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ریشهیابی همکاریهای دیرپای دو غول سیاسی و اقتصادی

نامــزد کمیته هماهنگی شــیعیان برای نخســت وزیری عــراق در دیداری با
نمایندگان پارلمان این کشور ،برنامههای خود را تشریح کرد .به گزارش العالم
به نقل از یک منبع پارلمانی ،جلسه تشریح برنامههای محمد شیاع السودانی
بعدازظهــر ســه شــنبه بــا حضــور بیــش از  60نماینده عراقــی و در ســاختمان
پارلمان برگزار شــد .بنا بــه اعالم این منبع ،محور برنامههای الســودانی ،نحوه
اداره مرحله آینده سیاسی عراق در صورت انتصاب به عنوان نخست وزیر بود.
این در حالی بود که چهارچوب هماهنگی شــیعیان شامگاه دوشنبه نشستی با
السودانی داشت و در این دیدار که با حضور همه رهبران این کمیته برگزار شد،
آخریــن وضعیت سیاســی و امنیتی در عراق مورد بحث و بررســی قرار گرفت.
در ایــن دیدار چهارچــوب هماهنگی تأکید کرد که تنها نامزدش برای نخســت
وزیری ،محمد شیاع السودانی است و هر گونه شایعه تغییر وی را رد کردند.

ژان لــوک مالنشــون ،سیاســتمدار
چــپ فرانســوی کــه ســودای ریاســت
جمهــوری داشــت ،بعــد از اعترافــات
یکــی از اعضــای «فرانســه تســلیم
ناپذیــر» ،حزبی کــه او رهبــری آن را در
دست دارد ،خود و حزبش را رو در رو با
چالشی گسترده با حامیان حقوق زنان
میبیند .این دردســر پس از آن شــروع
شــد کــه آدرین کواتننــز اعتــراف کرد به
همسرش سیلی زده است.

کشــورهای غربــی در پــی مهــار ســایر
کشــورها ماننــد چیــن و روســیه و دیگــر
قدرتهــای میانــی هســتند .ایــن در
حالــی اســت کــه هژمونــی غــرب در حال
فروپاشــی اســت و در نتیجــه کشــورهای
غربــی از جریــان و رونــد تاریخ کــه به نفع
آنــان نیســت ،خرســند نیســتند .از همین
رو مشــاهده ایــن وضعیت کــه ترکیه باید
توســط ایــن کشــورهای غربی مهار شــود،
اصالً خوشایند آنکارا نیست.

بررســیها نشــان میدهد دروغهای
بزرگ دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری
سابق امریکا بویژه قبل و بعد از انتخابات
 2020ریاست جمهوری ،خوراک خوبی
برای اینفلوئنسرهای اینستاگرامی شده
بــود کــه در کوتاهتریــن زمــان توانســت
اعداد و ارقام دنبالکنندههایشان را چند
 10برابر کرده و اســامی آنهــا را به عنوان
برندی در فضای مجازی شناختهتر کند.

پوتین همزمان با اعالم بســیج نسبی به تهدیدات هستهای غرب پاسخ داد

یگردد
باد به سمت خودتان باز م 
حســین فاطمــی /والدیمیــر پوتیــن در
ســخنانی بــا تأکید بــر موفقیت روســیه
در آزادســازی لوهانســک از برگــزاری
رفرانــدوم در مناطــق آزاد شــده بــرای
الحــاق بــه روســیه خبــر و هشــدار داد،
روســیه در صــورت لــزوم میتوانــد از
تســلیحات هســتهای خــود اســتفاده
کنــد .وی همچنیــن از بســیج عمومــی
در کشــورش بــرای مقابله بــا تهدیدات
خارجــی خبــر داد .این در حالی اســت
که بــه اعتقــاد ناظــران ،تحــوالت اخیر
حکایــت از احتمال اوجگیری جنگ در
اوکراین دارد.
مواضــع دیــروز -چهارشــنبه-
والدیمیر پوتین را عمالً باید یک اتمام
حجــت در برابــر غــرب در نظــر گرفت
کــه نشــان از آن دارد ،کرملین به دنبال
تثبیــت موقعیتــش در اوکراین اســت.
بــه گــزارش گاردیــن ،ایــن ســخنرانی
مهــم والدیمیــر پوتیــن ،رئیسجمهور
روســیه کــه بــرای سهشــنبه شــب
هماهنگ شــده بود در نهایت به دیروز
چهارشنبه موکول شد .پوتین در ابتدای
صحبتهایــش گفت« :ســخنرانی من
خطاب به روسها ،مردمان دونتســک
و لوهانســک ،سکنه خرســون و مناطق
زاپوریژیــا و دیگــر مناطــق آزاد شــده
است».
رئیسجمهــور روســیه بــه دولتــش
و وزارت دفــاع دســتور داد تــا وضعیت
حقوقــی داوطلبــان و نیروهــای

