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تحلیل روز

چرانجیبمیقاتی؟
علیرضا تقوی نیا  -رئیس جمهور لبنان مجدد
نجیب میقاتی را مامور تشکیل کابینه لبنان کرده
است .میقاتی تاجر متمول و متولد طرابلس است
و در گذشته دو بار رئیس الــوزرای لبنان شده بود
.وی شخصیتی معتدل دارد و همواره سعی در
تعامل با گــروه های مختلف لبنانی و کشورهای
خارجیداشتهاست.دربارهماموریتجدیدمیقاتی
برای تشکیل دولت چند نکته باید ذکر شود -1:
این موضوع نشان دهنده این است که گروه های
نزدیک به مقاومت سعی دارنــد هر چه سریع تر و
بدونچالشدولتتشکیلشودواقتصادلبنانسر
وسامانیابد.میقاتیبا ۵۴رایکرسیهایمعتقد
به مقاومت به عنوان مامور تشکیل کابینه به میشل
عونمعرفیشددرحالیکهگزینهمدنظرعربستان
که به طور رسمی از طرف سعودی ها حمایت می
شد،نوافسالمبودکهتنها ۲۵رایآورد-2.میقاتی
رابطهنسبتاخوبیباآمریکاوفرانسهداردوهمچنین
سعی دارد توازن را در روابط لبنان با کشورهای
منطقه برقرار سازد ؛ وی نه مخالف ایران است و نه
سعودی و نه انگیزه و توان اقدام علیه حزب ا ...را
دارد و یک فرد وجیه المله ارزیابی می شود -3.
اگر چه بحث های زیادی در باره فساد اقتصادی
میقاتی در لبنان شنیده می شود اما باید دانست
چنین مسائلی در عروس خاورمیانه متاسفانه
طبیعی و فراگیر است و منحصر به وی نیست.
سعد حریری  ،اشرف ریفی  ،نواف سالم و  ...از
لحاظ اقتصادی دست کمی از میقاتی ندارند.

کارتون روز

قضات محافظهکار ،صلیب را درون دیوان عالی
بردند!کنایهروزنامهواشنگتنپستدربارهحکم
جدید و جنجالی دیوان عالی آمریکا برای لغو
قانونی بودن عمل سقط جنین

«اسکندر» درراهبالروس
پوتین به زودی سیستم موشکی اسکندر-ام را به مینسک خواهد داد .این سیستم
قابلیت پرتاب موشک های کروز و قاره پیما از هر  2نوع کالهک معمولی و اتمی با برد
 ۵۰۰کیلومتر را دارد

نبی شریفی -واحدهای توپخانه ارتش روسیه با
دستکم14فروندموشکمناطقمرکزیکییف،
پایتخت اوکراین را هدف قرار دادند .این موشک
باران یک روز پس از آن به وقوع پیوست که پوتین
در دیدار با همتای بالروسی خود گفت که مسکو
سامانههایموشکیاسکندر-امرادراختیاردولت
مینسک قرار می دهد .به نوشته رویترز ،سیستم
موشکیاسکندر-امجایگزینموشکهایاسکاد
دوران اتحاد جماهیر شــوروی شــده اســت .این
سیستمقابلیتپرتابموشکهایکروزوقارهپیما
از هر دو نوع کالهکهای جنگی متعارف و اتمی
با برد  ۵۰۰کیلومتر را دارد .پوتین از زمان آغاز
لشکرکشیبهاوکراینبارهاازتواناییاتمیروسیه
سخن گفته و اگر چه مستقیم غرب را به نبرد اتمی
تهدید نکرده ،اما همزمان با اشاره به قابلیتهای
اتمی خود ،کشورهای غربی را از دخالت در جنگ
اوکراین بر حذر داشته است .تصمیم به ارسال
این سامانه موشکی به بالروس ،در حالی است که
الکساندر لوکاشنکو در دیدار با والدیمیر پوتین
در سن پترزبورگ از سیاستهای «تهاجمی»،

