۰
اس��ت؛ او در این پرونده به «شائول ایلوویچ» مالک شرکت
«ب ِ ِزک» میلیونها دالر تس��هیالت مال��ی پرداخت کرده تا
پایگاه خبری «والال» وابسته به این سرمایهدار صهیونیست
از او و همس��رش حمایت رس��انهای بهتری داشته باشد .در
این باره ،روزنامه هاآرتص پیش��تر نوشته بود انتظار میرود
نتانیاهو در پرونده « »۱۰۰۰نیز رسما متهم شود .این پرونده،
اتهامات نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی درباره دریافت
غیرقانونی هدیه از بازرگانان خارجی را شامل میشود .دیگر
پرونده مفتوح علی��ه نتانیاهو که علیه او اعالم جرم خواهد
شد ،پرونده  ۲۰۰۰است .نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی
در این پرونده متهم اس��ت با روزنامه «یدیعوت آحارانوت»
ز دوبند کرده تا در ازای پوش��ش مثبت از فعالیتهایش در
ای��ن روزنامه ،رقیب آن یعنی روزنامه «اس��رائیل هیوم» را
تحت فشار قرار دهد.

رژیم صهیونیستی  ۵۰هزار دوز واکسن فاسد تحویل غزه داد

وزارت بهداشت نوار غزه شامگاه دوشنبه در بیانیهای اعالم کرد تلآویو باعث شده است این نهاد  ۵۰هزار دوز واکسن کرونا
را از بین ببرد .بر اساس گزارش پایگاه خبری «عرب ،»۴۸وزارت بهداشت نوار غزه در این باره توضیح داد که روز پنجشنبه
 ۵۰هزار دوز واکسن «اسپوتنیک الیت» از انبارهای وزارت بهداشت راماهلل به نوار غزه ارسال شده است .طبق این بیانیه ،این
واکسنها که از راه گذرگاه «کرم ابوسالم» (تحت کنترل رژیم صهیونیستی) وارد نوار غزه شد ،به منظور تأیید ایمنی و مطمئن
شدن از کیفیت مورد بررسی قرار گرفت که پس از بررسیها مشخص شد تاریخ مصرف واکسنها به اتمام رسیده است .وزارت
بهداشت غزه با تأکید بر اینکه این نهاد تحت اقداماتی سختگیرانه واکسنها را مورد آزمایش و بررسی قرار میدهد ،اعالم
کرد مطابق راهنمای واکسنها تمام این  50هزار دوز را از بین برده است .این وزارتخانه همچنین تلآویو را مسؤول خراب شدن
واکسنهای یادشده دانست و اعالم کرد رژیم صهیونیستی به علت ممانعت از ورود واکسنها در زمان مناسب و رها کردن آنها
در شرایط نامناسب باعث شده است این واکسنها خراب شود .وزارت بهداشت غزه در بیانیهای دیگر اعالم کرده بود  ۹۳درصد
افرادی که در موج سوم کرونا جان خود را در این باریکه محاصرهشده از دست دادهاند ،کسانی بودهاند که هیچ واکسنی دریافت
نکرده بودند .مطابق بیانیه وزارت بهداشت غزه ،روز گذشته  8نفر در نوار غزه جان خود را بر اثر ابتال به ویروس کرونا از دست
دادند و  ۱۴۳۷نفر به این ویروس مبتال شدند .مجموع افرادی که از ابتدای شیوع ویروس کرونا جان خود را بر اثر ابتال به این
ویروس در غزه از دست دادهاند به  ۱۲۲۸نفر رسیده و این در حالی است که  ۱۴۷۳۶۸نفر تاکنون به این ویروس مبتال شدهاند.
منابع عبریزبان پیش از این گزارش داده بودند کابینه جدید این رژیم قصد دارد واکسنهای کرونای خود را که نزدیک به
فاسد شدن هستند ،به تشکیالت خودگردان فلسطین بدهد .تلآویو قصد داشت یک تا  1/4میلیون دوز واکسنهای کرونای
شرکت فایزر را که بزودی منقضی میشوند ،برای تطهیر چهره خود به فلسطینیها اهدا کند .پس از انتشار این خبر ،تشکیالت
خودگردان فلسطین در بیانیهای اعالم کرد قرارداد دریافت واکسن از تلآویو را لغو کرده است.

