پنجشنبه  9تیر 1401
سال بیست و هشتم
شماره 7945

افشای اطالعات  ۱۲۰هزار فایل مرتبط با فعالیت موساد

خاورمیانه

ترامپ آتش بیار شورش در کنگره

زهــره صفــاری /نخســتین شــهادت یکــی
از مشــاوران «دونالــد ترامــپ» در کمیتــه
تحقیقآشوب 6ژانویهبرایرئیس جمهور
ســابق امریکا گران تمام شــد ،چرا که این
دســتیار  26ساله شــواهدی را افشا کرد که
نشان میداد کاندیدای مغلوب انتخابات
 2020ریاســت جمهوری ایــاالت متحده،
نه تنها دســتور آشــوب را داده که خودش
نیز قصد پیوستن به اغتشاشگران مسلح
کاخ کنگــره را داشــته اســت .بــه گــزارش
«نیویورک تایمز» ،ششمین جلسه کمیته
منتخــب کنگــره بــرای رســیدگی بــه ایــن
پرونده بدون برنامــه قبلی و پس از اعالم
آمادگی «کاســیدیهاچینســون» ،مشاور
ســابق کاخ ســفید برای افشــای شواهدی
مهــم دربــاره رئیسجمهــور ،هماهنگ و
روز سهشنبه برگزار شــد .این در حالی بود
که این مشاور زن پیشتر با کمیته تحقیق
آشــوب  6ژانویــه بارها صحبت کــرده بود
کــه در چهــار مــورد آن کمیته بــا توجه به
افشــاگریهای مهم وی ،برای حفاظت از
جان او ،نامش را محرمانه نگه داشته بود.
به بــاور کارشناســان آنچه «هاچینســون»
درباره  6ژانویه و شخص ترامپ فاش کرد
بسیار عجیب و بحثبرانگیز بود.
«کاســیدیهاچینســون»  26ســاله که
به عنوان دســتیار «مــارک میدو» ،آخرین
مسئول دفتر کاخ سفید در دوران ترامپ از

همه جزئیات و اخبار فاش نشده حواشی
رئیس جمهور سابق امریکا آگاه بود ،پس
از ادای ســوگند در برابــر اعضــای کمیتــه
تحقیــق ،در توصیــف روز  6ژانویــه 2021
شواهدی شــوکهکننده از «دونالد ترامپ»
در اختیار بازپرســان پرونده قــرار داد« :آن
روز آقــای ترامــپ هیجــانزده و عصبــی
سعی در ترغیب بیشــتر هوادارانش برای
آشوب داشــت و نگرانی مشاورانش از آن
بــود کــه او ممکن اســت مرتکــب جرمی
شــود و بحرانــی قانونــی و قضایــی بــرای
کشور ایجاد کند ».بواقع به گواه حاضران،
تصویری که او از ترامپ در  6ژانویه در این
جلسه فاش کرد چهره یک رئیس جمهور
روانپریــش بــود که حریصانه بــرای حفظ
قــدرت تــاش میکــرد و قدرتمنــد بودن
بــرای او معنایــی جــز اعمــال خشــونت
نداشــت« .هاچینســون» گفــت« :آقــای
ترامپ معتقد بود این افراد مسلح قصد
آسیب به او را ندارند و نباید گارد حفاظتی
مانع آنها شــوند .مشاوران ارشــد او در روز
آشــوب تالش زیادی برای کنترل شــرایط
داشــتند امــا آقــای ترامــپ بــرای همــراه
شــدن با هوادارانــش در کاخ کنگره اصرار
داشــت ».او بــه نقــل از یکــی از نیروهــای
گارد حفاظتــی «ترامــپ» گفــت« :آقــای
ترامپ آنقدر خشــمگین بــود که حتی در
یک لحظه ســعی داشت با گرفتن فرمان

