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لیز چنی به سد حامی ترامپ خورد

اخبار

در سلســله حمالت هوایی روز سهشــنبه ترکیه به مواضع ارتش سوریه در
حومه شرقی حلب 15 ،نفر از نیروهای سوری جان خود را از دست دادند.
ترکیه

شبکه اسکاینیوز از عادیسازی کامل روابط میان ترکیه و رژیمصهیونیستی خبر
داد و اعالم کرد سفرای دو طرف بزودی فعالیتهایشان را از سر میگیرند.

خاوردور

سوریه

دور دنیا با چند خبر

وزارت دفاع طالبان خبر داد مولوی مهدی ،منتقد سرشناس از قوم هزاره
را که تنها فرمانده شیعه در افغانستان بود ،کشته است.

آنرویسکهنوسازیواصالحاتاجتماعیمحمدبنسلمان

 34سال زندان ،تاوان استفاده از توئیتر در عربستان
بنفشــه غالمــی /جــرم او ایــن اســت:
استفاده از توئیتر؛ حکم او نیز این است:
 34سال زندان .این جرم و حکم مربوط
به ســلما الشــهاب زن عربســتانی است
کــه طبق حکمی که دریافــت کرده ،باید
تــا  64ســالگیاش ،یعنــی تــا زمانــی که
کودکانــش اندک اندک بــه دهه چهارم
زندگیشان میرسند ،در زندان بماند.
بــه گــزارش ســایت روزنامــه انگلیســی
گاردیــن ،ســلما شــهاب کــه دانشــجوی
دانشــگاه لیــدز اســت ،وقتی پائیز ســال
 2020در ایــام تعطیــات بــه عربســتان
بازگشــت ،ابتــدا بــرای ادای توضیحاتی
درباره حســاب توئیتــریاش فراخوانده
شــد ،امــا بالفاصلــه دســتگیر و زندانــی
شــد .او کــه مــادر دو فرزنــد خردســال 4
و  6ســاله اســت ،در دادگاه اولیــه حکــم
ســه ســال زنــدان را دریافت کــرد ،اما در
دادگاه تجدیــد نظــر کــه روز دوشــنبه به
درخواست دادستان عمومی برگزار شد،
به  34سال زندان و  34سال ممنوعیت
ســفر از کشور محکوم شد .در این دادگاه
جدید وی متهم شــده اســت که حساب
کاربــری افــرادی را کــه علیــه حاکمیــت
عربستان فعالیت دارند در توئیتر دنبال
کرده و با بازنشــر توئیتهایشان به آنان
در فعالیتهایــی کــه دارند ،کمک کرده

اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ســلما
الشــهاب هرگــز بــه عنــوان یک فعــال و
منتقــد برجســته پادشــاهی عربســتان
شناخته نشده و حساب او در اینستاگرام
تنهــا  159دنبــال کننــده داشــته اســت.
دنبــال کنندگان حســاب توئیتــر او نیز 2
هزار و  597نفر بودهاند.
حکــم الشــهاب ،طوالنیتریــن حکمــی
اســت که تا کنــون برای فعاالن سیاســی
عربســتان صادر شــده که اغلب کسانی
کــه او را میشناســند ،تأکیــد کردهانــد او
هیچ گاه آدمی سیاســی نبــوده و بیش از
سیاســت به هنر و تحصیل عالقه داشته
است و همین عالیق او را سال  2018به
انگلیس کشــاند تا بتواند ادامه تحصیل
داده و دکترای خود را از دانشگاه لیدز در
این کشور بگیرد.
ëëسکوتها و واکنشها
توئیتر از اظهار نظر درباره پرونده ســلما
الشهاب ،خودداری کرده ،همان طور که
قبالً پاســخی به این ســؤال نداده بود که
چــرا به بــدر العســاکر ،یکی از مشــاوران
ارشــد محمــد بــن ســلمان اجــازه داده
اســت حســابی با  2میلیون دنبال کننده
داشــته باشــد ،آن هــم در شــرایطی کــه
پیشــتر امریــکا اعــام کــرده بــود ،وی از
حســاب توئیتری خود اســتفاده میکند

تــا بــه نفــوذ عربســتان در بیــن کاربران
ایــن شــبکه اجتماعی دامن بزنــد ،البته
شــاید پاسخ این سؤال در سرمایهگذاری
شــاهزاده ولیــد بــن طــال ،میلیــاردر
ســعودی در توئیتر نهفته باشد که بیش
از  5درصــد از ســهام توئیتــر را در اختیار
دارد.
حکــم ســلما الشــهاب در حالــی صــادر
شده که تنها چند هفته پیش جو بایدن،
رئیــس جمهــوری امریــکا در پاســخ بــه
انتقــادات فعاالن حقوق بشــری درباره
این سفر گفته بود ،به ولیعهد بلندپرواز
عربســتان گفتــه اســت نمــی خواهــد
دیگــر شــاهد وقایعــی مثل قتــل جمال
خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد نباشد.

