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تلآویورویدورخشونت؛چرا؟
با وجــود آتشبس در جنگ  3روزه میان رژیم
صهیونیستی و جهاد اسالمی فلسطین ،اما تنش
میان طرفین و همچنین اقدامهای جنایتکارانه
رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.وزارت
بهداشت فلسطین دیــروز -جمعه -اعالم کرد
که «صالح توفیق صوافطه» شهروند فلسطینی
 ۵۸ساله به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر رژیم
صهیونیستی بــه شــهــادت رسید.طی یــورش
صهیونیستها به شهر طوباس و درگــیــری با
فلسطینیها نیز چند شهروند فلسطینی دیگر
نیزمجروحشدند .بازداشتفلسطینیها،یورش
به منازل آن ها ،مصادره لوازم و شهرکسازی
هم همچنان ادامه دارد .عالوه بر این ،نظامیان
صهیونیست بامداد پنج شنبه به دفتر شماری
از نهادهای حقوقی و مدنی فلسطین در شهر
راما...واقع در کرانه باختری یورش بردند و پس
از مصادره لــوازم ،اقدام به پلمب آن کردند.اما
پرسشاصلیایناستکهچرارژیمصهیونیستی
افزایش خشونت علیه فلسطینیها را به خصوص
پس از آغاز به کار کابینه چرخشی نفتالی بنت
 یائیر الپید در دستور کار قرار داد؟اگرچه عللمختلفی نظیر بدون مجازات ماندن جنایتهای
اینرژیموسکوتجامعهجهانیدراینموضوعاثر
دارد،امابهنظرمیرسدسهفاکتورخویخشونت
و جنگ طلب بــودن رژیــم ،معامله قرن و توافق
عــادیســازی و به خصوص وضعیت نابسامان
اراضی اشغالی علل مهمتری در شدت گرفتن
جنایت رژیم علیه فلسطینیها ست.افزون بر این
که تأسیس رژیم صهیونیستی معلول خشونت و
جنگبود ،معاملهقرنیکهدولتپیشینآمریکابه
ریاست«دونالدترامپ»اجراکردوهمچنینتوافق
عادیسازیروابطبرخیکشورهایعربیبارژیم
صهیونیستی که در زمان ترامپ امضا شد و پس
از آن روابط طرفین گسترش پیدا کرد نیز عامل
مهمی است که سبب شد رژیــم صهیونیستی
جسارت بیشتری برای شدت بخشیدن خشونت
علیهفلسطینیهاداشتهباشد.برداشتاینرژیم
این است که با معامله قرن و توافق عادیسازی
عم ً
ال حمایت کشورهای عربی از فلسطین
کاهش پیدا کــرده است.وضعیت نابسامان
اراضی اشغالی در سالهای اخیر شاید بیش از
فاکتورهایذکرشدهدرشدتگرفتنخشونتها
علیه فلسطینیها نقش داشته اســت .از سال
 2019تاکنون رژیم صهیونیستی با کابینههای
شکننده اداره شد.چهار انتخابات پارلمانی طی
این مدت برگزار شد و قرار است انتخابات پنجم
هم در نوامبر آینده برگزار شود .میزان نارضایتی
مردم در اراضی اشغالی افزایش یافته به نحوی
که مهاجرت معکوس در مقایسه با مهاجرت
به اراضــی اشغالی بیشتر شده است.مقامات
صهیونیستی که در عرصه داخلی دستاورد
چندانی نداشتهاند جنگ با فلسطینیها را به
بهانههای مختلف در دستور کار قرار دادند تا به
نوعی ابهت پوشالی خود را هم برای مردم و هم
برای کشورهای عربی که به عادیسازی روی
آوردند ،نشان دهند.

چهره روز
مــدیــر مــالــی ســابــق شرکت
دونالد ترامپ در دادگاهی
در نیویورک در برابر اتهام
کالهبرداری و فرار مالیاتی
اقـــــرار بـــه گــنــاه کـــرد.الـــن
وای ِزلبِرگ ،که برای مدتها
مدیر امور مالی سازمان ترامپ بود ،متهم است
طی چند سال بیش از  1.7میلیون دالر مزایایی
از سازمان ترامپ دریافت کــرده امــا آن ها را
برای پرداخت مالیات ثبت نکرده است.انتظار
می رود که او به پنج ماه حبس در زندان جزیره
رایکرز و بازپرداخت این پول محکوم شود.رئیس
جمهور سابق آمریکا در این پرونده متهم نشده
است .با این حال او تحقیقات جنایی دادستان
بخش منهتن نیویورک دربــاره شرکت امالک
خانوادگی خود را ساختگی خوانده است.
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سلفی گرفتن راهــبــه هــای کاتولیک بــا پاپ
فرانسیس در حاشیه موعظه هفتگی پاپ در
واتیکانEPA /
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نخستوزیرفنالندپسازمواجههباانتقاداتبابتشرکتدریکمهمانیبا
حالتیغیرعادیگفت:موادمخدرمصرفنکردم!

