آتشسوزی در متروی لندن

پنجشنبه  27مرداد 1401
وطنامروز شماره 3557

لونقل زیرزمینی این شهر را مختل کرد .همزمان بیش از ۷۰
روز گذشته آتشسوزی وسیع در محوطه ایستگاه متروی «پل لندن» ،خطوط حم 
آتشنشان برای مهار شعلههای آتش وارد عمل شدند .به گزارش تارنمای دیلیمیل ،اداره راهآهن انگلیس در توئیتی درباره علت این آتشسوزی
نوشت :آتش از یکی از زیرطاقهای راهآهن در این ایستگاه شعلهور شده است .بنا بر اعالم راهآهن انگلیس ۴ ،خط متروی لندن مسدود شد.

بینالملل

دور دنیا

رهبر جریان صدر به نشست گفتوگوهای ملی برای پایان بنبست سیاسی در عراق نرفت

روند افزایشی عصبانیت و نگرانی
آمریکاییها از انتخابات کنگره

صدر وحدت شکنی!

گروه بینالملل :در حالی که تمام گروههای سیاسی عراق اعم از
شیعه ،سنی و کرد خواستار پایان اختالفات در این کشور هستند
و دیروز هم در نشست گفتوگوهای ملی به درخواست مصطفی
الکاظمی ،نخستوزیر عراق شرکت کردند ،جریان صدر دوباره
ساز ناکوکزند و در بیانیهای اعالم کرد در این نشست شرکت
نکرده اس��ت .نشست سران سیاسی عراق در کاخ دولت بنا به
دعوت مصطفی الکاظمی ،نخستوزیر عراق برگزار شد.
این نشست با حضور سران چارچوب هماهنگی نیروهای
سیاس��ی شیعه ،فراکسیونهای س��نی و کرد و فائق زیدان،
رئیس شورای عالی قضایی عراق و جنین هنیس پالسخارت،
نماینده سازمان ملل در عراق آغاز شد .در این نشست که برای
جومرج سیاسی در عراق برگزار شد،
گفتوگو جهت حل هر 
تمام جریانهای سیاسی کرد ،شیعه و سنی شرکت کردند .در
این نشست افرادی نظیر الحلبوسی ،الكاظمی ،نوری المالکی،
عمار الحكيم ،فائق زيدان ،هادی العامری ،فؤاد حسين ،برهم
صالح ،حيدر العبادی ،فالح الفياض و قاسم األعرجی (مشاور

امنیت ملی عراق) شرکت کردند و شیخ خزعلی هم اعالم کرد
هادی العامری به نمایندگی از وی در این جلسه حضور دارد.
این نشست در شرایطی برگزار شد که قرار بود روز شنبه
هفته آینده به دستور مقتدا صدر تظاهرات بزرگی در میدان
التحریر بغداد برگزار ش��ود .چارچوب هماهنگی ش��یعی که
متش��کل از نیروهای مقاومت و شیعه عراق است ،بالفاصله
بعد از پیام صدر برای برگزاری این تجمع در بیانیهای اعالم
کرد گروههای ش��یعی هم برای حفظ کیان وطن و استقالل
عراق تظاهرات بزرگ برگزار خواهند کرد که همین مورد سبب
ش��د مقتدا صدر از تصمیم خود برای تظاهرات طرفدارانش
عقبنشینی کند و در بیانیهای اعالم کرد فعال قصد برگزاری
این راهپیمایی را ندارد.
عراق از سال گذشته و بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی
که مقتدا صدر در آن رتبه نخس��ت احزاب سیاسی را کسب
کرد دچار یک بحران بزرگ اس��ت .بلوک صدر ،حلبوس��ی و
بارزانی نتوانس��ت دولت تشکیل دهد و به همین علت صدر

