
 سریالنکا: »ماهینــدا راجاپاکسه« نخست وزیر 
ســریالنکا از پســت خود اســتعفا کرد. استعفای 
نخست وزیر ســریالنکا پس از تشدید درگیری ها 
و اقدامات خشــونت آمیــز در کلمبو، پایتخت این 
کشور اتفاق افتاد.پیش از این، منابع محلی از وقوع 
درگیری های شدید در ســریالنکا خبر دادند. این 
درگیری میان هواداران و مخالفان دولت سریالنکا 

اتفاق افتاده است.

 عـراق: رئیـس جمهـور عـراق در دیدار بـا وزیر 
دفـاع ایـن کشـور در جریـان تـازه تریـن تحوالت 
مبـارزه بـا هسـته هـای باقـی مانـده داعـش قـرار 
گرفت.»برهـم صالـح« رئیـس جمهـور عـراق بـر 
ضـرورت تـداوم تحت فشـار قرار دادن تروریسـم و 
پایـان دادن بـه هر گونـه اختالل و شـکاف امنیتی 
بـرای مقابله بـا آن تأکید کرد.رئیـس جمهور عراق 
همچنیـن ادامه فشـار بـر تروریسـت های داعش و 
ارائـه حمایت های همـه جانبه از نیروهـای امنیتی 
بـرای انجـام وظایـف خـود علیـه تروریسـت ها را 

دانسـت. ضروری 

 چین: ارتــش چین می گویــد رزمایش نظامی 
جدیدی را نزدیک تایوان بــا هدف بهبود عملیات 
رزمی مشترک نیروهای مســلح این کشور برگزار 
کرده اســت.پس از گزارش افزایش فعالیت نظامی 
چین نزدیک تایوان، نیروهای مسلح پکن خبر داد 
که دور دیگری از تمرینــات جنگی را در نزدیکی 
این جزیره انجام دادند.سخنگوی فرماندهی جناح 
شرقی ارتش چین طی بیانیه ای گفت که نیروهای 
دریایی و هوایی این کشــور رزمایش هایی را از روز 
جمعه تا یکشنبه در شــرق و جنوب غربی تایوان 

انجام دادند.

هولوکاست فرانسوی در الجزائر
هفتاد و هفت سال از نسل کشی فرانسه در الجزائر 
می گذرد، البته فرانسوی ها پیش از آن نیز مرتکب 
جنایت های دیگر در این کشــور آفریقایی شــده 
بودند اما تاکنون به جرم این جنایت محاکمه نشده 

و غرامتی نیز پرداخت نکرده اند.
نیروهای اشغالگر فرانسه در  الجزائر در ۸ مه ۱۹۴۵ 
قتل عامی وحشتناک در مناطق »سطیف«، »قائمه« 
و »خراطه« )شــرق( انجام دادند.بنــا به آمارهای 
رسمی، ۴۵ هزار الجزائری که با برگزاری تظاهرات 
مسالمت آمیز خواستار اســتقالل کشور خود و رها 
شدن از بند استعمار بودند، به دست ارتش فرانسه 
کشته شدند. ۷۷ ســال از این نسل کشی می گذرد 
و »عبدالمجید تبون« رئیس جمهور الجزائر هشــتم 
می را روز ملی یادبود این کشتار اعالم کرده است.
بر اساس گزارش »رادیو الجزائر«، »ماتیو ریگوست« 
پژوهشــگر و جامعه شــناس فرانســوی می گوید، 
کشتارهای هشتم می در سطیف، قائمه و خراطه در 
ادامه سرکوب گسترده همزمان با تهاجم استعماری 
صورت گرفت که هدف آن شکست مقاومت مردمی 

از ۱۸۳۰ تا پایان قرن بیستم بود.
در ادامه این گزارش آمده، سطیف، خراطه و قائمه 
و بسیاری از شهرهای الجزائر کشتارهای وحشیانه 
فرانســه را فراموش نمی کنند؛ ایــن اولین جنایت 
فرانســه نبود و آخرین آن نیز نخواهد بود. شــاید 
بارزترین جنایت های ارتش فرانســه در الجزائر به 