افشاگریهایراجرواترز،عضوگروهپینکفلویددرسالگرد11سپتامبر

جنگ جهانی آمریکا دنیا را نابود کرد

خواننده و رهبر پیش��ین گروه پینک
آمریکا
توگویی به مناس��بت
فلوی��د در گف 
س��الگرد حمالت  11س��پتامبر در نیویورک و واشنگتن،
آمریکا را اصلیترین عامل ویرانی جهان دانست .راجر واترز،
هنرمند برجسته انگلیسی که همراه گروه پینک فلوید یکی
از شاخصترین چهرههای جریان موسیقی راک اعتراضی
دهههای  1970و  1980میالدی محس��وب میش��ود در
توگو با افش��ین رتنزی ،مجری برنامه «زیر آبی رفتن»
گف 
( )Going Undergroundدر ش��بکه آرت��ی گف��ت:
«حمالت تروریستی  11سپتامبر میتوانست زنگ خطری
ب��رای ارزیابی مجدد اولویتها برای ایاالتمتحده و جهان
باشد اما در عوض به افراطگرایی دامنزده و منابع عمومی
را به خزانه کاسبان جنگ سرازیر کرد».
واترز درباره آن روز میگوید« :وقتی حادثه  11سپتامبر
اتفاق افتاد من هم مثل بقیه خیلی ش��وکه ش��دم .از س��ر
سادهلوحی فکر کردم این حادثه ممکن است مردم را کنجکاو
کند تا تالش کنند علت وقوع این حادثه و چگونگی وقوع آن
را بفهمند و در رویکرد خود تجدیدنظر کنند .برای ساعتها
من واقعا تصور میکردم این اتفاق ممکن است بیفتد .البته
روشن است که چنین اتفاقی نیفتاد و در عوض آمریکا از این
مساله استفاده و افغانستان را اشغال کرد .بعد از آن آمریکا

جنگ جهانی علیه تروریسم را آغاز کرد که به جرأت میتوان
گفت دنیا را به نابودی کشید .این جنگ جهانی ضدتروریسم
آمریکا بود که دنیا را نابود کرد نه  11سپتامبر».
از نظ��ر او عواقب اجتماعی این جنگ تحمیلی جهانی
نیز قابل مالحظه است .او میگوید« :این جنگ آمریکایی
افراطگرایی را در همه س��طوح جناحها تقویت کرد .نهتنها
تروریستها در خاورمیانه به تکاپو افتادند ،بلکه همه ما در
گوش��ه و کنار جهان تشویق ش��دیم انرژی بیشتری برای
نابودی دنیا و یکدیگر صرف کنیم به جای اینکه به دنبال
حل مشکالت مشهود باشیم».
عضو سرش��ناس و قدیمی گروه انگلیسی پینک فلوید
همچنین به مناسبت سالگرد کودتای آمریکایی 11سپتامبر
س��ال  1973در شیلی صحبت کرد .برای بسیاری از مردم
آمریکای جنوبی و بقیه جهان ،این تاریخ یادآور آن است که
چگونه آگوستو پینوشه ،دیکتاتور شیلی قدرت را در دست
گرفت و هزاران نفر قربانی ستم رژیم مورد حمایت واشنگتن
شدند .یکی از نخس��تین قربانیان حکومت نظامی شیلی،
ویکتور خارا ،فعال سوسیالیس��ت و خواننده و ترانهس��رای
محبوب بود .او در ورزشگاه شهر سانتیاگو که اکنون به نام این
شاعر فقید است ،توسط ارتش شکنجه شد و به قتل رسید.
وات��رز که پارس��ال ترانهای را با عن��وان ویکتور خارا

ب��ه یاد این هنرمند فقید و بر اس��اس تران��ه معروف او
«( »El derecho de vivir en pazح��ق زندگ��ی
در صلح) تهیه کرده بود ،معتقد اس��ت پیام ش��عر خارا
همچنان قوی اس��ت ،بویژه پ��س از اینکه ایاالتمتحده
آنچه «جنگ جهانی علیه تروریسم» میخواند را از سال
 2001آغاز کرد.
خواننده ترانه مش��هور «دی��وار» در این باره میگوید:
«هن��وز باید به این ایده پایبند باش��یم که ما مردم ،حق
داریم در صلح زندگ��ی کنیم! این جنگ بیپایان کثافت

