ممنوعیت فعالیت آژانس یهود در خاک روسیه

پنجشنبه  16تیر 1401
وطنامروز شماره 3527

در یک اقدام تاریخی ،روسیه فعالیت آژانس یهود در خاک خود را در واکنش به مواضع و تحرکات رژیم صهیونیستی علیه منافع این
کشور در اوکراین و سوریه ممنوع کرد .وزارت دادگستری روسیه به این آژانس که از اواخر دوران شوروی بویژه در امر مهاجرت یهودیان
به سرزمینهای اشغالی فعال بوده ،دستور داد دفاترش در مسکو و دیگر شهرها را تعطیل کند.

بینالملل

 36مقام مسؤول در کابینه انگلیس از جمله  16وزیر در اعتراض به رسوایی اخیر بوریس جانسون از سمت خود استعفا کردند

گروه بینالملل :بوریس جانسون اکنون برای بقای سیاسی خود
میجنگد .با انتشار اخبار استعفای وزرا ،تعداد دیگری از مقامات و
دستیاران دولت هم استعفا کردند .منتقدان میگویند این تحوالت
جدید برای نخستوزیر در حکم «پایان» است.
به گزارش «وطنامروز» به نقل از سرویس جهانی بیبیسی ،بر
اساس آخرین اخبار ،پس از استعفای وزرای بهداشت ،خزانهداری
و خانواده انگلیس 6 ،وزیر دیگر از جمله کیمی بادنوک ،لی رولی
و میمز دیویس ،از دولت بوریس جانسون استعفا کردند .بر این
اساس شمار وزرا و دستیاران مستعفی جانسون به دستکم 34نفر
رسید .این در حالی است که اسکای نیوز شمار وزرای مستعفی را
 16نفر و مجموع استعفاکنندگان از کابینه را  36مورد عنوان کرد.
بوریس جانسون ،نخستوزیر بریتانیا به نمایندگان مجلس
گفته است بهرغم فهرس��ت فزایندهای از وزیران محافظهکار و
دیگر مقامات محافظهکار که در اعتراض به رسیدگی به پرونده
یک مقام ارشد متهم به آزار جنسی استعفا میکنند« ،به کار خود
ادامه خواهد داد» .رهبر حزب کارگر انگلیس خواستار استعفای
نخستوزیر شده و استعفای مقامات دولت را به «فرار موشها از
کشتی در حال غرق شدن» تشبیه کرده است.
بدونش��ک آنچه منجر به س��ونامی اس��تعفای وزرای کابینه
جانسون شده ،رسواییهای پیایی اعضای کابینه و مقامات ارشد
حزب محافظهکار انگلیس است .بعد از رسوایی «پارتی گیت» که
مربوط به برگزاری میهمانی در دفتر و اقامتگاه جانسون آن هم در
بحبوحه همهگیری کرونا بود 2،رسوایی اخیر پیرامون مسائل اخالقی
یکی از وزرای سابق و مقام ارشد حزب محافظهکار منجر به سونامی
استعفا شده است .دومینوی استعفای وزرای کابینه جانسون طی
روزهای گذشته پس از طرح اتهام آزار جنسی علیه «کریس پینچر»
از محافظهکاران پارلمان بریتانیا که تا فوریه  ۲۰۲۲به عنوان وزیر
دولت در امور مسکن فعالیت میکرد ،شکل گرفته است .نکته جالب
توجه اینکه در نهایت رسوایی سومی هم در رابطه با پرونده پینچر
پدید آمد که نشان میدهد بوریس جانسون با وجود اطالع از این
اتهامات ،پینجر را برای چنین مقام عالی در دولتش برگزیده است.
این وضعیت بغرنج برای نخستوزیر انگلیس در حالی رقم خورده
که او ماه گذش��ته توانسته بود به سختی از یک رای عدم اعتماد
جان س��الم به در برد و حتی شوک استعفای  5مشاور همچنین
 4تن از دیگر مقامات دولتش را پشت سر بگذارد .جانسون که از
زمان وقوع جنگ اوکراین با اتخاذ تندترین مواضع در بین کشورهای
اروپایی علیه روسیه ،سعی در پنهان کردن ضعفهای دولت و ارجاع
مشکالتی نظیر زنجیره تامین و سوخت به جنگ اوکراین داشت،
پس از جلسه رای اعتماد از روند جلسه ابراز خشنودی کرده بود .با
وجود این رسانههای محافظهکار جایگاه او را متزلزل عنوان کردند .از
جمله روزنامه تایمز «یک پیروز زخمی» را تیتر کرد و در صفحه اول
روزنامه دیلیتلگراف هم آمده بود «پیروزی توخالی ،محافظهکاران
را متالشی میکند».
■■احتمال تغییر قانون برای استیضاح جانسون

