
فرامرز اصغری 

یک هفته از فاجعه انفجار خونین در بندر بیروت می گذرد 
و هر روز پیامدهای آن گس��ترده تر می گردد. هر چند که 
این انفج��ار بیش از هر چیز بای��د پیامدهای اقتصادی به 
همراه داشته باشد اما ابعاد  سیاسی آن گسترش بیشتری 
داش��ته اس��ت بگونه ای که حتی دولت حسان دیاب تحت 
فش��ارهای س��نگین اعمال ش��ده علیه دولتش از س��مت 

نخس��ت وزی��ری اس��تعفا داد. در همین ح��ال تحرکات 
دیپلماتیک گس��ترده ای از سوی کش��ورهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای صورت گرفته اس��ت که س��فر مکرون رئیس 
جمهور فرانسه، سفر امروز هایکو ماس وزیر خارجه آلمان 
در کن��ار  هیات های آمریکای��ی و عربی را می توان در این 
چارچوب مش��اهده کرد. این اقدامات در کنار آشوب های 
خیابانی تحت تاثیر مواضع سیاستمداران و فضای رسانه ای 
در حالی وضعیت لبنان رانابسامان ساخته است که مروری 
بر تحوالت سالهای اخیر لبنان نشانگر تکرار یک سناریوی 
تکراری در قبال این کشور است. در سال 1396 در آستانه 
انتخابات پارلمانی نیز لبنان با خالء سیاس��ی و بحران های 
اقتصادی مواجه ش��د ک��ه حتی با اعتراض ه��ای خیابانی 

هم��راه بود. در همان زمان نشس��ت هایی با نام حمایت از 
لبن��ان بویژه در پاریس برگزار ش��د ک��ه در آن زمان نیز 
از کلید واژه لزوم اصالحات به عنوان پیش ش��رط اجرای 
ای��ن کمک ها صحبت به میان می اید. آن زمان بازی میان 
دوگانگی مقاوم��ت و کمک اقتصادی کان��ون تحرکات را 
تش��کیل می دهد و تالش می شد تا چنان عنوان شود که 
م��ردم لبنان باید باید مقاومت و رای به آن را بپذیرند و یا 
اینکه کمک های اقتصادی که غرب وعده آن را داده است. 
اکنون نیز شاهد هس��تیم که همین موازنه در حال تکرار 
اس��ت و آن اینکه مردم میان برخ��ورداری از حمایت های 
خارج��ی و ادام��ه بح��ران یک��ی را باید انتخ��اب نمایند. 
کمک ه��ای خارج��ی که ش��رط تحقق آن خواس��ته های 

اس��تعماری غرب از جمله س��لطه فرانسه بر بانک مرکزی 
لبنان، خلع س��الح مقاومت و سازش با رژیم صهیونیستی 
و دوری از س��وریه و مقاومت اس��ت. نکت��ه قابل توجه آن 
اس��ت که در س��ال 1396 مردم لبنان میان دو گزینه در 
نهایت راه مقاومت را انتخاب کردند که رای باالی مردم به 
نمایندگان مقاومت س��ندی بر این امر است. اکنون نیز در 
حالی لش��گر کسی دیپلماتیک و رسانه ای علیه لبنان به پا 
ش��ده است که مردم لبنان حمایت از مقاومت را در پیش 
خواهند گرفت که اس��تقبال گسترده مردمی از سخنرانی 
اخیر س��ید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل در باب انفجار 
بندر بیروت و راهکارهای خروج لبنان از این بحران سندی 

بر این حمایت همه جانبه است.  

