
 برزیل: طبق نتایج نظرســنجی جدید )آیپک( 
)IPEC( که پیــش از این معروف به )IBOP( بود، 
»لوئیز ایناسیو لوال داسیلوا«  رئیس جمهور پیشین 
برزیل که مدتی اســت از عرصــه قدرت کنار رفته 
اســت، 12 درصــد در نظرســنجی های انتخابات 
از »ژائیر بولســانورو«  ریاســت جمهوری برزیــل 
رئیس جمهور جنجالی برزیل در آســتانه انتخابات 
مــاه اکتبر جلوتر قرار گرفته اســت و در دور دوم 

انتخابات با اختالف 16 درصد پیروز خواهد شد.

 قطر: وزارت دفاع قطر در بیانیه ای اعالم کرد که 
نخستین دســته از جنگنده های تایفون خریداری 
شــده از انگلیس، طی ماه جاری بــه قطر منتقل 
خواهد شــد. خالــد العطیه، وزیر دفــاع قطر و بن 
واالس، وزیر دفاع انگلیس، اسکادران جنگنده های 
تایفــون را در انگلیس افتتاح کردند.قطر در ســال 
2۰1۷، قــراردادی بــا انگلیس بــرای خرید 2۴ 
جنگنده تایفون به ارزش ۸ میلیارد دالر امضا کرد.

 انگلیس: مامور سابق سیا مصاحبه ای گفت که 
انگلیســی ها نوکر آمریکا هستند و کاری می کنند 
کــه آمریکا به آن هــا می گوید.ِریموند مک گاِورن، 
با اشاره منزوی شــدن انگلیس حتی در قاره اروپا 
گفت: در واقع انگلیســی ها نوکر آمریکا هســتند و 
کاری می کنند که آمریکا به آن ها می گوید. آن ها تا 
حد بسیار زیادی از دیگر نقاط جهان، حتی از اروپا 
در این روز ها منزوی هستند. آن ها از این اقدامات 
برای تحریــک رادار های ســامانه پدافند هوایی و 
بررسی اینکه آنجا چه خبر است استفاده می کنند.

 ترکیه: وزارت دفاع یونان مدعی پرواز دو فروند 
جنگنده »اف-16« ترکیــه بر فراز جزایر یونان در 
دریای اژه شد.به نوشته روزنامه »پروتوثوما« وزارت 
دفاع یونان مدعی شــد که  تحریات نیروی هوایی 
ترکیه در روز دوشنبه با پرواز هواپیماهای جنگنده 

این کشور بر فراز جزایر دریای اژه ادامه یافت.

 چین: دور جدید تنش ها میــان تایوان و چین 
پس از ســفر اخیر »نانسی پلوسی« رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان علی رغم هشدارهای پی 
در پــی و جدی چین باال گرفــت.در ادامه تنش ها 
میان تایوان و چین، رسانه های محلی چین گزارش 
کردند مقام هــای پکن هفت نفر از مقام های تایوان 
را به دلیل حمایــت از جدایی طلبی این جزیره در 

لیست تحریم قرار دادند. 

 افغانستان: رئیــس جمهور پیشــین آمریکا، با 
تحقیرآمیز توصیف کردن عقب نشــینی نظامی این 
کشور از افغانستان، گفت ۸۵ میلیارد دالر از بهترین 
ســالح های جهان را در آنجا رهــا کردند.»دونالد 
ترامپ« گفت کشــورش به دلیل تصمیم عجوالنه 
و بی برنامــه »جو بایدن« همتای کنونی خود برای 
خروج از افغانستان، به شکل بی سابقه ای تحقیر شد.

زمستاناتمیفرامیرسد؟
نتایــج یک تحقیق نشــان می دهد کــه در نتیجه 
جنگ اتمی احتمالی بین آمریکا و روســیه، بیش 
از پنــج میلیارد نفر به دلیل قحطی جان خود را از 

دست خواهند داد.
بر اساس پژوهش انجام شده در دانشگاه »روتگرز« 
آمریــکا، گرچه گمانه زنی های فعلی بر وحشــت و 
هراس ناشــی از فروریختن بمب های اتمی تمرکز 
دارد، درد و رنج واقعی در ســال های پس از جنگ 
گریبــان مردم جهان را خواهد گرفت؛ به طوری که 
در نتیجــه زوال زنجیره های عرضه و »زمســتان 
اتمــی«، بیش از ۵ میلیارد نفر در سراســر جهان 