متوقف کند.
در همیــن حــال بــه نوشــته رویتــرز دو
کاندیدای جانشــینی بوریس جانســون
نیــز راهکارهــای بــه ظاهــر ســودمندی
ارائــه دادهانــد .لیز تــراس ،وزیر خارجه
دولــت فعلی مدعی اســت او میتواند
در تعامــل با شــرکتهای تولید انرژی،
قیمتهــا را کاهــش دهــد و ریشــی
ســوناک ،وزیــر دارایــی ســابق بوریــس
جانســون نیــز قطــع یکســاله مالیــات
اضافــه بــر بخش انــرژی را راهــکار حل
یداند.
بحران م 

 17انفجار و آتشسوزی در جنوب تایلند
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افغانستان

زندگــی دســت یابــد .بنابرایــن یکــی از
مهمترین دســتورکارهای دولت بعدی
بایــد حمایــت از میلیونها خانــوادهای
باشد که ماههای سخت زمستان و فراتر
از آن را پیش رو دارند».
مراکــز خیریــه بریتانیــا نیــز از حــاال در
وضعیــت آماده بــاش قــرار گرفتهاند و
ربــکا مک دونالــد ،تحلیلگــر اقتصادی
بریتانیا معتقد اســت« :در این شــرایط
بحرانی هیــچ کس نباید عقبنشــینی
کند».
ëëبهرهگیریسیاسیازبحران

پیشبینی میشــود بهای انرژی ساالنه
در بریتانیــا بــه بیــش از  3500پونــد در
اکتبــر و بــا یک جهــش ســریع در ژانویه
از مــرز  4200پونــد نیــز عبــور کنــد که از
سطح فعلی که زیر  2هزار پوند است به
مراتب باالتر خواهد بود.
در ایــن میــان احــزاب و کاندیداهــای
نخست وزیری با اظهارنظرهایی سعی
دارنــد از این بحــران به نفع خــود بهره
بگیرند.
حــزب کارگر مدعــی اســت میتواند با
توقــف بهای انــرژی ایــن بحــران را نیز

آسیا

منابــع خبــری از آغاز مذاکــرات ملی عراق بــا حضور رؤســای احزاب این
کشــور و نماینده ســازمان ملل در بغداد خبر دادند .با این حال گفته شده
نمایندهای از جناح صدر در این مذاکرات حضور نداشته است.

ëëنگرانیبرایزمستانیسخت
ایــن چهارمیــن بــاری اســت کــه در 70
ســال اخیر تــورم از رقــم  10درصد عبور
میکند و به نوشــته گاردین این شــرایط
در فواصــل ســالهای -77 ،1951-52
 1973و  1979-82رخ داده است.
اما نگرانیها از بحران سخت زمستانی
انگلیس درحالی مطرح شــده است که
تحــوالت اوکراین و عملیات روســیه در
شــرق اروپــا ،هیزم بر آتش این شــرایط
در قــاره ســبز انداخته اســت .براســاس
اعــام مرکــز آمار ملــی بریتانیــا در این
وضعیت ،گرچه بهای بنزین و گازوییل
بریتانیا در ماه جــوالی از رکورد ماههای
گذشته خود پایینتر آمده اما همچنان
شــاخص آن در مقایســه با سال گذشته
باالتر بــوده و ایــن امر میتواند تــورم را
افزایش بدهد.
جیمــز اســمیت ،پژوهشــگر ارشــد
اندیشــکده رزولوشــن فاندیشن معتقد
اســت« :تأثیر افزایش قیمتهای مواد
غذایــی و انــرژی بــر خانوادههــای فقیر
بیشــتر اســت ،بنابراین حتی در صورت
کاهش این تورم شاید ماهها زمان ببرد
تا این قشــر بتواند به ســطح اســتاندارد

