حمالت موشکی فلسطین در جنگ  12روزه
احساس امنیت صهیونیستها را به شدت کاهش داده است

طبق بررســی مرکز مطالعات امنیــت داخلی در
تلآویو ،بیش از نیمی از صهیونیســتها پس از جنگ
اخیر غزه ،موسوم به « شمشیر قدس» ،دیگر احساس
امنیت نمیکنند.
رژیم صهیونیســتی در عملیات شمشــیر قدس ،متحمل
شکست سنگینی شده است و مقامات صهیونیستی بارها نسبت
به این مسئله اعتراف کردهاند .علیرغم گذشت بیش از یک ماه از
پایان عملیات ،تبعات این پیروزی مقاومت فلسطین ،همچنان بر
سهشنبه  ۲۹تیر ۱۴۰۰

 ۹ذیالحجه 14۴۲

اختالفات داخلی
اتحادیه اروپا را متالشی میکند

رئیسپیشین شورای اروپا با اشاره به بروز اختالفات
شــدید داخلی بین اعضای این اتحادیه ،فروپاشــی
تدریجی آن را پیشبینی کرد و گفت این پروسه طی
چند سال رخ میدهد.
«دونالد تاسک» ،رئیسسابق شورای اروپا در مصاحبهای
گفته« :اگر کشورهای عضو از مقامات لهستان و مجارستان
الگو بگیرند که درگیری آشکار با بروکسل دارند ،اتحادیه اروپا
سقوط میکند...اگر کشورهای بیشتری ظاهر شوند که اصرار

شهرکنشینیان صهیونیست سنگینی میکند .طبق بررسی مرکز
مطالعات امنیت داخلی در تلآویو ،بیش از نیمی از صهیونیستها
پس از نبرد شمشیر قدس ،دیگر احساس امنیت نمیکنند .طبق
گزارش ایسنا ۵۳ ،درصد صهیونیستها معتقدند که پس از نبرد
شمشیر قدس ،احساس امنیت شخصی کمتری دارند .براساس
بررســی مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی۱۴ ،
درصد اسرائیلیها با یورش به مسجداالقصی مخالف هستند و
آن را دلیل تشدید درگیریهای میدانی میدانند.

 ۲۰جوالی 20۲۱

انگلیس ذخایر طالی ونزوئال را
به بهانه حمایت از گوایدو باال کشید!

دولت انگلیس که درمصادره اموال دولتهای مستقل ،سابقۀ
طوالنی دارد ،به بهانۀ اینکه سردســتۀ مخالفان دولت قانونی
«نیکالس مادورو» را به رسمیت میشناسد ،از آزادسازی ذخایر
طالی ونزوئال خودداری کرد.
دولت لندن دیروز و در آستانه برگزاری جلسه دادگاه عالی انگلیس
در ارتباط با پرونده آزادسازی ذخایر یک میلیارد دالری طالی کاراکاس،
بار دیگر اعالم کرد که تنها «خوان گوایدو» ،سردســته مخالفان دولت
ونزوئال ،را به عنوان رئیسجمهور این کشــور ،به رسمیت میشناسد و
به همین خاطر ،طالی ونزوئال را آزاد نمیکند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،دولت انگلیس دیروز بار دیگر تکرار کرد
که گوایدو را به عنوان رئیسجمهور این کشور به رسمیت میشناسد،
اقدامی که با هدف رد درخواســت بانک مرکــزی دولت مادورو برای
بازگرداندن حدود یک میلیارد دالر ذخیره طالی کاراکاس در لندن انجام
شده است .این میزان طال ،معادل  15درصد کل طالهای ونزوئال است.
تیمهای حقوقی ،که مادورو و گوایدو را نمایندگی میکنند ،قرار بود
دیروز در دادگاه عالی انگلیس حاضر شوند.
وکالی بانــک مرکزی ونزوئال میگویند ،فــروش طال برای تامین
هزینه مقابله با همهگیری کرونا و تقویت سیستم بهداشتی این کشور،
که بر اثر شــش ســال بحران اقتصادی نابود شده است ،مورد استفاده
قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی انگلیس بعد از آنکه دولت لندن سال  ۲۰۱۹به جمع
دهها کشور غربی دیگر در حمایت از گوایدو پیوست و مدعی تقلب در
انتخابات ونزوئال شــد ،تاکنون از آزادسازی این طالها خودداری کرده
است.
وزارت خارجه انگلیس در پاسخ به درخواست دادگاه عالی این کشور،
برای روشن کردن موضع خود پیش از جلسه دادگاه ،اعالم کرد ،دولت
انگلیس به وضوح اعالم میکند که از نظر لندن ،گوایدو از فوریه ۲۰۱۹
به عنوان تنها رئیسجمهور قانونی ونزوئال شناخته میشود.
یک ســخنگوی وزارت خارجه انگلیس هــم با این ادعا که ونزوئال
نیازمند انتقال مســالمتآمیز به دموکراسی است ،گفت :گوایدو ،تنها
کسی است که صالحیت این اقدام،به عنوان رئیسدولت ،را دارد.
واشنگتن و متحدانش با حمایت از گوایدو،رئیسجمهور خود خوانده
ونزوئال ،تالش دارند دولت قانونی این کشور را ساقط کنند.
مادورو اخیرا ً طی یک سخنرانی تلویزیونی ،ارسال  ۱۵۰میلیون دالر
از داراییهای دولت قانونی ونزوئال برای گوایدو را محکوم کرد.
رئیسجمهور ونزوئال در این سخنرانی گفت ،نیروهای مخالف دولت
ت را رها
به «باندهای گانگستری» تبدیل شدهاند و «زمین بازی سیاس 
کردهاند تا خود را وقف اخاذی و کالهبرداری کنند».