تأسیسات پشتیبانی حیفا روی هوا!
مجتمعپشتیبانیولجستیکیدرحیفادچارانفجاروآتشسوزیگستردهایشد.دراینمرکز
انبارهاییازموادخطرناکوقابلاشتعالقرارداشت
درهفتههایاخیردوبارهمواردمتعددیازانفجاروحوادث
گوناگوندرسراسرسرزمینهایاشغالیثبتشدهاست.
صبحدیروزنیزآتشسوزیبزرگیدرچندینسازهصنعتی
حاوی مواد خطرناک در حیفا رخ داد و بسیاری از منازل
اطرافبهدلیلپیشبینیشرایطاضطراریتخلیهشد.بر
اساس گزارش «عرب  ،»۴۸تیمهای امدادی از ساعات
اولیهصبحدرحالتالشبرایخاموشکردنآتشمذکور
در سازههای لجستیک صنعتی در خیابان «بار یهودا» در
شهرحیفاشدند.صدایچندینانفجارنیزشنیدهشدکه
دلیلآنوجودموادخطرناکوسمیدربرخیسازههای
مذکور است .حیفا به تازگی شاهد چند آتشسوزی و
حادثهازاینقبیلبودهاست.دربیستوپنجمخرداد،بروز
اختاللدرسیستمکمپرسوریکیازواحدهایپاالیشگاه
بندراشغالیحیفاباعثوقوعآتشسوزیدراینتأسیسات
شد.حریقدراینتأسیساتازفاصلهدورهمقابلمشاهده
بود و ستون بلندی از دود غلیظ ،منطقه را فراگرفت .یک
روزبعدنیزکانال ۲۰تلویزیونرژیمصهیونیستی ازنشت
موادسمیوخطرناکدریکیازتأسیساتبندرحیفاخبر
داد.رژیمصهیونیستیدرانتشاراخباررخدادهایینظیر
آتش سوزی و همچنین عملیاتهای مقاومتی سانسور

شدیدی اعمال میکند تا در نهایت هدف اصلی خود
یعنی ایجاد امنیت برای اشغالی نشینان را فراهم کند.با
توجه به این که جامعه صهیونیستی ،جامعه ای چند پاره
باترکیبجمعیتیبسیارناهمگونازکشورهایمختلف
جهان اســت ،ســران رژیــم صهیونیستی همواره سعی
میکنندازانتشارودرزاخباریکهامنیتذهنیاشغالی
نشینانراازآنانمیگیرد،جلوگیریکنند.برایناساس،
بسیاری از صهیونیستها در اراضی اشغالی هر روز با
اخباریدستچینشدهازسویرسانههایصهیونیستی
مواجه هستند که امنیت این رژیم را در باالترین سطح
نمایش میدهد .این مسئله برای جلوگیری از مهاجرت
معکوس در جامعهای که شمار زیادی از جمعیت آن ها
تابعیت اصلی کشورهای دیگر را دارنــد ،حیاتی به نظر
میرسد.البتهدربزنگاههایمختلفازجملهعملیاتهای
شهادتطلبانهیاعملیاتموشکیمقاومتفلسطین،این
چتر امنیتی پوشالی برچیده میشود و سیمای عریان
رژیم صهیونیستی بیشتر به چشم میآید .بر همین مبنا
در رخــدادهــای ایــن چنینی شاهد هستیم که جامعه
صهیونیستیدچارشوکومدتهادچارمعضالتروحی
وروانیمیشود.

«مقابله جویانه» و «دافع» همسایگانش ،لیتوانی و
لهستان ،ابراز نگرانی کرد .لوکاشنکو همچنین
از پوتین خواست به بالروس کمک کند تا بتواند به
پرواز هواپیماهای مجهز به تسلیحات اتمی توسط
ائتالف سازمان پیمان آتالنتیک شمالی «ناتو» در
نزدیکیمرزهایبالروسپاسخیمتقارنودرخور
بدهد.رئیسجمهورروسیهدرپاسخگفتهاستکه
اکنوننیازیبهپاسخمتقارننمیبیند،اماجتهای
سوخو ۲۵-بــاروس در صــورت لــزوم میتوانند
در روسیه به روز شوند.برخی تحلیل گــران این
اقدامپوتینرانیزبهنوعیپاسخبهپذیرشنامزدی
اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا
میدانند.درتحولیدیگر،اوکرایناعالمکردشهر
سیورودونتسکدراستانلوهانسکاوکرایناکنون
بهتصرفکاملارتشروسیهدرآمدهاست.تصرف
کاملسیورودونتسکبهاینمعنیاستکهروسیه
اکنون تقریبا بر تمامی استان لوهانسک اوکراین
مسلط شــده اســت .لوهانسک همسایه منطقه
دونتسکاستوهردومنطقهبخشهایمهمیاز
ناحیهصنعتیدونباساند.

