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جهاننما

نتانیاهو :شاهد بزرگترینتقلب
انتخاباتیهستیم!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ائتالف احزاب
مخالف برای تشکیل دولت تغییر که به  ۱۲سال
قبضه قدرت توســط وی پایان میدهد تاخت .به
گزارش روســیاالیوم ،بنیامنین نتانیاهو ،نخست
وزیر رژیم صهیونیستی یکشنبه گفت که ائتالف
دولتی جدید نتیجه بزرگترین تقلب انتخاباتی در
تاریخدموکراسیاست.ویخطاببهاعضایحزب
لیکود در آغاز جلســه پارلمانی این حزب افزود ما
شــاهد بزرگترین تقلب انتخاباتی در طول تاریخ
اسرائیل و حتی تاریخ دموکراسی هستیم.
وی به اظهارات نفتالی بنت رهبر حزب یمینا
که گفته بود با یائیــر الپید ،حزب حزب عشآتید
(آیندهای هســت) ائتالف نمیکند اشاره کرد و
گفت :مردم این گونه احساس میکنند که فریب
داده شــدهاند آنها مقاومت میکنند و ســکوت
درست نیســت .الپید و بنت چهارشنبه گذشته
از توافق برای تشــکیل دولت ائتالفی از  ۸حزب
مختلف سیاســی خبر دادند که در صورت کسب
رای کنســت به  ۱۲سال نخســت وزیری پیاپی
نتانیاهو پایان میدهد .نتانیاهو همچنین دولت
جدید را تهدید کرده و گفت :مــن و همپیمانانم
در لیکود به شدت با تشــکیل این دولت متقلب
مخالفیم و حتی اگر تشــکیل هم شود با سرعت
زیادی برکنارش خواهیم کــرد .وی گفت دولت
تغیی کــه اردوگاه مخالف درصدد تشــکیل آن
اســت قادر به تضمین منافع دولت یهود نخواهد
بود .نتانیاهو تأکید کرد که دولت بعدی یک دولت
چپ گرای بسیارخطرناک و مبتنی بر حمایت از
تروریسم است که تهدیدی برای اسرائیل به شمار
میرودومتعهدشدکهاگرشکلبگیردآنرابرکنار
خواهد کرد.
نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی گفت که
یک دولت چپگرا قادر به مقابله با خطرات ناشی از
نوارغزهیاتصمیماتدادگاهکیفریبینالمللعلیه
اسرائیل نیست و نمیتواند مانع دستیابی ایران به
زرادخانه هسته ای شود .نتانیاهو از اعضای احزاب
راست گرای یمینا و امید جدید خواست مواضع او
را تایید کرده و رای مخالف به دولت جدید بدهند.
اوگفت:کسی که از راستگراها باشد به دولت چپگرا
رأی نمی دهد و کسی که به یک دولت چپگرا رأی
می دهد از راســتگراها نیست .نخست وزیر فعلی
رژیم صهیونیستی به اظهارات اخیر رئیس شاباک
و اتهامات علیه خود مبنی بر تحریک نمایندگان
متعلق به اردوگاه تغییر در کنست اشاره و تأکید
کرد که وی و خانوادهاش هدف اقدامات تحریک
آمیز بیشتری از جمله تهدید به ترور او و نزدیکانش
هستند در حالی که رسانههای چپگرا حتی یک
کلمــه از این موضــوع حرف نمیزننــد .ائتالف
دولتی الپید و بنت نیازمند  ۶۱رای موافق از سوی
نمایندگان کنست برای تایید است.

