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سرويس بينالملل

هلسینکیواستکهلم
رسم ًا وارد صف پیوستن به ناتو شدند
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چوبتلآویوالیچرخمذاکراتشروعنشده وین!

فنالند و س�وئد در ش�رایطی درخواس�ت خود را برای پیوس�تن
به س�ازمان ناتو تس�لیم دبیرکل این س�ازمان کردهاند که آتش
تنش میان مس�کو  -کییف همچنان ش�علهور است و سخنگوی
کرملین میگوید که مذاکرات صبح هیچ پیشرفتی نداشته است.

روسیه هزار و  300کیلومتر مرز مش��ترک با فنالند دارد و عضویت این
کشور در ناتو را یک اشتباه خوانده که به روابط دوجانبه مسکو و هلسینکی
آسیب خواهد زد .در سایه مخالفت مسکو و هشدار درباره اینکه اگر فنالند
و سوئد به ناتو بپیوندند ،باید اقدامات فنی -نظامی را در دستور کار قرار
دهد ،اکثریت نمایندگان پارلمان فنالند دیروز به پیوستن کشورشان به
سازمان ناتو رأی مثبت دادهاند .دیروز در جبهه ناتو اتفاق دیگری هم افتاد
و ینس استولتنبرگ ،دبیرکل این سازمان ،از درخواست رسمی فنالند
و سوئد برای پیوستن به این ائتالف نظامی خبر داد .استولتنبرگ پس از
دریافت نامههای درخواست این دو کشور از کالوس کورهونن ،نماینده
فنالند در ناتو و اکسل ورنهوف ،نماینده سوئد در سازمان ناتو ،در جمع
خبرنگاران با استقبال از درخواست دو کشور گفت «:شما نزدیکترین
شرکای ما هستید و عضویت ش��ما در ناتو امنیت مشترک ما را افزایش
خواهد داد».دبیرکل ناتو در ادامه گفت« :درخواستهایی که امروز ارائه
دادید ،یک گام تاریخی است .اکنون متحدان گامهای بعدی را در مسیر
ورود شما به ناتو بررسی خواهند کرد .منافع امنیتی همه متحدان باید در
نظر گرفته شود .ما مصمم هستیم که روی همه مسائل کار کنیم و به نتایج
سریع برسیم».استولتنبرگ در بخش پایانی سخنانش با اشاره به حمایت
س��ایر اعضای ناتو در روزهای اخیر از عضویت این دو کشور تأکید کرد:
«ناتو در حال حاضر در منطقه دریای بالتیک هوشیار است و نیروهای ناتو
و متحدان در صورت لزوم به سازگار شدن با شرایط ادامه خواهند داد .همه
متحدان بر اهمیت گسترش ناتو توافق دارند .همه ما قبول داریم که باید در
کنار هم باشیم .و همه ما قبول داریم که این یک لحظه تاریخی است که
باید از آن استفاده کنیم ».البته شرایط به سادگی که استولتنبرگ اشاره
کرده هم نیست و کشورهای عضو ناتو باید با ورود اعضای جدید موافقت
کنند و فع ً
ال آنکارا به دلیل پارهای مسائلی که مربوط به ترکیه میشود،
ت آنکارا برطرف شود و روند الحاق
تنها مخالف این روند است .اگر مخالف 
به خوبی پیش برود ،این دو کش��ور اروپایی میتوانند ظرف چند ماه به
عضویت ناتو درآیند که با توجه به تالش غرب برای دست گذاشتن روی
تهدیدهای روسیه ،انتظار میرود این روند تسریع شود.
نقش ناتو و امریکا در موضوع عضویت دو کشور
سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه در جریان نشستی به موضوع تصمیم
عضویت سوئد و فنالند اشاره کرد و گفت «:ما هیچ نیازی نمیبینیم که
فنالند و سوئد نگران امنیت خود باشند ،بنابراین تصمیم آنها را که احتماالً
واش��نگتن و خود ناتو فعاالنه برای آن البی کرده است ،تنها یک حرکت
ژئوپلیتیکی میدانیم ...در زمینه مهار روس��یه».الوروف گفت« :مسکو
چگونگی استفاده ائتالف از قلمروهای س��وئد و فنالند را بررسی خواهد
کرد و سپس نتیجهگیری خواهد کرد .ناتو سالهاست که سرزمینهای
فنالند و س��وئد را در برنامههای نظامی خود برای توسعه به سمت شرق
در نظر گرفته است .فنالند ،سوئد و دیگر کشورهای بیطرف سالها در
تمرینهای نظامی ناتو شرکت کردهاند» .الوروف گفت «:اتحادیه اروپا در
شرایطی که آلمان استقالل خود را از دست داده است و فرانسه ناامیدانه
تالش میکند برای خودمختاری استراتژیک فشار بیاورد ،در عمل با ناتو
حتی از نظر عضویت در آن ادغام میشود» .همه این تحوالت در شرایطی
است که از اوکراین هم صدای صلح به گوش نمیرسد .دیمیتری پسکوف،
سخنگوی ریاستجمهوری روسیه دیروز طی نشست خبری در کرملین
گفت« :مذاکرات بین هیئتهای روسیه و اوکراین هیچ پیشرفتی نداشته
و تمایلی در طرف اوکراینی برای ادامه این مذاکرات نمیبینیم» وی در
بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رژیم کییف در جایگاهی نیست
که نظامیان روس را به جنایت جنگی متهم کند ،گفت بسیاری از مواردی
که اوکراین درباره آنها صحبت میکند جعلی و صحنهسازی است.

