
 الجزایر: عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر 
گفت این کشــور قبــل ازبرگزاری اجالس ســران 
اتحادیه عرب در ماه نوامبر آینده، میزبان نشســت 
نمایندگان گروه های فلسطینی خواهد بود. الجزایر 
میزبان نشســت نمایندگان گروه های فلســطینی 
عبدالمجیــد تبون تاکید کرد "ما به دســتیابی به 
آشــتی میان گروه هــای فلســطینی اعتماد کامل 
داریم."وی افزود قیس سعید رئیس جمهور تونس 
نماینده قانونی این کشور است و ما همواره پشتیبان 
ملت تونس خواهیم بود و در امور داخلی آن کشور 
دخالت نخواهیم کرد. تبون خاطر نشان کرد "هدف 
از برگزاری اجالس سران عرب در ماه نوامبر آینده، 
ایجاد اتحاد و همبستگی در میان اعراب است و ما 

مشکلی با هیچ کشور عربی نداریم."

زندان  از  کویت: مجلس کویــت مجازات هایی   
تــا اعــدام را در صــورت عادی ســازی بــا رژیم 
صهیونیستی در نظر گرفته است.خبرگزاری کویت 
اعالم کرد نشســتي در قاهره با حضور مســئوالن 
دفاتــر منطقه ای تحریم اســرائیل برگزار شــد و 
مشــاری الجاراهلل نماینده کویت در این نشســت 
گفت: هر کاالیی که »مشکوک« به اسرائیلی بودن 
یا متعلق به شرکت های تحریم شده باشد، اقدامات 

الزم در مورد آن انجام و مصادره می شود.

 آمریــکا: نیرو های پلیــس آمریــکا در زمان 
بازداشت یک نوجوان ۱۷ ســاله در ایالت ایلینوی 
به شــدت او را کتک زدند.  تصاویــری از برخورد 
وحشــیانه نیرو های پلیس آمریکایی با این نوجوان 
۱۷ ساله را پخش کرد.این تصاویر نشان می دهد در 
حالی که این نوجوان روی زمین دراز کشیده بود، 
ســه نیروی پلیس به او حمله ور شدند و او را زیر 

مشت و لگد گرفتند.

وعده  کلمبیا  منتخــب  رئیس جمهور  کلمبیا:   
عادی ســازی روابط با ونزوئال، همســایه شــمالی 
خود را پس از چندین ســال تنش با این کشــور 
داد.»گوســتاوو پترو« که یکشنبه بعدی به عنوان 
رئیس جمهور کلمبیا سوگند یاد می کند اعالم کرد 
طرح از سرگیری تجارت با ونزوئال را نیز در دستور 
کار دارد.در گزارش خبرنگار الجزیره آمده اســت: 
کارولینا موروس یکی از صاحبان کسب و کار است. 

 کشــمیر: یک جوان دیگر کشمیری در دومین 
روز عملیــات تروریســم دولتــی نظامیــان هند 
شکنجه و کشته شد.وب ســایت خبری هوم نیوز 
پاکســتان گزارش داد یک جوان دیگر کشــمیری 
در دومین روز عملیات تروریســم دولتی نظامیان 
هند شــکنجه و کشته شد.این وب سایت به نقل از 
رسانه های کشمیر )KMS( گفت تروریسم دولتی 
نظامیان هندی برای دومین روز متوالی در منطقه 
 بانیر از بخــش باراموال در کشــمیر تحت کنترل

ادامه دارد.

شروط صنعاء برای تمدید آتش بس 
مهدی المشاط رئیس شــورای عالی سیاسی یمن 
در سخنانی، بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعاء، 
آغاز به کار مجدد بنــدر الحدیده و پرداخت حقوق 
کارکنان دولتی را به عنوان سه شرط تمدید آتش 

بس در یمن اعالم کرد.
وی در دیــدار با هیــأت عمانی در صنعــاء برای 
بررســی آخرین تحوالت مرتبط بــا آتش بس در 
یمن و رایزنی درباره پیشنهادات هانس گروندبرگ 
فرســتاده ســازمان ملل، تاکید کرد: این مســاله 
ضروری است که در پی برقراری آتش بس، شرایط 
اقتصادی و معیشــتی مردم یمن بهبود یابد.وی بر 
لزوم بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعاء، آغاز به 
کار مجدد بندر الحدیده و همچنین پرداخت حقوق 
و مطالبات کارمندان دولت در صورت تمدید آتش 
بس، تاکید کرد و گفت: در این توافق طرف مقابل 
نیز باید از خواســته های خود کوتــاه بیاید و گرنه 

