محبوبترین گزینه برای جایگزینی آبه شینزو

سهشنبه  ۱۱شهریور 1399
وطنامروز شماره 301۲

نتایج نظرسنجی  2رسانه ژاپنی نشان میدهد شیگرو ایشیبا ،وزیر سابق دفاع ژاپن محبوبترین گزینه برای جایگزینی آبه شینزو ،نخستوزیر
مستعفی ژاپن است .شیگرو ایشیبا در نظرسنجی خبرگزاری «کیودو» ۳۴ ،درصد حمایت عمومی را به خود اختصاص داده ،این در حالی است که
تنها  ۱۴درصد از «یوشیهیده سوگا» دبیر ارشد کابینه ژاپن و محتملترین گزینه برای نخستوزیری این کشور حمایت کردهاند.

بینالملل

دور دنیا

جو بایدن،نامزدحزبدموکراتدرانتخاباتریاستجمهوریآمریکاضمنانتقادازرفتارتفرقهافکنانهترامپ:

آمریکا نباید به صحنه جنگ بین خودمان تبدیل شود
افزایش نگرانیها از وقوع جنگ داخلی در آمریکا

گ�روه بینالمل�ل :در حالی که کمی بیش از  2م��اه تا انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا زمان باقی است ،تداوم اعتراضات داخلی
ضد نژادپرستی ،مشکالت ناشی از شیوع کرونا ،افزایش جمعیت
بی��کاران و نگرانی هر  ۲حزب از تقلب توس��ط رقیب ،مهمترین
بحرانهای فراروی این کشور در آستانه انتخابات محسوب میشود.
دیروز اما هش��دار جو بایدن درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در
این کش��ور ،فضای روانی انتخابات ریاستجمهوری این کشور را
وارد بحران تازهای کرد.
کم نیستند تحلیلگرانی که سالهاست خطر بروز جنگ داخلی
در آمریکا را پیشبینی کردهاند .مس��لح بودن بیش از  ۸۰درصد
جمعیت آمریکا تهدید بیس��ابقهای در برابر این کشور است که
تلفیق آن با سیاستهای تبعیضآمیز دولتهای این کشور ،بمب
ساعتی خطرناکی را ساخته است که هر لحظه احتمال انفجار آن
میرود .تداوم اعتراضات ضدنژادپرستی در این کشور محملی ساخته
تا هر دو حزب این کشور به جای یافتن راهحلی برای پایان دادن به
این اعتراضات ،به دنبال استفاده انتخاباتی از آن باشند .دموکراتها
وع��ده میدهند اگر بایدن رئیسجمهور ش��ود به این روند پایان
خواهد داد و البته افکار عمومی آمریکا تفاوت چندانی در رویکرد
دولتها نمیبیند .در سوی جمهوریخواهان هم ترامپ اعتراضات
را فرصت��ی برای تحریک هوادارانش میداند .او حتی ابایی از ابراز
روحیه نژادپرستانه خود ندارد.
احتمال بروز جنگ داخلی در آمریکا نه غیبگویی است و نه
سیاهنمایی .بر اساس آخرین نظرسنجیهای انجا م شده در این کشور
که سال گذشته توسط مؤسسه «جورج تاون» انجام شد ،دوسوم
مردم این کش��ور معتقدند آمریکا در آستانه جنگ داخلی است.
پاییز سال گذشته هم اندیشکده آمریکایی «امریکن کانزروتیو» با
اش��اره به اقدامات ض دونقیض هر دو حزب مسلط در آمریکا -چه
جمهوریخ��واه و چه دموکرات -و واکنشهای مردمی به اجرای
قوانینی که تحت قانون اساس��ی آمریکا تعریف شده ،در گزارشی
اعالم کرد این کشور به وقوع جنگ داخلی نزدیک شده است .روند
انتخابات و اظهارنظرهای کاندیداها به گونهای است که اگر آن را در
کنار تداوم اعتراضات بگذاریم ،آمریکا  ۱۳آبانماه باید در انتظار یک
انفجار اعتراضی باشد تا یک انتخابات .به عبارت سادهتر آنگونه که در
اظهارنظرهای هر دو کاندیدای انتخابات مشخص است ،هیچکدام
نتیجه شکست در انتخابات را نخواهند پذیرفت و دیگری را به تقلب
متهم خواهند کرد و آن نارضایتیها و اعتراضات به نتیجه انتخابات

