پکک» را در  ۱۴۰کیلومتری مرز عراق هدف قرار دادیم
وزیر دفاع ترکیه :پایگاههای « 

شنبه  9مهر 1401
وطنامروز شماره 3591

وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد این کشور طی روزهای اخیر پایگاههای حزب کارگران کردستان را در  ۱۴۰کیلومتری مرز عراق هدف قرار داد .به گزارش شبکه
خبری روسیا الیوم ،خلوصی آکار ،وزیر دفاع ترکیه گفت :ما دوشنبه عملیات هوایی در شمال عراق در منطقه «اسوس» در  ۱۴۰کیلومتری مرز انجام دادیم و
پکک» را هدف قرار دادیم و  ۱۶مخفیگاه را منهدم کردیم.
یک پایگاه فرماندهی حزب کارگران کردستان « 

بینالملل

دیروز در مراسمی معاهدههای مربوط به الحاق جمهوریهای خلق لوهانسک و دونتسک و همچنین مناطق خرسون و زاپروژیا امضا شد

ضربه پوتین به راهبرد آمریکا

گروه بینالملل :والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه دیروز جمعه
در مراس��می معاهدههای مربوط ب��ه الحاق جمهوریهای خلق
لوهانسک و دونتسک و همچنین مناطق خرسون و زاپروژیا به روسیه
را امضا کرد .به این ترتیب روسیه بیش از  90هزار کیلومترمربع
از قلمرو یا حدود  15درصد از کل مس��احت اوکراین را به خاک
خود الحاق کرد؛ مساحتی در اندازه تقریبی مجارستان یا پرتغال.
بر اساس نتایج منتشر شده توسط کمیسیون مرکزی انتخابات
روسیه از همه پرسی صورت گرفته برای الحاق این مناطق به روسیه،
در منطقه دونتس��ک  99.23درصد ( 2.116.800رأیدهنده) از
پیوستن به روسیه حمایت کردند .نرخ مشارکت همهپرسی در این
منطقه  97.51درصد اعالم ش��د .در لوهانسک هم  98.42درصد
( 1.636.302رأیدهنده) به نفع پیوستن به روسیه رأی دادند که
نرخ مش��ارکت  94.15درصد اعالم شده است .در خرسون 87.5
درصد ( 497051رأیدهنده) به الحاق به فدراسیون روسیه رای
دادند و  12.05درصد ( 68832رأیدهنده) مخالف آن بودند .نرخ
مش��ارکت نیز  76.86درصد اعالم شده است .مقامات کمیسیون
مرکزی انتخابات در زاپروژیا هم اعالم کردند در همهپرس��ی این
منطقه  93.11درصد ( 541.093رأیدهنده) موافق پیوستن به
فدراس��یون روسیه بودند و مجموع مشارکت  85.4درصد اعالم
شده است.
به گزارش «وطنامروز» به نقل از راشا تودی ،دیروز سند الحاق
 4منطقهای که به جدایی از اوکراین و الحاق به روسیه رای مثبت
داده بودند از سوی والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه و روسای
مناطق لوهانسک ،دونتسک ،خرسون و زاپروژیا امضا شد .پس از
امضای معاهدات الحاق توسط پوتین ،این معاهده از سوی دادگاه
قانون اساسی مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تایید ،برای
تصویب به  2اتاق پارلمان روس��یه شامل دومای ایالتی و شورای
فدراس��یون ارسال میشود .انتظار میرود قانونگذاران روس این
هفته برای بررسی این موضوع گرد هم آیند .روز پنجشنبه پوتین
همچنین استقالل منطقه خرسون را به رسمیت شناخت .در این
حکم آمده است« :مطابق اصول و هنجارهای پذیرفته شده حقوق
بینالملل ،با به رس��میت شناختن و تأیید اصل برابری و تعیین
سرنوشت مردم مندرج در منشور ملل متحد و با در نظر گرفتن
اراده مردم منطقه خرسون در همهپرسیای که  27سپتامبر 2022
برگزار شد ،تصمیمگرفتم حاکمیت و استقالل منطقه خرسون
را به رسمیت بشناسم» .رئیسجمهوری روسیه همچنین سند
مش��ابهی را امضا کرد که در آن تصمیم گرفت اس��تقالل قلمرو
منطقه زاپروژیا را هم به همین دالیل به رس��میت بشناسد .این
دو منطقه بالفاصله پس از ش��روع درگیری بین مسکو و کییف
در فوریه  2022و پیش از برگزاری همهپرسی در ماه سپتامبر به
تصرف نیروهای روسیه درآمده بود .فوریه  2022روسیه منطقه
ت مستقل به رسمیت شناخت و کییف
دونباس را بهعنوان دول 