که به آن «جنگ علیه تروریسم» میگویند از  11سپتامبر
آغاز ش��د .این برای هیچیک از ما فایدهای ندارد جز باند
صنعتی  -نظامی(آمریکا)».
از نظ��ر واترز آنچه تحت عنوان هزینههای دفاعی 800
میلیارددالری در ردیف بودجه ایاالتمتحده منظور میشود،
«روش��ی برای اخذ مالیات از مردم عادی است .پولی که از
افراد عادی مالیات گرفته میش��ود ،بخش زیادی از آن به
پنتاگ��ون میرود و س��پس بین همه اف��رادی که در دفاع
سرمایهگذاری میکنند تقسیم میشود».

بشاراسددرسفریازپیشاعالمنشدهدرمسکوباوالدیمیرپوتین دیدارکرد

رایزنی علیه تروریسم و اشغالگران خارجی
کاخ کرملی��ن مس��کو دیروز ب��ا  ۲خبر
روسیه
متوال��ی ،همه را غافلگیر کرد .نخس��ت
دیدار بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه با والدیمیر پوتین در مقر
ریاستجمهوری روسیه در قلب مسکو و دیگر ،تصمیم پوتین
برای قرنطینه کردن خود به خاطر ابتالی اطرافیانش به کرونا.
به گزارش خبرگزاری تاس ،بشار اسد برای نخستینبار از سال
 2015بود که با همتای روس خود در کرملین دیدار میکرد،
چرا که آخرین دیدار این دو در سال  2018در اقامتگاه تابستانی
پوتین در خارج از مسکو انجام شده بود .سفر رئیسجمهور سوریه
به خاطر مالحظات امنیتی بدون اطالعرسانی عمومی انجام شد
و اسد و پوتین روز دوشنبه در ساختمان سنای کاخ کرملین ،مقر
ریاستجمهوری روسیه با هم دیدار کردند ،اگر چه رسانههای
روس خبر آن را با یک روز تاخیر صبح سهشنبه اعالم کردند.
در ای��ن دیدار  ۲طرف نه تنها بر تقویت روابط دوجانبه تاکید
کردند ،بلکه حتی درباره وضعیت افغانستان نیز صحبت کردند.
به گزارش تارنمای رسمی کرملین ،پوتین در ابتدای دیدار
با اسد گفت« :من خیلی خوشحالم یک بار دیگر در مسکو از
شما استقبال میکنم .مهمتر از هر چیز دیگر من دوست دارم
به ش��ما به خاطر روز تولدت��ان که اخیرا بود ،تبریک بگویم».
رئیسجمهور روسیه همچنین با تبریک پیروزی همتایش در
انتخابات ریاستجمهوری بهار گذشته سوریه افزود« :این یک

ت موشکی کرهشمالی
پیشرف 
آمریکا و کرهجنوبی را غافلگیر کرد

پیشرفتهای موشکی کرهشمالی به اندازهای بوده است
ک��ه منابع آگاه اع�لام کردند کرهجنوب��ی و ایاالتمتحده
نتوانستند اطالعات دقیقی از جدیدترین آزمایش موشک
کروز پیونگیانگ به دست آورند .منابع آگاه دیروز (سهشنبه)
اعالم کردند کرهجنوبی و ایاالتمتحده هنوز اطالعات دقیقی
درباره جدیدترین آزمایشهای موشک کروز کرهشمالی از
جمله محل پرتاب و محل برخورد آنها به دست نیاوردهاند.
خبرگزاری مرکزی کرهشمالی ( )KCNAدوشنبه گزارش
کرد پیونگیانگ با موفقیت آزمایشهای موشک کروز دوربرد
جدیدی را در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری انجام داده
است که موشکها طی  ۲ساعت یکهزار و ۵۰۰کیلومتر پرواز
و به اهدافی برخورد کردهاند .بنا بر گزارش خبرگزاری یونهاپ
کره جنوبی ،رئیس ستاد مشترک ارتش کرهجنوبی ()JCS
هیچگونه جزئیاتی درباره جدیدترین آزمایشهای موشکی
کرهشمالی فاش نکرده اس��ت و این گمانهزنیها به وجود
میآید که مقامهای کرهجنوبی و ایاالتمتحده نتوانستهاند
آزمایش این موشکها را در زمان واقعی شناسایی کرده و
تشخیص دهند.

