کابینهبنت
از عملیاتهای مقاومت فروپاشید

درحال�ی ک�ه مقام�ات صهیونیس�تی اختلاف بی�ن رهب�ران
اح�زاب را دلی�ل انحلال پارلم�ان و فروپاش�ی کابین�ه اعلام
میکنن�د ،رس�انههای ای�ن رژی�م نظ�ر متفاوت�ی دارن�د.

روزنامه یدیعوت آحارونوت روز چهارشنبه در گزارشی اعالم کرد که علت
اصلی فروپاشی ائتالف نفتالی بنت و یائیر الپید عملیاتهای مقاومتی اخیر
فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی  ۱۹۴۸بوده است .این روزنامه عنوان
کرد که سکوت جناح راستگرای رژیم صهیونیستی در قبال ائتالف نفتالی
بنت با لیست یکپارچه عربی ،در پی عملیاتهای اخیر در اراضی اشغالی
 ۱۹۴۸شکسته شد و بار دیگر اختالفات سیاسی آنها نمایان شد .یدیعوت
آحارونوت در ادامه گزارش خود آورده اس��ت« :در حقیقت عملیاتهای
گسترده فلسطینیان در اراضی اش��غالی در حالی اتفاق افتاد که بنت در
رأس قدرت بود و همین مس��ئله موجب ازهم گس��یختگی و فروپاشی
ائتالفی شد که بر پایه همکاری بین احزاب و اشخاصی شکل گرفته بود که
هر کدام رویکرد و دیدگاهی مختلف نسبت به خاورمیانه ،اسرائیل و مسئله
فلسطین داش��تند » .یدیعوت آحارونوت در ادامه عنوان کرد که کابینه
ائتالفی گمان میکرد میتوان اختالفات سیاسی عمیق و گسترده در رابطه
با مسئله فلسطین را کنار گذاشت و بر امور مدنی و حیاتی همچون بودجه،
حمل و نقل و مهمتر از همه انزوای سیاسی بنیامین نتانیاهو متمرکز شد.
این روزنامه اذعان کرد که هر کابینهای بخواهد مسئله فلسطین را نادیده
بگیرد ،دیر یا زود از هم فرومیپاشد.
پارلمان صهیونیستی منحل شد
دو روز پ��س از تصمیم رهبران احزاب کابینه صهیونیس��تی برای انحالل
پارلمان ،نمایندگان صهیونیست دیروز با انحالل پارلمان به عنوان اولین گام
برای برگزاری انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی موافقت کردند تا راه برای
برگزاری پنجمین انتخابات طی سه سال هموار شود.
رژیم صهیونیس��تی که در س��الهای اخیر به انحالل پیدرپی پارلمان و
برگزاری انتخابات زودهنگام عادت کرده است ،این بار هم مسیر تکراری
را برگزید .شبکه «کان» اس��رائیل روز چهارشنبه خبر داد که نمایندگان
صهیونیس��ت به انح�لال پارلمان این رژی��م رأی مثبت دادهاند .ش��بکه
«الجزیره» خبر داد که کنس��ت (پارلمان رژیم صهیونیستی) با ۱۱۰رأی
موافق به عنوان اولین گام برای برگزاری پنجمین انتخابات در اراضی اشغالی
در سه سال گذشته منحل شده است.
این رأیگیری در حالی برگزار ش��د که روزنام��ه «هاآرتص» پیش از این
گزارش داده بود «نفتالی بنت» نخس��توزیر و «یائیر الپید» وزیر خارجه
اسرائیل توافق کردهاند بر سر انحالل کنست در هفته آینده رأیگیری کنند
و چنانچه این رأیگیری تصویب شود ،الپید نخستوزیر موقت بعدی کابینه
تلآویو خواهد شد .کنست پس از آن منحل شد که رسانههای عبری گزارش
کردند که «نیر اورباخ» عضو حزب راس��تگرای افراطی «یامینا» (حزب
بنت) در بیانیهای اعالم کرد« :من به نخستوزیر اطالع دادهام که بر اساس
وضعیت فعلی ،دیگر بخشی از ائتالف نیستم» .خروج وی از کابینه ،باعث
شد ائتالف بنت به ۵۹کرسی از ۱۲۰کرسی کنست ،یعنی دو کرسی کمتر از
اکثریت برسد .پس از این اعالم ،نخستوزیر و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی
برای انحالل کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام در فلسطین اشغالی به
توافق رسیدند .طبق توافقات انجام شده که یک تحول مهم سیاسی به شمار
میرود و رسانههای اسرائیلی آن را «یک درام سیاسی بسیار مهم» توصیف
کردند ،با تصویب الیحه پیش��نهادی ،بنت ،به عنوان وزیر خارجه و الپید،
نخستوزیر موقت تا زمان برگزاری انتخابات خواهند بود .با انحالل پارلمان،
پنجمین انتخابات در سه سال گذشته در سرزمینهای اشغالی برگزار خواهد
شد .با توجه به تجربه ادوار قبلی انتخابات ،در دور بعدی انتخابات هم احتمال
نمیرود که احزاب بتوانند اکثر کرسیهای پارلمانی را تصاحب کنند و این
دور باطل برگزاری انتخابات پیدرپی و فروپاشی کابینهها همچنان تکرار
خواهد شد .از سوی دیگر ،آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه امریکا دوشنبه
شب با یائیر الپید ،همتای اسرائیلی خود موضوع انحالل کنست را مورد بحث
و بررسی قرار داد .به گزارش روزنامه القدسالعربی ،وزارت امور خارجه امریکا
بیانیهای را درباره جزئیات این تماس تلفنی منتشر کرد که در آن بلینکن
بر احترام خود به آنچه «روند دموکراتیک در اسرائیل» خواند ،و تعهد قاطع
واشنگتن به روابط استراتژیک قوی با تلآویو تأکید کرد .بر اساس این بیانیه،
بلینکن همچنین طی این تماس بر لزوم ادامه هماهنگی نزدیک در مورد
مسائل منطقهای و بینالمللی بین دو طرف تأکید کرد.
ساخت دیوار بتنی در کرانه باختری
همزمان با بحران بیثباتی سیاسی در تلآویو ،مقامات این رژیم اعالم کردند
که یک دیوار بتنی 45کیلومتری جدید در کرانه باختری میسازند .بر اساس
گزارش «الرایه» ،طول این دیوار  ۴۵کیلومتر و ارتفاع آن  ۹متر است و در
خط تماس در نزدیکی روستای «سالم» در شمال کرانه باختری قرار دارد.
در گزارش مذکور آمده :این دیوار بزرگ بتنی به تجهیزات حفاظتی و دیگر
ابزارهای فناوری مجهز است .بنی گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در
همین ارتباط گفت«:ما همچنان به تقویت حفاظت از شمال ،خط تماس و
ارائه راهحل برای جبهه داخلی اسرائیل به عنوان جزء الینفک فعالیتهای
عملیاتی و همزمان به کار خود در مقابله ب��ا هر تهدیدی به منظور تأمین
امنیت اسرائیلیها ادامه خواهیم داد » .دیوار حائل اصلی رژیم صهیونیستی
در کرانه باختری در نزدیکی خط س��بز برای جلوگیری از ورود س��اکنان
فلسطینی به س��رزمینهای اشغالی یا ش��هرکهای صهیونیستنشین
نزدیکی کرانه باختری وجود دارد که طول آن بالغ بر ۷۷۰کیلومتر است.
چندی پیش «عبداللطیف القانوع» سخنگوی حماس با بیان اینکه ارتش
صهیونیست در برابر ایستادگی و شجاعت مردم فلسطین ،شکست خورده
است ،تصریح کرد ،اضافه کردن ۴۰کیلومتر دیگر به دیوار حائل در کرانه
باختری ،نشاندهنده سیاس��ت تبعیضآمیز و کینهتوازنه این رژیم علیه
مردم فلسطین است.