شرح زیر باشد:
کشتار »العوفیه« در ششم آوریل ۱۸۳۲ اولین کشتار 
دسته جمعی و و حشــیانه ای بود که استعمارگران 
فرانســوی در الجزائر مرتکب شــدند.بر اساس این 
گزارش، نیروهای فرانســوی به دستور مافوق خود 
تمام افراد قبیله العوفیه را کشتند و تعداد قربانیان 
۱۲۰۰ نفر اعالم شده است. »محمد القورصو« مورخ 
الجزائری بــه نقل از یک افســر نظامی که در این 
نسل کشی مشارکت داشته، نوشته است: »هر آنچه 
زنده بود کشته شــد. تفاوتی میان بزرگ، کوچک، 
زن، مرد یا کودک قائل نبودیم«.مسجد »کتشاوه« 
یا مســجد »االربعه« شاهد وحشتناک ترین جنایت 
فرانســه علیه ارزش های تمدنی و احترام به ادیان 
بوده اســت. دوک» دورویگو« رئیس ســتاد ارتش 
فرانســه در الجزایر در پایان سال ۱۸۳۲ قرآن ها در 
این مسجد را سوزاند و مسجد مذکور را بر سر چهار 
هزار مســلمان تحصن کننــده در داخل آن خراب 
 کرد. متحصنان به تبدیل این مســجد به کلیســا 

اعتراض داشتند.
فرانسه در چهارم دسامبر ۱۸۵۲ شهر »االغواط« را 
با گاز خردل بمباران کرد و مرتکب یک نسل کشی 
جمعی دیگر شــد. این اقدام در واکنش به مقاومت 
مردمی در شهر مذکور به »التلی بلکحل«، »محمد 
بن عبداهلل« و »ناصر بن شهره« انجام شد.بر اساس 
این گزارش، افسران فرانســوی درباره این جنایت 
می گویند، پــس از این حمله، تمامــی خانه ها از 
فقیرترین تا ثروتمندترین آنها خالی شــد. کشتار 
وحشــتناکی بود تمامی خانه ها، کوچه ها و جاده ها 
پر از اجســاد بیش از ۲۳۰۰ نفــر از زن، کودک و 
مردم شــده بود. برای فرانســه الزم بود که با این 
هولوکاســت، عظمــت خود را به قبائــل مبارز در 
صحرا ثابت کند.مردم سلسله کشتارهای وحشیانه 
ارتش فرانســه در الجزائر مانند کشتار »الظهره«، 
»الزعاطشــه« و مانند آن را از یاد نمی برند. نمونه 
دیگر این جنایت ها، آزمایش های هسته ای فرانسه 
در »رقان« الجزائر اســت که پاریس از الجزائری ها 
به عنوان موش هسته ای استفاده کرد و آثار بد آن 

بلند مدت است.

نیمچه گزارش

رژیم صهیونیســتی دیــروز از آغاز برگــزاری بزرگترین 
رزمایــش نظامــی این رژیــم خبــر داد. در همین حال 
اخباری در باب احتمــال حمله این رژیم به غزه و جنین 
منتشــر شده است. همچنین منابع خبری اعالم کرده اند 
که جوخه های ترور صهیونیســتی در خارج از فلســطین 

ماموریت ترور فرماندهان مقاومت را دارند. 

در کنــار این مباحث همچنان یورش صهیونیســت ها به 
مســجد االقصی ادامه دارد و کابینــه این رژیم نیز از آغاز 
شهرک ســازی جدید خبر داده اســت.؟ حال این سوال 
مطرح است که آیا این اقدامات نشانه اقتدار و توان باالی 
نظانی و امنیتی رژیم صهیونیستی است یا مولفه ای دیگر 