آتش بس برقرار باقی نخواهد ماند.
المشــاط تاکید کرد: انجام ایــن اقدامات موجب 
برقراری شــرایط صلــح دائمی شــده و به میزان 
ملمــوس و قابل توجهــی درد و رنج ملت یمن که 
ناشــی از ادامه تجاوزات و محاصره این کشور است 
را کاهش می دهد.رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
بر لزوم اعتماد ســازی از ســوی ائتالف متجاوز به 
رهبری آمریکا تاکید کــرد و گفت: ادامه محاصره 
همه جانبه یمن، یک جنایت جنگی و ضد انسانی 

که بر خالف همه اصول صلح پایدار قرار دارد.
از ســوی دیگر عضو ارشد شــورای عالی سیاسی 
یمن گفــت: یا جنگ و محاصــره علیه ملت یمن 
متوقف و لغو می شــود یا ما برای ادامه جهاد آماده 
هســتیم.»محمد علی الحوثی« عضو شورای عالی 
سیاسی یمن در مراسم فارغ التحصیلی شماری از 
نظامیان منطقه نظامــی مرکزی خطاب به ائتالف 
متجاوز ســعودی گفت: رزمندگان شــجاع در این 
میدان و ده ها هزار نیروی دیگر در ســایر میدان ها، 
آماده هرگونــه رویارویی یا هــر گونه تالش برای 
تحمیل تحوالت جدید از سوی طاغوتیان سعودی، 
اماراتی، آمریکایی هستند.الحوثی ادامه داد: امکان 
ندارد که شکســت را بپذیریــم. باید جنگ متوقف 
و محاصره لغو شــود، در غیــر این صورت ما آماده 
جهــاد در راه خدا هســتیم و از هیچ چیز و مقابله 
با ســالح هایی که از همان روز اول بــا آن مقابله 

کرده ایم، هیچ هراسی نداریم.

نیمچه گزارش

عراق طی روزهای اخیر با تشــدید بحران سیاســی همراه شــده است. برخی 
جریان های سیاســی تحت لوای جریان صدر با ایجاد آشــوب ها و بحران های 
خیابانی و اشــغال پارلمان زمینه ساز شدت گرفتن اختالفات میان جریان های 
سیاسی شده اند. در میان این ناآرامی ها مطالبات برخی جریان مبنی بر انحالل 

پارلمان و حتی تغییر ساختار سیاسی کشور امری قابل توجه است. 
هرچند که برگزاری انتخابات زودهنگام در ســاختارهای پارلمانی امری متداول 

برای خروج از بن بست تشکیل دولت می باشد اما نگاهی به ساختار سیاسی جاری 
در عراق که به جای رویکرد جزبی و جناحی در قالب قومی و قبیله ای می باشــد 
حکایتی دیگر را رقم خواهد زد. آنچه مشــکل عراق از ابتدای حضور اشغالگران ) 
سال 2003( تا به امروز در عراق بوده، تفسیر خودرای جریان های سیاسی از قانون 
انتخابات است چنانکه بر اساس قانون بزرگترین فراکسیون تعیین کننده نخست 
وزیــر خواهد بود حال آنکه برخی جریان ها این قانــون را به میزان ارای جریان 
سیاسی تقلیل داده و با ادعای اینکه باالترین آرا را کسب کرده اند خواستار تشکیل 
دولت می شوند که نتیجه آن نیز بحران سیاسی است. با تمام این تفاسیر انتخابات 
زودهنگام به معنای خال سیاسی است که نتیجه آن نیز صرفا به نفع برخی افراد 
و جریان هایی اســت که به رغم نارضایتی مردم قدرت را در دست دارند. در یک 
ســو افرادی مانند الکاظمی نخست وزیر با ادعای نبود دولت و زمینه سازی برای 

انتخابات زودهنگام بر مســند قدرت می ماند و جریان های جدایی طلب کردی با 
محوریت بارزانی نیز از این فرصت برای اشــغال اراضی بیشــتر و نیز سرقت نفت 