زمزمه آزمایش اتمی کرهشمالی
جنوبیها را آماده مذاکره کرد

ک بالس�تیک پیونگیانگ در س�ال
به دنبال آزمایشهای موش� 
ش با
جاری میلادی و احتمال ادام�ه چنین آزمایشهای�ی که تن 
واش�نگتن و س�ئول را به دنبال داش�ته اس�ت ،کرهجنوبی اعالم
کرد که از مذاکره با کرهش�مالی به هر صورتی اس�تقبال میکند.

کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی در نشس��تی با مقامات ارشد ارتش
این کشور درباره سیاستهای دفاع ملی و ادامه توسعه تسلیحاتیاش
گفتوگو کرد .چئونگ سئونگ-چانگ یکی از تحلیلگران ارشد مؤسسه
خصوصی س��جونگ کرهجنوبی گفت که احتماالً درباره پیشرفت در
ساخت و توسعه تس��لیحات و برنامهها برای استقرار برخی سیستمها
که در ماههای اخیر آزمایش شدهاند ،صحبت میشود .مقامات امریکا و
کرهجنوبی در ماههای اخیر اعالم کردهاند که پیونگیانگ ممکن است
در حال آماده شدن برای انجام نخستین آزمایش هستهایاش از سال
 2017میالدی باشد .دیروز کرهجنوبی آمادگی خود را برای مذاکره با
کرهشمالی به هر شکلی که الزم باشد ،تکرار کرد .وون یانگ سه ،وزیر
اتحاد کرهجنوبی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که س��خت تالش
خواهد کرد تا روابط کرهش��مالی و کرهجنوبی را ب��ه مرحله گفتوگو
برساند و آماده گفتوگو با ری سون گوون ،همتای کرهشمالی خود در
هر زمان و به هر شکل ممکن است .مون جائه این ،رئیسجمهور سابق
کرهجنوبی در ماه فوریه به کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی پیشنهاد
توگو کرد ،اما کرهشمالی به این پیشنهاد پاسخ نداد .کرهشمالی که
گف 
حدود سه سال است در مذاکرات هستهای شرکت نکرده است ،مانور
نظامی مش��ترک امریکا و کرهجنوبی در آگوست  2021را یک تهدید
تلقی کرد و اخیرا ً آزمایشهای موشکی خود را افزایش داده است.
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صدایبلندجداییطلبیتگزاس
جمهوریخواهان دنبال همهپرسی در سال  2023هستند