را در ورای آن باید جستجو کرد؟
نگاهی به تحوالت سرزمین های اشغالی بیانگر این حقیقت 
است که کابینه بنت نخست وزیر عمال با بحران های شدید 
داخلی و خارجی مواجه اســت بگونه ای که از یک ســو با 
پایان همراهی یک نفر دیگــر از ائتالف وی، عمال کابینه 
ســقوط خواهد کرد و از ســوی دیگر نیــز اعتراض ها به 
سیاست ها و نابســامانی های امنیتی و سیاسی در اراضی 

اشــغالی ادامــه دارد. در این میان تشــدید عملیات های 
استشهادی فلسطینی ها در عمق خاک رژیم صهیونیستی 
که تا تل آویو نیز پیش رفته اســت عمــال فضای موازنه 

وحشت را به نفع فلسطینی ها تغییر داده است. 
در چنیــن وضعیتــی و در حالــی که کشــورهای غربی 
نیز معطوف به جنگ اوکراین علیه روســیه می باشــند و 
عالقــه ای نیز به ایفای نقش در معادالت به اصطالح صلح 
را ندارند، عمال بنت در آســتانه ســقوط قرار می گیرد. در 
این شــرایط می توان گفت که سران رژیم صهیونیستی با 
تشــدید اشــغالگری و نظامی گری در کنار ایجاد امنیت 
مصنوعی برآنند تا رضایت افراط گرایان را نیز جلب نمایند 
تا شاید از ســقوط کابینه جلوگیری نمایند. رویکردی که 

البته شــدت روند تحوالت و ناتوانی بنت در ایجاد اجماع 
سیاســی و پاســخ گویی به عملیات های مقاومت عمال با 
ابهامات بسیاری همراه شده است. بنت تالش دارد تا پیش 
از پایان تعطیالت کنســت در ماه می، به اوضاع سیاســی 
بحرانی این رژیم سروسامان دهد در غیر این صورت تنها 
گزینه وی سقوط کابینه و انتخابات زودهنگام خواهد بود 
که در آن صورت شاید هرگز بار دیگر رنگ نخست وزیری 

را نبیند.
لذا می توان گفت که رزمایش های اخیر صهیونیســت ها 
نــه از روی قدرت بلکه ناشــی از ضعف اســت تا شــاید 
 بــا امنیتــی مصنوعــی بنــت از فروپاشــی کابینه اش 

جلوگیری نماید.

یادداشت

گزارش

کشــورهای اروپایی هنوز از بحران شیوع کرونا که اقتصاد 
آنها را از ابتدای ســال ۲۰۲۰ تحت تاثیر قرار داده، کامال 
نجات نیافته اند که حمله روسیه به اوکراین، که بزرگ ترین 
جنــگ در این قــاره پس از جنگ جهانی دوم محســوب 
می شود با خسارت دو تریلیون دالری ، آنها را غافلگیر کرد 
در حالی که درخواســت برخی کشورهای اروپایی مبنی بر 
معافیت از تحریم های نفت و گاز روســیه عمال سرنوشــت 

اتحاد اروپا را در ابهام قرار داده است. 
طبــق برآوردهای مختلف تا پایان آوریل گذشــته، رشــد 
اقتصادی اروپا در ســال جــاری بین ۰.۵ تــا ۱ درصد از 
تولید ناخالص داخلی خود، یعنی بین ۸۹۵ میلیارد دالر تا 
۱.۷۹ تریلیون دالر متضرر خواهد شد. از سوی دیگر طبق 
ارزیابی های اداره آمار کمیسیون اروپا )یورو استات(، حجم 
تولید ناخالص داخلی این بلوک در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۹.۹ 
درصد است و هزینه بازسازی اوکراین نیز 6۰۰ میلیارد دالر 
تخمین زده شــده اســت.به گفته تحلیلگران، این تخمین 
درباره حجم خســارت اروپا از جنــگ خوش بینانه به نظر 
می رســد؛ زیرا آنها هزینه های اسکان پناهندگان اوکراینی 
در کشــورهای اروپایــی و کمک های اروپا به شــهروندان 
کم درآمد و فقیر خود برای پرداخت قبوض باال انرژی را در 
نظر نگرفته اند.از سوی دیگر، نگرانی های گسترده ای درباره 
زمان پایان جنگ اوکراین و نیز فرســایش اقتصادی و مالی 
اروپا وجود دارد، در گزارش اخیر بانک مرکزی اروپا، جنگ 
اوکراین رشــد اقتصادی را ۷ تا ۳.۷ درصد در سال جاری 

کاهش داده است.