یادداشت

گزارش

دخالت ه��ای غرب��ی و عرب��ی در حالی به س��قوط دولت و 
تشدید بحران سیاسی و امنیتی در لبنان منجر شده است 
که پس از س��فر بحران س��از مکرون رئیس جمهور فرانسه، 
مقامان��ی از آمریکا، آلمان و برخی کش��ورهای عربی برای 

سهم خواهی از کیک لبنان راهی این کشور شده اند. 
لبنان که با انفجار س��وال برانگیز بندر بیروت با صدها کشته 
و زخم��ی و میلیاردها دالر خس��ارت در وضعی��ت بحرانی 
ق��رار گرفته و نیازمند کمک های جهانی اس��ت که برخی از 
کشورهای غربی و عربی برای سهم خواهی و سوء استفاده از 
شرایط بحرانی این کشور راهی بیروت شده اند که نتیجه آن 
تش��دید ناآرامی های بیروت خواهد بود بویژه آنکه اصالحات 
مورد نظر آنها زمینه س��ازی به زیر سلطه رفتن لبنان است. 
یک روز بعد از اعالم اس��تعفای »حسان دیاب« نخست وزیر 
لبن��ان، منابع رس��انه ای خبر دادند که هی��ات آمریکایی به 
ریاس��ت »دیوید هیل« معاون امور سیاسی وزیر خارجه این 
کشور برای دیدار با مقام های لبنانی به بیروت سفر می کند.

نش��نال نوش��ت: »اس��تعفای کابینه دیاب ب��رای مقام های 
آمریکایی یک موضوع شگفت آور نبود چرا که آنها در حال 
رصد تحوالت میدانی بیروت بودند و از سه شنبه هفته قبل 
)زمان ق��وع انفجار بیروت( در حال همکاری و هماهنگی با 
دولت فرانس��ه بوده اند«. از س��وی دیگر وزیر خارجه آلمان 
ک��ه قرار اس��ت ام��روز  به بیروت س��فر کند، اظه��ار کرد: 

اوض��اع لبنان نمی تواند به این ش��کل ادامه پیدا کند.هایکو 
م��اس، وزیر خارجه آلمان یک هفت��ه پس از فاجعه بیروت 
به بیروت س��فر خواهد کرد تا در دیدار با مس��ؤوالن لبنانی 
اجرای اصالحات واقعی و مبارزه با فس��اد را به عنوان شرط 
اصلی آزادس��ازی کمک های مالی بیشتر به لبنان خواستار 
ش��ود.ماس در مصاحبه ای با رادیو "صدای آلمان" گفت: به 
نظر می رس��د فاجعه )انفجار( بیروت نتیجه سوءمدیریت و 
اهمال کاری بوده اس��ت.وزیر خارج��ه آلمان افزود: در آنجا 
فس��ادی وجود دارد که باید با آن مبارزه ش��ود سپس باید 
اصالح��ات اقتصادی که از مدت ها قبل درباره آنها گفت وگو 
شده، محقق شوند.او در ادامه گفت: تنها مساله ای که کامال 
برای تمامی لبنانی ها روش��ن است، این است که شرایط به 
این شکل نمی تواند ادامه یابد. سوء مدیریت و فساد گسترده 
موجب رنج و مش��کالت مردم لبنان ش��ده اند و از این پس 
م��ردان و زنان معترض در لبنان هرگز این مس��اله را قبول 
نخواهند کرد. کالم م��اس همان جمالت مکرون و مقامات 
آمریکایی که بیانگر تبانی غرب برای سلطه بر لبنان است. 

از سوی دیگر سامح ش��کری وزیر خارجه مصر در دیدار با 
رئیس جمه��ور لبنان بر تالش قاهره ب��رای کمک به لبنان 
و بازس��ازی آن در پی انفجار بن��در بیروت تأکید کرد.خبر 
دیگ��ر آنکه ایمن الصفدی وزیر خارج��ه اردن که به لبنان 
س��فر کرده است پس از دیدار با میشل عون اعالم کرد که 