جان خود را از دست خواهند داد.
در این گزارش می خوانیم: سرمای ایجاد شده پس 
از ورود غبار هسته ای به جو، ظرف یک یا دو سال 
به اوج خواهد رســید اما کاهــش دما بیش از یک 
دهه ماندگار خواهد بود و به کاهش بارندگی منجر 
می شــود. محققان در این تحقیق بروز نوســان در 
زنجیره عرضــه منابع اصلی غذایی شــامل ذرت، 
برنج، گندم و دانه های سویا و همچنین مراتع دام و 
پرورش ماهی را مورد بررسی قرار داده و به عنوان 

مؤلفه های تأثیرگذار لحاظ کرده اند.
الگوهای آب وهوایی مورد اســتفاده در این تحقیق 
حاکی از آن است که حرکت و ورود ابرها و خاکستر 
اتمی به آسمان کشورهای بزرگ تولیدکننده مواد 
غذایــی یعنی آمریکا، چین، آلمــان و انگلیس، در 
نهایت به کاهش ۹۰ درصــدی عرضه مواد غذایی 
خواهد انجامید.پیــش از این و به دنبال فوران های 
آتشفشانی بزرگ مانند کوه تامبورا در اندونزی در 
ســال 1۸1۵ و الکی ایسلند در سال 1۷۸۳، تأثیر 
ورود خاکستر اتمی به جو زمین، به ثبت رسیده و 
در هــر دو مورد به قحطی و ناآرامی های سیاســی 

منجر شده بود.
در ادامه این تحقیق آمده است: هرچند برای از بین 
بردن کامل نسل بشــر به زرادخانه هایی با وسعت 
کشورهای ابرقدرت نیاز اســت، اما حتی درگیری 
اتمی بین کشــورهایی با قدرت تسلیحاتی کمتر و 
زرادخانه های کوچک تر همچون هند و پاکســتان، 
مناطــق اصلی کشــاورزی جهــان را تا ســال ها 
بالاســتفاده کرده و در نتیجــه آن، بحران بزرگ 
پناهندگــی جرقه خواهد خورِد اتفاقی که عالوه بر 
تأثیر زمســتان اتمی، به مرگ 2 میلیارد تن بر اثر 

گرسنگی خواهد انجامید.

نیمچه گزارش

نظامیان آمریکا، کره جنوبی و ژاپن ، رزمایش دفاع موشکی 
بالســتیک و تمرینات نظامی ترکیبــی برگزار کردند. این 
اولین باری است که سه کشور مذکور که روابط بین سئول 
و توکیو در سال 2۰1۹ به دلیل اختالفات تاریخی دوباره 
مربوط به اشــغال شــبه جزیره کره توسط ژاپن مخدوش 

شــده بود، چنین رزمایش هایی را برگزار کردند. حال این 
ســوال مطرح است که این رزمایش تا چه میزان می تواند 

بر ارتقای امنیت این کشورها تاثیرگذار باشد؟
هر چند که برگزاری رزمایش میان همسایگان و متحدان 
می تواند به تقویت توانایــی نظامی و همگرایی دو جانبه 
و چند جانبه منجر شــود اما نگاهی بر تحوالت شرق آسیا 
حکایت از آن دارد که محور این رزمایش ها نه ارتقای توان 
نظامی بلکه تحرکی علیه کشورهایی همچون چین و کره 
شمال می باشد. قطعا این کشورها در برابر چنین تحرکاتی 
ســکوت نخواهند کرد چنانکه مسکو  و پیونگ یانگ بارها 

از پاسخگویی به این رزمایش ها و تهدیدات خبر داده اند.
نکته مهم آن است که محور این رزمایش ها نه کشورهای 
مذکور بلکه آمریکایی  اســت که از یک ســو با دهها هزار 
نیرو این کشــورها به اشــغال در آورده اســت و از سوی 
دیگر با تحرکات سیاســی و نظامــی به تنش میان کره و 
ژاپن با کره شــمالی و چین دامن می زند که ســفر اخیر 
پلوســی رئیس مجلس نمایندگان آمریــکا به چین تایپه 
به رغم هشــدارهای چین نمود چنین رفتاری می باشد. 
آمریکایی  ها در حالی ادعای حمایت از متحدان خود را سر 
می دهند که در عمل آنها در کنار فروش تسلیحات زمینه 

