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پس از کناره گیری حریری ...
سعد حریری سیاستمدار «ژن خوبی» بود که
پس از تــرور پــدرش و البته میراث مالی به جا
مانده از او ،قدم به دنیای سیاست گذاشت.
حاال پس از کناره گیری رسانه ای از سیاست،
تصور عمومی در لبنان ایــن اســت که تعلیق
فعالیتهای سیاسی سعد حریری یک تصمیم
شخصی نبوده بلکه تحت فشار ،این تصمیم را
گرفته است .همچنین گمانهزنیهایی مطرح
میشود مبنی بر این که او واقعیتهایی را پنهان
میکند؛ واقعیتی که فراتر از تالش برای به هم
ریختن کارتها در آستانه انتخابات پارلمانی
بوده است .از همین رو باید گفت که لبنان برای
مواجهه با چالشها و واقعیتهای جدید باید
آماده شود .روزنامه االخبار به نقل از منابع آگاه
اعالم کرده بود که طبق اظهارات محافل نزدیک
به سعد حریری تا زمانی که «محمد بن سلمان»
ولیعهد سعودی در منصب خود باقی بماند،
حریری به کار سیاسی باز نخواهد گشت .محافل
مذکور این پاسخ را به کسانی دادند که درباره
وضعیت حریری سوال میکردند؛ به ویژه آن
هایی که هنوز امیدوارند حریری از تصمیم خود
مبنی بر تعلیق فعالیتهای سیاسیاش برگردد
یا کسانی که روی برخی میانجیگر یها که
ممکن است خشم محمد بن سلمان از حریری
را کاهش دهد ،حساب باز میکنند .حتی گویا
از آن جایی که سعد حریری در امــارات اقامت
دارد ،صحبت از سیاست هم بــرای او ممنوع
است و آن چه از او خواسته میشود این است
که خودش را وقف دنیای پول و تجارت کند و
بدهیهای عربستان سعودی را پس بدهد .به
روشنی پیداست روند تحوالت داخلی لبنان در
کنار تحوالت منطقهای و بینالمللی انتخابات
پارلمانی ،آینده لبنان را هدف گرفته است .بر
این مبنا لبنان شاهد تحوالت بسیاری خواهد
بود که هدف اساسی آن این است که حزبا...
و هم پیمانانش در لبنان کرسیهای پارلمانی
خود را از دست بدهند و زمینه حذف حزبا ...از
نقشه حاکمیتی لبنان فراهم شود.

چهره روز

شیومارا کاسترو به عنوان اولین رئیس جمهور
زن در هندوراس سوگند یاد کرد .این درحالی
اســت که او در شــروع کــار خــود با یک بحران
سیاسی در این کشور دست و پنجه نرم می کند.
این رهبر چپگرا در سخنانی گفت که او سکان
هدایت کشوری «آسیب دیده» را به دست می
گیرد اما قول داد عدالت اجتماعی و شفافیت
را در راس دستور کــار خــود قــرار دهــد .خانم
کاسترو ۶۲ ،ساله ،قول داده است با گروه های
قاچاق مواد مخدر مقابله و قوانین سفت و سخت
سقط جنین را تسهیل کند.

قاب بین الملل

پسر دوم ملکه بریتانیا اتهام آزار جنسی را رد
کــرد /وکــای شــاهــزاده انــدرو در نــامـهای به
دادگــاه گفتهاند که وی میخواهد رسیدگی
بــه ایــن پــرونــده« ،بــا حــضــور هیئت منصفه»
بــرگــزار شــود .سومین فرزند ملکه بریتانیا،
پیشتر چند بار تالش کرده بود تا برگزاری این
دادگاه را متوقف کند .ویرجینیا جوفری ،زن
 ۳۸ساله آمریکایی ،در دادگاهی در منهتن
آمریکا از شاهزاده اندرو ،به اتهام سه فقره آزار
جنسی شکایت کرده است.آنماری مکآووی،
دادستان سابق نیویورک میگوید که از تغییر
رویکرد اندرو برای برگزاری دادگاه با حضور
هیئت منصفه ،تعجب نکرده چرا که او تالش
میکند «شهرت خود را نجات دهد ».به گفته
دادستان سابق نیویورک ،اندرو پس از آن که
امتیازات سلطنتی و عناوین نظامی خود را از
دست داد ،حاال در پی آن است تا وجهه خود
را بازیابد .پرنس اندرو همچنین همه اتهامها
در خصوص آزار جنسی ویرجینیا جوفری و
«دوستی صمیمی» با گیلین مکسول ،دالل
جنسی ،را رد کرده است/.دویچه وله