امان با تمام امکانات در کنار لبنان قرار دارد.
خبر دیگر از لبنان آنکه ایلی الفرزلی معاون رئیس پارلمان 
لبنان هدف آشوب های کنونی در این کشور را ساقط کردن 
»میش��ل عون« رئیس جمهور خواند و افزود این موضوع به 
جنگ داخلی منجر می شود.وی به شبکه »المیادین« گفت: 
مواخذه ]و سوال از[ دولت خواست تمام قوای سیاسی بود 
و دعوت حسان دیاب به برگزاری انتخابات زودهنگام بدون 
مشورت با احدی اعالم شد. الزم به ذکر است در پی انفجار 

بیروت و هش��دار درباره اتمام نان در لبنان ظرف هفته های 
آتی، س��ازمان ملل اعالم کرد برنام��ه جهانی غذا 50 هزار 
تن آرد گندم به لبنان ارس��ال می کند.دادستان کل دادگاه 
فرجام خواهی لبنان با انتشار بیانیه ای از بازداشت 19 فرد 
مظنون به دس��ت داش��تن در انفجار بندر بیروت خبر داد. 
از س��وی دیگر میشل نجار وزیر خدمات عمومی و حمل و 
نقل در دولت پیش��برد امور لبنان در س��خنانی گفت: بندر 

»طرابلس« می تواند بندِر تجاری اول لبنان باشد.
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گریختن نامزد ناکام انتخابات بالروس به لیتوانی 
طبق اعالم وزیر خارجه لیتوانی، »اس��وتالنا تیخانوفکس��ایا« نامزد ناکام 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ب��الروس به لیتوانی رفته اس��ت.  »لیناس 
لینکویس��یوس« وزیر خارجه لیتوانی در پیام��ی توییتری خبر داد که 
رقیب اصلی »الکس��اندر لوکاشنکو« رئیس جمهور بالروس در انتخابات 
جنجالی اخیر، از کش��ورش متواری ش��ده و به لیتوانی گریخته اس��ت. 
همزمان با شدت گرفتن دخالت های خارجی در امور داخلی بالروس به بهانه 
برگزاری انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری این کش��ور و انتشار خبرهایی مبنی 
بر خش��ونت ها در اعتراض به نتایج آن، خبرها از فرار »اس��وتالنا تیخانوفکسایا« 
رقیب ناکام این انتخابات به لیتوانی حکایت دارد. »لیناس لینکویس��یوس« وزیر 
خارجه لیتوانی در پیامی توییتری نوش��ت: »اسوتالنا تیخانوفکسایا حالش خوب 

است و او در لیتوانی است«.  

ترکیه همچنان چشم به مدیترانه دارد
رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر تداوم فعالیت های اکتشافی این کشور در 
دریای مدیترانه، گفت آنکارا هرگز با طرحی که این کشور را به سواحلش 
مح��دود کند، موافقت نمی کند. »رجب طی��ب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکی��ه می گوید کش��ورش به پیش��برد عملیات های حفاری اکتش��اف 
نفت و گاز در ش��رق دریای مدیترانه ادامه می دهد.به نوش��ته خبرگزاری 
»آناتولی«، اردوغان بعد از نشس��ت کابین��ه دولت در آنکارا گفت: »ترکیه به 
اج��رای برنامه هایش در عرصه میدانی و دیپلماس��ی ادامه می ده��د تا زمانی که 
عقل س��لیم در موضوع ]شرق دریای مدیترانه[ پیروز ش��ود«. بر این اساس، وی 
با درخواس��ت از کش��ورهای حاش��یه دریای مدیترانه برای همکاری جهت یافتن 
چارچوبی برای حفاظت از حقوق همه در این منطقه، اظهار داش��ت: »ما همواره 

اینجا هستیم و آماده ایم با گفت وگو بر مبنای تساوی، مناقشات را حل کنیم«.