عراق و فروش آن به اروپا و رژیم صهیونیستی می پردازد. 
در همین حال آمریکا نیز با ادعای خال سیاسی به ادامه حضور نظامی در عراق 
و ایجاد بحران و ناامنی از جمله حمایت از تروریست ها در این کشور می پردازد. 
نکته مهم آنکه عراق طی سالهای اخیر توانسته در معادالت منطقه ای و اتحادیه 
عرب نقشــی مهم و اساســی ایفا نماید حال آنکه وضعیت بحرانی سیاســی از 
جمله انتخابات زودهنگام می تواند این روند را متوقف نماید چنانکه کشورهایی 
همچون لیبی، ســودان و.. که زمانی حرفی برای گفتن داشتند امروز  به دلیل 
گرفتار بودن در وضعیت بحران سیاســی به بازیگران بی اهمیت در حوزه عربی 

و منطقه ای مبدل شده اند. 

یادداشت

گزارش

چارچوب هماهنگی گروه های شــیعی عراق ضمن رد انحالل پارلمان و برگزاری 
انتخابــات زودهنگام با تاکید بر لــزوم دفاع از حقوق شــهروندان، در خصوص 

»کودتا« علیه مشروعیت در عراق هشدار داد.
چارچــوب هماهنگی گروه های شــیعی عــراق با تاکید بر لــزوم دفاع از حقوق 
شهروندان، مشروعیت کشور و روند سیاسی، در خصوص »کودتا« علیه مشروعیت 
در عراق هشدار داد.چارچوب هماهنگی عراق در بیانیه ای اعالم کرد: »با توجه به 
احســاس مسئولیت شرعی، ملی و اهمیت این لحظه تاریخی در عراق، چارچوب 
هماهنگــی همچنان خواهان گفتگو با همه گروه های سیاســی خصوصا برادران 
جریان صدر است، اما متاسفانه شاهد افزایش تنش تا سطح دعوت به کودتا علیه 

ملت، دولت، موسسات، روند سیاسی، قانون اساسی و انتخابات هستیم«.
در این بیانیه آمده اســت: »این دعوت برای کودتا علیه مشروعیت قانون اساسی 
صورت می پذیرد، قانون اساســی عراق طی ســال های گذشته از حمایت مردم، 
مرجعیــت و جامعه جهانی بهره مند بوده اســت و مردم با اکثریــت آراء به آن 
رای دادند«.چارچــوب هماهنگی تاکید کرد: »این ســخنان یــادآور کودتا های 
خونینی اســت که عــراق در دوره های حاکمیت دیکتاتوری شــاهد آن بود«.در 
این بیانیه امده اســت: »ملت عراق میلیون ها شهید، زندانی و تبعید شده تقدیم 
کرد و گور های جمعی مملو از اجســاد فرزندان این ملت اســت که برای نابودی 
دیکتاتوری، تروریســم و تحول به ســوی یک نظام دمکراتیک و فدرال متکی بر 
آرای مردم و حقوق شــهروندان از طریق انتخابات شفاف و انتقال مسالمت آمیز 
قدرت جان خود را از دست دادند. مردم اصیل، عشایر بزرگوار و جریان های زنده 
عراق اجازه هر نوع نقض این چارچوب های ثابت قانون اساسی از سوی طرفداران 
یک گروه سیاســی که نماینده همه ملت عراق نیســتند، نخواهند داد«.در این 
بیانیه آمده اســت: »ما در چارچوب هماهنگی اعالم می کنیم در کنار مردم برای 
دفاع از حقوق شــهروندان، مشروعیت دولت، روند سیاسی، قانون اساسی و همه 
نتایج قانونی آن هســتیم و با همه توان از آن دفاع خواهیم کرد. هر کس نظر یا 
طرحی برای تعدیل قانون اساســی دارد باید در چارچوب های قانونی عمل کند و 
هر اقدامی بر خالف آن خطوط قرمز و تهدید کننده صلح و ثبات داخلی و برهم 

زننده حاکمیت قانون است«.