اتومبیل مخصوصــش ،راننــده را وادار به
حرکــت بــه ســوی کاخ کنگــره و اجتمــاع
هوادارانش کند ».به نوشــته «نیوزویک»،
همزمــان بــا ایــن شــهادت افشــاگرانه،
ویدیویــی از خــودروی ترامــپ در روز 6
ژانویه منتشر شده است که حرکت دست
رئیس جمهــور را نیز نشــان میدهد .این
پست در همان زمان بیش از  640هزار بار
بازدیــد داشــت اما با این شــواهد بار دیگر
مورد توجه قرار گرفت.
ëëشواهدانکارناپذیر
بخشــی از اطالعات «هاچینسون» که
در نشست نخســت این کمیته فاش شد،
ترامپ را طوری آشــفته کرد که به گزارش
«سی ان ان» ،رئیس جمهور سابق امریکا
پیش از این جلســه با پستهای پی در پی
در شــبکه مجازی شــخصیاش بــا عنوان
«تــروث» اظهــارات قبلی «هاچینســون»
دربــاره تهدیــد «مایــک پنــس» ،معــاون
اولش به خاطر تأیید انتخابات را رد کرده و
گفته بود« :نه قبالً و نه حاال هرگز نگفتهام؛
مایک پنس را دار بزنید .این یک داســتان
ساختگی از سوی کسی است که میخواهد
ســتاره شــود یا اخبار جعلی منتشر کند».
این در حالی است که «هاچینسون» برای
اثبات اظهاراتش مدعی شــده است« :در
چنــد روز مانده تا  6ژانویه ،مشــاوران کاخ
ســفید بشــدت نگــران قانونشــکنیهای

The Washington Post

گــروه جهــان /عصــر دیــروز اجــاس ســران کشــورهای عضــو ســازمان پیمان
آتالنتیک شــمالی «ناتو» با سخنرانی ینس اســتولتنبرگ دبیرکل این سازمان
در مادریــد پایتخــت اســپانیا آغــاز شــد .بــه گــزارش خبرگــزاری «آناتولــی»،
«اســتولتنبرگ» در ســخنرانی خود در نخســتین نشســت اجالس با محوریت
اوکرایــن ،بــا توصیف چین و روســیه به عنوان کشــورهای تمامیتخواه مدعی
شد ،آنان درصدد برهم زدن نظم جهانی مبتنی بر حقوق بینالملل هستند.
او گفت تصمیمات مهمی به منظور تقویت ناتو اتخاذ خواهد شد .استولتنبرگ
همچنین با اعالم اینکه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای رهبران
شــرکت کننده در اجالس ناتو سخنرانی خواهد کرد ،از تصویب بسته حمایتی
جدید از اوکراین خبر داد« .پترو سانچز» ،نخستوزیر اسپانیا به عنوان میزبان
اجالس ســران ناتو نیز در سخنرانی افتتاحیه تصریح کرد« :تصمیماتی که در
این اجالس گرفته میشــود ،نقشــه راه ده ســاله ســازمان به منظور استفاده از
پتانسیل و منابع موجود را شکل خواهند داد .تمام جهان درحال پیگیری این
نشست است .اتحاد و همکاری خود را به همه نشان خواهیم داد».
وی همچنیــن امضای بیانیه ســه جانبه میــان ترکیه ،ســوئد و فنالند را تبریک
گفت .این نشســت در حالی برگزار شــد که به گزارش «یورونیوز» ،شــب پیش
از ایــن اجــاس ،ترکیه بــا وجود مخالفت هــای قبلی خود با پیوســتن فنالند و
سوئد به ناتو ،در پایان دیدارهای رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه با همتایان
فنالنــدی و ســوئدی خود ،موافقــت اش را با گســترش ناتو در اروپای شــمالی
اعالم کرد .در پی آن نیز خبرها حاکی از آن بود ،ســه کشــور با وساطت دبیرکل
ناتو ،سندی برای همکاری امنیتی نوشتهاند و دو کشور اروپایی مزبور میتوانند
بدون اما و اگر عضو پیمان ناتو شوند.

بوریس جانسون در حالی قصد دارد در
نشست ناتو که در اسپانیا در حال برگزاری
اســت خواهان افزایش بودجه نظامی ناتو
شــود که مجبــور خواهد بــود از تعهد خود
بــرای محدود نگه داشــتن افزایش بودجه
دفاعــی کشــورش چشمپوشــی کنــد .او بنا
داشــت در شــرایط تورمی بودجــه نظامی
را افزایــش ندهد اما در حال حاضر میزان
تورم انگلیس  11درصد است.