همچنین "گلدمن ســاکس"، بانک سرمایه گذاری جهانی 
گزارش داده است که جنگ نرخ رشد اقتصادی ۱۹ منطقه 
یورو را ۱.۴درصــد کاهش می دهد.به گفتــه تحلیلگران، 
کشورهای اتحادیه اروپا که بخشی از بلوک اتحاد جماهیر 
شــوروی سابق بودند، بیشــترین ضرر از جنگ اوکراین را 
خواهند داشــت که این امر معضل پرداخــت هزینه ها را 
افزایش می دهد زیرا درخواست ها برای پرداخت هزینه های 
جنگ و پیامدهای آن نیز بیشــتر می شود.جنگ اوکراین 
هزینه امنیتی و دفاعی در اتحادیه اروپا را نیز افزایش داده 
اســت که به معنای افزایش تامین مالــی از طریق بدهی 
است؛ برای نمونه آلمان قصد دارد حدود یک تریلیون دالر 
برای مدرن ســازی ارتش خود هزینه کند.در زمینه انرژی 
نیز پیامدهای جنگ و قطع جریان گاز طبیعی و مشتقات 
نفتی روســیه باعث افزایش شــدید و بی سابقه قیمت آن 
شد و سهم بســزایی در زمینه افزایش نرخ تورم داشت به 
گونه ای که برای اولین بــار این تورم در اروپا باالتر از نرخ 

تورم آمریکا است.
در این میان معاون نخســت وزیر بلغارســتان تهدید کرد 
اگر این کشــور از ممنوعیت پیشــنهادی بروکســل علیه 
نفت روســیه معافیت نگیرد، از مجموعه تحریم های جدید 
اتحادیــه اروپا حمایت نخواهد کرد. »آســن واســیلوف« 
معاون نخســت وزیر بلغارســتان اواخر گفت اگر این کشور 
حوزه بالکان از ممنوعیت پیشنهاد شده خرید نفت روسیه 
معافیت نگیرد، از مجموعه تحریم های جدید اتحادیه اروپا 

علیه مسکو حمایت نخواهد کرد.

مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک سه کشور محصور در 
خشکی همگی به شــدت به نفت خام روسیه که از طریق 
خطوط لوله دوران شوروی منتقل می شود، وابسته و برای 
تامین منابع جایگزین با چالش مواجه هســتند و خواستار 
معافیت از این ممنوعیت شده اند. بلغارستان نیز درخواست 
معافیت داده اســت. در پــی این اختالفــات، »ولودیمیر 
زلنســکی« رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در گفت وگو با 
شبکه »فاکس نیوز« اعتراف کرد که بین کشورهای اتحادیه 
اروپا در خصوص موضوع تحریم روسیه اتحاد وجود ندارد. 
«.وزیــر خارجه اتریش نیز با رد پیوســتن این کشــور به 
ناتو، از مخالفت با تحریم گازی روســیه خبر داد.در همین 
حال مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به کشورهای 
اروپایی پیشنهاد داده است که از ذخایر ارزی مسدود شده 
روسیه برای بازسازی اوکراین استفاده کنند. عضو ایرلندی 
پارلمان اروپا نیز ضمن بیان اینکه اگر بروکسل نفت روسیه 
را نخرد، طرف دیگــری این کار را خواهد کرد گفت مردم 
عادی در اروپــا هزینه این تحریم هــا را پرداخت خواهند 
کرد.»کلر دالی« از نمایندگان پارلمان اروپا از ایرلند، گفت 
که تحریم نفت روسیه جنگ اوکراین را متوقف نمی کند و 

جان هیچ کسی را در این کشور نجات نمی دهد.
از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه در مراسم سالگرد پیروزی 
کشــورش در جنگ جهانی دوم گفت، اکنون نیز مسکو در 
حال دفــاع از امنیت ســرزمین مادری اســت.»والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گفت، روسیه در 
حال دفاع از امنیت سرزمین مادری و منطقه دونباس است.