در این میان صالح محمد العراقی که به وزیر صدر معروف است، خواستار خواستار 
تظاهرات در همه اســتان ها در ســاعت ۵ عصر دیروز شده بود. همزمان ساکنان 
شهر مقدس کربال از همه طرف ها خواستند که قداست این شهر را حفظ کنند و 
از دست زدن به هرگونه تظاهراتی پرهیز کنند. هوشیار زیباری از مسئوالن ارشد 
حزب دموکرات کردســتان عراق در واکنش به بیانیه مقتدی صدر رهبر جریان 
صدر تاکید کرد: نظام سیاســی کنونی و قانون اساســی عراق تابع خلق و خوی 
شــخصی نیســت و با آن تغییر نخواهد کرد.وی تصریح کرد: بیش از ۶0 درصد 
مردم عراق در ســال 200۵ با همه پرســی مردمی که مورد حمایت مرجعیت و 
جامعه جهانی قرار گرفت و مشروعیت یافت، به قانون اساسی رأی دادند، بنابراین 
جایی برای اصالح قرارداد اجتماعی وجود ندارد؛ جز پس از رایزنی ها و بحث های 
گسترده. همزمان با واکنش وزارت دفاع عراق به برخی شایعات در مورد حمایت 
نیروهای مســلح این کشور از جریان خاصی در برابر جریان سیاسی دیگر، رئیس 

ائتالف الفتح عراق بیانیه ای خطاب به طرفین مخالف صادر کرد.

 هــادی العامــری، رئیس ائتالف الفتح عراق بار دیگر بــر ضرورت گفت وگو بین 
جریان الصدر و چارچوب هماهنگی شــیعیان تأکیــد کرد.عامری که خود عضو 
چارچوب هماهنگی اســت، درباره درگیری و تنش هشــدار داد و گفت: »خون 
عراقی ها برای همه عزیز اســت و مردم عزیز عراق از دهــه  هفتاد میالدی تا به 
امروز، خون های عزیز زیادی داده اند و کفایت می کند؛ چرا خون عراقی امانتی بر 
گردن همه عراقی هاســت«.او امام حسین )ع( را قسم داد و از عراقی ها خواست 
به تفاهم و گفت وگو حرکت کنند.شــنبه ایــن هفته طرفداران مقتدی الصدر در 
اعتراض به نامزدی محمد الشــیاع الســودانی، نامزد چارچــوب هماهنگی برای 
تصدی نخســت وزیری به منطقه ســبز بغداد یورش برده و وارد پارلمان شده و 

اعالم کرده اند که تحصن نامحدودی خواهند داشت.
وزارت دفــاع عراق  در واکنش به اظهاراتی برخی رســما اعالم کرد که »برخی 
شــبکه های ارتباط اجتماعی ویدئویی پخش کردند که افســری ادعا می کند از 
مدیــران اطالعاتی وزارت دفاع  و حامی تظاهــرات کنندگان )طرفداران مقتدی 
صدر( و مواضع آنهاســت، ما تاکید می کنیم موضع ما بی طرفی و مســئولیت ما 

حمایت از کشور و ملت است.«
به دنبال بن بست سیاسی در عراق و ناآرامی های اخیر در بغداد، دو حزب عراقی 
خواستار انحالل پارلمان، اصالح قانون اساسی و برگزاری انتخابات در این کشور 
شــدند.حزب کمونیســت عراق و جنبش "امتداد" با صــدور بیانیه ای جداگانه 
خواســتار انحالل پارلمان، برگزاری مجدد انتخابات و اصالح قانون اساسی عراق 
در راستای حل و فصل بحران سیاسی این کشور شدند.در بیانیه حزب کمونیست 
آمده است: ما نسبت به تحوالت سیاسی و میدانی اخیر و پیامدهای خطرناک آن 
که ممکن اســت کشور را به بی راهه بکشاند، بسیار نگران هستیم.جنبش امتداد 
نیز در بیانیه ای بر تالش برای انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام طبق 

یک قانون انتخاباتی عادالنه شد.
این جنبش همچنین تاکید کرد که پیش از انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات 
باید اصالحاتی در قانون اساسی عراق صورت گیرد و این اصالحات به همه پرسی 
گذاشــته شود.جنبش امتداد در ادامه خواســتار تشکیل یک دادگاه عالی فدرال 

مستقل در عراق شد.

پیامد انحالل پارلمان 
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هشدار چارچوب هماهنگی عراق به طراحان انحالل پارلمان 

درکنارمردمباکودتامقابلهمیکنیم

دولت آلمان در پی اعمال تحریم هایی بر واردات انرژی از روســیه، مجبور به آغاز 
خاموشی های شبانه در آلمان شد.