نقش اسرائیل در ترور جمال خاشقجی
به روایت اسناد ادوارد اسنودن

شماره ۲۲۸۰۱
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صفحه آخر

رئيس ستاد مشترک ارتش آمریکا فاش کرد:

ترامپ بهدنبال کودتا بود

سرویس خارجی-
رئیسستاد مشــترک ارتش آمریکا گزارشها
درباره تالش ترامپ در واپســین روزهای ریاست
جمهوریاش برای استفاده از ارتش برای کودتا را
تأیید و آن را «فوقالعاده ناراحتکننده» توصیف
کرده است.
بــا وجودی که بیش از  8مــاه از انتخابات پرچالش
و رســوای ریاســت جمهوری آمریکا و شکست ترامپ
میگذرد اما صحنه سیاســی آمریکا هنوز متاثر از اخبار
و گزارشهایی اســت که درباره ترامپ منتشر میشود.
خود وی نیــز روزانه با اظهار نظرهای مخصوص خود به
این وضع دامن میزند .بازار کتابهای منتشر شده درباره
ترامپ نیز در آمریکا همچنان داغ است.
در جدیدتریــن کتابی که درباره ترامپ تحت عنوان
«من به تنهایی میتوانم آن را درســت کنم :سال پایانی
فاجعه بــار دونالد ترامپ» توســط «کارول لیونیگ» و
«فیلیپ راکر» منتشر شده تاکید شده که ترامپ بعد از
شکست در این انتخابات با استفاده از ارتش به دنبال کودتا
بوده است .براســاس کتاب خبرنگاران واشنگتن پست،
«ژنرال مارک میلی» ،رئیسکنونی ستاد مشترک ارتش
آمریکا آشــکارا نگرانی خودش را نســبت به اســتفاده
احتمالی دونالد ترامپ از نیروهای مسلح آمریکا برای لغو
نتایج انتخابات  ۲۰۲۰مطرح کرده بود .در بخشی از این
کتاب درباره صحبت «ژنرال مارک میلی» با دستیارانش
با اشــاره به «کودتای احتمالی» آمده« :آنها ممکن است

ارتشهای روســیه و چین از یک طرف ،و
آمریکا و متحدانــش از طرف دیگر ،در آبهای
خلیج فنالند و اقیانوس آرام ،دست به رزمایش
زدنــد و قدرت نظامی خود را بــه رخ یکدیگر
کشاندند.
دیروز روســیه و چین و آمریکا و استرالیا ،در سایه
رقابتها و بحرانهای جاری ،دســت به رزمایش زدند.
ارتش روســیه قدرت ناوگان دریایی خود را در دومین
رژه بزرگ دریایی در سنپترزبورگ به نمایش گذاشت.
به گزارش ایســنا ،در این رزمایش بزرگ نظامی،
زیردریاییها ،مین روبها ،جنگندهها و ناوهای مجهز
به موشک ،در خلیج فنالند حضور داشتند.
ناوها و واحدهای نیــروی هوایی نیز از یگانهای
دریای ســیاه ،بالتیک ،پاسیفیک و شمال و همچنین،
نــاو تیپ خــزر در این رزمایش حضــور دارند .دیروز
همچنین ،وزارت دفاع روسیه از آزمایش موفق موشک
فراصوت کشتیپایه ،به نام «زیرکان» خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس ،این موشــک که از
ناوچه «ادمیرال گروشــکوف» در دریای سفید شلیک

«ســناریوی ترسناک آماده میشود؛ اســتفاده از ارتش
در خیابانهای آمریکا بــرای جلوگیری از انتقال قدرت
مشــروع و مسالمتآمیز و استفاده از ارتش برای تشدید
درگیری با ایران» .دفتر ژنرال «میلی» اما واکنشــی به
ادعاهای این کتاب نداشــته است .ترامپ هفته گذشته
با صــدور بیانیهای تالش برای کودتــا را رد کرد ،با این
حال گفت افراد بســیاری از او خواستند تا ارتش را وارد
ماجرا کند!

