
نیروهای نظام�ی رژیم صهیونیس�تی به رغم 
انتق�ادات جهانی و اعتراضات فلس�طینی ها، 
دیروز عملیات تخریب یکصد منزل فلسطینی    ها 
را در منطقه جنوبی قدس آغاز کردند. گروه های 
فلس�طینی در واکن�ش به تخریب گس�ترده 
منازل که بزرگ ترین عملیات تخریب از 1967 
تاکنون است، اعالم کردند که این اقدام مصداق 
بارز جنایت جنگی اس�ت و بی پاسخ نمی ماند. 
نیروه��ای صهیونیس��تی روز دو    ش��نبه همراه با 
بولدوزر ب��رای تخریب ح��دود ۱۰۰ خانه متعلق 
به فلسطینی     ها به روس��تای صورباهر در منطقه 
وادی الحمص در منطقه قدس حمله ور ش��دند. 
به گزارش شبکه روس��یا الیوم، ش��اهدان عینی 
گفته اند که دهها سرباز و نیروهای پلیس اسرائیل، 
با اتوبوس     هایی بامداد دو    ش��نبه ب��ه این منطقه 
رسیدند و فلس��طینی     ها را وادار به تخلیه منازل 
خود برای انجام عملیات تخریب کردند. عملیات 
تخریب در کوی وادی الحمص ش��امل ۷۰ منزل 
مس��کونی و بیرون کردن ح��دود ۱۰۰ خانواده 
فلسطینی است. این منطقه در حال حاضر تحت 
کنترل تش��کیالت خودگردان فلس��طین است. 
نیروهای اش��غالگر همزم��ان با تخری��ب منازل 
ش��هروندان فلس��طینی در وای الحمص مستقر 
ش��ده اند و عملیات تخریب با مجوز دادگاه عالی 
اسرائیل آغاز شده اس��ت. حماده حماده، رئیس 
کمیته اهالی محل��ه وادی الحمص به خبرگزاری 
معا، گفت:»نیروهای رژیم صهیونیستی چندین 
ساختمان متعلق به خانواده های فلسطینی را در 
محله محاصره کردند و مواد منفجره کار گذاشتند 
تا ای��ن س��اختمان ها را تخریب کنن��د«. حماده 
خاطرنش��ان کرد:»خطر تخریب، ۱۶ ساختمان 
محله را که ش��امل ۱۰۰ آپارتمان اس��ت، تهدید 
می کند، برخی از این آپارتمان     ها در دست احداث 
و در برخی افرادی ساکن هس��تند. این در حالی 
است که این ساختمان     ها تحت کنترل تشکیالت 
خودگردان فلسطین است و مجوز ساخت و ساز را 
از وزارت اداره محلی دریافت کرده اند اما اسرائیل 

اصرار بر تخریب آنها به بهانه نزدیکی اش به دیوار 
امنیتی دارد«. عدنان الغیث، اس��تاندار قدس هم 
گفت:»تخریب منازل در وادی الحمص به معنای 
واقع کلمه یک جنایت جنگی است و رژیم اشغالگر 
به بهانه نزدیک بودن ای��ن منطقه به دیوار حائل، 
دس��ت به این اقدام می زند. رژیم صهیونیس��تی 
از پیامده��ای اقدام خود آگاه اس��ت و نتیجه این 
جنایت برعهده خود این رژیم است«. ولید عساف، 
رئیس کمیته مقابله با دیوارکشی صهیونیستی و 
شهرک های صهیونیست نشین در این خصوص به 
پایگاه خبری فلسطین الیوم گفت:»این عملیات 
بزرگ ترین جنایت جنگی اس��ت و پس از س��ال 

۱۹۶۷ تاکنون بی سابقه بوده است.«
بهانه دادگاه رژیم صهیونیستی برای تخریب این 
س��اختمان ها، نزدیکی آنها به دی��وار حائل بود و 
رژیم صهیونیستی آن را خطری امنیتی توصیف 
کرده است. دادگاه رژیم صهیونیستی ماه گذشته 
میالدی به نفع ارتش این رژیم رأی را برای تخریب 
منازل فلس��طینی     ها در این منطقه ص��ادر کرد. 
رژیم صهیونیس��تی از مس��ائل امنیت��ی به بهانه 

اخراج فلسطینی     ها از اراضی مادری شان استفاده 
می کند تا شهرک سازی های خود را در این مناطق 
گسترش دهد. تمام شهرک س��ازی    ها در اراضی 
اش��غالی فلس��طینی     ها از نظر قوانین بین المللی 

