
 سوریه: »بشار اســد« رئیــس جمهور سوریه با 
ارســال پیامی عید مقاومت و ســالروز آزادسازی 
جنوب لبنان را به »میشــل عون« همتای لبنانی 
خود تبریک گفت.بشــار اســد در این پیام اعالم 
کرد: بیست و دومین ســالگرد این پیروزی بزرگ 
و شکست رژیم اشغالگر را  تبریک می گویم.رئیس 
جمهور ســوریه اعالم کرد: یاد و خاطره قهرمانانی 
که با خون پاک خود راه سرافرازی را روشن کردند، 

همیشه در دل و وجدان ما  باقی خواهند ماند.

بایدن« رئیس جمهور آمریکا ســه  هند: »جو   
شــنبه اعالم کرد که با »نارندرا مودی« نخســت 
وزیر هند درباره عملیات نظامی روسیه در اوکراین 
گفتگو کــرده اســت.طبق گفته رئیــس جمهور 
آمریــکا، دو طرف درباره تاثیــرات عملیات نظامی 
روســیه در اوکراین بر نظم جهانی گفتگو کردند. 
همچنیــن بایدن تاکید کرد کــه آمریکا و هند به 
مشــورت درباره کاهش عواقب منفی این مسئله، 

ادامه خواهند داد.

 ارمنســتان: »آرمن گریگوریان« دبیر شورای 
امنیت ارمنســتان گفت که هیچ مسیر جاده ای یا 
حمــل  و نقلی نمی تواند به عنــوان یک »کریدور« 
در خــاک ارمنســتان  راه اندازی شــود. اظهارات 
گریگوریان پس از آن بیان شد که »الهام علی اف« 
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در گفت وگوی 
تلفنــی با »رجب طیب اردوغــان«  رئیس جمهور 
ترکیــه، مدعی شــد که در جریان دیــدار اخیر با 
»نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان، طرفین 
در مورد گشــایش یــک کریــدور از طریق خاک 

ارمنستان از جمله به توافق رسیدند.

 افغانستان: معــاون موقت نخست وزیر طالبان 
روز ســه شــنبه پس از ماه ها مذاکــره با امارات، 
ترکیه و قطر گفت کــه این گروه با امارات متحده 
عربی توافقنامــه ای را برای راه انــدازی فرودگاه 
ها در افغانســتان امضا خواهــد کرد.مال عبدالغنی 
بــرادر ایــن خبــر را در یک توییت اعــالم کرد و 
ســپس به خبرنــگاران در کابل گفــت که دولت 
 در حــال تمدید قرارداد خدمــات زمینی فرودگاه 

با امارات است.

 ترکیه: در ادامه تنش های دیپلماتیک سیاســی 
بین آنکارا و آتن، »رجب طیــب اردوغان« رئیس 
جمهور ترکیه شدیداً از نخســت وزیر یونان انتقاد 
کرد.اردوغان طی اظهاراتی در جلســه کابینه خود 
در آنــکارا گفت که از این پس سیاســتمداری به 
عنوان نخســت وزیر یونان و با نام میتســوتاکیس 

برای او وجود ندارد.

دروغ های جانسون برمال شد
یک رسانه  انگلیسی با انتشار تصاویر جدید، نخست 
وزیر انگلیــس را به دروغ گویی در زمینه برگزاری 
یک مهمانی در دوره شیوع کرونا و قرنطینه در این 

کشور متهم کرد.
تصاویــر منتشرشــده جدید توســط رســانه های 
انگلیسی  ادعاهای »بوریس جانسون« نخست وزیر 
انگلیس مبنی بر بی اطالع بودن او از قانون شــکنی 
در یک مجلس مهمانی )پارتی گیت( در »داونینگ 
استریت« در طول همه گیری کرونا، شک و تردید 
تازه ای را برانگیخته است. به نوشته وبگاه »آی  تی  
وی« چهار تصویر جدید نشان می دهد که جانسون 
در ۱۳ نوامبــر ۲۰۲۰  )۲۳ آبــان ۱۳۹۹( در یک 
مهمانی شــرکت کرد. جانسون و مهمانان در حالی 
در این مراسم میگساری عکس گرفتند که  قوانین 
آن زمــان فقط به دو نفــر از خانواده های مختلف 
اجازه مــی داد تا در داخل منــزل تجمع کنند.در 
تصاویر تازه منتشــر شــده از این مراسم، بوریس 
جانســون همراه با بطری های مشــروبات الکلی  و 
برخی افراد دیگر مشــاهده می شود. این در حالی 
اســت که در آن زمان، مهمانی با افــراد خارج از 
خانواده ممنوع بود و هشــت روز قبــل از آن نیز  
قرنطینــه در انگلیس به دلیــل افزایش موارد ابتال  