از جورج واشنگتن و آبراهام لینکلن هم برترم

تالش کنند اما قرار نیســت موفق شوند .شما نمیتوانید
این کار را بدون ارتش انجام دهید .شما نمیتوانید این کار
را بدون سیا و اف.بی.آی انجام دهید .ما کسانی هستیم
که ســاح داریم» .آدمیرال «مایک مولن» ،رئیسسابق
ستاد مشــترک ارتش آمریکا نیز با تایید صحت گزارش
منتشر شده در این کتاب به «سی.بی.اس» گفت «:فکر

میکنم این گزارش آنچنانکه من میفهمم ،بسیار دقیق
است».
به گزارش ایسنا همچنین «سوزان گلسر» ،خبرنگار
«نیویورکر» به تازگی گزارشــی منتشــر کرده که ژنرال
میلی به دســتیارانش گفته بود با توجه به اینکه ترامپ
همچنــان نتایج ایــن انتخابات را نمیپذیــرد ،برای دو

نبرد رزمایشها بین روسیه و چین با آمریکا
شــد ،با موفقیت به هدف زمینی در
فاصله  ۳۵۰کیلومتری در ســاحل
دریای بارن ِت برخورد کرد.

خبر دیگر از آمریکا اینکــه دونالد ترامپ به تازگی
در مصاحبه با خبرنگاران روزنامه «واشــنگتن پســت»
گفته معتقد اســت میتوانــد در یــک انتخابات حتی
«جورج واشنگتن» و «آبراهام لینکلن» به ترتیب اولین و
شانزدهمین رؤسایجمهور آمریکا را هم شکست بدهد.
آمریکاییهــا معموالً واشــنگتن را کــه از بنیانگذاران
آمریکا شناخته میشود و همینطور آبراهام لینکلن را به
عنوان بهترین رؤسایجمهور آمریکا در تاریخ این کشور
رتبهبندی میکنند .ادعای ترامپ در حالی اســت که در
برخی نظرســنجیها حدود نیمی از مردم آمریکا ترامپ
را بدترین رئیسجمهور در تاریخ این کشــور خواندهاند.
او همچنین تنها رئیسجمهوری در این کشــور اســت
که دو بار اســتیضاح شده است .این اولین بار نیست که
ترامپ ادعای شکست جورج واشنگتن را مطرح میکند.
او قبل از انتخابات ســال  ۲۰۲۰هم گفته بود اگر مسئله
همهگیری نبود ،توانایی شکست واشنگتن را هم داشت.

نظارت بر رزمایش آمریکا و استرالیا

واکنش چین به آمریکا

نیروهای دریایی و زمینی ارتش
چین بــا برگــزاری رزمایش آبی-
خاکی ،به تحرکات نظامی تایوان و
آمریکا واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگــزاری فارس،
این رزمایــش در آبهــای مجاور
استان «فیوجان» نزدیک تایوان در
حالی برگزار است که نوعی هشدار
و بازدارندگی پکن به تایوان و آمریکا محسوب میشود.
این رزمایش پس از آن برگزار شد که وزارت دفاع
چین پنجشنبه گذشته هشدار داد ،ورود هواپیماهای
خارجی به حریم هوایی این کشور بدون کسب مجوز
الزم ،پیامدهای جدی در برخواهد داشت.
یک فروند هواپیمای نظامی آمریکا صبح پنجشنبه
گذشته به وقت محلی به مدت نیم ساعت در فرودگاه

تایپه به زمین نشســت« .وو کیان» سخنگوی وزارت
دفــاع چین روز پنجشــنبه در بیانیــهای اعالم کرد:
«تایوان بخشــی مقدس و جداییناپذیر از قلمرو چین
است».
آمریــکا با اعزام مکرر ناو بــه تنگه تایوان و کمک
نظامی به تایپه ،عم ً
ال در مســیر حمایت از این جزیره
است و پکن بارها به این مسئله اعتراض کرده است.

نیــروی دریایی چیــن با اعزام دو فروند کشــتی
تجسســی به منطقه ،تحرکات نظامی تــازه آمریکا و
استرالیا را زیر نظر دارد .دومین کشتی تجسسی چین
در حالی وارد آبهای نزدیک به ساحل شمالی شرقی
اســترالیا شد که آمریکا و اســترالیا در حال برگزاری
رزمایش مشترک در منطقه هستند.کشتی تجسسی
دوم چین از طریق دریای ســلیمان ،نزدیک گینه ،به
کشتی اول پیوست .این کشتیها قصد دارند رزمایش
هر دو ســال یکبار آمریــکا و اســترالیا تحت عنوان
«شمشیر تالیســمان» را رصد کنند .این نخستین بار
اســت که چین به دلیل حساسیت موضوع ،دو فروند
کشتی تجسسی را به آبهای منطقه اعزام کرده است.
چین و اســترالیا از زمان شــیوع کرونا ،دچار اختالف
شدهاند؛ نخستوزیر استرالیا خواستار انجام تحقیقات
کامل در زمینه منشــا کرونا شده است و به طور غیر
مستقیم ،چین را منشا این بیماری میداند .آمریکا در
دوران ریاست جمهوری «جو بایدن» ،خصومتها علیه
چین را افزایش داده است.