تح��والت روزهای اخیر در کابین��ه انگلیس جایگاه بوریس
جانس��ون ب��ه عنوان رئیس کابینه را متزلزلت��ر از قبل کرده و
درخواستها برای کنارهگیری جانسون افزایش یافته است و به
نوشته رسانهها عذرخواهی هم این بار دیگر کارساز نیست .این
احتمال هم از سوی برخی نمایندگان مطرح شده که ممکن است
وی در چند روز آینده با جلسه رای اعتماد جدیدی روبهرو شود.
در همین ارتباط روزنامه گاردین نوشت این احتمال وجود دارد
که مصونیت ماه گذشته جانسون لغو و او با یک جلسه رای اعتماد
مجدد مواجه شود .جانسون توسط قوانینی محافظت میشود که
یک ماه پیش تصویب شد که به او یک سال مصونیت اعطا میکند.
این تحوالت بعد از کنارهگیری ناگهانی وزرای بهداشت ،خزان هداری
سایه انداختن اقتدار مقاومت بر هاب
حزباهلل
انرژی ش��رق مدیترانه ،خیلی زودتر از
آنچه تصور میشود به سقوط سهام شرکت غاصب انگلیسی-
اس��رائیلی فعال در این منطقه انجامید .بدین ترتیب میدان
کاریش از نقطه امید غرب و متحدانش برای حل بحران انرژی
فعلی در حال تبدیل شدن به یک نقطه کور است.
پس از آنکه  ۳پهپاد حزباهلل لبنان شنبه گذشته بر فراز
می��دان گازی کاریش حدفاصل آبهای س��رزمینی لبنان،
فلسطین اشغالی و قبرس مشاهده شدند ،ارزش سهام شرکت
«انرژین» که خود را مالک حقوق اکتشاف ،حفاری و استخراج
در میدانهای گازی منطقه از جمله کاریش و تانین معرفی
میکند ،پایین آمد.
این شرکت هفته گذشته کشتی حفاری خود را به سوی
خط مرزی  29مورد منازعه لبنان ،برای حفاری از میدان گازی
کاریش گسیل داشت که طبق وعده سیدحسن نصراهلل ،رهبر
مقاومت لبنان با واکنش پهپادی مورد وصف مواجه شد.
بر اس��اس اعالم ارتش عبری ۳ ،پهپاد حزباهلل لبنان در
 ۳کالس مختلف که به سوی سکوی گازی کاریش در شرق
دری��ای مدیترانه در پرواز بودند ،رهگیری و منهدم ش��دند.
حزباهلل لبنان نیز متعاقبا اعالم کرد گروه شهیدان «جمیل
س��کاف»و «مهدی یاغی»  ۳پهپاد غیرمسلح در اندازههای
مختلف را به سمت منطقه مورد مناقشه به پرواز درآوردهاند
که مأموریتشان شناسایی بوده است و البته ارسال این پیام
به صهیونیستها که «پیروزی فقط نزد خداوند عزیز و جبار
است» .ش��رکت انرژین که مقر آن در انگلیس است هم در
ب��ورس لندن و هم بورس تلآویو حضور دارد .این ش��رکت
تخصصی کشف و حفاری گاز طبیعی که پوششی است برای
برخیشخصیتهایپرنفوذصهیونیست،سالگذشتهدرآمدی
نیممیلیارد دالری داشته است.
روزنامه االخبار با انتش��ار گزارش��ی در این باره نوش��ت:
«دوشنبه پیش ،نخستین روز کاری پس از عملیات پهپادی
حزباهلل ،مشخص شد که سهام این شرکت در بورس لندن
و تلآویو تحت تأثیر این رویداد قرار نگرفته است .قیمت سهام
در بورس لندن  3.4درصد افزایش یافت و نوعی ثبات را در
طول روز حفظ کرد .این امر در معامالت سهام این شرکت در
بورس اوراق بهادار تلآویو نیز به همین شکل بود و  ۳درصد
افزایش یافت .با این حال ،با باز شدن معامالت روز گذشته در
بورس لندن ،قیمت سهام این شرکت با  6.6درصد کاهش به
پایینترین سطح خود از ماه مهگذشته رسید .در بورس اوراق
بهادار تلآویو نیز معامالت با کاهش  5.1درصدی آغاز شد و
خیلی زود سرعت آن افزایش یافت ،تا جایی که سهام انرژین،
آنچه را که در روز دوشنبه به دست آورده بود از دست داد و

