
 لبنان: معاون دبیــرکل حزب اهلل لبنان با تبدیل 
شــدن انتخاب رئیس جمهور جدید به یک بحران، 
احــزاب را به توافق برای حــل و فصل این پرونده 
دعوت کرد.نعیم قاســم با اشــاره به بحران انتخاب 
رئیس جمهور این کشور و تکرار جلسات بی نتیجه 
پارلمان گفــت: اگر رئیس جمهور انتخاب نشــود 
نمی تــوان وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشــور را 
بهبود بخشــید چرا که الزمه آغاز اصالحات و آغاز 
تالش برای نجات لبنان انتخاب رئیس جمهور است.

رئیس جمهور جمهوری  جمهوری آذربایجان:   
آذربایجان با اعالم رســمی گشــایش سفارت این 
کشور در سرزمین های اشغالی، اتخاد این تصمیم 
را بر اســاس منافع ملی باکو دانســت.خبرگزاری 
آذرتاج به نقل از ســخنرانی »الهــام علی اف« در 
کنفرانس "گــذرگاه میانی: ژئوپلتیــک، امنیت و 
اقتصاد" نوشت: گشایش نمایندگی های این کشور 
در ســرزمین های اشــغالی و حکومت خودگردان 

فلسطینی بر مبنای منافع ملی باکو بوده است.

 نیجریه: رســانه های محلی نیجریــه از حمله 
افراد مســلح به ۳ منطقه در شمال این کشور خبر 
می دهند که دســت کم ۱۵ کشــته در پی داشته 
است.کمیســر امنیت دولتی نیجریــه در این باره 
نوشــته اســت: »در منطقه گیوا )دولت محلی در 
ایالت کادونا(، ۱۱ نفر از ســاکنان محلی کشــته 
شــدند و ۴ نفر دیگر نیــز در مناطق برنین گواری 

و کاجو کشته شدند.

 چین: ایاالت متحده واردات و فروش تجهیزات 
ارتباطی ســاخت شــرکت های چینــی هواوی و 
زد تی ای را ممنوع و استفاده از برخی از سامانه های 
نظارت تصویری ساخت چین را با استناد به »خطر 
غیرقابل قبول« آنها برای امنیت ملی محدود کرد.
کمیسیون ارتباطات فدرال )FCC( متشکل از پنج 
عضــو اعالم کرد بــه اتفاق آرا بــه تصویب قوانین 
جدیــدی رای داده اســت کــه واردات یا فروش 
محصوالت فناوری خاصی را که برای زیرســاخت 
های حیاتی ایاالت متحده تهدیدهای امنیتی ایجاد 

می کنند، مسدود خواهد کرد. 

 یمن: محمد علــی الحوثی عضو شــورای عالی 
سیاســی یمن با انتشــار توییتی نسبت به تحرکات 
امارات در حضرموت یمن هشدار داد.وی گفت: امارات 
در تالش است تا حضرموت را به گستره استعماری 
خود الحاق کند. امارات از بیم تحریک شدن عربستان 
و علنی شدن اختالفات تالش می کند که این کار را با 

گام های دقیق و حساب شده ای انجام دهد.

 یونان: آمریکا پهپادهــای  ام کیو-9 ریپر را در 
یونان مستقر کرد و آنگونه که آناتولی گزارش داده 
اســت، این پهپادها در پایگاه هوایی الریسا مستقر 
شــده اند.در همین ارتباط، پنتاگون، وزارت دفاع 
آمریکا گزارش داده است که تا کنون هشت پهپاد 
از نوع ام کیو-9 ریپر را در طول یک ســال گذشته 

در یونان مستقر کرده است.