رئیس جمهور روســیه در مراسم سالگرد پیروزی کشورش 
در جنگ جهانی دوم خاطرنشان کرد که مسکو در آن زمان 

علیه »فاشیسم« مبارزه کرده و پیروز شد.
در این میان اما به دنبال اعالم تحریم های جدید واشــنگتن 
علیه مســکو، دولت کانادا از تحریم ۲۷ فرد و ۵ نهاد روسی 
خبر داد.  همچنین لیندســی گراهام ســناتور ارشد کنگره 
آمریکا خواستار گســترش ناتو و افزودن روسیه به فهرست 
کشــورهای حامی تروریسم شد.نخست وزیر ژاپن اما با بیان 
اینکه تصمیم سختی برای تحریم نفت روسیه گرفتند، گفت 
ایــن تصمیم اما برای حفظ نظم جهانی مهم بود. از ســوی 
دیگر معاون وزیر خارجه روســیه درباره اســتفاده از اموال 
توقیفی این کشور در اروپا برای بازسازی اوکراین هشدار داد.

الزم به ذکر اســت بر اساس نتایج تحقیق یک بنیاد خیریه 
انگلیســی، شــمار افرادی که در تأمین وعده های غذایی 
روزانه مشــکل دارند، از آغاز ســال جاری میالدی بیش از 
پنجاه درصد افزایش داشــته است.نتایج این تحقیق که با 
همکاری موسسه »یوگاو« انجام شده همچنین نشان داده 
اســت که حدود ۷.۳ میلیون نفر از مردم انگلیس با فقدان 
امنیت غذایی مواجه هســتند کــه ۲.6 میلیون نفر آن را 
کودکان تشــکیل می دهند. این آمار نســبت به تحقیقات 
انجام شــده در اولین ماه سال جاری میالدی ۴.۷ میلیون 
نفر افزایش داشــته اســت.در این میان، شمار خانوارهای 
دارای فرزنــد که فقدان امنیت غذایی را تجربه می کنند از 
۱۲.۱ درصد در آغاز ســال جاری میالدی به ۱۷.۲ درصد 

در ماه آویل رسیده است.

رزمایش ترس یا اقتدار؟

قاسم غفوری
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ســرانجام پس از ۸ سال سکوت ســازمان صلح جهانی 
ضمن اذعــان به پیامدهــای فاجعه بــار جنگ افرزی 
ســعودی، در گزارش خود اعالم کرد که بیش از ۱۷.۴ 
میلیون یمنی از عدم امنیت غذایی رنج می برند و انتظار 
می رود که در طی ماه آینده ۱.6 میلیون یمنی دیگر نیز 

به این تعداد اضافه گردد.
ســازمان صلح جهانی در گزارشــی دربــاره یمن اعالم 
کــرد که اقتصاد یمــن از ۲۰۱۵ به میــزان ۵۰ درصد 
کوچکتر شده اســت و این کشور در حال حاضر جزوی 
از کشــورهای فقیر جهان به شمار می آید به گونه ای که 
نزدیــک به ۸۰ درصد یمنی ها زیــر خط فقر قرار دارند.
براساس این گزارش با توقف عرضه مواد غذایی اوکراین 
به دلیل تهاجم روســیه بحران گرسنگی در یمن تشدید 
شده اســت. به گونه ای که سازمان ملل در گزارش خود 
اعالم کــرد که ۱۹ میلیون یمنــی در ماه های آینده از 
بحران گرســنگی رنج خواهند برد و ۱6۰ هزار تن دیگر 
در آن کشــور با شــرایطی نزدیک به گرسنگی زندگی 