پوتین از ثبت اولین واکسن کرونا خبر داد
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تأیید اولین واکسن کرونا توسط 
وزارت بهداش��ت کش��ور خود خبر داده و گفته دختر او این واکسن را 
امتحان کرده اس��ت.پوتین ضمن اعالم ای��ن خبر گفته که دختر او نیز 

این واکسن را تزریق کرده است.
 پوتین ابراز امیدواری کرده که روس��یه به زودی تولید انبوه این واکسن 
را آغاز کند. وی همچنین گفته بعد از اینکه دخترش این واکس��ن را تزریق 
کرد کمی دمای بدنش باال آمد اما این تب به سرعت از بین رفت.وی در این باره 
گفت: »یکی از دختران من از این واکس��ن اس��تفاده کرد. به این معنی که او در 

این آزمایش مشارکت کرد.
وی بعد از واکسیناس��یون اول دمای بدنش به 38 درجه رسید اما روز بعد تب او 

37 درجه شد، همه این ماجرا همین بود.«

 فلسطین: در واکنش به اقدام رژیم صهونیستی 
برای ممانعت از ورود مصالح ساختمانی به نوار غزه، 
حماس و جهاد اس��المی فلس��طین، این مسئله را 
تالش ب��رای تنگ کردن حلقه محاصره دانس��تند. 
رژی��م صهیونیس��تی اعالم کرد که گ��ذرگاه »کرم 
ابوسالم« واقع در جنوب نوار غزه بسته است؛ به جز 

برای ورود مواد انسان دوستانه و سوخت.

 چین: تازه ترین نظرسنجی از سوی نهادی چینی 
نش��ان دهنده تمایل 90 درصدی ش��هروندان این 
کش��ور به تالفی اقدامات خصمانه اخیر آمریکاست. 
این روزنامه در گزارش خود نوش��ته اس��ت آمریکا 
پس از ش��یوع کرونا تمام��ی تحریم های »تجاری، 
فنی، سیاس��ی، و نظامی« را اعمال کرد و در حوزه 
»مس��ائل هنگ کنگ و برقراری ارتباطات با تایوان 
و به چالش کش��یدن دریای جنوبی چین« س��نگ 

تمام گذاشته است.

 فیلیپین: رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین 
ضمن تمجید و س��تایش از اقدام روسیه در ساخت 
واکس��ن کووید-19 اعالم کرد آماده است نخستین 
شخص در کش��ورش باش��د که این واکسن روی او 
آزمایش می ش��ود. دوترته با اش��اره به اینکه آمادگی 
دارد نخستین فردی باشد که واکسن روی او آزمایش 
می ش��ود، گفت: من به رئیس جمهور پوتین خواهم 
گفت ک��ه من به مطالعات ش��ما در زمینه مبارزه با 
کرونا اعتماد زیادی دارم و معتقدم که واکس��نی که 
شما تولید کرده اید برای انسانیت بسیار خوب است. 

 میانمار: گزارش��گر ویژه سازمان ملل در واکنش 
به گزارش عدم همکاری شبکه اجتماعی فیس بوک 
ب��ا تحقیق��ات درب��اره جنای��ات ارت��ش میانمار از 
جمله نسل کش��ی مس��لمانان روهینگیا، این اقدام 
را غیرقابل قبول توصیف ک��رد.  »اگنس کاالمارد« 
گزارش��گر ویژه س��ازمان مل��ل در ام��ور قتل های 
فراقانون��ی در توییتر خود به عدم همکاری ش��بکه 
اجتماع��ی »فیس بوک« با تحقیق��ات در خصوص 

جرایم ارتش میانمار واکنش نشان داد.

 ترکیه: وزی��ر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری 
مش��ترک با همتای خود از جمهوری آذربایجان در 
آنکارا به مواضع ارمنس��تان در قبال منازعه قره باغ 
تاخ��ت و این کش��ور را »غیرقابل اعتم��اد« خواند. 
»مولود چ��اووش اوغل��و« وزیر خارج��ه ترکیه در 
دی��دار با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان بر تداوم 
حمایت آنکارا از باکو تاکید و ارمنستان را »کشوری 

غیرقابل اعتماد« توصیف کرد.

