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 در بســیاری از محافل سیاسی و 
اقتصادی دنیا همین حاال که این سطور 
از مقابل دیدگان شما می گذرد، بحث بر 
سر ابعاد جدید خروجی های حاصل از 
بحران اوکراین، به شدت داغ است. روز 
گذشته )یکشنبه( رویترز گزارش داد 
وزرای خارجه گروه هفت متعهد شدند 
که انزوای اقتصادی و سیاسی روسیه 
را تقویت کنند، به ارســال تسلیحات 
به اوکراین ادامه دهنــد و با آنچه وزیر 
خارجه آلمان به عنوان »جنگ گندم« 
از سوی مســکو توصیف کرد، مقابله 
کنند. دو بخش اولی که به آن اشــاره 
شد )انزوای اقتصادی و سیاسی روسیه 
و ارسال تســلیحات به اوکراین( یک 
موضوع کاماًل مشــخص است که در 
پِس آن نیت سیاســی - امنیتی غرب 
نهفته اســت، اما مورد سوم که همان 
بحث »جنــگ گندم« اســت، دقیقاً 
مساله ای است که بسیاری معتقدند 

اوضــاع را در دنیا دگرگــون می کند. 
اساســاً هر منازعه و مخاصمه ای در 
جهان می تواند وضعیــت را از حیث 
انســانی و اقتصادی به جایی بکشاند 
که تصاویر آخرالزمانی و اخبار دوزخی 
را بر خروجی رسانه ها قرار دهد و این 
همان خروجی نامطبوع قدرت طلبی 
است. بدون شــک آنچه در اوکراین 
رخ داد، در همیــن وضعیت نمی ماند 
و اگر فکر کنیم که قرار اســت اوضاع 
به همین روال پیش برود، خیال خام 
و تحلیلی نادرســت قلمداد می شود. 

اینکــه وزرای خارجه گروه هفت طی 
روزهای اخیر شــدیدترین اقدامات و 
مواضع سیاسی، اقتصادی و نظامی را 
علیه مسکو اتخاذ کرده اند و به روس ها 
گوشــزد می کنند که سربازانتان باید 
منتظر کشته شدن توسط مدرن ترین 
تسلیحات غربی باشــند، عماًل نشان 
می دهد که هیچ تحلیلی در ســطح 
کالن بیــش از 5 تا 10 ســاعت دوام 
ندارد، حال چه برســد به تحلیل های 
ُخرد که هیچگونــه معیار و مالکی در 
آن از حیث ایستایی و پایدارِی مولفه ها 
وجود ندارد. فارغ از تمام این مســائل 
و با گذر از اینکه قرار اســت چه بالیی 
بر ســر دنیای پس از آتش بس میان 
روســیه و اوکراین بیاید، باید به این 
نکته مهم و حتی حیاتــی دقت کرد 
که اروپا و آمریکا نمی خواهند و شاید 
نمی گذارند که ایــن منازعه خونین و 
پُرهزینه به این زودی پایان یابد. اینکه 
میلیاردها دالر تسلیحات و کمک های 
بشردوستانه از سوی ائتالف غرب به 
رهبری ایاالت متحــده روانه اوکراین 
می شود، بدون شک روسیه را عصبانی 

می کند و این کشور هم مجبور است 
برای حفظ پرســتیژ نظامی نصفه و 
نیمه خود، تمام ذخایر تسلیحاتی خود 
را روانه خاک اوکرایــن کند تا در این 
مجادله خطرناک، به قول خود پیروز 
از میدان بــه در آید. امــا در این میان 
باز هم غرب یک ســناریوی تاکتیکی 
و مکمل دیگر را طراحی کرده اســت. 
اروپا و آمریکا چندین هفته اســت که 
درگیر راضی کردن ســوئد و فنالند 
برای عضویت در ناتو هستند و همین 
موضوع حاال به یک بحران چند ضلعی 
و حتی خطرناک تبدیل شده که به قول 
روس ها می تواند »زمینه آغاز جنگ 
جهانی سوم« را رقم بزند. پرونده ای که 
حاال پوتین آن را تهدید آشکار امنیت 

ملی کشورش می داند! 
ساز مخالف آنکارا 

روز شــنبه گفت وگوی تلفنی بین 
سائولی نینیســتو، رئیس جمهوری 
فنالند و والدیمیر پوتین،  همتای روس 
او برقرار شــد. آنگونه که رســانه های 
فنالند نقل می کنند، رئیس جمهوری 
این کشور اعالم کرده که این مکالمه 