باهلل و امل:
حز 
پایان انتخابات شروع گفتوگو باشد

ح�ز باهلل و ام�ل ب�ا وج�ود کس�ب اکثری�ت کرس�یهای
پارلم�ان لبن�ان ،خواس�تار بازگش�ت ب�ه منط�ق گفتوگ�و
ب�رای خ�روج از بح�ران اقتص�ادی فعل�ی در لبن�ان ش�دند.

به گزارش فارس به نقل از المنار حزباهلل لبنان و متحد شیعی آن جنبش
«امل» دیروز در بیانیهای اعالم کردند انتخابات گذشت و آنچه امروز الزم
است بازگشت همه به منطق گفتوگو و تعامل برای خروج از بحران مالی
و اقتصادی خفهکننده اس��ت .این دو جنبش در ادامه از طرفداران خود
خواستند برای اظهار شادی دس��ت به راهپیمایی موتوری نزنند تا مبادا
عدهای ،امور را به جایی بکشانند که موفقیت انتخاباتی اخیر را تحتالشعاع
قرار دهند .حزباهلل و امل در ادامه از دستگاههای امنیتی لبنان خواستند با
تیراندازی هوایی [به نشانه شادی] برخورد و برای حفظ امنیت ،متخلفان
را دستگیر کنند .این دو جنبش همچنین از دستگاههای امنیتی درخواست
کردند طرفهایی را که طی ساعات گذشته به سمت حامیان حزباهلل و
امل تیراندازی کردهاند ،بازداشت کنند .همزمان ،رئیس جریان «المرده»
لبنان هم خواستار گفتمان برای تش��کیل دولت وحدت شد« .سلیمان
فرنجیه» دیروز در کنفرانسی مطبوعاتی ،اظهارنظرهایی درباره انتخابات
لبنان داش��ت .بر اس��اس گزارش «العهد» ،وی گفت :از قانون انتخابات
(تناس��بی) راضی بودیم اما باید در آن تجدیدنظر ش��ود .به دنبال کسب
سه کرسی پارلمان بودیم و به دو کرسی دست پیدا کردیم و خدا را شکر.
فرنجیه در ادامه تصریح کرد :از تمام کسانی که در این انتخابات و بهرغم
شرایط کنونی در کنار ما ایستادند تشکر میکنیم .وی سپس به اظهارنظر
درباره نامزدهای لیستهای «التغییریه» که به پارلمان راه یافتهاند -این
جریان برخاس��ته از اعتراضات  ۱۷اکتبر  ۲۰۱۹در لبنان است -پرداخت
و گفت :اساساً تغییریها را دش��من نمیپنداریم .فرنجیه تأکید کرد :اگر
گفتمان سیاسی مانند قبل از انتخابات باشد امور پیچیده خواهد شد .اگر
دولت وحدت ملی تشکیل نشود هیچ دولتی در کار نخواهد بود .همچنین
«جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان در اولین اظهارنظر خود پس
از اعالم نتایج رسمی انتخابات گفت که خیلیها از مخالفان فکر میکردند
ما در این دوره از انتخابات پارلمانی به «مرگ سیاسی» دچار خواهیم شد
که این مسئله محقق نشده است .باسیل تصریح کرد :برای ما انتخابات راهی
برای کار بیشتر است و ما آماده همکاری با همه مردم هستیم .رئیس جریان
آزاد ملی لبنان افزود :با پیروزی نادرستی که دیروز عدهای اعالم کردند،
قیمت دالر جهش زیادی پیدا کرده است .آمار نهایی انتخابات لبنان که
یکشنبه هفته جاری برگزار شده بود ،روز سهشنبه اعالم شد .آمار منتشر
شده نش��ان میدهد نمایندگان فراکس��یون حزباهلل در پارلمان لبنان
«الوفاءللمقاومه»  335/466رأی را از آن خود کردهاند.
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گز ا ر شه�ا ی
گزارش یک
غیررس�می از
احتمال احی�ای مجدد مذاک�رات احیای برجام
حکایت دارد .امریکاییها ادعا میکنند «چند
مسئلهکوچک»باقیماندهکهقابلحلاستولی
همزمان ،رژیم صهیونیستی مجددا ً دیپلماسی
خود را در واشنگتن فعال کرده تا مانع از سرگیری
مذاکراتی شود که میتواند به توافق منجر شود.