حکمی که به ســلما الشــهاب داده شده
است ،واکنشهای فعاالن حقوق بشری
را برانگیختــه اســت .ســازمان حقــوق
بشــر اروپــا ،عربســتان را بــه خاطــر ایــن
حکم محکــوم و تأکیــد کرد ،بســیاری از
فعاالن سیاســی زن در عربســتان تحت
شکنجههای شدید ،از جمله آزار جنسی
قرار میگیرند .روزنامه واشــنگتن پست
نیز تأکید کرده اســت ،این پرونده نشــان
میدهد تعهداتی که بایدن درباره تکرار
نشدن وقایع حقوق بشری در عربستان
داده بود« ،یک کار بیهوده» بوده است و
وقت آن اســت که رئیس جمهور امریکا
با قدرت صحبت کرده و خواستار آزادی
الشهاب شود.

گروه جهان /به دنبال سلســله انفجارها و آتش ســوزیهایی در جنوب تایلند
کــه دســت کــم در  17نقطه صــورت گرفت 7 ،نفــر مجروح شــدند .مقامات
ایــن کشــور میگوینــد ،ایــن انفجارهــا و آتش ســوزیها ناشــی از یــک حمله
برنامهریزی شده بودهاند.
بــه گــزارش خبرگزاری رویترز ،براســاس بیانیههای پلیس و ارتــش تایلند ،این
انفجارها و آتشسوزیها همگی در بامداد چهارشنبه رخ دادند و فروشگاههای
بزرگ و پمپ بنزینها را در  3استان جنوبی این کشور در برمیگرفتند .تا عصر
دیروز هیچ گروهی مسئولیت این حمالت را برعهده نگرفته بود.
این در حالی است که استانهای جنوبی تایلند که با اندونزی هم مرز هستند ،از
یک دهه پیش به این سو شاهد منازعات بسیاری بین شورشیان و دولت مرکزی
تایلند بودهاند .دولت تایلند سالهاست با شورشیان این استانها مبارزه کرده
اســت ،طوری که به گفته نهادهای دیده بان حقوق بشــر از ســال  2004تا کنون
بیش از  7هزار و  300نفر در این منازعات کشــته شــدهاند .دولت تایلند از سال
 2013نیز وارد مذاکرات صلحی با این شورشــیان شــده اســت اما این مذاکرات
تــا کنــون نتیجهای نداشــته و چندین بار متوقف شــده اســت .حمــات بامداد
چهارشــنبه نیز در حالی رخ داد که دولت تصمیم گرفت به مذاکرات با یکی از
این گروههای شورشــی بازگردد .مذاکرات آنان در دو سال گذشته بخاطر شیوع
کرونا متوقف شده بود.
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در عیــن حــال آمارهــا نشــان میدهــد
هسته اصلی تورمی شامل انرژی ،غذا،
الکل و دخانیات نسبت به جوالی سال
گذشــته تا  6.2درصد افزایش داشته که
این رقــم بیــش از  5.9درصــد تخمین
زده شده اقتصاددانان بوده است.
در این میــان ناظران اقتصادی با توجه
به ریسک باالی رکود اقتصادی بریتانیا
که بــه پیشبینی بانک مرکــزی از اکتبر
آغــاز خواهــد شــد و تــا اوایــل  2024نیز
ادامــه دارد ،چنــدان به شــرایط امیدوار
نیســتند و معتقدنــد شــاخص تــورم
بریتانیــا در ســالجاری میتوانــد از 13
درصد نیزعبــور کند .بنابرایــن میتوان
ایــن آمارها را بدتریــن وضعیت تورمی
انگلیــس از ســپتامبر 1980؛ زمانــی کــه
دولت مارگارت تاچر برای تحت کنترل
درآوردن چرخــه هزینــه و تقاضا تالش
یکرد ،دانست.
م 
ایــن در حالی اســت که به بــاور ناظران
گرچه انگلیس تنها کشــوری نیســت که
با افزایش تورم روبهرو اســت اما شواهد
نشــان میدهد که این کشور در برههای
طوالنیتــر از ســایر کشــورها درگیــر این
بحران بماند.
شــاید همیــن تهدیــد بالقوه نیز ســبب
شــده اســت ناظم زهــاوی ،وزیــر خزانه
داری بریتانیا اعــام کند اولویت دولت