میکند تا سیستم استعمار نو حفظ شود .او در ادامه با اشاره به خلف
وعده غرب درباره عدم گسترش ناتو گفت :وعده عدم گسترش ناتو
به شرق به یک فریب کثیف تبدیل شده است .این غرب بود که
اصل تخلفناپذیری مرزها را زیر پا گذاشت و حاال تصمیم میگیرد
چه کسی حق تعیین سرنوشت خود را دارد و چه کسی ندارد .غرب
هیچ حق اخالقی برای صحبت درباره دموکراسی ندارد.
■■روسهراسی غرب نژادپرستی است

آمریکا به دنبال تخریب زیرساخت انرژی در اروپاست

رئیسجمهور روسیه روز جمعه درباره خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم گفت :ایاالت متحده در واقع شروع به تخریب
زیرساخت انرژی اروپا کرده است .تحریمها برای آنگلوساکسونها کافی نیست ،بنابراین اقدامات خرابکارانه را سازماندهی
کردهاند .در همین حال «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه پنجشنبه  ۲۹سپتامبر در اظهاراتی درباره آسیب
واردشده به خطوط انتقال گاز نورد استریم گفت کشورهای عضو ناتو ماه ژوئیه در نزدیکی محلهای نشت نورد استریم مانورهایی
انجام دادند .به نوشته خبرگزاری تاس روسیه ،به گفته زاخارووا «ماه ژوئیه مانورهای ناتو با استفاده از تجهیزات اعماق دریا در
منطقه جزیره برنهولم (جزیره دانمارکی در دریای بالتیک) انجام شد» .سخنگوی وزارت خارجه روسیه از جو بایدن رئیسجمهور
آمریکا خواست پاسخ دهد آیا واشنگتن پشت 3نشتی گاز گزارش شده در خطوط لوله نورد استریم است یا خیر .وی در صفحه
شبکه اجتماعی خود نوشت :هفتم فوریه ۲۰۲۲بایدن گفت نورد استریم در صورت حمله روسیه به اوکراین پایان خواهد یافت...
بایدن موظف است به این سوال پاسخ دهد :آیا ایاالت متحده تهدید خود را عملی کرده است؟ روز سهشنبه اپراتور خط لوله
نورد استریم از تخریب بیسابقه و همزمان  3رشته از این خط لوله گازی در دریای بالتیک خبر داد .در عین حال این اپراتور
در بیانیه هشدار خود اعالم کرد برآورد سطح تخریب و جدول زمانی تعمیر برای نورد استریم در حال حاضر غیرممکن است.

را به عدم اجرای توافقنامههای مینسک متهم کرد که برای اعطای
وضعیت ویژه به مناطق دونتس��ک و لوهانسک در داخل کشور
اوکراین طراحی ش��ده بود .این پروتکلها با میانجیگری آلمان و
فرانسه برای نخستینبار سال  2014امضا شد.

■■مردممناطقملحقشدهبهروسیهتحتحمایتکرملینهستند

رئیسجمهور روسیه پیش از امضای این اسناد در سخنانی گفت:
ما از رژیم کییف میخواهیم تمام خصومتها را متوقف کند ،جنگی
را که در سال  2014آغاز کرده بود متوقف کند و به میز مذاکره
بازگردد .وی گفت :این مناطق استقالل خود را از اوکراین به روسیه
اعالم کردهاند .واضح است که مردم انتخاب خود را کردهاند و ما از
کییف میخواهیم با «انتخاب آزادانه» مردم  4منطقه «با احترام»
رفتار کند .وی افزود :این تنها راه صلح است .پوتین با بیان اینکه
درباره مناطقی که به روس��یه الحاق خواهند شد مذاکره نخواهد