پیونگیانگدرواکنشبهکمکاقتصادیسئول:بهتراست
رئیسجمهوریکرهجنوبیدهانشراببندد

خشم خواهر «اون» از «یون»
پیشنهادخلعسالحاتمیدرمقابلکمکاقتصادیکهاز
سوی دولت کره جنوبی مطرح شده ،خشم پیونگ یانگ
را در پی داشت .کیم یو جونگ ،خواهر پر نفوذ و قدرتمند
رهبر کره شمالی طی بیانیهای که توسط خبرگزاری
رسمی کره شمالی ( )KCNAمنتشر شد ،در واکنش به
پیشنهاد سئول گفت« :طرح سئول اوج حماقت است.
بهتر بود که یون سوک یول ،رئیسجمهور کره جنوبی به
جای این که مهمل بگوید ،به خاطر وجهه خود ،دهانش
را میبست .او چیز بهتری بــرای گفتن نداشت .این
خیلی ساده و بچگانه است که او فکر کند برای افتخار و
تسلیحاتهستهایکرهشمالیمیتواندمعاملهاقتصادی
کند».اوگفتکه«هیچکسیسرنوشتشراباکیکذرت
عوض نمیکند ».او طرح پیشنهادی دولت کره جنوبی
را کپیبرداری از رویکرد دولت محافظهکار پیشین این
کشوربهریاستلیمیونگباکبهنام«چشمانداز۳۰۰۰
خلعسالحاتمیوگشایش»دانستکهپیشترباشکست
بهپایانرسید.وزیراتحادکرهجنوبی،شخصیکهروابط
با کره شمالی را مدیریت میکند ،اظهارات خواهر کیم
جونگ اون ،رهبر کره شمالی را «بسیار توهینآمیز و

پارتی گیت ،این بار در فنالند

گستاخانه» خواند .خواهر کیم جونگ اون در ادامه
خطاب به یون گفت« :ما تصریح میکنیم که رو در روی او
(یون)نخواهیمنشست».یونسوکیول،رئیسجمهوری
محافظهکارکرهجنوبیکهبهتازگیبهاینسمترسیده
به کره شمالی پیشنهاد داده بود با حرکت در مسیر خلع
سالحاتمی،ازکمکهایاقتصادیهمسایهجنوبیخود
بهرهمند شود .سئول در عین حال همچنان بر افزایش
بازدارندگی نظامی کره جنوبی علیه کره شمالی نیز
تاکید دارد .این کشور مانورهای مشترک طوالنی مدت
باآمریکاراازسرگرفتهکهازآنجملهمیتوانبهرزمایش
مشترکی که قرار است روزهای آینده برگزار شود ،اشاره
کرد.موضعگیریخواهررهبرکرهشمالیدرحالیاست
که کیم یو جونگ در سالهای اخیر به یکی از منتقدان
سرسختکرهجنوبیبدلشدهاست.بیانیهروزجمعهاو
ازشدیدترینحمالتشخصیعلیهرئیسجمهوریکره
جنوبیتابهامروزمحسوبمیشود.ویپیشترکرهجنوبی
رابهدلیلشیوعکووید ۱۹-درکرهشمالیمقصردانسته
و در صورت وقوع موارد دیگر ،کره جنوبی را با یک «اقدام
تالفیجویانهمرگبار»تهدیدکردهبود.

انتشار ویدئوهای حضور «سانا مارین»
نــخــسـتوزیــر فنالند در یــک مهمانی
جنجال زیــادی در این کشور به پا کرده
است.به نوشته «یورو نیوز» ،سانا مارین
در این ویدئوها در حال حرکات موزون و
آواز خواندن در کنار چند چهره معروف
رسانههای این کشور و یکی از نمایندگان
پارلمان دیــده مـیشــود.مــاریــن پــس از
مواجهه با انتقادات دربــاره این مهمانی
گفت ،این مراسم خصوصی بوده و نباید
تصاویر آن در فــضــای مــجــازی منتشر
میشد.او که در این ویدئوها در حالتی
غیرعادیدیدهمیشودتوضیحداد،دراین
مهمانیهیچکارغیرقانونیانجامندادهو
گمانهزنی درباره مصرف مواد مخدر را رد
کرد.با این حال خبرگزاری «اسپوتنیک»
نوشته ،در پس زمینه تصاویر مربوط به
فیلمهای منتشر شــده از نخستوزیر
فنالند ،صدای شرکتکنندگان در این