کنترل تورم است و در این مسیر از اقشار
پایین جامعه حمایت میکند.
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مارک اوئل ،کاردینال ارشــد واتیکان به آزار جنسی
در کانــادا متهــم شــده اســت.به گزارش شــفقنا به
نقــل از فرانــس 24مــارک اوئــل باالتریــن مقــام
دســتگاه کلیســا تاکنــون اســت کــه بــه آزار و اذیت
جنسی در کانادا متهم میشود .پروندهای که علیه
اســقفگری ایالت کِبِک در کانادا مطرح شــده تنها
شــامل او نیست بلکه  100شــاکی دارد که علیه 88
کشیش این اسقفگری از سال  1940میالدی مطرح شده است .در این پرونده
در دادگاه عالی کبک ،یک شــاکی ناشناس ادعا میکند که اوئل در زمانی بین
سالهای  2008تا  2010زمانی که اسقف اعظم کبک و رئیس اسقفگری بود
و بــه عنــوان یک کارآموز  23ســاله کار میکرد ،بــه طور نامناســبی او را لمس
کرده اســت .اوئل اکنون ریاســت جماعت اســقف واتیکان را برعهده دارد که
بــه پاپ توصیــه میکند چه کشــیشهایی باید اســقف شــوند .او همچنین در
فهرســت کوتــاه کارشناســان برای جانشــینی پاپ فرانســیس پــس از مرگ یا
استعفای پاپ قرار دارد.

ســخنگوی دولــت آلمــان از احضــار نماینــده فلســطین در برلیــن در پــی
اظهــارات اخیر رئیس تشــکیالت خودگردان در مورد هولوکاســت خبر داد.
محمود عباس ،هولوکاســت را شــنیعترین جنایتی توصیف کرده بود که در
تاریخ مدرن بشریت رخ داده است.

ســریالنکا پایان وضعیت فوقالعاده
بــرای مقابله با معترضان ضددولتی
را اعــام کرد .این شــرایط در پی چند
مــاه اعتراضــات گســترده مردمــی به
کمبــود غــذا ،ســوخت و دارو و  4روز
پــس از فرار رئیس جمهور این کشــور
اعــام شــد امــا در بیانیه جدیــد دفتر
ریاســت جمهوری آمــده« :موقعیت
کشــور بــه ثبــات رســیده و نیــازی بــه
آمادهباش نیست».

زهره صفــاری /دود آتش جنگ اوکراین
در قالــب تــورم و رکــود اقتصــادی بــه
چشم بسیاری از کشورهای اروپایی رفته
است .در انگلیس نیز که از حامیان این
جنگ به شــمار میرود ،رکورد افزایش
تــورم بــرای نخســتین بــار در  40ســال
اخیــر ،دولت و بانک مرکــزی بریتانیا را
با بحرانــی ســخت روبهرو کرده اســت.
شــرایطی کــه تحلیلگران اقتصــادی در
برهــه فعلی خالصــی از آن را برای این
کشور چندان ساده نمیدانند.
به گزارش بیزینس استاندارد ،مرکز آمار
ملی بربتانیا اعالم کرد شاخص افزایش
قیمتهــا در ماه جوالی با رشــدی 10.1
درصدی نسبت به زمان مشابه در سال
گذشته ،تورم را به سطحی رسانده که به
مراتب باالتر از پیشبینی بانک مرکزی
و تحلیلگــران بخش خصوصی بریتانیا
به شمار میرود.
گرانــت فیتزنــر ،کارشــناس دفتــر آمــار
ملــی بریتانیــا معتقــد اســت« :قیمت
مــواد غذایی بهشــدت رشــد داشــته که
در این میــان فرآوردههای نان و غالت،
لبنیات ،گوشــت و ســبزیجات صعودی
سرسامآور داشتهاند .همچنین خوراک
حیوانــات خانگــی ،خمیــر دنــدان،
دســتمال کاغذی توالت و خوشبوکننده
بدن نیز شاهد افزایش قیمت بودهاند».

اسقف ارشد واتیکان به آزار جنسی متهم شد

آلمان

چیــن بــرای مبــارزه بــا پیــری جمعیت،
سیاســتهای تشــویقی برای افزایش زاد
و ولــد را اعالم کرد 17 .وزارتخانه از جمله
وزارت بهداشــت و درمــان ،کمیســیون
اصــاح و توســعه ملــی ،وزارت آمــوزش
وهمچنین وزارت مســکن و شهرســازی،
دســتورالعملهای جدیــد خــود را در
راستای این طرح افزایش جمعیت اعالم
کردنــد .ایــن طــرح امتیــازات آموزشــی،
مالیاتی ،مسکن و  ...ارائه میکند.