س�ه خبرنگار روزنامه نیویورکتایمز در کتاب
«این سپری نخواهد شد» از قول جو بایدن به یک
دموکرات ارش�د این جمالت را منتقل کردهاند:
«امیدوارم [ریاس�ت جمهوری من] مؤثر باشد.
اگر اینطور نش�ود ،مطمئن نیس�تم که کشوری
خواهیم داش�ت یا ن�ه؟» اینک�ه رئیسجمهور
امریکا چنین جملهای را ،هرچند در یک مکالمه
دوجانبه به زبان آورده ،نشان میدهد که وحشت
جدای�ی ایالتها در امریکا ،چقدر جدی اس�ت.
حاال فاش ش�ده که جمهوریخواهان تگزاس ،با
طراحی یک س�ند حزبی ،دنب�ال برگزاری یک
همهپرس�ی جدای�ی در س�ال  2023هس�تند.

در س��ال  ،1990سیا به درس��تی پیشبینی کرده
بود که یوگس�لاوی ظرف دو س��ال از ه��م خواهد
پاشید ،چون که سیاستهای آن در امتداد خطوط
قومی ش��کل گرفته بود .همین وض��ع در امریکای
س��ال  2022جریان دارد .دو حزب اصلی امریکا به
طور فزایندهای بر اس��اس خطوط نژادی و هویتی
سازماندهی شدهاند .جمهوریخواهان سفیدپوست
در شهرهای کوچک و روستاها متمرکزند و برعکس
آنها ،دموکراتها ،تقریباً در امتداد خطوط ش��هری
و گرایشهای چند قومیتی ،س��فره خودشان را از
دموکراتها جدا میکنند .به عالوه ،بیش از یک سوم
جمهوریخواهان و دموکراتها امروزه دست زدن به
خشونت را برای دستیابی به اهداف سیاسی خودشان
موجه میدانند؛ چیزی که در سال ،2017یعنی سال
روی کار آمدن ترامپ ،یک دهم کمتر از االن بود .بنابر
این نقل قولی که جاناتان مارتین و الکس��اندر برنز،
خبرنگاران نیویورکتایمز در کتاب تازه تجدیدچاپ
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شده «این سپری نخواهد ش��د» از قول جو بایدن
آوردهاند ،چندان هم دور از ذهن نیست«:امیدوارم
[ریاست جمهوری من] مؤثر باشد .اگر اینطور نشود،
مطمئن نیستم که کشوری خواهیم داشت یا نه؟»
روز سهشنبه هم بیزینس اینس��ایدر فاش کرد که
جمهوریخواهان ایالت تگ��زاس در کنفرانس پایان
هفته خودشان ،از س��ندی  40صفحهای رونمایی
کردهاند که در آن برنامه برگزاری یک همهپرس��ی
برای جدایی این ایالت در سال  2023تدوین شده
است .در بخش��ی از این س��ند آمده است«:تگزاس
حق جدایی از ای��االت متحده را محف��وظ میداند
و قانونگذار تگزاس باید برای تصویب همهپرس��ی
مطابق با آن فراخوان دریافت کند .این سند حزبی
از ایالت تگزاس خواسته در سال  2023با قرار دادن
یک همهپرسی در دستور کار خود ،این سؤال را برای
تگزاسیها مطرح کند که میخواهند از ایاالت متحده
جدا شوند یا نه .در این س��ند که در واقع ایده حزب
جمهوریخواه تگزاس را تشریح کرده ،آمده که دولت
فدرال به حق این ایالت برای خودمختاری خدشه
وارد کرده و پیشنهاد کرده که «هرقانونی که از سوی
فدرال اجباری ش��ده و حقوق متمم دهم تگزاس را
نقض میکند ،باید نادیده گرفته شود ،مخالفت شود،
رد شود و لغو شود ».در این سند ،حزب جمهوریخواه
تگزاس همچنین از قانونگذاران ایالتی خواسته است
تا به مردم تگزاس اجازه رأیگیری بدهند تا «تعیین
کنند که آیا ایالت تگزاس بای��د وضعیت خود را به
عنوان یک کشور مستقل مجددا ًحفظ کند یا خیر».
ایده همیشگی ولی این بار متفاوت
در تگ��زاس که پای��گاه س��نتی جمهوریخواهان
است ،جدایی یک ایده همیشگی بوده ،به ویژه در