■■نتانیاهو و پروندههای فساد

«هایم گرون» شاهد محاکمه فساد «بنیامین نتانیاهو»
نخستوزیر سابق ،یکی از  ۲اسرائیلی بود که روز دوشنبه
در حادثه س��قوط هواپیمای سبک در یونان کشته شدند.
گرون ،معاون مدیرکل س��ابق مهندسی و مجوز در وزارت
مخابرات این رژیم بود .وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی
در بیانی��های اعالم کرد این  ۲بعد از ظهر دوش��نبه با یک
هواپیمای تکموتوره از حیفا حرکت کردند و در حال پرواز
در نزدیک��ی جزیره س��اموس ،در نزدیکی ترکیه بودند که
هواپیمای س��بک آنها سقوط کرد .اجساد آنها توسط گارد
ساحلی یونان چند ساعت بعد با کمک غواصان کشف شد.
ب��ر اس��اس آخرین اخبار اندکی قبل از ف��رود ،ارتباط این
هواپیما با برج کنترل در ساموس قطع شده بود.
رسانههای یونانی اعالم کردند به نظر هواپیمای سسنا
 172دچار مش��کل فنی شده و از رادار محو شده است اما
علت س��قوط هنوز نامشخص است .گرون یکی از شاهدان
پرونده نتانیاهو در جریان فساد او در وزارت مخابرات بود؛
فس��ادی که در جریان یک معامله به نفع یکی از نزدیکان
نتانیاهو در سال  2015با ارزش چند صد میلیون دالر رقم
خورد و در مقابل نتانیاهو از طریق یک هلدینگ رسانهای
از جمله س��ایت «والال» در حمایت رس��انهای قرار گرفت.
محاکمه نتانیاهو روز دوش��نبه با ادامه بازجویی از «ایالن
یش��وا» مدیرعامل سابق وبسایت والال ،از سر گرفته شد.
نتانیاهو همچنین در پرونده  ،2000فساد مالی را با روزنامه
یدیعوت آحارانوت رقمزده است.

دور دنیا

نتیجه خیلی خوب در انتخابات
ریاستجمهوری بود .نتایج (این
انتخابات) نشان میدهد مردم به
شما اعتماد دارند ،به رغم همه
مشکالت س��الهای گذشته و
فجایع س��الهای گذشته ،آنها
(مردم سوریه) هنوز روند بهبود
و بازگشت به یک زندگی عادی
را با ش��ما مرتبط میدانند» .او
همچنین در ادامه صحبتهایش از خطر گروههای تروریستی
در سوریه گفت« :متاسفانه هنوز کانونهای مقاومت تروریستها
وجود دارد که نه تنها بخشی از خاک را تحت کنترل دارند ،بلکه
به ترور غیرنظامیان نیز ادامه میدهند .با این وجود ،مهاجران
به طور فعال به مناطق آزاد شده بازمیگردند .وقتی به دعوت
شما در سوریه بودم ،با چشمان خودم دیدم مردم به طور فعال
خانههای خود را بازسازی میکنند و فعاالنه تالش میکنند تا
به معنای کامل کلمه به یک زندگی آرام بازگردند».
به گفته پوتین ،در نتیجه تالشهای مش��ترک روس��یه و
س��وریه ضرباتی شدید به تروریستها زده شد و دولت سوریه
اکنون بر بیش از  ۹۰درصد از س��رزمین این کش��ور کنترل
دارد .رئیسجمهور روسیه تصریح کرد« :تالشهای مشترک