روز گذشته انفجار بمب در مرکز آموزشی در کابل منجر به شهادت  30دانشآموز افغان شد

غمگین مثل کابل

گ�روه بینالمل�ل :وقوع انفجار در مرکز آموزش��ی «کاج» در
غ��رب کابل منجر به ش��هادت  30و زخمی ش��دن  50نفر
شد .رسانههای افغانستان دیروز از وقوع انفجار در یک مرکز
آموزشی در دشت برچی کابل خبر دادند .انفجار حوالی ساعت
 7:30دقیقه صبح هنگامی رخ داد که
امتحان آزمایشی کنکور در این مرکز
آموزش��ی در جریان بود .نوع انفجار
هنوز مش��خص نش��ده اما شاهدان
عینی گفتهان��د حمل ه انتحاری بوده
اس��ت .منابع میگوین��د مهاجمان
انتح��اری ابت��دا محاف��ظ این مرکز
آموزش��ی را هدف قرار داده و سپس وارد این مرکز آموزشی
شدند .در تصاویر دیده میشود مردم ،زخمیهای این رویداد
را با کراچی به بیمارس��تان انتقال میدهند .مس��ؤولیت این
انفجار را تاکنون فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است اما پیش
از این یک مرکز آموزشی در غرب کابل را گروه داعش هدف
ق��رار داده بود .برخی منابع خبری ابتدا گزارش دادند در این
انفجار  ۲۰نفر شهید و  ۳۵نفر زخمی شدهاند« .خالد زدران»
سخنگوی پلیس کابل در این باره گفت :بر اساس آمار اولیه
دستکم  19نفر در حمله به مرکز آموزشی کاج جان باختهاند
و  27نفر هم زخمی شدهاند .زدران افزود :دانشآموزان برای
دوره آموزش��ی کنکور به این مرکز آمده بودند که انفجار رخ
داده است .در همین ارتباط حسن کاظمیقمی ،نماینده ویژه
ایران در امور افغانستان از آمادگی برای کمک به بازماندگان
انفجار کابل خبر داد .نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در
تماس تلفنی با مقامات وزارت بهداش��ت طالبان برای کمک
به آسیبدیدگان انفجار کابل اعالم آمادگی کرد .پیش از این
نیز سفارت ایران در افغانستان حمله تروریستی به یک مرکز
آموزشی در غرب کابل را محکوم کرده بود .سفارت ایران در
کابل در توئیتی نوشته است«:سفارت جمهوری اسالمی ایران
وقوع حادثه ددمنشانه و تروریستی در غرب کابل را که منجر
گروه بینالملل :نتایج اولیه انتخابات
غرب آسیا
پارلمان کویت نشاندهنده تغییرات
گسترده در ترکیب نمایندگان مجلس این کشور است و اینکه
زنان و شیعیان به مجلس راه یافتهاند .به گزارش الجزیره ،در
این انتخابات برای نخستینبار  30نماینده که از اپوزیسیون
داخلی شمرده میشوند ،وارد مجلس شدهاند .همچنین برای
نخستینبار شیعیان توانستهاند  10کرسی در مجلس کویت
به دست آورند ،در حالی که احزاب اسالمگرا (سلفی ،اخوانی
و مستقل) مجموعا  8کرسی به دست آوردهاند .از نکات جالب
توجه دیگر انتخاب  2نماینده که در زندان به س��ر میبرند
است که یکی از آنها محکوم به  2سال زندان است .از سوی
دیگر ،زنان که در انتخابات قبلی نتوانسته بودند به مجلس راه
یابند ،در این دوره  2کرسی را در مجلس از آن خود کردهاند.
انتخابات کویت روز گذشته در  5دایره انتخاباتی برای انتخاب
 50نماینده از میان  305نامزد برگزار شد .آخرین گزارشها
حاکی از آن است که ترکیب نمایندگان جدید پارلمان کویت
به میزان  ۵۴درصد تغییر داشته و تنها  ۱۲نماینده از دوره
قبل دوباره انتخاب ش��دهاند .مخالف��ان دولت کویت نیز با