جنگ داخلی حربه ترامپ برای پیروزی

بحث احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا در سالهای اخیر نخستینبار از سوی شخص رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ
مطرح شد .وی سال  2019در جریان پرونده استیضاحش هشدار داد اگر دموکراتها بتوانند او را از مقامش برکنار کنند ،در
آمریکا جنگ داخلی رخ میدهد .در آن زمان رسانهها از اعالم آمادگی گروهی از هواداران ترامپ با عنوان محافظان سوگند
که متشکل از  24هزار نفر از نظامیان باتجربه سابق بودند ،برای عملی کردن دستورات ترامپ و حضور در میادین درگیری
خبر دادند .هر چند استیضاح ترامپ در سنا رای نیاورد اما سیر تحوالت در آمریکا و نحوه مواجهه کاخ سفید و دونالد ترامپ
با این تحوالت ،نگرانی مقامات سیاسی و شخصیتهای آمریکایی را از احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا از بین نبرد.
اواسط ماه مه سال جاری بود که در پی توئیت ترامپ که در آن از هوادارانش خواست ویرجینیا ،میشیگان و مینهسوتا را آزاد
کنند ،افراد مسلح وارد خیابانها شدند و ساختمانهای فدرال در این  3ایالت را محاصره کردند .با توجه به اینکه  3ایالت
مذکور تحت حاکمیت دموکراتها بود ،این دعوتی آشکار برای فتنه و کاشتن بذر جنگ داخلی در آمریکا تلقی شد .در  3ماه
گذشته نیز به طور متناوب با برپایی اعتراضات به نژادپرستی و رفتار خشن پلیس در آمریکا ،دونالد ترامپ همواره به حمایت
از جامعه سفیدپوس�تان پرداخته و عمال به نمادی برای ایجاد ش�کاف در جامعه و بروز اختالف مبدل شده است .در همین
باره دیروز «آدام شیف» رئیس کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد رئیسجمهور این کشور از ناآرامیهای
داخلی نفع انتخاباتی میبرد .شیف در مصاحب ه با نیوزویک گفت« :ترامپ ب ه صورت عامدانه بر شعلههای ناآرامی نژادی و
خشونت میافزاید ،زیرا کارزار انتخاباتی او باور دارد این اقدامات شانس انتخاب مجدد وی را افزایش میدهد» .رئیس کمیته
اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا افزود« :او [ترامپ] این خشونتها و توانایی خود در تحریک بیشتر آن را بهعنوان امری
مفید در کارزار انتخاباتی میبیند .اینکه چه بالیی بر سر این کشور میآورد و اینکه افرادی در این میان جانشان را از دست
میدهند ،برای او هیچ اهمیتی ندارد» .شیف پیشتر نیز هشدار داده بود« :ترامپ در حال فراهم کردن زمینه مشروعیتزدایی
از انتخابات است و حتی درباره پذیرفتن نتیجه انتخابات ابراز تردید کرده است» .در همین حال هشتگ «تروریسم ترامپ
( »)Trump Terrorismاز صبح دیروز به وقت آمریکا به ترند اول شبکه اجتماعی توئیتر در این کشور تبدیل شد.