ترامپ :مایه خنده شده ایم
زندگیدرشیکاگواززندگیدرافغانستانهم
بدتراست!

رئیسجمهورسابقآمریکادراظهاراتی
با انتقاد از سیاستهای جو بایدن در
حــوزه بــرق و ان ــرژی پیش بینی وقوع
قطعیهای بــرق در تابستان امسال
در آمریکا را داشته و همچنین درباره
احتمال وقــوع جنگ جهانی دیگری
هشدار داد.بــه گــزارش ایسنا ،دونالد
ترامپ ،در این مصاحبه تلفنی گسترده
با رسانه سنتر اسکوئر اظهار کرد که
در کمتر از دو سال گذشته از ریاست
جمهوریجوبایدن،کشورشاحترامی
را که نزد جهان داشت  ،از دست داده
است.ترامپ با اشــاره به باالترین تورم
ثبت شده در آمریکا طی ۴۰سال اخیر،
افزایشبیسابقهقیمتگازوجنگبین
روسیه و اوکراین گفت :ما به عنوان یک
کشور مورد احترام نیستیم ،او (بایدن)
مــورد احترام نیست و این کشور دیگر
مــورد احترام نیست .این وضعیت در
کمترازدوسالاتفاقافتاد.ترامپخاطر

نشانکرد:آمریکاییهافقطبایدانتظار
داشته باشند که این افزایش قیمت ها
با سیاستهای بایدن در حوزه انرژی
سبز ادامــه پیدا کند.ترامپ گفت :با
تورمیکهاکنونهست،بارسیدنقیمت
سوخت به  ۶دالر ۷ ،دالر ۸ ،دالر در
هر گالن و بیشتر در برخی جاها این
قیمت ها بیشتر از این ها باال می رود.
ترامپ در باره خشونت های مسلحانه
شیکاگو،وضعیتاینسومینشهربزرگ
کشورش را با افغانستان مقایسه کرد.
او گفت :زندگی در شیکاگو از زندگی
در افغانستان هم بدتر است.قابل باور
نیست .این معادل یک زندگی در یک
مکانامننیست،حتینزدیکبهزندگی
دریکمکانامننیستمثلایناستکه
ما در یک کشور جهان سومی هستیم.
ایاالت متحده آمریکا در دو سال گذشته
چنان تکان خورده است که مایه خنده
شدهاست.
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پیشخوان بین الملل
ویک به بحث داغ سیاسی
کنونی در آمریکا درب ــاره
تحقیق قضایی از دونالد
تــرامــپ در خصوص حمله
ششم ژانویه هوادارانش به
ساختمان کنگره این کشور
پرداخته است .این نشریه با انتخاب تیتر «دزدی
بزرگ»،دوسوالکلیدیراکهذهنکمیتهتحقیق
رانیزبهخودمشغولکرده،مطرحمیکندوتالش
داردبهآنهاپاسخدهد؛اینسوالهاایناستکه
آیا دونالد ترامپ با اشتباه ادعا کردن در خصوص
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در
آمریکاوهمینطورتالشبرایبرقرارکردننوعی
کودتاباحملههوادارانشبهکنگرهمرتکبجرمی
قضایی شده است؟ و در صورت مثبت بودن این
جوابچهحکمیبایدبرایاوصادرشود؟

چهره روز
روزنامهساندیتایمز چاپلندن
فاش کرد ولیعهد بریتانیا بین
سال های  2011تا  2015در
مجموع3میلیونیوروپولنقدبه
عنوانهدیهازنخستوزیرقطرقبولکردهاست.این
پولبهحساببانکیموسسهخیریهزیرنظرولیعهد
بریتانیا واریز شده اما آن چه جنجالی شده دریافت
پولبهصورتنقدیاست.پرداختودریافتمبالغ
باالی پول نقد ،اتفاق غیرعادی است و معموال به
عنواننشانهایازفعالیتغیرقانونیوحتیتخلف
تلقیمیشودچراکههنگامدریافتوپرداختپول
نقد،هیچثبتحقوقیانجامنمیشود.

قاب بین الملل
خارکیف،
اوکراین/
واکنش
طنز آمیز
به جنگ!
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