 خودداری تنیس باز لبنانی
 از مسابقه با حریف اسرائیلی 

در ادامــه حمایــت ورزشــکاران لبنانــی از مردم 
فلســطین و رد هرگونــه عادی ســازی بــا رژیم 
صهیونیستی، »بیسان شــری« تنیس باز لبنانی از 
مسابقه با حریف اسرائیلی در رقابت های بین المللی 

ستارگان پرتغال خودداری کرد.
این بازیکن زیر ۱۱ سال لبنانی که در رشته تنیس 
روی میز رتبه اول جهــان را دارد بعد از اینکه در 
قرعه کشــی این دوره از رقابت هــا به یک بازیکن 
اسرائیلی خورد تصمیم گرفت از مسابقات انصراف 
دهد. این نخســتین بار نیســت که یــک بازیکن 
لبنانی از مســابقه با حریف صهیونیســتی انصراف 
می دهد. در تابســتان گذشــته »نادیا قاسم فواز« 
قهرمان لبنانی شــطرنج در دور چهارم مســابقات 
خود در فســتیوال بین المللی امارات از مســابقه 
با نماینده رژیم صهیونیســتی انصراف داد.پیش از 
این نیز »شــربل ابوظاهر« ورزشکار نوجوان لبنانی 
در مســابقات هنرهای رزمی به میزبانی ابوظبی از 
رویارویی با ورزشکار رژیم اشــغالگر صهیونیستی 

انصراف داده بود.
»عبداهلل منیاتو« بازیکن لبنانی ســال گذشته پس 
از قرعه کشــی و هم گروه شــدن با یــک بازیکن 
اسرائیلی از مسابقات جهانی هنرهای رزمی مختلط 
)MMA( انصــراف داد و در آن زمان این کار وی 
مورد اســتقبال گسترده ای در شبکه های اجتماعی 
قرار گرفت. مربی او در پســت اینســتاگرامی خود 
نوشــت: »ما این تصمیم را بــه  معنای کناره گیری 
از مســابقات نمی دانیــم، چرا که ادامــه دادن آن 
به این شــکل به معنای به رســمیت شناختن رژیم 
غاصب صهیونیســتی اســت که فرزندان ملت ما 
را به قتل رســانده و ســرزمین مــا را غصب کرده 
است.«از ســوی دیگر در چارچوب ضدیت ملت ها 
با رژیم صهیونیســتی  شــبکه ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی در گزارشــی تاکید کــرد که برای 
تونسی ها، فلسطین از هر چیز در جام جهانی قطر 
اهمیت بیشتری دارد.برپایه این گزارش، بسیاری از 
طرفداران تیم تونــس در قطر تجمع های حمایت 
از ملت فلســطین شرکت می کنند و در جریان این 

بازی ها پیام حمایت از ملت فلسطین می دهند.

نیمچه گزارش

امانوئل مکــرون، رئیس جمهوری فرانســه، به عنوان اولیــن رئیس جمهوری 
خارجی که به دعوت »جو بایدن«، رئیس جمهوری امریکا، مهمان وی می شود 
روز سه شــنبه به واشــنگتن خواهد رفت. هیئت بزرگــی از وزرا و صنعتگران و 
کارشناســان اقتصادی و رؤسای شرکت های فرانســوی از جمله رئیس شرکت 
توتــال مکــرون را در این ســفر همراهی می کنند. این ســفر در حالی صورت 
می گیرد که بسیاری آن را سفری برای بررسی مسائل ایران و اوکراین و توسعه 

مناســبات میان دو کشور عنوان کرده اند. هر چند که مباحث مذکور می تواند از 
مســائل مطرح در دیدار طرفین باشد بویژه اینکه فرانسه در سالهای اخیر نشان 
داده اســت که از آن روحیه مســتقل دوران " مارشال دو گل" فاصله گرفته و 
بیشتر در نقش یک مهره برای آمریکا ایفای نقش می کند تا یک کشور مستقل 
و آزاد اما در کنار آن نکته قابل توجه است و آن وضعیت داخلی فرانسه می باشد. 
مکرون در حالی با جنگ افروزی در اوکراین و نیز ایفای نقض منفی علیه ایران 
و چین سعی دارد تا خود را بازیگر مهم اروپا معرفی نماید که در عرصه داخلی 
با یک مشکل بزرگ مواجه است و آن وضعیت بحرانی اقتصادی است که زمینه 
ســاز اعتراض ها و اعتصاب های متعدد شده اســت. یکی از مباحث مهم در این 
زمینه بحران سوخت و افزایش هزینه های روزانه مردم است که می رود تا ادامه 
حکومت مکرون را با چالش مواجه سازد. نکته اساسی در این وضعیت آن است 

