تحلیلگر ترکیهای :اردوغان از ناتو خارج شود
در این  70سال خیری از این سازمان ندیدیم

تحلیلگــر و روزنامه نگار ترکیــهای از مقامهای
کشــورش خواسته که روابط این کشور را با ناتو قطع
کنند و از این پیمان نظامی خارج شوند چرا که ترکیه
طی  70سال گذشته خیری از این سازمان ندیده است.
«مهمت علی گولر» طی مقالهای در روزنامه «جمهوریت»
نوشته« :ترکیه باید روابط خود را با ناتو قطع کند و دریای سیاه
را به روی (کشتیهای) آمریکا ببندد ».به گفته این تحلیلگر،
خــروج ترکیــه از ناتو به معنای انتقال ترکیه به مشــارکت
پنجشنبه  ۲تیر ۱۴۰۱

 ۲۳ذیالقعده 14۴۳

رسوایی اخالقی در سازمان ملل؛
افشاگران پیش از افشاگری اخراج شدند!

مقام ارشد سابق سازمان ملل خواستار تشکیل
کمیتهای برای تحقیق درباره اتهام فساد و سوءاستفاده
جنسی در سازمان ملل متحد شده است .گفته میشود
برخی از کارمندان سازمان ملل که قصد افشای این
فساد را داشتند ،تنبیه یا اخراج شدهاند!
«پورنا ســن» که تا ســال  ۲۰۲۰مسئول مقابله با آزار
جنسی در سازمان ملل بود ،گفته ،این سازمان باید پا پیش
گذاشته و تمامی توصیههای یک هیئت مستقل تحقیقات را

راهبردی با روسیه و ایران و همچنین ادغام در «دنیای جدید»
از طریق سازمان همکاری شانگهای و بریکس خواهد بود.
وی در ادامه مقاله خود در روزنامه جمهوریت این را هم
گفتــه که« :خروج این کشــور از ناتو نه تنها توانایی کنترل
سیاست ترکیه را از آمریکا سلب میکند ،بلکه در برنامههای
واشنگتن نیز دخالت خواهد کرد ».ناتو اکنون  ۳۰عضو دارد
که آخرین آنها مقدونیه شــمالی است که در سال  ۲۰۲۰به
آن پیوسته است.

 ۲۳ژوئن 20۲۲

شماره ۲۳۰5۵
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صفحه آخر

در فاصله  4سال

نگاه

بازی خطرناک دیکتاتور جدید تونس

سید محمد امینآبادی

«طارق طیب محمد بن بوعزیزی» دستفروش تونسی در  ۱۷دسامبر
 26( ۲۰۱۰آذر )1389در اعتراض به توقیف کاالهایش و تحقیری که
یک مأمور شهرداری در حق او روا داشته بود خود را در مقابل ساختمان
شهرداری به آتش کشید .اقدام «بوعزیزی» آغازگر انقالبی در تونس شد
که به زودی شعلههای آن از این کشور به مصر ،لیبی ،بحرین ،یمن و
کم و بیش ســایر کشورهای عربی رسید .جنبشی که از تونس شروع
شد و نام «بیداری اسالمی» لقب گرفت در این کشور به حکومت 23
ساله «زین العابدین بن علی» ،در مصر به حکومت  30ساله «مبارک»
دیکتاتور مصر و در لیبی به حکومت  42ساله سرهنگ قذافی پایان داد.
حاال بعد از گذشــت  12سال از شروع جنبش بیداری اسالمی در
تونس کشــوری با  12میلیون جمعیت که بیش از  99درصد آن نیز
مسلمان هســتند ،تحوالتی در جریان است که دقیقاً در نقطه مقابل
اهداف و آرمانهای انقالب  2010این کشور حاشیه دریای مدیترانه قرار
دارد 25 .ژوئن  3( 2021مرداد «)1400قیس سعید» رئیسجمهور این
کشور که خود از طریق همان انتخابات برآمده از انقالب این کشور در
سال  2019به قدرت رسیده بود نخستوزیر را برکنار ،مجلس را معلّق
و خود را دادستان کل کشور نامید و عم ً
ال با قبضه کامل قدرت تبدیل
به «زین العابدین بن علی» دوم تونس شد .وی در ادامه نیز برای تسلط
کامــل بر اوضاع ،حالت فوقالعاده در تونس اعالم کرد .طی هفتههای
گذشــته نیز اخباری در رسانههای منطقه منتشر شده بود که «قیس
سعید» به دنبال عادیسازی روابط تونس با رژیم صهیونیستی میباشد.
دیکتاتور جدید تونس به این مقدار هم اکتفا نکرده و در جدیدترین
اقدام خود اعالم کرده اســت اسالم را از قانون اساسی حذف میکند.
«قیس سعید» گفته است« :در قانون اساسی جدید از حکومتی سخن
نخواهیم گفت که دینش اســام است ».گفته میشود این اقدام برای
مقابله با احزاب و جریانات اسالمی در این کشور صورت گرفته است.
در فصل اول قانون اساسی تونس که در سال  ۲۰۱۴تدوین شده است،
تأکید شده بود« که تونس کشــوری آزاد ،مستقل و دارای حاکمیت
اســت و اســام دین این کشــور ،عربی زبان آن و نظام کشور برپایه
جمهوریت است».
قانون اساسی جدید که اسمی از اسالم در آن نیست قرار است در
 25جوالی ( 3مرداد ) به همه پرسی گذاشته شود .تجربه منطقه غرب
آسیا نشان میدهد به دلیل این که اسالم با هویت قومی و مذهبی مردم
این منطقه به شدت گره خورده و درهم تنیده شده است نمیتوان آن
را از جامعه حذف یا به گوشهای هدایت کرد .در کشوری که  99درصد
جمعیت آن مســلمان هستند بسیار بعید به نظر میرسد که مردم به
حذف اسالم از قانون اساسی این کشور رضایت بدهند .اسالم با هویت
مردم تونس گره خورده است و هیچ انسانی علیه هویت و بخشی از وجود
خود رای نمیدهد .به دنبال انتشار این خبر طی روزهای اخیر ،شهرهای
مختلف تونس شــاهد اعتراضات گسترده مردمی بوده است .دیکتاتور
جدید تونس بازی خطرناکی را شروع کرده است که ممکن است آخرین
بازی وی باشد« .قیس سعید» باید بسیار مراقب باشد قیام علیه اسالم
در کشوری با  99درصد جمعیت مسلمان ممکن است سرنوشت «بن
علی» یا «قذافی» را در نهایت برای وی در تونس تکرار کند.