داعش مرگ رهبر بوکوحرام را
تاییدکرد

گروه تروریســتی داعش در غرب آفریقا در
یک فایل صوتی مرگ ابوبکر شیکاو ،رهبر گروه
بوکوحــرام در نیجریه را تایید کــرد .به گزارش
تایمز ،شخصی که ادعا کرد ابومصعب البرناوی،
رهبر به اصطالح والیت آفریقای غربی وابسته به
داعش است ،در این فایل صوتی گفت که شیکاو
هجدهم ماه مه در پی انفجار یک وسیله انفجاری
زمانی که نیروهای بوکوحــرام در نبرد با داعش
بودند کشته شد .دو تن از کسانی که گفته میشود
البرناوی را میشناسند در گفتگو با رویترز تأیید
کردند که صدای ضبط شده به رهبر گروه داعش
در غرب آفریقا تعلــق دارد .پیشــتر مقامهای
اطالعاتی نیجریــه گفته بودند کــه رهبر گروه
شبه نظامی بوکوحرام در پی باال گرفتن درگیری
بین شبه نظامیان تحت امرش با تروریستهای
وابسته به داعش یا کشــته و یا به شدت زخمی
شــده اســت .با این حال یک مقام بوکوحرام در
ایالت بورنو ادعاهای مطرح شــده درباره ابوبکر
شــیکاو را رد کرده و آن را جدیدتریــن مورد از
ادعاهای غلط ســرویسهای اطالعاتی درباره
از بین رفتن این رهبر تروریســت خوانده بود .با
مرگ رهبر گروه تروریســتی بوکوحرام داعش
در اســتان آفریقای غربی همچنیــن به ذخایر
تســلیحات ،مهمات و غنائم شــیکاو دسترسی
خواهد یافت.

جهان 5

کاماال هریس در اولین سفر خارجی خود وارد گواتماال و مکزیک شد؛

برقراری انضباط درمرزهایجنوبیآمریکا

فرشاد گلزاری

از قدیماالیام تاکنون ،جغرافیای
آمریکای جنوبی که برخی به اشتباه
به آن آمریکای التیــن میگویند،
یکی از محیطهایی بوده که ساختار
سیاســی و امنیتی ایاالت متحده
به شــدت بر آن متمرکز بوده است.
اگر بگوییم که واشنگتن این منطقه
را حســاسترین حلقــه امنیتی و
همچنین مهمترین حیاط خلوتش
قلمداد میکند ،گزافــه نگفتهایم؛
چراکه کشورهای حاضر در آمریکای
جنوبی مانند مکزیــک ،گواتماال،
السالوادور ،نیکاراگوئه ،کاستاریکا
و حتی پاناما ،از جمله کشــورهایی
هستند که حلقه وصلِ قاره آمریکا به
آمریکای التین به حساب میآیند.
شــاید چســبندگی این منطقه و
حضور کشــورهایی مانند کلمبیا،
ونزوئال ،اکوادور ،پرو ،برزیل ،بولیوی،
پاراگوئــه ،شــیلی ،اوروگوئه و در
نهایت آرژانتین در امتداد آمریکای
جنوبی برای خیلیها جذابیتی جز
سفرهای توریســتی نداشته باشد،
اما ایــاالت متحده اساســاً نگاهی
ال متفــاوت به ایــن دو منطقه
کام ً

دارد .از منظر ســازمان سیا و وزارت
خارجــه آمریکا؛ آمریــکای التین،
ســرزمین بزرگ کارتلهای مواد
مخدر و جرایم ســازمانیافته است
که همین پتانســیل باعث شده تا
این منطقــه بزرگترین نقطه جهان
برای اســتقرار باندهای تبهکاری و
پولشویی دنیا شــود .از سوی دیگر
حضور کشورهای آمریکای جنوبی
در کنار دولتهای آمریکای التین و
جوالن فقر و بیکاری در این جغرافیا
باعث شــده تا جوانــان و نوجوانان
کشورهایی مانند مکزیک ،گواتماال،
السالوادور ،نیکاراگوئه ،کاستاریکا و
حتی پاناما برای امرار معاش خود و
تامین مالی خانودهشان به کارتلها
و باندهای ســازمان یافته آمریکای
التین بپیوندند.
در اینجا هم شاید مشکلی وجود
نداشته باشد ،اما از منظر واشنگتن،
مشکل آنجایی شــروع میشود که
اعضای این باندها و حتی شهروندان
پشت
عادی کشورهای مســتقر در ِ
مرزهای جنوبی ایاالت متحده عزم
مهاجــرت غیرقانونی بــه آمریکا را
میکنند .واقعیت این است که تمام
روســای جمهوری که یکی پس از
دیگر وارد کاخ سفید شدند ،به شیوه
و روش خود به دنبــال حل و فصل