استقرار نیروهای امنیتی در مکه ،همزمان با آتش زدن تصاویر بنسلمان توسط مردم
سرویس خارجی-
«ادوارد اسنودن» افشــاگر معروف آمریکایی از وجود
« اسناد و شواهدی حیرت انگیز» در مورد دست داشتن رژیم
صهیونیستی در قتل جمال خاشقجی پرده برداشت .آلسعود
خاشقجی را که یک روزنامه نگار منتقد بود ،با اره تکهتکه و
سپس در اسید ذوب کرد!
ماجرای قتل جمال خاشــقجی روزنامه نگار و منتقد سعودی
به دســتور بن ســلمان ،هنوز به عنوان خبری بــا ابعاد و جزئیات
جدید مطرح اســت .در تازهترین خبر در این مورد دســت داشتن
رژیم صهیونیستی در این جنایت فاش شده است .ادوارد اسنودن،
پیمانکار ســابق و افشاگر اسناد محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا
از همکاری یک شرکت جاسوسی رژیم صهیونیستی در ترور جمال
خاشقجی ،خبر داد .بر این اساس ،اسنودن در حساب توئیتری خود
و در واکنش به گزارشها درباره هک شــدن تلفن همراه همسر و
نامزد جمال خاشقجی با استفاده از بدافزار جاسوسی پگاسوس ساخت
رژیم صهیونیستی در کنسولگری عربستان در ترکیه ،نوشت« :گروه
«ان اس او» اسرائیل (سازنده پگاسوس) بارها و بارها ارتباط خود با
قتل خاشقجی را انکار کرده است ،اما شواهد حیرت انگیز جدید تایید
میکند تلفنهای زنان نزدیک به وی در زمان قتل او هک شده است».
اســنودن توئیت خــود را در واکنش به توئیت «جان اســکات
ریلتون» ،کارشناس موسسه «سیتیزن لب» منتشر کرده که پیشتر
در حساب توئیتری خود نوشته بود« :عربستان جمال خاشقجی را
کشت و تکه تکه کرد .همسر جمال قبل از قتل با نرمافزار جاسوسی
پگاسوس هدف قرار گرفت .پس از چند روز هم تلفن همراه نامزد او
چندین بار هک شد».سیتیزن لب این یافتهها را مستق ً
ال تأیید کرد.
رســانهها روز یکشنبه گزارش دادند با استفاده از بدافزار تلفن
همراه که توســط یک شرکت خصوصی رژیم صهیونیستی ساخته
شده ،از فعاالن ،خبرنگاران و سیاستمداران در سراسر جهان جاسوسی
شــده است .این گزارش به نگرانیها درباره نقض گسترده حقوق و
حریم خصوصی دامن زده اســت .واشنگتن پست ،گاردین ،لوموند
و دیگر رســانههایی که درخصوص تحقیقات درباره درز اطالعات
همکاری کردهاند ،از استفاده از این نرمافزار با نام پگاسوس Pegasus
که توســط گروه ان اس او  NSOرژیم صهیونیســتی ساخته شده
است ،خبر دادهاند.
براســاس این گزارش ،درز اطالعات مربوط به افشای فهرستی
شــامل حدود  ۵۰هزار شماره تلفن از سال  ۲۰۱۶است .همه این
شــمارهها هک نشدهاند و این رســانهها که به اطالعات درز شده
دسترســی دارند ،اعالم کردند جزئیات بیشتری در روزهای آینده
منتشر خواهد شد .روزنامه انگلیسی گاردین هم اعالم کرده شماره
خبرنگاران رســانهها در سراسر جهان از جمله آژانس فرانس پرس،
وال استریت ژورنال ،سی ان ان ،نیویورک تایمز ،الجزیره ،فرانسه ،۲۴
میدیاپارت ،ال پائیس ،آسوشیتدپرس ،لوموند ،بلومبرگ ،اکونومیست،
رویترز و صدای آمریکایی در بین شمارههای این فهرست است.
استفاده از نرمافزار برای هک تلفنهای گزارشگران الجزیره و یک
خبرنگار مغربی پیشتر توسط سیتیزن لب که یک مرکز تحقیقاتی
در دانشگاه تورنتو است گزارش شده بود .دو شماره تلفن متعلق به
زنان نزدیک به جمال خاشقجی که توسط یک جوخه ترور سعودی
در ســال  ۲۰۱۸به قتل رسید ،در بین شمارههایی است که در این
فهرست پیدا شده است.