 ژاپ�ن: دبیر ارش��د کابین��ه ژاپن گف��ت، حفظ 
چارچ��وب نشس��ت های گ��روه هف��ت، از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اس��ت. اظهارات یوشیهیده 
س��وگا، دبیر ارش��د کابینه ژاپن پ��س از آن عنوان 
ش��د که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز 
دوش��نبه اعالم کرد که تصمیم ن��دارد از والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روس��یه برای نشست سال 

جاری گروه هفت دعوت کند.

 روسیه: رسانه های روسی از رهگیری یک هواپیمای 
بدون سرنش��ین گلوبال هاوک ارتش آمریکا توس��ط 
جنگنده های روسی خبر دادند.خبرگزاری اسپوتنیک 
روسیه گزارش داد که جنگنده های میگ-21 نیروی 
هوایی ارتش این کشور یک هواپیمای بدون سرنشین 
گلوب��ال هاوک را ب��ر فراز دریای »چوکوتس��ک« در 

اقیانوس منجمد شمالی رهگیری کردند. 

پس از مکرون فرانسوی مقامات آمریکایی، آلمانی و عربی راه بیروت را در پیش گرفتند

لشگر کشی دیپلماتیک برای مصادره کیک لبنان 

شهردارى شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذارى دفاتر شرکت هاى مستقر در پایانه مسافربرى آرامستان بهشت فاطمه واقع در پارکینگ جنب آرامستان بهشت فاطمه به صورت اجاره به 
مدت یکسال از طریق مزایده عمومى و عقد پیمان با شرکت هاى حمل و نقل داراى مجوز اقدام نماید.

شرکتهاى متقاضى مى توانند ظرف مدت 10 روز کارى از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهى که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهاى شهردارى واقع در: شهر 
قدس ، بلوار 45 مترى انقالب اسالمى ، بلوار جمهورى ، بلوار تولید گران ، ساختمان مرکزى شهردارى قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفى نامه نسبت به دریافت و تحویل اسناد مزایده اقدام نمایند.

- خرید اسناد مزایده به مبلغ 1/500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملى شعبه شهردارى شهر قدس 
- سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه کارشناسى سالیانه به شرح جدول ذیل.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمى گردد.
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.

مبلغ سپردهمبلغ پایه کارشناسى ماهیانهمتراژغرفهردیف

4/680/000 ریال7/800/000 ریال12مترغرفه شماره 1 (کاسپین سفر فعلى)1

4/680/000 ریال 7/800/000 ریال12مترغرفه شماره 2 (گشت و گذار میالد فعلى)2

4/800/000 ریال8/000/000 ریال12مترغرفه شماره 3 ( همپا سفر فعلى)3

4/680/000 ریال7/800/000 ریالبوفه فروش تنقالت4

همزمان با اس��تمرار تجاوزارت سعودی به یمن، نماینده 
صندوق جمعیت س��ازمان مل��ل در یمن اعالم کرد، 10 

میلیون یمنی تنها یک گام با گرسنگی فاصله دارند.
 نماین��ده صن��دوق جمعیت س��ازمان مل��ل در یمن در 
مصاحبه با خبرگزاری آناتول��ی ترکیه گفت: پس از پنج 
سال جنگ و درگیری در یمن، مردم در سراسر کشور از 
پایین ترین سطح سیستم ایمنی بدنی و حادترین سطح 
ضعف بدنی در جهان رنج می برند تا جایی که 80 درصد 
آنها برای زنده ماندن ب��ه کمک های غذایی تکیه دارند.
وی گف��ت، 10 میلیون یمنی تنها یک گام با گرس��نگی 
فاصله دارند و یک چهارم هم از سوء تغذیه حاد رنج می 
برند.جنگ موجب فروپاش��ی تقریب��ا کامل تمامی بخش 
ها به ویژه بخش های بهداش��تی در یمن گشته و همین 
مس��اله موجب شیوع هر چه بیش��تر کرونا در این کشور 
ش��ده اس��ت. وی درباره خطرات کرونا گفت، پیشگیری 
های اساسی مثل شستن دست ها برای بسیاری از یمنی 

