
 یمن: ســرانجام فرودگاه صنعاء پس از شــش 
سال محاصره توســط ائتالف سعودی شاهد اولین 
پرواز بود. این پرواز بر اساس توافق آتش بس موقت 
انجام شد و می بایست یک ماه و نیم پیش اجرایی 
می شد.طبق گزارش پایگاه خبری »المسیره« پس 
از  شش ســال فرودگاه بین المللی صنعاء در یمن، 
مجوز اولین پرواز تجــاری خود از زمان آغاز آتش 
بس بشردوســتانه و نظامی را دریافت کرده است. 
پایگاه خبری شــبکه »المیادین« نیز گزارش داد: 
اولین هواپیمای یمنی برای انجام پرواز تجاری پس 
از آغاز آتش بس بشردوستانه و نظامی که فقط ۱۵ 
روز به اتمام آن باقی مانده، وارد فرودگاه بین المللی 

صنعاء شده است.

 سوریه: رئیس جمهور سوریه در دیدار با اعضای 
اتحادیه اتباع فلســطینی مقیم اروپا تأکید کرد که 
دمشق پیروزی در مسئله فلسطین را، پیروزی برای 
خود می داند.بشار اسد رئیس جمهور میزبان اعضای 
دبیرخانه اتحادیه اتباع فلسطینی مقیم اروپا بود که 
کنگره خود را برای پنجمین سال در دمشق برگزار 
کرد.اسد ضمن خوشامدگویی به اعضای این هیأت، 
رابطه ســوریه با موضوع فلسطین و ارتباط با آن را 
یک پیوند اصلی دانست که فقط محدود به منطقه 

جغرافیایی و عقیدتی نیست.

به  اعتراض  وزارت خارجه چین ضمــن  چین:   
بیانیه گروه هفت در مورد تایوان و ســین کیانگ، 
از کشــورهای عضو این گروه و در راس آنها آمریکا 
خواســت که از مداخله در امور داخلی پکن دست 
بردارند.»ژائــو لیجیان« ســخنگوی وزارت خارجه 
چین در یک نشست خبری در این باره گفت: چین 
اعتراض شــدید خود را به ریاست گروه هفت اعالم 
می کند. موضع ما در مورد موضوع تایوان و مداخله 
خارجی در امور هنگ کنگ و ســین کیانگ شفاف 

و بدون ابهام است.

 ســومالی: اعضــای پارلمان و مجلس ســنای 
رئیس جمهور  سومالی، »حســن شــیخ محمود« 
ســابق این کشــور را برای یک دوره چهارســاله، 
انتخــاب کردند.وی  بــه عنــوان رئیس جمهــور 
هشــتمین رئیس جمهور ســومالی بود که  در ۱۶ 
ســپتامبر ۲۰۱۲ در ســومالی به قدرت رســید و 
جانشــین شریف شیخ احمد شــد. سپس در دوره 
بعــد، در ۸ فوریــه ۲۰۱۷ در انتخابات ریاســت 
 جمهــوری ســومالی از محمــد عبــداهلل محمد

شکست خورد.

وهابیت و محرومیت ۱۸.۵ میلیون 
کودک نیجریه ای از تحصیل 

در حالی سرکوب شیعیان و حمایت از وهابیت یکی 
از مسائل مطرح در نیجریه است که تعداد کودکان 
بازمانده از تحصیل در نیجریه به دلیل ناامنی ها در 
ســال جاری میالدی نسبت به سال گذشته تقریبا 
دو برابر شده است؛ یونیسف می گوید این کشور هم 
اینک ۱۸.۵میلیون کودک بازمانده از تحصیل دارد 

که حدود ۶۰ درصد آنها دخترند.
ادیو بین المللی فرانسه به نقل از صندوق کودکان 
ســازمان ملل متحد، دلیل اصلی بازماندن کودکان 
از تحصیل را ناامنی در نیجریه عنوان کرد و نوشت 
یونیســف تعداد کودکان بازمانــده از تحصیل در 

