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رویاهایبربادرفتهنتانیاهو
بر خالف انتظار نتانیاهو ،رخــدادهــای چند روز
گذشته در قدس که یک بار دیگر حوادث انتفاضه
های گذشته را برای مردم فلسطین و جهان تداعی
کرد ،نشان داد که تازه ماجرا در فلسطین شروع
شده است و شکالت های این رژیم در باز کردن در
مسجداالقصیوحرمابراهیمیبهروینمازگزاران
جلوی مــوج جدید جنبش اعتراضی را نخواهد
گرفت .اقدامات تحریک آمیزی که صهیونیست
های افراطی چه با حمله به منازل فلسطینی ها و
چهباقطعکردنبلندگویمسجداالقصی مرتکب
شدند نه تنها با واکنش خشمگینانه مردم قدس
بلکه با همبستگی مردم کرانه باختری و نوار غزه و
به خصوص فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی
 1948موسوم به اسرائیل مواجه شد و فضایی را
پدید آورد که رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی
سفر از پیش اعالم شده خود را به آمریکا لغو کرد .از
همه مهم تر این که در حالی که نتانیاهو سعی می
کرد با توسل به پروژه ایران هراسی و قدرت نمایی
در برابر ایران رقبا و دشمنان ایران را به سمت خود
جذبکندوخودراتکیهگاهآنهاقراردهدامااکنون
بادریافتپاسخهایکوبندهازسویایران وجریان
مقاومتهمهرویاهایشرابربادرفتهمیبیندزیرااوال
برایهمهازجملهایندستهازکشورهامشخصشد
کهرژیمصهیونیستیبرخالفچنگودنداننشان
دادن در عمل قدرت و توان دفاع از خود را ندارد ،
چه برسد به این که تکیه گاهی برای دیگران باشد.
افزون بر این،خیلی از این کشورها با اعمال فشار و
زورسرنیزهدولتترامپدرمسیرعادیسازیروابط
بارژیمصهیونیستیبدونحلمسئلهفلسطینگام
گذاشته بودند اما اکنون نه دولت ترامپی بر سر کار
است و نه فلسطین از نقشه خاورمیانه حذف شده
است.حاالبرخی از این کشورها نه تنها در روزهای
اخیر نشانه هایی از دلسردی را برای ادامه عادی
سازی روابط با این رژیم  ،بلکه برای باز کردن باب
گفت وگو با ایران بروز داده اند  ،این در حالی است
که همه سیاست منطقه ای نتانیاهو بر مبنای ایران
هراسیبستهشدهاستوبیتردیدشکستسیاست
خارجینتانیاهوعواقبوپیامدهایداخلیهمبرای
ویخواهدداشتکهبهدلیلارتکابچندینپرونده
فسادمالیدریکقدمیزندانقرارداردوطیچند
سال اخیر با ماجراجویی در خارج تالش کرده بود
راهی برای باقی ماندن در قدرت بیابد تا با استفاده
ازمصونیتنخستوزیریاززندانرهایییابد.
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ادامه اعتراضات به قتل یک مرد سیاه پوست با
گلوله پلیس در شهر الیزابت در ایالت کارولینای
شمالی آمریکا /گتی ایمیجز

خبر آخر

31کشتهدرپیتنشمرزیمیان
قرقیزستانوتاجیکستان
نیروهای مرزی قرقیزستان و تاجیکستان به دلیل
تــاش طــرف تاجیک بــرای نصب دوربــیـنهــای
مداربسته روی دکلهای انتقال برق در نزدیکی
تاسیسات آب و اقدام نیروهای قرقیزستان برای
برداشتن این دکلها با یکدیگر درگیر شدند.به
گــزارش شبکه خبر،وزارت بهداشت قرقیزستان
اعــام کرد که در این درگیریها  31غیرنظامی
کشته و  ۱۳۴تن دیگر زخمی شدند.پیش از این،
وزیــران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان با
برقراریآتشبسگستردهدرمرزهایبیندوکشور
بهتوافقرسیدند.سازمانمللمتحدنیزضمنابراز
نگرانی از درگیریهای مرزی بین تاجیکستان و
قرقیزستان،ازاعالمآتشبسبیندوطرفاستقبال
کرد.سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور
خارجه ایران نیز در واکنش به در گیری های مرزی
بینتاجیکستانوقرقیزستانبیانکرد :ضمنتقدیر
از تدابیر عاجل سران دو کشور که منجر به توقف
این درگیری ها شده است ،اطمینان داریم ادامه
مذاکرات دو کشور منتهی به حل و فصل مسالمت
آمیزهرگونهاختالفمرزیخواهدشد.