همه نشانهها از ش��روع مجدد تالشها برای احیای
مذاکرات احیای برجام حکایت میکند .درباره اینکه
مجاری این تالشها چیست ،خبری در دست نیست
ولی احتماالً س��فر  10روز قبل انریکه مورا ،معاون
کمیسیونر سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و سفر
امیر قطر به تهران را باید بخشی از این فرایند قلمداد
کرد ،به خصوص که مورا در بازگش��ت از تهران ،به
شکل مشکوکی در فرودگاه فرانکفورت چند ساعتی
بازداشت ش��د .در کنار این دو س��فر ،موضعگیری
مقامهای امریکایی و فرانس��وی هم حاکی از تکان
خوردن جسد لمس شده مذاکرات است .در تلآویو،
دیدگاه

نماینده کنگره امریکا  :واشنگتن به حمایت از سعودیها پایان دهد

یک�ی از اعضای مجل�س نماین�دگان امریکا
ب�ا انتق�اد ش�دید از سیاس�تهای حمایتی
کشور از ائتالف متجاوز س�عودی در یمن ،از
همکارانش خواس�ت به طرحی که هدف آن
اعمال فشار بر ائتالف سعودی-اماراتی برای
پایان دادن به جنگ یمن اس�ت ،رأی دهند.

رشیده طلیب ،نماینده کنگره امریکا در سخنانی
در صحن کنگره ،از همکاران خود خواس��ت ،به
طرح پیشنهادی که قرار است دو نماینده مجلس
نمایندگان امری��کا با موضوع جن��گ یمن ارائه
گزارش 2

«نفتالی بنت» نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز
سهش��نبه به بهانه تبریک به «امانوئ��ل ماکرون»
رئیسجمهور فرانسه برای پیروزیاش در انتخابات با
او تماس گرفت ولی طبق گزارشی که پایگاه خبری
« »i24منتش��ر کرده ،در بیانیهای دفتر بنت آمده
که او در این تماس تلفنی درب��اره مذاکرات برنامه
هستهای ایران و برخی دیگر از پروندههای جهانی
نظیر تحوالت جنگ اوکراین ب��ا ماکرون گفتوگو
کرده است .بنت در این گفتوگو ،با تأکید بر هدف
احیای توافق هستهای بین قدرتهای جهانی و ایران
خاطرنشان کرده که به ثبات منطقه متعهد خواهد
بود و مصمم به احیای برجام است .در بیانیه دفتر بنت
آمده است که نخستوزیر اسرائیل از ماکرون به خاطر
ابراز حمایتش از «اسرائیل» در مواجهه با حمالت
خصمانه و تعهد پاریس به امنیت تلآویو تشکر کرده
است .رسانههای رژیم صهیونیستی اعالم کردهاند
ماکرون و بنت در این تماس تلفنی توافق کردند که
به زودی با یکدیگر دیدار داشته باشند؛ بدون اینکه
تاریخ دقیق این مالقات را مشخص کنند.

سفر گانتس
همزمان«بنیگانتس»وزیرجنگرژیمصهیونیستی
به ایاالت متحده رفته ،سفری که باز هم دستورکار
اصلی آن گفتوگ��و برای« افزای��ش همکاریهای
امنیتی و بررسی پروندههای ایران و اوکراین» است.
طبق گزارش پایگاه خبری «،»i24گانتس در جریان
این سفر با «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی دولت
امریکا و «لوید آستین» وزیر دفاع دیدار خواهد کرد،
دو نهادی که اسرائیلیها اغلب اوقات البیهای خود
را برای سنگاندازی در مذاکرات با ایران از طریق آنها
پیگیری میکنند .قرار است گانتس در این سفر در
رویدادهایی در میامی و نیویورک ش��رکت کند که
با حضور یهودیان امریکا برگزار خواهد شد .گانتس
دیروز پیش از س��وار ش��دن به هواپیما در فرودگاه
بنگوریون ،ضمن تکرار درخواست اتحاد منطقهای
مقابل ایران ،گفت« :ب��ا مقامات امریکای��ی درباره
همکاریه��ای امنیت��ی و موضوع ای��ران گفتوگو
خواهم ک��رد».وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی روز
قبل هم در سخنانی مدعی شده بود که مانع از انتقال