نخستین کشتی حامل مواد غذایی از
زمــان آغاز عملیات نظامی روســیه،
بندر اوکراین را به مقصد آفریقا ترک
کــرد .ایــن اتفــاق در حالــی رخ داده
اســت که با توافق ماه گذشــته مسکو
و کییــف و بــا میانجیگــری ســازمان
ملــل و ترکیه ،ســه بندر دریای ســیاه
رفع توقیف شــدند تا صدها هزار تن
غالت اوکراین به دست خریداران در
سراسر جهان برسد.

تجربه تورم دو رقمی ،در سبد خانوارهای انگلیسی

افشای یک فایل صوتی از لیز تراس که در یک قدمی
رسیدن به مقام نخستوزیری انگلیس است و وی در
آن به کارگران انگلیسی اهانت کرده است ،تبدیل به
دردســر تازه او شــد.به گزارش ایرنا ،تراس که پیشتر
به عنــوان فرد پیشــتاز در رهبری حــزب محافظهکار
محســوب میشــد ،در ایــن فایــل صوتــی میگویــد
کارگران انگلیسی به «جان کندن» (زحمت کشیدن)
بیشتری نیاز دارند و اینکه مهارت و کاربرد رقبای خارجی خود را ندارند .به نوشته
گاردین ،رسانه نزدیک به حزب کارگر انگلیس در این فایل صوتی لو رفته از تراس
در زمانی که فرد شماره  ۲وزارت خزانهداری انگلیس بود ،اظهاراتی بیان شده که
ممکن اســت مردم بقیه نقاط انگلیس را مقابل ســاکنان لندن قرار دهد .وی در
این سخنان عنوان کرده که مردم لندن بهرهوری بیشتری نسبت به بقیه مناطق
در انگلیس دارند.

گروه جهان /کره شــمالی در واکنش به رزمایش مشترک کره جنوبی و امریکا،
چند موشــک کروز شــلیک کرد.به گزارش ســایت شــبکه خبری الجزیره ،این
ن سو بوده است .بنا
اولین آزمایش تســلیحاتی کره شمالی از ماه گذشته به ای 
بر این گزارش ،یک مقام نظامی که نخواست نامش فاش شود ،به خبرگزاری
یونهاپ گفت« :اوایل صبح چهارشنبه بود که متوجه شدیم کره شمالی اقدام
به پرتاب دو موشــک کروز از اســتان اونچون در جنوب کره شــمالی ،به سمت
دریای غربی کرده است .آخرین آزمایش
تســلیحاتی که کــره شــمالی انجــام داد،
در تاریــخ  10جــوالی ( 19تیر مــاه) با چند
موشــکانداز انجام شــده بود اما آخرین
موشــک کــروزی که شــلیک کرده بــود در
مــاه ژانویه پرتاب شــده بود.بنا بر گزارش
خبرگــزاری فرانســه ،مقامــات نظامــی
امریکا و کره شــمالی در حال بررســی جزئیات آزمایش اخیر کره شــمالی و از
جمله مشخصات پرتاب و توان آن هستند.
آزمایش موشــکی بامداد چهارشــنبه کره شــمالی یــک روز پــس از آن صورت
گرفت که کره جنوبی و امریکا رزمایش مشترک  4روزهای را آغاز کردند .پیونگ
یانگ پیشتر نیز به این رزمایش واکنش کالمی نشان داده و سئول و واشنگتن را
تهدید کرده بود که منتظر واکنش این کشــور باشــند.این در حالی است که یون
ســوک یول ،رئیس جمهور کره جنوبی دیروز در صد روزگی دولت خود ،گفت
کــه دولت وی هیچ برنامهای برای بازدارندگی هســتهای خــود ندارد و به جای
آن معتقد است باید به چالشها با کره شمالی با دیپلماسی پایان داد .او تأکید
کرد« :مذاکره با کره شــمالی نباید یک نمایش سیاســی باشــد و باید به صلح
منجر شــود».به گزارش شــفقنا ،وی که در اولین کنفرانس خبری خود ســخن
میگفــت ،تمایل خود را برای ارائــه کمکهای اقتصادی مرحله به مرحله به
کره شــمالی در صورت پایان دادن به توســعه تسلیحات هستهای و آغاز خلع
ســاح هســتهای ،تکرار و اشاره کرد که از زمان مبارزات انتخاباتی خود خواستار
توگو با پیونگ یانگ بوده است.
گف 