که به اذعان مکرون آمریــکا با چهار برابر قیمت، اقدام به فروش انرژی به اروپا 
می کند که عمال با ادعای آمریکا مبنی بر حمایت از اروپا در برابر تحریم روسیه 

و ایران همخوانی ندارد. 
با توجه به این شرایط یکی از مهمترین ابعاد سفر مکرون را گالیه از قیمت های 
سنگین سوخت آمریکا تشکیل می دهد. هر چند که مکرون نشان داده که بیشتر 
در زمیــن آمریکا ایفای نقش می کند اما وضعت بحرانی ســوخت و غذا می تواند 
بــه پایان حیات سیاســی وی در میان اعتراضات مردمی منجر شــود لذا بر آن 
خواهد بود تا در این ســفر رضایت آمریکا را برای افزایش فروش ســوخت و غذا 
و البته کاهش قیمت ها متقاعد ســازد تا شــاید از میزان اعتراض های مردمی به 
سیاست هایش کاسته شود. رویکردی که به دلیل گرفتاری بایدن در نوابسامانی ها 

و بویژه بحران های اقتصادی تحقق آن کمی دور از ذهن می نماید.

یادداشت

گزارش

یک افســر ســابق اطالعات تفنگداران آمریکایی می گوید 
ناتو دســت کم به مدت هشت ســال در حال آماده سازی 

نیرو های اوکراینی علیه روسیه بوده است.
اســکات ریتر گفت ناتو دســت کم به مدت هشــت سال 
پیش از آغاز جنگ اوکراین در حال آماده ســازی نیرو های 
اوکراینی برای جنگ با روسیه بوده است.وی در مصاحبه با 
شبکه آر تی گفت: ناتو )با توافقات مینسک( در حال خرید 
زمــان بود. خرید زمان برای چه کاری؟ برای قوی تر کردن 
اوکرایــن با آموزش های ناتو. ناتو در این کار تنها نبود بلکه 
آمریــکا نیز درگیر این کار بود. آمریــکا نیز در این اوضاع 
دخالت داشت. روشن است که تمام کشور هایی که روسیه 
را متهم به متجاوز بودن می کنند درواقع مرتکب جرم آغاز 
پیشدستانه جنگ علیه روســیه هستند. این چیزی است 
که در ســال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ دربــاره اش فکر کردند.این 
مقام درباره احداث مرکز آموزش نظامی در اوکراین گفت: 
می دانید آمریکا یک مرکز آموزش در اوکراین احداث کرد 
و در آن پرســنل نظامی آمریکا با الف زنی اعالم کردند که 
به مدت ۴۵ روز یک تیپ اوکراین را مطابق استاندارد های 
ناتو آموزش داده اند صرفا بــا این هدف که برای جنگ با 
روس ها آماده شوند. این از همان روز اول هدف آن ها بوده 
اســت. آنگال مرکل دروغ گفت. امانوئل مکرون دروغ گفت. 

غرب دروغ گفت. دیگر نمی شود به آن ها اعتماد کرد.
در همین حال وزیر امور خارجه روســیه می گوید که مردم 
اوکراین مستحق روابط دوســتانه با برادران اسالو بوده و از 
شــر حکام نئونازی رها خواهند شد. سرگئی الوروف، وزیر 
خارجه روسیه در یک مستند که شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ 
روی آنتن برده، گفت که مردم اوکراین از شر حکام نئونازی 
رهایی خواهنــد یافت.وی دراین باره گفــت: مردم اوکراین 
مســتحق این هستند که با روابط حسنه، دوستی و سعادت 
در کنار برادران اسالوشــان زندگی کنند و از حکام نئونازی 
رها خواهند شــد. خبر دیگر آنکه نشریه نیویورک تایمز در 
گزارشی نوشت که تسلیحات ارسالی آمریکا به اوکراین دائما 

از کار افتاده یا در جنگ آســیب می بینند و این موضوع به 
مشکلی بزرگ برای پنتاگون بدل شده است!