ال یونیورسال (مکزیک)

مــرگ مهاجرانــی کــه در تریلــری در
تگــزاس جــان باختنــد ،در شــرایطی رقــم
خــورد کــه مرزهــای امریــکا و مکزیــک فاقد
نظــارت هســتند و هــر دو کشــور بایــد روی
فناوریهــای حفاظتــی و نظارتــی در مرزها
سرمایهگذاری بیشتری داشته باشند .ضمن
آنکه کشــورهای توســعه یافتــه میتوانند با
کمک به رشــد اقتصادی سایر کشورها مانع
مهاجرتهایی با اهداف اقتصادی شوند.

کامرسانت (روسیه)

هــر چنــد اتحادیــه اروپــا تحریمهایی را
بر نفت روســیه وضع کرده اما میزان تولید
نفــت در ایــن کشــور در مــاه ژوئــن تقریبــاً
 5درصد افزایش یافت .عالوه بر این میزان
پاالیــش نفت نیــز در داخل کشــور بهدلیل
تغییــرات فصلــی رو بــه افزایــش دارد .بــه
همیــن دلیــل زود اســت بتوانیــم دربــاره
وضعیــت صــادرات و تولیــد نفــت روســیه
قضاوت کنیم و آن را رو به کاهش بدانیم.

اطالعات یکی از مشاوران سابق کاخ سفید درباره نقش ترامپ در آشوب  6ژانویه ،جنجالآفرین شد
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ایندیپندنت (بریتانیا)

دورنــما

یــک گروه هکری عراقــی اطالعات  ۱۲۰هزار فایل مرتبط با فعالیت جاسوســان
اســرائیلی را فــاش کرد .بــه گزارش ســایت شــبکه تلویزیونی «العالم» ،شــبکه
تلویزیونی ان ۱۲رژیم صهیونیستی در گزارشی خاطرنشان کرد یک گروه هکری
عراقــی بــه نام « »Sharp Boysحمالت هکری متعددی علیه ســایتها و مراکز
صهیونیســتی داشته اســت که یکی از خطرناکترین موارد افشا شده در جریان
ایــن حمله هکــری ،اطالعات  ۱۲۰هزار فایل مرتبط با فعالیت جاسوســان رژیم
صهیونیســتی بوده اســت که از وبگاه اصلی مرتبط با هتلینگ و گردشــگری این
رژیــم به دســت آمــده اســت .در ایــن فایلهــا اطالعاتی شــامل نام جاســوس،
بیوگرافی ،زمان سفر ،هزینه سفر و اطالعات کارتهای اعتباری تحت اختیار این
جاسوس وجود داشته است .به اذعان منابع صهیونیستی افشای این اطالعات
در ارتبــاط با فعالیت جاسوســی رژیم صهیونیســتی میتواند عوامــل مرتبط با
موساد را در معرض خطر جدی قرار دهد .در همین حال «تسنیم» نیز به نقل از
المیادین خبر داد ،هکرهای عراقی مهمترین شرکت اطالعات دیجیتال و هوش
مصنوعی اسرائیل را نیز هدف حمله سایبری قرار دادهاند .زیرساختهای رژیم
صهیونیســتی در ماههای گذشــته بارها مورد حمله ســایبری قرار گرفته اســت.
اخیراً روزنامه صهیونیســتی جروزالم پســت فاش کرد که در مقطع زمانی ۲۰۲۰
تا  ۲۰۲۱و زمانی که حمالت ســایبری در ســطح جهان حدود  ۵۰درصد افزایش
یافته بود این میزان افزایش برای اســرائیل  ۹۲درصد بود .گابی پورتنوی رئیس
دایره سایبری رژیم صهیونیستی روز سهشنبه گفته بود ایران به همراه حزباهلل و
حماس به «رقیب برتر» این رژیم در عرصه سایبری تبدیل شده است.
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ترامپ بودنــد .حتــی در روز حمله ،آقای
ترامپ بشدت از سوی مشاوران و اعضای
خانوادهاش از جمله دخترش ایوانکا برای
صدور بیانیهای به منظور ممانعت از این
حمله تحت فشــار قرار داشــت ،امــا او در
برابر همــه این اصرارها توئیتی را منتشــر
کرد که در آن از هوادارانش خواســت تا به
«مایــک پنس» حملــه کنند و از شــعارها
علیــه او خرســند بــود .یــک روز پــس از
ایــن حمله هــم «رودی جولیانــی» وکیل
شــخصی ترامــپ و هــم «مــارک میــدو»
خواســتار مصونیــت قضایی بودنــد که به
هیچ یک تعلق نگرفت».
نآمیزترامپ
ëëتوجی ههایتوهی 
اما فراتر از کابوســی کــه برای «دونالد