طوالنیترین حکم حبس در عربستان ابالغ شد

 34سال حبس برای
روزنامه گاردین گزارش داد یک دانش��جوی عربس��تانی
دانشگاه لیدز انگلیس که برای تعطیالت به وطنش بازگشته
بود ،بابت داش��تن حس��اب کاربری در توئیتر و دنبال کردن
و بازانتش��ار مطالب مخالفان و فعاالن حقوق بشری منتقد،
توسط دادگاه عربستان به  ۳۴سال
زندان محکوم شده است! به گزارش
گاردین ،حکم مذکور از سوی دادگاه
ویژه به اصطالح تروریستی عربستان
چند هفته بعد از س��فر جو بایدن،
رئیسجمهور آمریکا به عربس��تان
سعودی صادر ش��ده است .پیشتر
فعاالن حقوق بشری عربستان هش��دار داده بودند این سفر
رئیسجمهور آمریکا میتواند باعث تشویق مقامات عربستان
برای سرکوبگری خود علیه مخالفان و فعاالن دموکراسیخواه
این کش��ور ش��ود .این پرونده همچنین به مثابه جدیدترین
نمونه از سیاستهای محمد بنسلمان ،ولیعهد عربستان در
راستای هدف گرفتن کاربران عربستانی منتقد فعال در توئیتر
در کمپین سرکوبگرانهاش علیه مخالفان ریاض است ،در حالی

دس��تور داد  73نماینده این جریان در مجلس استعفا کنند.
بعد از کنارهگیری صدریون از پارلمان ،کرسیهای بیشتری
به جریان چارچوب هماهنگی ش��یعه عراق رس��ید و آنها در
تصمیمی واحد «محمد شیاع السودانی» وزیر سابق تجارت
و صنایع عراق را به عنوان گزینه نهایی تصدی نخستوزیری
به مجلس معرفی کردند.
صدریه��ا بعد از این اتفاق دیدند که بازی سیاس��ت را
واگ��ذار کردهاند و به همین دلیل از ماه گذش��ته به صورت
ناگهانی برخی طرفداران این جریان تاکنون  ۲بار به پارلمان
هجوم بردهان��د و در مرتبه دوم تحصن نامحدود در مجلس
انجام دادند و صدر هم در یک سخنرانی اعالم کرد میخواهد
انقالب جدیدی در عراق شکل دهد تا دست فاسدان را کوتاه
کند! اختالفات سیاس��ی در حالی نفس عراق را گرفته است
که وضعیت اقتصادی این کشور از سال  2019تاکنون و بعد
الثوره التشرین (اعتراضات تشرینیها) بغرنج است و مردم با
مشکالت زیادی روبهرو هستند .در چند روز گذشته هم علی

عبداالمیر عالوی ،وزیر دارایی عراق ،استعفای خود را تقدیم
نخس��توزیر کرد .به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)،
عالوی در جلس��ه هیات دولت عراق استعفای خود را تقدیم
نخستوزیر کرد .مشکالت اقتصادی عراق چنان افزایش یافته
است که بهرغم افزایش منابع خزانه دولت به دلیل درآمدهای
غیرمنتظره ناشی از افزایش قیمت نفت ،بودجهای برای سال
 2022تصویب نشد ،به این معنی که نمیتوان بیشتر مازاد
را خرج کرد .فایننش��التایمز در گزارشی نوشته است صدر
مدتهاس��ت خود را خارج از دس��تگاه حاکم عراق میداند،
بهرغم اینکه جنبش او نقش��ی مهم در نظام سیاسی دارد .او
قبال ناآرامیهای مدنی را برانگیخته بود ،بویژه در سال 2016
که پیروانش به پارلمان و منطقه س��بز یورش بردند .برخی
تحلیلگران عراقی میگویند پایگاه حمایتی صدر تضعیف شده
است ،زیرا او با فساد عمومی مرتبط شده است که بسیاری از
مردم آن را عامل وضعیت وخیم خدمات عمومی میدانند .اما
برخی دیگر اشاره میکنند عوامل او در اکثر بخشهای کشور،
از جمله در کابینه ،شرکت نفت دولتی ،وزارتخانههای قدرتمند
و مقامات محلی پخش شدهاند .یکی از مقامات دولتی به عنوان
مثال به قانون هزینههای اضطراری که ماه ژوئن توسط پارلمان
تصویب شد ،اشاره کرد که توسط صدریها قبل از استعفای
آنها تصویب شد .این کشور  25تریلیون دینار عراقی (17.14
میلیارد دالر) از بودجه دولتی را به رفع نیازهای فوری مانند
غذا ،س��وخت و حقوق اختصاص داد .این مقام گفت ،دولت
همچنین  150هزار شغل مادامالعمر در بخش عمومی اضافه
شد که تا حد زیادی به نفع رایدهندگان صدری بود .بهرغم
اینکه صدریها حرف از مبارزه با فس��اد میزنند ،به بودجه
دولتی وابسته هس��تند .برخی مقامات خزانه دولت تخمین
میزنند جنبش صدر که برنامههای رفاه اجتماعی برای خود
را پیش میبرد که شامل یک نیروی شبهنظامی است ،هر ماه
به دهها میلی��ون دالر برای حفظ خود نیاز دارد .در مجموع
چند تحلیل برای اوضاع عراق وجود دارد .نخستین گزاره این
است که صدر میخواهد با بروز یک آنارشیسم کامل در عراق
یک دولت مقتدر مانند دوران نوری مالکی بر سر کار نیاید تا
او و بازوان سیاس��ی و نظامیاش و طرفداران دوآتشه وی هر
کاری که در عراق میخواهند انجام دهند که این فعالیتها
با وجود یک دولت مقتدر و قانونمند ش��اید انجام نشود ،زیرا
سال  2008نوری مالکی به دلیل عدم رعایت قوانین و بروز
آشوب توسط صدریها در بصره با صدر برخورد کرد .دومین
تحلیل این اس��ت که صدریها به همراه مصطفی الکاظمی
نقشهای به راه انداختهاند تا وضعیت عراق اینگونه ادامه یابد
تا هم صدر به فعالیتهای انقالبگونه خود ادامه دهد و هم
کاظمی در مسند نخستوزیری باقی بماند.