نیجریه در سال
گذشــته میالدی را ۱۰.۵ میلیون نفر برآورد کرده 
بود که به دلیل حمالت مکرر گروه های تروریستی و 
باندهای تبهکار در شمال این کشور طی سالجاری، 
رقم آن افزایش یافته است.به گفته »آزوکا منکیتی 
- Azuka Menkiti« متخصص آموزش صندوق 
کودکان ســازمان ملل در گفــت و گو با رادیو بین 
المللی فرانسه، این حمالت بویژه مدارس دختران 
را هــدف قــرار داده که منجر بــه تضعیف اعتماد 
والدین به امنیت مدارس شده و آنها را از فرستادن 
فرزندان خود به مدارس منصرف کرده است.او می 
گوید ما نگران آن هســتیم که دختران در مســیر 
رســیدن به مدارس باید مســافت های طوالنی را 
طی کنند و در معرض انواع خشــونت قرار گیرند.
گروه های تبهکار مسلح که از سوی مقامات نیجریه 
به عنوان »تروریســت« معرفی شــده اند، حمالت 
خود در شمال غرب و مرکز نیجریه را افزایش داده 
انــد. اینها تنها در دو ماه گذشــته عالوه بر ربودن 
ده ها مسافر، بیش از یکصد روستایی را دربراساس 
گزارش های نهادهای رسمی، شمال غرب و مرکز 
نیجریه شاهد افزایش حمالت از اواخر سال ۲۰۲۰ 
تاکنون بوده اســت. موارد آدم ربایی های دســته 
جمعی و دیگر جنایات خشــونت آمیز نیز در این 

منطقه به شدت افزایش یافته و دولت
باندهای جنایتکار مســلح اغلب بــرای غارتگری، 
سرقت احشام و باج خواهی به شمال غربی و مرکز 
نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقا حمله می کنند، 
اما حمالت به مدارس و مراکز آموزشــی نیجریه در 
چند ســال اخیر افزایش یافته است.افراد مسلح در 
ســال های اخیر حمالت خود را بــه جوامع محلی 
منطقــه افزایش داده و هزاران نفر را مجبور به فرار 
از خانه های خود کرده اند.در تازه ترین این حمالت، 
یــک مقام محلی و یکــی از ســاکنان منطقه روز 
یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که دستکم ۴۸ 
نفر در حمالت عصر جمعه افراد مسلح به روستاهای 
»دمری، سبون گرین و کالهه - « درایالت »زامفارا« 

در شمال غربی نیجریه کشته شدند.

نیمچه گزارش

تمیم امیر قطر سفری دوره ای را آغاز کرده است. این سفر 
از جمهوری اسالمی ایران آغاز و سپس به ترکیه و از آنجا 
راهی اروپا شده است. تمیم بن حمد آل ثانی در آغاز سفر 
اروپایی خود به چندین کشور، وارد شهر لیوبلیانا پایتخت 
اسلوونی شــد. ســفر اروپایی امیر قطر شامل کشورهای 

اسپانیا، آلمان، انگلیس، فرانسه و همچنین سوئیس برای 
شــرکت در مجمع اقتصادی داووس از ۲۲ تا ۲۶ ماه می 
خواهد بود. حال این سوال مطرح است که دف وی از این 

سفر ها چیست؟
بخشــی از اهداف ســفر تمیم را می تــوان را برگرفته از 
اقدامات وی برای برگزاری مســابقات جام جهانی دانست. 
قطــر در حالی در ابان ماه میزبان مســابقات جام جهانی 
فوتبال اســت که به دلیل جمعیت کم و وسعت سرزمینی 
پایین بــا چالش هایی بــرای برگزاری مســابقات مواجه 
اســت. بر این اســاس تمیم تالش دارد تا از ظرفیت های 

کشورهایی همچون ایران و ترکیه در این عرصه برخوردار 
شــود. در همین حال محور دیگر ســفرهای دوره ای وی 
را مســئله میانجی گری برای بحران اوکراین و مذراکرات 

ایران و ۱+۴ تشکیل می دهد. 
قطر در ســالهای اخیر تالش کرده تا از سیاســت واسطه 
بودن برای رســیدن به موقعیــت منطقه ای و جهانی بهره 
گیــرد که تا حدودی نیز در این امر موفق بوده اســت. بر 
این اســاس با توجه به مســائلی همچــون پرونده جنگ 
اوکراین و مذاکرات ایران و ۱+۴ این ســناریو مطرح است 
کــه وی تالش می کند تا بعد دیگری از این میانجی گری 