کووید-۱۹ بازگردانده شده بود.
به گزارش آی تی وی، این افشــاگری ســئواالت 
بیشتری را در مورد اینکه چرا پلیس لندن بوریس 
جانسون را به دلیل حضور در مهمانی جریمه نکرد، 
در حالی که سایر حاضران اخطاریه  وجریمه ثابت 
دریافــت کردند، ایجاد می کند. بوریس جانســون 
بارها در مجلس عوام و مکان های  دیگر مدعی شد 
کههمه قوانین را  رعایت  کرده و او از وجود موارد 
خالف قانون بی اطالع بوده است.پارلمان قرار است 
تحقیقاتی را در مورد اینکه آیا او آگاهانه نمایندگان 
را بــا انکار هرگونه اطالع گمراه کرده اســت، آغاز 
کند.تصاویر جدید خشــم بسیاری از جمله »آنجال 
راینر« معاون حزب کارگر انگلیس را برانگیخته به 
طوریکه وی اظهار داشــت:»بوریس جانسون بارها 
گفته که از قانون شــکنی چیــزی نمی داند. اکنون 
شکی نیست، او دروغ گفته است. بوریس جانسون 
قوانین را وضع کرد و ســپس آنها را زیرپا گذاشت. 
نخســت وزیر دفتر خود را تحقیر کرده است. مردم 
انگلیس الیــق فرد بهتری هســتند.«پیش تر »کر 
استارمر« رهبر حزب کارگر انگلیس گفته بود، اگر 
تایید شود که جانســون از قوانین سرپیچی کرده 
باشد، او باید اســتعفا کند. جانسون نیز در جلسه 
پارلمان تصدیق کرده بود اگر ثابت شود که تخلف 

کرده، باید استعفا دهد.

نیمچه گزارش

جو بایدن در حالی سفری چند روزه به شرق آسیا داشته 
و از کشــورهایی همچون کره جنوبی و ژاپن دیدار کرده 
که در کنار توافقات سیاســی، نظامــی و اقتصادی با این 
کشــورها در حالی که کنفرانــس مطبوعاتی معمول جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا و نخســت وزیر ژاپن در توکیو 
در حال پایان یافتن بود که از بایدن ســوال شــد، شــما 
به دالیل مشــخص نخواســتید در درگیری های اوکراین 

به شــکل نظامی درگیر شــوید. اگر به آن مرحله برسد، 
آیا حاضرید برای دفــاع از تایوان به صورت نظامی درگیر 
شــوید؟ در حالی که بسیاری از روســای جمهور پیشین 
آمریکا در مواجهه با چنین سوالی درنگ می کردند و یا با 
جوابی مبهم از دادن پاسخ مستقیم خودداری می کردند، 
 بایــدن با صراحت گفــت بله و افزود: این تعهدی اســت 

که داده ایم. 
این مواضع که البته بعدا  از ســوی کاخ سفید پس گرفته 
شــده اســت که پیش از این نیز بایدن در یک سخنرانی 
در لهستان درباره والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
گفت: به خاطر خــدا، این مرد نمی تواند در قدرت بماند. 
کاخ سفید فوراً حمایت بایدن از برکناری پوتین را تکذیب 
کــرد زیرا این امر دامن زدن به کارزار ایاالت متحده تلقی 

می شــد که خوِد بایدن گفته بود بــه حمایت از اوکراین 
محدود می شــود. در همین حال بایدن در حالی از فشار 
هوشــمند در قبــال ایران می گوید که پیــش از وی نیز 

ترامپ ادعای فشار حداکثری را مطرح کرده بود. 
نکتــه قابل توجه آنکه طی روزهای اخیر  در اقدامی تامل 
برانگیز و در حالی که آمریــکا معطوف به جنگ اوکراین 
اســت برخی منابع خبری از طرح بایــدن برای میانجی 
گری میان سعودی و رژیم صهیونیستی برای اجرای طرح 
ابراهیم خبر داده اند. مجموع این رفتارها از ســوی بایدن 
در حالی صورت گرفته اســت که نگاهی به کارنامه ترامپ 
تشابه رفتاری را نشان می دهد چنانکه وی نیز بر آمادگی 
بــرای تقابل نظامی با چین و نیز مقابله با روســیه و البته 

فشار حداکثری علیه ایران سخن گفته بود. 