همزمان با فراخــوان معترضان برای برگزاری
تظاهرات در روز عرفه در عربســتان و آتش زدن
تصاویر بن ســلمان و انتشار تصاویر آن در فضای
مجازی ،گشــتیهای پلیس در شهر مکه مستقر
شدند.
ســرکوبهای دولت ســعودی در کنار تبعیضهای
گسترده باعث شده منتقدان عربستانی در روز عرفه هم
بــر اهمیت مبارزه با نظام ســعودی تاکید کنند .این در
حالی اســت که تظاهرات در عربستان واژهای عجیب و
غریــب بوده و معترضان به دلیل خفقــان حاکم بر این
کشور جرات علنی کردن یک نقد ساده را هم ندارند چرا
که «جمال خاشقجی» را مقابل چشم خود میبینند.
طی روزهای گذشــته دعوتهای اینترنتی مردمی
برای برگزاری تظاهرات گسترده در روز عرفه در عربستان
رو به افزایش گذاشته بود .دعوتکنندگان به تظاهرات،
آزادی تمام بازداشتشــدگان سیاســی و پایان ظلم به

شهروندان این کشــور را از جمله اهداف آن خواندهاند.
از جمله گروههای معارض عربســتانی که برای برگزاری
این تظاهرات در روز عرفه بیانیه دادند «المبادرة الوطنیة
للتغییر» [ابتکار ملی برای تغییر] اســت .در این بیانیه
به بازیچه گرفته شــدن دین توســط ســران سعودی و

بازداشتهای گسترده در این کشور
اشاره شده است.
در همین ارتبــاط ،وبگاه خبری
«وکاله الصحافه الیمنیه» گزارش داده
که ،سعودیها دیوارنگاره «سلمان بن
عبدالعزیز» شاه این کشور و ولیعهد
آن «محمد بن ســلمان» را تخریب
کردنــد .وکال ه الصحافــه الیمنیه در
ادامــه گزارش خــود اعــام کرده،
معترضان خواستار توقف برنامههای
محمد بن سلمان هستند که به گفته
آنان دنبــال به بازی گرفتن دین و نابودی هویت جامعه
است.
بر اساس این گزارش ،دیگر اهداف تظاهرات مذکور
به این شرح است« :توقف پیگردهای امنیتی و سرکوب
معارضان و شهروندان ،اعمال فشار بر نظام سعودی برای

بهبود معیشــت ،لغو مالیاتهای حکومتی و بازگرداندن
خدمات ســابق به شــهروندان ».معارضان ســعودی با
هشتگهای مختلف در شــبکههای اجتماعی از جمله
«اســقاط النظام الســعودی» و «#احتجاج_یوم_عرفة»
[اعتــراض روز عرفــه] به شــرکت در ایــن اعتراضها
فراخواندند.
یک حســاب کاربری در توئیتر به نــام «د .محمد
الدوسری» ویدئویی از تعدادی از نظامیان ارتش سعودی
در مرزهای جنوبی این کشــور (بــدون نمایش چهره)
منتشــر کرده کــه در حال ســوزاندن و لگدمال کردن
تصاویر شاه ســعودی و پسرش هستند .حساب کاربری
دیگــری به نام «الرأی االخر» نیز ویدئویی از ســوزاندن
تصاویر ولیعهد ســعودی همراه با شــعار ساقط کردن
نظام سعودی منتشــر کرد .همزمان کاربران شبکههای
اجتماعی از اســتقرار گشتیهای گسترده در مکه از بیم
اعتراضات در روز عرفه خبر دادند.

افزایش  70درصدی شمار مبتالیان به ویروس جدید کرونا در آمریکا
همزمان با افزایش  70درصدی تعداد مبتالیان
به ویروس کرونا در آمریکا طی هفته گذشــته،
کارشناسان بهداشتی نســبت به پیامدهای این
مسئله هشدار دادند.
دادههای وبگاه «ورلد امترز» نشــان میدهد ،تعداد
مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا تا عصر دیروز ،از 34
میلیون و  963هزار نفر فراتر رفته و شــمار فوتیها نیز
به بیش از  624هزار نفر رسیده است .گزارشها حاکی
اســت ،در این کشور کرونای موسوم به دلتا به شدت در
حال گسترش است .کارشناسان بهداشتی آمریکا نیز با
هشدار نسبت به افزایش  ۷۰درصدی موارد ابتال به سویه
دلتای کرونا طی یک هفته در این کشــور ،اذعان کردند
که این مسئله قابل پیشگیری بوده ،اما به علت کوتاهی،
این روند ناگهان افزایش یافته اســت .بر اساس گزارش
«ســی بیاس» ،این نوع جدید ویــروس کرونا در میان
افراد واکسینه نشده به شدت شایع شده است.
این گزارش میافزاید :بخش لس آنجلس نخستین
بخــش در ایالت کالیفرنیاســت که بار دیگر اســتفاده
اجباری از ماســک را اعمال کرده است .این اجبار برای