همسایگان

نامزد چهارچوب شیعیان  برنامههایش را تشریح کرد

دیلی صباح (ترکیه)

واشنگتن پست(امریکا)

شــبهنظامی دونباس را در ســریعترین
زمــان ممکــن روشــن کنــد .پوتیــن در
بخــش مهمــی از ســخنانش تصریــح
کرد« :روســیه از برگزاری رفراندومهای
اعالم شــده در لوهانســک ،دونتســک،
خرســون و زاپوریژیا به منظور پیوســتن
به فدراسیون روسیه حمایت میکند».
بر اساس گزارشها ،جمهوریهای
خودخوانده لوهانسک و دونتسک قرار
است  ۲۳تا  ۲۷سپتامبر (اول تا  5مهر)
برای پیوستن به روسیه رفراندوم برگزار
کننــد .دو منطقــه دیگر یعنــی زاپوریژیا
و خرســون نیــز فــردا رفرانــدوم برگــزار
خواهنــد کرد .پوتین همچنین با اشــاره
بــه تهدیدهــای اوکراین علیه روســیه با
تأکیــد بــر اینکه «بلــوف» نمیزنــد ،به
این کشــور هشــدار داد« :از تمامی ابزار
در دســترس اســتفاده خواهیــم کــرد تا
کســانی کــه تــاش میکننــد از تهدیــد
اتمی علیه روسیه استفاده کنند ،ببینند
کــه چگونــه ممکــن اســت جهــت بــاد
بــه ســمت خودشــان تغییر کنــد ».وی
همچنین با امضای دستور بسیج نسبی
عمومــی اعالم کــرد که اقدامــات برای
بســیج عمومی از  21ســپتامبر (دیروز)
آغاز شــده و تنها شهروندانی میتوانند
در ایــن بســیج شــرکت کنند کــه تجربه
کافی داشته باشند.
عــاوه بــر گفتههــای پوتیــن ،ماریــا
زاخــارووا هم مواضعی مطــرح کرد که
میتوانــد باعــث تحریــک اوکراینیهــا