در همین حال وی طرح ابراهیــم یا همان معامله قرن و 
سازش کشــورهای عربی با رژیم صهیونیستی را مطرح و 
امارات، بحرین و مغرب نیز در این راســتا به سازش با این 

رژیم پرداختند. 
هر چند کــه بایدن در دوران مبــارزات انتخاباتی مدعی 
اشتباه بودن سیاست های ترامپ شده بود اما روند رفتارها 
نشــان می دهد که وی نیــز در آســتانه انتخابات میان 
دوره ای کنگره همان سیاست های به اصطالح قدرتمندانه 
در صحنه جهانی را در پیش گرفته و برآن است تا معادله 
ناامن سازی سراســری را اجرا نماید. رویکردی که نشان 
می دهد بایدن پیرو همان رویاهای ترامپ اســت که البته 
در نهایت نیز با ناکامی همراه شد و ترامپ به عنوان رئیس 

جمهور یک دوره ای از قدرت کنار نهاده شد. 

یادداشت

گزارش

جنگ افروزی اروپا و آمریکا میان کی یف و مســکو در حالی ســه ماهه شــده 
اســت که نتیجه این جنگ افروزی از یک سو چند پاره شدن اوکراین و جدایی 
بخش هایی همچون دونباس بوده است و از سوی دیگر بحران غذایی گسترده ای 

را در جهان رقم زده است که هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود. 
دبیر شورای امنیت ملی روسیه با بیان اینکه همه اهداف تعیین شده در دونباس 
محقق خواهد شــد تاکید کرد که ایــن منطقه دیگر به بــه اوکراین بازنخواهد 
گشت.»نیکالی پاتروشف« دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت، همه اهدافی که 
توســط »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه در عملیات ویژه نظامی برای 
محافظت از دونباس تعیین شــده محقق خواهد شد. پاتروشف همچنین درباره 
آینده اوکراین گفت: سرنوشــت اوکراین توســط افرادی که در خاک آن زندگی 
می کنند تعیین خواهد شــد. پاتروشف در ادامه اما تاکید کرد که منطقه دونباس 

به اوکراین بازنخواهد گشت.
از ســوی دیگر مقامات جدید منطقه خرسون اوکراین که توسط مسکو فتح شده 
روبل، واحد پول روسیه را به موازات گریونای اوکراین به ارز رسمی تبدیل کردند. 
امــا در این میان در ادامه سیاســت جنگ افروزی غــرب در اوکراین وزیر دفاع 
آمریکا اعالم کرد حدود ۲۰ کشــور با ارسال بســته کمک های جدید امنیتی به 
اوکراین، موافقت کردند.وی خاطرنشان کرد بسیاری از کشورهای جهان همچون 
اتریش، بوســنی و هرزگوین، کلمبیا، ایرلند و کوزوو، از وی خواسته بودند تا در 
این نشست مجازی شرکت کند.نخست وزیر هلند نیز می گوید احتمال اتفاق نظر 
در اتحادیه اروپا برای تصویب بســته ششم تحریمی علیه روسیه در هفته جاری 
وجود دارد.در واکنش به این تحرکات وزیر خارجه روسیه با اشاره به لزوم تقویت 
روابط مســکو با پکن، گفت برای تأمین امنیت اقتصــادی باید واردات کاالهای 
غربی متوقف شود.»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه بامداد سه شنبه 
خواســتار توقف واردات کاال از کشورهای غربی شــد.این دیپلمات ارشد روسی 
درباره روابط مســکو-پکن نیز اظهار داشــت: »روابط اقتصــادی با چین پس از 

مواضع دیکتاتوری غرب با سرعت بیشتری تقویت خواهد شد«. 
در ایــن میان اما یک مقام در دفتر ریاســت جمهوری لهســتان می گوید برخی 
کشــورهای اروپایــی مانــع از انتخاب اوکراین بــه عنوان کاندیــد عضویت در 