کابوسجدیدنتانیاهو

نخستوزیررژیمصهیونیستیهنگامبازدیدازصحنهحادثهرخدادهدرشمال
فلسطیناشغالیکهدستکم 44کشتهوصدهامجروحبهجاگذاشت«،هو»
شدوبهسمتشبطریپرتابکردند

شــریــفــی -چــالــش هـــای بنیامین
نــتــانــیــاهــو ،نــخــســت وزیـــــر رژیـــم
صهیونیستی ،در حالی کــه پــس از
برگزاری چهار دور انتخابات پارلمانی
(کنست) همچنان موفق به تشکیل
دولــت نشده ،تمامی نــدارد .در کنار
بـــرگـــزاری جــلــســات دادگـــــاه بــرای
رسیدگی به مــوارد اتهامی نتانیاهو
و شکست وی در تشکیل دولــت
ائتالفی ،حاال مرگ ده ها یهودی در
یک مراسم مذهبی ،به دردســر هفته
هایاخیرنخستوزیراسرائیلافزوده
است .پنجشنبه شب در جریان جشن
مذهبی ساالنه یهودیان ارتدوکس
(شاخه حسیدی) به نام «لگ بعومر»
درکوه« ِمرون»دستکم 44نفرکشته
و  150نفر زخمی شدند .آخر هفته
گذشته ،هـــزاران نفر از شهروندان

رژیم صهیونیستی ،با نادیده گرفتن
هشدارهای مقامهای بهداشتی به
دلیل شیوع بیماری کووید  ،۱۹برای
شرکت در مراسم مذهبی ساالنه در
زیارتگاهی که قدمت آن به قرن دوم
برمیگردد ،به پای کوه مرون رفتند.
مقامهای اسرائیلی تنها به  ۱۰هزار
نفر اجازه شرکت در این مراسم را داده
بودند اما بیش از  ۱۰۰هزار نفر در آن
حضور یافتند .بر اثر ازدحــام بیش از
حــد جمعیت بخشی از سالن محل
بــرگــزاری جشن فــروریــخــت و مــردم
سراسیمه برای خروج از یک راه باریک
دچار خفگی شدند یا زیر دست و پا له
شدند .یک شاهد عینی به هاآرتص
گفته اســت« :در چشم به هم زدنی
اتفاقافتاد؛مردمهمینطورزمینمی
افتادند و همدیگر را لگد می کردند.

وحشتناک بــود ».بنیامین نتانیاهو،
نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این
حادثه در صفحه توییتر خود از «فاجعه
ای بزرگ» سخن گفت.او دیروز هنگام
بازدید از محل این حادثه مرگبار  ،از
سوی افــراد حاضر در آن جا هو شد و
به سمتش بطری پرتاب کردند.این

بزرگترین مراسم مذهبی بود که پس
از واکسیناسیون جمعیت اسرائیل
علیه بیماری کرونا برگزار میشد.
با ایــن حــال ،دکتر «ش ــارون الــروی-
پریس» سرپرست بهداشت عمومی
این وزارتخانه به کانال  ۱۳گفته بود:
«در مجموع  ۳۵درصد اسرائیلی ها

هنوز واکسینه نشده اند و این وضعیت
ناامن اســت ».این بــدان معناست که
عالوهبرکشتهشدگانمراسمیهودیان
حسیدی،شیوعکرونانیزدراینمنطقه
به زودی نمایان خواهد شدِ .مرون در
نزدیکی مرز لبنان قرار دارد و بخشی
از سرزمینهای اشغالی محسوب
میشود .آرامگاه شمعون بار یوحای،
خاخام قــرن اول در اسرائیل قدیم
در ایــن منطقه قــرار دارد و یهودیان
ارتدوکس هر سال برای زیارت آن به
مرونمیآیندوجشنمیگیرند.فرقه
یهودیان حسیدی در قرن دوازدهــم
میالدیدراروپاظهورپیداکرد وامروز
شمارشان به صدها هزار نفر میرسد
که در بسیاری از کشورهای جهان
پراکندهاند و بر یهودیان داخل و خارج
سرزمینهایاشغالینیزتأثیرفراوانی
دارند .حسیدیها به لحاظ اعتقادی و
مناسکدینیتفاوتچندانیبایهودیان
ارتدوکس افراطی (حریدی) ندارند
و نقطه تمایزشان تأکید بر موسیقی
و رقــص ،به عنوان بخشی از عبادات
و پایبندی به اصل لذت و سعادت ،به
عنوانبخشیازعقایداست.
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تیتر یک «لوفیگارو»«شهرها ،حومه شهرها و
مناطق روستایی ،انتخاب جدید فرانسوی
ها»«با [وجــود] قرنطینه و دورکــاری ،خانواده
ها بیشتر به سمت حومه شهرهای بــزرگ و
شهرهای متوسط   جذب می شوند و این به ضرر
مراکز کالن شهرهاست»