رایزنی درباره سرنوشت جنگ
دیدارسهجانبهروسایجمهورترکیهواوکراینودبیرکلسازمانمللدرکییفبرگزار
شد.زلنسکیگفت:امنیتنیروگاههستهای زاپروژیا راتضمینکنید

آنــتــونــیــو گــــوتــــرش ،دبـــیـــر کـــل ســـازمـــان
مــلــل در نــشــســتــی مــشــتــرک بــا روســــای
جمهوری اوکراین و ترکیه در شهر لویو در
غرب اوکراین بار دیگر خواستار پایان جنگ
شــد.مــوضــوع صـــادرات غــات از اصلیترین
محورهای این دیدار سه جانبه بود و گوترش
گفت« :موفقیت دیپلماتیک توافق نامه"اجازه
صــادرات غــات از بنادر اوکــرایــن" که در ماه
ژوئیه انجام شد ،تنها آغاز یک اقدام مثبت بود
و این روند باید ادامه داشته باشد ۲۲ ».ژوئیه
بــرای نخستین بــار با میانجیگری سازمان
ملل و ترکیه توافق نامه "اجازه صادرات غالت
از بنادر اوکراین" بین اوکراین ،روسیه ،ترکیه
و سازمان ملل امضا شد.ولودیمیر زلنسکی،

رئیس جمهور اوکراین پیش از دیدار سه جانبه،
در مالقاتی رو در رو با آنتونیو گوترش ،دبیرکل
سازمان ملل ،خواستار تامین امنیت نیروگاه
اتمی زاپروژیا شد که در کنترل روسیه است.در
پی این دیدار ،دفتر ریاست جمهوری اوکراین
با انتشار بیانیهای اعالم کرد« :نیروهای روسیه
از اوایــل ماه مــارس امسال نیروگاه زاپروژیا
را که بزرگ ترین نیروگاه اتمی در اروپاست
اشغال کرد هاند .وضعیت این نیروگاه بسیار
بحرانی است .در پی دیــدار رئیس جمهوری
اوکــرایــن و دبیرکل ســازمــان ملل بــار دیگر
دربــاره باج خواهی هسته ای روسیه هشدار
میدهیم و از این کشور میخواهیم ،به دلیل
خطرات موجود ،کنترل نیروگاه را به اوکراین

بازگرداند».نیروگاه زاپروژیا که حد فاصل
سا لهای  ۱۹۸۴تا  ۱۹۹۵ساخته شده ،با
داشتن  ۶راکتور ،بزرگ ترین نیروگاه اتمی
اروپ ــا و نهمین نیروگاه هستهای در جهان
محسوب میشود.از سوی دیگر زلنسکی در
لویو که در نزدیکی مرز لهستان قرار دارد ،با
رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهوری ترکیه
که برای نخستین بار از زمان آغاز درگیریها
در اوکراین به این کشور سفر کرده نیز دیدار
و گفتوگو کرد.یکی از خبرگزاریهای ترکیه
اع ــام ک ــرده اس ــت" ،احــتــمــاال" رجــب طیب
اردوغان در این دیدار ،به ولودیمیر زلنسکی
دیــدار با والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری

روایتدادستانآمریکاییازتعداد
ضرباتواردشدهبهسلمانرشدی

سلمانرشدی؛دادستاناینپروندهبهقاضیگفته
بدن سلمان رشدی بر اثر سه زخم چاقو در ناحیه
گردن،چهارزخمچاقودرناحیهشکم،یکسوراخ
زخمدرناحیهچشمراست،دوسوراخزخمدرقفسه
سینه و یک پارگی در ناحیه ران راست آسیب دیده
است.در همین زمینه هادی مطر نیز در مصاحبه
اخیر خود به سواالت مختلفی پاسخ داده و انگیزه
خود از چرایی حمله به سلمان رشدی را توضیح
داده است  .به گزارش فارس؛ وی در آخرین گفت
و گوی خــود ،در پاسخ به این ســوال که آیا حمله
به سلمان رشدی را بر مبنای فتوای امام خمینی
انجام داده است یا خیر ؟گفت« :من برای آیتا...
[خمینی]احترامقائلهستم.فکرمیکنمایشان