اتحادیه اروپا هســتند.»یاکوب کوموچ« رئیس میز سیاســت بین الملل در دفتر 
رئیس جمهور لهســتان بامداد سه شنبه افشا کرد که چند کشور غربی از انتخاب 
اوکراین به عنوان کاندید عضویت در اتحادیه اروپا جلوگیری می کنند. همچنین 
نماینده روســیه در سازمان ملل ضمن اشاره به اذعان رسانه های غربی به کشتار 
مــردم بوچا توســط نظامیان اوکراینی، گفت مســکو با تالش هــا برای تضعیف 
اطالعاتی خود مقابله می کند.»واســیلی نبنزیا« نماینده روسیه در سازمان ملل 
گفت رســانه های غربی اذعان کردند که ساکنان شهر »بوچا« به دست نیروهای 

مسلح اوکراین کشته شده اند.
وزیر دفاع روســیه نیز با هشدار درباره احتمال تولید تسلیحات اتمی در اوکراین، 
گفت اخیراً نیز شــبکه ای متشکل از ۳۰ آزمایشــگاه بیولوژیکی برای تحقیقات 
نظامی آمریکا در خاک اوکراین تشــکیل شده بود.شویگو طی سخنرانی در جمع 
وزرای دفاع کشــورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گفت عملیات نظامی 
ویژه روســیه در منطقه دونباس، باوجود فشــار و حمایت غرب از اوکراین، طبق 
برنامه ریزی ها تا محقق شــدن اهداف آن، ادامــه دارد.وزارت دفاع انگلیس نیز با 

اشــاره به تشدید عملیات نظامی روســیه در منطقه دونباس، گفت تمام استان 
لوهانسک در شرق اوکراین در معرض تصرف توسط روس ها قرار دارد.

اما در این میان »اورزوال فون درالین« رئیس کمیسیون اروپا در نشست اقتصادی 
»داووس« ســوئیس گفت شــرایط جنگ اوکراین و وضعیت امروز جهان یادآور 
دوران تاریــک گذشــته در قحطی دهه ۱۹۳۰ میالدی اســت. فون در الین در 
ســخنانی در جالس داووس، در مورد بحران مــواد غذایی که آن را پیامد جنگ 
اوکراین دانســت، ابراز نگرانی کرد و خواســتار اقدام فوری جامعه جهانی دراین 
زمینه شد.فون درالین در ادامه گفت : هم اکنون حدود ۲۰ میلیون تن گندم در 
اوکراین انباشت شــده که تا پیش ازاین بطور معمول ماهانه حدود پنج میلیون 
تن صادرات گندم از ســوی اوکراین وجود داشــت که اکنون به ۲۰۰هزار تن تا 
حدود یک میلیون تن تنزل یافته است، بنابراین باید تالش کنیم تا این بخش از 
صادرات اوکراین را به بنادر خود متصل ســازیم. بحران اقتصادی موجب شده تا  
»آنی بلک« عضو جمهوری خواه مجمع نوادا و کاندیدای ناحیه چهارم کنگره این 
ایالت، کاهش بی ســابقه محبوبیت رئیس جمهور آمریکا را به باد تمسخر گرفت و 
گفت که به زودی قیمت بنزین از میزان محبوبیت بایدن باالتر می رود.متوســط 
قیمت هر گالن بنزین در آمریکا به 4.6۰ دالر رسیده است و از رکوردهای قبلی 

هم باالتر است.
متوسط قیمت بنزین در روز دوشنبه به 4.5۹6 دالر افزایش یافت که از 4.5۹۳ 
دالر در روز ســه شــنبه و از 4.48۳ دالر در هفته گذشته بیشتر است. متوسط 
قیمت بنزین در آمریکا در ســال گذشته نیز ۳.۰۳۹ دالر در هر گالن بوده است.

قیمت بنزین که در کالیفرنیا همیشــه بیشــترین رقم داشته در روز دوشنبه به 
6.۰6۹ دالر رســید که از 5.۹۰۳ دالر در هفته گذشته بیشتر بوده است. در این 
میان در چالشــی دیگر برای بایدن پس از جنجال هــای فراوان درباره اظهارنظر 
رئیس جمهور آمریــکا در خصوص حمایت نظامی از تایوان، وی مجبور شــد از 
سخنانش عقب  نشــینی کند و بگوید از سیاست چین واحد حمایت می کند. در 
این میان در ناکامی دیگر بایدن نخســت وزیر ژاپن بعد از نشســت سران توکیو، 
واشــنگتن، دهلی نو و کانبرا خبر داد که کشــورش به معاهده سه جانبه آمریکا، 

استرالیا و انگلیس ملحق نمی شود.