نیویورک تایمــز به نقــل از منابع موثق با اشــاره به از کار 
افتادن دائمی تســلیحات ارسالی آمریکا به اوکراین، نوشت 
که وزارت دفاع آمریکا برای تعمیر تســلیحات معیوب، در 
امتداد مرز لهستان، یک تعمیرگاه دایر کرده است.به گفته 
مقامات آمریکایی، یک ســوم ۳۵۰ توپخانه های »هویتزر« 
ارســالی از غرب به اوکرایــن، از کار افتاده و بالاســتفاده 
هســتند. خبر دیگر آنکه در ادامه ناتوانی غرب برای تحریم 
روســیه، سخنگوی کمیسیون اروپا امروز گفت که این نهاد 
هرگز به قطع واردات گاز روســیه فکر نکرده است.»اریک 
مامر«، سخنگوی کمیســیون اروپا گفت: ما هرگز به قطع 

واردات گاز روســیه فکــر نکرده ایم. البته - بــه جز موارد 
اســتنثنایی - اقداماتی علیه نفت روسیه که از طریق خط 
لوله ها به اتحادیه اروپا می رســد انجــام داده ایم. در ادامه 
بحران اقتصادی اروپا صد ها معلم آلمانی روز جمعه اعتصاب 
و در خیابان های برلین راهپیمایی کردند.روزنامه فاینانشیال 
تایمز گزارش داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جایگزین 
کردن گاز وارداتی از روســیه مشکل دارند و برای سال ها 
درگیر بحران انرژی خواهند بود. مدیران صنعت انرژی اروپا 
به همراه کارشناســان می گویند در صورتی که تقاضا برای 
گاز در این قــاره همچنان باال بمانــد و منابع جدید برای 
تامین گازی برای خود دســت و پا نکند بحران انرژی برای 

چندین سال درگیر بحران انرژی خواهد بود.

در همین چارچوب مقامــات فنالند تصمیم گرفته اند که 
واگن های باری که اوایل ســال جاری و بر اســاس تحریم 
های روسیه توقیف شده بودند را به این کشور باز گردانند.

مقامات فنالندی تصمیم گرفته اند واگن های باری روسی 
را مه اوایل ســال جاری توقیف کرده بودند آزاد کنند.این 
واگن ها در قالب تحریم های علیه روســیه توقیف شــده 
بودند.از سوی دیگر »اوالف شولتز«، صدراعظم آلمان گفت 
که این کشــور بســته ای از اقدامات را برای جلوگیری از 
افزایش قیمت انرژی، کمک به خانوارها و مشــاغل کوچک 
و متوسط اتخاذ کرده است.شولتز در این باره و در نشست 
مطبوعاتی مشترک با »الیزابت بورن«، نخست وزیر فرانسه 
در برلیــن گفت: »هیئــت وزیران در بخشــنامه ای اقدام 
مهمــی را اتخاذ کرده اســت: اقداماتی برای کاهش قیمت 
گاز، برق و گرمایش وجود خواهد داشــت. ما قیمت های 
محدودی را برای انرژی معرفی خواهیم کرد تا شــهروندان 

ما بتوانند بر چالش های جدید غلبه کنند.«
در ایــن میان رئیس جمهور روســیه گفــت که محافظت 
این کشــور از منطقه دونباس کار صحیحی است و این به 
معنای جنگ با مردم اوکراین نیســت.»والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه پس از نشست شــورای امنیت در 
روز جمعه گفت: »روســیه در حال جنگ با مردم اوکراین 
نیست، بلکه ما در مبارزه با کسانی هستیم که مردم را سپر 
خود در برابر توپ و تانک قرار داده اند.« ستاد کل نیرو های 
مسلح اوکراین نیز گزارشی ادعایی از تلفات نیرو های روسی 
از زمان آغاز جنگ در این کشور منتشر کرد.اوکراین مدعی 
شــد روسیه بیش از ۸۶ هزار ســرباز خود را از دست داده 
است. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه معتقد 
اســت ولودیمیر زلنسکی وارد »مدار خاص« شده و اکنون 
بــاج خواهی از غــرب را آغاز کرده اســت. »فولکر ترک« 
کمیســیونر عالی حقوق بشــر ســازمان ملل نیز گفت که 
ویدیوهای اعدام ســربازان روسی توسط نظامیان اوکراینی 

به احتمال بسیار زیاد واقعی است.