به شهادت و جراحت شماری از مردم بیگناه بویژه دختران
و پس��ران دانشآموز افغانستانی شد ،شدیدا محکوم و مراتب
تسلیت خود را به بازماندگان این حادثه جانسوز اعالم میکند».
در یک سال اخیر حمالت انتحاری و انفجارهای پیاپی علیه
شیعیان افغانستان افزایش یافته است.
اول مهر هم به نماز جمعه مس��جد
محمد وزیراکبرخان در افغانس��تان
حمله ش��ده بود .بر اس��اس گزارش
رسانهها این انفجار هنگامی رخ داد
که نمازگزاران در حال خارج ش��دن
از مس��جد بودند« .ذبیحاهلل مجاهد»
سخنگوی طالبان در توئیتی نوشت«:طالبان حمله به کورس
کاج را وحشت بزرگ خوانده و آن را بشدت محکوم میکند.
اقدامات جدی برای کشف و مجازات عامالن انجام خواهد شد».
حمله به مرکز آموزشی در غرب کابل واکنشهای مختلفی را
به همراه داشته است ،از جمله «عبداهلل عبداهلل» رئیس شورای
عالی مصالحه ملی دولت پیشین در واکنش به هدف قرار گرفتن
دانشآموزان گفت« :این کشتار قساوتبار کار دشمنان صلح و
پیشرفت کشور است» .در یک سال گذشته انفجارهای زیادی
علیه مردم افغانستان انجام شده است که انفجار دیروز کابل،
انفجار مقابل مسجد محمد وزیر اکبرخان کابل ،وقوع انفجار در
تخار ،انفجار در منطقه دشت برچی ناحیه سیزدهم شهر کابل،
انفجار مقابل سفارت مسکو در کابل ،انفجار در مسجد جامع
گازرگاه هرات و کشته شدن مولوی مجیبالرحمان انصاری،
انفجار در مسجد صدیقیه کابل ،حمله به عزاداران حسینی،
انفجار در استادیوم کریکت کابل ،انفجار و درگیری در محل
برگزاری نشس��ت علمای افغانستان و انفجار در مسجدی در
والیت قندوز که منجر به ش��هادت  60نفر شد ،از مهمترین
حمالت یک سال اخیر در این کشور بوده است .دردناکترین
انفجار هم مربوط به مدرسه دشت برچی کابل بود که به ترند
اول فضای مجازی جهان تبدیل شد.

کرد ،گفت :ما از کییف میخواهیم اقدامات نظامی را متوقف کند
و پای میز مذاکره بنشیند .رئیسجمهور روسیه همچنین هشدار
داد روس��یه با استفاده از تمام ابزارهای موجود از خاک خود دفاع
خواهد کرد و «هر کاری را برای تضمین امنیت مردم خود انجام
خواهد داد» .وی همچنین قول داد به  4منطقهای که به روسیه
میپیوندند برای بازس��ازی کمک کند و افزود مردم آنها حمایت
همه مناطق روسیه را احساس خواهند کرد .وی افزود :روسیه قصد
بازآفرینی اتحاد شوروی را ندارد اما با همه امکانات و تجهیزات از
سرزمینهایمان دفاع خواهیم کرد.
■■غرب زیر قولش زد

پوتین در ادامه افزود :غرب میخواهد روسیه مستعمره باشد ،آنها
ما را برده میبینند .برای آنها (غربیها) بسیار مهم است که همه
کشورها حاکمیت خود را به آمریکا تسلیم کنند .غرب هر کاری

■■با دالر نمیشود مردم را تغذیه کرد

پوتین در ادامه گفت :دکترینهای نظامی آمریکا و ناتو بر اساس
سلطه است و درباره «مهار» حیلهگری میکنند .واشنگتن روسیه،
چین ،ایران و س��ایر کشورها را «مهار» میکند و متحدان کنونی
آمریکا کش��ورهای بعدی هستند که در صف قرار دارند .پوتین با
اشاره به صادرات غالت از اوکراین که پیشتر هم گفته بود برخالف
ادعای غرب به کشورهای فقیر نمیرسد ،اظهار داشت :نان اوکراین
به اروپا میرود ،تنها  5درصد به فقیرترین کشورها میرود ،این یک
فریب است .رئیسجمهور روسیه در سخنانش به دالر آمریکا هم
اشاره کرد و گفت :شما نمیتوانید با کاغذ مردم را تغذیه کنید ،به
غذا (برای این کار) نیاز دارید .پوتین در بخش پایانی اظهاراتش با
نام بردن از حاکمیت ،خالقیت و عدالت به عنوان مبنای تحکیم
جامعه ،افزود جهان در حال ورود به دوره تحوالت انقالبی است.
■■جنگ در منطقه نتیجه فروپاشی شوروی است

رئیسجمهوری روسیه روز پنجشنبه در دیدار مقامات اطالعاتی
ی است به اتفاقی که میان اوکراین
کشورهای شوروی سابق گفت :کاف 
و روسیه یا در مرزهای کشورهای مستقل افتاده دقت کنید .همه
اینها نتیجه سقوط شوروی است .عالوه بر جنگ اوکراین و روسیه،
مناقشات مسلحانه دوباره به بخشهایی از امپراتوری سابق شوروی
بازگش��ته است .این منطقه ماه گذش��ته شاهد تنشهایی میان
قرقیزستان و تاجیکستان و همچنین بین ارمنستان و جمهوری
آذربایجان بود .پوتین انگشت اتهام را به سمت غرب گرفت و گفت:
غرب در حال کار روی سناریوهایی است تا در فضای پساشوروی
مناقشات جدید ایجاد کند.