غیرقانونی است. 
تل آوی��و مدعی اس��ت، عملیات تخری��ب منازل 
به امنیت قدس مربوط اس��ت اما فلس��طینی    ها 
می گوین��د که دی��وار حائ��ل غیرقانون��ی بوده و 
شهروندان را از یکدیگر جدا کرده و موجب تجزیه 
مناطق مسکونی به بخش های کوچک تر می شود. 
رژیم صهیونیستی از س��ال ۱۹۶۷ قسمت     هایی 
از کران��ه باختری از جمله قدس را اش��غال کرد و 
اکنون تالش می کند بخش های گس��ترده ای از 
این مناطق را ضمیمه سرزمین های اشغالی کند. 
تخریب منازل فلسطینی درست چند هفته پس 
از برگزاری نشست منامه انجام می شود که در آن 
بحث های اقتصادی مربوط به طرح امریکا درباره 
فلسطین موس��وم به »معامله قرن « مطرح شد. 
هرچند رونمایی از معامله ق��رن برای چند ماه به 
تعویق افتاده است اما ظاهراً صهیونیست    ها مفاد 

این طرح خطرناک را اجرایی کرده اند. بر اس��اس 
طرح امریکا قرار بود ک��ه قدس به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی انتخاب شود و مناطقی از کرانه 

باختری ضمیمه اسرائیل شود. 
 واکنش فلسطینی     ها 

گروه ه��ای مختلف فلس��طینی تخری��ب منازل 
فلس��طینیان در کرانه باختری را محکوم کردند. 
ابراهیم ملحم، س��خنگوی تشکیالت خودگردان 
اعالم کرد:»این عملیات پاکس��ازی نژادی است 
که ه��دف آن کوچ اجباری س��اکنان این منطقه 
اس��ت حال آنکه این منطقه بر اساس توافق های 
امضا ش��ده بین س��ازمان آزادیبخش فلسطین 
و اس��رائیل طبقه بندی ش��ده و بهانه آن نزدیکی 
س��اختمان     ها به دیوار اسرائیل اس��ت که پس از 
بنای آنها احداث شده اس��ت«. به گزارش پایگاه 
العهد، سامی ابوزهری سخنگوی جنبش حماس 
تأکید کرد که اقدام اشغالگران در تخریب منازل 
مسکونی فلسطینی    ها در روس��تای »صور باهر« 
واقع در قدس اشغالی اقدام خطرناکی است. وی 
افزود:»ملت فلس��طین هرگز تسلیم این جنایات 
نخواهد ش��د.« ابوزهری تصری��ح کرد:»جنایت 
تخریب منازل فلسطینی    ها نتیجه نشست بحرین 
و روابط دوس��تانه میان برخی دولت های عربی با 
اشغالگران است«. جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
هم در این خصوص اع��الم کرد:»آنچه در قدس 
رخ می دهد، جنایت علیه ملت فلسطین و تالشی 
در راستای اشغال مجدد مناطق وسیعی از کرانه 
باختری و کوچاندن ساکنان فلسطین است«. جهاد 
اسالمی، مقابله با تجاوزگری های اسرائیل، تشدید 
انتفاضه و رویارویی همه جانبه را خواس��تار شد و 
تأکید کرد که »جنایت خ��راب کردن خانه     ها در 
روستای صور باهر بی پاسخ نخواهد ماند«. از سوی 
دیگر جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز تأکید 
کرد:»تخری��ب کامل مجتمع های مس��کونی در 
»وادی الحمص« از سوی رژیم صهیونیستی یک 
جنایت جنگی است و یک نوع عملیات پاکسازی 

نژادی سازمان یافته محسوب می شود.«
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فرصت » بی پالس « براي همگرايي
حول محور فلسطين 

هیئت سیاس��ی حم��اس در حالی ب��رای دیدار ب��ا مقام��ات بلندپایه 
کشورمان وارد تهران شده است که وضعیت حاکم بر فلسطین و منطقه 
هماهنگی های جدیدی را نه تنها بین عناصر محور مقاومت از جمله ایران 
و حماس بلکه در سطح کالن تر بین همه کسانی را می طلبد که در معرض 

تهدیدهای جدید از سوی گروه موسوم به بی پالس قرار دارند. 
شاید هیچ وقت ملت فلسطین و ایران صرف نظر از جناح بندی های داخلی 
تا این اندازه نیاز به هم نداشتند زیرا هر دو در معرض همان تهدیدهایی 
قرار دارند که از سوی گروه آشوب طلب » بی پالس « اعمال می شود. گروه 
بی پالس شامل گروه بی )بنیامین نتانیاهو، بولتون، بن سلمان و بن زاید( و 
دیگر اعضای شبیه گروه بی شامل دونالد ترامپ،مایک پمپئو، مایک پنس، 
برایان هوک، گرینبالت، جراد کوشنر، شیخ خالد وزیر امورخارجه بحرین ، 
برگزیتی    ها در انگلیس و به طور کلی همه کسانی است که به طور مستقیم 