مخالفان در آستانه اجالس 7
 8خودروی پلیس آلمان را به آتش کشیدند

رســانههای آلمانی از به آتش کشــیده شدن چندین
خودروی پلیس در شهر مونیخ در آستانه برگزاری نشست
سران جی  ۷خبر میدهند.
نشســت ســران گروه  7قرار است  26تا  28ژوئن ( 5تا  7تیر)
در ایالت بایرن آلمان برگزار شود .سران کشورهای آمریکا ،انگلیس،
آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن و کانادا به رهبری اوالف شولز ،صدر اعظم
آلمان در این نشست با هم دیدار خواهند کرد.گفته میشود جنگ
اوکراین مهمترین دستور کار این نشست خواهد بود.
دیروز رســانههای آلمانی مثل نشریه«فوکوس» گزارش دادند
که هنوز این نشســت شروع نشده مخالفان گروه هفت  8خودروی
پلیس را در شهر مونیخ به آتش کشیدهاند .سخنگوی پلیس مونیخ به
خبرگزاری آلمان گفت که اتوبوسهای تیم پلیس ضدشورش فدرال
همگی در اوایل صبح چهارشنبه در مقابل هتلی بودند که اورژانس
اجالس گروه هفت در آنجا مســتقر بودند .بازرسان به آتشسوزی
مشکوک شده بودند.
به گزارش تسنیم به نقل از نشریه« فوکوس» مدت کوتاهی پس
از مشخص شدن این اقدام ،پلیس از جمله با هلیکوپتر به جست و
جوی عامالن احتمالی پرداخت ،اما به گفته سخنگوی پلیس ،این
عملیــات در ابتدا ناموفق بود .ماموران ،خودروهای پلیس که کامال
سوخته بود را بررسی کردند .مقامات خسارات وارده را شش رقمی
برآورد کردند .هیچ کس در این آتش سوزی صدمه ندید.
آلمان که کشورش ریاست دورهای بر ائتالف جی 7را بر عهدهدارد
بــا تاکید بر اینکه خواهان تعمیق همــکاری با قدرتهای خارج از
این تشکل است ،از دعوت سران کشورهایاندونزی ،هند ،آفریقای
جنوبی ،سنگال و آرژانتین به اجالس جی هفت در راستای تحق این
هدف خبر داد.آلمان در آستانه برگزاری این نشست تدابیر امنیتی
شــدیدی را برای حفاظت از آن در دســتور کار قرار داده و هزاران
نیروی پلیس را در مکانهای مختلف مستقر کرده است .همچنین
کنترلهای مرزی در این کشور اعمال شده است.