قابلیتهای پیش��رفته ایران به منطقه خواهد شد و
این را تهدیدی برای تلآوی��و میداند« .ندپرایس»،
س��خنگوی وزارت خارجه امریکا سهشنبه شب در
نشست خبری بدون اشاره به سفر گانتس به امریکا،
بار دیگر ب��ر همکاریهای میان واش��نگتن و رژیم
صهیونیستی علیه ایران تأکید کرد .پرایس گفت« :ما
به طور منظم اطالعات را با شریکان اسرائیلیمان رد و
بدل میکنیم .در بسیاری از حوزهها دیدگاه مشترکی
داریم ،ضمن اینکه نفع راهبردی مشترکی هم داریم
و آن این است که نمیخواهیم ایران هرگز به سالح
هستهای دست پیدا کند».
رزمایش با تلآویو
پرایس در بخش دیگری از نشست خبری سهشنبه
شب خود به مذاکرات با ایران اشاره کرد و گفت که
«همانطور که قب ً
ال از ما شنیدهاید چندین مسئله
کوچک باقی ماند ه اس��ت .باور ما این است که این
مس��ائل کوچک باقیمانده درباره برنامه هستهای
ایران قابل برطرف کردن هستند و توافق را میتوان
به س��رعت و به نحوه مؤثر به خاتمه رساند» .او در
عین حال برطرف شدن «این چند مسئله کوچک
باقی مانده» را به تصمیم ایران موکول کرد و گفت
که توافق امکانپذیر است« البته اگر ایران تصمیم
بگیرد که ای��ن کار را انجام بده��د» .پرایس درباره
مذاکرات رفع تحریمها در وی��ن ،به تکرار ادعاهای
پیشین پرداخت و گفت« :چیزی که میگویم این
اس��ت که ما و ش��ریکانمان آمادهایم و از مدتها
قبل آماد ه بودهایم .فکر میکنی��م االن نوبت ایران
است که جدیت خودش را نشان دهد» .سخنگوی
وزارت خارجه امریکا همانند روزهای گذشته مجددا ً
تأکید کرد که حصول توافق در مذاکرات وین قطعی
نیست .او گفت« :همانطور که قب ً
ال از ما شنیدهاید
در حال حاضر توافق قطعی نیس��ت».با وجود این
موضع دیپلماتی��ک امریکا دی��روز منابع گزارش
کردند که اسرائیلیها در تدارک یک رزمایش ضد
ایرانی هستند که امریکا ،هم در آن مشارکت دارد.
«تایمز اسرائیل» نوشته که اواخر ماه جاری میالدی
نیروی هوایی اسرائیل برای اولین بار مانور گسترده
حمله به ایران را در رزمایش��ی با عنوان «ارابههای
مرگ» برگزار خواهد کرد .مانور حمله به تأسیسات
هستهای ایران بر فراز دریای مدیترانه در چهارمین و
آخرین هفته از تمرینات یکماههای صورت خواهد
گرفت که از  ۲۹ماه مه آغاز خواهد ش��د .همچنین
بر اس��اس گزارش کانال  ۱۳اسرائیل ،هواپیماهای
سوخترس��ان امریکا هم در ای��ن رزمایش حضور
خواهند داشت.

کنند ،رأی بدهند .این عض��و دموکرات کنگره
امریکا گفت« :من امروز اینجا برای همبستگی
با مردم یمن ایستادهام و خواس��تار پایان دادن
فوری به هرگونه حمایت ایاالت متحده از ائتالف
س��عودی هس��تم .بمباران بیمالحظه اهداف
غیرنظامی شامل حمله به بیمارستانها ،مدارس
و تصفیهخانههای آب به هم��راه محاصره بنادر
یمنی تا حد گستردهای با حمایت لجستیکی و
تسلیحاتی ایاالت متحده به آنچه که سازمان ملل
آن را فاجعهبارترین بحران انسان دوستانه جهان

توصیف کرده ،منجر شده اس��ت که میلیونها
یمنی را به مرز قحطی کش��انده است».رشیده
طلیب ادام��ه داد« :من از خبره��ا درباره توافق
طرفهای جن��گ یمن ب��رای ی��ک آتشبس
سراسری دوماهه و توقف همه اقدامات نظامی در
یمن ،برداشتن محدودیتهای اعمال شده روی
س��وخت و باز کردن فرودگاه استقبال میکنم.
متأسفانه عربستان سعودی هنوز محاصره هوایی
و دریایی علیه یمن را برنداشته است و در نتیجه
درباره سرنوش��ت آتشب��س و میلیونها یمنی