تل آویو در تله هکرها

گروههکری«عصایموسی»،باانتشارتصاویریخبردادکهدوربینهایمداربسته
خیابانهایفلسطیناشغالیواطرافشرکتنظامیصهیونیستی«رافائل»راهک
کردهاست
طی هفتههای اخیر ،سرزمینهای اشغالی به
کانونیآسیبپذیردرمقابلانواعحمالتسایبری
درمنطقهتبدیلشدهاست.اگرچهبیشترمقامات
صهیونیستی ترجیح میدهند اخبار مربوط به
این حمالت و جزئیات آن را منتشر یا درباره آن ها
اظهار نظری نکنند ،دیروز گروه هکری «عصای
موسی»،باانتشارتصاویریدرکانالتلگرامیخود

خبر داد که دوربینهای مداربسته خیابانهای
فلسطین اشغالی را هک کرده است .این گروه
هکری که پیشتر نیز در حمالت سایبری خود به
نهادهایرژیمصهیونیستیموفقعملکردهبود،
یوانگلیسیتحتعنوان
درپیامیبهدوزبانعبر 
«ماباچشمانشمامیبینیم»،نوشت«:ماسالها،
در هر لحظه و در هر قدم شما را زیر نظر داشتیم.

دومینوی رسواییهای بوریس
ایمیلهایفاششدهدربارهتخلیهحیواناتازکابل،چالشتازهایبراینخستوزیر
انگلیسایجادکردهاست
پسازتسلطناگهانیطالباندرمیانهماهاوتسال
،2021شمارزیادیازکشورهایغربیهمچون
انگلیس سعی کردند به گونه ای اضطراری ،در
پروازهای نظامی شهروندان و همکاران محلی
شان را از افغانستان خــارج کنند .لندن اما در
جریان روند تخلیه از افغانستان در پروازی ۱۵۰
گربه و سگ را انتقال داده اســت .انتقال این
حیوانات در حالی که شمار زیادی از کارمندان
محلینیروهایبریتانیاییدرافغانستانماندهاند،
انتقادهاییرابرانگیختهاست.حاال،ایمیلهایی
که به تازگی افشا شده ،نشان میدهد بوریس
جانسون ،نخست وزیــر انگلیس شخصا اجازه
تخلیه حیوانات از افغانستان را در زمان سقوط
کابل داده است .این یکی از چند ایمیلی است
که توسط کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا
منتشر شده است .بوریس جانسون در روزهای
گذشته نیز به دلیل نقض پروتکل های مهمانی
در زمان کرونا و همچنین برگزاری مهمانی پیش
از مراسم تدفین شاهزاده فیلیپ ،همسر ملکه
الیزابت دوم ،با دردسر بزرگی مواجه شده بود.
حاال افشای ایمیلی جدید ،تیری بر پیکر دولت
کمجانجانسوناست.بهگزارشبیبیسی،در
ماه آگوست در ایمیلی به یکی از مقامهای وزارت
امور خارجه انگلیس آمده است« :خیریه نوزاد که
توسطیکتفنگدارسابقسلطنتیادارهمیشود،
تبلیغاتزیادیگرفتهونخستوزیربهتازگیمجوز
تخلیهکارکنانوحیواناتآن راصادرکردهاست».
در ماه دسامبر وقتی از بوریس جانسون پرسیده
شد که آیا در عملیات تخلیه از کابل ،حیوانات را