فرار از ننگ مرد بدنام

لحظاتی پس از استعفای این  ۲وزیر «بیم افوالمی» نایبرئیس
حزب محافظهکار نیز از سمتش استعفا کرد .وی در این باره گفت
جانسون دیگر از مقبولیت مردمی برخوردار نیست .افوالمی در
ادامه افزود :جانسون باید از نخستوزیری استعفا کند و من تحت
رهبری او نمیتوانم کار کنم .البته چند ساعتی از اعالم استعفای
وزرای انگلیس��ی نگذشته بود که بوریس جانسون وزرای جدید
بهداشت و خزان هداری را معرفی کرد تا بدین ترتیب هرچه سریعتر
کابین ه بحرانزده خود را که برای لحظاتی در معرض فروپاشی قرار
گرفت ،نجات دهد .جانسون «استیو بارکلی» رئیس دفتر خود
را ب ه عنوان وزیر بهداشت و جایگزین ساجد جاوید معرفی کرد.

به گزارش رویترز« ،ویل کوئینس» وزیر امور کودکان و خانواده
انگلیس نیز پس از آن از دولت انگلیس کنارهگیری کرد که او را برای
دفاع از جانسون بر سر رسوایی «کریس پینچر» راهی مصاحبهای
در تلویزیون کردند .رویترز به نقل از این وزیر مستعفی نوشت :از
آنجا که مشخص شده اطالعاتی که به او داده شد «نادرست بوده»،
او چارهای جز استعفا ندارد .این سیاستمدار انگلیسی روز دوشنبه
در مصاحبههایی گفت به او «تضمین قاطع» داده شده که بوریس
جانسون «اصال از هیچ اتهامی علیه پینجر مطلع نبوده است» .به
دنبال این صحبتها دفتر نخس��توزیری انگلیس روز سهشنبه

«کریس پینچر» مع��اون رئیس حزب محافظهکار انگلیس و
مسؤول نظارت بر عملکرد نمایندگان محافظهکار در پارلمان این
کشور اخیرا استعفای خود را به دلیل آزار و اذیت جنسی ارائه کرده
است .بر اساس گزارش رسانههای انگلیسی ،این مرد 52ساله در یک
باشگاه خصوصی لندن  ۲مرد از جمله یکی از نمایندگان مجلس
را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است .آنها سپس به رهبری
حزب محافظهکار شکایت کردند .پینچر در نامه استعفای خود گفت
هنگام این حادثه بیش از حد مش��روب خورده بوده است .وی به
دلیل این اقدام عذرخواهی کرد.

استعفای ریشی سوناک ،وزیر دارایی بدون شک مهمترین استعفا بین وزرای جانسون بود .ساجد جاوید وزیر بهداشت ،ویل
کوئینس وزیر امور کودکان و خانواده ،رابین واکر وزیر مدارس ،ویکتوریا اتکینز وزیر دادگستری ،جان گلن وزیر خزانهداری ،جو
چرچیل وزیر محیطزیست ،استوارت اندرو وزیر مسکن ،میمز دیویس وزیر کار و امور بازنشستگی ،ریچل مکلین وزیر حفاظت
داخلی و مایک فرر وزیر صادرات ،وزرایی هستند که استعفا دادهاند و  5وزیر جونیور (زیرکابینه) استعفای خود را هماهنگ کرده
و نامهای را هم به امضا رساندند .آنها کیمی بادنوک ،نیل اوبراین ،الکس بورگارت ،لی رولی و جولیا لوپز هستند.