بحران مهاجرت و تهدیدهای امنیتی
و انسانی ناشی از آن بودهاند ،اما این
چالش ملی آمریکاییها
ِ
مشــکل و
هنوز به قوت خود باقیســت و حل
نشده است.
به یاد داریــم در زمانی که باراک
اوباما به ریاست جمهوری رسید ،او
مسامحه با پناهجویان را در دستور
کار قرار داد و حتی تــا جایی پیش
رفت که در سال  2016میالدی در
ســفر تاریخیاش به هاوانا و دیدار
با رائول کاســترو ،رئیس جمهوری
وقت کوبا ،بــه  55ســال اختالف
میان واشــنگتن و هاوانا پایان داد و
پرچمهای دو طرف در خاک یکدیگر
به اهتزاز درآمدند .این نشانهای بود
که نشــان میداد اوباما میخواهد
تنش میــان آمریکا با همســایگان
جنوبــیاش را مدیریــت کنــد و
تاحدودی کاهش دهــد اما با رفتن
او از کاخ سفید ،این پروسه مسکوت
ماند .همگان به یاد دارند که با آمدن
دونالــد ترامپ ،او یک خطمشــی
محافظهکارانــه را در دســتور کار
خود قرار داد .ترامپ در رقابتهای
انتخاباتیاش به صورت مســتقیم
اعالم کرد که برای جلوگیری از ورود
مهاجــران غیرقانونــی و همچنین
اعضــای باندهای جرایم ســازمان

اینکهسفرهایهریسو
بلینکنبهآمریکایجنوبی
و مرکزیتا چه حد مثبت
خواهدبود،مشخصنیست؛
امامسالهاینجاستکهاین
دو برای برقراری انضباط
در مرزهای جنوبی از سوی
بایدن آستینهای خود را
باال زدهاند
یافته که در پوشــش مهاجران وارد
خاک آمریکا میشــوند ،نــه تنها
سیاســتهای ســختگیرانهای را
تدویــن و اجرا میکنــد ،بلکه قول
داد تا دیــواری در مرز مشــترک با
مکزیک بنا کند تا مانع ورود آنچه او
«بیگانگان» میخواند شود.
اگرچه سیاستهای او طرفداران
بســیار زیادی از طیف افراطیهای
آمریکا و ناسیونالیســمهای سفید
پوســت را به خود جلب کــرد ،اما
انتشــار صحنههایی از جداسازی
کودکان از والدینشان و قرار دادن
آنهــا در قفسهای فلــزی ،چنان
موجی از انتقاد توسط دموکراتها
ال مســاله تامین
به پا کرد کــه عم ً
بودجه ســاخت دیوار مکزیک ،به

جنگ میــان کاخســفید و مجلس
نمایندگان آمریکا به رهبری نانسی
پلوسی تبدیل شد .حال با آمدن جو
بایدن ،به نظر میرســد تیم امنیتی
و سیاســی او درصدد هســتند تا
مجددا ًسیاستهای اوباما را در قبال
آمریکای جنوبی و آمریکای التین را
از سر بگیرند.
هریس به دنبال حل مشکل
با گذشــت بیش از چهــار ماه از
روی کارآمدن دولت جدید آمریکا،
آنتونی بلینکن ،وزیــر امور خارجه
این کشور هفته گذشته (سهشنبه)
برای نخســتین بار راهی آمریکای
التین شد .خبرگزاری افه اعالم کرد
که بلینکن در این اقامــت دو روزه
به مقصد کاســتاریکا بــا مقامهای
کشــورهای آمریــکای مرکزی و
مکزیک پیرامون مســائلی از جمله
مهاجرت و بهبود همکاریها ،دیدار
و گفتوگو کرده است.
از سوی دیگر روزنامه ال پائیس
اســپانیا هم گزارش کرد که کاماال
هریس ،معاون رئیــس جمهوری
آمریکا روز یکشــنبه در نخستین
سفر خارجی خود با هدف رسیدگی
به مســئله بحران مهاجرتی ،عازم
گواتماال و مکزیک شد.
کاماال هریس این ســفر دو روزه
را بــه عنوان بخشــی از تالشهای
خود برای هدایــت گفتوگوهای
دیپلماتیک برای مقابله با علل اصلی
بحران در مرزهای جنوبی آغاز کرده
است .معاون رئیس جمهوری آمریکا
اولین ســفر خارجی خود را پس از
تاخیر چند ســاعته در پــرواز خود
به دلیل نقص فنــی هواپیما آغاز و
واشنگتن را با مأموریت حل بحران
مهاجرتی و مبارزه علیه فســاد که
هیچ یک از مستاجران کاخ سفید از
سالها پیش تاکنون موفق به اجرای
آن نشــدهاند ،به مقصــد گواتماال
ترک کرد .اما مقام دوم فعلی آمریکا
که در هنــدوراس و الســالوادور به
دلیل وضعیت داخلی این کشورها،
مخاطب باثباتی بــرای تبادل نظر
رویکــرد و برنامه خــود نمییابد،
گواتماال را به عنوان دومین کشــور
هدف خود برگزیده اســت .با وجود
اتهامات فســاد مالی وارده از سوی

خبر

خبر

خطونشان پوتین برای رئیس سازمان اطالعات انگلیس

طالبان :با مترجمهای«پشیمان»کاری نداریم!