خواند کرد.
براســاس گزارش ســازمان صلح جهانی تعداد مرگ و 
میرها در یمن تا پایان سال ۲۰۲۱ به بیش از ۳ میلیون 
و ۷۷۰ هزار نفر رسیده است که 6۰ درصد آنها در نتیجه 
گرســنگی، کمبود مراقبت های بهداشــتی و آب ناسالم 
بوده اســت، همچنین بیــش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ کودک 
در نتیجه مستقیم جنگ کشته یا مجروح شدند.سازمان 
صلــح جهانی در گزارش خود تاکید کرده اســت که در 
صورت اســتمرار جنگ یمن و همینطور جنگ روســیه 

و اوکرایــن، یمن از ناامنی غذایی بیشــتری رنج خواهد 
برد.این ســازمان بدیهی ترین راه حل برای رسیدگی به 
موضوع ناامنی غذایی در یمن را ادامه کمک ها و افزایش 
تعداد کمک ها در کنار رســیدگی به علل ریشــه ای این 
موضوع دانست.این ســازمان افزود که باید کمپین های 
مهم تر و بیشــتری برای آگاه کردن مردم در سراســر 
جهــان از این بحران وجود داشــته باشــد زیــرا این 
 بحران همچنان تحت الشــعاع درگیری ها و اخبار دیگر 

قرار دارد.
خبــر دیگر از یمــن آنکه منابــع آگاه نزدیک به معاون 
رئیس جمهور مســتعفی و فــراری یمن اعــالم کردند 
که ســعودی ها ضمن بازداشــت خانگی علی محســن 
االحمــر، کلیه دارایی های او را مصــادره کرده اند.هفتم 
آوریل گذشــته،  »عبد ربه منصور هادی« رئیس دولت 
مســتعفی و فراری یمن در حالی که در ریاض به ســر 
می بُرد، تحت فشار ســعودی ها »علی محسن االحمر« 
معــاون خود را از ســمتش برکنار و بعــد از آن، کلیه 
اختیارات خود و معاونش را به »شورای ریاستی« تحت 
هدایت »رشــاد العلیمی« واگذار کــرد.در همان زمان 
گزارش هایی منتشر شــد که حاکی از بازداشت خانگی 
هادی و اعضای خانواده او بود و حتی لندن برای آزادی 
وی و خانــواده اش وارد میدان میانجیگری شــد. حال، 
منابــع آگاه نزدیک به االحمر نیــز می گویند که وی در 
ریاض در بازداشــت خانگی به سر می برد و سعودی ها، 
 امــوال و دارایی های او و حتی خودروهایش در مأرب را 

مصادره کرده اند.

اعتراف سازمان صلح جهانی پس از 8 سال

جنگ افروزی سعودی یمن را ویران کرده است
عضو شــورای مرکزی حزب اهلل لبنان از نقش مســموم 
ســفارتخانه های خارجی در این کشور خبر داد و گفت: 
در ۱۵ مــاه مه جاری رویاهای اســرائیل و متحدان آن 

دفن خواهد شد.
 شــیخ نبیل قاووق عضو شورای مرکزی حزب اهلل لبنان 
اعالم کرد: شــعار خلع ســالح مقاومت شــعاری برای 
تقابل اســت نه اقدامی گره گشــا. دخالت های مسموم 
سفارتخانه ها به حد بی سابقه ای رسیده است.وی افزود: 
بدتر از آن مشروع دادن مسئوالن لبنانی به دخالت های 
آمریکا و عربستان است.قاووق گفت: حزب اهلل در مرحله 
آتی به شــکلی مختلف برای توقف دخالت های مسموم 
ســفارتخانه هایی که اقدامات تحریک آمیز انجام داده و 