برمردمافغانستاناولویتدادهاست،گفت«:این
کام ً
ال مزخرف است ».حتی ،سخنگوی رسمی
نخستوزیر این کشور نیز گفته بود« :این موضوع
بهقوتخودباقیاستکهنخستوزیربهمسئوالن
دستور نداده تا اقدام خاصی انجام دهند ».حاال
اما جانسون در مواجهه اش با موسسه «نــوزاد»
رسوا شده است« .نوزاد» یک کلینیک حیوانات و
پناهگاهسگوگربه درافغانستانبود.هنگامیکه
طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند ،حامیان
آنکارزاریرابرایتخلیهحیواناتاینمرکزبهراه
انداختندوگفتندکهکارکنانآنبهدلیلهمکاری
باسازمانهایخارجیدرخطرهستندوحیوانات
هم در خطر هستند .حدود  15هزار نفر در ماه
آگوست از کابل به خارج منتقل شدند ،از جمله
نظامی بازنشسته «فارتینگ» و  ۱۵۰حیوان این
مرکز .این در حالی است که گفته می شود هنوز
صدهاافغانکهبادولتلندنهمکاریمیکردند،
نتوانستهاندازافغانستانخارجشوند.

این تنها بخشی از نظارت ما بر فعالیت های شما
از طریق دسترسی به دوربینهای مــدار بسته
داخلی است .گفته بودیم در حالی که تصورش
را هم نمیکنید ،شما را هدف قرار خواهیم داد».
گروه هکری «عصای موسی» همچنین ساعاتی
بعد،ازهکدوربینهایمداربستهاطرافشرکت
نظامی صهیونیستی «رافائل» خبر داد.این گروه
با بیان این که این «تنها شروع کار است» اعالم
کرد که در آینده تصاویری از دفتر و محل سکونت
مقامات این رژیم را منتشر خواهد کرد .رافائل
یک شرکت تسلیحاتی صهیونیستی فعال در
زمینه ساخت پدافند هوایی و تسلیحات نظامی
اســت .گــروه هکری عصای موسی پیشتر نیز
فایلهایی شاملاطالعاتجزئیازصدهانظامی
عضوارتشرژیماشغالگرقدسوتصاویرشخصی
از «بنی گانتز» وزیر جنگ این رژیم را در محیط
«دارک نت» و «تلگرام» منتشر کــرده بــود .این
اولین بار نبود که بنی گانتز هدف حمله سایبری
قــرار میگرفت .سرویس امنیت داخلی رژیم
صهیونیستی(شاباک)نیزدرماههایاخیراعالم
کردهبودکهنظافتچیخانهبنیگانتز،وزیرجنگ
رژیم صهیونیستی ،اطالعاتی را در اختیار یک
گروه هکری قرار داده است .روزنامه عبریزبان
«هاآرتص» درباره جاسوس مذکور گزارش داده
بود که او از وسایل خانه گانتز ،از جمله رایانه او
عکس گرفته و به منظور اثبات جدی بودنش
تصاویر را برای نماینده گروه هکری «سایه سیاه»