چهارمین پارلمان رژیم صهیونیستی هم منحل شد
مرگ بدون ضربه چاقو

سرویس خارجی-
نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیســتی (کنست)
به طرح اولیه الیحه انحالل کنست رای مثبت دادند.
با این که دو مرحله دیگر برای انحالل رســمی این
پارلمان و کابینه باقی مانده اما از هم اکنون میتوان
گفت چهارمین پارلمان رژیم صهیونیستی در  4سال
گذشته فروپاشید .نفتالی بنت گفته بود ،قصد دارد با
 1000ضربه چاقو ،ایران را از پای درآورد اما خود خیلی
زود و بدون حتی یک ضربه چاقو از پای درآمد!
بنبست سیاسی در رژیم آپارتاید اسرائیل تبدیل به یک
بیماری مزمن شــده که دائم همراه این رژیم است و به نظر
«اسرائیل در حال مرگ»
میرسد این هم یکی از نمودهای
ِ
اســت .در ادامه همین بنبست نمایندگان کنست (پارلمان
رژیم صهیونیســتی) روز چهارشنبه در شور مقدماتی بر سر
الیحه انحــال پارلمان به این الیحــه رای مثبت دادند .به
گزارش ایســنا از رویترز ،شــمار آرای مثبت  ۱۱۰رأی بوده
است .انحالل کنست اولین گام به سمت پنجمین انتخابات
سراسری طی حدود چهار سال گذشته است! الیحه انحالل
کنست پس از شــور مقدماتی ،امروز پنجشــنبه در قرائت
نخست و روز دوشنبه آینده نیز در قرائت دوم و سوم به رای
گذاشته خواهد شد.
شامگاه دوشنبه بود که رسانههای عبری اعالم کردند،
«نفتالی بنت» ،نخســتوزیر و «یائیر الپید» ،وزیر خارجه
رژیم صهیونیســتی برای پایان دادن به بنبست سیاسی،
درمــورد ارائه الیحه انحالل کنســت و برگزاری انتخابات
ظرف روزهای آتی توافق کردند .نفتالی بنت و یائیر الپید
ی خواهند
اعالم کردند که الیحــه انحالل پارلمان را به را 
گذاشــت و از آن به بعد ،تا روشن شدن سرنوشت سیاسی
ایــن رژیم و برگــزاری انتخاباتی که پنجمیــن انتخابات
سراســری در چهار سال گذشــته خواهد بود یائیر الپید،
نخستوزیر خواهد بود.

طبق این توافق که یک افتضاح بزرگ سیاســی به شــمار
میرود و رسانههای صهیونیستی آن را «یک درام سیاسی بسیار
مهم» توصیف کردهاند ،با تصویب الیحه پیشنهادی ،نخستوزیر
فعلی این رژیــم جای خود را با یائیر الپید ،وزیر خارجه عوض
میکند؛ به این معنا که «بنت» ،به عنوان وزیر خارجه و الپید،
نخستوزیر موقت تا زمان برگزاری انتخابات خواهند بود.
بن بست در بن بست

گفتنی اســت ،الپید و بنت پارســال همین موقع پس
از دو ســال بن بست سیاســی ،ائتالفی تشکیل دادند که به
نخستوزیری طوالنی مدت «بنیامین نتانیاهو» پایان دهند
که خود به «بنبســتی در بنبست دیگر» تبدیل شد .دولت
ائتالفی آنها که شــامل احزاب راست ،لیبرال و عرب است از
ابتدا نیز شکننده بود .ائتالف آنها بر سر مسائل مهم سیاسی
از جمله درگیری با فلســطینیها ،مسائل مذهبی اختالفات
جدی دارد .به تازگی شــماری از اعضــای پارلمان نیز این

ائتــاف را ترک کرده بودند که وضعیت سیاســی این رژیم
را پیچیدهتر کرد .در صورت انحالل رسمی و قطعی کنست،
این رژیم باید دوبــاره انتخابات برگزار کند ،انتخاباتی که به
احتمال زیاد به روی کار آمدن یک دولت ائتالفی شــکننده
دیگر منجر خواهد شد و ...روز از نو و روزی از نو!
واکنش آمریکا

«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا بامداد چهارشــنبه
بهصورت تلفنی با نفتالی بنت نخستوزیر شکست خورده رژیم
موقت صهیونیســتی گفت وگو و با انتشار بیانیهای در اینباره
اعالم کرد« :بلینکن با بنت در مورد انحالل کنست صحبت کرد.
بلینکن بر احترام ما به فرآیندهــای دموکراتیک تاکید کرد».
بلینکن پیش از این نیز شــامگاه سهشــنبه با یائیر الپید وزیر
خارجه رژیم صهیونیستی به صورت تلفنی رایزنی کرده بود.
طرح  1000ضربه چاقو