و غیرمستقیم در برنامه های آشوب طلبانه گروه بی مشارکت دارند. 
مقابله با تهدیدهای جدید در منطقه همبس��تگی    ها و ائتالف بندی های 
جدیدی را می طلبد . در حال حاضر دو نیروی قوی در منطقه وجود دارد 
که شامل محور مقاومت )گروه های مقاومت فلسطینی، حزب اهلل، دولت 
سوریه، برخی از نیروهای بسیج مردمی در عراق ، انصاراهلل در یمن( و محور 
اخوان المسلمین به رهبری مش��ترک قطر و ترکیه است که هر دو باز در 
معرض تهدیدهای مشترک گروه بی پالس هستند که در اینجا نیز ایجاد 
ائتالف جدیدی با حضور هر دو محور ضروری به نظر می رسد . با توجه به 
اینکه حماس در هر دو محور مقاومت و اخوان المسلمین حضور دارد لذا 
می تواند به عامل وصل بین دو محور تبدیل شود . البته در منطقه کشورهای 
دیگری هم حضور دارند که یا بی طرف هستند یا حتی اگر تاکنون در صف 
مقابل قرار داشتند اما اکنون که می بینند با خیانت و ناروی دوستان سابق 
خود مواجه شده اند از انگیزه الزم برای تغییر جایگاه قبلی خود برخوردارند 
و به نظر می رس��د روی ظرفیت این کش��ور    ها هم می توان حساب کرد. 
اردن و دولت خودگردان در این زمره قرار می گیرند که هر دو در معرض 
تهدیدهای ناشی از طرح موسوم به معامله قرن هستند و در صورتی که این 

طرح پیش رود چاره ای جز حذف از معادالت نخواهند داشت. 
در مجموع با وجود تهدیدها، فرصت های استفاده نشده زیادی در منطقه 
نیز وجود دارد که می توان با توسعه همکاری    ها و تکمیل ظرفیت    ها از آن 
حداکثر بهره برداری را هم در جهت مقابله با تهدیدهای گروه بی پالس و 
هم ترسیم نقشه جدید برای منطقه که رنگ و بوی بومی و اسالمی داشته 

باشد به عمل آورد. 
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 کسری بودجه 50 میلیاردي کشورهای عربی خلیج فارس
یک گزارش اقتصادی، میزان کسری بودجه کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس را برای س��ال جاری میالدی، ۵۰ میلیارد دالر یعنی 3/۱ درصد از 
تولید داخلی مجموع این کشور    ها اعالم کرد. به نوشته خبرگزاری آناتولی، 
پژوهش��کده اقتصادی »کامکو « در کویت اعالم کرد که کسری بودجه 
در سال ۲۰۱۸ در این کش��ور    ها ۲۸ میلیارد دالر )۱/۷ درصد از مجموع 
میزان تولید داخلی( بود اما امسال کس��ری بودجه به علت ادامه یافتن 
سیاست های انبساطی و افزایش هزینه های دولت به ۶۰۵ میلیارد دالر 
)۵/۵ درصد بیش از سال گذشته( افزایش یافته است. کشورهای عربستان 
سعودی، امارات، کویت، بحرین، قطر و عمان نمونه های بررسی شده در 
این گزارش هس��تند. به گفته این پژوهشکده کویتی ۷۶درصد از میزان 
افزایش هزینه     ها مربوط به عربستان سعودی است. به این معنی که دولت 

ریاض ۲۴ میلیارد دالر بیش از سال گذشته هزینه کرده است. 
-----------------------------------------------------

  تنگنای امنیتی حزب اهلل و انصاراهلل براي تل آویو
منابع رسانه ای صهیونیس��تی طی روزهای اخیر به شکست اسرائیل از 
حزب اهلل و انصاراهلل اذعان داش��ته  و معتقدند این جنبش ها، اسرائیل را 
در یک معضل امنیتی و راهبردی قرار داده اند. روزنامه هاآرتص به دنبال 
مصاحبه اخیر سیدحس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل، نوشت:»نصراهلل 
تهدیدش را تکرار کرد و گفت حزب اهلل نیازی به سالح هسته ای ندارد 
بلکه کافی است یک فروند موشک به سمت مخازن آمونیاک سمی حیفا 
شلیک کند تا دهها هزار کشته و زخمی برجای گذارد«. روزنامه یدیعوت 
آحارونوت هم تصمیم امارات برای عقب نشینی نیروهایش از جنگ در 
برابر انصاراهلل و متحدان آن در یمن را شکستی برای عربستان و سپس 
برای اسرائیل خواند و نوشت:»این شکست روند عادی سازی با اسرائیل به 
رهبری ریاض را ناکام خواهد گذاشت و امکان تشکیل ائتالف دفاعی بین 