فرستادهاست؛گروهیکهرسانههایعبریزبان
مدعی شدند وابسته به ایران است.در بخشی از
گزارش مذکور همچنین اشاره شده بود که این
فرد امکان نصب بدافزاری را که اجازه دسترسی
به رایانه گانتز را بدهد ،مطرح کرده است.این
اولینبارنبودکهرسانههایصهیونیستیادعای
هدف قــرار گرفتن گانتز را مطرح میکردند و
انگشتاتهامرابهسمتایرانمیگرفتند .شبکه
 ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیستی در مارس سال
 ۲۰۱۹خبر داده بود که «نداف آرگامان» رئیس
شینبت جلسهای محرمانه با گانتز داشته و در
این جلسه به او گفته که تلفن همراه وی به دست
افراد مرتبط با ایران هک شده است.در آن زمان،
گانتز با ادعای این که هیچ اطالعات امنیتی در
تلفنهمراهویوجودنداشتهوهکرهانمیتوانند
از آن برای اخاذی از وی استفاده کنند« ،یوسی
کوهن» رئیس وقــت سازمان جاسوسی رژیم
صهیونیستی (موساد) را به همکاری با نتانیاهو
و تالش برای تخریب چهره خود متهم کرد.در
ماههای گذشته نیز نهادها و شرکتهای رژیم
صهیونیستی بارها هدف حمالت سایبری قرار
گرفتند .روز هشتم آبان روزنامه «جروزالمپست»
گزارش کرد که گروه هکری موسوم به سایه سیاه
سرورهای شرکت اینترنتی رژیم صهیونیستی
«سایبرسرو» ( )Cyberserveرا هــدف حمله
هکری قرار داده و آن را از دسترس خارج و تهدید
بهافشایاطالعاتآنکردهاست.

اوکراینپیشنهادکمکنظامیدولتآلمان،درقالبارسال 5هزارکالهجنگی
رادر حد«شوخی»دانست

چرا برلین ازایجاد تنش میپرهیزد؟
نبی شریفی -آلمان روز چهارشنبه اعالم کرد
بــرای کمک به دفــاع در برابر تهاجم احتمالی
روسیه پنج هزار کاله محافظ رزمی به اوکراین
میدهد .ویتالی کلیچکو ،شهردار کییف که
قهرمانسابقبوکسجهاننیزهستاینپاسخ
آلمان را «شوخی» خواند و گفت که حرفی برای
گفتن باقی نمیماند .او گفت« :به نظر میرسد
وزارتدفاعمتوجهنشده کهمابانیروهایکامال
مجهز روسی روبه رو هستیم که میتوانند هر
لحظهتهاجمدیگریبهاوکراینراآغازکنند».ودر
ادامهبهدولتبرلینطعنهزدکه«آلماندرمرحله
بعدچهنوعحمایتیارسالخواهدکرد؟بالش؟»
کریستینالمبرشت،وزیردفاعآلماندرواکنش
بهاینسخنانگفتبهدلیلرددرخواستتامین
سالح بــرای اوکراین ،کشورش با انتقادهای
فزایندهای مواجه شــده اســت .المبرشت در
کنفرانسی خبری گفت« :دولت آلمان موافقت
کرده است که سالحهای کشنده را به مناطق
بحرانیارسالنکنیمزیرانمیخواهیمبهوضعیت
آنمناطقدامن بزنیموازراههایدیگریکمک
میکنیم» .روزنامه بیلد نیز درباره هدف برلین
برای ارسال کاله نوشت« :دولت آلمان پیشتر
درخواست کمکی از اوکراین دریافت کرده که
شامل ۱۰۰هزارکالهخودنظامیوجلیقههای
تاکتیکی می شود .آلمان پیش از این پیشنهاد
ارسالیکبیمارستانکامالمجهزصحراییرابه
اوکراینداداماظاهرامقامهایآلمانتمایلیبه
ارسالتجهیزاتوتسلیحاتدفاعیبهاینکشور
ندارند».درمیانکشورهایاروپایی،بریتانیاکه
متحد قدیمی واشنگتن به شمار می رود و پس
از «برگزیت» بیش از پیش به واشنگتن نزدیک
شده ،همسوترین دولت با کاخ سفید در مقابله