جلسه انتخاب رئیسجمهور لبنان برگزار شد که طی آن نامزد عربستان و آمریکا شکست سنگینی خورد

باخت غربگرایان در پارلمان لبنان

گروه بینالملل :نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیسجمهور
این کشور برگزار شد اما هیچ نامزدی نتوانست دوسوم آرا را کسب
کند و انتخاب رئیسجمهور به جلسه بعدی موکول شد .نشست
پارلمان لبنان پنجش��نبه به ریاست «نبیه بری» برگزار شد که
 ۱۲۲نماینده از مجموع  ۱۲۸نماینده،
در رأیگیری برای انتخاب رئیسجمهور
ش��رکت کردند .پایگاه خبری النشره
لبن��ان پس از پای��ان رأیگیری برای
انتخاب رئیسجمهور نوشت پارلمان
پ��س از اینک��ه هیچ ی��ک از نامزدها
نتوانس��تند دوسوم آرای نمایندگان را
کسب کنند ،در انتخاب رئیسجمهور ناکام ماند .بر اساس این
گزارش« ،میشل معوض» نامزد ریاستجمهوری لبنان تنها ۳۶
رأی و «سلیم إده» دیگر نامزد ریاست جمهوری تنها  ۱۱رأی از
مجموع  ۱۲۸رأی پارلمان را کسب کردند و  ۶۴نماینده در این
رأیگیری ،رأی ممتنع و سفید دادند .برخی نیز عباراتی نظیر
لبنان ،رشید کرامی و ...را روی برگههای رأیگیری نوشتند .نبیه
بری در پایان این نشس��ت درباره نشس��ت بعدی برای انتخاب
رئیسجمهور گفت« :هرگاه درباره رئیسجمهور اجماع حاصل
شد ،من تشکیل جلسه آتی پارلمان را اعالم میکنم .اگر اجماع
وجود نداش��ته باشد و  ۱۲۸رأی نداشته باشیم ،لبنان را نجات
نخواهیم داد» .همانطور که اش��اره ش��د میشل معوض ،نامزد
جریان  14مارس ،نزدیک به آمریکا و عربستان سعودی تنها 36
رأی کس��ب کرد .از طرفی ،ائتالف  8مارس به رهبری حزباهلل
لبنان و جنبش امل و جریان ملی آزاد مسیحی در انتخابات روز
پنجشنبه رأی سفید به صندوق انداختند .به این ترتیب انتخابات
اخیر نشان داد اکثریت مجلس لبنان در اختیار نیروهای مقاومت
است .میش��ل معوض هم که سابقه بسیار طوالنی در مقابله با
حزباهلل لبنان و دولت بش��ار اسد در سوریه دارد نتوانست رأی
کسب کند .این در حالی است که «ولید البخاری» سفیر عربستان
در بیروت جلس��ات متعددی برای انتخاب رئیسجمهور جدید

نتایج انتخابات مجلس کویت نشان میدهد شیعیان و مخالفان این کشور به کرسیهای زیادی دست یافتهاند

شگفتی سازی شیعیان در انتخابات کویت

کسب  ۶۰درصد کرسیهای
پارلمان در انتخابات مجلس
ملی به دس��تاورد سیاس��ی
چشمگیری دس��ت یافتند.
خبرگ��زاری آناتول��ی در
گزارش��ی از انتخابات کویت
نوش��ت :نمایندگان ائتالف
شیعه در مجلس امت کویت
ک��ه در پارلمان  ۲۰۲۰تنها
 ۶کرس��ی داشتند ،موفق به بردن  ۹کرسی در دوره جدید
شدهاند .کاندیداهای پیروز شیعیمذهب در کویت «حسن
جوهر»« ،اس��امه الزید»« ،احمد الری»« ،صالح عاش��ور»،
«خلیل الصالح»« ،شعیب علی شعبان»« ،جنان بوشهری»،
«خلی��ل اب��ل» و «هانی ش��مس» هس��تند .البته برخی

پوتین سپس با تاکید بر اینکه «روسیه تمدنی بزرگ است که
یکهزار سال دوام آورده است» ،گفت :غرب به دنبال فرصتی برای
تضعیف و نابودی روسیه است .اکنون شاهد گسترش روسهراسی
توسط غرب ،همانطور که تالش میکند تا فرهنگ نئولیبرالی خود
را به عنوان الگو پیش ببرد ،هستیم .نظم جهانی غرب آزاد نیست،
ریاکارانه و پر از دروغ است .رئیسجمهور روسیه در ادامه سخنرانی
خود قبل از امضای اسناد الحاق مناطق جدید به این کشور ،گفت:
روسهراس��ی غرب چیزی جز نژادپرستی نیست .ایاالت متحده
اساسا در حال اشغال آلمان ،کرهجنوبی و ژاپن است اما از برابری با
آنها حرف میزند .شیوه همکاری رهبران اروپایی و غربی با آمریکا
چیزی جز خیانت به مردمشان نیست.