دورههایی که دموکراتها رئیسجمهور بودهاند.
پس از انتخاب باراک اوباما ،رئیسجمهور سابق نیز،
ریک پری ،فرماندار تگزاس ایده جدایی را مطرح
کرد .سال گذش��ته هم «کایل بیدرمن» نماینده
جمهوریخواهتگزاس،الیحهایراباعنوان«تکسیت»
برای استقالل این ایالت ارائه داد اما در نهایت توسط
«آلن وست» رئیسجمهوریخواهان این ایالت ملغی
شد .این قانونگذار امریکایی در صفحه فیسبوک
خود نوشت« :دولت فدرال از کنترل خارج شده و
ارزشهای تگزاس را نمایندگی نمیکند ،به همین
دلیل من متعهد میشوم الیحهای در این فصل ارائه
کنم که اجازه میدهد همهپرس��ی برگزار شود تا
تگزاسیها برای دولت تگزاس به منظور دستیابی به
موقعیت یک ملت مستقل رأی بدهند ».با این حال،
طی سالهای اخیر که بحثها درباره شکافهای
حزبی در امریکا به وضعیتی بحرانی رسیده ،طرح
چنین بحثی به عنوان یک دس��تور کار حزبی در
میان جمهوریخواه��ان ،عواقبی ج��دی خواهد
داشت .جمهوریخواهان تگزاس ادعا میکنند که
قوانین فدرال ،حقوق متمم دهم آنها را نقض کرده،
اما دادگاه عالی تأیید کرده است که قانون اساسی
امریکا اجازه جدایی به آنها نمیدهد .بریجر بیل-
سیوتکو( )Bridger Beal-Cvetkoروز 22ژوئن
در  /https://www. deseret. comنوشت «:اگر
تگزاس واقعاً سعی در جدایی(طلبی) کند و هرگونه
حکم دادگاه علیه ایالت را نادیده بگیرد ،میتواند
زمینه را برای خشونت سیاسی قابلتوجهی فراهم
کند».ریچارد آلبرت ،استاد حقوق و دولت و مدیر
مطالعات قانون اساس��ی در دانش��گاه تگزاس در
آس��تین ،پا از این هم فراتر گذاشته و به نیوزویک

گفته است که «تالش برای اعالم استقالل تگزاس
به معنای جنگ است» .نکته قابل توجه اینکه بر
اس��اس مقالهای که «بیزینساینس��ایدر» در ماه
مارس منتش��ر کرد ،بس��یاری از کارشناسان بر
این باورند که درخواس��تها برای جداییطلبی،
بخش��ی از تش��دید لفاظیهای خش��ونتآمیز و
خش��ونتهایی اس��ت که پس از حمل��ه  6ژانویه
 2021در س��اختمان کنگره امری��کا اتفاق افتاد.
به این ترتیب ،به نظر میرس��د ،چی��زی که طی
س��الهای اخیر با بحثه��ای جداییطلبی گره
خورده ،یک س��ر آن به مناقش��ات دونالد ترامپ،
رئیسجمهور قبلی امریکا گره خورده است .در یک
نظرسنجی مرکز سیاستهای دانشگاه ویرجینیا
که مهرماه  1400منتشر شد ،مشخص شده که
 ۵۲درصد از رأیدهندگان امریکایی که خواهان
جدا شدن ایالتهای قرمز (جمهوریخواه) هستند،
جمهوریخواه هستند و یکچهارم حامیان ترامپ
با ایده جدایی ایالتهای قرمز «به شدت» موافق
هس��تند .با این حال ،دیدگاههای جداییطلبانه
در میان حامیان دموکراتها نیز چندان کمرنگ
نیست .همین نظرسنجی نشان داده که  ۱۸درصد
از حامیان بای��دن از جدایی ایالته��ای آبی« به
شدت» حمایت کردند و البته دموکراتهایی که
به طور عمومی خواهان جدایی هستند و از جدایی
ایالتهای آب��ی (دموکرات) حمای��ت میکنند،
۴۱درصد هستند.
دو ابرایالت اقتصادی پیشرو
تحت چنین شرایطی ،به نظر میرسد اگر دومینوی
جدایی در یک ایال��ت به نقطه جوش برس��د ،این
احتمال وجود دارد که بر سایر ایالتها نیز اثر بگذارد.
عمادآبشناسدراسپوتنیکنوشته«:ایالتهاییمانند
تگزاس یا کالیفرنیا به دلیل ثروتمند بودن نهفقط
میتوانند روی پای خود بایستند بلکه میتوانند به
عنوان رقبای بالقوه برای برخی ایالتهای دیگر در
امریکا که توان تأمین هزینههای خود را ندارند ،به
حساب آیند».به گفته رابرت آلن ،رئیس و مدیرعامل
شرکت توسعه اقتصادی تگزاس ،این ایالت در سال
 ،2021نهمین اقتصاد بزرگ جها ن بود؛ موضوعی که
به گفته او نشان از موفقیت یک استراتژی بلندمدت
برای تبدیل تگزاس به بهترین مکان برای شروع یا
جابهجایی یک تجارت است .اقتصاد ایالت کالیفرنیا
نیز با تولید ناخالص ایالت��ی ( 3/4 )GSPتریلیون
دالر در س��ال  2021بزرگترین اقتصاد در ایاالت
متحده شده است که آن را به بزرگترین اقتصادی
تبدیل میکند که یک ایالت [ن��ه دولت] در جهان
از آن برخوردار اس��ت« .لری س��اباتو» مدیر مرکز
سیاست دانش��گاه ویرجینیا ،معتقد است«:شکاف
بین رأیدهن��دگان حامی ترامپ و بایدن بس��یار
عمیق ،وسیع و خطرناک است .این میزان بیسابقه
است و به راحتی قابل اصالح نیست ».پایگاه تحلیلی
«نشنال اینترست» در گزارشی با عنوان آیا امریکا
یکپارچه باقی خواهد ماند ،نوش��ت« :گاهی اوقات
کشورها کنترل بخش بزرگی از سرزمینهای خود
را از دس��ت میدهند .این موضوع میتواند به دلیل
تهاجم خارجی باشد که معموالًپس از کشمکشهای
داخلی روی میدهد».