چاینا دیلی(چین)

آبزرور(عمان)

مرکــز آمار ملی لندن باالترین نرخ تورم در  4دهه اخیر را ثبت کرد

افشای دردسرساز فایل صوتی لیز تراس

واکنش موشکی کره شمالی
به رزمایش مشترک همسایه جنوبی
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گالف تودی(امارات)

دورنــما

«لیــز چنــی» ،دختــر دیــک چنــی ،معــاون رئیــس
جمهــور ســابق امریــکا ،در رأیگیــری درون حزبــی
جمهوریخواهان بــرای انتخاب نامزد ایــن حزب در
انتخابات میاندورهای کنگره از دیگر همحزبی خود
که از حامیان دونالد ترامپ و مورد حمایت او است،
شکســت خورد.به گزارش ایرنا به نقــل از رویترز ،با
شمارش ۵۸درصد آرا ،هریت هیجمن با کسب۶۲
درصد آرا بر لیز چنی که  ۳۳درصد آرا را به دست آورده ،پیروز شد و بدین ترتیب
وی نامــزد جمهوریخواهان ایالت وایومینــگ در انتخابات میاندوره ای مجلس
نماینــدگان امریــکا خواهــد بود .شکســت لیز چنــی از این وکیــل منابع طبیعی
نشاندهندهیکپیروزیبزرگبرایترامپدرکارزاربیرونراندنجمهوریخواهان
هوادار اســتیضاح وی از کنگره اســت .این شکســت همچنین جدیدترین نشانه
از تســلط ترامپ بر حزب جمهوریخواه به شــمار میرود .وی بیرون انداختن ۱۰
نماینده جمهوریخواه هوادار استیضاحش را اولویت خود قرار داده است.
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گفتوگوی «ایران» با سعداهلل زارعی ،تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره مناقشه تلآویو و بیروت در حوزه گازی کاریش

مناقشه ای استراتژیک با ظاهری اقتصادی

حســین فاطمی /بیــش از یــک دهه قبل
دانشــمندان و محققــان خبــر دادنــد بــر
مبنــای تحقیقــات آنهــا ،میادیــن گازی
عظیمــی در بخشهــای شــرقی دریــای
مدیترانه وجود دارد .در پی این گزارشها
اســرائیل از دو ســال قبــل تالشهــای
اکتشافی خود را در این منطقه آغاز کرد و
همین تبدیل شد به آغاز تنش مرز دریایی
میــان لبنــان و اســرائیل بــر ســر مالکیت
دو میــدان گازی «کاریــش» و نیــز قانا .در
همین ارتباط «ایران» با سعداهلل زارعی،
تحلیلگر ارشــد مسائل خاورمیانه گفت و
گو کرده است که در ادامه میخوانید:
ëëتقابلتلآویووبیروتبرسرکاریشبیش
ازدسترسیوسیطرهبرسریکمیدانگازی
اســت .اهمیت این منطقه برای دو طرف
چیست؟
کاریــش یــک منطقــه گازی مشــترک
بین لبنان و فلسطین اشــغالی است ،اما
بهدلیــل آنکه اســرائیل مدعــی مالکیت

بر آن اســت این منطقه به محل مناقشه
بدل شده اســت چون هرگونه دسترسی،
اکتشــاف و بهرهبــرداری از ایــن منطقــه
گازی نیازمنــد توافقهــای الزم بین رژیم
صهیونیســتی و لبنان اســت ولــی به نظر
میرســد صهیونیســتها ســعی دارنــد
بــدون اجازه بیروت بهرهبرداری کاملی از
این منطقه داشته باشند.
ëëآیــا اهمیــت کاریــش تنها مختــص به
اهمیتمنبعگازیآناست؟
بــه نظــر مــن مســأله مهمتــر نفــوذ و
حضــور در منطقــه مدیترانــه اســت .در
همین راســتا اســت کــه صهیونیســتها
تــاش دارند با توجــه به اینکــه مدیترانه
محل عبور کشــتیها از کانال سوئز است،
منطقــه کاریش را بــه یک «هــاب گازی»
برای صادرات انرژی به اروپا تبدیل کنند،
البته تلآویو در کنار آن ســعی دارد از این
منطقه بهعنوان یک منطقه اســتراتژیک
برای ترانزیت کاال هم اســتفاده کند .پس