آلمان نماینده تشکیالت خودگردان فلسطین را احضار کرد

محمود عباس :اسرائیل  ۵۰هولوکاست انجام داده است

توئیت

که او همزمان از طریق یک صندوق ثروت حاکمیتی عربستان،
دارای سهامی به صورت غیرمستقیم در توئیتر است.
به گزارش روزنامه گاردین« ،س��لمی الشهاب»  ۳۴ساله،
مادر  ۲فرزند کوچک اس��ت .او ابت��دا به خاطر آنچه «جرم»
اس��تفاده از یک وبسایت اینترنتی
برای «ایجاد ناآرامی عمومی و بیثبات
کردن امنیت مدنی و ملی» اعالم شد،
به تحمل  ۳س��ال زندان محکوم شد
اما دادگاه تجدیدنظر عربس��تان روز
دوشنبه حکم جدید  ۳۴سال زندان و
 ۳۴سال ممنوعالسفر شدن را پس از
درخواست دادستان عمومی از دادگاه برای بررسی سایر جرائم
ادعایی مطرح شده علیه این زن صادر کرد .این در حالی است
که سلمی الشهاب در اینستاگرام تنها  ۱۵۹دنبالکننده دارد.
او در توصیف خودش نوشته است که یک متخصص بهداشت
دندان ،مدرس پزش��کی ،دانشجوی دکترا در دانشگاه لیدز و
اس��تاد دانشگاه شاهدخت نوره بنت عبدالرحمن ،و همسر و
مادر پسرانش ،نوح و آدم ،است.

دولت آلمان رئیس هیأت دیپلماتیک فلسطین در برلین را
برای اعتراض به اظهارات محمود عباس در مقایسه جنایات رژیم
صهیونیستی با «هولوکاست» احضار کرد .سخنگوی دولت آلمان
اعالم کرد صدراعظم این کشور دیروز چهارشنبه ( ۱۷آگوست)
رئیس هیأت دیپلماتیک فلسطین در
برلی��ن را برای اعت��راض به اظهارات
«محمود عباس» رئیس تش��کیالت
خودگردان فلس��طین در مقایس��ه
اقدامات رژیم صهیونیس��تی با آنچه
«هولوکاست» خوانده میشود ،احضار
کرد .به گزارش رویترز ،این سخنگو
در یک کنفرانس خبری در برلین مدعی ش��د برای ما ،دولت
و صدراعظم روش��ن است که آزار و اذیت و قتل سیستماتیک
 ۶میلیون یهودی اروپایی جنایتی بیمانند علیه بشریت است.
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در کنفرانس مطبوعاتی
سهشنبه در برلین قبول نکرد از رژیم صهیونیستی بابت حمله به
کاروان صهیونیستها در المپیک سال ۱۹۷۲مونیخ عذرخواهی
کند .وی گفت که از س��ال  ۱۹۷۴تا امروز رژیم صهیونیستی