باروسیهدرماجرایاوکرایناست.دراینمیان،
دولتهایآلمانوفرانسهبهعنوانقدرتمندترین
و با نفوذترین اعضای اتحادیه اروپا که در پیمان
«ناتو» نیز حضور دارند ،سعی کرده اند بر آتش
بحرانمرزیاوکراینبنزیننریزند.دراینراستا
دولــت برلین سعی کــرده از ارســال تجهیزات
استراتژیکنظامیبهاوکراینپرهیزکند.دولت
پاریسبهریاستامانوئلماکروننیزتالشکرده
درفضایدیپلماتیکوگفتوگوبارئیسجمهور
روسیهنقشمیانجیرابازیکند.آلمانوفرانسه
از دو سال پیش که خطر جنگ اوکراین چنین
داغ نشده بود ،تشکیل «ارتش واحد اروپایی»
را کلید زدند .آن ها هدف از تشکیل این ارتش
را تضاد منافع ناتو (که دولت آمریکا بیشترین
نفوذ را در آن دارد) با ارزش هــای امنیتی و
دفاعی اروپا عنوان کرده بودند .نوع واکنش به
ماجرای اوکراین و خطر نظامی روسیه اما ضلع
سومی هم دارد .ضلع سوم ماجرا ،کشورهای
عضو ناتو در شرق اروپــا هستند .کشورهایی
که خود زمانی عضو اتحاد فروپاشیده جماهیر
شوروی بوده اند .این کشورها از جمله استونی،
لتونی و لیتوانی ،بر این عقیده اند که جاه طلبی
های نظامی کرملین که پیش از این در اشغال
بخشی از خاک گرجستان و الحاق شبه جزیره
کریمه نمود پیدا کرده برای امنیت این کشورها
خطر آفرین است .این کشورها بر خالف آلمان
از هیچ تالشی برای مهار کشورگشایی های
دولت روسیه به ریاست والدیمیر پوتین فروگذار
نیستند .ایــن دولــت ها در روزهــای گذشته،
موشکهای ضد تانک «جاولین» و موشکهای
زمین به هوای «استینگ ِر» آمریکایی را تحویل
دولت کی یف داده اند.
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اظهارنظر روز

بارش برف در بیت المقدس
تصاویر و ویدئو هــای بسیاری از بــارش برف
و خوشحالی فلسطینی هــا در شبکه های
اجتماعی در حال انتشار است.برخی از بچهها
نیز که در صحن مسجداالقصی بازی میکردند،
از برفهای انباشته شده آدم برفی ساختند.

پیشخوان بین الملل
تــیــتــر یــک روزنــامــه
فرانسوی «الکــروا»:
«مــــــــــــــوج تــــــــازه
ایــنــفــلــوئــنــســرهــای
مسلمان»؛ «در شبکه
اجتماعی تیک تاک
ویــدئــوهــای بسیار
کوتاهی که سخنان دقیق درباره اسالم را پخش
میکنند ،بین جوانان بسیار محبوب هستند»

اظهارنظر روز
ر ئیسجمهو ر تر کیه
مـــیگـــویـــد :اســحــاق
هرتزوگ ،رئیس رژیم
صهیونیستی در سفری
رسمی ابــتــدای فوریه
آتــی بــه ترکیه خواهد
رفـــــت .وی بـــا بــیــان
اینکه این سفر میتواند فصلی جدید در روابط
اسرائیل و ترکیه باز کند ،افزود :آماده برداشتن
گا مهایی به سمت اسرائیل در تمام زمینهها
هستیم! رجب طیب اردوغان سال هاست که
جلوی دوربین رسانه ها از عمق حنجره برای
مظلومیت مردم فلسطین فریاد می زند اما در
پس پرده آرام با صهیونیست ها به گفت و گو می
نشیند و تبادالت کالن تجاری دارد.

توییت روز

عبدالملک العجری عضو دفتر سیاسی جنبش
انصارا ...یمن در توییتی نوشت :امارات به این
همه جار و جنجال بین المللی نیازی ندارد
چرا که بیانیه های زیــاد ،امنیت آن را تامین
نخواهند کرد زیرا منطق درگیری اجازه جنگ
یک سویه را نمی دهد .وی افزود :موضوع کامال
ساده است .به فاصله دور خود در نقشه (فاصله
امارات تا یمن) نگاهی بیندازید و دور بمانید
(دخالت نکنید) و ایمن باشید.