اظهارات کاسیدی هاچینسون ،مشاور سابق دونالد ترامپ مورد توجه رسانه ها قرار گرفت

ترامپ» دردسرســاز شــده ،واکنــش او به
اظهارات «هاچینسون» است.
رئیــس جمهــور ســابق امریــکا بــرای
اینکــه ســاختگی بــودن ایــن شــهادت را
ثابت کند ،در کل آشنایی با «هاچینسون»
را رد کــرد و گفــت« :مــن بــه ســختی او را
شــناختم .زمانی که او میخواست با تیم
من بــه فلوریدا بیاید هم شــخصاً او را رد
کــردم و بــه نظــرم او خشــمگین و ناامید
از تصمیــم مــن ،بــا ایــن حرفهــا قصد
انتقامجویی داشــته است ».این در حالی
اســت که بسیاری از مشــاوران و نزدیکان
رئیــس جمهــور ســابق در کاخ ســفید،
«هاچینســون» را از جملــه مشــاورانی
خوانــده بودنــد کــه در همــه ســفرهای

چرا دولت بنت ناکام شد
علی عبدی

کارشناس مسائل خاورمیانه

شــب گذشــته کنســت (پارلمــان رژیــم
صهیونیســتی) دربــاره ادامــه یافتن کار
دولــت «نفتالــی بنت» یــا پایــان کار آن
نشســتی را برگزار کرد .فــارغ ازاینکه این
نشســت چــه نتیجــهای داشــته اســت،
بررســی دالیلــی کــه باعث شــد ،دولت
«بنــت» اندکــی بیش از یک ســال دوام
آورد ،در شــرایط کنونی این رژیم نشــان
میدهــد ،او در ایــن مدت با ســه دســته
بحــران درگیر بود کــه در کنار هم باعث
پیش رفتن دولت وی به سمت ناکامی
و سقوط شدند.
 -1ëëبحرانهای ریشــهای در فلســطین
اشغالی
یکــی از مهمتریــن ایــن دالیــل
چالشهــای اساســی هســتند کــه بــه
ســاختارهای رژیــم برمیگردنــد .هــر
دولتــی در ایــن رژیــم ،چه دولــت بنت
باشــد یا نتانیاهو یا حتــی ایهود اولمرت
فرقــی نــدارد؛ ایــن بحرانهای اساســی
همچنــان وجــود دارند و نه فقــط ادامه
پیدا میکنند که حتی عمیقتر میشوند.
رژیــم صهیونیســتی دچــار بحرانهای
اساســی و جــدی در ســاختار سیاســی و
شکافهایی در داخل بدنه جامعه خود
اســت که بــا آمد و شــد دولتهــا حل و
برطرفنمیشوند.
 -2ëëبحرانهــای مقطعــی در دولــت
بنت
مســأله بعــدی ناهمگونــی ترکیــب
دولــت بــود .ترکیــب چــپ و راســت و
میانه در دولت بنت که ائتالف تاکتیکی
بــود ،نه راهبردی؛ تنها برای نه گفتن به