فرد بزرگی است .همین قدر میتوانم در این باره
بگویم ».هادی مطر همچنین ارتباطش با ایران
را تکذیب کرد و به طور تلویحی گفت که کام ً
ال به
صورت تنها این حمله را انجام داده است .ضارب
سلمان رشدی در بخش دیگری از این مصاحبه
تصریحکردبعدازآنکهدرفصلزمستانتوئیتیرا
دیدهکهدرآنسخنرانیسلمانرشدیدرشاتاکوآ
اعالم شده بود تصمیم گرفته به آن جا برود و به او
حملهکند.هادیمطرگفت«:منازاینآدمخوشم
نمیآید.فکرمیکنمآدمخوبینیست.ازاوخوشم
نمیآید .خیلی از او خوشم نمیآید .او کسی است
کهبهاسالموبهعقاید[مسلمانان]ونظاماعتقادی
آنهاحملهکردهاست».

هفته گذشته بود که رسانههای آمریکایی اعالم
کردند که «سلمان رشدی» ،نویسنده مرتد کتاب
موهن و جنجالی «آیــات شیطانی» در یک مرکز
ِ
آموزشی به نام «چوتوکوآ» در غرب شهر نیویورک
توسط یک جــوان اهل نیوجرسی به نام هادی
مطر هدف حمله قــرار گرفته اســت .از آن پس تا
همین االن گزارش های مختلفی درباره وضعیت
جسمانی به رسانه ها درز پیدا کرده و برخی اظهار
کردندکهاوبین 10تا 15ضربهچاقوخوردهاست.
درآخرینخبرودرحاشیه دادگاههادیمطرضارب
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مهمانیشنیدهمیشودکهدربارهمصرف
کوکائین صحبت میکنند.نمایندگان
احزاب رقیب مارین گفتهاند حرفهای
او را بــاور ندارند و او باید تست مصرف
مــواد مخدر بدهد .اما یکی از نزدیکان
نخستوزیرفنالندوازقانونگذارانارشد
این کشورآن را ردکرده است.مارینسال
گذشته و در بحبوحه شیوع ویروس کرونا
با یکی از وزیران دولت در یکی از بارهای
شهر هلسینکی دیده شده بود و در نهایت
تست ابتالی این وزیر مثبت اعالم شد.
در نهایت نخستوزیر فنالند بابت این
اقدام مجبور به عذرخواهی شد.پیش از
این نیز «بوریس جانسون» نخستوزیر
انگلیس بابت حضور در مهمانیهای
متعددبرخالفقوانینکروناییوضعشده
توسطدولتخودش،باانتقاداتشدیدی
مواجهشدورسواییدیگریبرایویرقم
خوردکه«پارتیگیت»نامگرفت.

روسیه را پیشنهاد داده است.رئیس جمهوری
ترکیه با وجود حمله نظامی روسیه به اوکراین،
همچنان تما سهای دیپلماتیک خود با این
کشور را حفظ کــرده و بارها پیش از ایــن نیز
خــود را میانجی بین دو کشور خوانده بود.
رجب طیب اردوغان پیش از این در روز جمعه
 ۵اوت ( ۱۴مرداد) با والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهور روسیه در سوچی نیز دیدار کرده بود.
پس از آن مالقات اعالم شد ،بهرغم تحریمهای
کشورهای غربی علیه روسیه ،همکار یهای
اقتصادی این دو کشور توسعه مییابد.

روزنــامــه آی چاپ
لندن/رقابت داغ
محافظه کـــاران
برای نخست وزیر
بـــعـــدی ،ریــشــی
ســونــاک در برابر
بقیه.سوناکچهره
هندی بریتانیایی
و وزیـــر مستعفی
اقتصادبریتانیاست.عکسهمهگزینههایرهبری
حزب محافظه کار بریتانیا و نخست وزیری آینده
اینکشوردرپایینصفحهاست.جالباینجاست
که نتایجیکنظرسنجیدرانگلیسنشانمیدهد،
 ۶۰درصد از اعضای حزب محافظه کار ،بوریس
جانسونرابرترازدونامزدجانشینیاوبراینخست
وزیریانگلیسمیدانند.

نمای روز

«محمدبنسلمان» درجدهبا«عمارحکیم» دیدار
و گفتوگو کرد.دیدار ولیعهد سعودی و رهبر
جریان حکمت ملی عراق در حالی انجام شد که
سید عمار حکیم ،به عنوان یکی از اعضای کمیته
هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب
هماهنگی» وارد عربستانسعودی شدهبود.

خبر متفاوت

بازی های ارتش های جهان در روسیه /رویترز