تردید ایجاد شده است».
این نماینده مسلمان و فلسطینیتبار ادامه داد:
«برای تقوی��ت کردن این آتشبس ش��کننده و
تشویق بیش��تر عربستان س��عودی به ایستادن
در میز مذاکره ،م��ن از همکارانم میخواهم که
از طرح آتی (پرامیال) جایاپال و (پیتر) دی فازیو
درباره صدور مجوز اختی��ارات جنگی به منظور
پایان دادن به مشارکت ایاالت متحده در جنگ
ائتالف به رهبری سعودی در یمن حمایت کنند
و به آن رأی دهند».

وحشت صهیونیستها از عواقب ترور رهبران حماس

در ش�رایطی ک�ه رژی�م صهیونیس�تی برای
کاستن از تهدیدات امنیتی خود ،ترور رهبران
فلس�طینی را در دس�تور کار قرار داده است،
هش�دارهای مکرر مقاومت به پاس�خ کوبنده
به این اقدامات ،صهیونیس�تها را به وحشت
انداخته است .منابع نظامی ارتش اسرائیل اعالم
کردهاند که همچنان سیاس�ت ت�رور رهبران
حم�اس را دنبال میکنن�د ام�ا از واکنشهای
احتمالی به چنین اقدامی واهمه دارند .تلآویو
همچنی�ن اذعان ک�رده که بان�ک اهدافش در
غزه ضعیف است که کار آنها را سخت میکند.

با تش��دید تنشه��ا بی��ن فلس��طینیها و رژیم
صهیونیس��تی ،رهب��ران مقاوم��ت فلس��طین
بار دیگر به صهیونیس��تها نس��بت به پیگیری
سیاست ترور هش��دار دادند .بر اس��اس گزارش
خبرگزاری«شهاب» ،طاهر النونو ،مشاور رسانهای
اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی حماس روز
چهارشنبه در این خصوص گفت «:هنیه پیامهای
واضحی برای بسیاری از سران و کشورهای منطقه
فرستاده و در این باره هش��دار داده است ».هنیه
در این پیامها نوشته اس��ت« :با ما اظهارات رژیم
اشغالگر و تشدید لحن آن درباره ترور سران حماس
و در رأس آنها «یحیی السنوار»« ،صالح العاروری»،
«محمد ضیف»« ،زاهر جبارین» و غیره را دنبال
کنید ».بر اساس این گزارش ،رئیس دفتر سیاسی
حماس درباره واکنشهای گسترده به این اقدام
و نیز احتمال وقوع درگیری فراگیر هش��دار داده
و گفته که دشمن صهیونیس��تی بهایی غیرقابل
پیشبینی پرداخت خواهد کرد .النونو افزود«:هنیه
از کش��ورهای مذکور خواس��ته که این پیام را به
گوش دش��من صهیونیستی برس��انند و به سران
آن درباره عواقب اجرایی کردن اینگونه تهدیدها
هشدار دهند ».محمود الزهار ،از رهبران جنبش
حماس هم خاطرنشان کرد ،در صورتی که رژیم
صهیونیس��تی اقدام به ت��رور یحیی الس��نوار ،از

رهبران این جنبش در غزه کند ،با واکنش قاطعان ه
مقاومت مواجه خواهد شد .رژیم صهیونیستی که
در گذشته بدون ترس از واکنش فلسطینیها ،به
راحتی رهبران فلس��طین را ترور میکرد ،اکنون
در پیگیری این سیاست خطرناک دست به عصا
عمل میکند و همه جوان��ب را در نظر میگیرد.
ارتش رژیم صهیونیستی روز سهشنبه اعالم کرد
که ترور یحیی السنوار ،رهبر حماس در نوار غزه و
«محمد الضیف» فرمانده گردانهای «القس��ام»
شاخه نظامی این جنبش ،هنوز یک گزینه برای
تلآویو است .طبق گزارش خبرگزاری «آناتولی»
به نقل از شبکه «کان» اسرائیل ،منابع ارشد نظامی
گفتهاند« :ارتش اس��رائیل ترور السنوار و الضیف
را همچنان یک گزینه میداند ،ام��ا باید در نظر
داشت که این امر چه واکنشهایی را در پی خواهد
داشت» .فرماندهان مقاومت گفتهاند که در صورت
اجرای این سناریو ،همه سرزمینهای اشغالی را
موش��کباران خواهند کرد .ترس صهیونیستها