خ جنگ اوکراین
خرد شدن تابوی هستهای زیر چر 
آلمانهای بیاعتماد به چتر اتمی ناتو ،حاال از لزوم هستهای شدن صحبت میکنند

کشورهایعضوپیمانمنعسالحهایهستهای
در ش�رایطی از ب�اال گرفتن تهدیده�ا درباره
استفاده از تسلیحات هس�تهای ابراز نگرانی
کردهاند که مسکو احتمال اس�تفاده از سالح
هستهای را رد نکرده است .از طرفی برلین هم
تمایلینداردبهمعاهدهمنعگسترشتسلیحات
هس�تهای بپیوندد .ب�ه عبارت�ی ،قدرتهای
جهانی پس از س�الها تالش در محدود کردن
صحبت درباره استفاده از چنین تسلیحاتی،
این روزها بیش از هر زمانی با صراحت بیشتر
از لزوم تس�لیح هستهای س�خن میگویند.

بعد از دهه  1970بحث درباره اس��تفاده از سالح
هس��تهای به تابو تبدیل ش��ده بود .حساس��یت
موضوع به حدی بود که حتی کشورهایی که سالح
هستهای داشتند ،به ندرت جرئت میکردند درباره
احتمال اس��تفاده از آن صحبت کنند .اظهارنظر
ژاکشیراک رئیسجمهور سابق فرانسه گفته بود
مشکلی با یک سالح اتمی در ایران ندارد به شدت
تقبیح شد .ولی حاال جنگ اوکراین دارد این تابو
را نابود میکند .مس��کو با صراحت هرچه بیشتر
میگوید که اگر حاکمیتشان به خطر بیفتد ،در
استفاده از سالح هس��تهای تردید نخواهند کرد.
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور این کشور تلویحاً
گفته است که نیروهایش ممکن است در جنگ
اوکراین از تسلیحات هستهای استفاده کنند.
خطر تکرار فاجعه هیروشیما و ناگازاکی
س��ایه جنگ اوکراین به ش��دت بر نشست اخیر
کش��ورهای عضو پیمان منع هستهای سنگینی
میکرد .روز سهش��نبه در جری��ان افتتاحیه این
نشست سهروزه ،الکساندر کمنت از هیئت اتریشی
درباره س��رعت گرفت��ن بح��ث و گفتوگوها در
خصوص بازدارندگی هستهای و افزایش تهدیدات
استفاده از تسلیحات هس��تهای ابراز نگرانی کرد.
روسیه ،امریکا ،چین و دیگر کشورهای هستهای به
پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای سازمان