در پی انتقادهای رئیس سازمان اطالعات خارجی
ام.آی ۶.انگلیس از آنچه وی رفتار بیمالحظه روسیه
خواند و توصیف این مقام اطالعاتی از روسیه به عنوان
یک قدرت در حــال افول ،والدیمیــر پوتین واکنش
نشــان داده و او را از مداخله در روابط دو کشور برحذر
داشــت .به گزارش تلگراف ،والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهور روســیه در اظهاراتی عنوان کرد ریچارد مور
که در ماه اکتبر به ریاست سازمان اطالعاتی ام.آی۶.
انگلیس رسید ،هنوز در این شــغل ،جدید است و این
مقام ارشــد حوزه جاسوســی در انگلیس در ارزیابی
هایش از مســکو تجدید نظر خواهد کــرد .اخیرا مور
روســیه را به عنوان یک «قدرت عینا در حال افول به
لحاظ اقتصــادی و جمعیتی» توصیــف و به اقدامات
کرملین حمله کــرد .والدیمیر پوتیــن در اظهاراتی
در یک کنفرانس مطبوعاتی با پرسشــی در خصوص

اظهارات ریچــارد مور علیه روســیه مواجه شــده و
گفت :شــما گفتید رئیس جدید ام.آی ۶.این ارزیابی
ها را مطرح کرده بنا براین او فرد جدیدی در شــغلش
است و من فکر می کنم او قرار اســت تجربه بیشتری
کســب کند و احتماال در ارزیابیهایش درباره اینکه
روســیه یک قدرت در حال افول اســت تجدید نظر
خواهد کرد.

کند
نیجریهکاربران توییتر را دادگاهی می

مقام حقوقی ارشد نیجریه دستور داد هرکس ممنوعیت استفاده از توییتر را در کشور نقض کند ،محاکمه شود.
به گزارش ایندیپندنت ،بعد از آنکه دولت نیجریه اعالم کرد این رسانه اجتماعی بزرگ تا اطالع بعدی معلق میشود،
شبکههای مخابراتی دسترسی به توییتر را مسدود کردند .میلیونها کاربر نیجریهای روز شنبه ۵ ،ژوئن ،از دسترسی
به سایت و اپ این شبکه اجتماعی باز ماندند اما برخی از کاربران با استفاده از شبکههای خصوصی مجازی (ویپیان)
این ممنوعیت را دور زدند .ابوبکر مالمی ،دادستان کل و وزیر دادگستری نیجریه،
گفت :دستور داده تمام متخلفان ممنوعیت دولت فدرال مبنی بر استفاده از توییتر
در نیجریه به سرعت محاکمه شوند و از دادستانهای کشور خواست هرچه سریعتر
وارد عمل شــوند .این ممنوعیت دو روز بعد از آن اتفاق افتاد که توییتر پستی از
رئیسجمهور این کشور را حذف کرد که در آن تجزیهطلبان منطقهای را تهدید
به مجازات کرده بود.

گروه طالبان روز گذشته (دوشنبه) در بیانیهای گفت،
افغانهایی که در گذشته با نیروهای خارجی همکاری
داشتند اگر ابراز ندامت و پشــیمانی کنند ،دیگر دلیلی
ندارد بابت خروج نیروهای بینالمللی نگران باشــند .به
گزارش خبرگزاری فرانسه ،جو بایدن ،رئیس جمهوری
آمریکا تاریخ یازده ســپتامبر را بــه عنوان ضرباالجل
پایان دادن به مداخله نظامی  ۲۰ســاله واشــنگتن در
کشور جنگ زده افغانســتان تعیین کرده و از آن زمان،
نیروهــای آمریکایی و ناتو در حال خروج از این کشــور
هســتند .بســیاری از مترجمان افغان که با نیروهای
خارجی در کشورشــان همکاری داشتند ،یا به خواست
خود از افغانستان خارج شــدند یا کارفرمایان سابقشان
آنها را جابجا کردهاند چون این نگرانــی وجود دارد که
آنها در معرض حمالت تالفی جویانه شبه نظامیان قرار
بگیرند .گروه طالبان در بیانیهای گفت :آنها از طرف ما در