از عواقب ترور رهبران فلس��طینی نشان میدهد
که گروههای مقاومت به س��طحی از بازدارندگی
نظامی در مقابل دش��من اشغالگر دست یافتهاند
که مقام��ات صهیونیس��تی برای عمل��ی کردن
برنامههای خود اش��تباه محاس��باتی نمیکنند.
موشکهای مقاومت غزه چنان ترس و لرزی را در
بین صهیونیستها ایجاد کرده است که از ورود به
درگیری جدید با فلسطینیها خودداری میکنند.
پس از عملیات شمش��یر قدس که تلآویو ضرب
شست موش��کهای مقاومت را چشید ،مقامات
اسرائیلی شروع جنگ جدید را به صالح نمیدانند،
چرا که به اعتراف صهیونیستها ،جنگ آتی تنها به
نوار غزه محدود نخواهد شد و سراسر فلسطین به
جبهه نبرد علیه اسرائیل تبدیل خواهد شد.
کاهش بانک اهداف تلآویو در غزه
صهیونیس��تها درحالی به دنبال ت��رور رهبران
مقاومت هستند که سرویس اطالعات ارتش این
رژیم «امان» اذعان کرد که در نوار غزه بانک اهداف

ص روز چهارش��نبه از
ضعیفی دارد .روزنامه هاآرت 
منابع عالیرتبه در س��رویس اطالعات ارتش این
رژیم نوشت ،ارتش بانک اهداف را در نوار غزه برای
حمله ب��ه آن در صورت وقوع درگیری مش��خص
کرده اما این بانک از نظر تعداد و کیفیت اهداف در
مقایسه با بانک اهداف در جبهههای دیگر ،ضعیف
است .در ادامه این گزارش آمده :ارتش قصد توسعه
بانک اهداف یا گنجاندن رهبران فلسطینی در نوار
غزه به این بانک هدف را دارد و این موضوعی است
که از نبرد «س��یف القدس» در نظر گرفته است.
هاآرتص مدعی ش��د ،برآورده��ا میگوید ،تعداد
اهدافی که ارتش رژیم صهیونیستی قصد حمله به
آنها را دارد از زمان روی کار آمدن «آویو کوخاوی»
رئیس ستاد مش��ترک ارتش  400درصد افزایش
داشته اس��ت اما بنا به گفته افس��ران «امان» این
اهداف هم کم هس��تند هم کیفیت الزم را ندارند.
این گزارش درحالی اس��ت که سال گذشته پس
از پایان عملیات شمشیر قدس ،مقامات اسرائیلی
مدعی شدند که بسیاری از مراکز حساس حماس
از جمله تونلهای این جنبش را از بین بردهاند که
از سوی فلسطینیها تکذیب شد.
از سوی دیگر ،مقامات تلآویو که در مقابل عملیات
استشهادی فلسطینیها مستأصل شده اند ،از همه
ابزارهای خود برای مقابله با این تهدیدات استفاده
میکنند .در همین راستا ،نفتالی بنت ،نخستوزیر
رژیم صهیونیس��تی سهشنبه ش��ب در سخنانی
هشدار داد که نیروهای ارتش این رژیم از تمامی
تس��لیحات ممکن برای مقابله با تهدیدات علیه
امنیت سربازان و شهرکنشینان اسرائیلی استفاده
خواهند کرد .به گزارش شبکه روسیا الیوم ،بنت
گفت« :به نیروهای اسرائیلی دستور دادم تا از همه
ابزارهای الزم برای رسیدن به آرامش و «امنیت»
اسرائیل استفاده کنند .این یک امر روشن است،
تروریس��تها را در هر کجا که هس��تند ب��ا انواع
سالحها مورد هدف قرار دهید».