به علت بحران انرژی در آلمان در پی کاهش واردات گاز از روسیه، رئیس جمهور 
آلمان مجبور به خاموش کردن چراغ های کاخ خودش در برلین شد.سنای آلمان 
هم، خاموشــی چراغ های 200 ســاختمان و مکان عمومی در این کشــور را که 
از جمله نماد های ملی محســوب می شــود، تصویب کرد.پیش از آغاز جنگ در 
اوکراین، آلمان برای تامین ۵۵ درصد از گاز مورد نیاز خودش به روســیه وابسته 
بود، اما این میزان هم اکنون به 3۵ درصد کاهش یافته است.حجم تبادل تجاری 
بین آلمان و روســیه در ســال 202۱ به ۶۱ میلیارد دالر رسیده بود که در آن، 
روســیه 33 میلیارد دالر از آلمان واردات داشت و میزان واردات آلمان از روسیه 
هم به حدود 2۸ میلیارد دالر رســید، یعنی تراز تجاری دو کشــور به نفع برلین 
بود. پیامد های جنگ اوکراین باعث شــد این تراز تجاری به نفع روســیه تغییر 
کند. در پی کاهش واردات گاز از روســیه، بهای برق در کشــور های اروپایی به 
ویژه کشــور هایی که وابســتگی بیشتری به گاز روسیه داشــتند، به صورت بی 
ســابقه افزایش یافت. در این میان وزارت دفاع ترکیــه دقایقی پیش اعالم کرد 
نخســتین محموله غالت اوکراین بندر اودسای این کشور را ترک کرد.بر اساس 
اعالم ســازمان ملل؛ رازونی حامل 2۶ هزار تن ذرت است. انتظار می رود کشتی 
حامل غالت اوکراین فردا به استانبول رسیده و پیش از ادامه سفر به سمت لبنان 

مورد بازرسی قرار گیرد.
خبر دیگر آنکه از آنجا که تورم باال در آمریکا باعث شــده مردم این کشور هزینه 
بیشــتری را صرف خرید بنزیــن و پرداخت قبوض خود کننــد، جوانان و افراد 
کم درآمد روزبه روز فشار مالی بیشــتری را تجربه می کنند.  باال بودن تورم مردم 
آمریکا را                            مجبور کرده تا هزینه های بیشــتری را                            صــرف خرید بنزین و پرداخت 
قبــوض خود کنند. در این مســیر جوانان و خانواده هــای کم درآمد تحت تأثیر 
بیشترین فشار مالی قرار دارند. خبر دیگر آنکه مقامات دولت روسیه اعالم کردند 
که آمریکا و اتحادیه اروپا به بهانه های واهی و بی اســاس گفت وگوهای مشترک 
برای مبارزه با تروریســم را متوقف کرده اند.در بحرانی دیگر برای اروپا رسانه های 
اروپایی از شعله ور شدن مجدد آتش سوزی های گسترده جنگلی در جنوب اروپا 
به دلیل افزایش دمای هوا و استقرار تعداد زیادی نیروهای آتش نشان و اورژانس 
برای اطفای حریق خبر دادند.از ســوی دیگر مقام وزارت خارجه روســیه گفت، 
چند عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( نقش مخفیانه ای را  در حمایت 
از تالش های کی یف برای اســتخدام مزدوران خارجی در درگیری با مسکو، ایفا 

می کنند.هواپیماهای جنگنده آلمان، مجارســتان و ایتالیا از دیروز با آغاز گشت  
هوایی بر فراز کشورهای حوزه دریای بالتیک، به شکل رسمی اجرای طرح پلیس 
هوایی ناتو را برعهده می گیرند. در واکنش به تهدیدات غرب روســیه قرار است 

نقاط پشتیبانی دریایی در دریای سرخ و اقیانوس هند ایجاد کند.
همزمان با بحران اوکراین در ادامه هشــدارهای مقامات سیاسی و نظامی دولت 
چین به سفر جنجالی مقام ارشد دولت آمریکا به تایوان، سخنگوی وزارت خارجه 
چین هشــدار داد که ارتش این کشــور بیکار نخواهد نشســت.»ژائو لی جیان«، 
ســخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشــنبه به مقامات آمریکا هشدار داد اگر 
»نانسی پلوسی«، رئیس مجلس نمایندگان این کشور به تایوان سفر کند، ارتش 
چین »بیکار نخواهد نشست«. این اظهارات هشدارآمیز در نشست خبری هفتگی 
وزارت خارجه چین بیان شد. لی جیان همچنین گفت چون پلوسی »مقام شماره 
3 در هیئت حاکمه آمریکاســت«، ســفر او به تایوان »تأثیرات فاحش سیاسی« 
خواهد داشــت. در همین حال در ادامه پیامدهای جنگ افروزی غرب براســاس 
داده های بانک جهانی، صورتحســاب مواد غذایی در کشورهای فقیر که در حال 
حاضــر در تنگنای بدهی یــا در معرض خطر باالی آن قرار دارند، ســریع ترین 
افزایش را دارد. جنگ در اوکراین به زودی می تواند ضربه ای غم انگیز به بسیاری 
از فقیرترین کشورهای جهان وارد کند، بسیاری از کشورهایی که بیشترین خطر 

بحران بدهی را دارند، اکنون با تهدید بحران غذایی نیز مقابله می کنند.