تلفنی یــک گفت وگوی مســتقیم و 
شفاف بود و بدون هیچگونه تنشی انجام 
شد، اما در آنســوی میدان رسانه های 
روسیه موضوع متفاوت تری را مطرح 
کردند. رسانه های مسکو اعالم کرده اند 
که روســیه قبال نســبت به پیوستن 
فنالند بــه ناتو هشــدار داده و تهدید 
کرده بود که دســت به اقدامی متقابل 
می زند اما در این مکالمه پوتین مدعی 
شد که عضویت فنالند در این ائتالف 
نظامی تهدید امنیت ملی روسیه تلقی 
می شود. این موضع رئیس جمهوری 
روســیه به خوبی نشــان می دهد که 
ما باید منتظر یک برخــورد میان دو 
کشــور )حداقل بر پایه آرایش جدید 
نظامی در مرز مشترک( باشیم اما در 
این میان یک مدعــی دیگر هم وجود 
دارد که حاال مخالف پیوســتن فنالند 
و سوئد به ناتو است و آن کسی نیست 
جز اردوغان! البته اینکه ترکیه باز هم 
صدای مخالفت خود را بلند کرده است، 

موضوع چندان عجیبی نیست.
ترکیه کــه دومیــن ارتش بزرگ 
ناتو اســت، با این تصویــر مثبت که 
تقریبا تمام کشورهای عضو از جمله 
مهم تریــن آنها توصیــف می کنند، 
موافق نیســت و اتفاقــاً اردوغان این 
مخالفتش را در جمــع خبرنگاران در 
استانبول تشــریح کرد. او به اصحاب 
رسانه کشورش اعالم کرد: »در حال 
حاضر، ما تحوالت مربوط به ســوئد و 
فنالند را دنبال می کنیم اما نگاه مثبتی 
نداریم؛ چراکه به رغم قرار گرفتن نام 
گروه پ .ک .ک در لیســت گروه های 
تروریستی توسط آمریکا، اتحادیه اروپا 
و سازمان ملل متحد، دو کشور سوئد 
و فنالند متهم بــه پذیرایی و پذیرش 
اعضای ایــن جریان در خــاک خود 
هستند.« تیر آخِر اردوغان به استکهلم 
و هلسینکی زمانی شلیک شد که او این 
دو کشور را »مهمانخانه تروریست ها« 
خواند و یکباره تمام خبرنگاران ساکت 
شــدند. در این راســتا باید بدانید که 
ترکیه مدت های طوالنی است سوئد 
را به خاطر روابط نزدیک با پ. ک. ک 
)حزب کارگران کردستان( و ی .پ .گ 

)یگان های مدافع خلق( که آن را شاخه 
ســوریه پ .ک .ک می خواند، شماتت 
می کند. در مورد فنالند اما اوضاع فرق 
می کند؛ چراکه ترکیه با این کشــور 
روابط اقتصادی خوبی دارد اما باز هم در 
این کشور رگه هایی از حمایت کردها 
دیده می شود و به همین دلیل است که 
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیه در حاشیه نشست غیررسمی 
وزرای خارجه ناتو در برلین و در دیدار 
با همتایان سوئدی و فنالندی خود، از 
حمایت علنی این دو کشور از پ.ک.ک 
انتقــاد کــرده و آن را غیرقابل قبول 
خواند. وزیر خارجه ترکیه در این دیدار 
صریحا اعالم کرد که »عضویت در ناتو 
مستلزم همبســتگی و اتحاد در همه 
زمینه هاست، به ویژه زمانی که مسئله 
تهدید امنیت ملی وجود داشته باشد، 
و به همین دلیل کشــوری که متحد 
ما خواهد بود نباید از ســازمان های 
تروریســتی که هر روز ما را هدف قرار 
می دهند و باعث کشته شدن سربازان، 
پلیــس و غیرنظامیان ما می شــوند، 
حمایت کند«. بر این اساس و با توجه 
به مخالفات هایی کــه ترکیه در مورد 
عضویت فنالند و سوئد در ناتو مطرح 
کرده، باید گفت که آنــکارا مجدداً و 
همانند گذشته در حال اهرم سازی با 
پرونده کردها علیه دو کشــور به زعم 
خود خاطی اســت تا بتواند بر راهبرد 
امنیت ملــی اش حتــی در اروپا ُمهر 

تایید بزند. 