را اجرایی ســازد. این امر زمانی بیشتر اهمیت می یابد که 
رقابتی شدید میان قطر و امارات در این عرصه وجود دارد. 
به عبارتی دیگر می توان گفت که قطر در قالب سیاســت 
قدرت نرم ســعی دارد تا اهداف خود را در منطقه و جهان 
محقق سازد لذا بازیگری در تحوالت افغانستان، اوکراین و 
مذاکرات هسته ای در جمع سیاست های آن قرار دارد البته 
باید در نظر داشــت که سفر اروپایی تمیم به معنای ایفای 
نقش آن در تامین نیازهای انرژی اروپا نخواهد بود چنانکه 
در ابتدای نشســت اوپک گازی نیز سران این کشور رسما 

اعالم کردند که جایگزینی برای گاز روسیه وجود ندارد. 

یادداشت

گزارش

حامیـان حـزب اهلل در پی پیروزی برخی نامزدهای شـان در 
انتخابـات لبنان )بر اسـاس نتایج غیررسـمی( در خیابان ها 

شادی کردند.
 ۲۵ یکشـنبه؛  لبنـان  در  جدیـد  پارلمانـی  انتخابـات 
اردیبهشـت برگـزار شـد؛ آراء در حـال شـمارش اسـت و 
هنـوز نتیجـه نهایـی اعالم نشـده اسـت.در همیـن ارتباط، 
تعـدادی از طرفـداران حـزب اهلل و متحـد شـیعی آن حزب 
»أمـل« بـا اعـالم نتایـج غیـر رسـمی مبنـی بـر پیـروزی 
برخـی از نامزدهـای خـود در خیابان هـا جشـن گرفتنـد.

روزنامـه »النهـار« نزدیـک بـه رقبـای مقاومـت، در همین 
ارتبـاط گـزارش کـرد، حامیـان حـزب اهلل و امـل سـوار بـر 
موتور و ماشـین و همراه با سـردادن شـعارها و سـرودهای 

خـود بـه خیابان هـای لبنـان آمدند.
ایـن روزنامـه افـزود، صدهـا خـودرو و موتورسـیکلت کـه 
پرچم هـای حـزب اهلل و امـل را در دسـت داشـتند، در ایـن 
حرکـت جمعـی شـرکت کردند.»یونیـوز« هـم در همیـن 
زمینـه اعـالم کـرد، بـا آغـاز شـمارش آرا و اعـالم برخـی 
نتایـج غیررسـمی، جشـن مناطـق جنوبـی لبنـان از جمله 
»النبـی شـیث«، ضاحیـه و نبطیـه و غیـره را در برگرفـت.
وزارت کشـور لبنـان میزان مشـارکت در انتخابات پارلمانی 

ایـن کشـور را حدود ۴۱ درصـد اعالم کرد.
نجیـب میقاتـی نخسـت وزیـر لبنـان پس از بسـته شـدن 
صندوقهـای اخـذ رأی، گفـت که انتخابات امـروز به معنای 
واقعـی کلمـه، یـک »دسـتاورد« بـود.وی میزان مشـارکت 
در برخـی اسـتانهای لبنـان را بیـش از ۵۰ درصـد اعـالم 
کـرده بـود، بـا ایـن وجود وزیـر کشـور لبنان پـس از پایان 
رای گیـری میـزان تقریبـی مشـارکت در کل کشـور را ۴۱ 
درصـد اعـالم کـرد.در انتخابـات پارلمانـی امسـال لبنـان 
۷۱۸ نفـر در قالـب ۱۰۳ لیسـت یـا فهرسـت برای کسـب 
۱۲۸ کرسـی پارلمـان در ۱۵ حـوزه انتخاباتـی بـا یکدیگر 

رقابـت می کننـد.