و خانواده انگلیس به دلیل نارضایتی از عملکرد دولت رقم خورد.

■■سونامی استعفا در کابینه و نارضایتی از جانسون

روز دوشنبه «ساجد جاوید» وزیر بهداشت و «ریشی سوناک»
وزیر دارایی و دیروز هم «ویل کوئینس» وزیر خانواده انگلیس به
دلیل نارضایتی از عملکرد دولت جانسون از سمت خود استعفا
کردند تا شرایط دشوارتری را برای نخستوزیر ایجاد کنند .وزیر
مستعفی بهداشت انگلیس درباره وضعیت کابینه گفت« :دکمه
ریست را فقط میتوان چند بار فشار داد .به نظر من اساسا یک
چیزی در راس کار اشتباه است» .ساجد جاوید با انتشار پیامی
در توئیتر اعالم کرد :دیگر از نظر وجدانی نمیتوانم به وظیفهام
ادامه دهم .وی افزود :به دلیل عدم اعتماد به بوریس جانس��ون،
نخستوزیر انگلیس از سمت خود استعفا میکنم .جاوید ضمن
اشاره به دیدار با جانسون برای تقدیم استعفای خود ،اظهار کرد:
خدمت در این سمت برایم افتخار بزرگی بود اما با کمال تاسف
میگویم که دیگر نمیتوانم با وجدان راحت ادامه دهم .اندکی
پس از اعالم استعفای جاوید ،ریشی سوناک نیز با انتشار پستی
در توئیتر استعفا کرد .وی در این پیام توئیتری نوشت :مردم بحق
انتظار دارند دولت بدرستی ،شایسته و جدی اداره شود .میدانم
این ممکن است آخرین پست وزارتی من باشد اما معتقدم این
معیارها ارزش مبارزه را دارد و به همین دلیل اس��تعفا میکنم.

■■حمایت جانسون از یک متجاوز جنسی

سهام شرکت فعال در میدان گازی کاریش سقوط کرد ،مقامات صهیونیست نشست محرمانه برگزار کردند

اعتراف اسرائیلیها به برقراری موازنه هوایی از سوی حزبالله
پژوهشکده امنیتی :حزبالله توازن قوا ایجاد کرد

پژوهشکده امنیت دانشگاه تلآویو ،گزارش تحلیلی ویژهای درباره نفوذ پهپادهای حزباهلل و پرواز آنها بر فراز میدان
گازی کاریش تهیه کرده که بر اساس آن محور مقاومت در حال ایجاد توازن راهبردی هوایی با اسرائیل در مناطق پیرامون
فلسطین اشغالی است .به عبارت دیگر پهپادهای حزباهلل ،برتری هوایی 6دههای رژیم اشغالگر قدس را که به پیشرفتهترین
جنگندههای آمریکایی مس�لح شده ،بیاثر کرده است .در گزارش پژوهشکده اسرائیلی آمده است« :هواپیماهای بدون
سرنشین تهاجمی به تهدیدی محوری در نقاط مختلف خاورمیانه تبدیل شدهاند ،گاهی اوقات امکان مشخص کردن عامل
ارسال پهپادها وجود ندارد ،در عین حال محدودیتها برای رصد و مشخص کردن مسیر آنها نیز بهدلیل پرواز در ارتفاع پایین
بیشتر میشود» .بر این اساس ،حزباهلل پهپادهایش را کنار سامانههای پدافند هوایی بهعنوان ابزارهای ایجاد توازن راهبردی
در مقابل برتری هوایی اسرائیل مورد استفاده قرار داده و اینگونه توانسته منطقه را از وضعیت «جنگ میان جنگها» که
راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی برای مناطق پیرامونی خود است خارج و در عین حال آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیلی
در آسمان لبنان را هم محدود کند .اعتراف تلخ محققان امنیتی رژیم صهیونیستی پیش از آن صورت گرفت که عبدالباری
عطوان ،روزنامهنگار و تحلیلگر برجسته جهان عرب در سرمقاله روزنامه رای الیوم از آمادگی واقعی حزباهلل برای حمله
به میدان کاریش خبر داد .او به نقل از یک مقام ارشد لبنانی بسیار نزدیک به حزباهلل نوشت که مقاومت تصمیم گرفته
وارد جنگ شده و منابع نفت و گاز لبنان را از کنترل اسرائیلیها خارج کند ،همانطور که سالها قبل جنوب لبنان را آزاد
کرد ،کمربند امنیتی را برچید و با زور اسلحه ،این منطقه را به حاکمیت لبنان بازگرداند .به همین دلیل ،ضربه زدن به کشتی
استخراجکننده گاز از میدان کاریش لبنان در مقایسه با آمادگی برای آزادسازیهای بیشتر ،هدفی بسیار ساده و آسان
است .عطوان در پایان آورد« :ما برای هزارمین بار و با بلندترین صدا میگوییم که مقاومت لبنان برای آزادسازی جنوب و
اخراج اسرائیلیهای تحقیر شده و شکستخورده از آن مناطق ،از دولت لبنان اجازه نگرفت و قطعا برای آزادسازی منابع
نفت و گاز در آبهای سرزمینی لبنان از قلدری اسرائیل ،در حالی که  ۵میلیون لبنانی گرسنه هستند و نمیتوانند یک
قرص نان و یک کارتن شیر برای فرزندان خود بیابند هم اجازه نگرفته و نخواهد گرفت».