مکانهای سرپوشــیده است.
استفاده اجباری از ماسک در
لس آنجلس بــار دیگر و تنها
یــک ماه پــس از آنکه ایالت
کالیفرنیــا محدودیتهــای
کرونا را لغو کرد ،اتفاق افتاده
است «.آنتونی فائوچی» مدیر
انســتیتوی ملــی آلــرژی و
بیماری عفونی در آمریکا ،نیز
درباره افزایش شــدید شیوع
کرونا در میان افراد واکسینه
نشده هشدار داد .نظرسنجی
جدید «ســی بــیاس» نیز
نشــان میدهد که اکثر مردم آمریکا درباره ویروس دلتا
نگرانند .موضوع جالب این اســت که افرادی که به طور
کامل واکسینه شدهاند ،بیشــتر از کسانی که واکسینه
نشــدهاند ،درباره این ویروس نگراننــد.در همین حال،
شبکه تلویزیونی ســی ان ان گزارش داد :موارد ابتال به
سویه دلتای ویروس کرونا،در همه  ۵۰ایالت آمریکا ،رو

دارند به اتحادیه اروپا آســیب وارد کنند ،این ممکن است به
معنای پایان این ســازمان باشد»« .تاسک» این را هم اضافه
کرد که منظور وی ،واگرایی در مواضع دیوانساالری اروپا با
ورشو و بوداپست در مورد قضاوت مستقل و آزادی رسانه است:
«به دلیل چنین اختالفاتی ،تجزیه اتحادیه اروپا سریع نخواهد
بود و سالها ادامه خواهد داشت....اگر تناقضات برطرف نشوند،
پایان اتحادیه اجتنابناپذیر است» .با جدایی انگلیس از اتحادیه
اروپا ،مسئله فروپاشی آن ،مطرح شد.

به افزایش اســت.به گزارش سی ان ان ،کاخ سفید اعالم
کرد که این همه گیری ناشی از واکسن نزدن افراد است.

پایان محدودیتها در انگلیس

خبر دیگر کرونایی اینکه ،همزمان با افزایش شــمار
مبتالیــان به کرونای دلتــا در انگلیس و حتی قرنطینه
شماری از اعضای هیئت دولت این کشور ،محدودیتهای

کرونایی دیروز رسماً در انگلیس به پایان رسید.
بنــا به اعالم دولت لندن ،از نیمه شــب یکشــنبه
باشگاههای شــبانه قادر به بازگشــایی هستند و دیگر
اماکن سربســته اجازه دارند با ظرفیــت کامل فعالیت
کنند .اجبار قانونی درباره زدن ماسک و دورکاری نیز لغو
شد.با این حال« ،کریس ویتی» مسئول ارشد بهداشتی
دولت انگلیس ،اعالم کرد که کشورش هنوز بحران شیوع
ویروس کرونا را پشت سر نگذاشته ،هر چند اوضاع این
کشور به سبب واکسیناســیون و داروهای در دسترس،
بسیار بهتر از کشورهای دیگر است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه از لندن ,دانشمندان
و احزاب مخالــف ،این اقدام را به منزله گامی خطرناک
محکــوم کردهاند.پیــش از این« ،بوریس جانســون»،
نخســتوزیر انگلیس ،به دلیل تشــویق مــردم برای
بازگشت به محل کار در بحبوحه تشدید شیوع کرونا در
این کشور ،هدف انتقادات بسیار قرار گرفته بود .جانسون
خود به دلیل دیدار با «ســاجد جاوید» ،وزیر بهداشت
انگلیــس ،که به ویروس کرونا مبتال شــده ،به قرنطینه
رفته است.