ها امکان پذیر نیست و بیش از 17 میلیون یمنی از جمله 
9.1 میلیون زن و دختر برای دسترس��ی به آب و نظافت 
بهداش��تی به حمایت نیاز دارند و به همین دلیل احتمال 
دارد در یمن بیش��تر از کش��ورهای دیگر مردم به کرونا 
مبتال شوند.این مقام بین المللی پیرامون زنان و دختران 
یمنی به ویژه زنان باردار نیز گفت، در شرایطی که جنگ، 
گرسنگی، شیوع وبا و در حال حاضر شیوع ویروس کرونا 
بر یمن حاکم است، این قشر در خطر بیشتری قرار دارند. 
تنها 20 درصد سیس��تم بهداش��تی به زن��ان و کودکان 
خدمات بهداش��تی ارائه می ده��د و بیش از یک میلیون 

زن باردار و نوزاد از سوء تغذیه رنج می برند.
وی در خص��وص کاه��ش بودجه و تاثی��ر آن بر اقدامات 
صندوق جمعیت سازمان ملل در یمن گفت، هنگام شیوع 
کرونا در یمن خدمات بهداشتی مربوط به زایمان صندوق 
کاهش یافت و این صندوق مجبور شد خدمات بهداشتی 

زایمان را از 180 مرکز به 1۴0 مرکز کاهش دهد.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل هشدار داد

۱۰ میلیون یمنی در یک قدمی گرسنگی
حقوق بش��ر به س��بک آمریکایی همچن��ان ادامه دارد 
چنانکه همزمان با س��رکوب گسترده مردم سیاتل منابع 
خبری از دس��ت بند زدن و بازداشت دختر بچه 8 ساله 
توس��ط پلیس خبر داده  اند در حالی ک��ه همزمان ابعاد 
جدی��دی از جنایت پلی��س آمریکا در به قتل رس��اندن 

شهروند سیاه پوست آمریکایی فاش شده است. 
 انتش��ار ویدئو دستگیری و دس��تبند زدن پلیس آمریکا 
به پس��ر بچه ای 8 ساله در ایالت فلوریدا از برگ دیگری 
از خش��ونت پلیس این کش��ور رونمایی کرد. یک وکیل 
آمریکایی اواخر یکشنبه ش��ب ویدئویی، بدست آمده از 
دوربین های مدار بس��ته بر لباس پلیس این کشور، را در 
فض��ای مجازی منتش��ر کرد که در آن دو افس��ر پلیس 
فلوریدا در حال دس��تبندزدن به دس��ت یک پس��ر بچه 
8 س��اله در مدرس��ه هستند. از س��وی دیگر با دامنه دار 
ش��دن اعتراضات کنونی آمریکا، زخمی ش��دن تعدادی 
افس��ر پلیس در شیکاگو و استعفای رئیس پلیس سیاتل 

گزارش شده است.در آخرین گزارش خود، وبگاه خبری 
»یو اس ای ت��و دی« از زخمی ش��دن 13 مأمور پلیس و 
بازداش��ت 100 نفر در ش��یکاگو خبر داد. از سوی دیگر 
ویدئویی جدید از لحظه بازداش��ت جرج فلوید منتش��ر 
ش��ده که نش��ان می دهد مأموران پلی��س آمریکا وی را 
مجب��ور ب��ه خروج از خ��ودرو کرده و او نی��ز برای جان 
خود به پلیس التماس می کند.این ویدئو که به دس��تور 
یک قاضی در دادگاهی در ایاالت متحده منتش��ر شده، 
»توماس لِین« مأمور پلیس آمریکایی را نش��ان می دهد 
که سالح خود را به سمت سر فلوید گرفته و او را به زور 