بدترین دوره معامالتی را از ماه مهگذشته به ثبت رساند».
کارشناسان و تحلیلگران مالی به این روزنامه لبنانی گفتهاند
که دلیل عدم سقوط ارزش سهام انرژین در روز دوشنبه هفته
گذشته« ،فرآیند حمایت جعلی» سهام پس از عملیات پهپادی
بود تا اینچنین نشان داده شود که این سهام دارای ثبات است و
تحت تاثیر عملیات روز شنبه حزباهلل در میدان کاریش نیست.
به عنوان مثال ،این شرکت در ابتدا اعالم کرد آنچه روی داده
بر کار آن و تیم حفاری در میدان کاریش تاثیری نگذاشته و
بر اعتماد به سازمان امنیتی اسرائیل تاکید کرد اما هیچیک
از این امور فایدهای نداشت .در ادامه این گزارش آمده است:
«چنین اقدامی معموال توسط شخص ثالثی انجام میشود که
برای حفظ قیمت سهام اقدام به خرید سهام میکند .به نظر
میرسد سهامداران «انرژین» از این روش استفاده کردهاند تا
القا کنند که تحت تأثیر پهپادهای مقاومت قرار نگرفتهاند .با
این حال ،افزایش بحثها و جدلها در داخل فلسطین اشغالی

بر روند این حمایت تأثیر گذاشت و به تأثیر آن پایان داد ،اوضاع
به شکلی منفی پیش رفت و عملیات مقاومت منجر به ظهور
نوعی بیاعتمادی به سرمایهگذاری به دلیل افزایش خطرات
امنیتی شد» .بر این اساس معموال رویدادهایی از این دست
شرکتها را وادار میکند از کار در مناطقی که دچار تعارضاتی
هستند که اغلب منجر به افزایش قابل توجه ارزش قراردادهای
بیمه میشود خودداری کنند ،با وجود متوسل شدن به این
حربه توسط شرکت انرژین باز هم عملیات پهپادی حزباهلل
ضربه خود را زد.
در پایان گزارش االخبار آمده است« :البته کاهش ارزش
س��هام دیروز شرکت انرژین را نمیتوان از تصمیم ماتیوس
ریگاس ،مدیر اجرایی آن در پایان ماه گذشته در فروش 2.8
درصد از سهام خود به میزان  5.6درصد کمتر از ارزش بازار
جدا کرد؛ اقدامی که باعث ایجاد شک و تردید درباره دالیل
متوس��ل ش��دن ریگاس به این معامله میشود .آیا خطرات

وزیر امنیت داخلی آمریکا در پی تیراندازیهای
مسلحانه در روز استقالل این کشور اعتراف کرد