 ۵۰هولوکاست در  ۵۰روستای فلسطین انجام داده و روزانه با
ارتش خود فلسطینیان را میکشد .رئیس تشکیالت خودگردان
فلسطین در عین حال افزود« :بس است دیگر! بیایید صلح کنیم
و امنیت و ثبات را برقرار سازیم» .این اظهارات وی ،عصبانیت
مقامات رژیم صهیونیستی را برانگیخت
ب ه نحوی که «یائیر الپید» نخستوزیر
موقت رژیم صهیونیس��تی با تحریف
تاریخ خواندن سخنان محمود عباس،
در حساب کاربری خود در شبکه توئیتر
مدعی شد« :صحبت تنها از یک لکه
ننگ اخالقی نیس��ت ،بلکه این دروغ
خیلی بزرگ تاریخ اس��ت» .نخستوزیر رژیم صهیونیستی در
ادامه اظهارات خود ادعا کرد در این حادثه  6میلیون یهودی تار
و مار شدند .سخنان محمود عباس همچنین واکنش «استیون
زیبرت» سفیر آلمان در اراضی اشغالی را در پی داشت .طبق
گزارش وبگاه «دنیاالوطن» ،سفیر آلمان این سخنان را «اشتباه»
و «نادرس��ت» توصیف کرد و گفت آلمان انکار بزرگی جنایت
نازیها را تأیید نخواهد کرد.

بررسی اظهارات جدید الهام علیاف درباره روند صلح قرهباغ

وضعیت ارامنه قرهباغ و چالشهای پیشرو
تحلیل

ادامه از صفحه اول

عملیاتی ش��دن این مورد ،تعارض
منافع آشکاری بین آذربایجان (و ترکیه) با ارمنستان و بویژه
جمهوری اسالمی ایران ایجاد خواهد کرد.
بهتر اس��ت مس��ؤوالن قبل از آن که کنشی شکل گرفته و
ایران را وادار به نشان دادن واکنش کنند ،در این باره شرایط
را خوب سنجیده و تصمیمات مناسب و قاطعی (بازدارنده)
داشته باشند .زمانبندی انتشار این تصویر (البته تخیلی) از
این نظر جالب اس��ت که یک روز پس از گفتوگوی تلفنی
رئیسجمهور ایران و نخستوزیر ارمنستان اتفاق افتاده است
که در آن رئیسجمهور ایران ،مخالفت خود با تغییر در مرزهای
منطقه را یک بار دیگر به صراحت اعالم کرد.
با توجه به اظهارات الهام علیاف ،رئیسجمهوری آذربایجان
درباره کریدور زنگزور که بر ایجاد آن تاکید دارد و در پشت
پرده دچار توهم روشنی شده و در حال نقشه کشیدن برای
تصرف و ضمیمه زنگزور (سیونیک ارمنستان) به خاک خود
است ،باید منتظر عکسالعمل بازیگران دخیل در این موضوع
بود .به نظر میرسد نیکول پاشینیان ،نخستوزیر ارمنستان
تمایلی به ایجاد این کریدور نداشته باشد و سعی در به تعویق
انداختن آن دارد تا شاید در آینده شرایط به نفع او و به ضرر
طرف آذربایجانیاش رقم بخورد .هر چند علیاف در این باره
معتقد اس��ت حتی گذر زمان هم به نفع آذربایجان خواهد
بود نه ارمنستان .افتتاح سرکنسولگری ایران در شهر کاپان
(نزدیک مرزهای ایران) در روزهای گذش��ته را هم میتوان
برای جلوگی��ری از تحرکات آذربایج��ان (و ترکیه) ارزیابی