نمای روز

آمریکا :حقنداریداز روسیه سالح بخرید!
«آنتونیبلینکن»دراظهاراتیمداخلهجویانهدرامورداخلیوامنیتملیکشورهایدیگر
دربارهخریدتسلیحاتروسیبهآنهاهشدارداد
وزیر خارجه آمریکا در راستای رویکرد مداخله گرایانه
واشنگتن در امور داخلی و امنیت ملی دیگر کشورها،
دربــاره خرید تسلیحات روسی به آن ها هشدار داد و
خواست تا از انجام هرگونه خرید جدید تسلیحاتی از
روسیه اجتناب کنند ،زیرا در غیر این صورت با تحریم
های آمریکا مواجه خواهند شد«.آنتونی بلینکن» طی
اظهاراتی آنالین در «مرکز مطبوعات خارجی» گفت:
«ترکیه و سایر کشورهای متحد آمریکا باید از خرید
هرگونه تسلیحات روسی از جمله سامانه پدافندی
اس 400 -اجتناب کنند».وزیر خارجه آمریکا تاکید
کرد« :خرید سامانه اس ،400 -فناوری و نیروهای
آمریکاومتحدانمانرابهخطرمیاندازد
و این اقدام باعث درآمدزایی ،دسترسی
و نفوذ روسیه می شود ،هر تراکنشی در
اینزمینهمیتواندموضوعقانونتحریم
کاتسا باشد ».قانون کاتسا که در اوت
 2017بهامضای«دونالدترامپ»رئیس
جمهوروقتآمریکارسید،کشورهاییرا
کهقراردادهایخریدتسلیحاتیعمدهبا
روسیه امضا کنند  ،مشمول تحریم های
آمریکا می داند.در چند سال اخیر تنش
میان آمریکا و ترکیه و نیز فشارهای آمریکا علیه هند
برسر خرید سامانه روسی اس 400 -افزایش یافته
و واشنگتن هشدار داده در صورتی که این دو کشور
سامانههایاس 400-راتحویلبگیرند،باتحریمهای
آمریکا مواجه خواهند شد.دولت «جو بایدن» همان
موضع دولت ترامپ را در این زمینه اتخاذ کرده است.
رویکرد مداخله جویانه و تهدید گرانه دولت آمریکا
با حمایت کامل کنگره این کشور همراه شده است.
براساس قوانین کنونی آمریکا ،اگر کشوری با روسیه
روابــط نظامی یا اطالعاتی داشته باشد ،می تواند
شامل تحریم های آمریکا قرار گیرد.در این زمینه،
واشنگتنبهتحریمصنایعدفاعیترکیهومقاماتارشد
دفاعی این کشور پرداخته و تهدید کرده در صورت
عملی شدن خرید سامانه موشکی اس 400 -توسط
هند از روسیه ،ادامه همکاری نظامی هند و آمریکا با