دبیـر  مهـم  ابتکارهـای  نوشـت،  البنـاء  لبنانـی  روزنامـه 
بـرای  نقـل  و  و حمـل  انـرژی  در حـوزه  اهلل  کل حـزب 
تصـدی  بـرای  مردمـی  مطالبـه  لبنـان،  اقتصـاد  بهبـود 
 وزارتخانه هـای ایـن دو حـوزه توسـط حـزب اهلل را جدی تر 

کرده است.
در ایـن یادداشـت آمده اسـت: حزب اهلل لبنـان می داند اگر 
مـی خواهـد ماموریت اصلی کار سیاسـی خـود در حفاظت 
پارلمانـی  وظایـف  در  بایـد  کنـد  تقویـت  را  مقاومـت  از 
از  فراتـر  باشـد،  دارشـته  بیش تـری  مشـارکت  دولتـی  و 
پیشـنهادهایی کـه در پارلمـان یـا کابینـه ارائـه می دهد و 
مشـارکت فعالـی  کـه در رایزنی هـای حکومتـی دارد.البناء 
افـزود: بـه دنبـال انتخابـات لبنـان، معادله همـکاری برای 
تشـکیل دولـت آتـی مطـرح می شـود و حـزب اهلل هـم بـا 
هر تعداد رأی که کسـب کرده باشـد شـروط خـود را برای 

تشـکیل کابینـه اعمـال خواهـد کرد.
همچنیـن رئیـس یک حـزب مسـیحی متحـد مقاومت در 
لبنـان بـا بیـان اینکه ایـن حـزب در انتخابـات موفق ظاهر 
شـده و دارای یـک فراکسـیون بـزرگ پارلمانـی خواهـد 
بـود، گفـت: مبـارزه انتخاباتـی در لبنـان در واقـع مبـارزه 
بـا آمریکا و اسـرائیل اسـت. »جبران باسـیل« رئیس حزب 
التیـار الوطنـی الحـر لبنـان  و نزدیـک بـه حزب اهلل شـب 
گذشـته طی نشسـت خبری پـس از پایان موعـد اخذ رای 
انتخابـات ایـن کشـور گفـت: پولی کـه در انتخابـات خرج 
می شـود، منبع منطقه ای شـناخته شـده ای دارد که نشـان 
می دهـد کـه مبـارزه ]داخلـی لبنان[ در این سـطح اسـت.
روزنامـه »االخبـار« لبنـان، در همیـن ارتبـاط نوشـت، هر 
کسـی کـه می خواهـد در خوانـش نتیجه انتخابـات منصف 
اهدافـی را کـه تمامـی طرف هـا  برنامه هـا و  بایـد  باشـد 
تعریـف کردنـد و همچنیـن ورود آنهـا بـه رقابتـی شـدید 
کـه  همـه سـالح غیرقانونـی بـه کار گرفته شـد، را در نظر 
بگیـرد.در ادامـه ایـن گـزارش آمـده، از سـال ۲۰۱۸ حمله 

گسـترده ای در لبنـان، منطقـه و جهـان علیـه ائتالفـی که 
»میشـل عـون« را به قصر ریاسـت جمهوری لبنان رسـاند، 
شـکل گرفـت. منطقـه و جهان نیـاز به پنهانکاری نداشـت 
تـا بگویـد هدفش در وهلـه اول رأس حزب اهلل اسـت و این 
هـدف اقدامـات متنوعـی را می طلبیـد کـه بارزتریـن آنهـا 
زدن حـزب »التیـار الوطنـی الحـر« )جریـان ملـی آزاد( و 

رئیـس آن »جبـران باسـیل« بود.
»قطـار  کنـون  تـا  پیـش  سـال  دو  از  افـزود،  االخبـار 
آمریکایی-سـعودی-اماراتی« بـا همـکاری قـوای ]جریـان 
سیاسـی[ ۱۴ مـارس و قـوای ۱۷ اکتبـر )کـه از اعتراضات 
۱۷ اکتبـر ۲۰۱۹ در لبنان شـکل گرفته اند( برای تشـکیل 
ائتالفی سیاسـی جهـت زمین زدن حـزب اهلل و جریان آزاد 
ملـی متوقـف نشـده اسـت. در ادامـه ایـن گـزارش آمـده، 
لبنانی هـا بایـد بـا واقع گرایـی بپذیرنـد نبـردی کـه چهـار 
سـال پیش آغاز شـده و در دو سـال اخیر شـدت گرفت در 

تحقـق بیشـتر اهدافـش شکسـت خورد:
اول؛ محبوبیـت مردمـی مقاومـت لبنـان نـزد شـیعیان یـا 