م��ا قلمرو اصلی و بخش اعظم
سرزمین جمهوری سوریه را آزاد
کرد .تروریستها خسارتهای
بس��یار ج��دی و قابل توجهی
متحمل شدهاند و دولت سوریه
به ریاس��ت ش��ما  ۹۰درصد از
خاک این کشور را تحت کنترل
خود دارد» .بر پایه این گزارش
پوتین در ادام��ه درباره حضور
غیرقانونی نیروهای نظامی آمریکایی ،ترکیهای و فرانسوی در
سوریه هشدار داد و گفت« :به نظر من مشکل اصلی این است
که نیروهای مس��لح خارجی در مناطق خاصی از کشور بدون
تصمیم سازمان ملل متحد و بدون رضایت شما حضور دارند
که این امر به وضوح با حقوق بینالملل مغایرت دارد و به شما
این امکان را نمیدهد که تالشهای حداکثری را برای تحکیم
کشور به منظور حرکت در مسیر بازسازی آن با سرعتی که در
صورت کنترل کل قلمرو توسط دولت قانونی امکانپذیر است،
انجام دهید».
در مقابل رئیسجمهور سوریه هم در این دیدار تاکید کرد ۲
کشور به نتایج قابل توجهی در جنگ با تروریسم بینالمللی دست
یافتهاند .بشار اسد گفت ۲« :ارتش ما ،روسیه و سوریه ،نهتنها در

آزادسازی سرزمینهای اشغالی که توسط شبهنظامیان تصرف
شده بودند و در نابودی تروریسم ،به نتایج قابل توجهی دست
یافتهاند ،بلکه بازگشت مهاجرانی را که مجبور به ترک خانههای
خود و وطن خودشان شده بودند نیز تسهیل کردهاند .با توجه
به این واقعیت که تروریسم بینالمللی مرز نمیشناسد و مانند
یک عفونت در سراسر جهان گسترش مییابد ،من میتوانم این
موضوع را بیان کنم که ارتشهای ما کمک بزرگی به حفاظت از
همه بشریت در برابر این شیطان (تروریسم بینالمللی) کردهاند».
■■پوتین خودش را قرنطینه کرد

از ط��رف دیگ��ر دیروز س��خنگوی کرملین ب��ا اعالم خبر
خودقرنطینگی رئیسجمهور روس��یه ،دلی��ل این تصمیم را
احتی��اط والدیمیر پوتین متعاقب ابتالی چند نفر از اطرافیان
خود به ویروس کرونا دانس��ت .به گ��زارش خبرگزاری دولتی
ریانووستی ،دیمیتری پسکوف توضیح داد پوتین تست ابتال به
کرونا هم انجام داده و نتیجه آن منفی شده است و او هماکنون
در سالمت کامل به سر میبرد .با این حال قرنطینهشدن پوتین
از بار کاری سنگین او کم نمیکند و فقط دیدارهای چهره به
چهره نخواهد داشت.
این در حالی اس��ت که کرملین پیشتر نیز خبر داده بود
رئیسجمهور روسیه در هفتادوششمین اجالس مجمع عمومی
سازمان ملل که از دیروز آغاز شده شرکت نمیکند.

بارش سنگین باران در پایتخت انگلیس منجر به جاری
لونقل عمومی شد .به
شدن سیل و اخالل در سیستم حم 
گزارش منابع محلی ،بیشترین خرابیها در شمال لندن رخ
داده و باعث جاری شدن سیل در خیابانها و بویژه پل نمادین
و پرتردد «تاور بریج» شده است .تصاویر منتشر شده نشان
میدهد دوچرخهس��واران ،خودروها و اتوبوسها زیر بارش
ش��دید باران و آبی که روی سطح «تاور بریج» را گرفته به
سختی از عرض رودخانه تایمز تردد دارند .اتوبان کمربندی
«نورث س��رکوالر» در مرکز لندن هم ترافیک سنگینی را
ش��اهد است .این در حالی اس��ت که سیل به داخل مترو
هم نفوذ کرده و باعث اختالل در تردد قطارها ش��ده است.
لونقل لندن اعالم کرد برخی ایستگاهها به دلیل
سازمان حم 
آبگرفتگی مسدود شدهاند و امکان توقف قطار وجود ندارد.
اداره هواشناسی لندن برای بیشتر مناطق پایتخت هشدار
زرد صادر و اعالم کرده اس��ت که این وضع ممکن است تا
روزهای آینده ادامه یابد .انگلیس از جمله کشورهایی است که
به دلیل وقوع توفانهای فصلی دریایی ،دائما با بارش شدید
باران و سیلهای مخرب مواجه میشود .دولت و دستگاههای
ذیربط در انگلیس اگر چه به دلیل اتخاذ تدابیر جدی برای
ل توجهی تلفات
مقابله با این سوانح طبیعی ،به میزان قاب 
انسانی را کاهش دادهاند اما باز هم قادر به مقابله با تمام ابعاد
مخرب این سوانح نیستند.