سید رحیم نعمتی

عبور موفق حزباهلل
از آزمون انتخاباتی

انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشنبه  15مه برگزار شد و بسام مولوی ،وزیر
کش��ور لبنان ،بعد از دو روز در یک کنفرانس مطبوعاتی ،نتایج نهایی این
انتخابات را اعالم کرد .قبل از نگاهی به نتایج این انتخابات و پیامدهای آن
باید به این نکته توجه داشت که انتخابات روز یکشنبه نخستین انتخابات
بعد از اعتراضاتی بود که از  17اکتبر  2019شروع ش��ده بود و باعث بروز
یکی از بزرگترین ناآرامیها و اعتراضات سراس��ری در لبنان شده بود .در
واقع ،این انتخابات و نتای��ج آن را در یک نگاه کلی بای��د بر مبنای همین
اعتراضات س��نجید ،چنان که مثلث امریکا ،ارتجاع عربی و رژیم اسرائیل
انتظار داش��ت که این انتخابات به عنوان خروجی آن اعتراضات تغییری
عمده در عرصه سیاسی لبنان ایجاد کند اما نتایج نهایی انتخابات خالف
این را نشان میدهد.
شاید بتوان گفت که مهمترین خروجی آن اعتراضات 15 ،کرسی باشد که
فهرست جامعه مدنی با شعار تغییر به دست آورده و همین میزان هم تأثیر
خود را بر نتیجه نهایی گذاشته و باعث شده دو جریان سیاسی اصلی  8و 14
مارس نتوانند اکثریت کرسیهای پارلمان را به دست بیاورند .با این حال،
جریان  8مارس متشکل از حزباهلل و متحدانش توانستند کمابیش دست
برتر را در مقابل جریان مخالف  14مارس حفظ کنند ،چنان که حزباهلل
توانست  13کرسی سابق خود را حفظ کند و جنبش امل و جنبش میهنی
آزاد به عنوان دو متحد اصلی حزباهلل نیز هر کدام فقط یک و دو کرسی از
دست دادند و همین خود باعث میشود حزباهلل بتواند فراکسیون قدرتمند
خود را در پارلمان حفظ کند .این نتیجه بدان معنا است که جنبش  8مارس
آن میشد تا اینکه چنین
با وجود تمام هجمههایی که طی سه سال اخیر به 
وانمود شود اعتراضات  17اکتبر به بعد علیه آن بوده ،توانست این آزمون را با
موفقیت پشت سر بگذارد و ثابت کند که اعتراضات نسبت به مقاومت نبوده
بلکه برعکس ،مقاومت در لبنان همچنان پایه مردمی خود را دارد.
در مقابل ،نتیجه نهایی انتخابات نشان میدهد که جریان  14مارس نه تنها
در این انتخابات به پیروزی نرسیده بلکه دچار مشکل اساسی در ائتالف خود
شده است .شاید چنین به نظر برس��د که حزب نیروهای لبنان به رهبری
سمیر جعجع توانسته با پنج کرسی بیشتر نسبت به دوره قبل به یک پیروزی
سیاسی برسد اما شرکت نکردن سعد حریری و حزب المستقبل وی ،متحد
اصلی جعجع ،باعث شده کسب این پنج کرسی منجر به تقویت  14مارس
نشود .عالوه بر این ،نه فهرست جداشدگان از المستقبل و نه دو فهرستی که
بهاء حریری ،برادر سعد حریری ،از آن حمایت میکرد هیچکدام نتوانست
جای خالی المس��تقبل را پر کند و همین موضوع بدون شک بر موقعیت
 14مارس در پارلمان آینده لبنان تأثیر منفی خواهد گذاش��ت .به عبارت
دیگر همچنان که شبکه خبری الجزیره قبل از انتخابات ارزیابی کرده بود،
«جریان 8مارس توانست در این انتخابات وحدت صفوف خود را حفظ کند».
الجزیره پیشبینی کرده بود که با توجه به ائتالفهای مستقیم و غیرمستقیم
حزباهلل با ش��خصیتها و طرفهای سنی مثل المش��اریع االسالمیه و
نمایندههای مستقل مثل جهاد الصمد ،شربل مسعد و عبدالرحمن البزری
در فهرست مستقل اتجاهالوطنی ،همچنان بتواند اکثریت پارلمانی را در
دوره بعد نیز حفظ کند .به نظر میرسد که این پیشبینی الجزیره به دور از
واقعیت نباشد چنان که حسین رحال ،مسئول بخش رسانههای الکترونیک
در جنبش حزباهلل ،گفته بسیاری از نامزدهای مستقل پیروز پارلمان لبنان
با مقاومت دشمنی ندارند .از این رو ،میتوان گفت که حزباهلل توانست با
پیروزی در آزمون انتخاباتی دوره پرتنشی را به شیوه دموکراتیک پشت سر
بگذارد و این جریان مخالف  14مارس است که به دلیل اختالفات و جدایی
سعد حریری و المستقبل نه تنها متحمل شکست شده و نتوانسته از دوره
سختی که بر لبنان گذشت بهرهبرداری سیاسی بکند بلکه مشکالتش بعد
از این نیز تشدید خواهد شد.