غیـره از بیـن نرفـت.
دوم؛ جریـان آزاد ملـی در هـم شکسـته نشـده و نتایـج 
)غیررسـمی( کـه تـا بامداد امروز منتشـر شـده بـدان معنا 
نیسـت کـه این حـزب به یـک قـدرت حاشـیه ای –آنگونه 
کـه رقبایـش می خواهنـد- تبدیل شـده اسـت؛ ایـن حزب 
همچنـان یـک قدرت مسـیحی مرکزی به شـمار مـی رود. 
امـا افزایـش کرسـی های حزب »القـوات اللبنانیـه« )حزب 
مسـیحی رقیـب جریـان آزاد ملـی و حـزب اهلل( وضعیـت 
شـکاف  زیـرا  داد  نخواهـد  تغییـر  موضـوع  ایـن  در  را 
سیاسـی میـان مسـیحیان بیشـتر خواهـد شـد و ایـن امر 
در زمینه هـای زیـادی بویـژه در خصـوص رفتـار القـوات با 
انتخابـات دولتـی و ریاسـت جمهوری آینده، خود را نشـان 
خواهـد داد. )رویتـرز در خبـری مدعـی شـد جریـان آزاد 
ملـی در ایـن دوره ۱۶ کرسـی و حـزب القوات ۲۰ کرسـی 

را تـا بـه اینجـا از آن خـود کرده انـد(.
»التقدمـی  حـزب  رئیـس  جنبـالط«  »ولیـد  سـوم؛ 
االشـتراکی« بـا بزرگتریـن چالـش در تاریخ سیاسـی خود 
روبـرو شـد. وی نـه تنهـا در تشـکیل لیسـتی همـراه بـا 
تغییـرات شکسـت خـورد بلکـه حمـالت وی بـه حـزب اهلل 
و سـالح مقاومـت باعث نشـد کـه آرای اعتراضی به سـمت 

نامزدهـای مـورد حمایـت سـرازیر شـود.
چهـارم؛ ایـن مـورد بزرگتریـن نبـرد در محافل سـنی بود؛ 
تصمیـم بـه برکنـاری »سـعد الحریـری« بـه دلیـل عـدم 
موفقیـت وی در اهـداف نبـرد آمریکایی-سـعودی باعـث 
خشـمی شـد کـه کاهـش چشـم گیر آرای سـنی ها را در 

داشـت. پی 
پنجـم؛ بـه نظر می رسـید کـه نیروهـای بزرگ سـکوالر بر 
خـالف انتخابـات گذشـته در موضـع ضعف قرار داشـتند و 
آخریـن نتایـج نشـان می دهد که دچار فرسـایش شـده اند. 

ششـم؛ لبنانی هـا بـار دیگـر بـا آرای خـود ثابـت کردنـد 
کـه نقـش تاریخـی خانواده هـا را نمی تـوان نادیـده گرفت. 
نتایـج نشـان میدهـد خانواده هایی کـه نماینـدگان لبنانی 
در طـول دههـا سـال از آنهـا برخاسـته اند، هنـوز هـم بـا 

قـدرت در صحنـه حاضرنـد.
هفتـم؛ از امـروز بـه بعـد، قـوای منطقـه ای و جهـان ناچار 
اسـت کـه بر اسـاس نتایـج انتخابـات رفتـار کنـد، نتایجی 
کـه احتمـاال تـا چنـد سـاعت دیگـر اعـالم می شـود. هـر 
ایـده ای بـرای گفت وگـو یـا فشـار بـر لبنـان را نمی توانـد 
بـا تفکـر »مشـروعیت غصبـی« توجیـه کـرد حتـی اگر با 
صحبـت دربـاره ایجـاد ارعـاب نسـبت بـه سـالح حزب اهلل 
ادامـه پیـدا کنـد. امـا موضوعـی کـه لبنانی  ها بـه زودی به 
آن پـی خواهنـد بـرد این اسـت که تشـکیل دولـت جدید 
بـر اسـاس نتایـج واقعـی انتخابات خواهـد بود و ایـن نتایج 
یـک چیـز را می گویـد: پروژه خارجـی بـرای زدن مقاومت 

در لبنـان شکسـت خورد.