هم نتیجهاش مش��خص است .به گزارش «وطن امروز» ،به دنبال
کشته شدن یک ش��هروند آمریکایی در درگیری چند روز پیش
گروههای رقیب در ش��هر پورتلند ایالت اورگن ،نگرانیها از وقوع
جنگ داخلی در آمریکا شدت گرفت .معترضان در شهر پورتلند
که بیش از  3ماه اس��ت اعتراضات ضدنژادپرستی را ادامه دادهاند،
شنبهشب به وقت محلی شاهد کشته شدن یکی از افرادی بودند که
در محل اعتراضات حاضر بود .گفته میشود «جو بیشاپ» به دست
افراد رقیب به ضرب گلوله کشته شده است .رئیسجمهور آمریکا
روز یکشنبه در یک پیام توئیتری مرگ بیشاپ را تسلیت گفت و
مدعی شد این فرد توسط گروههای تندروی چپ کشته شده است.
جو بایدن ،نامزد حزب دموکرات و رقیب ترامپ در انتخابات ریاست
جمهوری در واکنش به این موضع ترامپ در صفحه شخصی خود
نوشت« :رئیسجمهور آمریکا عامل تشدید این خشونتهاست .من

موافقت حزباهلل با گزینه جدید نخستوزیری

مصطفی ادیب مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان شد
گ�روه بینالملل :چند هفته بع��د از انفجار بزرگ بیروت که در
نهایت تحوالت پس از آن به استعفای حسان دیاب ،نخستوزیر
لبنان منتهی شد ،دیروز پس از پایان رایزنیهای پارلمانی احزاب
و جریانهای سیاسی« ،مصطفی ادیب» با  ۹۰رای موافق ،مامور
تشکیل کابینه جدید لبنان شد .به گزارش العهد ،نشست دیروز
پارلمان لبنان با حضور میشل عون ،رئیسجمهور این کشور به
منظور انتخاب نامزدهایی برای تصدی
پست نخستوزیری لبنان برگزار شد.
در این نشس��ت احزاب و جریانهای
سیاسی لبنان بر سر تعیین مصطفی
ادیب به عنوان نامزد نخس��توزیری
این کشور توافق کردند .پس از تایید
نام��زدی ادیب برای نخس��توزیری،
رئیسجمهور (میش��ل عون) باید از نخستوزیر بخواهد دولت
تشکیل دهد؛ روندی که در فضای سیاسی لبنان به طور عادی
چند ماه طول خواهد کشید.
■■مصطفی ادیب کیست؟

مصطفی ادیب دارای دکترای حقوق و علوم سیاس��ی است.
ادیب مدرس حقوق بینالملل ،قانون اساسی ،جغرافیای سیاسی
و روابط بینالملل در دانشگاههای مختلف لبنان و فرانسه است.
وی سال  2000تدریس در دانشکده نظامی بیروت را آغاز کرد و
بهعنوان استادیار در دانشگاههای لبنان مشغول کار شد .رئیس
جمعیت حقوق بینالملل و عضو انجمن علوم سیاس��ی لبنان،
جمعیت فارغالتحصیالن دانشگاههای فرانسه ،انجمن عربی علوم
سیاسی ،جمعیت بینالمللی قانون اساسی و مرکز دیدهبان برای
صلح پایدار داخلی از دیگر س��وابق نامزد تشکیل کابینه جدید
لبنان است .وی مشاور «نجیب میقاتی» نخستوزیر اسبق لبنان
در سال  2000بود تا اینکه  18ژوئیه  2013ب ه عنوان سفیر لبنان
در آلمان تعیین شد .وی بین سالهای  2005و  ،2006زمانی که
میقاتی به نخستوزیری رسید ،در کمیته ویژه ،مأمور تدوین قانون
جدید انتخابات لبنان شد .ادیب متأهل و دارای  5فرزند است.

■■موافقت حزباهلل با انتخاب مصطفی ادیب

رئیس فراکس��یون وفاداری به مقاوم��ت در پارلمان لبنان از
موافقت این فراکسیون با مامور شدن مصطفی ادیب به تشکیل
دولت جدید لبنان خبر داد .به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان،
«محمد رعد» در جریان رایزنیهای الزامآور پارلمانی برای انتخاب
مامور تش��کیل کابینه اظهار داشت :آمادگی کامل خود را برای
همکاری مثبت اعالم میکنیم و از همه
میخواهی��م برای تحق��ق اصالحات و
بازسازی بیروت و تثبیت امنیت و ثبات و
نجات از بحران اقتصادی همکاری کنند.
رعد همچنین تصریح کرد فراکسیون
وفاداری به مقاومت موافقت آشکار خود را
با ماموریت مصطفی ادیب برای تشکیل
دولت لبنان به میشل عون ،رئیسجمهور لبنان اعالم کرده است.