بازداشت نماینده حزب حاکم انگلیس به ظن تجاوز
با گذش��ت کمتر از  ۱۷روز از استعفای عضو ارش��د حزب محافظهکار
انگلیس در پارلمان این کشور به دلیلی رسوایی تماشای فیلم مستهجن،
بازداشت یک نماینده دیگر این حزب در پارلمان به اتهام تجاوز جنسی
خبرساز شده است .به گزارش روزنامه گاردین ،یک مرد میانسال عضو
حزب محافظهکار انگلیس در پارلمان به اتهام تجاوز جنسی بازداشت و از
ورود به مجلس عوام این کشور منع شد .این همحزبی بوریس جانسون،
نخستوزیر و رهبر حزب حاکم محافظهکار انگلیس با اتهامهایی از قبیل
«تجاوز ناشایست ،آزار جنسی ،تجاوز جنسی ،سوءاستفاده از موقعیت
و سوءرفتار» مواجه اس��ت .پلیس «متروپولیتن» دستگیری یک مرد
در روز دوشنبه به این اتهامها را پس از یک تحقیق دوساله بدون اشاره
به نام او تأیید کرد و خبر داد ،این جرایم بین سالهای  ۲۰۰۲و ۲۰۰۹
انجام شده است.
----------------------------------------------------تأکید پوتین بر همکاری دوجانبه با امارات
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روس��یه روز سهشنبه با محمد بن زاید
آل نهیان ،رئیس امارات تلفنی گفتوگو ک��رد .به گزارش خبرگزاری
اسپوتنیک ،کاخ کرملین در بیانیهای اعالم کرد :پوتین در این گفتوگو
بار دیگر درگذش��ت خلیفه بن زاید آل نهیان ،رئیس س��ابق امارات را
تس��لیت و انتخاب محمد بن زاید برای جانش��ینی او را تبریک گفت.
در این بیانیه آمده اس��ت :از سطح مش��ارکت راهبردی بین دو کشور
ابراز خرسندی ش��د و دو طرف تمایل خود را برای ادامه توسعه روابط
دوستانه بین روسیه و امارات ابراز کردند .بر اساس این بیانیه دو طرف
توجه ویژهای به مس��ائل همکاری در زمینهه��ای تجاری ،اقتصادی و
سرمایهگذاری داشتند .در این بیانیه آمده است :دو رهبر بر حمایت خود
از ادامه هماهنگی در مورد موضوعات فوری در دستور کار بینالمللی
تأکید و درباره ادامه تماسها در سطوح مختلف توافق کردند.
----------------------------------------------------دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد کویت
ژنرال «مایکل کوریال» رئیس س��ازمان تروریستی س��نتکام با «مشعل
االحمد الصباح» ولیعهد کویت دیدار و درباره همکاریهای نظامی کویت و
امریکا گفتوگو کرد .خبرگزاری کویت (کونا) گزارش داد که کوریال پیش
از دیدار با ولیعهد کویت با وزیر دفاع این کشور دیدار و درباره مسائل مهم
دو کشور ،روابط تاریخی دوجانبه و همکاری در زمینههای مختلف از جمله
بخش نظامی ،گفتوگو کرد .کوریال روز دوشنبه نیز با خالد صالح الصباح،
رئیس ستاد مشترک ارتش کویت دیدار و درباره موضوعات دارای اهتمام
مشترک ،راهکارهای تقویت و توس��عه روابط دو کشور و آخرین تحوالت
منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرد .کویت از روابط قوی و مستحکم با
امریکا به خصوص در زمینههای نظامی و امنیتی برخوردار است.
----------------------------------------------------هشدار چین به ژاپن درباره آلوده کردن دریا با مواد هستهای
سخنگوی وزارت خارجه چین از ژاپن خواست تصمیم اشتباه خود را برای
تخلیه آب آلوده به مواد هستهای در دریا لغو کند .به نوشته خبرگزاری
«شینهوا» وانگ ونبین ،این اظهارات را در واکنش به اقدام اخیر «شرکت
برق توکیو» ب��رای آغاز عملیات حف��اری زیردریا در ی��ک کیلومتری
«نیروگاه هس��تهای فوکوش��یما دایچی» بیان کرد .وانگ ونبین گفت
که کشورهای ساحلی اقیانوس آرام از جمله چین به طور جدی نگران
تصمیم ژاپن هس��تند و قاطعانه با چنین اقداماتی مخالف هستند .این
دپیلمات چینی افزود :صرفنظر از نگرانی جامعه بینالمللی ،این شرکت
به قول قبلی خود مبنی بر تخلیه نکردن آب ،وفا نکرده است .سخنگوی
وزارت خارجه چین گفت« :چنین تالشی منتج به یک عمل انجام شده
غیرمسئوالنه است .دولت ژاپن باید فورا ً آن را متوقف کند» .