ساز رقابت تسلیحاتی از جمله در شرق آسیا می شوند که 
قطعا طبعات منفی بسیاری به همراه دارد. بر همین اساس 
می توان گفت که برگزاری رزمایش ســه جانبه مذکور نه 
تنهــا تحقق بخش امنیت برای این کشــورها نخواهد بود 
بلکه به تشــدید نزاع های منطقه ای دامن می کند که ژاپن 
و کره جنوبی نیز در این بحران ســازی خواهند سوخت. 
آنچه مسلم است آنکه راهکار کشورهای منطقه همگرایی 
و تعامالت گســترده به جای دل بســتن بــه وعده های 
آمریکاست وعده هایی که جز هزینه و بحران سازی نتیجه 

ای برای این کشورها به همراه نخواهد داشت.

یادداشت

گزارش

این روزهــا آمریکا و اروپا در حالی بــا اعمال تحریم علیه 
مسکو و ارسال تسلیحات به اوکراین بر جنگ دامن می زنند 
که رئیس جمهور روسیه واشنگتن را مسئول طوالنی شدن 
جنگ در اوکراین دانست و گفت کشورهای غربی در تالش 

برای حفظ هژمونی خود به درگیری نیاز دارند.
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود 
در کنفرانس مسکو در خصوص امنیت بین المللی، هشدار 
داد نخبــگان غربی تمام تالش خود را برای حفظ هژمونی 
می کنند.وی با بیان این که واشنگتن در امور داخلی کشورها 
دخالت می کند و کودتا و جنگ های داخلی را سازماندهی 
می کند، گفت کشــورهای غربی با اعمال سیاســت مهار و 
تضعیِف هرگونه مسیر توسعه جایگزین برای سایر کشورها، 
در تالش بــرای حفظ هژمونی هســتند و برای حفظ آن 
به درگیری نیاز دارند.وی افزود: واشــنگتن، اوکراین را به 
میدان جنگ تبدیل کرده اســت. ایــاالت متحده به دنبال 
طوالنی کردن بحران اوکراین و شــعله ور کردن درگیری ها 
در آسیا، آفریقا و و آمریکای التین است. مسئولیت طوالنی 
شدن درگیری در اوکراین به گردن واشنگتن است.پوتین 
سپس با تاکید بر این که »روسیه و چین حاکمیت خود را 
حفظ می کنند و تسلیم فشارهای خارجی نمی شوند«، در 
خصوص سیاست تحریک آمیز آمریکا در قبال تایوان گفت: 
سیاســت آمریکا در قبال تایوان نشــان دهنده بی احترامی 
واشــنگتن به حاکمیت کشورهاســت. وی افزود: »آمریکا 
در تالش اســت تا توجه شــهروندان خود را از مشــکالت 
حاد داخلی منحرف کند و شکســت ها را گردن روســیه و 
چین بیندازد«. رئیس جمهور روسیه در ادامه، سفر نانسی 
پلوســی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان را یک 
ماجراجوی عمدی با هدف بی ثبات کردن اوضاع در منطقه 
خواند.پوتیــن تصریــح کرد جهان چند قطبــی مبتنی بر 
مشــروعیت بین المللی تنها راه مقابله با چالش های زمانه 
اســت و افزود: عصر نظام جهانی تک قطبی در حال محو 

شدن اســت و تغییرات ژئوپلیتیکی در جهات مختلف در 
حال وقوع است. بیشتر کشورها و مردم آن به سمت مسیر 
توسعه مستقل متمایل می شوند.به گزارش »اسپوتنیک«، 
وی همچنین در خصوص تمایالت توســعه طلبانه ائتالف 
غربــی ناتو گفت: غرب به اصطالح جمعی عمداً سیســتم 
امنیتی اروپا را تخریب می کند و می خواهد به بهانه تقویت 
امنیت در اروپا بلوک ناتو را به ســمت شــرق سوق دهد. 
وعده های غرب برای تضمین امنیت در اروپا ریاکارانه است.