فتنه افکنی می کنند، عمل خواهد کرد.
وی تاکید کرد: لبنانی ها خریدنی و فروشــی نیستند و 
زیر بار تهدید نمی روند. در ۱۵ ماه مه رویاهای اسرائیل 
و متحدان آن دفن خواهد شــد و مرحلــه نوینی برای 
حامیان مقاومت خواهد بود.عضو شــورای مرکزی حزب 
اهلل لبنان افزود: ما در مرحله آتی به دنبال ایجاد راهکار 
هستیم و دشــمنان مقاومت در راستای طوالنی کردن 
بحــران حرکت مــی کنند. مســئوالن لبنانی همچنان 
منتظر چراغ ســبز آمریکا هســتند. آمریکایی که کوبا، 
ایران و کره شمالی را مدتهاست تحریم کرده است برای 
لبنان دلش نمی ســوزد و سعودی که ۱۵ میلیون یمنی 
را گرســنه نگه داشته است نباید ما انتظار داشته باشیم 
که دلســوز لبنان باشــد.قاووق تاکید کرد: ما نخواهیم 
پذیرفت که سرنوشــت لبنان در دست دشمنانش باشد. 

در مرحله آتی بــا بحرانهای داخلی با شــکلی مختلف 
برخورد خواهیــم کرد.در این میان وزیر کشــور لبنان 
ضمن اعالم تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در داخل، 
آمار مشــارکت لبنانی های خارج از کشور را بسیار خوب 

توصیف کرد.
، لبنانی ها روز یک شــنبه هفته آینده پای صندوق های 
رای می روند تــا نمایندگان جدید پارلمــان را انتخاب 
کنند؛ این اولین رویداد سیاســی مهم این کشــور، بعد 
از بحران مالی و اقتصادی کنونی است.»بسام المولوی« 
وزیر کشــور لبنان، وجود هرگونــه نگرانی درخصوص 
گزارش های امنیتی دربــاره روز پانزدهم این ماه )تاریخ 
برگزاری انتخابات پارلمانی لبنــان( را رد کرد.المولوی 
طی یک بیانیه مطبوعاتی اذعان کرد که در گزارش های 
امنیتــی و اطالعاتی که او روزانــه درخصوص وضعیت 
پانزدهم این ماه دریافت می کند، هیچ جای نگرانی وجود 
ندارد. وی همچنین تأیید کرد که به مناطق »خطرناک« 
توجه امنیتی مضاعفــی خواهد کرد.وی ضمن تاکید بر 
اینکه مهم ترین موضوع برگزاری انتخابات اســت، افزود: 
در مورد صف های رای دهندگان در مقابل کنسولگری در 
دبی، می توانیم آن را یک جشن و موجب شادی بدانیم؛ 
چرا که به خوبی نشان می دهد  تعداد زیادی از لبنانی ها 
خواهان بیان نظرات خود و تغییر هســتند.وزیر کشــور 
لبنان اظهار کرد: »حضور رای دهندگان تا ظهر دیروز در 
انتخابات خارج از کشــور بیش از حد انتظار خوب بود و 
علی رغم ابهامات و مشکالت احتمالی در استرالیا یا دبی 

وجود داشت، هیچ مشکلی به وجود نیامد«.

حزب هللا لبنان همزمان با انتخابات پارلمانی تاکید کرد 

دفن رویاهای اسرائیل و متحدان آن در ۱۵ مه

خسارت 2 تریلیون دالری اروپا از جنگ اوکراین  و افزایش درخواست ها برای معافیت از تحریم  ضد مسکو 

 نفت روسیه اتحاد اروپا را به آتش کشید

رســانه های صهیونیســتی از آغاز بزرگترین رزمایــش در تاریخ جعلی این رژیم 
موقت خبر دادند و مقاومت سطح آماده باش خود را باال برد.