«همهگیری» خشونت مسلحانه
در آمریکا

اعتراف کرد این صحبت صحت ندارد و جانسون از تحقیقات علیه
رفتار پینچر آگاه شده بود .پینچر ،معاون رئیس حزب محافظهکار
و مس��ؤول نظارت بر عملکرد نمایندگان محافظهکار در پارلمان
انگلیس بود .در اس��تعفانامه ویل کوئینس که خودش در توئیتر
منتشر کرد ،آمده است :با نهایت تأسف ،امروز استعفای خودم را
تقدیم نخستوزیر کردم .روز دوشنبه من صحبتهایی را در رسانهها
مطرح کردم که االن مش��خص شده نادرست بودهاند .سخنگوی
رسمی جانسون در رابطه با رسوایی پیش آمده گفت نخستوزیر
از اتهامات آگاه بوده اما این موارد حل شده بودهاند .در این بیانیه
آمده است« :جانسون شخصا درباره شروع و نتیجه تحقیقات مطلع
شد؛ یک شکایت رسمی وجود داشت؛ فقط تحقیقات تکمیل شده
بود اما پینچر تبرئه نشده بود» .در روزهای گذشته کریس پینچر ،از
نمایندگان ارشد حزب محافظهکار در پارلمان انگلیس به آزار جنسی
متهم شد .رسوایی اخیر اما پس از آن شدت گرفت که مشخص شد
جانسون با وجود اطالع از این اتهامها ،مقام پینچر را ارتقا داده بود.
پس از آن جانسون تحت فشار قابل توجهی قرار گرفت و در یک
کلیپ کوتاه گفت از دادن سمت دولتی به پینچر «بشدت پشیمان
است» اما این اقدام به سرعت تحتالشعاع قرار گرفت ،زیرا  ۱۵دقیقه
بعد وزرای بهداشت و خزانهداری او استعفا کردند.
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گزارش

■■استعفایپینچر

امنیتی یا زمینههایی وج��ود دارد که او را به محدود کردن
سطح سرمایهگذاری خود در شرکت سوق میدهد یا اینکه این
حرکت اهداف دیگری در ارتباط با تقویت حضور شرکتهای
اس��رائیلی در «انرژین» به هزینه سایر شرکتها و در نتیجه
تقویت حضور آنها در بورس تلآویو دارد؟»
رژیم صهیونیستی مدعی است که میدان گازی کاریش ،در
آبهای مورد مناقشه با لبنان نیست ،بلکه در منطقه اقتصادی
انحصاری فلسطین اشغالی واقع شده است ۱۵ .خرداد گذشته
نیز ورود یک کشتی حفاری وابسته به شرکت انرژین به میدان
کاریش با واکنش و محکومیت گسترده از سوی بیروت همراه
شده بود .آن زمان میشل عون ،رئیسجمهور لبنان ،با اشاره به
مذاکرات ناتمام بر سر ترسیم مرزهای دریایی جنوبی با رژیم
صهیونیستی ،هر گونه اقدام یا فعالیت در منطقه مورد مناقشه
را خصمانه خوانده بود .متعاقب آن سیدحسن نصراهلل ،برای
دومین بار اسرائیلیها را تهدید به هدف قرار دادن تاسیسات
غیرقانونیشان در کاریش کرد .این هفته نیز جبران باسیل،
داماد رئیسجمهور و رئیس جریان آزاد ملی ،بزرگترین ائتالف
سیاسی لبنان در یک نشست سیاسی به مساله مناقشه مرزی
لبنان و رژیم صهیونیستی پرداخت و تأکید کرد فرصت خوبی
برای حل واقعی این پرونده و تعیین مرزهای دریایی وجود دارد
اما مهمترین چیز توانایی لبنان در اکتشاف و استخراج انرژی
اس��ت .او گفت« :تا زمانی که لبنان نتواند ثروتهای دریایی
خود را استخراج کند اسرائیل نیز اجازه استخراج گاز را ندارد
و تأکید میکنیم که ما ضعیف نیستیم».
■■جلسه امنیتی فوقمحرمانه رژیم