در آستانه ورود فنالند و سوئد به ناتو، ترکیه از دِر مخالفت وارد شد؛ 

اهرم سازی اردوغان با پرونده قدیمی کردها
با توجه به مخالفات هایی 

که ترکیه در مورد عضویت 
فنالند و سوئد در ناتو مطرح 

کرده، باید گفت که آنکارا 
مجدداً و همانند گذشته در 
حال اهرم سازی با پرونده 

کردها علیه دو کشور به 
زعم خود خاطی است تا 
بتواند بر راهبرد امنیت 

ملی اش حتی در اروپا ُمهر 
تایید بزند

تیر آخِر اردوغان به 
استکهلم و هلسینکی با 

محوریت عضویت این دو در 
پیمان ناتو زمانی شلیک شد 
که او در جمع خبرنگاران در 

استانبول، این دو کشور را 
»مهمانخانه تروریست ها« 
خواند و یکباره تمام حضار 

ساکت شدند

ارتش رژیم صهیونیستی از آماده باش در کرانه باختری و در امتداد خط ســبز در هفتاد و چهارمین سالروز النکبة 
)شکست( خبر داد. به گزارش آناتولی، رادیو رژیم صهیونیستی اعالم کرد: ارتش اسرائیل نیروهایش را در مرزهای خط 
سبز همزمان با هشدارهای اطالعاتی درباره احتمال انجام عملیات فلســطینی ها علیه اشغالگران افزایش داده است. 
افزایش سطح آماده باش ارتش رژیم صهیونیستی در این مناطق همزمان با هفتاد و چهارمین سالروز النکبة )شکست(  
صورت می گیرد. همزمان رژیم صهیونیستی روز شنبه از بازگشایی گذرگاه بیت حانون 
برای کارگران فلســطینی که از نوار غزه برای کار به اراضی اشغالی می روند خبر داد. 
از سوی دیگر وزارت امنیت داخلی دولت رژیم صهیونیستی دستور تشکیل کمیته 
حقیقت یاب درباره شــیرین ابوعاقله، خبرنگار فلســطینی را داد که چهارشنبه در 
تیراندازی در جنین به شهادت رسید. عومر بارلیو، وزیر امنیت داخلی این رژیم بازرس 
کل پلیس را به تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره تجاوزات پلیس در قدس ملزم کرد.

پس از آنکه وزیر اول اســکاتلند قول داد تا از نتایج انتخابان محلی برای از سرگیری روند دومین همه پرسی 
استقالل این منطقه از بریتانیا اســتفاده کند، صدها تن از حامیان اســتقالل در خیابان های گالسکو دست به 
راهپیمایی زدند. به نوشته روزنامه دیلی میل، این راهپیمایی که از ســوی نهادی با عنوان همه زیر یک پالکارد 
انجام شد در ساعت 1۲:15 ظهر روز شنبه در پارک کلوینگرو برگزار شــد. این نهاد همچنین اعالم کرد: در این 
راهپیمایی ملی شــرکت کنید. ما مخالفت خود را با قانون پارلمان بریتانیا و 
تقاضای اقدام در پارلمان اسکاتلند را بیان می کنیم. پالکاردهایی که مردم در 
دست داشتند شامل شکل ها، تصاویر و عبارت هایی در حمایت از استقالل بود. 
نیکوال استورجن، وزیر اول اسکاتلند تاکید کرد که نتایج انتخابات اخیر نشان 
می دهد که بریتانیا در موضع کنونی خود به نیازهای اســکاتلند، ولز یا ایرلند 

شمالی توجهی ندارد.