همزمان با تنش در اراضی فلسطینی و افزایش عملیات های شهادت طلبانه، رژیم 
صهیونیســتی بزرگترین رزمایش - بنا به ادعای رسانه های این رژیم موقت- در 
تاریخ جعلی خود را آغاز کرد.این رزمایش به نام »ارابه های آتش«  قرار بود سال 
گذشــته )۲۰۲۱( برگزار شــود اما به دلیل نبرد »سیف القدس« به تأخیر افتاد.
بر اساس گزارش وب سایت »والال«، در مرحله اول رزمایش ستاد مشترک ارتش 
آغاز می شــود و سپس با توجه به واقعیت های امنیتی و برآوردها، دامنه رزمایش 
گسترده می شود و تمامی بخش های ارتش دشمن صهیونیستی را در برمی گیرد.
در ادامه این گزارش آمده، ارتش رژیم صهیونیســتی توصیه کرده که فعال جنگ 
جدیــدی با غزه انجام نشــود و مانور بزرگ خود را آغاز کرده اســت. کانال ۱۳ 
تلویزیــون رژیم هم اعالم کرد، مانور مذکــور جنگ مذکور با حزب اهلل و حماس 
را شبیه ســازی خواهد کرد. با آغاز این رزمایش، مقاومت فلســطین در نوار غزه 
درجه آماده باش خود را افزایش داده اســت. بر اساس گزارش شبکه »المیادین«، 
مقاومــت در لبنان نیز پیش تر اعالم کرده  بود که همزمان با آغاز رزمایش نظامی 
رژیم صهیونیســتی، آمادگی باالیی خواهد داشت. در این میان کمیته فلسطین 

در پارلمان اردن ضمن تأکید بر قیمومیت مطلق مســلمانان بر مسجد االقصی، 
به رژیم صهیونیستی هشدار داد که صبر ۲ میلیارد مسلمان را آزمایش نکند.

در این میان اما »ایلیت شــاکید« وزیر امور داخلی رژیم صهیونیســتی، شهرک 
نشینان را به حمل سالح برای کمک به نیروهای امنیتی جهت مقابله با مجریان 
عملیات های مقاومتی در اراضی اشغالی دعوت کرد.شاکید در توئیتی عنوان کرد: 
از تمامی کسانی که توانایی حمل ســالح دارند، می خواهم که این کار را بکنند 
تــا قدرت نیروهای امنیتی افزایش پیدا کند. امــا دولت کویت درباره پیامدهای 
اقدامات رژیم موقت صهیونیستی در خصوص اجرای پروژه های شهرک سازی در 
کرانه باختری هشدار داد.وزارت خارجه کویت در بیانیه ای درباره پیامدهای اجرای 
طرح ها و پروژه های شهرک ســازی و احداث چهار هزار واحد صهیونیست نشین 

جدید در کرانه باختری و تخریب ۱۲ روســتای فلســطینی در اســتان الخلیل 
و نیز آواره کردن ۴۰۰ فلســطینی ســاکن این روســتاها، هشــدار داد. در این 
میــان هم منابع عبری زبان گزارش دادند که مقامات رژیم موقت صهیونیســتی 
 در پاســخ بــه عملیات هــای مقاومتی فلســطینیان، حمله به غــزه و ِجنین را 

بررسی می کنند.
طبق گزارش پایگاه خبری »i۲۴News« شبکه های صهیونیست اعالم کرده اند 
که این گفت وگوهای امنیتی با هدف دســت یابی به یک اســتراتژی مشخص در 
سایه عملیات های مقاومتی ادامه پیدا خواهند کرد؛ عالوه  بر این درخواست هایی 
نیز برای پاســخ به فلســطینیان در غزه و همینطور اقدامات تهاجمی علیه مردم 
ِجنین وجود دارد. یک روزنامه لبنانی نوشت، حماس از طریق میانجی ها به اطالع 
رژیم صهیونیستی رســانده، در صورت ترور رهبران این جنبش، خطرناک ترین 
تهدید عملی خواهد شد.در این گزارش آمده، حماس به اطالع میانجی ها رسانده 
تحریک آفرینی کنونی صهیونیست ها علیه »یحیی السنوار« رئیس حماس در غزه 
ونیز »صالح العاروری« در کرانه باختری را رصد می کند و هشــدار می دهد انجام 
چنین اقدامی به معنای آتش زدن شهرها و مراکز راهبردی در فلسطین اشغالی 

با موشک است؛ وضعیتی که ارتش این رژیم حتی تصور آن را هم نمی کند.

 بزرگترین رزمایش صهیونیستی 
برای پنهان سازی بحران  داخلی برگزار شد:

 مقاومت در آماده باش کامل