به هر روی ،باید توجه داشت که بنت مدعی طرحی بود

برای مرگ ایران با  1000ضربه چاقو ،اما بدون آنکه ضربات
خودش را پی-در-پی وارد کند ،خود سقط شد .سقوط دولت
بنت در حالی اســت که کوتاهترین دوره حکمرانی در اراضی
اشــغالی را داشت ،یعنی چند روز بیش از یکسال! در عین
حال یکی از تیرهبختترین دورانهای رژیم صهیونیســتی
را نیز رقم زد .حمالت مکرر استشــهادی ،آتشســوزیهای
پیاپی مراکز صهیونیستی ،قطعی برق سراسری در برخی از
شهرها ،حمالت موثر سایبری و ...گوشهای از وضعیت رژیم
حکمرانی بنت
صهیونیســتی در این مدت کوتا ِه به اصطال ِح
ِ
منفور بود.
چندی پیش «ایهود باراک» نخســتوزیر پیشین رژیم
صهیونیستی در مطلبی نسبت به نابودی این رژیم در پایان
دهه هشــتم از عمر آن خبر داده بــود .او در مطلبی که در
روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارونوت» نوشــته است ابراز
نگرانی کرد که رژیم اشغالگر دچار نفرین دهه هشتم شود و
عمر آن پیش از هشــتادمین سالگرد تأسیساش پایان یابد.
به نظر میرســد ،این وضع رژیم صهیونیستی ،همان تجسم
«نفرینی» است که باراک از آن گفته بود.
بحران خودکشی هم از راه رسید

خبــر دیگر از ایــن رژیم مضطــرب و در بحران اینکه
رســانههای صهیونیســتی اعالم کردند ،میزان خودکشــی
در میان نظامیان ارتش رژیم صهیونیســتی در سال جاری
میالدی ( )۲۰۲۲افزایش داشته به نحوی که از ابتدای امسال
(در عرض شــش ماه)  ۱۱نظامی خودکشی کردهاند .اما در
کل ســال گذشــته میالدی ( ۱۱ )۲۰۲۱نظامی و در سال
 ۹ ،۲۰۲۰نظامی صهیونیست خودکشی کرده بودند .گفتنی
اســت ،آمار رسمی مرکز تحقیقات «کنست» (پارلمان رژیم
صهیونیستی) نشــان میدهد که رژیم صهیونیستی در هر
ســال  ۵۰۰مورد خودکشــی را ثبت میکند که  ۱۰۰مورد
آن در میان نســل جوان این رژیم و در رده سنی  ۱۵تا ۲۴
سال است.

آمادهباش آلمان به کشورهای عضو ناتو برای مقابله با حمله اتمی روسیه
سرویس خارجی-
ژنرال نیروی هوایی آلمان با طرح «احتمال حمله
اتمی روســیه به اروپا» ،خواستار آمادگی کشورهای
عضو ناتــو در برابر آن و به کاربردن «ابزار بازدارنده»
در مقابله با این تهدید و حتی استفاده از تسلیحات
هستهای شده است.
نزدیــک به  4ماه از جنگ اوکرایــن میگذرد .طی این
مدت بارها نسبت به احتمال استفاده از سالح اتمی ،هشدار
داده شــده و طرفین یکدیگر را با این ســاح مرگبار تهدید
کردهاند .پوتین چند باری گفته قصد اســتفاده از این سالح
را ندارد مگر این که حاکمیت و موجودیت کشورش به خطر
بیفتنــد .غربیها هم پاســخهایی از همین جنس به پوتین
دادهاند.
حاال دوباره یک ژنرال ارشد نیروی هوایی آلمان نسبت
به استفاده روسیه از بمب اتم در جنگ اوکراین هشدار داده
است .تارنمای نشــریه اوکراینی «کیف پست» با انتشار این
خبر نوشــته« :ژنرال اینگو گرهاردتز از نیروی هوایی آلمان
میگوید ناتو باید خود را برای حمله اتمی روسیه آماده کند».
این روزنامه انگلیسی زبان اوکراینی درادامه اضافه کرده که:
«گرهاردتز درجریان ســخنرانی در ســمپوزیوم بینالمللی
نیــروی دریایی در شــهر کیل واقع در شــمال آلمان گفته
کشــورهای عضو ناتو باید خود را برای تهدیدهای هستهای
روســیه آماده کنند و قادر به اقــدام بازدارنده در قبال این
تهدید روسیه باشند.
خبرگزاری ایرنا نیز با انتشــار اظهارات این ژنرال نیروی
هوایی آلمان نوشته« :برای داشتن اقدام قابل اتکا بازدارنده؛
درصورت لزوم ،هم به ابزار و هم اراده سیاسی جهت استفاه از
بازدارندگی اتمی نیازمندیم ».تارنمای خبری «کیف» پست
در ادامه به گزارشــی از نشریه آلمانی «بیلد» استناد کرده و

روزنام ه آمریکایی با اشاره به افزایش شاخصهای
رشد اقتصادی روسیه نتیجه گرفته کشورهای غربی
در طرح خود برای نابود کردن اقتصاد روســیه از
طریق اعمال تحریمها شکست خوردند.
نیویورک تایمز نوشته کشورهای غربی میخواستند با
اعمال تحریمهای متعدد اقتصاد روســیه را خفه کنند ،اما
این طرحها با شکســت مواجه شد و آمارهای جدید نشان
میدهد اقتصاد روســیه در حال نزدیک شــدن به سطح
قبل از همه گیری کرونا اســت .براساس این گزارش چین
و هند نفت را از روســیه در مقادیــری نزدیک به حجمی
که غرب قبــل از اعمال تحریمهای غرب علیه مســکو از
روسیه میخرید ،خریداری میکنند و قیمت نفت به حدی