جنگ اوکراین همچنان گریبان غرب را می گیرد 

آغاز خاموشی های شبانه در آلمان

دبیرکل حزب اهلل لبنان اعــالم کرد که برخورد و رفتار 
مقاومت با رژیم صهیونیستی در آینده، به نتایج مذاکرات 

غیر مستقیم بیروت و تل آویو دارد.
 »ســید حســن نصراهلل« دبیرکل حــزب اهلل لبنان در 
ســخنانی در سومین شــب ماه محرم الحرام در محفل 
عاشورایی که در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شده است، 
گفت که »ما نه طرف مذاکرات با رژیم صهیونیستی در 
رابطه با ترسیم دریایی هستیم و نه هیچ کسی را مکلف 

کردیم که به نیابت از ما مذاکره کند«.
دبیــرکل حزب اهلل لبنان با تأکید بــر اینکه فقط دولت 
لبنان طرف مذاکره کننده با رژیم صهیونیســتی اعالم 
کرد که »برخورد و رفتار مقاومت با رژیم صهیونیســتی 
در آینــده، به نتایــج مذاکرات غیر مســتقیم بیروت و 
تل آویو دارد«.ســید نصراهلل افزود: »با توجه ورود کشتی 
اسرائیلی استخراج گاز به منطقه کاریش، رهبری حزب 
اهلل گزینه های پیش روی لبنــان را مورد بحث قرار داد، 
لذا ۵0 درصد ممکن است این موضوع از راه مذاکره حل 
شــود و ۵0 درصد ممکن اســت اوضاع به سمت جنگ 
پیــش برود«.وی تصریح کرد: »ما در طول چهل ســال 
گذشــته آماده بودیم و همچنان آماده هســتیم تا جان 

خود را در راه ملت عزیزمان فدا کنیم«.
همچنین رئیس پارلمان لبنان با تاکید بر وحدت موضع 
همه لبنانی ها در پرونده ترســیم مرزهای دریایی اعالم 
کــرد که هرگز از ثروت های دریایی خود عقب نشــینی 
نمی کنیــم. »نبیه بری« رئیس پارلمــان لبنان در یک 

مصاحبه مطبوعاتی درباره انتخابات ریاســت جمهوری 
لبنان اظهار داشــت که من تاریخی برای این مســئله 
تعییــن نمی کنم و فعال قصد برگزاری نشســت در این 
زمینــه را ندارم. علت امر آن اســت که هنوز اصالحات 
الزم اجرا نشــده و قوانین بودجه ای که قرار است در ماه 
جاری تصویب شــود تعیین نشده است. به طور کلی تا 
زمانی که در زمینه اصالحات وارد فضای تازه ای نشویم 
نمی توان درباره تشــکیل جلســه بــرای انتخاب رئیس 

جمهور صحبت کرد. 
پارلمان این حق را دارد که در مهلت قانون اساسی برای 
انتخــاب رئیس جمهوری به قانون گــذاری ادامه دهد.
رئیس جمهور لبنان  نیز در جریان مشــارکت در مراسم 
هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس ارتش لبنان بر حقوق 
این کشور در آب های سرزمینی و همچنین بهره مندی 
لبنان از ثروت های طبیعی اش تاکید کرد. میشل عون 
رئیس جمهور لبنــان به همراه نبیه بری رئیس پارلمان 
و نجیب میقاتی نخســت وزیر مکلف به تشــکیل دولت 
جدید در مراسم هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس ارتش 

لبنان شرکت کرد.
میشل عون در ادامه به موضوع تشکیل دولت جدید در 
لبنان پرداخت و ضمن ابراز امیدواری برای تشــکیل هر 
چه ســریع تر آن، افزود: عدم تشــکیل دولت در شرایط 
کنونــی، لبنــان را با مشــکالت و معضالت بیشــتری 
 مواجه کــرده و بحــران اقتصادی و مالــی را عمیق تر 

خواهد کرد.