اسکاتلندی ها برای استقالل از بریتانیا به خیابان آمدندآماده باش ارتش رژیم صهیونیستی در سالروز نکبت 

رسانه های آمریکایی بامداد یکشنبه از وقوع تیراندازی 
کور در شهر »بافِلو« واقع در ایالت نیویورک خبر دادند. 
پلیس نیویورک می گوید شخصی که خودش را »سفید 
برترپندار« معرفی کرده، در یک ســوپرمارکت شروع 
به تیراندازی کرد. به نوشته رســانه های آمریکایی، بر 
اساس گزارش های اولیه، دست کم ۹ نفر هدف گلوله قرار 
گرفته اند، از جمله چند نفر که از ناحیه سر مورد اصابت 
قرار گرفته اند. دو قربانی بر روی زمین بیرون فروشــگاه 
جان خود را از دست دادند و حداقل یک نفر به بیمارستان 
منطقه منتقل شد. اخبار ضد و نقیضی از وضعیت تیرانداز 
منتشر شــده و برخی رســانه ها می گویند او در محل 
حادثه کشته شده  است. پلیس بافلو اما گفته که مظنون 
بازداشت شده است و یک تفنگ نیمه خودکار از او توقیف 
شده اســت. ضارب، این تیراندازی را به صورت زنده در 
شبکه اجتماعی »توییچ« پخش کرد و اسکرین شات های 

ضبط شده صحنه های خشنی را نشان می داد، از جمله 
زنی که هنگام راه رفتن در خارج از فروشگاه از ناحیه سر 
مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او یک اظهارنامه آنالین 
10۶ صفحه این نیز در اینترنت آپلود کرده و در آن توضیح 
داد که انگیزه او به نوعی ناشــی از یک »فرضیه توطئه« 
است که نشــان می دهد نژادهای دیگر در حال گرفتن 

جای سفیدپوستان هستند. 

اعضای پارلمان و مجلس ســنای ســومالی روز 
گذشته )یکشــنبه( رئیس جمهور جدید این کشور 
را برای چهار ســال آینده انتخاب کــرد. به گزارش 
خبرگزاری رسمی ســومالی )سونا( رأی گیری برای 
انتخاب رئیس جمهور جدید سومالی در پایگاه هوایی 
در منطقه أفسیونی واقع در اطراف فرودگاه بین المللی 
موگادیشو انجام شــد. مهم ترین نامزدهای تصدی 
پست ریاســت جمهوری ســومالی؛ محمد عبداهلل 
فرماجو، رئیس جمهور فعلی و حســن شیخ محمود، 
رئیس جمهور سابق این کشور هستند. نامزد تصدی 
پست ریاست جمهوری ســومالی برای موفقیت باید 
آرای دو ســوم نمایندگان پارلمان و اعضای مجلس 
سنا را به دست بیاورد و اگر نفر اول این میزان رای را به 
دست نیاورد روند انتخاب به دور دوم کشیده خواهد 
شد و در این دور نمایندگان تنها از میان چهار نفر برتر 

رئیس جمهور را انتخاب خواهند کرد. در همین حال، 
پلیس ســومالی نیز در پایتخت این کشور ممنوعیت 
آمد و شد اعالم کرده است. سخنگوی پلیس سومالی 
در این باره تصریح کرد: تمامی خیابان های پایتخت 
از ســاعت 15 بعد از ظهر شــنبه بسته شــده و این 
ممنوعیت آمد و شد تا ســاعت 1۲ ظهر دوشنبه )به 

وقت محلی( ادامه خواهد داشت. 

با برقراری منع آمدوشد در پایتخت همراه بود؛

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سومالی
 ۱۰ کشته برجای گذاشت 

تیراندازی با انگیزه نژادپرستانه در ایالت نیویورک آمریکا 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