از خودرو به بیرون می ِکشد.
بر اس��اس این تصاویر، فلوید با حال��ت التماس و ضجه 
می گوی��د »آقای مأم��ور، لطفا به من ش��لیک نکنید« و 
مأم��وران پلیس بدون توجه به صحبت های وی، با فریاد 
از فلوی��د می خواهند که مقاومت نکند و روی زمین دراز 

بکشد. 

حقوق بشر به سبک آمریکایی همچنان قربانی می گیرد 

از بازداشت دختر 8ساله تا سرکوب سیاتل 

همزم��ان ب��ا اوج گیری تنش ه��ا میان آتن و 
آن��کارا، گارد س��احلی ترکیه از زخمی ش��دن 
3 غیرنظام��ی بر اثر تیران��دازی نیروی دریایی 

یونان به یک قایق خبر داد.
همچنین خبرگزاری فرانسه در همین خصوص 
گ��زارش داد یون��ان خواه��ان نشس��ت فوری 
اتحادیه اروپا در خصوص ترکیه ش��ده اس��ت.
این در حالی اس��ت کمیس��اریای اتحادیه اروپا 
از اوضاع در مدیترانه شرقی ابراز نگرانی کرده و 
خواهان انجام گفتگو هایی در همین زمینه شده 
اس��ت.وزیر خارجه ترکیه هم در همین زمینه 

گف��ت: ما از حق��وق خود در مدیترانه ش��رقی 
بدون هیم امتیازده��ی دفاع خواهیم کرد و به 
حف��اری و کاوش در مناطق جدید نیز خواهیم 
پرداخ��ت.از س��وی دیگر، در حال��ی که ترکیه 
عملیات اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه 
و در نزدیکی یکی از جزایر یونان را از سرگرفته 
است، آتن روز دوشنبه با تشکیل نشستی فوری 
برای بررس��ی این موض��وع، ترکیه را به تهدید 

صلح در شرق مدیترانه متهم کرد.
در همین ح��ال نیز ش��بکه تلویزیونی العربیه 
گ��زارش داد ارت��ش یون��ان در واکن��ش ب��ه 
مانور ه��ای نظامی ترکیه، ب��ه حالت آماده باش 
کامل درآمد.ارتش یون��ان آماده باش نیرو های 
خ��ود را به باالترین س��طح افزای��ش داد. این 
اق��دام در واکن��ش ب��ه تصمیم ارت��ش ترکیه 
برای برگزاری مان��ور بین دو جزیره »رودس« 

و »کاس��تلوریزو« در ش��رق دری��ای مدیترانه 
ص��ورت گرفت.این دومین ب��ار در چند هفته 
گذشته است که ارتش یونان نیرو های خود را 
به حالت آماده باش کامل در می آورد.ترکیه در 
ادامه تنش های خود با یونان، آز آغاز رزمایش 
دریای��ی در نزدیکی آب ه��ای یونان خبر داد.

آنکارا اعالم کرده که این حفاری ها بر اس��اس 
مناف��ع ملی ترکیه بوده و کش��ورهای خارجی 

حق مداخله در این موضوع را ندارند. 
در یادداشتی که نیروی دریایی ترکیه به عنوان 
راهبرد عملیات تازه در ش��رق مدیترانه منتشر 
کرده، آمده اس��ت که حفاری های اکتش��افی به 
م��دت 13 روز از تاریخ دهم تا بیس��ت و س��وم 
آگوس��ت در منطقه ای حائل میان جزایر کرت، 
واقع در جنوب یونان و قبرس و در آبهای مشرف 

به شهر ساحلی آنتالیا انجام خواهد شد.

  آتن و آنکارا روی 

نوار تنش 