ک��رد .همانطور ک��ه گفته
ش��د ،رئیسجمهور ایران در
گفتوگ��وی تلفن��یای که
با پاش��ینیان داش��ت ،گفته
اس��ت هیچگون��ه تغیی��ری
در ژئوپلیتی��ک منطق��ه را
نمیپذیریم و کریدور زنگزور
بدون اراده ای��ران نمیتواند
شکل بگیرد.
 -3مهمترین اظهارنظر علیاف به نظر میرس��د این باشد:
«ارامنه ساکن قرهباغ هیچ مزیت و امتیاز خاص دیگر چون رژیم
حقوقی یا استقالل نخواهند داشت .آنها مانند همه شهروندان
آذربایجان زندگی خواهند کرد و از حقوق آنها همانند حقوق
شهروندان آذربایجانی محافظت میشود».
مش��خص ش��دن وضعیت ارامنه قرهباغ به نظر میرسد
چالش��یترین موضوع بین  ۲کش��ور جمهوری آذربایجان و
ارمنستان بعد از اتمام بحران قرهباغ و مسائل کریدور زنگزور
باشد .رهبر حکیم انقالب اسالمی در زمان جنگ دوم قرهباغ
قاطعانه گفتند «قرهباغ خاک اس�لام است» .علیاف ،قرهباغ
و مس��ائل و مباحث آن را جزو مس��ائل داخل��ی آذربایجان
دانس��ته و گفته اس��ت هیچ ربطی به ارمنس��تان ندارد .در
مقابل« ،دیوید بابایان» مسؤول روابط خارجی منطقه مورد
مناقشه قرهباغ در این باره گفته است« :در واقع قرهباغ اصال
ارتباطی به اینکه بخشی از آذربایجان باشد ،ندارد ،چون در
آن صورت اصال قرهباغی وجود نخواهد داشت .عالوه بر این،

برای خود آرتس��اخ (قرهباغ)،
هر گونه وضعی��ت در داخل
جمهوری آذربایجان غیرقابل
قبول اس��ت .چطور میشود
یهودیها داخل آلمان نازی
وضعیت اداری -س��رزمینی
داشته باشند؟» در این ارتباط
خان��م «الریس��ا آالوردیان»
مدیر اجرایی سازمان «مقابله
با خودسری قضایی» در ارمنستان و از چهرههای شناخته شده
اجتماعی این کشور نظر جالب و نزدیکی به عقیده علیاف
داشته است« :ارمنیهای قرهباغ چارهای جز زندگی به عنوان
شهروند جمهوری آذربایجان ندارند».
سیران هایراپیان ،رئیس کمیسیون دائمی دفاع ،امنیت و
امور انتظامی مجلس جمهوری خودخوانده آرتساخ (قرهباغ)
گفت« :ما نه تنها ارتش دفاعی را منحل نخواهیم کرد ،بلکه
باید بگویم در راه تقویت و تجهیز بیشتر آن نیز تالش خواهیم
کرد» .این اظهارنظر با توجه به اینکه هیچ کشوری استقالل
قرهباغ را به رسمیت نشناخته و عضو سازمان ملل هم نیست و
مهمتر آنکه شورای امنیت سازمان ملل هم با صدور ۴قطعنامه
بر خروج از مناطق اشغال شده آذربایجان تاکید کرده است،
نمیتواند چندان ارزش داشته باشد اما شاید شاهد بیشتر شدن
تنشها میان طرفین درگیر باشیم.
اظهارنظرها نشان میدهد ارامنه قرهباغ حمایت ارمنستان
را از دست داده باشند و باید قرهباغ و ساکنان آن را همچون

اتباع آذربایجانی در نظر گرفت .اما مساله اساسی این است که
با توجه به خونریزیها و قتلعامهایی که در گذشته بین ارامنه
و آذریها قبل و بعد فروپاشی شوروی سابق اتفاق افتاده است،
آیا میتوان انتظار همزیستی مسالمتآمیز آن دو را داشت؟
تصاویر ویدیوئی که از ساکنان ارمنی منطقه قرهباغ در فضای
مجازی پخش شده است نشان میدهد ارمنیهایی که در حال
تخلیه خانه خود هستند ،رفتاری وندالیسمی از خود نشان داده
و خانه و امکاناتی را که در آن مناطق ایجاد کرده بودند آتش
زده و از بی��ن میبرند .حتی در تخریب و آتش زدن مراتع و
درختان منطقه قرهباغ هم کوتاهی نکردهاند .اما چرا صاحب
خانه ،خانه خود را آتش میزند؟ آیا غیر از این است که ارامنه
خود را در قرهباغ میهمانی غاصب میبینند!
 -4الهام عل��یاف از «عملیات قصاص» به عنوان یک اقدام
تنبیهی موقت یاد و با اشاره به حفظ توان نظامی آذربایجان
عنوان کرده نه تنها به دنبال جنگ نبوده ،بلکه خواهان صلح
اس��ت .در ارتباط با این عملیات ،علیاف ادعا میکند صدها
نیروی نظامی ارمنی از قرهباغ خارج ش��دهاند اما پاش��ینیان
ب��ا رد این موضوع گفت :ما در قرهباغ نیروی نظامی نداریم.
اظهارنظر علیاف مبنی بر اینکه خواهان صلح است با اعمال و
رفتارش که نقشهای با اضافه کردن خاک ارمنستان (سیونیک)
به نقشه آذربایجان منتشر میکند ،نه تنها همخوانی ندارد،
بلکه به نظر میرسد به دنبال جنگ باشد تا صلح .اینجاست
که باید به آقای علیاف گفت« :قسم حضرت عباسات را باور
کنیم یا دم خروس را؟»
* کارشناس ارشد مطالعات منطقهای