برگزاری انتخابات در لبنان؛
رقابت ۷۱۸ نامزد برای تصدی 

۱۲۸ کرسی  پارلمان بیروت
انتخابــات پارلمانی لبنان دیروز یکشــنبه و با 
رقابت میان ۷1۸ نامزد برای تصدی 1۲۸ کرســی 
پارلمان آغاز شد. این نخستین انتخابات پارلمانی از 
زمان انفجار بیروت و اعتراضات مردمی سال ۲01۹ 
است. به گزارش آناتولی، در این انتخابات که هر ۴ 
سال یکبار برگزار می شود، 10۳ لیست انتخاباتی 
متشکل از ۷1۸ نامزد در 15 حوزه انتخاباتی برای 
انتخاب 1۲۸ نماینده در پارلمان رقابت می کنند. 
1۲۸ کرسی مذکور به شرح زیر تقسیم شده است: 
۲۸ کرسی برای سنی ها، ۲۸کرسی برای شیعیان، 
۸ تا برای دروزی ها، ۳۴ کرســی برای مارونی ها، 
1۴ کرســی برای ارتدوکس ها، ۸ کرســی برای 
کاتولیک ها، 5 کرســی برای ارمنیان، دو کرسی 
برای علوی ها و یک کرسی برای اقلیت های داخل 
جامعه مسیحی. تعداد کل رای دهندگان لبنانی ۳.۹ 
میلیون نفر از جمله ۲۲5 هزار رای دهنده در خارج 
از کشور است. رای گیری از اتباع لبنانی خارج از این 
کشور ۶ و ۸ مه در 5۸ کشور برگزار شد که بر اساس 
آمار رسمی، نرخ مشارکت آنها به ۶۳ درصد رسید. از 
نیمه شب جمعه تا پایان دیروز )یکشنبه( لبنان وارد 
مرحله سکوت انتخاباتی شد و رسانه های دیداری 
و شنیداری و مکتوب و همچنین تمامی نامزدها و 
احزاب سیاسی حق ادامه تبلیغات را ندارند. نتایج 
اولیه انتخابات به تدریج از روز دوشــنبه مشخص 
می شود تا پس از پایان مراحل شمارش آرا از سوی 

وزارت کشور به طور رسمی اعالم شود.

همچنین از صبح روز شنبه توزیع صندوق های 
رای در مناطق مختلف لبنان با نظارت مقامات محلی 
هر منطقه آغاز شــد. نجیب میقاتی، نخست وزیر 
لبنان شنبه گفت: دولت تمامی مقدمات برگزاری 
انتخابات پارلمانی آزاد و دموکراتیک را تکمیل کرده 
است. وی افزود: فقط این مانده که لبنانی ها با حضور 
در مراکز اخذ آرا، رای دهند تا صدای آنها شنیده شود 
و نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب کنند. همزمان 
موریس سلیم، وزیر دفاع لبنان در بیانیه ای گفت: 
ارتش برای حفظ امنیت انتخابات در تمام مناطق 
لبنان آمادگی کامل دارد. این انتخابات تحت نظارت 
داخلی و خارجی انجام خواهد شد و حدود ۳00 ناظر 
از اتحادیه اروپا و همچنین ناظرانی از اتحادیه عرب و 
سازمان بین المللی فرانکفونی در آن حضور خواهند 
داشت. به گفته تحلیلگران، این انتخابات بسیار مهم 
اســت، زیرا اولین انتخابات پــس از اعتراضات ش 
مردمی در سال ۲01۹  و پیش از انتخابات ریاست 
جمهوری اســت که برای اکتبر آینده برنامه ریزی 

شده است.
    

سه کاروان لجستیک ارتش آمریکا 
در عراق هدف قرار گرفت 

منابع رسانه ای از هدف قرار گرفتن سه کاروان 
لجســتیک ارتش آمریکا در اســتانهای المثنی و 
الدیوانیه خبر دادند. خبرنگار شبکه المیادین اعالم 
کرد که دیروز )یکشــنبه، 15 مــی(، یک کاروان 
لجستیک ارتش آمریکا در اســتان المثنی، واقع 
در جنوب بغداد و یک کاروان لجستیک دیگر این 
ارتش در بزرگراه بین المللی در اســتان الدیوانیه 
)القادسیه( در جنوب کشور و یک کاروان دیگر در 
تقاطع پل »ِعَفْک« در همین استان هدف انفجار قرار 
گرفت. یک گروه عراقی ناشناس موسوم به »کتیبه 
السابقون«، با انتشار بیانیه ای، مسئولیت حمالت روز 
گذشته علیه کاروان های لجستیک ارتش آمریکا را 
برعهده گرفت و انجام چنین عملیاتی را حق طبیعی 
خود در دفاع از سرزمین و مردم عراق توصیف و بر 
تداوم حمله علیه منافع اشغالگران در عراق تاکید 
کرد.  پس از مصوبه پارلمان عراق درباره خارج کردن 
نظامیان بیگانه از خاک این کشور و تعلل بغداد در این 
امر، کاروان های لجستیکی ائتالف آمریکایی به طور 
هفتگی و گاهی در طول یک روز چند بار هدف انفجار 
بمب کنار جاده ای قرار می گیرند. گروه های عراقی 
تاکید دارند که دولت عراق با عمل به مصوبه پارلمان 
این کشور، باید نیروهای بیگانه را از عراق اخراج کند. 

جهاننما