والدیمیر پوتین در خصوص عملیات نظامی ویژه روسیه در 
اوکراین هم گفت: غرب پروژه ضد روسیه را در اوکراین اجرا 
کرده است که چشم پوشی بر گسترش ایدئولوژی نئونازی و 
قتل عام ساکنان دونباس است. تصمیم برای انجام عملیات 
نظامی ویژه مطابق با منشــور ملل متحد اتخاذ شد. اهداف 

عملیات به وضوح تعریف شده که تضمین امنیت روسیه و 
شــهروندان ما و محافظت از ساکنان دونباس است. پوتین 
دوشنبه )1۵ اوت( هم حین ســخنرانی در مراسم افتتاح 
نمایشگاه بین المللی نظامی با حضور نمایندگان 12۰ کشور 
درباره عملیات نظامی روسیه در اوکراین گفت: سربازان ما 
در کنار جنگجویان دونباس، به طور افتخار آمیزی وظایف 
خــود را انجام می دهند و برای روســیه و زندگی در صلح 
در جمهوری های لوهانســک و دونتســک می جنگند و به 
روشــنی وظایف تعیین شده را اجرا می کند و قدم به قدم 
ســرزمین دونباس را آزاد می کنند. او در ادامه گفت: آماده 
هســتیم مدرن ترین انواع تسلیحات، از سالح های سبک تا 
خودروهای زرهی و توپخانه و رزم هوایی و وســائل پروازی 

بدون سرنشین را برای متحدان خود پیشنهاد دهیم.

از سوی دیگر سفارت روسیه در آمریکا در بیانیه ای که در 
تلگرام منتشر شد، اعالم کرد آمریکا بدون توجه به امنیت 
و منافع کشــورهای دیگر، به اقدامات خود ادامه می دهد. 
در بیانیه سفارت روسیه در آمریکا هشدار داده شده است: 
»امــروز آمریکا بدون توجه به امنیت و منافع کشــورهای 
دیگر که بــه افزایش خطــرات اتمی کمــک می کند، به 
اقداماتش ادامه می دهد. اقدامات آمریکا برای درگیر شدن 
بیشتر با روســیه در زمینه بحران اوکراین مملو از احتمال 
تشدید غیرقابل پیش بینی تنش و درگیری مستقیم نظامی 

قدرت های اتمی است«.
همچنیــن یکــی از مقام های روس اعالم کــرده که عبور 
کارشناســان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از 
نیروگاه هسته ای زاپوروژیا از طریق شهر »کی یف« پایتخت 
کی یف بسیار خطرناک است. خبرگزاری های روسیه به نقل 
از یک دیپلمات ارشــد روس روز سه شنبه به نقل گزارش 
کردند که  ماموریتی که آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
ســازمان ملل برای بازرســی از نیروگاه زاپوریژژیا اوکراین 
انجام دهــد، نمی تواند شــامل عبور از کی یــف پایتخت 
اوکراین باشــد زیرا بسیار خطرناک خواهد بود.وزارت دفاع 
روسیه از آتش سوزی در قلمرو یک سایت نگهداری موقت 
مهمات در شمال شبه جزیره کریمه خبر داد که در نتیجه 

آن مهمات منفجر شد.
در ادامه فشارهای غرب علیه روسیه در پی بحران اوکراین، 
وزیر امور خارجه فنالند گفت این کشــور تعداد روادیدی 
که برای روس ها صادر می کند را به 1۰ درصد تعداد فعلی 
کاهش می دهد.نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان نیز 
دیروز  گفت: تعدادی از نیروهای ویژه ســابق افغانســتان 
در اوکرایــن به خدمت گرفتــه شــده اند.ضمیر کابلوف، 
نماینده ویژه روســیه در امور افغانســتان گفت: بعضی از 
 این نیروهای ویژه بــه عضویت داعش درآمده و در داعش 

و سوریه می جنگند..

رزمایش امنیت یا ضد امنیت 
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 منابع فلسـطینی در شـهر اشـغالی قدس از نقشـه سـه 
وجهـی رژیـم اسـرائیل بـرای تخریـب مسـجد االقصـی 