اینکه دیده میشود معاون
بایدن با دغدغه مبارزه با
مهاجرتهایغیرقانونی
وارد گواتماال میشود
وهمزماننمایندهملل
متحد در امور این کشور
بامحوریتحقوقبشر
اعالم حضورمیکند ،نشان
میدهد که یک سناریوی
هماهنگ شده در حال اجرا
است
دادگاه نیویورک بــه خوان اورالندو
هرناندز ،رئیس جمهوری هندوراس
و نجیــب بوکل ،رئیــس جمهوری
السالوادور که از سوی واشنگتن به
گرایش روزافزون بــه روابط با چین
به عنوان رقیب آمریکا متهم است،
هریس ناگزیر شــد که اولین سفر
خارجی خــود را در روز گذشــته
(دوشــنبه) از گواتماال آغــاز کند.
نکته جالب این اســت که همزمان
با ســفر کاماال هریس به گواتماال،
جردن رودز ،نماینده حقوق بشــر
سازمان ملل در گواتماال هشدار داد
که این کشــور آمریکای جنوبی در
زمینه حقوق بشر عقبگرد سریع و
محسوس داشته و در مبارزه با فساد،
به ویــژه در پی خروج کمیســیون
بینالمللــی مقابله بــا معافیت از
مجازات در گواتماال ،با مشــکالت
اساســی روبرو شده اســت .اینکه
دیده میشود معاون بایدن با دغدغه
مبارزه بــا مهاجرتهای غیرقانونی
وارد گواتماال میشود و از سوی دیگر
نماینده ملل متحد در امور این کشور
با محوریت حقوق بشر از سوی دیگر
وارد این کشور میشــود ،به خوبی
نشــان میدهد که یک ســناریوی
هماهنگ شده در حال اجرا از سوی
تیم مســتقر در کاخســفید است.
اینکه سفرهای هریس و بلینکن به
آمریکای جنوبی و مرکزی تا چه حد
مثبت خواهد بود ،مشخص نیست؛
اما مساله اینجاست که این دو برای
برقراری انضباط در مرزهای جنوبی
از سوی بایدن آســتینهای خود را
باال زدهاند.

معرض هیچ خطری قرار نخواهند گرفت .امارت اسالمی
میخواهد به همه افراد فوق اطالع دهد که باید نســبت
به اقدامات گذشــته خود ابراز پشیمانی کنند و نباید در
آینده به چنین فعالیتهایی بپردازند که خیانت علیه اسالم
و کشور باشد .در ادامه این بیانیه آمده است :این افغانها
در گذشته که با نیروهای خارجی همکاری داشتند ،به
چشم دشمن دیده میشدند.

ضرباالجلیکهفتهای پارلمانلبنان برایحریریوباسیل

رئیس پارلمان لبنان به سعد حریری ،نخست وزیر مکلف لبنان و جبران باسیل ،رئیس جریان آزاد ملی این کشور
یک هفته برای تشکیل دولت جدید مهلت داده اســت .روزنامه االخبار فاش کرد که همزمان با این مهلت نبیه بری،
رئیسپارلمان لبنان حزباهلل نیز تماسهایی با سعد حریری و جبران باسیل برقرار کرده است .نمایندگان حزباهلل
در گفتوگو با سعد حریری اعالم کردند که با میشل عون ،رئیس جمهوری لبنان درخصوص لزوم حل مشکل پرونده
تشکیل دولت صحبت کردهاند و جبران باسیل نیز تاکید کرده است که هیچگونه
پیچیدگی در روند امور مربوط به تشکیل دولت به وجود نخواهد آورد و مشکلی
با بقیه اسامی وجود نخواهد داشت .باسیل نمایندگان حزباهلل را ترغیب کرد که
تعامل مثبتی با ابتکارعمل نبیه بری ،رئیــس پارلمان لبنان درخصوص پرونده
تشکیل دولت داشته باشند و نباید اجازه داد سیگنالهای منفی بر فضای تشکیل
دولت مسلط شود.