ملل نپیوستهاند .ژاپن و بعضی کشورهای تحت
پوشش چتر هس��تهای هم از امضای این پیمان
خودداری کردهاند اما ش��هرداران هیروش��یما و
ناگازاکی در این نشست حضور دارند .هر دو شهردار
تأکید کردند که تسلیحات هستهای باید ممنوع
شود .ماتسویی کازومی ،شهردار هیروشیما گفت:
«این مهم است که با امید به پیوستن کشورهای
بیشتری به این پیمان ،کشورهای هستهای را بر
آن داریم که درکش��ان را از ماهیت غیرانسانی
سالحهای هس��تهای و نامشخص بودن مدیریت
زرادخانههای هس��تهای عمیقتر کنند».تائوئه
تومیهیسا ،ش��هردار ناگازاکی هم گفت«:در این
مقطع خطر تکرار یک هیروشیما و ناگازاکی دیگر
در حال افزایش است .باید همه با هم زیر چتر شعار
ناگازاکی را تبدیل به آخرین مکان بمباران اتمی
کنیم ،متحد شویم».
برلین :به بازدارندگی معتبر نیاز داریم
اگرچه آلمان تسلیحات هستهای ندارد اما برخی
از کالهکهای هستهای ایاالت متحده به عنوان

بخشی از طرح اشتراک هستهای در این جمهوری
فدرال مستقر هستند .حاال کار به جایی رسیده
است که برلین به سادگی از نیاز به هستهای شدن
صحبت میکند .دولت فدرال آلمان پیوستن به
معاهده منع سالحهای هستهای را رد و اعالم کرد:
«مسئله خلع سالح باید سیاس��ت امنیتی را در
نظر بگیرد .حمله روسیه به اوکراین نشاندهنده
خطرات مس��کو اس��ت .تا زمانی که سالحهای
هستهای تهدیدی برای آلمان و متحدانش باشد،
نیاز ب��ه بازدارندگ��ی معتبر در چارچ��وب ناتو و
اشتراکگذاری هستهای وجود خواهد داشت».
از طرفی دیگر ،یک ژنرال نیروی هوایی آلمان با
طرح احتمال حمله اتمی روسیه به اروپا ،خواستار
آمادگی کش��ورهای عضو ناتو و به کاربردن ابزار
بازدارنده در مقابله با این تهدید و حتی استفاده
از تس��لیحات هستهای اروپا ش��د .کشوری مثل
آلمان بی��ش از گذش��ته احس��اس میکند که
نمیتواند به چتر اس��تراتژیک ناتو اعتماد کند و
باید مستق ً
ال تسلیحات هس��تهای داشته باشد.

«ژنرال اینگو گرهاردتز»  عضو نیروی هوایی آلمان ،از ناتو خواسته برای حمله اتمی روسیه آماده باشد
ولی همزمان ،گرایش آلمان ها به نیروی اتمی مستقل بیشتر شده است

نشریه کییفپست در این مورد نوشت« :ژنرال
اینگو گرهاردتز از نیروی هوایی آلمان گفته است
که ناتو باید خود را برای حمله اتمی روسیه آماده
کند .گرهاردتز درجریان س��خنرانی در نشست
بینالمللی نیروی دریایی در شمال آلمان گفته
اس��ت« :برای داش��تن اقدام قابل اتکا بازدارنده،
درصورت ل��زوم ،هم به ابزار و هم اراده سیاس��ی
جهت استفاده از بازدارندگی اتمی نیازمندیم».
نشریه آلمانی بیلد نوشت« :صحبتهای گرهاردتز
بدین معنی است که کش��ورهای ناتو درصورت
لزوم و در صورتی که روسیه اول دست به حمله
زند ،باید خود را برای استفاده از تسلیحات اتمی
آماده کنند».
کییفپس��ت نوش��ت :این ژنرال نیروی هوایی
آلمان آش��کارا به پوتین توصیه کرده اس��ت که
به قلمرو بلوک آتالنتیک ش��مالی تج��اوز نکند.
گرهاردتز در بخش دیگری از س��خنانش گفت:
اروپا تا س��ال  ۲۰۳۰میالدی بیش از  ۶۰۰فروند
جنگنده پیشرفته در منطقه دریای بالتیک خواهد
داشت که همچنین شامل هواپیماهای امریکایی
خواهند بود .کییفپست نوشت« :پیش از این پیتر
ریکتس ،مشاور سابق امنیت ملی انگلیس گفته بود
کهبهنظرمیرسدوالدیمیرپوتینتصمیمحملهبه
پایگاههای ناتو برای قطع تأمین تسلیحات نظامی
غرب به اوکراین را دارد».
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اش��اره به اینکه در
شرایط بیثبات کنونی ،کشورهای غیرهستهای از
توسعه برنامه هستهای و تسلیح هستهای حمایت
میکنند ،به نقل از کارشناسان امنیتی نوشت که
کشورهای آس��یبپذیر به درسهای مربوط به
اوکراین توجه میکنند ،به ویژه اینکه آیا روسیه
در تصرف قطعات بزرگی از اوکراین ،ضمن به رخ
کشیدن زرادخانه هستهای خود برای عقب نگه
داشتن دیگر کش��ورها موفق میشود؟ آن هم در
حالی که خود آنها نگهداری یا پیگیری سالحهای
هستهای را در نظر دارند.