برداشـتند. پرده 
منابـع فلسـطینی در شـهر بیـت المقـدس  گفتنـد کـه 
هـدف از ایـن نقشـه، حفـاری و سسـت کـردن تدریجی 
دیوارهـای مسـجد االقصی و پیرامـون آن به قصد ریزش 
نهایی مسـجد اسـت.این نقشـه سـه وجهی اسـت که دو 
وجـه آن شـامل خاکبـرداری بـه قصـد تضعیـف بیشـتر 
تـداوم حفـاری در زیـر مسـجد  االقصـی و  دیوارهـای 
االقصـی در راسـتای هـدف نهایی ریزش آن اسـت.تداوم 
ایـن حفاری هـا از چندیـن سـال پیـش باعـث تضعیـف 
دیوارهـای مسـجد االقصـی شـده اسـت کـه نمونـه آن، 
پیـش از ایـن در دیـوار جنوبی مسـجد االقصـی به طول 
۳۰ متر مشـاهده شد.سـومین وجه این نقشـه جلوگیری 
از بازسـازی و ترمیـم دیوارهـای مسـجد االقصی اسـت؛ 
بـه گونـه ای کـه هـر از چنـد گاهی، سـنگ هـای دیوار 
مسـجد و دیوارهـای اطـراف آن دچـار ریزش می شـود.
ایـن ریـزش بویـژه در منطقـه جنوبـی و جنـوب غربـی 
مسـجد االقصـی روی مـی دهـد و علـت اصلـی آن هـم 
تـالش اشـغالگران بـرای نفوذ بـه داخل مسـجد االقصی 

و اجـرای حفـاری در ایـن منطقه اسـت.
منابـع فلسـطینی در شـهر قدس هشـدار مـی دهند که 
ایـن نقشـه اشـغالگران مسـجد االقصـی و دیوارهـای آن 
را تهدیـد مـی کنـد کـه ممکـن اسـت هـر لحظـه دچار 
ریـزش شـوند و عـالوه بـر آن، دیوارهـای بخـش قدیمی 

شـهر قـدس نیز بـه این علـت در معرض خطـر و ریزش 
قـرار دارنـد. خبـر دیگـر از فلسـطین آنکـه آمار ها نشـان 
می دهـد از ۴۳ شـهید تجاوز اخیر رژیم صهیونیسـتی به 
غـزه، 1۷ نفـر از آن ها کودک بوده اند.رژیم صهیونیسـتی 
ایـن کـودکان فلسـطینی را بـه قتـل رسـانده اسـت و از 
نـام آن هـا و نشـان دادن عکسهایشـان هـم هـراس دارد؛ 
آالء قـدوم، مؤمـن محمـد، و پانزده کودک شـهید دیگر. 
آمار هـا نشـان می دهد از چهل و سـه شـهید حمله اخیر 
رژیـم صهیونیسـتی بـه غـزه، هفـده نفـر از آنهـا کودک 
بوده اند.براسـاس آمار وزارت بهداشـت فلسـطین از سال 
2۰۰۸ تـا امـروز هـزار کـودک فلسـطینی توسـط رژیـم 

صهیونیسـتی به شـهادت رسـیده اند.
در ایـن میان رسـانه های عبـری گزارش دادنـد که وزارت 
خارجـه تل آویـو با تدوین سـندی ویـژه در حـال ارزیابی 
سـناریوهای درگیـری آینـده با مقاومت فلسـطین اسـت 
و احتمـال افزایـش تنـش را ضعیـف می دانـد.در همیـن 
راسـتا، »شـبکه 1۳ اسـرائیل« گـزارش داد کـه یکـی از 
اصلی تریـن موضوعاتی که این سـند بـه آن پرداخته، این 
اسـت کـه در صـورت عـدم وقـوع رویدادهـای دراماتیک، 
احتمـال تشـدید تنش در دوره آتی کاهـش خواهد یافت.
خبر دیگر آنکه اتحادیه اروپا خواسـتار تحقیقات مسـتقل 
و شـفاف دربـاره جنایـات رژیـم صهیونیسـتی در غـزه به 
ویژه کشـتار کودکان شـد.ارتش رژیم صهیونیستی دیروز 
رسـما اعتراف کرد که پنج کودک فلسـطینی در حمالت 

موشـکی ایـن رژیـم به نـوار غزه به شـهادت رسـیده اند.