شــود .بــه گــزارش خبرگــزاری تــاس،
ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه روز
سهشــنبه در کانــال تلگرامش نوشــت:
«ضــد حملــه ولودیمیــر زلنســکی،
رئیسجمهــور اوکرایــن تأثیر معکوس
و زیانباری برای اوکراین داشــته اســت.
ایــن جوکر خونآلود مســتقر در کییف
به واسطه ترفند کارتهای بازی ایاالت
متحــده ،کشــور و مردمــش را کــه بــه او
اعتماد و اطمینان داشتند ،نابود کرد».
طی چند روز گذشته ،رئیسجمهور
و مقامــات اوکراینــی از بازپسگیــری
برخی از مناطق تحت کنترل روسیه در
سایه چند ضدحمله خبر داد.
 ëëواکنشها به سخنان پوتین
ســخنان پوتیــن بــرای الحــاق
بخشهایی از خاک اوکراین به روسیه،
بــا واکنشهایــی همــراه شــد؛ پیــش از
همــه واشــنگتن به آن واکنشــی نشــان
داد کــه میتواند از برنامــه امریکا برای
تداوم و تشــدید درگیریهــا در اوکراین
حکایت داشــته باشــد .در همین راستا
آنتونــی بلینکــن تأکیــد کــرد« :امریــکا
هرگــز ادعاهای روســیه را درباره الحاق
بخشهایی از اوکراین به خودش حتی
در صــورت برگــزاری رفرانــدوم در این
مناطق به رسمیت نمیشناسد».
بــه گــزارش روزنامــه گاردیــن ،وزیر
خارجــه امریــکا در توئیــت دیــروز
چهارشــنبه -خود نوشت« :اگر روسیهایــن رفراندومهــای شــرمآور را برگــزار
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روســیه و چیــن ســابقه همکاریهای طوالنــی مدت بــا یکدیگر دارنــد و این
همســویی در یکی دو دهه اخیر تشــدید شده اســت .پس از کمونیستی شدن
چین در ســال  1949تشــابه آیین حکومتی آنان با اتحاد جماهیر شوروی این
همکاری را ایجاب و ایجاد کرد و انعقاد یک قرارداد همکاری ســی ساله بین
دو ســو در ســال  1950بر عمق روابط آنان افــزود و جنبههای مختلفی مانند
امنیتی ،نظامی و اقتصادی را در بر گرفت .درســت اســت که مائوتسه تونگ
در اوایل دهه  1970کوشــید روابط قطع شــده چین با امریکا را بهبود بخشــد
اما اجالس موســوم به «چین و روســیه» در ســال  1989روابط دو کشــور را به
ســطح مطلوب گذشــته بازگرداند .حل مجادلههای مرزی روسیه و چین در
ســال  2004و ورود روسها به نهاد موسوم به «سازمان همکاری شانگهای»
ایــن دو کشــور را بیش از پیش «یکی» کرد و زمانی کــه چین از محکوم کردن
کرملیــن بابــت الحــاق کریمــه و ضمیمه کــردن آن به خاک روســیه ســرباز
زد ،روابــط ایــن دو غــول اقتصادی و سیاســی به اوج شــکوفایی خود رســید.
در جریــان المپیــک زمســتانی  2022در پکــن هم ســران دو کشــور مالقات و
گفتوگــو و ســپس بــا انتشــار بیاینهای تصریــح کردند که بر حجــم مبادالت
مختلف بین خود خواهند افزود.
شــکی نیســت دلیل این همســوییهای طوالنی ،نوع نگاه هر دو کشور به
امریکا و شــیوههای غلط حکومتی این کشــور و دخالت آشــکار کاخ سفید در
امــور ســایر ملل اســت .با این حــال در ارتباط با نحوه برخورد روســیه و چین
با مســائل خاورمیانه تفاوتهایی وجود دارد .چینیها در این منطقه بیشــتر
بدنبال بســط فعالیتهای اقتصادی خود هســتند و به عنوان مثال از طریق
احداث جادهها و راههای طوالنی ارتباطی در سطح وسیعی از غرب آسیا به
منافع چشمگیری رسیدهاند .روسیه اما تقویت جایگاه سیاسیاش و رسیدن
بــه نقطــهای باالتــر از تأثیــر گذاریهــای اجتماعــی و توســعه همکاریهای
نظامــیاش با برخی دولتهای خاورمیانه را تعقیب میکند و در این زمینه
موفقیتهای غیر قابل انکاری هم داشته است.
جنــگ هفــت ماهه بین روســیه و اوکرایــن چالش جدیــدی در خاورمیانه
ایجــاد کــرده و نحــوه برخــورد چیــن با این ماجــرا را عمدهتــر کــرده و البته بر
حجم کوشــش روســیه برای یافتن متحدانی تازه در خاورمیانه افزوده است.
وقتــی بخشــی مهــم از اروپــا تصمیم بــه حمایــت از اوکراین در این مناقشــه
گرفتنــد و کییــف را بــه لحــاظ تســلیحاتی و مالی تقویــت کردنــد و امریکا در
همیــن زمینه کمکهای بســیار افزونتری را به اوکرایــن ارائه کرد ،کرملین از
پکن انتظار حمایتی بیشــتر از همیشــه را داشــت و حتی متوقع بود که دولت
توگو با شــرکا و کشــورهای همســو با خود موضع مســکو را در این
چین با گف 
تقابل نظامی تقویت کند .این کاری بود که چین انجام داد و با اینکه کوشــید
تا ســرحد امکان از رسانهای کردن آن جلوگیری کند اما آثار مثبت آن سهمی
بــارز در تنهــا نماندن روسها در ســتیز تبلیغاتیاش با امریکا داشــته اســت.
درســت اســت که بســیاری از کشــورهای عــرب خاورمیانه دوســت و شــریک
اقتصــادی امریکا هســتند اما حمایت آشــکار و نهان پکن از مســکو در حمله
نظامــی روسها به اوکراین روســیه را بــه یک نقطه تعادل رســانده و از غرق
شــدن در گرداب این ماجرا نجات داده اســت .کرملین از شدت گرفتن جنگ
اقتصادی پکن با واشنگتن هم شادمان است زیرا چینیها را وادار کرده است
کــه برای داشــتن حمایــت الزم بیش از پیش بــه روسها نزدیک شــوند .این
همــکاری به ســبب نیاز هر دو طرف به یکدیگر دایر شــده و بــه تبع آن به این
زودی متوقف نخواهد شد.
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کنــد ،امریکا و جامعــه بینالملل هرگز
ادعاهــای روســیه را دربــاره بخشهای
الحــاق شــده اوکرایــن بــه رســمیت
نمیشناسند ».بلینکن در ادامه عنوان
داشــت« :ما بــه موضع کنونــی خود در
قبال مردم اوکراین ادامه میدهیم».
جیک سالیوان ،مشــاور امنیت ملی
امریــکا نیز ایــن رفرانــدو م را توهین به
اصــول حــق حاکمیــت و یکپارچگــی
قلمرو دانســت و افزود« :ما این قلمرو
را جزئــی از اوکرایــن میدانیــم ».وی
افزود« :واشنگتن از بابت گزارشهایی
کــه پوتیــن ممکــن اســت دســتور دهد
تــا نیروهای روســی بســیج شــوند ،آگاه
اســت .این رونــد توانایی اوکرایــن را در
عقب راندن نیروهای روســی تضعیف
نمیکند».
عالوه بر مقامات امریکایی ،مقامات
دیگــر کشــورها نیــز در ایــن خصــوص
دست به واکنش زدند؛ امانوئل مکرون،