اهداف یک سفر دوره ای 
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مردم ترکیه با شعار های تند علیه وجود پایگاه های ناتن 
در خاک خود شــکایت کرده و خواستار بسته شدن این 

پایگاه ها شدند.
صد ها نفــر در نزدیکی پایگاه هوایــی »اینجرلیک« در 
اســتان آدانا در جنوب ترکیه تجمــع کردند تا مخالفت 
خود را با حضور نظامی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( بــه رهبری آمریکا اعالم کنند.به گزارش شــبکه 
تلویزیونی رویتــرز، مردم ترکیه با برگــزاری تظاهرات 
گســترده مخالفت خود را با ناتو اعــالم کردند. تظاهر 
کننــدگان پالکارد هایی را با خود حمــل می کردند که 
بر روی آن ها نوشــته شــده بود: »ناتو برو گم شو. این 
سرزمین متعلق به ماست.« برخی از معترضان معتقدند 
ناتو به عنوان یک ائتالف نظامی منجر به خونریزی های 
گسترده در کشور های همســایه ترکیه شده است.یکی 
از معترضان گفت: »ما اینجــا نیامده ایم که حرف های 
خــوب بزنیم، بله آمده ایم تابــه نمایندگی از مردم کره 
زمین بگوییم ناتو مقصر اســت. مرگ بــر ناتو. مرگ بر 

امپریالیسم.«
از زمان پیوســتن ترکیه به ائتالف نظامی ناتو در ســال 
۱۹۵۲، صدای اعتراضاتی که خواســتار عقب نشینی و 
تعطیلی پایگاه های نظامی این کشــور هستند، هرگز در 
این کشور قطع نشده اســت. آمریکا که اکنون از پایگاه 
هوایــی اینجرلیک بــه همراه ترکیه اســتفاده می کند، 
مدعی اســت این نیرو ها برای حفاظت از جناح جنوبی 

ناتو در اینجا مستقر شده اند.
با این حال، گزارش ها حاکی از آن اســت در پایگاه های 
هوایــی، ســالح های هســته ای تاکتیکی وجــود دارد 
و معترضــان نگــران هســتند عواقب ناشــی از چنین 
ســالح هایی در نهایــت گریبان مردم ترکیــه را بگیرد.
کومســال، یکی از تظاهرات کنندگان به خبرنگار رویترز 
گفت: »ما اینجا هستیم تا به دژ نظامی ناتو »اینجرلیک 
ناتو« اعتــراض کنیم. ما می گوییم که )ناتو( منشــأ هر 
گونه فریبکاری، هر حمله وحشیانه ای است که به مردم 
ترکیه و کشور های اطراف شده است. آن ها به اینجا تعلق 
ندارند. از دســتورالعمل های فریبکارانه آن ها اســتقبال 
نمی شود، ما تا زمانی که آن ها از سرزمین ما بیرون رانده 
نشــوند، دست از اعتراض بر نخواهیم داشت.«نزدیک به 
صد نیروی پلیس از زمان آغاز اعتراضات در اطراف پایگاه 
ناتو در ترکیه مستقر شــده اند تا از منطقه نزدیک این 
پایگاه هوایی محافظت و از بروز درگیری های خشــونت 
آمیز جلوگیری کنند. همچنین شــکران دوغان، رئیس 
حزب کارگر ترکیه در مصاحبه ای اعالم کرد مردم ترکیه 
ناتو را یک ســازمان جنگی می داننــد. اگرچه ناتو خود 
را یک ســازمان دفاعی نظامی توصیف می کند، اما برای 
آن ها فقط این یک ســازمان جنگی است. حتی با مرور 
تاریخ متوجه می شوند که ناتو تقریباً در همه جنگ ها و 
درگیری ها شــرکت داشته است و این یک واقعیت است 

که ناتو یک سازمان جنگی است.