دیداری دوستانه یا گالیه آمیز
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ژاپن به عنوان یکی از عوامل جنگ جهانی دوم در حالی 
با مموعیت داشــتن ارتش و تسلیحات پیشرفته مواجه 
اســت که در بهانــه جویی جدید به نام کره شــمالی و 
چین برای شکســتن این تحریم گام بر می دارد چنانکه 
خبرگزاری کیودو ژاپن در خبری نوشــت این کشور می 
کوشــد با همکاری با آمریکا توان نظامی ضد حمله خود 

را با هدف حمله به پایگاه دشمن ارتقاء دهد.
در حالی برخی برآنند تا ژاپن را نمونه موفقی از رویکرد 
صرف اقتصادی بدون توان نظامی معرفی و خواستار الگو 
برداری سایر کشــورها از آن شوند که در عمل مقامات 
توکیو بر نظامی شدن تاکید دارند و به دنبال تسلیحات 
جدید هســتند چنانکه با توجه به تشــدید تنشــهای 
امنیتــی در منطقه، توان ضد حمله ژاپن نه تنها قابلیت 
هدف گیری ســامانه دشمن را دارد، بلکه می تواند سایر 
پایگاههــا از جمله مراکز فرماندهــی را نیز مورد اصابت 
قرار دهد.مقامات ژاپن این دیدگاه را در قالب یک ســند 
سیاســی در نشستی که در جلســه کاری حزب حاکم 
لیبرال دموکرات و حزب ائتالفی آن یعنی کومیتو مطرح 
کردند.قرار است دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن 
در ماه آینــده نیز اصالحاتی را در خصوص اســتراتژی 

امنیت ملی خود اتخاذ کند.
بر اســاس این گزارش، حزب لیبرال دموکرات ژاپن در 
ماه آوریل ) اردیبهشــت-خرداد( ســال جاری پیشنهاد 
کرد دولت این کشــور میزان توانایی خــود برای مورد 
حمله قرار دادن پایگاه دشــمن اعــالم کند. این قابلیت 
این امکان را برای ژاپن فراهم می کند تا موشــک های 

دشــمن را قبل از پرتاب از خــاک خود در خارج از این 
کشــور مورد اصابت قرار داده و آنهــا را از کار بیندازد.
همچنین این امکان برای ژاپن فراهم خواهد شد تا عالوه 
بر هدف قرار دادن پایگاههای دشــمن، مراکز فرماندهی 
آنها نیز در تیررس حمالت ژاپن باشــد.نیروهای نظامی 
ژاپن و آمریکا در ۲۸ آبان ماه جاری در واکنش به پرتاب 
موشک بالستیک کره شــمالی رزمایش مشترک برگزار 

کردند
به گزارش اســپوتنیک، ستاد مشــترک ژاپن روز شنبه 
اعالم کرد که این کشــور با همــکاری ارتش آمریکا در 
واکنش به پرتاب موشــک توسط کره شمالی یک سری 
رزمایــش نظامی در نزدیک جزیره کیوشــو انجام داده 
است.در این بیانیه آمده است که نیروهای دفاعی ژاپن و 
نیروهای مسلح آمریکایی پس از پرتاب موشک بالستیک 
کره شــمالی در منطقــه اقتصادی ژاپــن یک رزمایش 

دوجانبه برای تضمین امنیت ژاپن برگزار کردند.
در این رزمایش نظامی پنج جنگنده اف-۲ میتسوبیشی 
ژاپنــی و دو فرونــد بمب افکن آمرکیایــی راکول بی۱ 
حضور داشــتند.کره شــمالی هفته گذشــته موشــک 
بالستیک قاره پیمای هاوسونگ را به سمت دریای ژاپن 
شــلیک کرد که به گفته مقامات ژاپنی، این موشک در 
حدود ۲۰۰ کیلومتری غرب جزیره اوشیما هوکایدو در 
منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن سقوط کرد.کره شمالی 
گفت که فعالیت های نظامی این کشــور در واکنش به 
تحریکات کــره جنوبی، ایاالت متحــده و ژاپن صورت 

گرفته است.