رسیده است .این میزان تورم از سال  1982تا کنون در این
کشور بیسابقه است.
نگرانی این روزهای پنتاگون

گزارشــش را این طور ادامه داده که« :به زبان قابل فهم تر،
صحبتهای گرهاردتز بدین معنی اســت که کشورهای ناتو
درصورت لزوم و در صورتی که روســیه اول دست به حمله
زند ،باید خود را برای استفاده از تسلیحات اتمی آماده کنند.
گرهاردتز در بخش دیگری از سخنانش میگوید اروپا تا سال
 ۲۰۳۰میــادی بیش از  ۶۰۰فروند جنگنده پیشــرفته در
منطقه دریای بالتیک خواهد داشــت که شامل هواپیماهای
آمریکایی نیز خواهند بود...پیش از این پیتر ریکتس مشاور
ســابق امنیت ملی انگلیس گفته بود که به نظر میرســد
والدیمیــر پوتین تصمیم حمله به پایگاههای ناتو برای قطع
تامین تسلیحات نظامی غرب به اوکراین را دارد».
شولتز :تحریمهای روسیه دردناک است

در حالی که این ژنرال آلمانی نسبت به استفاده روسیه
از بمب اتم هشدار داده صدراعظم این کشور نسبت به تاثیر
تحریمهای ضد روسی علیه اقتصاد آلمان ابراز نگرانی کرده

است .به گفته «اوالف شولتز» تحریمهای غرب علیه روسیه،
تاثیرات منفی بر اقتصاد آلمان داشته است .به گزارش فارس
وی که در جمع صنعتگران آلمانی صحبت میکرد ،اعالم کرد
که «تحریمهای بیســابقه» اعمال شده علیه مسکو توسط
غرب «کارســاز» هستند ...این تحریم برای اقتصاد آلمان به
ویژه برای شرکتهای انرژی «دردناک» است«.رابرتهابک»،
وزیر اقتصاد آلمان نیز اخیرا هشــدار داده بود ،آلمانیها ،به
دلیل افزایش سرسام آور قیمتها باید برای پاییز و زمستانی
سخت آماده شوند ،چراکه این کشور برای بینیازی از انرژی
روسیه تالش میکند .به گفته این مقام آلمانی ،قیمتها هم
اکنون به شدت باالست و در فصل سرد آتی ،بسیاری از مردم
قبوضــی با مبالغ به میزان قابل توجــه باالتر از حد معمول
دریافت خواهند کرد.
در انگلیس نیز بر اســاس گــزارش دفتر آمار ملی این
کشور تحت تاثیر جنگ اوکراین نرخ تورم به باالی  9درصد

غرب چگونه در تحریم روسیه شکست خورد؟
نیویورک تایمز پاسخ میدهد
افزایش یافته است که روسیه اکنون از فروش آن بیشتر از
چهار ماه پیش درآمد کسب میکند .به نوشته این روزنامه
معتبر آمریکایی پــس از اجرای تحریمهای ضدروســی،
واردات روسیه از چین  ۲۸درصد افزایش یافت و همچنین
مقامات هندی خرید نفت روسیه را افزایش دادند.با توجه
به عملکرد اقتصاد روسیه ،کارشناسان میگویند که اقتصاد
روسیه به ســطح قبل از همه گیری کرونا نزدیک میشود
که دلیل آن افزایش ارزش پول روسیه و رشد روابط تجاری
با این کشور است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پیش از این نیز «والدیمیر
پوتین» رئیسجمهور روسیه در آغاز نشست عمومی مجمع
اقتصادی ســن پترزبورگ با اشاره به تحریمهای اقتصادی

غرب علیه مســکو ،تاکید کرده بود غرب در نابود ساختن
اقتصاد روسیه شکست خورده است .به گفته وی خسارتها
و زیانهای مستقیمی که اتحادیه اروپا در نتیجه تحریمها
علیه روســیه متحمل شــده به  ۴۰۰میلیارد دالر رسیده
اســت .خبر دیگر این که ســوئیس نیز برای نخستین بار
پــس از جنگ اوکراین اقــدام به واردات حدود ســه تُن
طال از روســیه کرده که خرید آن از ســوی غرب ممنوع
اعالم شــده بود .به گزارش ایرنا ،تارنمای خبری سوئیسی
«ســوئیس اینفو» با انتشار این خبر نوشت :اقدام سوئیس
در واردات طال از روســیه که نخســتین بار پس از حمله
روســیه به اوکراین صورت میگیرد ،نشــانگر آن است که
صاحبان صنایع نمیتوانند در برابر فلزات گرانبها مقاومت