ویاهای ترامپی بایدن با ر
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عربســتان ســعودی که در دوران انتخابات هزینه های 
ســنگینی برای ناکام ســاختن مقاومت در انتخابات را 
داشــته اکنون بــا دالرهای نفتی خود بــه دنبال تغییر 
بافت جمعیتی شــمال لبنان بر اساس طرح های خود و 

واشنگتن است.
حســین مرتضی تحلیلگر و خبرنــگار لبنانی با توجه به 
آغاز طرح عربســتان در شــمال لبنان می نویســد، به 
نظر می رســد رژیم ســعودی به تالش خود برای تغییر 
نقشــه جمعیتی سیاســی لبنان از جملــه روند حذف 
جنبش حریری از نقشــه سیاسی لبنان ادامه می دهد.
رژیم سعودی از طریق اتاق عملیات تحت نظارت سفیر 
عربســتان، بر جوانان اهل سنت تمرکز می کند تا آنها را 
وفادار رژیم ســعودی کند و از آنها  در اقدامات سیاسی 
انتخابات پارلمانی علیه رقیب خود اســتفاده کند.طرح 
عربســتان از منطقه شمال شــروع می شود ودر مناطق 
مختلــف لبنــان تکمیل می شــود. منابع  ویــژه تایید 
کردنــد که خالد بن علی الحمیدان، رئیس اطالعات کل 
عربستان، گزارشی را برای فهد بن محمد العیسی، رئیس 
دربار سلطنتی ارســال کرده است که در آن توضیحات 
مفصلی درباره اقدامات بشردوستانه، اجتماعی و شرایط 
اقتصادی شــمال لبنان داده اســت.این گزارش رئیس 
اطالعات کل عربستان از جدولی آغاز می شود که توزیع 
اداری در شمال و درصد فرقه ها را مشخص می کنند: 54 

درصد اهل سنت، 4۱ مسیحی، ۳.7 علوی.
رئیس ســازمان اطالعات عربستان پیشنهاداتی در مورد 
منطقه شمال لبنان نوشت که به شرح زیر است:در ابتدا 
صندوق توســعه عربستان پروژه های محدودی را تامین 
مالی می کند که پس از بررســی نیازهای واقعی مناطق 
ســنی نشــین و قبل از بازدید میدانی مقامات ذی ربط 

تصویب می شــود و دفاتر صندوق توســعه عربستان در 
مناطق مختلف شمال افتتاح می شود که نشان می دهد 
امکان تشــکیل یک نیروی اهل سنت )مدنی، اقتصادی، 
سیاسی( وجود دارد.تالش بر روی توسعه بندر طرابلس 
و ایجاد یک موسسه حرفه ای برای آموزش مردم منطقه 
برای واجد شــرایط بودن آنها بــرای کار و وفاداری به 

عربستان سعودی.
در همین حال اظهارات مداخله جویانه ســفیر عربستان 
ســعودی در لبنــان برای او دردسرســاز شــد و ضمن 
برانگیختــن واکنش های تنــد علیه او در شــبکه های 
اجتماعی با پاســخ شــدیداللحن رئیس حزب التوحید 
العربی همراه شد.»ولید بخاری« سفیر عربستان سعودی 
در لبنان، در منزلش در »الیرزه« میزبان شــخصیت های 
سیاسی و دینی لبنانی به بهانه سالروز ترور »حسن خالد« 
مفتی لبنانی بود.به نوشــته »رأی الیوم«، »عبداللطیف 
دریان« مفتی لبنان و »بسام مولوی« وزیر کشور از جمله 
مهمانان سفیر ســعودی در لبنان بودند. بخاری در این 
دیدار، اظهاراتی را به زبان آورد که بیانگر دخالت آشکار 

عربستان سعودی در انتخابات پارلمانی لبنان بود.
در این میان یک وزیر ســابق لبنانی خطاب به ســفیر 
عربستان در بیروت گفت مهمانان سفارتخانه شما خائن 
هســتند و ســالح مقاومت مانع بروز فتنه اســت.»وئام 
وهاب«، رئیس حــزب دروزی» التوحید العربی« و وزیر 
ســابق لبنان، طی چند توئیت در پاسخ به ولید بخاری، 
ســفیر عربســتان ســعودی در بیروت گفت: نمادهای 
خیانت و صنعت مرگ مهمان شما هستند جناب سفیر 
بخاری.او پرســید: نمی دانم دلیل شــما برای دشمنی با 
لبنانی هایــی که عربســتان ســعودی را مجانی و بدون 