پس از کشف گورهای جمعی و فشار افکار عمومی رخ داد

حشدالشعبی :هیچ جای عراق
برای اشغالگران امن نخواهد بود

عضو دفتر سیاســی جنبش «عصائب اهل حق» وابســته به
حشدالشعبی ،گفت که مشکالت امنیتی ،سیاسی و اقتصادی در
عراق توسط آمریکا ایجاد شده است و برای اشغالگران ،هیچ پناهگاه
امنی در عراق وجود ندارد.
«ســعد الســعدی» بر مبارزه با نظامیان تروریست آمریکایی در عراق
تأکید کرد و افزود ،عملیات مقاومت ،پیشرفت کرده است و نیروهای اشغالگر
آمریکایی هیچ پناهگاه امنی در عراق ندارند .به گزارش فارس ،وی تأکید کرد،
مشکالت امنیتی ،سیاسی و اقتصادی در عراق توسط آمریکا ایجاد شده است.
این مســئول عراقی خاطرنشــان کرد :گروههای مقاومت قصد دارند
مستقیما علیه ارتش آمریکا وارد درگیری و جنگ شوند.
الســعدی تاکید کرد که نیروهای مقاومت هم اکنون نیز مســتقیما با
آمریکا میجنگند و «مصطفی کاظمی» نخستوزیر عراق ،نیز باید نسبت
به حاکمیت این کشور حساسیت داشته باشد.
هشدار حشدالشعبی به آمریکا
«علی الموســوی» فرمانده تیپ  39سازمان حشدالشعبی ،تأکید کرد
که نیروهای حشد به نظامیان آمریکایی فرصت نخواهند داد مناطق مرزی
عراق را به مراکز پرورش تروریستها تبدیل کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،الموسوی افزود ،نیروهای حشد توطئههای
آمریکا را شکست خواهند داد.
وی گفت« :نیروهای حشدالشعبی به نظامیان آمریکایی فرصت نخواهند
داد که مناطق مرزی عراق با ســایر کشورها را به مراکز پرورش تروریست،
تبدیل کنند و یا امنیت عراق را بر هم بزنند.
این فرمانده حشد تصریح کرد ،آمریکا در پی ایجاد هرجومرج در عراق
و بازگرداندن این کشور به عقب است ،به ویژه اینکه ،نیروهای آمریکایی در
صحرای اردن مستقر شدهاند.

درخواست  2میلیارد و  200میلیون یورویی پاکستان
برای پذیرش  700هزار پناهجوی افغانستان

دولت اســامآباد اعالم کرد ،برای پذیرش و اسکان  700هزار
پناهجوی افغانستانی ،که به تازگی وارد پاکستان شدهاند ،نیاز به
کمک دو میلیارد و  200میلیون یورویی دارد.
پاکســتان با تأکید بر اینکه برای پذیرش و اسکان  700هزار پناهنده
افغانستانی ،به دو میلیارد و  200میلیون یورو کمک مالی نیاز دارد ،تصویب
و اجرای سیاست جدید در مورد پناهندگان افغان را به تعویقانداخت.
بــه گزارش خبرگزاری فارس ،مقامات پاکســتان اعالم کردند ،دولت
این کشــور امکان اسکان و نگهداری پناهندگان در داخل شهرها را ندارد.
به همین خاطر ،دولت فدرال ،تصویب سیاست جدید در مورد پناهندگان
افغان را به تعویقانداخت.

انتقاد وزیر خارجه پاکستان از غنی

«شاه محمود قریشــی» ،وزیر خارجه پاکستان ،اظهار داشت« :اشرف
غنی»[رئیسجمهور افغانســتان] از یک سو ما را متهم میکند و از سوی
دیگر ،به دنبال همکاری است.
وی افزود :غنی در اجالس «دوشنبه»[پایتخت تاجیکستان] نیز اظهارات
نامناسبی را بر زبان آورد .اشرف غنی و دیگر مقامات افغانستان میگویند،
دولت و ارتش پاکستان از گروه طالبان حمایت میکند .عالوهبر آن ،رسانههای
افغانستان اعالم کرده بودند که دختر سفیر این کشور در پاکستان ،ربوده و
بعد آزاد شده است .این ادعا را وزیر کشور پاکستان رد کرد و گفت که دختر
سفیر آزادانه به راولپندی سفر کرده و برگشته و فیلم آن نیز موجود است.
قریشی یادآور شد :من از این موضوع که دولت افغانستان سفیر خود را
فراخوانده در حالی که پرونده دختر سفیر این کشور ،به دستور «عمران خان»
نخســتوزیر ،در دست بررسی و پیگیری است ،تعجب میکنم .افغانستان
باید در تصمیم خود تجدید نظر کند.
وزیر خارجه پاکستان گفت :اسالمآباد در حال تحقیق کامل درباره این
حادثه است و من در این مورد با همتای افغان خود صحبت خواهم کرد .هیچ
تصمیمی نباید از روی احساس گرفته شود .ما امیدواریم سفیر افغانستان با ما
همکاری کند .پاکستان شریک صلح است ،اما بخش کوچکی در افغانستان،
خواستار برگزاری کنفرانس صلح در پاکستان نیست.