اسرائیل و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را از بین می برد.«
-----------------------------------------------------

  خشم بولتون از سفر ظریف به ونزوئال
سفر وزیر محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران به کاراکاس و استقبال 
گرم رئیس جمهور ونزوئال از وی، خشم جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید را برانگیخت. بولتون در یک پیام توئیتری در این خصوص 
مدعی ش��د:»ایران و حزب اهلل از ابزار دیکتاتوری غیرمش��روع مادورو 
در سرکوب، شکنجه و کش��تار مردم بی گناه ونزوئال حمایت و به طور 
مس��تقیم امنیت منطقه را تهدید می کنند. ما به افشاگری همدستان 
مادورو و تالش های ایران ب��رای فعالیت در نیمک��ره غربی )امریکای 

التین( ادامه می دهیم.« 
-----------------------------------------------------

  ترکیه: هرگونه تحریم امریکا را تالفی می کنیم
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دو    ش��نبه تأکید کرد، 
ترکیه چنانچه واش��نگتن اقدام به اعمال تحریم    هایی علیه آنکارا به بهانه 
خرید سامانه دفاع موشکی اس۴۰۰ از روسیه کند، این تحریم    ها را تالفی 
خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او عن��وان کرد: به هیچ عنوان 
چنین تحریم     هایی علیه ترکیه قابل قبول نیستند. چاووش اوغلو عنوان 
کرد، دونالد ترامپ قصد اعمال تحریم علیه ترکیه را ندارد و او انتظار ندارد 
که دولت امریکا دست به چنین اقدامی بزند. وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد، 

سامانه های اس ۴۰۰ را ابتدای سال آینده میالدی عملیاتی می کنیم. 
-----------------------------------------------------

  پدافند هوایی سوریه اهداف متخاصم را رهگیری کرد
تلویزیون س��وریه اعالم کرد که س��امانه های پدافند هوایی ارتش این 
کشور یک    شنبه شب اهداف متخاصم در شهر مصیاف در استان حماه 
را رهگیری و منهدم کردند. طبق این گزارش، صدای انفجار    هایی که 
در مصیاف ش��نیده شد ناشی از ش��لیک گلوله     هایی بود که گروه های 
تروریستی در حومه غربی حماه شلیک کردند و ناشی از حمالت هوایی 
رژیم صهیونیستی نبوده اس��ت. به گفته یک منبع نظامی، گروه های 
مسلح یا به موش��ک های پیش��رفته دس��ت یافته اند یا مواد انفجاری 
داخل موشک     ها را دو برابر کرده اند و می خواهند دامنه حمالت خود به 

روستا    ها و شهرک های این شهر را گسترش دهند. 
-----------------------------------------------------

  حزب رئیس جمهور اوکراین پیشتاز انتخابات پارلمانی
کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین پس از شمارش ۱۰/۲۹ درصد از 
آرا اعالم کرد، حزب » خدمتگزار مردم « متعلق به رئیس جمهور جدید 
اوکراین با س��هم رأی ۴۱/۵۲ درصدی از لیس��ت های حزبی پیشتاز 
انتخابات پارلمانی زودهنگام اس��ت. به گ��زارش رویترز، پس از حزب 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، حزب اپوزیسیون پلتفورم 
» برای زندگی « با کسب ۱۲ درصد آرا در جایگاه دوم قرار دارد و حزب 
» همبس��تگی اروپا « به رهبری پترو پوروشنکو، رئیس جمهور پیشین 

اوکراین با ۸/۸درصد هم سوم شد. 

تالش دموکرات  ها 
برای استيضاح مجدد ترامپ درماه  اوت

تالش هفته گذش�ته دموکرات ه�ای مجلس نماین�دگان امریکا 
برای تصویب قطعنامه اس�تیضاح ترامپ با شکست مواجه شد اما 
این دموکرات  ه�ا هنوز کوتاه نیامده اند و به تالش خودش�ان برای 
طرح اس�تیضاح ادامه می دهند و صحبت    هایی درباره اس�تیضاح 
مجدد وی در ماه اوت مطرح اس�ت. رئی�س کمیته قضایی مجلس 
نمایندگان امریکا تأکید کرد، راب�رت مولر با حضور در کمیته های 
این نهاد به بیان » شواهد بسیار مهمی « از خطاکاری دونالد ترامپ 
خواهد پرداخت و احتماالً فرایند اس�تیضاح ب�ه جریان می افتد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، رهبران دموکرات مجلس 
نمایندگان امریکا چهار    شنبه گذشته تالش برای استیضاح دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا را به تعویق انداختند اما این مس��ئله موجب نش��د 
قانونگذاران حامی استیضاح دست از تالش بکشند و تالش های آنها با توقف 