الوروف برای رایزنی درباره برجام
به تهران آمد

در پی توقف طوالنیم�دت مذاکرات هس�تهای در وین و متعاقب
آن صدور قطعنامه ضد ایرانی توس�ط غرب در آژانس بینالمللی
انرژی اتم�ی ،وزیر خارجه روس�یه دیروز برای رایزن�ی با مقامات
ایران�ی درب�اره برج�ام و تح�والت منطق�های وارد تهران ش�د.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز از س��فر سرگئی الوروف ،وزیر
خارجه این کش��ور به تهران خبر و توضیحاتی درباره این سفر دو روزه
ارائه داد .به گ��زارش فارس ،ماریا زاخارووا ،س��خنگوی وزارت خارجه
روسیه اعالم کرد «:انتظار میرود در این سفر وزرای خارجه دو کشور
درباره برخ��ی از موضوعات مهم بینالمللی از جمل��ه وضعیت برجام،
اوضاع اوکراین ،سوریه و افغانستان گفتوگو کنند ».خبرگزاری فرانسه
هم گزارش داد وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه برای گفتوگو
در مورد تقویت همکاریهای تجاری و انرژی در حالی که تهران و مسکو
با تحریمهای اقتصادی غرب دست و پنجه نرم میکنند ،به ایران سفر
میکند .پیشتر ،میخائیل اولیانوف ،نماینده روس��یه در سازمانهای
بینالمللی مستقر در وین نیز با تأیید خبر سفر وزیر خارجه این کشور
به تهران ،در صفحه توئیتر خود نوشت« :سرگئی الوروف در پاسخ به
دعوت حس��ین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران به تهران سفر
میکند » .این نخس��تین س��فر وی به ایران در دولت سیزدهم است.
وزیر امور خارجه روس��یه آخرین بار  ۲۴فروردینماه  ۱۴۰۰به تهران
س��فر کرده بود .روزنامه العربیالجدید هم دیروز در گزارش��ی به نقل
از منابعی آگاه خبر داد که وزیر امور خارجه روس��یه در سفر به تهران
درباره سوریه و همکاری مشترک برای مقابله با تحریمها رایزنی خواهد
کرد .این منابع همچنین افزودند که سفر مقامات ایرانی به روسیه نیز
در دستور کار قرار خواهد گرفت ،چراکه همکاری دو طرف اخیرا ً برای
مقابله مشترک با تحریمهای امریکا و غرب افزایش یافته است .روسیه
بارها مخالفت خود را با اقدامات مخرب غرب در مسیر برجام اعالم کرده
است زیرا به اذعان روسها این اقدامات میتواند راه رسیدن به توافق
احتمالی در وین را سخت کند.