 30هزار نفر به نیروهای حشدالشعبی
ملحق میشوند

«فالحالفیاض»رئیسسازمانحشدالشعبیدوشنبههفته
جاری گفت مقامات دولتی عراقی با طرح پیوستن ۳۰هزار
نیروی جدید به س��ازمان حشدالشعبی موافقت کردند .به
نوشته العربی الجدید ،فالح الفیاض در یک کنفرانس خبری
گفت با ملحق شدن این تعداد ،نیروهای حشدالشعبی به بیش
از  ۱۶۷هزار نفر میرسند .این  ۳۰هزار نفر افرادی هستند
که پیش از این به صورت قراردادی عضو حشدالشعبی بودند
و پس از پایان قراردادش��ان از این سازمان جدا شده بودند
و قرار اس��ت با مجوز دولت به صورت رسمی درآیند .فالح
الفیاض با عذرخواهی از تأخیر به وجود آمده در این مسأله
گفت سازمان حشدالشعبی در ماههای گذشته نهایت تالش
خود را برای حل و فصل وضعیت نیروهایی که قراردادشان
به پایان رس��یده انجام داده است« .قیس الخزعلی» رهبر
گروه عصائب اهل الحق در صفحه توئیتر خود از این موضوع
استقبال کرد و نوشت که با این مصوبه نیروهای حشدالشعبی
همتراز همتایان خود در وزارت دفاع ،وزارت کشور و یگان
مبارزه با تروریسم خواهند بود .او افزود« :از تمام تالشهای
خالصانه صورتگرفته در احقاق این حق تشکر میکنیم و از
خداوند میخواهیم تا این مسأله آغازی بر اعاده حقوق تمام
کسانی که حقشان ضایع شده ،باشد».

وحشتآفرینی خیابانی ارتش لتونی!

تمرین��ات نظامی ارتش لتون��ی در چارچوب رزمایش
نات��و ( )Namejs2021که بدون اعالن قبلی در خیابانهای
پایتخت این کش��ور برگزار شد ،وحشت عمومی را در پی
داشت .شنبه گذشته بود که چندین سرباز تا بندندان مسلح
ارتش لتونی به خیابانهای یکی از محالت ریگا ریختند و
جلوی چش��مان وحشتزده مردم ،با موضع گرفتن پشت
س��اختمانها و خودروها ژست تیراندازی به خود گرفتند.
هیچ محدوده یا عالمتی وجود نداش��ت که نش��ان دهد از
منطقه برای تمرین نظامی استفاده میشود و عابران پیاده
درست در کنار نیروهای مسلح قدم میزدند .این رزمایش
بسیار واقعی به نظر میرسید .فقط یک افسر ناظر غیرمسلح
به طور اتفاقی در بین نیروهای در حال انجام تمرینات نظامی
حرکت میکرد تا نشان دهد خیابان به یک منطقه جنگی
واقعی تبدیل نشده است.
برخی مردم واقعا تصور میکردند محله مزبور در محاصره
نظامی است .وزارت دفاع لتونی نیز مجبور شد در بیانیهای که
توسط تارنمای تیوی نت منتشر شد ،از مردم عذرخواهی
کند .در این بیانیه مانور مزبور یک اش��تباه فاحش خوانده
شده اما چنین توجیه شده که نیروهای ارتش این کشور در
چنین تمریناتی فقط از خشابهای خالی استفاده میکنند.
رزمایش اخیر ناتو که از  30آگوست تا  3اکتبر در چندین
مکان در لتونی اجرا میشود شامل  9300سرباز از کشورهای
مختلف عضو پیمان آتالنتیک شمالی است .همچنین شنبه
گذشته  ۳سرباز در جریان تمرینات در یک حادثه ناشناخته
در نقطهای دیگر از این کشور مجروح شدند که  ۲نفر از آنها
در بیمارستان بستری شدند.