کامل، هنوز فاصله بسیاری دارد. 
تعداد دیگری از دموکرات  ها نام ش��ان را به لیس��ت درخواست کنندگان 
استیضاح اضافه کردند و این تعداد به بیش از یک  سوم اعضای این حزب 
رسیده است. ال گرین، از دموکرات های مجلس نمایندگان امریکا که رأی 
استیضاح هفته گذشته را به جریان انداخت، به بررسی مجدد این مسئله 

تهدید کرده است. 
اس��تیو کوهن، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان امریکا هم که مفاد 
استیضاح را در کنگره پیشین معرفی کرد، می گوید قصد تکرار این کار را 
دارد و احتماالً این اقدام را بعد از تعطیالت طوالنی ماه اوت انجام می دهد. 
کوهن به پایگاه هیل گفت: کل سال روی آن فکر کرده ام و موارد پیشینی 
که داشتیم دربرگیرنده تمامی مسائلی بود که او در نوامبر ۲۰۱۷ و در زمان 
فایل کردن این موارد مرتکب ش��ده بود و گمان می کنم شامل مهم  ترین 

اقدامات قابل استیضاح او بوده باشد. 
او ادامه داد: احتم��االً دوباره در پایی��ز اینها را فایل کنم ام��ا این به دیگر 
رفتارهای او که قابلیت استیضاح داشته باشد، بستگی دارد؛ البته اگر کار 

دیگری انجام دهد که انتظار دارم انجام دهد. 
رئیس مجلس نمایندگان امریکا ساعاتی پیش از رأی گیری روی قطعنامه 
استیضاح ال گرین گفته بود: ما شش کمیته داریم که روی حقایق مرتبط 
با سوء استفاده از قدرت، مانع تراشی در اجرای عدالت و مابقی مواردی که 
رئیس جمهور امریکا احتماالً درگیر آن شده بود، کار می کنند. مسیری که 

ما در آن قرار داریم، بسیار جدی است. 
هنوز شمار رو به رشدی از دموکرات های امریکایی از یک اقدام جسورانه تر 
برای اجرای تحقیقات استیضاح حمایت می کنند و دست کم چهار قانونگذار 
به جمع کسانی پیوستند که از اس��تیضاح رهبر جمهوریخواه کاخ سفید 
حمایت می کنند. بدین صورت، تعداد دموکرات های حامی استیضاح به 
۸۷ تن رسیده است. تعداد اعضای این لیست احتماالً پس از شهادت رابرت 
مولر در کمیته های قضایی و اطالعاتی مجلس نمایندگان امریکا در روز 
چهار    شنبه )۲۴ ژوئیه( افزایش می یابد.  نانسی پلوسی و مقام های ارشد 
حزبش یک رویکرد تحقیقاتی روشمند را می پذیرند که بازتاب تحقیقات 
کمیته     ها درباره اقدامات ترامپ باشد و مواردی را که به تحقیق رابرت مولر 

درباره مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ مرتبط می شود، شامل شود. 
در چنین شرایطی در آستانه جلسات روز چهار    شنبه دو طرف توافق دارند 
که شهادت رابرت مولر برای تغییر نظر افکار عمومی درباره مسئله » پاسخگو 
دانستن رئیس جمهور امریکا « حیاتی است. گرچه ، جمهوریخواهان قصد 
دارند سؤاالتی جنجالی درباره » تحقیقات یکجانبه روسیه « از این بازرس 
سابق بپرسند.  جرالد نادلر، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا 
استدالل کرد گزارش رابرت مولر » شواهد بسیار مهمی « را تشریح می کند 
که ترامپ در » جرایم بزرگ و تخطی از قانون « که استاندارد قانون اساسی 

برای استیضاح است، گناهکار است. 
نادلر افزود: ما یا مولر باید این حقایق را به مردم امریکا ارائه کنیم چون دولت 

باید پاسخگو باشد و هیچ رئیس جمهوری نباید فراتر از قانون باشد. 
کمیته قضای��ی مجلس نماین��دگان امریکا و کمیت��ه اطالعاتی مجلس 
نمایندگان امریکا در جلساتی جداگانه از مولر درباره گزارش ۴۴۸ صفحه ای 
او که آوریل منتشر شد، س��ؤال خواهند کرد. در حالی که این گزارش به 
مدارک کافی برای طرح اتهامات توطئه کیف��ری میان کمپین ترامپ و 
روسیه برای تغییر نتایج انتخابات دست نیافت، در آن ذکر شد که نمی توان 

ترامپ را از اتهام تالش برای مانع تراشی در روند تحقیقات تبرئه کرد. 
اما رابرت مولر معتقد است نمی توان علیه دونالد ترامپ کیفرخواست صادر 
کرد چون وزارت دادگس��تری امریکا تأکید دارد که نباید پیگردی علیه 

» رئیس جمهوری در حال کار « صورت بگیرد. 
 کمتر از نیمی از امریکایی ها به خود مفتخرند  

به دلیل سیاست های ترامپ تعداد ش��هروندانی که در ایاالت متحده به 
امریکایی بودن خود افتخار می کنند شدیداً کاهش یافته است. 