■■نگرانی اشغالگران قدس از توان موشکی مقاومت

در چند ماه اخیر نگرانی صهیونیستها از توان موشکی مقاومت
به باالترین س��طح خود رس��یده و تقریبا بر همه مسجل است
در صورت هر اتفاقی ،هیچ نقطه س��رزمینهای اشغالی در امان
نخواهد بود .در همین ارتباط روزنامه عبریزبان یسرائیل هیوم
نوشت :ساختار دفاعی ما در مرز با لبنان ساختاری ناکارآمد است
که تقریبا میتوان آن را در س��طح صفر دانست و تمام هیاهوی
شکلگرفته درباره سپر شمال هم تنها یک حرکت تبلیغاتی بود.
در سایه افزایش وحشت رژیم صهیونیستی از واکنش حزباهلل
به ش��هادت یکی از رزمندگانش ،کمیتهای برای بررسی میزان
آمادگی ارتش صهیونیستی در منطقه شمال فلسطین اشغالی
تش��کیل ش��د و چند روز پیش نیز گزارش خود را در این رابطه
منتشر کرد .اینکه یک ساختار نظارتی همچون ساختار بازرسی
کنست (پارلمان) رژیم صهیونیس��تی در گزارش خود ،با وجود
تمام مالحظات امنیتی و سیاسی صریحا از ناکارآمد بودن ارتش
رژیم صهیونیستی سخن بگوید ،عمق ضعف رژیم صهیونیستی
یا بهقول سیدحسن نصراهلل خانه عنکبوت آنها را نشان میدهد.

خشونت را به هر شکل ممکن و از سوی هر کسی باشد ،بشدت
محکوم میکنم؛ چه از سوی گروههای چپ باشد ،چه راست .من
ترامپ را نیز برای انجام همین کار به چالش میکشم .ما نباید به
کشوری تبدیل شویم که در حال جنگ با یکدیگر هستیم .ترامپ
فکر میکند زمانی که بر شعلهور کردن زبانههای آتش نفرت و تفرقه
در جامعه ما و استفاده از سیاست ترس و هراس تاکید کند ،چه
اتفاقی خواهد افتاد؟ او به طور غیرمسؤوالنهای خشونت را تشویق
و ترویج میکند» .بامداد دیروز همچنین تیراندازی در رستورانی
در شیکاگو منجر به کشته و زخمی شدن  6نفر شد .این تیراندازی
توسط یک فرد ناشناس سوار بر یک خودروی سفیدرنگ انجام شد
و پلیس در جستوجوی مظنون فراری است.
■■ مخالفت شهرداران پورتلند و کنوشا با دخالتهای ترامپ