منابع از پیروزی یکی دیگر
از کاندیداهای ش��یعه خبر
میدهند و تعداد نمایندگان
راهیافته به مجلس از ائتالف
ش��یعیان کوی��ت را  ۱۰نفر
اعالم میکنند که بیسابقه
است .سابقه تاریخ انتخابات
مجلس امت کویت ،همواره
با نتایجی غافلگیرکننده در
ائتالف شیعیان همراه بوده است .در دورههای گذشته  2نامزد
شیعی در حالی که در زندان بودند ،موفق به کسب عضویت
در پارلمان ملی کشورشان شده بودند؛ این  2نامزد «مرزوق
الخلیفه» از حوزه چهارم انتخابیه و «حامد البذالی» از حوزه
دوم انتخابیه بودند .پایگاه خبری -تحلیلی عربی ،۲۱درباره

لبنان برگزار کرد و حتی مفتی اعظم اهل سنت لبنان هم هفته
گذش��ته جلسه بزرگی برای وفاق نیروهای اهل سنت و مارونی
مخالف ایران ترتیب داد اما در مجموع نتوانستند پیروز انتخابات
در مجلس لبنان شوند .روزنامه البنا چاپ لبنان گزارشی جالب
از این جلس��ه منتشر کرده است .این
روزنامه مینویسد :آمریکا و عربستان
س��عودی  36رأی و فرانس��ویها 11
رأی در مجلس لبنان دارند و در مقابل
ایران و نزدیکان آن  62کرسی خواهند
داش��ت .این روزنامه مینویسد :گزینه
اصل��ی نیروهای  8م��ارس نزدیک به
مقاومت «سلیمان فرنجیه» رئیس سابق جریان المرده لبنان و
فرزند رئیسجمهور اسبق این کشور است که روابط بسیار گرمی
با حزباهلل لبنان و دولت سوریه دارد .البته رویترز هفته گذشته
مدعی شده بود فرانسویها به عربستان پیشنهاد دادند سلیمان
فرنجیه میتواند یک نامزد میانه برای آنها باشد و در مقابل حزباهلل
نیز تضمین خواهد کرد نخستوزیری وابسته به ریاض بر سر کار
آورد اما عربستان این پیشنهاد را نپذیرفت و تجربه میشل عون را
متذکر شد .وی اشاره کرد عربستانیها درباره ژوزف عون ،فرمانده
ارتش لبنان به عنوان نامزد مورد قبول فرانسویها پرسیدند که آیا
مورد قبول فرانسه است یا خیر که فرانسویها ترجیح دادند بحث
بر سر نامزد را کنار بگذارند و در صورتی که  2طرف بر سر نامزد
مورد قبول همه توافق نکردند ،فرمانده ارتش لبنان مطرح خواهد
شد .در این میان یک منبع دیپلماتیک اروپایی فاش کرد هیات
عربستان به همتای فرانسوی خود گفته است آمریکا ،قطر و مصر
ترجیح میدهند فرمانده ارتش به عنوان نامزد میانه مطرح شود،
بویژه که طرفهای مسیحی و در رأس آن حزب القواتاللبنانیه
و الکتائب و برخی نمایندگان مستقل ،مشکلی با نامزدی ژوزف
عون ندارند .در مجموع در هماورد نخست انتخاب رئیسجمهور
لبنان جریان غربگرا در لبنان شکستی سنگین خورد و نشان
داد اکثریت پارلمان در اختیار محور مقاومت است.
دستاوردهای زنان و راهیابی  2کاندیدای زن به پارلمان جدید
نوشت« :زنان کویتی  2نامزد خود یعنی جنان بوشهری و
عالیه الخالد را در دوره جدید مجلس بر کرسیهای پارلمان
میبینند ،بنابراین زنان کویتی موفق شدند حضوری را که
در دوره قبلی مجلس از دست داده بودند ،دوباره بازیابند».
راهیاب��ی این  2زن باعث خوش��حالی ف��راوان کویتیها و
استقبال گسترده کاربران عربزبان در شبکههای اجتماعی
از جمله توئیتر شده است .پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره نیز
در گزارشی به موضوع تغییر روشهای سنتی در فعالیتها
و رقابتهای سیاس��ی کویت اش��اره کرد و به نقل از «علی
السند» فعال رسانهای این کشور نوشت :نامزدهای انتخابات
کویت از روشهای متعددی برای رقابت اس��تفاده کردند و
به س��ختی میتوان روش رسانهای یا تبلیغاتی جدیدی را
پیدا کرد که آنها در رقابتهای انتخاباتی خود به کار نگرفته
باشند .من در بررسیهایم طی این انتخابات متوجه ظهور
روش دیگری شدم که آن ایجاد رویدادها در میدان رقابت
به صورت واقعی و سپس انتقال آن از طریق وسایل ارتباطی
و رسانهای مختلف توسط کاندیداها بود.