میلیونها نفر در هشتمین سالگرد انقالب علیه دیکتاتوری منصورهادی به خیابانها آمدند

اذعان مقامات صهیونیست
به شکست تلآویو مقابل حزباهلل

حماسه یمنیها در سالروز انقالب  21سپتامبر

nation

گروه جهان /میلیونها نفر از یمنیها
در اســتان صعده ،هشتمین سالگرد
انقــاب  21ســپتامبر را در تجمعــی
گســترده و بــا توزیع شــیرینی و هدایا
جشــن گرفتنــد و صحنــهای متفاوت
از موفقیــت نیروهــای انقالبــی را در
ســرنگونی ظلم ،اســتقالل حاکمیتی
این کشــور و تغییر معادله نظامی به
نفع صنعا به تصویر کشیدند.
به گزارش شــبکه خبــری العالم،
در ایــن راهپیمایــی کــه صبــح
دیــروز جمعیــت گســتردهای را بــه
خیابانهــای صعــده کشــانده بــود،
حاضران عالوه بــر پرچمهای یمنی
و پالکاردهایــی کــه شــعار جنبــش
انصــاراهلل یمــن روی آنهــا بــود،
پالکاردهایــی از حســین بدرالدیــن
الحوثی ،رهبر پیشین جنبش الحوثی
و تصاویــر عبدالملــک بدرالدیــن
الحوثی ،رهبر کنونی آن را در دســت
داشــتند .در بیانیــه ایــن راهپیمایــی
بــا بیــان اینکــه انقــاب  21ســپتامبر
جنبش اصیل یمنی اســت و از سوی
مــردم این کشــور حمایت میشــود،
بر ضــرورت تــداوم مقابله بــا حمله
وحشیانه به یمن تأکید و همچنین از
رژههــای نهادهای نظامــی ،امنیتی و
استواری رزمندگان در تمام جبههها
تمجیــد شــد و بــه ائتــاف متجــاوز
توصیه شد تجاوزات و محاصره یمن