نظرسنجی جدید «هیل» نشان میدهد نزدیک به نیمی از
آمریکاییها از هر دو حزب اصلی این کشور ،از انتخابات میان
دورهای کنگره در سال « ۲۰۲۲عصبانی» هستند .تارنمای
هیل نوشت :دموکراتها و جمهوریخواهان به نسبتهای
نزدی��ک به هم در ابراز احساس��ات خود درب��اره انتخابات
میاندورهای کنگره در ماه نوامبر گفتهاند «تا حدی» یا «بسیار
زیاد» از این انتخابات خشمگین هستند .نتایج نظرسنجی
موسسه افکارسنجی مورنینگ کانسالت نیز که روز سهشنبه
منتشر شد ،حکایت از آن دارد  ۴۲درصد دموکراتها و ۴۱
درص��د جمهوریخواهان از انتخابات می��اندورهای کنگره
خشمگین هستند .همچنین در نظرسنجی اخیر مورنینگ
کانسالت ۶۱،درصد دموکراتها و ۴۹درصد جمهوریخواهان
گفتهاند تا حدی یا بسیار زیاد «نگران» انتخابات هستند۲۸ .
درصد دموکراتها و  ۲۷درصد جمهوریخواهان نیز گفتهاند
نسبت به انتخابات میاندورهای کنگره احساس بیتفاوتی
میکنند .نتایج این نظرس��نجی کمتر از  ۳ماه به انتخابات
میاندورهای آمریکا در  ۸نوامبر منتشر شده است و انتظار
م��یرود دموکراتها به دلیل کاهش محبوبیت جو بایدن،
رئیسجمهوری دموکرات آمریکا با دردس��ر مواجه ش��وند.
گزارش بهبود وضعیت اش��تغال در ماه جوالی ،جمعآوری
کمکهای مالی باال از سوی تعدادی از نامزدهای دموکرات
سنا و تصویب قانون کاهش تورم بتازگی شانس دموکراتها
را در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره افزایش داده است.

ادامه دردسرهای ترامپ پس از کشف
اسناد طبقهبندیشده توسط افبیآی

کارشناسان آمریکایی معتقدند اگر وزارت دادگستری قصد
پیگیری حقوقی پرونده ترامپ را داشته باشد ،ادعای ترامپ
مبنی بر از طبقهبندی خارج بودن اسناد کشف شده توسط
افبیآی ،دفاعیه محدودی برای او ایجاد میکند .گروهی از
کارشناسان در مصاحبه با نشریه هیل اظهار کردند ترامپ
مانند هر رئیسجمهور دیگری قدرت کافی برای از طبقهبندی
خارج کردن اسناد را دارد اما این قدرت زیاد این اجازه را به او
نخواهد داد تا انبوهی از اسناد ریاستجمهوری را در خانهاش
نگه دارد .این در حالی اس��ت که  ۲روز پیش دونالد ترامپ،
رئیسجمهور سابق آمریکا از افبیآی خواست اسنادی را که
از عمارتش در فلوریدا برده است ،بازگرداند.