مشکل روبه رو خواهد شد.به رغم فشارهای شدید
واشنگتن  ،آنکارا و دهلی نو بر تداوم روابط تسلیحاتی
با روسیه تاکید کرده و تسلیم فشارهای آمریکا نشده
اند«.سرگئی الوروف» وزیــر خارجه روسیه معتقد
است که تحریم های آمریکا علیه ترکیه به دلیل خرید
سامانه موشکی اس ،400 -موجب افزایش اعتبار و
وجهه واشنگتن در عرصه همکاری های فنی و نظامی
نخواهدشد.آمریکادرراستایسیاستهایزورمدارانه
خود برای پیشبرد اهداف خارجی و گسترش سلطه
اش ،آشکارا رویکرد تهدید و تحریم دیگر کشورها را در
پیش گرفته است.یکی از مظاهر آشکار این رویکرد،
تعیین تکلیف برای متحدان یا شرکای
واشنگتندرزمینهمسائلدفاعی،امنیتی
و تسلیحاتی است .در حالی که مسئله
خرید تسلیحات از جمله اموری است که
در چارچوب حاکمیت ملی و امنیت ملی
هر کشور قرار دارد و دخالت دراین زمینه
به مثابه نقض آشکار حاکمیت کشورها و
مداخلهدرامورداخلیآنهامحسوبمی
شود«.ایوان تیموفیو» کارشناس روس و
عضو شورای روابط بین الملل روسیه با
اشارهبهاینکهآمریکادرموضوعسامانهموشکیاس-
 400قادرنخواهدبودترکیهراقانعکند،گفت«:آمریکا
برای جایگزینی این سامانه موشکی هیچ پیشنهادی
نیز نداده است».به نظر می رسد ،یکی از دالیل اصلی
اتخاذ این رویکرد تهدیدگرانه از سوی واشنگتن علیه
کشورهایی که مبادرت به خرید تسلیحات روسی می
کنند ،نگرانی واشنگتن از موفقیت مسکو در بازار بین
المللی تسلیحات است.در واقع آمریکا که اکنون مقام
اول جهانی در زمینه صادرات تسلیحات را در اختیار
دارد ،خواهان بیرون راندن روسیه به عنوان دومین
صــادر کننده سالح از بــازار تسلیحاتی اســت .اما به
رغم تالش های گسترده آمریکا در این زمینه ،روسیه
همچنان توانسته سهم خود را در این زمینه حفظ کند
و حتی به مشتری های تسلیحاتی سنتی آمریکا مانند
ترکیه،اماراتوعربستانسعودینیزسالحبفروشد  .
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فازجدیدعادیسازیروابط

شرکت «مبادله پترولیوم» ابوظبی بر آن است
با پرداخت مبلغی حــدود یک میلیارد و 100
میلیون دالر ۲۲،درصد از سهام مربوط به میدان
گازی «تامارا»ی اسرائیل را خریداری کند .به
گزارش نشریههای اسرائیلی ،این بزرگ ترین
معامل ه تجاری میان دو طرف پس از عادیسازی
مناسبات در ســال گذشته اســت .اسرائیل و
امارات ،در سال  ۲۰۲۰و به میانجی گری دولت
سابق آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ،
در چارچوب «پیمان ابراهیم» مناسبات خود را
عادیوروابطدیپلماتیکراآغازکردند.گسترش
همکاریهای بازرگانی ،اقتصادی و فرهنگی

نیز بخشی از ایــن توافق بــود .شرکت حفاری
اسرائیلی «دلــک دریلینگ» این میزان سهام
را در اختیار شرکت یاد شده متعلق به امارات
متحده عربی قرار داده است .گفته میشود که
توافق بین شرکت «مبادله پترولیوم» ابوظبی
با شرکت «دلــک دریلینگ» اسرائیل احتماال
بزرگترین توافق تجاری بین امــارات و رژیم
صهیونیستی است .میدان گازی تامارا در سال
 ۲۰۰۹شناسایی شــد .ایــن میدان گــازی در
مناطقمتعلقبهاسرائیلدردریایمدیترانهواقع
شده است .به گزارش دویچه وله ،بهرهبرداری
از این میدان گــازی از سال  ۲۰۱۳آغــاز شد.

محدودیت ۴۰یوروییهدیهبرایتمامکارکنانواتیکاناعمالمیشود

فرمان ضد فساد پاپ!

پــاپ فرانسیس ،رهــبــر کاتولیکهای
جهان با صــدور فرمانی اعــام اطالعات
کامل مالی برای مدیران واتیکان از جمله
کاردینا لها را اجباری کــرد .طبق این
فــرمــان هیچ فــردی نمیتواند هدایای
شخصی بــه ارزش بیش از  ۴۰یــورو را
بپذیرد.این فرمان در پی قانون دیگر
پاپ در ماه می گذشته بود که در آن رهبر
کاتولیکهای جهان قوانین مربوط به
قــراردادهــای خرید تدارکات واتیکان را
سختگیرانهتر کرد.هدیه دادن در میان
روحانیون کاتولیک در سا لهای اخیر
چندین رسوایی بهبار آورده است.طبق
تحقیق صــورت گرفته در ســال ۲۰۱۹
از سوی کلیسای ایــاالت متحده ،اسقف
مایکل جــی .برانسفیلد از ویرجینیای
غربی در طول بیش از یک دهه چکهای
شخصی به مبلغی حدود  ۳۵۰هزار دالر
را برای ۱۴۰روحانی از جمله دو کاردینال
آمریکایی ارسال کرده بود.وی از بودجه
محلی کلیسا برای بازپرداختها استفاده
کرد .تحقیقات او را مسئول آزار جنسی
بــزرگ ســاالن و سوءاستفاد ههای مالی
معرفی کرد .با این حال وی هرگونه تخلفی
را انکار کرد.یکی از کاردینالهای واتیکان
کهازبرانسفیلدهدایاییدریافتکردهبود،
پول را پس داد و دیگری گفت که آنها را به
موسسات خیریه داده است.گزارش سال