سید حسن نصرهللا: 

رفتار ما با اسرائیل در آینده، بستگی به نتایج مذاکرات دارد
در ادامه سیاســت های بحران ساز غرب، ائتالف نظامی 
ناتو در بیانیــه ای اعالم کرد، اگر ثبات در منطقه بالکان 
به خطر بیفتد، نیروهای تحت رهبری ناتو آماده اند تا در 

شمال کوزوو مداخله کنند.
 ناتــو در بیانیه خود اعالم کرد: تنش  در شــهرهای های 
شمالی کوزوو باال گرفته و نیروی بین المللی حافظ صلح 
تحت رهبری ناتو در کوزوو موســوم به "نیروی کوزوو" 
)KFOR( با دقت اوضاع و شــرایط را تحت کنترل دارند.  
نیروی کوزوو موســوم به کی فور در سال ۱۹۹۹ میالدی 
براساس قطعنامه ۱2۴۴ شورای امنیت سازمان ملل و در 
واکنش به بحران بشردوســتانه جدی در کوزوو تشکیل 
شــد. در بحبوحه مقررات جدید دولت کوزوو که افرادی 
را کــه با کارت های شناســایی صربســتانی وارد کوزوو 
می شــوند مجبور می کند تا در طول اقامت شان در آنجا 
اوراق شناسایی و اســناد موقتی را جایگزین کارت های 
شناسایی شان کنند، تنش ها مجددا باال گرفته است. روز 
یکشنبه صرب ها در شمال کوزوو که هم مرز با صربستان 
در منطقه بالکان اســت، دو گذرگاه مرزی با صربســتان 
را مسدود کردند تا نســبت به این قانون جدید اعتراض 
کنند.در بیانیه ناتو تاکید شد: نیروی کوزوو با دقت اوضاع 
را تحت نظــر دارد و در صورتی که ثبات در این منطقه 
به خطر بیفتد آماده اســت تا در کوزوو وارد عمل شود. 
نیروی کــوزوو در وضعیت آماده باش قرار دارد و فرمانده 
این نیرو با تمامی طرفین اصلی خود از جمله نمایندگان 
ســازمان های امنیتی کــوزوو و وزارت دفاع صربســتان 

در تماس اســت.   به دنبال این تحــوالت ماریا زاخارووا 
ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه هم در سخنانی 
گفت که مســکو از پریشــتینا و ایاالت متحده آمریکا و 
اتحادیه اروپا می خواهد که دســت از تحریکات بردارند 
و بــه حقوق صرب ها در کوزوو احتــرام بگذارند.زاخارووا 
گفت که آخرین تحوالت در کوزوو شــاهدی بر شکست 
ماموریت میانجیگری اتحادیه اروپاســت.در همین حال، 
مولــود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه تماس های 
تلفنی جداگانه ای با همتایان خود در کوزوو و صربستان 
برگزار کرد. چاووش اوغلو تاکید کرد: عقل سلیم و قضاوت 
صحیح باید در این منطقه حاکم شود.همچنین نماینده 
ویژه دبیرکل ســازمان ملل و رئیس هیات اداری موقت 
ســازمان ملل در کوزوو )UNMIK( با ابــراز نگرانی از 
تحوالت پیش آمده، خواســتار برقــراری دوباره آزادی 
تردد شــد.نماینده پارلمان صربستان, کشورهای غربی و 
نخست وزیر کوزوو را عامل اصلی تنش اخیر بین بلگراد و 

منطقه خودمختار کوزوو می داند.
»میلــووان دِرکون« نماینده پارلمان صربســتان و عضو 
کمیته مســائل کوزوو، درباره تنش اخیــر در مرزهای 
صربســتان و کوزوو در گفت وگو با »اسپوتنیک« اعالم 
کــرد: »آلبین کورتی«، نخســت وزیر کوزوو، عروســک 
خیمه شــب بازی غــرب اســت و از او بــرای فشــار بر 
صربســتان، به ویژه در زمینه حمایت از تحریم های ضد 
روســیه استفاده می شــود.وی در این باره گفت: او واقعاً 

دست نشانده است.

غرب همچنان به جاه طلبی ها نظامی ادامه می دهد

کوزوو بهانه جدید ناتو برای جنگ افروزی در بالکان

سید مهدی لنکرانی 