شبکه  13رژیم صهیونیستی فاش کرد که بعد از عملیات
پهپادی حزباهلل لبنان در میدان گازی کاریش ،مسؤوالن
امنیتی اس��رائیل از ترس افزایش چنین عملیاتی جلسات
محرمانهای برگزار کردهاند .بر اس��اس اعتراف برخی منابع
امنیتی به رس��انههای عبری ،این نشست فوقمحرمانه به
ریاس��ت «کاری��ن الحرار» وزیر انرژی رژیم صهیونیس��تی
برگزار شده است .با این حال معلوم نیست چگونه محتوای
آن به بیرون درز کرده است .به گزارش شبکه  13سراسری
فلسطین اشغالی ،مسؤوالن امنیتی اسرائیل در این نشست
ادعا کردهاند که آمادگی مقابله با پهپادهای حزباهلل را دارند،
آن هم در حالی که گزارشهای رسانههای عبری حاکی از
عدم هماهنگی در پیامها و واکنشهای مقامات صهیونیست
به این عملیات اس��ت .در عین حال گزارشهایی از تالش
مقامات امنیتی تلآویو برای غالب کردن این روایت حکایت
دارند که پهپادهای حزباهلل نه فقط برای صهیونیستها بلکه
برای جهان تهدید محسوب میشوند که نشان از فرافکنی
ماجرا توسط تلآویو دارد.

تلفات جش��نهای روز استقالل آمریکا کماکان ادامه
دارد .در این جش��نها که از روز دوشنبه شروع شد طی
 2روز  ۳ایالت آمریکا شاهد تیراندازی افراد مسلح بود .بر
اساس گزارش رسانههای آمریکایی ،روز دوشنبه در ایالت
ایلینوی در شهر شیکاگو  30نفر کشته و زخمی شدند و
تیراندازی شامگاه سهشنبه در ایالتهای نیویورک و ایندیانا
نیز به ترتیب  24و  10کشته و زخمی برجا گذاشت .بنا بر
اعالم پلیس ،در سال جاری میالدی تاکنون  ۲۱۳قتل در
شهر نیویورک رخ داده که  ۱۰درصد نسبت به  ۲۳۷قتل
رخ داده در سال گذشته کاهش داشته است.
در همی��ن ارتب��اط خبرگ��زاری س��یانان درب��اره
تیراندازیهای مس��لحانه در آمریکا در روز استقالل این
کشور نوشت :مردم آمریکا باید هر روز خود را با هراس از
نوعی آزادی که «آزادی حمل س�لاح گرم» است سپری
کنن��د .وزیر امنیت داخلی ایاالت متح��ده نیز دیروز در
واکنش به تیراندازیهای رخ داده در این کشور از تعبیر
«همهگیری» برای گسترش خشونتهای مسلحانه در
سراسر آمریکا استفاده کرد و خواستار مشارکت همگانی
برای پیشگیری از این بحران شد« .الخاندرو مایورکاس»
طی بیانیهای که توسط پایگاه اطالعرسانی وزارت امنیت
داخلی آمریکا منتش��ر شده است ،با تاکید بر اینکه این
وزارتخانه تالشها برای جلوگیری از خشونت در آمریکا
را  ۲برابر خواهد کرد ،خواس��تار مشارکت همگانی برای
پیشگیری از همهگیری خشونت مسلحانه شد .این مقام
ارشد امنیتی آمریکا گفت :مقامهای پلیس فدرال پیش از
برگزاری مراسم سالروز استقالل آمریکا درباره متشنج بودن
فضای اجتماعی ناشی از گسترش افراطگرایی و تغییرات
اقتصادی -اجتماعی هشدار داده بودند.
ب��ا وجود کش��تاری که در روز اس��تقالل آمریکا رقم
خورده است« ،جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا بار دیگر
وعدههای عملینشده برای مقابله با خشونت مسلحانه را
تکرار کرد .بایدن طی بیانیهای ضمن ابراز ش��وکهشدن
از این حادثه ،گفت« :از خش��ونت بیمعنای مسلحانه که
در روز استقالل ،جامعه آمریکایی را دوباره غمگین کرده
است ،شوکه شدهایم .مثل همیشه از نخستین امدادگران
و مجریان قانون در صحنه سپاسگزاریم» .نکته قابل توجه
اینکه بایدن با نادیدهگرفتن تیراندازی دستهجمعی در رژه
چهارم جوالی در هایلندپارک در سخنانی چند ساعت بعد
از این حادثه در کاخ سفید ،تصمیم گرفت بیانیهای از پیش
برنامهریزی شده ارائه دهد که در آن گفت« :ایاالت متحده
ملت بزرگی اس��ت .چون ما آدمهای خوبی هستیم(!)».
بایدن افزود« :من هرگز به اندازه امروز به آمریکا خوشبین
نبودهام .خوشبینیای که عمیق میش��ود ،هرگز تسلیم
نمیش��ود» .بر اساس اعالم آرشیو خشونت مسلحانه ،در
یک سال گذشته ،تیراندازیهای جمعی در آمریکا بیش
از  ۱۹هزار کشته و  ۳۷هزار مجروح برجا گذاشته است.
همچنین در  ۵سال گذشته بیش از  ۹۵هزار نفر در آمریکا
جان خود را در تیراندازیها از دست داده و  ۱۸۶هزار نفر
دیگر مجروح ش��دند .مقایسه آمارهای خشونت با سالح
میان آمریکا و کش��ورهای دیگر جهان ،ایاالت متحده را
کشوری کامال استثنایی نشان میدهد .در این کشور نرخ
وقوع تیراندازیهای خشونتبار از هر کشور دیگری در دنیا
بیشتر است؛ با آنکه آمریکا حدود ۵درصد از جمعیت دنیا را
تشکیل میدهد نزدیک به  ۳۱درصد از کسانی که مرتکب
کشتارهای جمعی با سالح میشوند را در خود جای داده
است .با توجه به آزاد بودن حمل سالح در ایاالت متحده
آمریکا ،روزانه خشونتهای مرتبط با تیراندازی در سراسر
این کشور رخ میدهد و تعدادی نیز در این حوادث کشته
میشوند اما البی سالح به قدری در این کشور قدرتمند
است که کنگره تاکنون اقدام ملموسی را برای محدود کردن
حمل سالح در ایاالت متحده انجام نداده است.