در حالی که جمهوریخواهان و حامیان ترامپ مدعیاند وی تنها

به دنبال برقراری نظم و قانون و جلوگیری از تشدید خشونتهاست
و چون شهرداران و فرمانداران دموکرات کنترل شهرهای خود را از
دست دادهاند ،این مساله موجب تشدید خشونتها ،تخریب اموال
و آتشسوزیها شده است ،شهردار پورتلند با درخواست از مردم
برای حفظ آرامش و دوری از خش��ونت ،خطاب به رئیسجمهور
آمریکا گفت یا به مسؤوالن این شهر کمک کند یا سر راه آنها قرار
نگیرد« .تد ویلر» در انتقاد از لفاظیهای سیاس��ی ترامپ ،با بیان
ن زده و خشونت را تحریک کرده است»،
اینکه او «به شکاف دام 
توضیح داد« :این یک موضعگیری ستیزهجویانه است و مبتنی بر
همکاری نیست .ممنون میشوم اگر رئیسجمهور یا از ما حمایت
کند یا خود را [از ما] دور نگاه دارد» .شهردار شهر کنوشا در ایالت
ویسکانسین هم از رئیسجمهور این کشور خواست از سفر به این
ش��هر در برهه کنونی و اوج اعتراضات نژادپرستی صرفنظر کند.
«ج��ان آنتارامیان» در مصاحبه با رادیو «انپیآر» گفت« :ب ه طور
واقعبینانه و از دیدگاه ما ،ترجیح ما این اس��ت که او (ترامپ) در
این برهه زمانی به اینجا سفر نکند»« .تونی ایورز» فرماندار ایالت
ویسکانسین نیز درباره تصمیم ترامپ برای سفر به شهر کنوشا در
میانه موج اعتراضات ضدنژادپرستی و خشونت پلیس ابراز نگرانی
کرد و از ترامپ خواست در برنامه سفر خود تجدیدنظر کند .پیش
از آن هم «ماندال بارنز» معاون فرماندار ویسکانسین به «سیانان»
گفته بود سفر ترامپ به کنوشا در زمان کنونی مفید نخواهد بود و
قطعا به آن نیازی نیست .ترامپ پیش از این ۱۲۰۰ ،نیروی گارد
ملی را برای سرکوب معترضان به این ایالت اعزام کرده بود .به نوشته
نشریه «پولیتیکو» ،وی روز شنبه در پاسخ به سوال یک خبرنگار
درباره احتمال سفر به کنوشا گفت« :ممکن است [بروم]» .اندکی
بعد سخنگوی کاخ سفید تأیید کرد ترامپ امروز (سهشنبه) به این
ش��هر سفر و با نیروهای گارد ملی دیدار خواهد کرد .این سفر در
حالی انجام میشود که در پی شلیک پلیس آمریکا به یک شهروند
سیاهپوست در کنوشای ایالت ویسکانسین ،این شهر صحنه اعتراض
علیه نژادپرس��تی است .روز شنبه بیش از هزار نفر در اعتراض به
خشونت پلیس علیه رنگینپوستان در کنوشا با حضور پدر جیکوب
راهپیمایی کردند .در همین ارتباط «گرت پورتر» تحلیلگر برجسته
آمریکایی در امور امنیتی نسبت به راه افتادن جنگ داخلی در این
کشور با توجه به حوادث اخیر در شهر کنوشا هشدار داد .پورتر در
پیامی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت :با توجه به واکنش
بسیاری از افراطگرایان راستگرا به حوادث کنوشا و درخواست برای
اس��تفاده از اسلحه در مقابل کسانی که آنها را شورشی میدانند،
نگرانم ما بزودی در آستانه یک جنگ داخلی جدی قرار بگیریم.
■■پورتلند در آستانه انفجار

در حالی که ش��هر پورتلند آمریکا طی  3ماه اخیر ش��اهد
اعتراضات علیه تبعیضها ،خشونتهای نژادپرستانه و ضدیت با
مواضع دولت دونالد ترامپ بوده است ،کشته شدن شخصی که
از سوی گروههای راستگرای حامی ترامپ معرفی شده ،منجر
به افزایش سطح تنشها تا باالترین حد خود شده است .شامگاه
شنبه پس از آنکه گروهی از حامیان ترامپ سوار بر خودرو در
پورتلند تجمع حمایت��ی از وی ترتیب داده بودند ،مخالفان او
در این شهر با تجمعکنندگان درگیر شدند که در نهایت این
درگیری منجر به کشته شدن یک نفر با شلیک گلوله شد .بامداد
دیروز مقامات شهر پورتلند در ایالت اورگان آمریکا گفتند با توجه
به پستهای ارسالی در شبکههای اجتماعی مبنی بر گرفتن
انتقام تیراندازی مرگبار از معترضان ،خود را برای افزایش خشونت
در این شهر آماده میکنند .در همین ارتباط شهردار پورتلند طی
نشست خبری با درخواست از تمام چهرههای سیاسی آمریکا
برای تقبیح خش��ونت ،گفت« :به شماهایی که امروز صبح در
توئیتر گفتید قصد دارید برای مجازات [معترضان] به پورتلند
بیایید میگوییم خود را دور نگاه دارید و جلو نیایید».
در همین حال کیت براون ،فرماندار ایالت اورگن گفت :در پی
درگیری میان حامیان رئیسجمهور و معترضان به نژادپرستی در
شهر پورتلند ،از پلیس ایالتی برای کمک به نیروهای پلیس محلی
استفاده خواهد شد.