به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، براساس یک نظرسنجی در حال حاضر 
کمتر از ۵۰ درصد از امریکایی    ها به امریکایی بودن خود افتخار می کنند 
که بسیار کمتر از ۷۰ درصدی اس��ت که در سال ۲۰۰۴ در نظرسنجی     ها 
به دست آمده بود. علت این ریزش نیز کاهش شدید حس وطن پرستی 
دموکرات  ها و افراد مستقل از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور این کشور اس��ت.  طبق این نظرس��نجی، تنها ۲۲ درصد 
دموکرات  ها می گویند که از امریکایی بودن احساس غرور می کنند. این 
آمار برای جمهوریخواهان ۷۶ درصد است. در میان اقشار مختلف نیز زنان، 

لیبرال    ها و جوانان حس وطن پرستی کمتری نسبت به سایرین دارند. 

به پادگان حشدالشعبی
 حمله نشده است

کمیت�ه تحقیق�ات حشدالش�عبی درب�اره حمل�ه پهپ�ادی ب�ه 
پ�ادگان حشدالش�عبی در اس�تان صالح الدی�ن اع�الم ک�رد 
ک�ه این حمله به وس�یله ی�ک پهپاد یا موش�ک ص�ورت نگرفته 
بلکه صرفًا یک آتش س�وزی به خاطر مش�کل داخلی بوده است. 
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الشرق االوسط، این کمیته اعالم کرد، 
تحقیقاتی که انجام شد ثابت کرد که این انفجار یک حمله نظامی با یک 
پهپاد یا موشک نبوده بلکه صرفاً یک آتش سوزی ناشی از سوخت جامد 

به خاطر یک مشکل داخلی بوده است. 
در این تحقیق آمده اس��ت، که این اتفاق منجر به م��رگ هیچ یک از 

اعضای حشدالشعبی نشد. 
حشدالشعبی پیش تر کمیته ای متشکل از مدیریت امنیت، اطالعات، 
موشک ها، مهندسی میدانی و کارشناسان مواد منفجره و پهپاد   ها را به 

پادگان شهدا برای اطالع یافتن از این حادثه فرستاده بود. 
با اینکه فرماندهان حشدالشعبی برای دو روز در قبال این حادثه سکوت 
کرده بودند اما واشنگتن و تل آویو متهم ش��دند. در این راستا منصور 
البعیجی، معاون ائتالف دولت قان��ون امریکا را به حمله به این پادگان 
متهم کرد.  البعیجی گفت: دولت عراق نباید موضع تماشاگر را درباره 
هدف قرار دادن حشدالشعبی اتخاذ کند. این مسئله بر هیچ کس پوشیده 

نیست که حشدالشعبی از سوی امریکا مورد هدف قرار می گیرد. 
وی گفت: کمیته ه��ای تحقیقات در پیگیری ای��ن قضیه هیچ نتیجه 
مفیدی به دست نیاورده اند چراکه ما تجربه کرده ایم که وقتی اتفاقی 
از این قبیل می افتد کمیته ای برای آن تش��کیل می شود بدون اینکه 
نتیجه ای داشته باشد به ویژه اینکه هدف قرار دادن حشدالشعبی یک 
مسئله حساس و خطرناک است و دولت باید این مسئله را برای مردم 
عراق توضیح دهد. بعد از شکست پروژه امریکا درباره هدف قرار دادن 
منطقه از طریق پ��روژه داعش امروز در مقابل چش��م دولت مقرهای 

حشدالشعبی هدف قرار می گیرند. 

انگليس گزينه مقابله با ايران ندارد
پمپئو: لندن خودش  از کشتی هایش محافظت کند!

وزیر دارایی انگلیس: معلوم نیست تحریمی مانده باشد که بتوانیم علیه ایران اعمال کنیم