دور دنیا

حماس :وضعیت کرانه باختری در حال
انفجار است

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس اعالم کرد وضعیت
کرانه باختری در حال انفجار است و تعیینتکلیف نبرد
با دش��من تنها با مقاومت مسلحانه ممکن است .صالح
العاروری ،معاون رئیس دفتر سیاسی حماس گفت :وضعیت
کرانه باختری در حال انفجار است ،اعضای مقاومت در کنار
یکدیگر میجنگند و شهید میشوند و این نشاندهنده
انتفاضه جدیدی اس��ت که بس��یار از انتفاضههای قبلی
قویتر است .ملت ما در برابر اشغالگران یک صف واحد را
تشکیل دادند .مقاومت برای دشمن منشأ نگرانی است.
تعیینتکلیفنبردبادشمنتنهابامقاومتمسلحانهممکن
است .وی درباره هماهنگی امنیتی تشکیالت خودگردان
فلسطین و مقامات اسرائیلی گفت :ما امیدواریم کارمندان
مس��ؤول هماهنگی امنیتی در این دستگاهها این امر را
به مقاومت واگذار کنند .دس��تگاههای امنیتی در کرانه
باختری سالحهای افراد تحت تعقیب را مصادره میکنند.
ما از تشکیالت خودگردان فلسطین میخواهیم تصمیم
استراتژیکی را برای گرد هم آوردن ملت فلسطین اتخاذ و
مسیر استراتژیکی را برای مقاومت ترسیم کند.

قطع برق بیش از  ۲میلیون نفر
بر اثر توفان در فلوریدا

توفان سهمگین «ایان» که یکی از قویترین توفانهای
ب در
ت ش��ده در آمریکاست باعث به راهافتادن سیال 
ثب 
خیابانهای ایالت فلوریدا شد .توفان برق بیش از  2میلیون
نفر را قطع کرد و باعث وارد شدن خسارتهای فاجعهبار
در این ایالت شد« .سیانان» روز جمعه گزارش داد برق
 2.2میلیون مشترک در این ایالت قطع شده است .ساعاتی
قبلتر ،گزارشها حاکی از آن بود که نزدیک به 2.6میلیون
مشترک بر اثر توفان بدون برق ماندهاند .شرکت «پاوراند
الیت» در ایالت فلوریدا که بزرگترین شرکت تأمینکننده
برق در این ایالت است در توئیتی اعالم کرد شرایط توفان
باعث شده تعمیرات با دشواری همراه شود .در پی وقوع این
توفان بسیاری از خانهها تخریب شده یا بر اثر جاری شدن
س��یل به زیر آب رفت هاند و راههای ارتباطی در این ایالت
تخریب شدهاند .تاکنون مرگ چند نفر در ایالت فلوریدا بر
اثر وقوع توفان «ایان» تایید شده است .این توفان خسارت
و ویرانیهای گستردهای را بر جا گذاشته و «جو بایدن»
رئیسجمهور آمریکا ،یک فاجعه بزرگ در فلوریدا اعالم
کرده اس��ت .رئیسجمهور آمریکا گفته «ایان» میتواند
مرگبارترین توفان در تاریخ فلوریدا باشد.