انجام نخستین پرواز رسمی از تلآویو به ابوظبی ،حامل مقامات آمریکایی و صهیونیست

ابوظبی در جبهه دشمن

گروهبینالملل :دیروز پرواز ش��ماره «الوای »۹۷۱شرکت
صهیونیس��تی «العال» که فرودگاه «بنگوریون» واقع در
تلآوی��و را به مقصد ابوظبی ترک کرد ،عنوان نخس��تین
پرواز رس��می مستقیم از فلسطین اشغالی به امارات عربی
متحده را به خود اختصاص داد .به گزارش «وطن امروز»،
این نخستین پرواز مستقیم از تلآویو به ابوظبی است که
تنه��ا  ۱۷روز پ��س از اعالم توافق
عادیس��ازی روابط میان امارات و
رژیم صهیونیس��تی انجام میشود.
این هواپیما ب��رای پرواز از تلآویو
ب��ه ابوظب��ی ،باید از فراز آس��مان
عربستان س��عودی عبور میکرد.
از ای��ن منظ��ر هم این نخس��تین
هواپیمای اس��رائیلی بود که وارد حریم هوایی عربس��تان
س��عودی میش��د .در این پرواز یک هی��أت آمریکایی به
سرپرستی «جرد کوشنر» داماد و مشاور ارشد رئیسجمهور
آمریکا به همراه «رابرت اوبراین» مش��اور امنیت ملی کاخ
سفید و «برایان هوک» رئیس سابق گروه اقدام علیه ایران در
وزارت خارجه آمریکا و یک هیأت صهیونیستی به سرپرستی
«مئیر بنش��بت» مش��اور امنیت داخلی این رژیم حضور
داشتند .خبرگزاری رویترز نوشت «انور قرقاش» وزیر مشاور
دول��ت امارات عربی متحده در ف��رودگاه ابوظبی از هیأت
آمریکایی و اسرائیلی سوار بر این هواپیما استقبال کرد.
■■تأکید کوشنر بر حفظ برتری نظامی اسرائیل

جرد کوشنر پس از حضور در فرودگاه ابوظبی گفت :آمریکا
میتواند برتری نظامی ویژه اسرائیل را در منطقه حفظ کند،
در حالیکه از روابط واشنگتن با امارات نیز حمایت میکند.
در عین حال روابط نظامی امارات و آمریکا نیز ویژه اس��ت.
مشاور ترامپ در ادامه از «محمد بنسلمان» ولیعهد سعودی
برای دادن اجازه به هواپیمای اسرائیلی برای عبور از آسمان
عربس��تان تقدیر کرد و گفت :توافق اماراتی-اسرائیلی ،روند

صلح در خاورمیانه را تغییر خواهد داد.
گفته میش��ود در چارچوب تواف��ق اخیر میان ابوظبی
و تلآویو ،طی این س��فر قرار اس��ت مقامات حاضر ،درباره
زمینههای هوانوردی ،صنعت گردش��گری ،بازرگانی ،امور
پزشکی و درمانی ،حوزه انرژی و همچنین مسائل امنیتی
می��ان  2ط��رف رایزنی کنن��د .کوش��نر همچنین گفت:
فلسطینیها نمیتوانند به گذشته
تکیه کنند ،بلکه باید به میز مذاکرات
بازگردند.

■■بیانی�ه حم�اس درب�اره پ�رواز
مستقیم

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین
(حماس) دیروز با انتش��ار بیانیهای
به نخستین پرواز هواپیمای مسافری از تلآویو به ابوظبی
واکنش نش��ان داد .در این بیانیه آمده است :موضع حکام
اماراتی مسیر تاریخ را تغییر نمیدهد و باعث نمیشود مردم
وجود اش��غالگران را بپذیرند و آن را به رسمیت بشناسند.
این جنبش فلسطینی همچنین درباره ادامه انجام چنین
اقداماتی و پیامدهای آن بر امنیت ملی کشورهای عربی و
حقوق ثابت مردم فلسطین هشدار داد و این اقدام را خنجر
زدن به پشت مردم فلسطین دانست.