احمدکاظمزاده

وزیر خارجه امریکا    گزارش  یک
ب�ا گفت�ن اینکه  
»انگلیس خود باید از کشتی هایش محافظت 
کند « نش�ان داد امریکایی      ها حاضر نیس�تند 
دولت طوف�ان زده انگلی�س را از چاهی بیرون 
بکش�ند که خود پی�ش پایش حف�ر کرده اند. 
کمیته واکنش اضطراری دولت انگلیس دیروز 
تشکیل جلس�ه داد تا درباره توقیف نفتکش 
انگلیس�ی راهکاری پی�دا کن�د؛ بلوکه کردن 
دارایی      ها و تحریم ایران، دو راهکاری است که 
مورد بررس�ی قرار گرفت�ه ولی وزی�ر دارایی 
انگلیس گفته که معلوم نیست تحریمی مانده 
باش�د که بتوانی�م علیه ای�ران اعم�ال کنیم. 
به گ��زارش »ج��وان«، جرمی هان��ت، وزیر امور 
خارجه انگلیس دیروز در نشس��تی سه جانبه با 
هایکو ماس و ژان ایو لودری��ان، همتایان آلمانی 
و فرانس��وی خود، درباره نفتکش توقیف ش��ده 
انگلیسي ) stenaimpero ( تبادل نظر کرد. کل 
چیزی که از محتوای این جلسه به برون مخابره 
شد،»هم نظر بودن« سه وزیر خارجه، تأکید بر » 
تضمین رفت وآمد امن کشتی       ها در تنگه هرمز« 
و البته »خودداری از هرگون��ه افزایش تنش در 
منطق��ه خاورمیانه« اس��ت، موضعی که نش��ان 
می دهد شرکای اروپایی لندن در فضای پرتنش بر 
سر برگزیت، حاضر به اقدامات عملی حداقلی هم 
برای آزاد سازی نفتکش انگلیسی نیستند. کمي 
قبل تر، هیئت انگلیس در سازمان ملل به شورای 
امنیت نامه نوشته و ضمن اینکه توقیف نفتکش 

انگلیس��ی را »ایج��اد یک مداخل��ه غیرقانونی« 
خوانده، خواس��تار نشست ش��ورای امنیت برای 
بررسی موضوع ش��ده، ولی بعید است از شورای 
امنیت هم برای انگلیس��ی      ها آبی گرم ش��ود، به 
خصوص که دیروز ، روس      ها ب��ه عنوان عضو دائم 
ش��ورای امنیت، روایت ایران را متقاعد کننده تر 
توصیف کردند. »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر 
خارجه روسیه گفته است:»مباحثی که ایرانی       ها 
در توضیح اقدامات شان بیان می کنند منطقی تر 
و متقاعد کننده تر از ارجاعات مبهمی اس��ت که 
مقامات جبل الطارق با حمای��ت دولت انگلیس 
پیرامون توقیف نفتکش ایران��ی در زمینه نقض 

قوانین تحریم های اتحادیه اروپا اعالم کرده اند .«
اما در این بین، از همه دردناک تر برای انگلیسی ها، 
واکنش دولت امریکا اس��ت. سرپرس��ت وزارت 
خارجه اس��پانیا بعد از توقیف نفتکش ایرانی در 
جبل الطارق گفته بود ک��ه توقیف نفتکش ایرانی 
به درخواست امریکا انجام ش��ده و روز یک      شنبه 
هم گاردین فاش کرد که تیم امنیت ملی بولتون 
مستقیماً در حادثه جبل الطارق )توقیف نفتکش 
ایرانی( دخالت داشته، به همین خاطر انگلیسی      ها 
توقع داشتند دولت امریکا در جنگ نفتکش      ها با 
تهران، در حمایت از لندن اقدام عملی کند، ولی 
واکنش امریکایی      ها نیز چیزی بیش از حمایت های 
لفظی ش��رکای اروپایی لندن نبود. دونالد ترامپ 
ابتدا روز جمعه اعالم کرد درباره توقیف نفتکش 
با انگلیس��ی      ها صحبت  خواهد ک��رد و بعد هم با 
گفتن اینکه  »ما با هم توافق مکت��وب نداریم « و 

»نفتکش های ]امریکایی[ زیادی در آنجا رفت و آمد 
ندارند« نشان داد که حاضر نیست بر سر تنش های 
موجود در منطقه، هزینه زی��ادی پرداخت کند. 
دیروز هم مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا با گفتن 
اینکه »انگلیس خود باید از کشتی هایش محافظت 
کند«، آب پاکی روی دس��ت متحد قدیمی خود 