مطالبه کیسه های پول دوست دارند، چیست؟

توطئه های سعودی علیه بیروت ادامه دارد

از مداخله در انتخابات تا تغییر بافت جمعیتی شمال لبنان
آشفتگی سیاســی در پاکستان با تصمیم »عمران خان« 
رهبر مخالفان دولت برای هدایت تظاهرات گســترده به 
سمت اسالم آباد وارد مرحله جدیدی شد و مسووالن این 
کشور ضمن تشدید تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان، 
ورود هرگونه راهپیمایی و کاروان های سیاســی به شهر 

را ممنوع کردند. 
حزب تحریک انصاف به ریاســت عمران خان نخســت 
وزیر برکنار شده این کشــور قرار است فردا چهارشنبه 
تظاهرات گســترده را به ســمت اســالم آباد آغاز کند. 
عمران خــان اعالم کــرد: تظاهرات و تحصن در شــهر 
اسالم آباد تا اعالم رسمی انحالل پارلمان و تعیین تاریخ 
برگزاری انتخابات زودهنگام در پاکســتان ادامه خواهد 
یافت. گزارش ها از بگیر و ببندها در شــهرهای مختلف 
پاکســتان علیه مســووالن و فعاالن حزب عمران خان 
حکایت دارد و دولت نیز کشــته شدن ۱  نیروی پلیس 

در جریان درگیری با معترضان را تایید کرد.
اســالم آباد پایتخت پاکســتان با حضور نظامیان ارتش، 
نیروهای ویژه ســپاه مرزی، یگان ضدشــورش و پلیس 
تبدیل به یک دژ امنیتی شــده و تمامی مسیرهای مهم 
منتهی به این شــهر از خارج به ویژه اتوبان الهور تحت 
کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفته اســت. خیابان های 
منتهی به منطقه قرمز اسالم آباد جایی که سفارتخانه ها، 
ســاختمان های مهم دولتی از جمله قــوه قضائیه، کاخ 
نخســت وزیری، ریاســت جمهوری واقع اســت، نیز به 
وسیله کانتینرها و بلوک های بزرگ سیمانی مسدود شده 
اســت. در همین حال وزیر کشور پاکستان با محکومیت 
خشونت ها از سوی معترضان و حامیان حزب عمران خان، 
هشدار داد: هرگونه نقض قانون در شهر و در سایر مناطق 
کشــور به بهانه اعتراضــات ضددولتی بــا برخورد قوی 

نهادهای امنیتی و انتظامی همراه خواهد شد. 
در همین حــال کابینه دولت پاکســتان نیز تصمیم به 
منع ورود کاروان های سیاســی و تظاهرات به اسالم آباد 
را گرفتــه و تاکید شــد که هرگونه برگــزاری تجمعات 
اعتراضی در پایتخت ممنوع شده و اجازه اختالل در نظم 
شهر و جلوگیری از رفت و آمد سهل مردم و فعالیت های 
تجاری داده نخواهد شد. در همین حزب تحریک انصاف 
پاکســتان اتهام دولــت درباره خشــونت و رویارویی با 
پلیس و نهادهای امنیتی را بی اســاس دانست و گفت: 
تظاهرات حامیان عمران خان در اســالم آباد مســالمت 
 آمیــز خواهد بود اما دولت دســت به ســرکوب و نقض 

حقوق مردم می زند.
نخست وزیر برکنار شده پاکســتان که حامیان خود از 
سراســر این کشور را از فردا )چهارشنبه - ۲5 مه( برای 
اعتراض گســترده و تحصن علیه دولت فعلی پاکستان 
به اســالم آباد پایتخت این کشور فراخوانده است، پیش 
تر گفت: هر زمان که انتخابات بعدی در کشــور برگزار 
شــود، نه تنها وارد میدان رقابت خواهیم شد، بلکه می 
توانیــم از همین االن پیش بینی کنیــم که حزب وی 
تبدیل به بزرگترین حزب در تاریخ پاکستان خواهد شد، 
زیرا مردم پاکســتان از توطئه خارجی و مداخله در امور 
کشور خود بسیار خشمگین هســتند.عمران خان اوایل 
ماه گذشــته میالدی پس از رای عدم اعتماد نمایندگان 
مجلس این کشور از مقام خود برکنار و پس از آن دولت 
جدید پاکستان تشکیل شد.وی خواستار برگزاری فوری 
انتخاب زودهنگام در پاکســتان است و هشدار داده که 
در صورت عدم پاســخگویی دولت فعلی به خواسته او، 
یک تظاهرات میلیونی مردمی به سمت اسالم آباد به راه 

خواهد انداخت.