اظهارات عبداهلل در بارۀ مذاکرات دوحه

«عبداهلل عبداهلل» ،رئیسشورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان ،در بارۀ
دور جدید مذاکرات بین االفغانی در دوحه گفت :توافق کردیم که مذاکرات
را ادامه دهیم و به دنبال حل و فصل سیاســی بحران فعلی ،جلوگیری از
تلفات غیرنظامیان ،کمکهای بشردوستانه و تجهیزات پزشکی برای مقابله
با بیماری همهگیر «کووید  » 19خواهیم بود.
بــه گزارش خبرگزاری فارس ،مذاکرات صلــح دوحه که میان هیئت
جمهوری اسالمی افغانستان به ریاست عبداهلل و هیئت طالبان به سرپرستی
«مال عبدالغنی برادر» برگزار شده بود ،یکشنبهشب ( 27تیر) پایان یافت.
دو طرف در مورد لزوم تسریع مذاکرات برای دستیابی به راهحل سیاسی
عادالنه و پایدار توافق کردهاند.
در بیانیۀ مشترک دو طرف ،از آتشبس سخنی بهمیان نیامده است.
طبق بیانیه ،دو طرف توافق کردهاند که مذاکرات تسریع شود ،تا از این
طریق برای بیرون رفت از وضعیت کنونی افغانســتان هرچه زودتر راهحل
دایمی پیدا شود.
همچنین ،دو طرف تعهد کردند که تا رسیدن به توافق عادالنه و پایدار،
در سطح مقامات بلند پایه ،در مذاکرات حضور یابند و برای رسیدن به این
هدف در آینده ،به چنین نشستهایی ادامه دهند.
کشته شدن  ۹۶۷عضو طالبان طی  ۴روز
ژنرال «اجمل شینواری» ،سخنگوی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان،
ت چهار روز گذشته۹۶۷ ،
اعالم کرد ،نیروهای امنیتی این کشور طی عملیا 
نیروی طالبان را در مناطق مختلف کشته و  ۵۰۰نفر دیگر از این گروه را
نیز آواره کردند.
وی در ادامه افزود :درگیریها در  ۲۰استان افغانستان ادامه دارد و ۹
شهر با تهدید زیادی مواجه است.
بر اساس این گزارش ،نیروهای امنیتی افغانستان طی  ۱۲ساعت گذشته،
بخش «سرخ پارسا» در استان« پروان» و بخش «مالستان» در استان غزنی
را از کنترل طالبان خارج کردهاند .اما مرکز «چخانسور» در استان «نیمروز»
بار دیگر تحت کنترل طالبان درآمده است.
به گزارش مهر ،گزارشهای منتشر شده حاکی از درگیریهای شدید
در اطراف شهر «طالقان» در شمال شرقی استان «تخار» است.

وعده کلیسای کاتولیک برای انتشار جزئیات  13مدرسه شبانه
در پی کشف چند گور جمعی کودکان بومی
کانادا ،یکی از رهبران بومی این کشــور گفت،
کلیسای کاتولیک تصمیم گرفته است ،سوابق
 13مدرسه شبانهروزی را منتشر کند.
انتشــار ماجــرای هولنــاک کشــف صدها گور
جمعــی در محوطه مــدارس شــبانهروزی قدیمی،
که از آنها اجســاد کــودکان بومــی کانادایی بیرون
کشیدهشــده ،افکار عمومی را به شــدت تحت تاثیر
قرارداده است.
ش در این
عالوهبــر آن ،این اتفاق باعــث ایجاد تن 
کشور مدعی حقوق بشر و اختالف میان دولت کانادا و
واتیکان شده است.
فشارهای وارد شده بر کلیسا در مورد این جنایت،

باعث شد تا در نهایت کلیسا عقبنشینی کند.
طبــق گــزارش فــارس« ،بابــی کامــرون»،

رئیسفدراســیون ملتهای بومی مستقل
در کانــادا ،گفت که کلیســای کاتولیک
سوابق دستکم  13مدرسه شبانهروزی را
منتشر خواهد کرد.
بــه نوشــته خبرگــزاری «آناتولی»،
کامــرون در مصاحبــهای گفــت« :این
خبر خوشــحالکنندهای است و شروعی
بــرای انجــام اقدامی مشــابه از ســوی
دیگر کلیســاهای کانادا است که سوابق
فوتشدگان و بازماندگان را منتشر کنند».
این رهبر بومیان کانادا افزود « :فشــاری
که متوجه آنها[مسئوالن کلیسا] کردهایم ،در حال اثر
کردن اســت و قرار است همچنان صدای بازماندگان

باشیم».
رسانههای کانادایی طی هفتههای گذشته ،سه بار
از کشف گورهای جمعی ،که مدفن نزدیک به ۱۰۰۰
تن از کودکان بومی کانادا بودهاند ،خبر دا دهاند.
در بازه زمانــی  ۱۸۸۳تا  ،۱۹۹۶حدود  ۱۵۰هزار
کــودک بومی از خانوادههای خــود بهاجبار جدا و به
مدارس شبانهروزی فرستاده شدهاند.
ایــن مــدارس را کلیســای کاتولیک تأســیس
کرده بود.
هدف اصلی مهاجران و کلیسا ،دور کردن کودکان
از جوامع بومــی کانادا و جلوگیــری از ترویج زبان و
ســنتهای مادری و تربیت آنها به شیوهای تحمیلی
بوده است.
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