را پایان دهند.
ســید عبدالملــک الحوثــی ،رهبر
جنبــش انصــاراهلل یمــن نیــز در
سخنانی به مناسبت سالگرد انقالب
 21سپتامبر با عنوان آزادی و استقالل
گفت« :طرح امریکا ،فروپاشــی یمن
از داخــل و حمایت از تجزیه آن بود.
آنها برای اجرای این طرح ،ترورها را
افزایــش دادنــد و امریکاییها در آن
زمان تالش کردند اوضاع را در یمن
در اختیــار بگیرنــد و از درگیریهــای
داخلی در این کشور آنگونه که روش
آنهــا اســت ،برای رســیدن بــه منافع
خود استفاده کنند .کشورهای دهگانه

نرمش استراتژیک پکن مقابل تایوان

گروه جهــان /ســخنگوی دولــت پکن
هفتهها پس از مانــور نظامی و بزرگ
خــود بر فــراز دریــای چین ،بــر تغییر
اســتراتژی کشورش نســبت به تایوان
و تــاش حداکثــری چشــم بادامیها
بــرای الحــاق صلحآمیــز ایــن جزیره
تأکید کرد.
به گــزارش رویتــرز ،چیــن همواره
حکومــت دموکراتیــک تایــوان را
بخشــی از قلمــرو خــود خوانــده آن
هــم در حالــی کــه تایــوان ،حاکمیــت
چین را رد کــرده و مردم این جزیره را
تصمیمگیرندگان آینده و سرنوشــت
تایــوان میداننــد .در همیــن راســتا و

پــس از ســفر نانســی پلوســی ،رئیس
مجلــس نماینــدگان امریــکا بــه
تایوان ،چیــن چند روز پیاپــی مانوری
همهجانبــه از هــوا و دریــا در اطــراف
این تنگه اجرا کرد تا به نوعی تایوان را
نسبت به تبعات هرگونه تحرکی علیه
پکــن آگاه کننــد« .ماژیائوگوئانــگ»،
سخنگوی دفتر روابط خارجی چین-
تایــوان در کنفرانســی خبــری گفــت:
«چیــن درصــدد اســت تــا بیشــترین
تالشهایــش را بــرای دســتیابی بــه
اتحــادی صلحآمیــز انجــام دهــد.
ســرزمین مــادری بایــد دوبــاره
یکپارچــه شــود و این امر بدون شــک

بشــدت درصــدد اعمــال سیاســت
تخریبی ،کشــور ما را در همه زمینهها
بــه حالت فروپاشــی درونــی بردند و
سیاســت فروپاشــی ،زمینــه را بــرای
ســیطره امریــکا بــرای اشــغال کامل
یمن فراهم میکند .بنابراین انقالب
 21ســپتامبر بــه همین دالیــل از نظر
دینــی ،اخالقــی و ملی ضــروری و به
نفع ملت ما بود».
مــردم یمن در  21ســپتامبر 2014
علیــه ســلطه غــرب بــر کشورشــان
انقــاب کردنــد و توانســتند تمامــی
توطئههــا علیه اســتقالل و حاکمیت
خــود را خنثــی کننــد .در ســال 2014

اجتنابناپذیــر اســت .در عیــن حــال
عــزم چیــن بــرای امنیت غلبــه خود
تغییــر نخواهــد کــرد ».وی افــزود:
«تایــوان میتواند سیســتم اجتماعی
متفاوتی نسبت به پکن داشته باشد و
روش زندگی آنها ،کیش و آیین شــان
قابل احترام است اما پیش شرط این
موضوع احتــرام به حاکمیت و منافع
ملی است».
ایــن موضعگیــری کــه بازتابــی از
نگرش دولت پکن در این باره اســت،
از نــگاه بســیاری از کارشناســان نیــز
بــه رویکــرد مثبت چیــن تعبیر شــد.
بــه طــوری کــه کیــو کیمینــگ ،رئیس