پاکستان بار دیگر رنگ آشفتگی سیاسی گرفت

رویارویی دولت و مخالفان در اسالم آباد

کارنامه 90 روز جنگ افروزی غرب 

از چند پاره شدن اوکراین تا بحران  غذایی جهانی

سید مهدی لنکرانی 

در ادامه گرمی روابط آنکارا و تل آویو، »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه 
روز دیروز  وارد فلسطین اشغالی شد در حالی که مردم ترکیه این سفر را خنجر 

اردوغان بر پیکر فلسطین می دانند.
بعــد از گمانه زنی های اخیر برخی رســانه های رژیم صهیونیســتی درباره زمان 
ســفر مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به فلســطین اشغالی و دستور کار 
این ســفر، چاووش اوغلو دیروز وارد فلســطین اشغالی شــد.منابع خبری رژیم 
صهیونیستی شامل »آمیخای اســتاین« خبرنگار ارشد دیپلماتیک شبکه »کان 
نیوز« از ســفر امروز وزیر خارجه ترکیه به فلســطین اشغالی خبر دادند؛ سفری 
که به گفته آنها »اولین ســفر وزیر خارجه ترکیه به اسرائیل طی ۱5 سال اخیر« 
محسوب می شود.منابع رسانه ی رژیم صهیونیستی خبر دادند که »گیل هاسکل« 
رئیس بخش پروتکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به همراه »ایریت لیلیان« 
دیپلمات ارشــد این وزارتخانه در فرودگاه از وزیر خارجه ترکیه استقبال کردند.

خبرنگاران رژیم صهیونیستی هم در شبکه های اجتماعی تصاویری از سفر مولود 
چاووش اوغلو به فلســطین اشغالی و اســتقبال مقام های رژیم صهیونیستی از او 
منتشــر کردند.وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی روز یکشنبه در واکنش به این 

خبر اعالم کرده بود که جزئیات سفر چاووش اوغلو »هنوز نهایی نشده است«.
وزیر خارجه ترکیه اواخر فروردین ماه درباره برنامه خود برای ســفر به فلسطین 
اشــغالی حرف زده بود. مولود چاووش اوغلو گفته بود: »در نظر دارم هفته سوم 
می )اواخر اردیبهشــت- اوایل خرداد( به اســرائیل بروم«.به دنبال سفر اواسط 
اســفندماه سال گذشته »اســحاق هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستی به ترکیه 

و میزبانــی رجب طیب اردوغان از او، روابط آنکارا و تل آویو گرم شــده اســت.
رئیس جمهور ترکیه اواخر فروردین مــاه درباره مخالفت ها و واکنش ها به گرمی 
روابط با رژیم صهیونیســتی و میزبانی او از اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم در 
آنکارا صحبت کرد و باز هم ژســت حمایت از فلســطین گرفت. همزمان با سفر 
اوغلو منابع رسانه ای اعالم کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر اردوگاه 
»جنین« در کرانه باختری را هدف حمله قرار دادند. گفته می شــود که پس از 
یورش گسترده نظامیان صهیونیســت به اردوگاه »جنین«، میان آنها و مبارزان 
فلســطینی درگیری های مسلحانه به وقوع پیوســته است.شاهدان عینی اعالم 
کردند که نظامیان صهیونیســت با هدف بازداشــت یکی از فلسطینیان، اردوگاه 
جنین را به صورت وحشــیانه مورد هجوم قرار دادند.در این میان در واکنش به 
تهدیدات صهیونیست ها شاخه نظامی حماس فیلمی از تمرینات نیروهای نخبه 

خود در یکی از پایگاه های نظامی منتشر کرد.

وزیر خارجه ترکیه وارد اراضی اشغالی شد 

خنجر خیانت اردوغان بر پیکر فلسطین