بزرگترین اعتصاب ریلی انگلیس در  30سال گذشته ،ادامه دارد

خبر دیگــر از جنگ اوکراین این که برنامههای دولت
آمریکا برای فروش چهار فروند پهپاد بزرگ به اوکراین به
دلیل ترس از اینکه این فناوری به دســت روســیه بیفتد،
به تعویق افتاده اســت .به گزارش وبــگاه «ارو تایمز» به
نقل از خبرگزاری «رویترز» ،پنتاگون قصد داشــت چهار
پهپاد رزمی «ام کیوگری ایگل» به اوکراین بفروشــد ،اما
اینک این طر ح با نگرانیهایی روبهرو شده که ممکن است
این تجهیزات به دســت دشــمن بیفتد.دو منبع مطلع در
این باره گفتند که در جریان بررســیهای پنتاگون ،ایراد
فنــی در مورد صادرات پهپادها مطرح شــده و ترس این
اســت که رادار و تجهیزات جاسوسی موجود در این نوع
پهپادها ممکن اســت در صورت افتادن به دست روسیه،
خطر امنیتی برای ایاالت متحده ایجاد کند.این پهپاد ویژه
پرواز در ارتفاع متوســط و با اســتقامت طوالنی و قادر به
حمل موشک «هلفایر» اســت.پیش از این ،وزارت دفاع
آمریکا اعالم کرده بود که ســامانههای موشکی ارسالی
بــرای اوکراین  ۷۰کیلومتر برد خواهند داشــت اما کیف
تضمین داده خاک روسیه را هدف قرار ندهد.این در حالی
است که یک مقام ارشد دولت روسیه روز یکشنبه استفاده
از جنگنده نســل پنجم «سوخو »۵۷-در حمله به مواضع
اوکرایــن و نیز ســاح لیزری برای ســرنگونی پهپادهای
این کشــور را تایید کرد.وبگاه شبکه خبری «راشا تودی»
نوشت« ،یوری بوریسوف» معاون نخستوزیر روسیه تایید
کرد که جنگندههای برتری هوایی رادارگریز نسل پنجم
روسی سوخو ۵۷-در ماموریتهای رزمی در اوکراین مورد
استفاده قرار گرفتند.

کنند«.سوئیس اینفو» درادامه نوشت :بنابر دادههای اداره
گمرکات فدرال ســوئیس ،درماه می(اردیبهشت) گذشته
میالدی بیش از ســه تُن طال از روسیه به سوئیس منتقل
شد .این نخستین محموله انتقال یافته بین دو کشور از ماه
فوریه(اســفند) به شمار میرود که از سوی بازارهای لندن
در پی حمله مسکو به کییف خرید طال از روسیه به نوعی
منع شــده بود.این تارنمای خبری سوئیســی درادامه این
خبر نوشت :انتقال این محموله از طال  نمایانگر حدود دو
درصد از واردات طال به قطب اصلی پاالیش طالی دنیا در
ماه گذشته میالدی اســت.این گزارش میافزاید :سوئیس
منزلگاه چهار پاالیشگاه طالی جهان است که درمجموع
دو سوم (ساخت) طالی جهان را اداره میکنند.

اعتصاب بزرگ در انگلیس میلیونها نفر را سرگردان کرده است
دهها هزار کارگر خطــوط ریلی انگلیس که به
حقوق دریافتی خود اعتراض دارند ،دســت از کار
کشیده و میلیونها مسافر سرگردان شدهاند .این
بزرگترین اعتصاب ریلی انگلیس در  ۳۰ســال
گذشته است.
اعتصاب بیــش از  ۴۰هزار تــن از کارکنان راهآهن
انگلیس که روز سهشــنبه اتفاق افتاد و قرار اســت روز
پنجشــنبه و شنبه نیز تکرار شــود ،باعث ایجاد اختالل
گسترده در شــبکه ریلی این کشور شــده و بیشتر کار
خدمــات رســانی را تعطیل کرده اســت .کارکنان مترو
لندن هم با پیوســتن به این اعتصاب ،رســما این شبکه
حملونقل را به تعطیلی کشــاندهاند .اعتصابیون با اشاره
به تورم کم ســابقه در این کشــور (که گفته میشود در
 70سال گذشته بیســابقه بوده است) خواستار افزایش
حقوقشان هستند.
«بوریس جانسون» ،نخستوزیر انگلیس تحت فشار
اســت تا به مردم کشــورش در این ســختترین ضربه
اقتصــادی دهههای گذشــته کمک کنــد .او گفته ،این

اعتصابها به کســبوکارهایی که هنــوز در حال ترمیم
آسیبهای همهگیری کرونا هســتند ،آسیب میزند .به
گزارش ایســنا ،جانسون به اعضای کابینه خود هم گفته
که این اعتصابها «اشتباه و غیرضروری» است.

اجرا کند .این اظهارات پس از آن مطرح میشود که مستندی
ساخته بیبیسی با عنوان «افشاگران :درون سازمان ملل»
از جزئیات اتهامات فســاد پرده بر میدارد و اینکه مدیریت
سازمان ملل چشمانش را بر بزهکاری و سوءاستفاده جنسی
بسته است.
برخی از کارکنان ســازمان ملل که سعی داشتند این
وقایع را گزارش دهند ،گفتهاند که تنبیه شــدهاند و برخی
هم شغل خود را از دست دادهاند.