رئیسجمهــور فرانســه به خبرنــگاران
گفت« :اگــر برنامــه رفرانــدوم تراژیک
نباشد ،حتماً خندهدار است».
اوالف شولتز ،صدراعظم آلمان نیز
گفته که والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روســیه تنهــا در صورتــی کــه نتوانــد در
جنگ پیــروز شــود جاهطلبیهای خود
را که خطــر نابودی روســیه و اوکراین را
در پــی دارد ،کنــار میگذارد .شــولتز در
نخســتین ســخنرانی خــود در مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل گفــت« :بــه
همین دلیل اســت که ما هرگونه صلح
دیکته شده از ســوی روسیه را نخواهیم
پذیرفت و اینکــه اوکراین باید بتواند در
مقابل روسیه از خود دفاع کند».
فومیو کیشیدا ،نخستوزیر ژاپن نیز
به مجمع عمومی ســازمان ملل گفت:
«اعتبار این نهاد به دلیل حمله روسیه
به اوکراین در خطر اســت ،چون مسکو
یکــی از اعضــای دائــم شــورای امنیت

اســت و ایجــاد اصالحات در ایــن نهاد
امنیتی ضرورت دارد».
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو هم
در توئیــت دیــروز -چهارشــنبه -خــود
با بیــان اینکــه ایــن اقدامات بــه جنگ
پوتین در اوکراین بیشــتر دامن میزند،
نوشــت« :رفراندو مهــای شــرمآور
هیــچ مشــروعیتی ندارنــد و تغییــری
در ماهیــت جنــگ روســیه در اوکرایــن
ایجــاد نمیکنــد ».وی افــزود« :جامعه
بینالملل باید این نقض آشکار قانون
بینالملل را محکوم کرده و حمایتها
از اوکراین را بیشــتر کند ».وانگ ونبین،
ســخنگوی وزارت خارجــه چین هم در
کنفرانس خبــری خود گفــت« :موضع
چیــن درخصــوص اوکرایــن ثابــت و
شــفاف اســت .چین از تمامی طرفها
میخواهد ،وارد گفتوگو شوند و راهی
بــرای مقابلــه بــا نگرانیهــای امنیتــی
تمامی طرفها بیابند».

میــادی مــردم یمــن در اعتــراض
بــه بیکفایتیهــای دولــت عبدربــه
منصور هادی ،در عرصههای داخلی
و خارجــی و برخــوردار نشــدن از
ثــروت منابــع گاز و نفت کشورشــان،
تظاهــرات گســتردهای در مناطــق
مختلــف برگــزار کردند که بــا به ثمر
نشســتن آنها در همان سال و تسلط
جنبــش مردمی انصــاراهلل بر صنعا،
منصورهــادی از کار برکنــار شــد و
بــه عربســتان گریخــت .این شــرایط
انقالب  21ســپتامبر را بــه عنوان یک
دســتاورد بزرگ و راهبردی در تاریخ
یمن ثبت کرد.

دپارتمــان حــزب در مســائل تایــوان
گفــت« :ایــن اظهــارات از ســوی دفتر
روابــط خارجــی نشــاندهنده نرمش
اســتراتژیک پکــن در قبــال تایــوان
اســت ».چیــن در حالی در این مســیر
گام برداشته که همواره در برابر تایوان،
بر الگوی یک کشور ،دو سیستم تأکید
داشته و با فرمولی مشابه هنگ کنگ
بــرای الحاق بــه چیــن در 1997عمل
کــرده اســت .امــا در عیــن حــال همه
احزاب سیاســی تایوانی این الگو را رد
کرده و مدعی هســتند نظرســنجیها
حاکــی از نارضایتی تایوانیها نســبت
به این الحاق است.