رادیو بیبیسی فارسی
تعطیل میشود

ش��بکه انگلیس��ی «بیبیس��ی» اعالم کرد به دلیل
مش��کالت مالی ضمن تعدیل صده��ا نفر از کارکنانش،
رادیوهای زبان فارسی و عربی خود را تعطیل خواهد کرد.
این شبکه ضمن فاش کردن خبرهایی مبنی بر تعطیلی
برنامههای رادیوییاش به زبانهای فارسی و عربی ،گزارش
داد در تصمیمی برای تعدیل نیرو ۳۸۲ ،نفر از کارکنانش
در سراس��ر جهان بیکار ش��دهاند .طبق گ��زارش پایگاه
اینترنتی شبکه «المیادین» ،سرویس جهانی بیبیسی
ط��ی بیانیهای اعالم کرد« :هزینههای باال و تامین منابع
مالی برای مجوزهای ثابت و نقدی منجر به انتخابهای
دشواری شده است» .شبکه انگلیسی بیبیسی همچنین
اعالم کرد همزمان با تعطیل ش��دن شبکههای رادیویی
به زبانهای عربی و فارس��ی ،سرویس جهانی آن صدها
کارمند خود را در سراسر دنیا اخراج خواهد کرد .سرویس
جهانی بیبیسی در ادامه بیانی ه خود افزود :بر اساس طرح
در نظر گرفته شده برای تعدیل نیرو و تعطیلی رادیوهای
بیبیسی عربی و بیبیسی فارسی ،تاکنون  ۳۸۲نفر از
کارکنان اخراج شدهاند.

انتشار ویدئویی از انتقاد تند
نخستوزیر احتمالی ایتالیا از مکرون

«جورجیا ملونی» رهبر ائتالف پیروز انتخابات ایتالیا که
قریب به یقین نخستوزیر جدید این کشور و نخستین
نخستوزیر زن تاریخ ایتالیا خواهد شد سابقه انتقاد تند از
فرانسه در سال  ۲۰۱۸را داشته است« .جورجیا ملونی»
در ویدئوی��ی که این روزها با توجه به هراس فرانس��ه از
پیروزی احتمالی او در انتخابات دست به دست میشود،
گفته است« :امانوئل مکرون از ما بهعنوان تهوعآور ،بدبین
و بیمسؤولیت یاد کرد .اکنون رسانههای ایتالیا این سوال
را میپرسند که آیا شنیدی مکرون درباره ما چه گفت؟ او
گفت که ما بیمسؤولیت هستیم ،شرمآور است»! ملونی
خطاببهمکرونگفتهاست«:کسانیبیمسؤولیتهستند
که لیبی را بمباران کردند ،زیرا میترسیدند ایتالیا با قذافی
به توافقهای مهمی در حوزه انرژی برسد .همان افراد ،ما
را در مواجهه با آش��وب مهاجرت غیرقانونی کنونی ،تنها
گذاشتند» .طبق فایل ویدئویی این سخنرانی ،او ادامه داد:
«امانوئل مکرون! بدبین ،فرانسویهایی هستند که نیروهای
امنیتی و ژاندارمری را برای بازگرداندن هر مهاجری که
قصد عبور از مرز ونتیمیلیا (ش��هری در ایتالیا) داش��ت،
اعزام کردند» .نخستوزیر احتمالی ایتالیا که دیگر میزان
عصبانیتش از توهینهای مکرون در لحن سخنرانیاش
آشکار شده بود ،تاکید کرد« :چون باید همه چیز را گفت؛
مهمتر از همه اینها ،اقدام تهوعآور فرانس��ه اس��ت که به
بهرهکش��ی و سوءاس��تفاده از آفریقا با چاپ پول [بدون
پشتوانه] برای  ۱۴کشور آفریقایی ادامه میدهد و از آنها
هزینه ضرابخانه میگیرد» .ملونی درباره استعمار و استثمار
فرانسه در کشورهای آفریقایی توضیح داد« :کودکان را در
معادن به کار اجباری میگیرند و مواد خام آنها (کشورهای
آفریقایی) را استخراج میکنند ،چیزی که هماکنون در
نیجر رخ میدهد؛ جایی که فرانس��ه  ۳۰درصد اورانیوم
مورد نیاز خود برای فعالیت رآکتورهای اتمی را استخراج
میکند ولی  ۹۰درصد مردم نیجر بدون برق زندگی خود را
میگذرانند» .وی در ادامه با فریاد خطاب به رئیسجمهور
فرانسه گفت« :مکرون ،برای ما موعظه نکن! تو کاری کردی
که آفریقاییها مجبور به ترک قاره خود شدهاند .راهحل،
انتقال آفریقاییها به اروپا نیست ،بلکه آزاد کردن آفریقا از
بند برخی کشورهای اروپایی است .ما به موعظههای شما
گوش نمیدهیم ،مفهوم است؟»