نتانیاهو تشکیل شد .روی دیگر ماجرا به
حضور حــزب عربی به رهبــری منصور
عبــاس برمیگشــت ،چــرا کــه حضــور
عربها یا فلســطینیان در دولت ،محل
اختــاف بــود و راســتهای افراطــی در
دولت بنــت مانند خانم آیلت شــاکد و
حــزب اتحاد یهودیــت توراتــی لیبرمن
که مطلقاً نگاه مثبتی به حضور عربها
ندارنــد ،باعــث اختــاف و عــدم توافق
در برخــی مســائل بود؛طــوری کــه در
نظرســنجی کــه بــرای حضــور عربهــا
درکابینه انجــام گرفت  59درصد اعالم
مخالفت کردنــد .از طرفــی ،چپهایی
کــه موافــق حضــور فلســطینیان 48
بودنــد در اقلیت ضعیفی قرار داشــتند
و در مقابــل راســتها ناچیــز بودنــد .از
سوی دیگر مشکالتی در حوزه سالمت،
آمــوزش و پــرورش و بحرانهایی که در
بحث اقتصادی و معیشــتی وجود دارد
و اعتصابهایــی کــه راننــدگان اتوبوس
و کادر درمــان داشــتند مــواردی بــود که
دولت با آنها دست و پنجه نرم میکرد.
مجموعــه مســائل مذکــور در جامعــه
اســرائیل باعــث ناکارآمــدی دولــت در
داخل شد.
همچنیــن تصویــب بودجــه بــرای
بهای  48یکــی دیگر از مواردی بود
عر 
که هــم موجــب اختــاف در دولت بود
و هــم باعــث قدرتگیــری اپوزیســیون
و رادیکالتــر شــدن نــگاه راســتگراها به
دولــت شــد .تشــدید تخاصــم بــا ایران
نیــز ســبب آســیبپذیری در حوزههای
خدماتی و عمومی اســرائیل شد .جنگ
سایبری شــدیدی علیه اســرائیل برقرار
شده که در پی آن اطالعات شهروندان،

راشد الغنوشی به حمایت از تروریسم متهم شد

دســتگاه قضایــی تونس« ،راشــد الغنوشــی» ،رئیس جنبــش «النهضــه» و رئیس
پارلمان منحل شــده این کشــور و  32نفر دیگر را به «حمایت از تروریســم» متهم
کرد .به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری المیادین« ،ایمان قزاره» ،وکیل تونسی
در ایــن بــاره گفت :قاضی تحقیق در شــعبه بیســت و ســوم دادگســتری مبــارزه با
تروریسم ۱۷ ،اتهام علیه  ۳۳فرد مطرح کرد که مهمترین این اتهامات «گرایش به
گروههای تروریستی و پولشویی» است .قاضی تحقیقات تونس ،ماه پیش نیز حکم
ممنوعالســفری «راشــد الغنوشــی» را در رابطه با آنچه پرونده «سرویس مخفی»
شــناخته میشود ،صادر کرده بود .پیشتر هیأت دفاع از «شکری بلعید» و «محمد
البراهمــی» از رهبــران جنبــش النهضه شــکایت کــرده و آنها را متهم به ســرپوش
گذاشتن بر پرونده ترورهای سیاسی در تونس کرده بود« .بلعید» و «البراهمی» دو
فعال سیاسی چپگرای تونس با اعتقادات سکوالر بودند که سال  ۲۰۱۳و هنگامی
که جنبش النهضه اداره کشور را به دست داشت ،توسط افراد ناشناس ترور شدند
کــه این امــر باعث اعتراضات گســترده در سراســر تونس و در نهایــت به تضعیف
النهضه و واگذار کردن قدرت به جریان سکوالر در تونس منجر شد.

هر دولتی در رژیم
صهیونیستی ،چه دولت
بنت باشد یا نتانیاهو یا
حتی ایهود اولمرت فرقی
ندارد؛ دچار بحرانهای
اساسی ای می شود که نه
فقط ادامه پیدا میکنند که
حتی عمیقتر میشوند
شرکت بیمه ،سیستمهای امنیتی چون
آژیر ،برخی بانکها و حتی شــبکه برق
هــک شــده اســت .اینهــا آســیبهایی
اســت که برای اســرائیل بســیار پرهزینه
بوده اســت ،هر چند توســط رسانههای

«مــارک میــدو» او را همراهــی میکــرد.
بــه بــاور تحلیلگــران نیویــورک تایمــز،
آقــای ترامــپ کــه همــواره منتقدانش را
«دیوانــه» و «روانــی» خطــاب میکنــد
از لحظاتــی پــس از پایــان جلســه کمیته
تحقیــق ،در حالــی کــه شــبکه مجــازی
خــود را بــا پســتهای توهینآمیــز علیه
«هاچینسون» پر کرده بود ،درباره ادعای
مشــاورش بــرای اصــرار رئیس جمهــور
جهــت پیوســتن بــه معترضــان توهینی
نیز به کمیته کنگره کرد و گفت« :داستان
جعلــی او درباره اینکه مــن قصد گرفتن
فرمان لیموزین را داشــتم ،درست مانند
نحــوه انتخــاب اعضــای کمیتــه تحقیــق
کنگره ،بیمارگونه و کالهبردارانه است».