مســأله تنها دسترســی بــه گاز در منطقه
کاریشنیست.
ëëوضعیتلبنانچگونهاست؟
دولــت لبنان بــا توجه بــه بحرانهای
داخلــی مثــل بحرانهــای سیاســی و
اقتصــادی کــه دارد ،هنــوز حتــی مرحلــه
اکتشــاف و شناســایی منابــع گازی در
کاریــش را هــم شــروع نکــرده اســت .لذا
صهیونیســتها ســعی دارنــد از ایــن
وضعیــت خــأ نهایــت سوءاســتفاده و
بهرهبــرداری را داشــته باشــند .طبیعــی
است وضعیت کنونی خود به خود تبدیل
به یک مناقشه شود.
ëëچــراحزباهلللبنــاندرمســألهکاریش
ورودمستقیمپیداکردهاست؟
چــون حــزباهلل لبنــان بــه منطقــه
کاریش به چشــم منطقه راهبــردی نگاه
میکند .در شرایطی که لبنان از نظر منابع
انرژی در فقر به ســر میبرد ،بهرهبرداری
از منطقه گازی کاریش میتواند پشتوانه

سعداهلل زارعی

خوبــی بــرای بهبود وضعیــت اقتصادی
این کشــور باشد .بنابراین حزباهلل لبنان
به نام منافــع ملی وارد مناقشــه کاریش
شــده اســت و اجــازه نمیدهــد رژیــم
صهیونیســتی یک طرفه و یــک جانبه با
ادعــای مالکیــت بــر کل منطقــه کاریش
تمــام منابــع گازی آن را بــدون اجــازه از
لبناناستخراجکند.
ëëورودحزباهلللبنانبهمناقشــهکاریش
چگونهبودهاست؟
حزباهلل لبنان به دو شــکل میدانی و

سیاســی وارد مســأله کاریش شــده است.
از یــک طــرف بــا تهدیــدات خــود و حتی
ارسال پهپاد قصد دارد مانع از استخراج،
بهرهبــرداری و صــادرات گاز توســط رژیم
صهیونیســتی از منطقــه کاریــش شــود
و از طــرف دیگــر نیــز ســعی دارد دولــت
لبنــان را ترغیب کند با انعقاد قــرارداد با
شرکتهای خارجی نسبت به شناسایی،
اکتشــاف ،بهرهبــرداری و صــادرات گاز از
کاریــش اقدامــات الزم را انجــام دهــد تــا
شــاهد بهبــود وضعیت اقتصــادی لبنان
باشــیم .به همیــن دلیل در دولت ســابق
«حســان دیاب» اقداماتی برای شناسایی
حقــوق لبنــان در منطقــه گازی کاریــش
شکل گرفت و مجلس لبنان و بهدنبال آن
دولت فعلی آقای میقاتی هم به مســأله
ورود پیدا کرد.
ëëآیا حزباهلل لبنــان توانایی توقف کامل
اسرائیلدرکاریشرادارد؟
بلــه این مســأله کامــاً جدی اســت و

حــزباهلل لبنــان تــوان آن را دارد .رژیــم
صهیونیستی ســعی دارد منطقه کاریش
را بــه یــک هــاب گازی بــرای صــادرات
انــرژی به اروپا تبدیــل کند و از طرف دیگر
ســعی دارد منطقــه کاریــش را بــه یــک
حــوزه ترانزیتی برای خــود تبدیل کند که
هــر دو فاکتــور نشــان میدهــد یــک نگاه
کامالً تجــاری و اقتصادی به کاریش دارد،
امــا زمانی که حزباهلل لبنــان با اقدامات
خــود باعــث ناامنــی ایــن منطقــه بــرای
صهیونیســتها شــود ،تمــام برنامهها و
پروژههای صهیونیستها در این منطقه
به هــم خواهد خورد .چون اولین مســأله
و پیش نیاز برای تحقق اهداف اقتصادی
وجود امنیت است .وقتی منطقه کاریش
ناامن باشد هیچ کشتی از کانال سوئز وارد
منطقه کاریش نمیشود .به همین دلیل
حــزباهلل واقعاً بــرای تحقق منافع ملی
لبنان توان تقابل در برابر صهیونیستها
را دارد.