امریکا انتقام ایران از پمپئو را جدی میگیرد
یک مقام امریکایی مدعی ش��د دولت این کش��ور تهدیدهای ایران
علیه وزیر خارجه س��ابق امریکا را جدی میگیرد .به گزارش فارس،
پایگاه واش��نگتنفریبیکن که یک وبگاه نزدیک به نومحافظهکاران
امریکایی اس��ت ،دیروز در گزارشی نوش��ته ایران تهدیدهای خود را
برای ترور مایک پمپئو تازه کرده است .این وبگاه نوشته یک حساب
کاربری «وابسته به حکومت ایران» در توئیتر چند روز پیش تهدید
کرده که پمپئو باید در ت��رس زندگی کند .حس��اب کاربری «ایران
بالعربیه» در توئیتر با انتشار عکسی از پمپئو نوشته است« :در ترس
زندگی کن ،ترسو!» فریبیکن نوشته است« :این پست نشان میدهد
که ایران پمپئو را به دلیل نقش او در حمله پهپادی که به کشته شدن
(شهادت) قاسم س��لیمانی (فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران)
منجر شد ،مرده میخواهد» .یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا به
واشنگتنفریبیکن گفت که واشنگتن این تهدیدها را جدی میگیرد.
او گفته ایران در صورت حمله به هر مقام امریکایی «با تبعات شدید»
مواجه خواهد شد .این سخنگو گفت« :اشتباه نکنید .ایاالت متحده از
شهروندانش محافظت و دفاع خواهد کرد .این هم مقامهایی را شامل
میش��ود که االن به ایاالت متحده خدمت میکنند و هم کسانی که
سابقاً خدمت کردهاند».
----------------------------------------------------حزباهلل کشتی متجاوز اسرائیلی را هدف میگیرد
منابع غربی گفتند که حزباهلل لبنان ،رژیم صهیونیستی را تهدید به
هدف قرار دادن کشتی وارد شده به منطقه مورد مناقشه میان لبنان و
تلآویو کرده است .به گزارش روزنامه «الرای» کویت ،این منابع گفتند
که عباس ابراهیم ،مدیرکل امنیت عمومی لبنان پیام هش��دارآمیزی
را از طرف حزباهلل این کشور به آموس هوکشتاین ،میانجیگر امریکا
در مذاکرات ترس��یم مرزهای میان لبنان و رژیم صهیونیستی منتقل
کرده اس��ت .حزباهلل لبنان در این پی��ام تهدید کرده اس��ت که اگر
کشتی اس��رائیلی وارد ش��ده به آبهای مورد مناقش��ه میان لبنان و
رژیم صهیونیستی اقدام به استخراج گاز از این منطقه کند ،این حزب
مستقیماً کشتی را هدف قرار خواهد داد.
----------------------------------------------------کردها به «چارچوب هماهنگی» روی خوش نشان دادند
خروج صدر از روند سیاسی عراق ،معادالت را طوری به هم زده که حاال
کردها احساس میکنند که باید به چارچوب هماهنگی نزدیک شوند.
منابع خبری از برگزاری نشستی میان اعضای هیئت حزب دموکرات
اقلیم کردستان عراق و رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان این کشور
در بغداد و گفتوگوی آنها درباره تحوالت سیاسی عراق خبر دادند .به
گزارش ایس��نا ،یک منبع مطلع عراقی اعالم کرد که هیئتی از حزب
دموکرات کردستان عراق با رؤسای چارچوب هماهنگی شیعیان عراق
در بغداد دیدار کرد .این منبع گفت که دو ط��رف در این دیدار درباره
تحوالت سیاسی عراق و به ویژه خروج جریان صدر از روند سیاسی این
کشور رایزنی کردند .با این حال ،یک منبع دیگر گفته که نخستوزیر
جدید عراق با موافقت رهبر جریان صدر تعیین خواهد شد .دیدار هیئت
حزب دموکرات با رهبران جریان صدر از این جهت حائز اهمیت است
که این حزب پیش از اعالم استعفای نمایندگان جریان صدر به همراه
ائتالف «حاکمیت» به رهبری خمیس الخنجر برای تش��کیل دولت و
تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق با جریان صدر وارد ائتالف
سه گانه شده بود .نخستوزیر عراق دیروز در نشست کابینه اعالم کرد
که نسبت به تشکیل دولت جدید «خوشبین» است.
----------------------------------------------------برگزیت انگلیس را فقیر کرد
تحقیقات جدید نش��ان داد ،از آنجایی که خروج بریتانی��ا از اتحادیه
اروپا موسوم به برگزیت پتانسیل رش��د این کشور را کاهش میدهد و
صدها پوند در س��ال برای کارگران هزینه دارد ،بحران مخارج زندگی
در بریتانی��ا روز به روز وخیمتر میش��ود .به نوش��ته روزنامه گاردین،
اندیشکده «بنیاد عزم راسخ» ( )Resolution Foundationو اساتید
دانشگاه اقتصاد لندن گفتهاند با احتساب مخارج رو به افزایش زندگی،
میانگین دریافتی کارگران از االن تا سال  ۲۰۳۰میالدی ساالنه ۴۷۰
پوند کسری درآمد خواهند داش��ت .محققان در این گزارش که شش
س��ال پس از برگزاری رفراندوم برگزیت منتشر شده ،گفتند :برگزیت
به رقابتی بودن صادرات بریتانیا در سطح جهانی ضربه میزند در این
گزارش آمده است :انتظار میرود هر چه بریتانیای کبیر محدودتر شود،
به کشوری فقیرتر با بازدهی کمتری تبدیل شود .همچنین آمار رسمی
جدید که روز چهارشنبه منتشر شد ،نشان میدهد که با باال رفتن قیمت
بنزین و افزایش مخارج زندگی که فش��ار بر خانوادههای بریتانیایی را
افزایش داده ،نرخ تورم از  ۹درصد در آوریل سال جاری میالدی به 9/1
درصد در ماه گذشته افزایش یافته است .تحت چنین شرایطی ،دهها
هزار کارگر خطوط ریلی انگلیس که به حقوق دریافتی خود اعتراض
داشتند ،اعتصاب کرده و میلیونها مسافر را با هرجومرج مواجه کردند.
این بزرگترین اعتصاب ریلی انگلیس در  ۳۰س��ال گذشته است .به
گزارش رویترز ،اعتصاب بیش از  ۴۰هزار تن از کارکنان راهآهن انگلیس
که روز سهش��نبه اتفاق افتاد و قرار است امروز( پنجشنبه) و شنبه نیز
تکرار شود ،باعث ایجاد اختالل گسترده در شبکه ریلی این کشور شده
و اکثر خدمات را تعطیل کرده است.