وقتی نظامی گری غرب در میان متحدانشان نیز جایگاهی ندارد

ترکیه صحنه تظاهرات مردمی علیه ناتو
یک رسانه  انگلیسی مدعی شد که روسیه در حال انتقال 
موشک های با قابلیت حمل کالهک های اتمی به مرز با 

فنالند است.
بــه نوشــته روزنامه »میــرر« ویدئویی اســتقرار یگان 
موشــک های متحرک »اســکندر« را نشان می دهد که 
ظاهراً از یک بزرگراه  به سمت مرز فنالند در حال تردد 
هســتند.این فیلم بالفاصله پس از آن منتشــر شد که 
هلسینکی رسماً پیشــنهاد خود را برای پیوستن به ناتو 
اعالم کــرد، اقدامی که »والدیمیرپوتین« رئیس جمهور 
روسیه مدت ها با آن مخالف بود. گفته می شود که هفت 
سامانه موشکی بالستیک اسکندر در راه رسیدن به شهر 

مرزی روسیه با  فنالند هستند.
تلویزیون دولتی روسیه پیشتر گفته بود که در صورتی که 
کشورهای شمال اروپا، فنالند و سوئد پایگاه های نظامی 
خود را در خاک خود ایجاد کنند، مســکو تســلیحات 
اتمــی را در مرزهای اروپایی خود مســتقر خواهد کرد.
به نوشــته روزنامه میرر، یک یگان کامل از موشک های 
اسکندر به ســمت »وایبورگ« در حال حرکت هستند. 
در همیــن حال وزارت صنعت و تجارت روســیه امروز 
اعالم کــرد که دارایی های شــرکت خودروســازی رنو 
فرانســه به تملک دولت این کشــور درآمده است. یک 
مقام دولت آلمان اعالم کرد: حتی اگر اتحادیه اروپا برای 
تحریم نفت روســیه به تفاهم نرســد این کشور تا پایان 
ســال جاری واردات نفت از روســیه را متوقف می کند.

وی گفت: در حال حاضر مذاکرات برای بستن قرارداد با 
دیگر کشورهای صادرکننده نفت در سطوح باالی دولت 
آلمان در جریان اســت و دولت این کشور مطمئن است 
که می تواند موانع لجســتیکی موجود را         طی ۶ تا ۷ ماه 
آینده حل کند. از ســوی دیگر به موازات هشــدارهای 
روســیه درباره عضویت فنالند و سوئد در ناتو، پنتاگون 
اعالم کرد که برای حمایت از فنالند و سوئد آماده است.

در این میان ســناتور برجســته روس اعالم کرده است 
که مســکو قصد دارد از طریق سازمان ملل درباره نقض 
کنوانسیون ســالح های بیولوژیکی در اوکراین تحقیقات 
انجام دهد. »کنستانتین کاساچف« سناتور روس با تأکید 
بــر اینکه ایاالت متحده از روی عمد اطالعات مربوط به 
تحقیقات ســالح های بیولوژیکی تحت حمایت پنتاگون 
در اوکراین را مخفی می کند گفت که مسکو قصد دارد از 
طریق سازمان ملل درباره نقض های احتمالی کنوانسیون 

سالح های بیولوژیکی )BWC( تحقیقاتی را آغاز کند.
به باور کارشناسان، روسیه و دو کشور فنالند و سوئد که 
خواستار پیوســتن به ناتو هستند، می توانند نگرانی های 
خود را از طریق سیاســی حل کنند، در غیر این صورت 
در تله آمریکا با هدف وخیم تــر کردن وضعیت امنیتی 
اروپــا خواهنــد افتاد.ســخنگوی کاخ کرملیــن با ابراز 
نگرانی از تصمیم فنالند و ســوئد برای عضویت در ناتو، 
 گفت گســترش این ائتالف نظامی، کمکــی به امنیت

 قاره اروپا نمی کند.

همزمان با تشدید تهدیدات ناتو صورت گرفت 

اعزام موشک های اتمی روسیه به مرز با فنالند

نتایج اولیه انتخابات لبنان حکایت از برتری جریان  مقامت دارد  

شادی خیابانی حامیان مقاومت

فرامرز اصغری 

وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی در ســخنانی دربــاره آینده ایــن رژیم اعالم 
 خطر کــرد و گفت: نگران هســتم که تا چند ســال آینده فلســطینی ها بر ما 