ژاپن با کمک آمریکا در صدد تقویت توان ضد حمله است

بهانه جویی توکیو برای نظامی گری
نخســت وزیر کانادا که مدعی دفاع از حقوق بشر است 
این روزها به دنبال توجیه سیاســت های سرکوبی است 
که در یک سال اخیر اجرا کرده است و در این چارچوب 
بر تصمیم خــود در اعالم وضعیت اضطراری برای پایان 

دادن به اعتراض کامیون داران تأکید کرد.
»جاســتین ترودو«، نخست وزیر کانادا که به رغم نسل 
کشــی ۱۵۰ هزار کودک بومی در مراکز شــبانه روزی 
همچنان از عذرخواهی بابت این جنایت خودداری کرده 
اســت و همچنان بر نقش حقوق بومیان اصرار دارد، بر 
تصمیم خــود در اعالم وضعیت اضطــراری برای پایان 
دادن به اعتراض کامیون داران در زمستان سال گذشته 

که شهر اوتاوا را فلج کرده بود، تأکید کرد. 
نخســت وزیر کانادا به عنوان آخرین شاهد با حضور در 
مقابل کمیسیون عمومی که اقدام دولت کانادا در اعالم 
وضعیــت اضطراری برای پایان دادن به اعتراض کامیون 
داران در زمســتان سال گذشــته را بررسی می کند، بار 
دیگر بــر این اقدام خود تأکید کــرد.  او در مصاحبه با 
رویترز افزود: من کاماًل اعتقاد دارم که ســال گذشــته 
در اســتفاده از ایــن قانون و اعــالم وضعیت اضطراری 
تصمیم درستی گرفته ام. کامیون داران نه تنها باید این 
موضوع را بشــنوند بلکه باید از آن پیروی کنند.نخست 
وزیر کانادا مدعی شــد در پی ایــن اعتراضات، تهدیدی 
واقعی از خشونتی جدی از سوی معترضان وجود داشت 
 و گزینــه دیگری بــرای پایان دادن به ایــن اعتراضات 

وجود نداشت.
او خاطرنشــان کرد اگر من متقاعد می شدم که دستور 

یا قانون دولتی دیگری می توانســت در آن شرایط موثر 
واقع شود، هیچ گاه از این قانون استفاده نمی کردم. این 
قانون در قانون اساسی ما برای حل چنین موقعیت های 
اضطــراری وجود دارد و انجام ایــن کار الزم بود.ترودو 
از ۱۴ فوریــه تا ۲۳ فوریه ســال جــاری از قانون اعالم 
وضعیت اضطراری اســتفاده کرد تا به اعتراض گسترده 
کامیون داران موســوم به »کاروان آزادی« که زمستان 
سال گذشــته با مسدود کردن بخش هایی از مرز کانادا 
با آمریکا جنوب شــهر اوتاوا را اشغال کرده بودند، پایان 
دهد. این کامیــون داران به واکسیناســیون اجباری و 
محدودیــت های مرزی اعمال شــده در پی همه گیری 

این ویروس، اعتراض داشتند.
جاســتین ترودو ضمن اعالم وضعیــت اضطراری اعالم 
کــرده بود برای ســکوب معترضان اختیــارات الزم به 
پلیس برای بازداشــت و جریمه معترضان داده می شود.

در همین راستا، پلیس کانادا در ادامه تالش هایش برای 
پایان دادن به محاصره ســه هفته ای اتاوا و عادی کردن 
عبور و مرور در این شــهر، صدها کامیون دار خشمگین 
از محدودیت هــای کرونایی را بازداشــت کرد. نیروهای 
پلیس به صفــی از کامیون ها، چادرها و وســایل نقلیه 
پارک شــده در خیابان های پوشــیده از بــرف اتاوا وارد 
شــدند و این زنجیره آهنی را شکستند.پیشــتر پلیس 
کانادا معترضانی را که روی پل امبسادور )سفیر( تجمع 
کرده بودند از روی این پل مرزی متفرق کرده بود. الزم 
 به ذکر است در این ســرکوب ها صدها نفر بازدداشت و 

ده ها نفر زخمی شدند. 