نهادهای حقوق بشری:

عربستان فقط در یک ماه  81نفر را گردن زد
این رژیم چرا مجازات نمیشود؟

سرویس خارجی-
چند نهاد حقوقی بینالمللی ازجمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق
بشر خواستار مجازات رژیم ســعودی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر
شدهاند .به گفته این نهادها رژیم آلسعود تنها در یک ماه از سال جاری
 81مرد را گردن زده است.
تکرار این نکته ماللآور شده است ،اما تا وقتی که در بر همین پاشنه میچرخد،
از این تکرارگریزی نیست که «دولتهای غربی به ویژه آمریکا با استاندارد دوگانه
حقوق بشری و بستن چشمان خود بر روی بزرگترین اعدام گروهی چند دهه اخیر
در عربســتان در عمل نشان داد که حقوق بشر تنها ابزاری برای فشار بر مخالفان
اســت و در قبال متحدان ،منافع اقتصادی بر ارزشهای انسانی اولویت دارد ».باز
ن المللی حقوق بشری بلند شده است ،اما درست در زمانی که
صدای نهادهای بی 
«گوشهای دولتهای غربی ناشنواست» .به گزارش ایسنا از سعودی لیکس ،چند
نهاد بینالمللی فعال در زمینه حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند
که از اقدام مشترک در نشســت جاری شورای حقوق بشر این سازمان برای الزام
ســعودی به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر حمایت کنند .در بیانیه
مشترک این نهادها که به امضای دیدهبان حقوق بشر ،سازمان عفو بینالملل و چند
نهاد حقوق بشری دیگر رســیده ،آمده است« :مقامات سعودی  ۱۲مارس ۲۰۲۲
(فروردین) ۸۱ ،مرد را گردن زدند که در نوع خود بزرگترین اعدام دســته جمعی
ثبت شــده در دهههای اخیر بوده اســت ».در این بیانیــه همچنین به مواردی از
نقضهای صورت گرفته در زمینه حقوق بشــر توســط مقامات سعودی از جمله؛
بازداشتهای خودسرانه ،ممنوعیت سفر فعاالن و اعضای خانوادههایشان ،بیتوجهی
پزشکی به زندانیان بیمار در زندانها ،بازداشت کارگران مهاجر و خانوادههای آنها
در شرایط غیر انسانی و صدور احکام حبس طوالنی مدت برای تعدادی از منتقدین
آلسعود پس از محاکمات ناعادالنه اشاره شده است .سازمانهای مذکور همچنین
تاکید کردند که اگر فشار بینالمللی مداومی به مقامات ریاض وارد نشود ،پیشرفتی
در زمینه حقوق بشر و آزادیها در عربستان محقق نخواهد شد .این نهادها در ادامه
بر ضرورت افزایش نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل بر وضعیت حقوق بشری
عربستان تاکید کردند و خواستار همکاری اعضای این شورا برای اطمینان از ادامه
نظارت بر این وضعیت و انتشار جزئیات درباره آن شدند.
انگلیس به دنبال تجارت آزاد با سعودیها

یکــی از نمودهای «گوشهای ناشــنوای» دولتهای غربی که از شــنیدن
گزارشهای حقوق بشــری علیه کشورهای عربی حوزه خلیجفارس ناتوان هستند
در خبر ذیل پدیدار میشــود .انگلیس روز چهارشنبه با شش کشور عربی حاشیه
خلیجفارس از جمله عربســتان در مورد توافق جدید تجارت آزاد مذاکره میکند و
ســازمانهای خیریه هم به لندن هشــدار دادهاند که مسئله حقوق بشر را در این
گفتوگوها نادیده نگیرد! در سال  ۲۰۲۱مجموع مبادالت تجاری انگلیس با شورای
همــکاری خلیجفارس  ۳۳.۱میلیــارد پوند ( ۴۰.۳۵میلیــارد دالر) ارزش گذاری
شــد که  ۱۱میلیــارد پوند از این رقم متعلق به تجارت با عربســتان بود .ســفر
قریبالوقوع «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا به عربســتان را نیز باید ذیل همین
«ناشــنوایی» تبیین کرد .گفتنی است ،مؤسسه حقوق بشــری «ریپرایو» هشدار
میدهد که ممکن اســت سران جهان چشــم خود را بر نقض حقوق بشر از سوی
سعودی به خاطر تضمین قیمتهای پایینتر سوخت ببندند .مدیر مؤسسه ریپرایو،
تاکید میکند «ما نباید به عربستان پاداش بدهیم؛ انعقاد توافق با عربستان در حال
حاضر ،با وجود این اعدام دسته جمعی ،عمال تضمین میکند که تعداد بیشتری از
افراد که تنها جرمشان به چالش کشیدن وضعیت موجود بود ،اعدام خواهند شد».
خوشخدمتی بنسلمان به صهیونیستها