غلبه پیدا کنند.
کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیســتی در گزارشــی به سخنان اخیر بنی گانتز 
وزیر جنگ این رژیم در محافل خصوصی اشاره کرده است.بنی گانتز اخیراً پشت 
درهای بســته در دیدار با یک خبرنگار صهیونیست اذعان کرده که درباره آینده 
رژیم صهیونیســتی نگرانی های جدی دارد و به طــور ویژه از این موضوع نگران 
اســت که در چند سال آینده فلسطینی ها بتوانند کل سرزمین شان را در اختیار 
بگیرند.وی به یهودا شــلیزنگر خبرنگار صهیونیســت گفته است از اینکه تا چند 
سال دیگر فلسطینی ها بر کل امور سیطره پیدا کنند، نباید شگفت زده شود.کانال 
۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به این سخنان گانتز، عنوان کرد که وی 

وضعیت اسرائیل را بسیار تیره و تار می بیند.
خبــر دیگر آنکــه منابع خبری فلســطینی از تداوم یورش های روزانه شــهرک 
نشینان صهیونیست به مسجداالقصی و هجوم به درهای ورودی مختلف آن خبر 
می دهند.منابع محلی گزارش داده اند که ده ها شهرک نشین تندروی صهیونیست 

در قالب چند گروه به درهای ورودی مختلف مسجداالقصی یورش بردند.

جنبش تحریم رژیم موقت صهیونیســتی در مصر )بــی دی اس( طی فراخوانی 
خواستار تحریم جشنواره صهیونیســتی در شمال شرقی این کشور شد.جنبش 
تحریم رژیم صهیونیســتی در مصر )بی دی اس( با اشــاره به برگزاری جشنواره 
صهیونیســتی در دوره زمانی بین ۱۸ تا ۲۲ می )۲۸ اردیبهشت تا ۱ خرداد( در 
شهر نویبع در ســیناء واقع در شمال شرقی مصر، خواستار تحریم این جشنواره 
شــد.جنبش مذکور خواستار »طوفان توئیتری« به منظور اعمال فشار بر افرادی 
شــد که با همدستی رژیم اشغالگر به دنبال برگزاری چنین جشنواره ای هستند. 
این جنبش همچنین بر اعمال فشار بر وزارت گردشگری مصر، اتحادیه کارگران 
گردشگری و هتل ها جهت خودداری از میزبانی صهیونیست ها در سرزمین مصر 
تأکید کرده اســت.به نوشته روزنامه »القدس العربی«، این جنبش اعالم کرد که 
از تمامی مصری های شــریف می خواهیم کــه در این پویش ما را همراهی کنند 

تا ســیناء را از لوث جشــنواره های صهیونیســتی پاک کرده و هتل ها نیز دیگر 
میزبان این جشــنواره ها نباشند. رسانه های صهیونیســتی از سفر یک هیأت از 
رژیم صهیونیســتی به کی یف به منظور بازگشایی ســفارت تل آویو در این شهر 
خبر دادند.شــبکه کان ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی، شب گذشته اعالم کرد 
که هفته جاری، یک هیأت اســرائیلی وارد کی یف پایتخت اوکراین می شــود تا 
مقدمات الزم برای بازگشــایی سفارت اســرائیل در این شهر را فراهم کند. این 
ســفارتخانه پیش از این، در پی جنگ روســیه علیه اوکراین به شهر »لویو« در 

غرب اوکراین و در نزدیکی مرز لهستان منتقل شده بود.
در این میان نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور بررسی اقداماتی علیه نزدیکان 
مجریان استشــهادی به منظــور توقف این عملیات ها را داده اســت.رادیو رژیم 
صهیونیســتی خبر داد که »نفتالی بنت« نخســت وزیر رژیم موقت صهیونیستی 
دســتور داده امکات تخریب منازل فلســطینی های ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ 
را که اقدام به انجام عملیات استشــهادی می کنند، بررســی شود.هفته گذشته 
نیز رژیم صهیونیســتی از ورود ۱۱۰۰ نفر از اقوام و خویشاوندان عامالن عملیات 
استشهادی در کرانه باختری به منظور دیدارهای خانوادگی، کار، درمان یا اقامه 

نماز در مسجداالقصی جلوگیری کرد.

اذعان وزیر جنگ صهیونیست ها به برتری مقاومت

فلسطینی ها بر اسرائیل چیره می شوند