بهانه ترودو برای اعالم وضعیت اضطراری

خشونت جدی از سوی معترضان وجود داشت

اعتراف افسر سابق اطالعات ارتش آمریکا: 

غرباز۸سالپیشمقدماتجنگاوکراینرامیچید

رژیم آل خلیفه گام جدیدی برای تغییر افکار نســل های کنونی و آینده بحرین 
نسبت به رژیم صهیونیستی از خالل سیستم آموزشی اتخاذ کرده است.

برای اینکه فلســطین آرمان ملت های عرب و اسالمی بماند و از اولویت های ملت 
غایب نباشــد، همبســتگی ضروری است. در ۲9 نوامبر هر ســال، آزادگان روز 
جهانی همبستگی با مردم فلسطین و در ۶ دسامبر هر سال، روز معلم عرب برای 
مقاومت در برابر عادی ســازی با رژیم صهیونیســتی را گرامی می دارند. این دو 
تاریخ، روز تجدید بیعت با رزمندگان در مقابله با رژیم اشغالگر اسرائیل و جنایات 
و وحشیگری آن است. اما شرایط دو سال پیش کشورهای عربی به ویژه با توجه 
بــه موج افتادن به دامان صهیونیســت ها و انعقاد قراردادهای خیانت آمیز با آنها 

تغییر کرده است.
به گزارش العهد، شــاید بزرگترین چالش پیش روی هر حامی مســاله فلسطین 
و امتناع از امضای هرگونه معاهده تحقیرآمیز با رژیم صهیونیســتی ، ایستادگی 
در برابر عادی ســازی روابط باشد. برخی نظام های مغفول حوزه خلیج فارس به 
خودی خود به مصیبت مردم تبدیل شــده اند که عادی سازی روابط با دشمن را 

به زور به ملت خود تحمیل می کنند.خطرناک ترین پروژه رژیم های ســازش کار، 
نفوذ واژگان خیانت آمیز در افکار نســل های آینده است. آموزش و پرورش نماد 
توطئه ای اســت که علیه دانش آموزان عرب بویژه در کشــورهای سازش کننده 
با رژیم صهیونیســتی که بحرین یکی از آنهاست، طراحی می شود. کسی که دو 
روز پیش در منامه به عنوان وزیر آموزش و پرورش بحرین منصوب شــد، سابقه 
مماشــات و ارتباط با رژیم صهیونیســتی را دارد. »محمد المبارک« از زمانی که 
معاون وزیر بود تا زمانی که وزیر شد، سابقه چاپلوسی برای دوستان صهیونیست 
خــود دارد و به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که که این چاپلوســی و ولع 
را در برنامه آموزشــی بحرین اجرا کند.منابع آموزشی در بحرین با پایگاه خبری 

العهد در خصوص آزمون ســختی که امروز معلمان به دلیل تحمیل عادی سازی 
روابط در بحرین می گذرانند، صحبت کردند.  این منابع ترس خود را از اجبار آنها 
به پیروی از روند عادی ســازی روابط با وجود مخالفت گســترده مردمی با آن و 
خطر این عادی ســازی در سطح مشاغل فرهنگ عمومی اعالم کردند.این منابع 
با اشــاره به اینکه »مخالفان عادی سازی روابط با دشمن به دادگاه بحرین احضار 
شــدند ،تاکید کردند که در حال حاضر یک محاکمــه در همین زمینه در حال 
اجراســت. برخی از این منابع نیز اعالم کردند: تا زمانی که این موضوع پوشــش 
قانونی داشته باشد، جرم انگاری مقابله با عادی سازی روابط یک امر واقعی خواهد 
بود.منابع آموزشــی در بحرین معتقدند که مســئولیت القای مفاهیم صحیح و 
ارزش های اصیل در دل نســل ها بر عهده والدین است. آموزش و پرورش واقعی 
بــه محیط تربیت کودک قبل از ارتباط و قــرار گرفتن کودک در معرض عوامل 
مؤثر خارج از محیط هسته آموزشی اولیه باز می گردد.این منابع در ادامه افزودند: 
وقتی در برنامه های آموزشی مدرسه از اسرائیل صحبت می شود، خانواده اش باید 

به او توضیح دهند که این یک »دولت« نیست، بلکه یک رژیم غاصب است.

طرح آل خلیفه برای گنجاندن آموزه های 
صهیونیستی در محتوای آموزشی

مهسا شاه محمدی 