افشاینقشهاسرائیلبرایتخریبمسجداالقصی
مهدی المشــاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید 
کرد روز های آینــده تحوالت غافلگیرکننده ای در زمینه 
تالش برای بازپس گیری بخش اشــغال شده یمن روی 

خواهد داد.
براســاس گزارش المیادین مهدی المشــاط در مراسم 
فارغ التحصیلی گروهــی از نیرو های ذخیره یمن گفت 
که تســلیحات دفاعی آمریکا از ائتالف سعودی در برابر 
حمالت موشــکی یمن محافظت نخواهــد کرد.رئیس 
شورای عالی سیاســی یمن همچنین تاکید کرد حضور 
آمریکا در حضرمــوت به منزله تاییــد گفته های صنعا 
درباره طمع ورزی های دشــمنان اســت. وی همچنین 
گفت رزمایش های »خشــم شدید« در ینبع با مشارکت 
ارتش های ســعودی و آمریکایی، به فرار گسترده تبدیل 
خواهد شــد.مهدی المشاط در ادامه گفت: به شما وعده 
می دهم کــه روز های آینده درباره تحوالت قریب الوقوع 
و غافلگیرکننده خبر هایی خواهید شنید. در عرصه بین 
المللی تغییرات گسترده ای روی داده است. ملت یمن به 
رهبری حکمیانه خود، به طرف مهمی در منطقه تبدیل 
شده است که دشمن و همچنین جهان برای آن اهمیت 
زیــادی قائل می شــود.وی در پایان خطــاب به امارت 
و عربســتان  اعــالم کرد بازیچه ی آمریکا نشــوند، زیرا 
آمریکا از طریق ایــن رزمایش ها فقط می خواهد روحیه 
ضعیف  این کشور ها را تقویت کند. تسلیحات دفاعی که 
آمریکا می گوید از آن ها در برابر حمالت یگان موشــکی 
و پهپادی یمن محافظت خواهد کرد، فایده ای برای این 

کشور ها نخواهد داشت و این حمالت به گونه ای طراحی 
شده است که به اذن خداوند به امارات و عربستان برسد 

و مناطق موردنظر را هدف قرار دهد.
خبر دیگر آنکه کارمندان یمنی که حقوق آنها ماه هاست 
قطع شده با تجمعی گسترده در صنعاء، خواستار اجرای 
کامل آتش بس شــدند و از انفعال ســازمان ملل انتقاد 
کردنــد. کارمندان دولتی بخش های مختلف در یمن در 
برابر ساختمان متعلق به سازمان ملل در صنعاء با شعار 
» ادفعوا مرتباتنا یا أعداء الشعوب« )ای دشمنان ملت ها! 

حقوق ما را پرداخت کنید( تجمع کردند.
در این میان یــک منبع نظامی یمنی اعــالم کرد، یک 
پهپاد که احتماال اماراتی است مواضع نیروهای وابسته به 
»شورای ریاستی« در مسیر اصلی میان شبوه و حضرموت 
را چندین بار هدف قرار داد.بر اســاس گزارش »الجزیره« 
، در این حمله پهپادی امارات به ایســت بازرســی طرف 
مقابل دو نظامی کشته و دو نفر زخمی شدند.منبع نظامی 
مذکور افزود، از چهارشنبه هفته گذشته پهپادهای اماراتی 
وارد خط درگیری در استان شبوه شده اند و همین مداخله 
باعث شده که نیروهای وابسته به امارات بر »عتق« مرکز 
استان شــبوه مسلط شــوند. در ادامه این گزارش آمده، 
نیروهای موســوم به »العمالقه« )متحد امارات( بر پایگاه 
راهبردی »نعضه« در اســتان شبوه مسلط شده اند. چند 
روز پیــش، »عوض بن الوزیر العولقی« فرماندار شــبوه و 
وابســته به امارات در بیانیه ای از تلســط کامل نیروهای 

وابسته به ابوظبی بر عتق خبر داده بود.

اتفاقهایغافلگیرکنندهدرانتظارمتجاوزانبهیمن

پشتپردهاصراراروپاوآمریکابرادامهیافتنجنگاوکراین

تقالی ناامیدانه غرب برای حفظ هژمونی از دست رفته

فرامز اصغری

ویدئوی هشدارآمیز »امل« برای غارتگران منابع نفتی لبنان 
در هشــداری آشــکار برای غارتگران منابــع انرژی لبنان، جنبــش »امل« )متحد حــزب اهلل( در ویدئویی، مختصات 