ایــن رژیــم بــه وضوح عنــوان نشــود اما
در داخــل جامعــه ملمــوس و مشــهود
اســت .مســأله مهــم دیگــری کــه در
شکســتهای حاکمیتــی اســرائیل
اثــر داشــته ،رویکــرد مبارزاتــی جدیــد
فلسطینیان بود .عملیات سیفالقدس
و بخصوص سلسله عملیات و تحرکات
مقاومــت در دو ماهــه اول ســالجاری
فلســطین اشــغالی را بهم ریخــت .این
ناکارآمدیها همگی به حســاب دولت
بنت نوشته شده است.
-3 ëëحضور اپوزیسیون قوی به رهبری
نتانیاهو
یکی دیگــر از مشــکالت دولت بنت
اپوزیســیون قــویای بــود که در  12ســال
گذشــته بیســابقه بوده اســت .نتانیاهو
طــی  12ســال نخســتوزیری خــود
اپوزیسیون داشت اما به گونهای نبود که
باعث لرزش دولت او شــود .اپوزیسیون
دولــت بنــت ،قویتریــن اپوزیســیون
کنســت در دو دهــه اخیر اســرائیل بود و
ســایه آن کــه از جانب نتانیاهــو تقویت
میشد ،بشــدت بر ســر دولت سنگینی
میکرد.
در مجمــوع ایــن ســه چالــش روی
هــم ســوار شــدند و همپوشــانی آنهــا
باعث تکانه اجتماعی و از هم پاشــیدن
دولت از ابتدا متزلزل بنت شد .جامعه
ِ
صهیونیســتی برخالف جامعه ما که در
کنــار تحریمها زندگی کــرده و تابآوری
باالیــی را بــه وجــود آورده اســت ،دارای
ثبــات و آســتانه تحمــل بســیار کمتری
اســت بهطوری که آنها بعــد از  12روز از
ســیفالقدس دستانشــان را بــه نشــانه
تسلیم باال بردند.

مسکو زمان پایان جنگ اوکراین را اعالم کرد

دولــت روســیه اعالم کــرد که عملیــات نظامی این کشــور در خاک اوکرایــن تا پایان
گلولهبــاران دونبــاس از ســوی اوکرایــن و توقــف تهدیدهــا ادامه خواهد داشــت .به
گزارش ایسنا ،به نقل از تاس ،دیمیتری پولیانسکی ،معاون اول نماینده دائم روسیه
در ســازمان ملل در نشســت شــورای امنیــت این ســازمان گفت« :ما یــک عملیات
نظامــی ویــژه را آغــاز کردیم تا بــه بمبــاران دونباس توســط اوکراین پایــان دهیم و
همچنین اطمینان حاصل کنیم که این کشــور (که کشــورهای غربی به تبدیل شــدن
آن به یک مرکز ضد روسیه کمک کردند) و رهبری ناسیونالیست آن؛ از تهدید علیه
روســیه و مردم ســاکن در مناطق جنوبی و جنوب شرقی اوکراین دست برمیدارد».
ایــن دیپلمات روس با انتقاد از ســخنرانی رئیس جمهور اوکراین در شــورای امنیت
افزود :ولودیمیر زلنسکی اجازه داشت در برابر شورای امنیت سازمان ملل از راه دور
و بدون مشــورت قبلی با سایر اعضای شورا صحبت کند که این امر ناقض رویههای
موجود اســت .رهبر اوکراین در جریان ســخنرانی خود از ســازمان ملل خواســته بود
روســیه را بــه عنوان یک «دولت تروریســتی» معرفــی کند و آن را از شــورای امنیت
سازمان ملل حذف کند.