گروه جهان /بنیامین نتانیاهو با حمله به رقیب انتخاباتی خود ،اذعان داشت ،تلآویو
در مســأله کاریــش مقابل حــزباهلل عقبنشــینی کرده اســت .این در حالی اســت که
پیشتر نیز یکی از نمایندگان سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نیز تصریح کرده
بود که یائیر الپید مقابل نصراهلل تسلیم خواهد شد.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری المیادیــن ،پــس از آنکــه یائیــر الپیــد ،نخســتوزیر
پیشــبرد امور تلآویو در ســخنانی اعالم کرد« :اســتخراج گاز از میدان کاریش ربطی به
مذاکرات با لبنان درباره ترســیم مرزهای دریایی ندارد و هر زمان که امکان اســتخراج
داشــته باشــیم ایــن کار را آغــاز
میکنیم» ،نخستوزیر سابق رژیم
صهیونیستی با انتشــار ویدیویی در
اکانــت توئیتــر خــود ،نخســتوزیر
کنونی رژیم صهیونیستی که رقیب
او در انتخابــات زودهنــگام ایــن
رژیــم اســت را متهــم بــه «تســلیم
شــدن مقابــل حــزباهلل و واگذاری
منطقه گازی کاریش به لبنان» کرد
و گفــت« :نصــراهلل الپیــد را تهدید
کــرد کــه اگر پیــش از هر گونه توافقی بر ســر مناقشــه کاریش وارد آن شــده و دســت به
حفاری گاز بزند ،حزباهلل به اســرائیل حمله خواهد کرد ».او ســپس نوشــت« :پس از
ایــن تهدیــد ،الپیــد از نصراهلل ترســید و عملیــات در کاریش را متوقف کــرد و اکنون نیز
میخواهــد کاریش را بدون نظــارت و رقابت به لبنان تحویل دهــد ».نتانیاهو با اذعان
بــه شکســت دولت تل آویو مقابــل حزباهلل مدعی شــد اگر او در انتخابــات آتی رژیم
صهیونیســتی پیروز شــود و دیگر بار قدرت را به دست گیرد ،مانع چنین چیزی خواهد
شد .پیش از نتانیاهو ،دنی دانون ،نماینده سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل که
از اعضای حزب لیکود اســت نیز در ســخنانی مشابه رهبر این حزب ،الپید را به ضعف
مقابل ســید حســن نصراهلل متهم و پیشبینی کرده بود ،وی در نهایت مقابل دبیرکل
حزباهلل لبنان عقبنشــینی خواهد کرد .به گزارش ایســنا به نقل از اسپوتنیک ،دانون
بــا تأکید بر اینکه الپید قدرت و تجربه الزم را ندارد ،گفته اســت« :یائیر الپید در پرونده
ترســیم مرزهای دریایی تســلیم ســید حســن نصراهلل میشــود و به خاطر حزباهلل از
ذخایر عظیم گاز طبیعی در دریای مدیترانه چشمپوشــی میکند ».این در حالی است
که سهشــنبه نیز رســانههای رژیم صهیونیســتی اذعان کرده بودنــد ،مقامات این رژیم
نســبت به تهدیدهای مطرح شــده توســط دبیرکل حزباهلل لبنان درباره اســتخراج از
میدان گازی کاریش نگران هستند و عدم استخراج از این میدان توسط صهیونیستها
دلیل فنی ندارد.

خودسوزی مرد ژاپنی در اعتراض به مراسم شینزو آبه

مرد  70ساله ژاپنی در اعتراض به اطالعیه دولت برای تخصیص بودجه به تشییع جنازه
دولتی شینزو آبه ،نخست وزیر پیشین این کشور ،در برابر دفتر نخست وزیری خودسوزی
کــرد .به گزارش ایســنا به نقل از رویتــرز ،در پی این اتفاق ،گرچه ایــن مرد که همه بدنش
ســوخته بود ،به بیمارســتان انتقال یافت و با توجه به شــدت جراحات در بیهوشی به سر
میبــرد اما پلیــس اعالم کرد نامهای را در اطراف محل پیدا کرده که در آن مرد  70ســاله
نوشــته اســت در اعتراض به تصمیم دولت برای تخصیص بودجه به مراســم آبه ،عمداً
روی خود نفت ریخته است .هیروکازو ماتسونو ،دبیر کابینه دولت ژاپن در حالی که پلیس
از تأیید این نامه خودداری کرد گفت« :تحقیقات در این باره در حال انجام است ».مراسم
تشــییع جنازه دولتی شــینزو آبه که  8جوالی ترور شــد ،قرار است  27سپتامبر با حضور 6
هزار ژاپنی و مردم خارج از کشور برگزار شود؛ اتفاقی که خشم مردم را نسبت به تصمیم
دولت در این رابطه برانگیخته است.