کرهشمالی  ۲موشک کروز آزمایش کرد

مناب��ع ارتش کرهجنوبی اعالم کردند کره ش��مالی ۲
موش��ک کروز را اوایل دیروز (چهارشنبه) به وقت محلی
از ش��هر س��احلی «اونچون» واقع در غرب این کشور به
سوی دریا شلیک کرد .به گزارش رویترز ،یک منبع ارتش
کرهجنوبی به جزئیاتی درباره ارتفاع یا دامنه  ۲موش��ک
پرتاب ش��ده از سوی کرهشمالی اشاره نکرد و تنها درباره
شلیک  ۲موشک کروز از شهر ساحلی غربی کره شمالی
خبر داد .این پرتابهای موشکی اندکی پس از آغاز رزمایش
مش��ترک  ۴روزه آمریکا و کرهجنوبی روز گذشته جهت
آمادگی برای آموزش میدانی «اولش��ی فریدم شیلد» که
قرار است از  ۲۲آگوست تا اول سپتامبر انجام شود ،اتفاق
افتاد .همزمان «یون سوک یول» دیروز در کنفرانس خبری
پس از  ۱۰۰روز از شروع ریاستجمهوری در کرهجنوبی،
بار دیگر اعالم کرد خواستار تامین کمک اقتصادی به کره
شمالی در صورت پایان دادن این کشور به توسعه سالحهای
هستهای و توافق برای آغاز خلع سالح اتمی است.

کارزار انتخاباتی «لوال داسیلوا»
آغاز شد

لوال داسیلوا ،رئیسجمهور اسبق برزیل که با توطئههای
خارجی مدتی از سیاس��ت در این کشور به حاشیه رانده
شده بود ،در شهر سائوپائولوی این کشور ،کارزار تبلیغاتی
خود را برای انتخابات ریاس��تجمهوری رسما آغاز کرد.
ژائیر بولسونارو ،رئیسجمهور راستگرای افراطی برزیل
و لوئیس ایناسیو لوال داس��یلوا ،رقیب چپگرای او ،روز
سهشنبه کارزار انتخاباتی خود را بهطور رسمی آغاز کردند
تا دوقطبیترین انتخابات برزیل طی چندین دهه اخیر وارد
مرحلهای دیگر شود« .خبرگزاری افه» نوشته است لوال
داسیلوای 76ساله که  9سال از رقیب خود بزرگتر است،
کارزار انتخاباتی خود را کنار دروازه کارخانه فولکسواگن
در منطقه صنعتی سائو برناردو کامپوس ،حومه سائوپولو
آغ��از کرد؛ جایی ک��ه او در ده��ه  1970رهبر اتحادیه
کارگری ش��د و بهرغم سرکوب حکومت دیکتاتوری آن
زمان برزیل برای افزایش دس��تمزد کارگران مبارزه کرد.
بر اس��اس آخرین نظرسنجی مؤسس��ه ایپک (،)Ipec
«لوئیس ایناس��یو لوال داسیلوا» رئیسجمهوری پیشین
برزیل با کس��ب  44درصد آرا ،گزینه اصلی پیروزی در
انتخابات ریاستجمهوری دوم اکتبر (دهم مهرماه) است.
به این ترتیب ،داسیلوا بهعنوان رهبر سابق اتحادیه کارگری
برزیل که سکان ریاستجمهوری این کشور بین سالهای
 2003تا  2010را بهعهده داشت 12 ،درصد از رقیب خود
«ژائیر بولسونارو» رئیسجمهوری فعلی برزیل جلوتر است.
با کاهش عرضه گاز از روسیه

آلمان تعطیلی  ۳نیروگا ه هستهای خود
را به تعویق میاندازد

در پی کاهش عرضه گاز از س��وی روسیه به کشورهای
اروپایی ،آلمان تعطیلی  ۳نیروگاه هستهای خود را به تعویق
میان��دازد .روزنامه والاس��تریت ژورن��ال به نقل از چند
منبع ناشناس دولتی آلمان نوشت دولت اوالف شولتس،
صدراعظم آلمان هنوز به صورت رسمی تصمیم به تعویق
تعطیلی نیروگاههای هستهای خود نگرفته و احتماال این
اقدام به موافقت پارلمان این کشور هم نیاز خواهد داشت.
برلین ت��ا زمانی که ارزیابیاش از نیازهای خود در حوزه
انرژی در هفتههای آتی تمام نشده ،درباره تعطیلی این
 ۳نیروگاه اتمی  -که آخرین نیروگاههای هستهای فعال
آلمان هستند -تصمیم نخواهد گرفت اما با توجه به اینکه
در حال حاضر خط لوله انتقال گاز «نورداستریم یک» تنها
با  ۲۰درصد ظرفیتش در حال انتقال گاز از روسیه به آلمان
است ،مقامات آلمانی معتقدند تامین انرژی مورد نیاز آلمان
بدون بهرهگیری از نیروگاههای هستهای غیرممکن است.