■■انفجارهای مشکوک در امارات

همزمان با این سفر هوایی  2انفجار در دوبی و ابوظبی
رخ داد .در همین ارتباط ش��بکه الجزیره نوش��ت« :در پی
 2انفجاری که به دنبال نش��ت گاز در ابوظبی و دوبی رخ
داد 3 ،نفر کشته شدهاند» .روزنامه اماراتی «البیان» هم در
ارتباط با انفجار دوبی گزارش داد علت انفجار نشت گاز بوده
و در نتیجه آن یک نفر کشته شده است .البیان در ارتباط
با انفجار دوم در ابوظبی نوش��ت این انفجار خس��ارتهای
مادی زیادی به ساختمان رستوران وارد کرده و تحقیقات
اولیه آغاز شده است.

ادامه کارشکنی سعودیها
در مسیر کمکرسانی به یمن

وزارت خارج��ه دولت نجات مل��ی یمن اعالم کرد
ادامه توقیف کش��تیها توسط ائتالف متجاوز سعودی
و مزدوران آن و ممانعت از ورود این کشتیها به بندر
«الحدیده» منجر به تشدید رنج و درد ملت یمن شده
است .وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن با اشاره به
اقدام ائتالف متجاوز سعودی مبنی بر توقیف کشتیهای
حامل س��وخت و ممانعت از ورود آن به بندر الحدیده
تأکید کرد این اقدام جنایتکارانه ائتالف متجاوز که از
 26م��ارس  2015ملت یم��ن را تحت محاصره خود
درآورده اس��ت ،عجیب نیس��ت و این امر نقض آشکار
قانون بینالمللی و توافقنامه اس��تکهلم اس��ت که در
متن آن ب ه صراحت بر اجازه ورود کش��تیها و کاالها
بدون هیچ مانعی به بندر الحدیده پرداخته شده است،
همچنین این امر با قطعنامه شورای امنیت در حمایت
از توافقنامه استکهلم مغایرت دارد.

عراقیها دفتر شبکه دجله را
به آتش کشیدند

صدها نفر از مردم عراق در اعتراض به اقدام موهن
شبکه تلویزیونی «دجله» در شب عاشورا ،عصر دوشنبه
به دفتر این ش��بکه در بغداد حمله کردند .معترضان
خشمگین تجهیزات و وسایل این شبکه تلویزیونی را
شکستند و ساختمان آن را آتش زدند .از سوی دیگر،
به دنبال این اقدام موهن تلویزیون «دجله» در ش��ب
عاشورا ،دادگاهی در بغداد حکم بازداشت مدیر و صاحب
این شبکه را صادر کرد .شورای عالی قضایی عراق روز
دوشنبه با صدور بیانیهای در این باره نوشت :بر اساس
ش��کایت تعدادی از وکال به دادگاه تحقیق «الرصافه»
بغداد درباره توهین عمدی به مناسک یکی از مذاهب
عراق و مطابق متن ماده  ۳۷۲/۱قانون مجازات ،دادگاه
تصمیم به صدور قرار بازداشت علیه «جمال الکربولی»
مالک ش��بکه ماهوارهای دجل��ه گرفت .اقدام هتاکانه
تلویزیون دجله عراق که در ش��ب عاش��ورای حسینی
صحنههای رقص و آواز پخش کرد ،افکار عمومی بویژه
شیعیان این کشور را جریحهدار کرده است.