در این میان همچنین خبر میرســد که ولیعهد ســعودی بهدنبال اجرای
طرحی اســت که به صهیونیســتها اجازه خرید ملک در مکه و مدینه را میدهد
و بــا این اقدام درهای عادیســازی با تلآویو را کام ًال باز کرده اســت .در گزارش
سعودیلیکس آمده است ،طرح «محمد بن سلمان» به شرکتها و شخصیتهای
صهیونیســت اجازه میدهد امــاک موجود در مکه و مدینــه را به گذرنامههای
غیراسرائیلی خود از جمله گذرنامههای آمریکایی و اروپایی خریداری کنند .گفتنی
اســت ،چندی پیش «یائیر الپید» وزیر خارجه و نخستوزیر گردشی کابینه رژیم
صهیونیستی در مصاحبه با رادیو ارتش این رژیم به تالشها برای عادیسازی روابط
تلآویو با ریاض اعتراف کرد.

لهستان کشتارگاه پناهجویان؛
ورشو  135پناهنده عراقی را پس از قتل دفن کرده است

کمیته تحقیقات بالروس گزارشی را در مورد رفتار وحشیانه سربازان
لهستانی با پناهجویان عراقی و کشتن و دفن مخفیانه آنها به عراق ارائه
داده است .این کمیته گفته ۱۳۵ ،پناهجوی عراقی در لهستان بیسر و صدا
کشته و دفن شدهاند!
کمیتــه تحقیقات بــاروس طی دیداری کــه با یک هیئــت عراقی که در
«مینسک» برگزار شده ،اطالعاتی را درباره اعدامهای دسته جمعی و دفن مخفیانه
پناهجویان کشــته شده توسط سربازان لهستانی در منطقه مرزی لهستان به آنان
ارائه کرده اســت .این کمیته اطالعات خود را از «امیل چچکو» ،ســرباز لهستانی
گرفته که چند ماه پیش به بالروسگریخت و بعدا جسدش در «مینسک» پیدا شد!
کمیته تحقیقات نیز میگوید اقدامات جنایتکارانهای را علیه  ۱۳۵شهروند عراقی
ثبت کرده است .گفته میشود در نتیجه اقدامات خشونتآمیز سربازان لهستانی و
استفاده از ابزارهای خاصی ،بدن این پناهجویان زخم برداشته بود .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،افزون بر این ،طرف بالروسی ضمن برقراری ارتباط با نمایندگانی
از ایران نیز ،اطالعاتی را در مورد پرونده جنایتهایی که علیه پناهجویان غرب آسیا
صورت میگیرد ،در اختیار آنها قرار داده است.گفتنی است وضعیت در مرز بالروس
و لهستان در نوامبر سال گذشــته میالدی پیچیدهتر شد .زمانی که چندین هزار
مهاجر از غرب آسیا آمده بودند و از طریق بالروس قصد داشتند وارد حریم اتحادیه
اروپا شوند .پاییز و زمستان امسال ،چندین کشور اتحادیه اروپا خواستار توقف ورود
پناهجویان به حریم این اتحادیه شده بودند .لهستان در مرزهای خود سیم خاردار
کشید و چندین هزار سرباز مستقر کرده و اجازه ورود به آنها را نمیدهد .در عین
حال آنها به پناهجویان اوکراینی ،پناهندگی میدهند!
همچنین باید توجه داشت که آژانس پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعالم
گ و میر پناهندگان (غیر غربی) با ســرعت نگرانکنندهای در حال افزایش
کرد مر 
است .ســال گذشته بیش از سه هزار نفر در دریای مدیترانه یا اقیانوس اطلس در
تالش برای رسیدن به اروپا کشته یا مفقود شدهاند.

تبعات اقتصادی بیپایان برگزیت

خبر دیگر از انگلیس آن که تحقیقات جدید نشــان
میدهد از آنجایی که «خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا»
موسوم به «برگزیت» پتانسیل رشد اقتصادی این کشور
را کاهش داده ،صدها پوند در ســال برای کارگران هزینه
تراشیده شده و بحران تامین مخارج زندگی در این کشور
روز به روز بدتر شــده است .روزنامه گاردین با انتشار این
خبر نوشته« ،بنیاد رزولوشن» ()Resolution Foundation
و اســاتید دانشــگاه اقتصاد لندن معتقدند ،با احتساب
مخــارج رو به افزایش زندگی ،میانگین دریافتی کارگران
از االن تا ســال  ۲۰۳۰میالدی ساالنه  ۴۷۰پوند کسری
درآمد خواهند داشت .در این گزارش همچنین آمده که،
انتظار میرود هر چه «بریتانیای کبیر» محدودتر شود ،به
کشوری فقیرتر با بازدهی کمتری تبدیل میشود.
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