ریخت. 
 تقریباً صفر

کمیته اضطراری دولت انگلیس دیروز به ریاست 
ترزا می تش��کیل جلسه داد، نخس��ت وزیری که 
مناقشات بر س��ر نحوه خروج از اتحادیه، او را در 
وضعیت بحرانی قرار داده و همی��ن امروز و فردا 
بوریس جانسون، جای او را خواهد گرفت. روزنامه 
تلگراف  گ��زارش کرده که »جرم��ی هانت« وزیر 
خارجه بریتانیا قرار است در جلسه ای که با پارلمان 
این کشور خواهد داش��ت، طرحی برای مصادره 
اموال و دارایی های ایران در انگلیس بدهد. عالوه 
بر مصادره دارایی      ها و ام��وال، کابینه انگلیس در 
حال طراحی تحریم       هایی برای اعمال علیه ایران 
است و جرمی هانت نیز بسته اقدامات دیپلماتیک 
و اقتصادی علیه ایران را تهیه کرده است. با همه 
اینها، لندن در این خصوص هم دست بسته است و 
احتمال اینکه اهرم »مصادره اموال « و »تحریم«      ها 
باعث آزادی نفتکش stena impero  شود، تقریباً 
صفر است. همین باعث شده که »فیلیپ هاموند« 
وزیر دارایی انگلیس از سیاست کاهش تهدید      ها 
مقابل ایران حمایت و در گفت وگو با بی بی س��ی، 
درباره کارآم��د بودن تحریم      ها اب��راز تردید کند: 

»پیش تر نیز تحریم های گسترده ای علیه ایران به 
خصوص در بخش تحریم های اقتصادی داشتیم. 
بنابراین معلوم نیست که چیزهای اضافی دیگری 
وجود داشته باش��د که بتوانیم انجام دهیم البته 
تمامی گزینه       ها را مد نظر خواهیم داشت.«  هاموند 
ضمن حمایت مجدد از رویکرد دیپلماتیک برای 
آزاد سازی نفتکش توقیف شده انگلیسی، می گوید: 
»این )توقیف نفتکش انگلیسی( اقدامی غیرقانونی 
بوده و ما قصد داریم تمام��ی راه های دیپلماتیک 

ممکن برای حل این موضوع را دنبال کنیم.«
  امریکا می خواست کمک کند؟!

با گذش��ت زمان و آش��کار ش��دن اینک��ه لندن 
گزینه ه��ای چندان��ی مقابل ایران ن��دارد، »لین 
اس��میث« رهبر اس��بق حزب محافظ��ه کار و از 
سیاستمداران مشهور انگلیسی توقیف   نفتکش 
انگلیسي را »شکستی بزرگ« برای لندن توصیف 
کرده و در گفت وگو با شبکه »بی بی سی« در مورد 
عملکرد انگلیس در قبال حفاظت از کشتی های این 
کشور در خلیج فارس، مي گوید: »فکر می کنم االن 
سؤاالت به حقی در مورد رفتار دولت بریتانیا وجود 
دارد. این را به عنوان یک حامی دولت می گویم.. « 
 او با بیان این ادعا که هنگام توقیف نفتکش »استینا 
ایمپرو «  نظامیان امریکایی حاضر در منطقه برای 
کمک به کشتی انگلیسی اعالم آمادگی کرده اند، 
گفته است: »آنها در آنجا این را نپذیرفته اند و من 
می خواهم بدانم، چرا؟ آن هم در حالی که به نظر 
می رس��د تنها یک کش��تی آنجا حضور داشته و 
تالشی فوری هم ]برای حراست از[ دارایی ها، انجام 
نشده است« اس��میث افزود: »این یک شکست 
بزرگ است و حقیقتاً دولت باید به سرعت در این 
ارتباط توضیح دهد.«  با این وجود، »توبیاس الوود« 
معاون وزیر دفاع انگلیس این اتهامات را رد کرد و 
گفت لندن در این ارتباط دچار قصور نشده است. 
وی عدم تخصیص بودجه کافی به نیروهای مسلح و 
کوچک بودن ناوگان نیروی دریایی ارتش انگلیس 
را عامل این رخداد معرفی کرد. الوود گفت: »اینکه 
تک تک کشتی       ها اسکورت شوند، غیرممکن است. 
اگر می خواهیم به ایفای نقش در عرصه بین المللی 
ادامه دهیم...  باید در بخش دفاعی خود، از جمله 
در نیروی دریایی سلطنتی، بیشتر سرمایه گذاری 
کنیم. نیروی دریایی س��لطنتی ما برای مدیریت 
منافع ما در سرتاس��ر جهان، بیش از حد کوچک 
است.« روزنامه آلمانی »تسایت« هم در گزارشی با 
عنوان »و ناگهان بریتانیای کبیر تنها بود « نوشت 
که بریتانیا از اقدام خود در توقیف نفتکش ایرانی در 
تنگه جبل الطارق پشیمان خواهد شد. دولت لندن 
که با پیامدهای برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا( دست به گریبان است، تحت تأثیر تندروهای 
کاخ سفید، برای نخستین بار یک کشتی )ایرانی( 
را توقیف کرد. این روزنامه آلمانی در انتقاد از اقدام 
انگلیس مبنی بر توقیف نفتکش ایرانی نوش��ت 
لندن با این کار، در میان شرکای اروپایی اش تنها 
مانده و نمی تواند بیشتر از اظهارات تند و تهدیدات 

توخالی کاری انجام دهد. 