عبور ناوشکن آمریکایی از تنگه تایوان

در بحبوحه تنشهای آمریکا و چین بر سر مناطق
م��ورد مناقش��ه در دریای چین جنوبی ،یک کش��تی
جنگی آمریکای��ی برای دومین بار در  2هفته اخیر از
تنگه تایوان عبور کرد .وزارت دفاع تایوان دیروز اعالم
کرد یک فروند ناوشکن نیروی دریایی آمریکا در جهت
جنوب از تنگه تایوان عبور کرده و به مسیر خود ادامه
میدهد .در بیانیه وزارت دفاع تایوان نام این ناوش��کن
آمریکایی ذکر نش��ده اما آمده اس��ت که این کش��تی
جنگی در حال اج��رای «ماموریت عادی» خود بود و
وضعیت در تنگه تایوان نیز عادی گزارش ش��ده است.
وزارت دفاع تایوان از ارائه جزئیات بیش��تر درباره این
اقدام خودداری کرد .نیروی دریایی آمریکا هنوز در این
باره اظهارنظر نکرده است.

فرمانده ارتش پاکستان
در آستانه سفر جدید به عربستان

پس از س��فر اخیر «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش
پاکستان به عربستان سعودی ،قرار است این مقام ارشد
پاکستان بار دیگر به ریاض سفر کند .در این سفر که با
هدف رفع سوءتفاهمات بین  2کشور انجام خواهد شد،
قرار اس��ت باجوا با برخی ش��خصیتها و مقامات ارشد
عربس��تان سعودی دیدار و مذاکره و برخی موضوعات را
بین  2کشور نهایی کند 16 .آگوست نیز فرمانده ارتش
پاکستان به عربستان سفر کرد و با مقامات این کشور به
رایزنی پرداخت .در آن سفر ژنرال «فیض حمید» رئیس
س آی نی��ز وی را همراهی میکرد .باجوا در جریان
آیا 
سفر اخیر خود به عربستان سعودی با معاون وزیر دفاع
و رئیس ستادکل عربستان سعودی دیدار و درباره منافع
مشترک  2کشور گفتوگو کرد .سرمایهگذاری عربستان
در پاکس��تان از دیگر محورهای مهم س��فر  16آگوست
باجوا به ریاض محسوب میشد.

تصادف مرگبار
خودروی نظامی آمریکا در سئول

در برخورد یک خودروی مسافری با  ۴سرنشین با
یک خودروی زرهی ارتش آمریکا در نزدیکی س��ئول،
 4تن از ش��هروندان کرهجنوبی جان خود را از دس��ت
دادند و یک نظامی آمریکایی نیز زخمی شد .آنطور که
خبرگزاری «یونهاپ» کرهجنوبی گزارش داده اس��ت،
حادثه فوق اواخر یکشنبهشب به وقت محلی در شهر
«پچئون» در  ۴۰کیلومتری شمال «سئول» پایتخت
کرهجنوبی رخ داد .در این حادثه خودروی مس��افری
که  4غیرنظامی از جمله یک زوج در آن س��وار بودند،
به قسمت پشت خودروی نظامی آمریکایی که در حال
حرکت به س��مت یک پایگاه نظام��ی در «چئوروان»
استان «گانگوان» بود ،برخورد کرد.

استعفای مقام خزانهداری
رژیم صهیونیستی

شائول مریدور ،رئیس اداره بودجه در وزارت خزانهداری
رژیم اس��رائیل در اعتراض به ضع��ف مدیریت «بنیامین
نتانیاه��و» ،نخس��توزیر رژی��م صهیونیس��تی و بحران
اقتصادی پیشآمده به دلیل ش��یوع کرونا ،اس��تعفا کرد.
این مقام ارش��د رژیم صهیونیس��تی در این زمینه گفت
اس��رائیل بهای س��نگینی را در س��الهای آتی به دلیل
بحران اقتصادی پرداخت خواهد کرد .مریدور پیشتر نیز
از تصمیمات نتانیاهو و توزیع چک بین افراد و خانوادهها
برای عبور از بحران اقتصادی انتقاد کرده بود .در هفتههای
گذشته ساکنان اراضی اشغالی در اعتراض به سیاستهای
نخس��توزیر رژیم صهیونیستی اقدام به برپایی تظاهرات
علیه وی کردهاند.