شهرک های صهیونیستی را منتشر و بر توانایی نظامی نیروهای خود تأکید کرد.
 بخش اطالع رسانی »االعالم الحربی« جنبش لبنانی »امل« )به ریاست نبیه بری و متحد حزب اهلل( ویدئویی غافلگیرانه 
منتشــر کرده که در ســایه ادامه تنش ها میان بیروت و رژیم صهیونیســتی در خصوص ترسیم مرزها، هشداری برای 
رژیم صهیونیســتی به شــمار مــی رود. در این ویدئو که آرم جنبش امل در گوشــه تصویر قــرار داد، ابتدا مختصات 
شــهرک های صهیونیستی و سپس اعضای امل در حال آماده کردن سکوهای شلیک موشک به سمت اهداف مشخص 
نشــان داده می شــود. کاربران از این ویدئو غافلگیر شده اند زیرا اولین باری اســت که ویدئویی جنگی از اعضای امل 
 علیه رژیم صهیونیســتی منتشــر می شــود واین جنبش از اواخر دهه هشــتاد، موضوع ســالح را به حزب اهلل واگذار 

کرده است.
»افواج المقاومه اللبنانیه« با نام اختصاری امل جنبشــی است که در ســال 1۹۷۴ به دست امام موسی صدر به نام » 
حرکة المحرومین« )جنبش محرومان( تأســیس شد و از سال 1۹۸۰ نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، ریاست آن را بر 
عهده دارد.جنبش امل در زمان جنگ داخلی لبنان، علیه رژیم صهیونیســتی مبارزه کرد و چندین عملیات به نام این 
جنبش ثبت اســت.میدان گازی کاریش مورد مناقشــه لبنان و رژیم صهیونیستی است. 1۵ خرداد یک کشتی حفاری 
وابســته به شرکت انرژین وارد منطقه مورد منازعه مذکور شده بود که با واکنش و محکومیت گسترده از سوی بیروت 
همراه شــد. از اکتبر سال 2۰2۰ مذاکرات فنی میان رژیم صهیونیســتی و لبنان برای حل اختالفات مرزی دریایی با 

میانجی گری آمریکا آغاز شده اما تا کنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. 

حمایت باغچه لی از گفت وگو با دمشق 
پس از اظهارات »مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه درباره دیدار با وزیر امور خارجه سوریه و اعالم حمایت 
ترکیه از آشتی در سوریه و پس از آن که یک روزنامه ترکیه ای از ارتباط میان دمشق و آنکارا اطالعاتی منتشر کرد، روز 
گذشته »دولت باغچه لی« رئیس حزب حرکت ملی )MHP(  تصریح کرد که از گفت وگو با دمشق استقبال می کند و 

از اظهارات چاووش اوغلو در این خصوص حمایت کرد.
این متحد حزب عدالت و توســعه در بیانیه ای رســمی حمایــت خود را از اظهارات اخیر مولــود چاووش اوغلو، وزیر 
امور خارجه ترکیه در خصوص موضوع ســوریه اعالم کرد.در این بیانیه با اشــاره به مواضع سیاســی داخلی و خارجی 
آمده اســت: »گام های ترکیه در ســوریه ارزشــمند و دقیق اســت و اظهارات ســازنده و واقع بینانه وزیر امور خارجه 
 کشــورمان درباره برقراری صلح میان مخالفان ســوری و نظام اســد، به منزله یک راه تنفس قوی برای جســتجوی 

راه حل دائمی است«.
در این بیانیه که به امضای دولت باغچه لی رســیده، تاکید شــد: »کســی نباید از این موضوع ناراضی باشد. باال بردن 
سطح گفت وگوهای ترکیه با نظام سوریه تا سطح گفت وگوی سیاسی در راستای اخراج سازمان های تروریستی از کل 
منطقه ای که در آن حضور دارند، اســت و این یکی از مســائل مهم در برنامه های سیاسی آتی محسوب می شود«.وی 
با اشــاره به روابط برادرانه و  مستحکم تاریخی، فرهنگی و عقیدتی بین ترک ها و سوری ها ابراز تمایل کرد که تا سال 
2۰2۳ فضای عادی ســازی در منطقه با همه همســایگان ترکیه حاکم شود.باغچه لی تاکید کرد: »واقعاً مردم مستقلی 
وجود دارند.. رژیم ها و اپوزیسیون هم هستند.. 11 سال  گذشت و بسیاری از مردم جان خود را از دست دادند..بسیاری 

کشورهایشان را ترک کردند.. این افراد باید بتوانند بازگردند، از جمله کسانی که در ترکیه هستند«.