اخبار

بازگشت معمار تحریمها
به وزارت خارجه آمریکا

«ریچارد نفیو» معمار تحریمهای ضدایرانی به وزارت
خارجه آمریکا بازگش��ت اما ب��ه عنوان هماهنگکننده
مبارزه(!) با فساد جهانی معرفی شده است .آنتونی بلینکن،
وزیر خارجه آمریکا روز سهشنبه به وقت محلی اعالم کرد:
ام��روز ریچارد نفیو را به عنوان هماهنگکننده مبارزه با
فساد جهانی معرفی میکنیم .وزیر خارجه آمریکا مدعی
ش��د این پست که در روز جهانی مبارزه با فساد معرفی
شده است ،مبارزه با فساد را در تمام جنبههای دیپلماسی
و کمکه��ای خارجی آمریکا ارتقا خواهد داد .بلینکن با
استقبال از بازگشت نفیو ادعا کرد :مطمئن هستم که تجربه
و تعهد او برای مبارزه با فساد و ارتقای مسؤولیتپذیری
برای تالشهای جهانی ما ارزشمند خواهد بود .وزیر خارجه
آمریکا در ادامه ادعاهایش گفت که نفیو و تیم او ،همسویی
دولت را در زمینه مسائل مربوط به فساد تقویت خواهند
کرد و با شرکای بینالمللی برای پیشبرد سیاست مقابله
با فساد واشنگتن همکاری نزدیک خواهند داشت .بلینکن
اضافه کرد :او از مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا،
به وزارت خارجه آمریکا بازمیگردد.

نارضایتی مقتدا صدر
از حلبوسی و بارزانی

سخنگوی سابق جریان صدر از ناامیدی مقتدا صدر از
احزاب حلبوسی و بارزانی پرده برداشت .به گزارش المعلومه،
حسن الزرکانی با افشای جزئیاتی از گفتوگوهای مقتدا
صدر رهبر جنبش صدر با رهبران ائتالف حاکمیت (محمد
الحلبوسی) و حزب دموکرات (مسعود بارزانی) گفت :آقای
مقتدا صدر در جریان مذاکرات خود درباره خروج از پارلمان،
امید و انتظار خروج مشابهی برای متحدان خود در ائتالف
حاکمیت و حزب دموکرات کردستان داشت اما آنچه اتفاق
افتادعکس آن بود .وی با بیان اینکه در پس تصمیمات اخیر
مقتدا صدر مسائل روانی نهفته است و تنها هدف از ورود این
جریان به انتخابات پارلمانی ،تشکیل دولت اکثریت بهدور
از سهمیهبندی بود ،افزود :پیشبینی تصمیمات و گامهای
بعدی صدر دشوار است.