استفاده از این میدان گازی ،نخستین گام جدی
رژیم اسرائیل در تامین نیازهای انرژی خود بود.
میدان گــازی تامارا در حــدود  ۹۰کیلومتری
غرب بندر حیفا و منابع گازی این میدان در عمق
 ۱۷۰۰متری قرار دارد .بر اساس ارزیابیهای
تایید شده ،این میدان گازی حدود ۳۰۰میلیارد
مترمکعب گاز طبیعی و حدود  ۱۴میلیون بشکه
میعانات گازی دارد .بر اساس گزارشی از روزنامه
اسرائیلی جروزالم پست ،شش شرکت سهام این
میدان گازی را در اختیار دارند .شرکت آمریکایی
و اسرائیلی «اسرامکو» با در اختیار داشتن بیش از
 ۲۸درصد ،بزرگترینسهامداراینمیدانگازی

گذشته واتیکان نیز نشان داد که تئودور
مککاریک،کاردینالسابقایاالتمتحده
دههها بهطور مرتب به روحانیون همکار
از جمله مقامات واتیکان هدایای نقدی
میداد.مک کاریک در سال  ۲۰۱۹پس
از آن که تحقیقات او را در سوءاستفاده
جنسی از خــردســاالن و ب ــزرگ ســاالن
مقصر شناخت ،اخــراج شد.محدودیت
 ۴۰یــورویــی هدیه بــرای تمام کارکنان
واتیکان در هر سطحی و مدیران اعم از
روحانی یا غیر روحانی اعمال میشود.
طبق این فرمان ،مدیران باید در زمان
انتصاب و هر دو سال پس از آن اطالعات
مالی خود را اعالم کنند.بر اساس قانون
جدید ،کارکنان واتیکان نمیتوانند از
گریزگا ههای مالیاتی استفاده کنند یا
از امــاک و مستغالت بهدست آمــده از
طریق فعالیتهای غیرقانونی برخوردار
شوند.آ نها همچنین باید اعــام کنند
حتی از طریق شخص ثالث ،سرمایه یا
سهام شرکتهایی را که در معرض خطر
بــاالی پــول شویی قــرار دارنــد در اختیار
ندارند.آ نها نمیتوانند سهام یا منافع
دیگری در شرکتهایی داشته باشند که
سیاستهای آ نهــا مغایر با آمــوز ههــای
اجتماعی کلیساست .این موضوع اشاره
به شرکتهای دارویی و شرکتهایی است
که به محیط زیست آسیب میرسانند.

است .شرکت شورون نیز  ۲۵درصد سهام این
میدان را در اختیار دارد .باید یادآور شد که این
شرکت ،عمال به عنوان شرکت عامل ،مسئول
بهرهبرداری از این میدان گازی است .شرکت
دلک دریلینگ نیز  ۲۲درصد سهام را در اختیار
داشته اســت .بقیه سهام این میدان گــازی در
اختیار شرکتهای «تامارا پترولیوم» و یکی دو
شرکت کوچکتر است.

نخستین سخنرانی «جو بایدن» رئیس جمهوری
آمریکا در صد روز نخست کــاری در نشست
مشترک کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی.
هنگامى كه بايدن سخنانش را در كنگره آغاز
كرد ،بايد رئيس مجلس نمايندگان و معاون خود
را كه در جايگاه بودند ،خطاب قرار مى داد واز
آن جا كه هر دو زن بودند  ،گفت  :خانم رئيس،
خانم معاون.سپس گفت :من نخستين رئيس
جمهور آمريكا هستم كه روسای جلسه را اين
چنين خطاب مى كنم.

چهره روز

رنــگ زدن روی نقاشی دیـــواری از «الکسی
ناوالنی» رهبر اپوزیسیون زندانی حکومت
روسیه در شهر «سنت پترز بورگ» /رویترز

کارتون روز

قب ً
ال :ویروس کرونا ساختگی است .تغییرات آب
و هوایی هم ساختگی است.اینک :فقط بیش از
 ۵۷۴هزار نفر در آمریکا جان باخته اند و بحران
های آب و هوایی هم آشکار است

