عضو کمیساریای عالی انتخابات اعالم کرد

احتمال «تغییرات اساسی و گسترده»
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سرويس بينالملل

کمیس�اریای عالی مس�تقل انتخابات ع�راق میگوید ک�ه نتایج
اعلام ش�ده در انتخاب�ات ع�راق نهایی نیس�ت و ممکن اس�ت
تغیی�ر اساس�ی و گس�ترده کن�د .در حالی ک�ه بحثه�ا درباره
تقلب انتخابات�ی باال گرفت�ه ،نتایج اعالم ش�ده نش�ان میدهد
حتی اگر نتای�ج نهایی ب�ا نتایج اولیه هم یکس�ان باش�د ،میزان
آرای هیچ ک�دام از ائتالفه�ای سیاس�ی ،آنقدر باال نیس�ت که
ق�ادر ب�ه تش�کیل فراکس�یون بزرگت�ر در پارلم�ان باش�ند.

به گزارش «جوان» ،کمیسیون عالی انتخابات عراق روز پنجشنبه تأیید
کرد که نتایج اولیه انتخابات قابل تغییر اس��ت ولی تحت تأثیر فش��ارها
قرار نخواهد گرفت« .حسن س��لمان» مدیر بخش اطالعات و ارتباطات
کمیس��یون عالی انتخابات ع��راق پذیرفته ک��ه نتایج اولی��ه خیلی زو د
اعالم ش��ده ،با این حال گفته که اعالم زودهنگام نتایج طبق تصمیمات
کمیسیون بوده که بایستی نتایج اولیه ظرف  24ساعت و یک روز پس از
اعالم میشد.سخنگوی کمیسیون انتخابات از دریافت
برگزاری انتخابات 
356شکایت انتخاباتی خبر داده و تأیید کرده که «نتایج اولیه قابل تغییر
است و باید منتظر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ماند».او اشاره نکرده که
نتایجی که بر اساس برخی گزارشها امروز اعالم خواهد شد ،چقدر با آرای
اولیه تفاوت دارد ،ولی «عماد جمیل» یک عضو کمیسیون عالی مستقل
انتخابات عراق به شبکه «فراتنیوز» گفته که به احتمال زیاد نتایج آرای
انتخابات زودهنگام پارلمانی «تغییر اساس��ی و گس��ترده» کند .در پی
تشدید اعتراضات به شمارش و اعالم آرا ،کمیسیون عالی مستقل انتخابات
شمارش دستی  ۱۴۰شعبه اخذ رأی را آغاز کرد ولی بحثها درباره اینکه
کل آرا به صورت دستی شمارش شود ،تشدید شده ،بهخصوص که بحثها
درباره نقش مناقشهبرانگیز امارات در شمارش نتابج انتخابات باال گرفته
است .سرورهای دستگاههای رایانهای ش��مارش آرای انتخابات عراق در
امارات قرار دارد و از روز پنجش��نبه برخی معترضان به نتیجه انتخابات،
بحث دستکاری در آرا در این کشور را مطرح کردهاند .قبل از انتخابات هم
«حسین الهنداوی» مشاور مصطفی الکاظمی نخستوزیر در امور انتخابات
گفته بود که به دلیل اینکه دفتر منطقهای شرکت کرهای «میرو» سازنده
دستگاههای شمارش الکترونیکی آرا در امارات اس��ت ،سرورها را نیز در
آن کشور نصب کرده اس��ت« .عبداالمیر التعیبان» عضو برجسته ائتالف
«الفتح» و نماینده سابق پارلمان هم در توئیتی نوشته که «نباید اجازه داد،
امارات ،نتایج انتخابات عراق را دستکاری کند».
 3حزب سنی در صف معترضان
باالگرفتن بحثها در مورد تقلب ،باعث شده که «حزب اسالمی عراق»،
«ائتالف عزم» و «حزب اتحاد برای عراق» هم در بیانیهای اعالم کنند
نتایج انتخابات پارلمانی روز یکشنبه گذشته را نخواهند پذیرفت .این
سه حزب گفتهاند «:در حالی که ملت بردبار عراق امیدوار بود انتخابات
پارلمانی ،سرآغاز مرحله جدیدی برای گش��وده شدن درهای امید به
رسیدن به یک زندگی ایمن و شرافتمندانه باشد اما ناگهان دریافتند
که این انتخابات با تقلب ،تخلف و اشتباهات حرفهای غیرقابلتوجیهی
برگزار شد که در آن اراده و امید رأیدهندگان به ایجاد تغییر واقعی در
کشورشان ،کام ً
ال نادیده گرفته شد».
صدریها تنها نمیتوانند
در حالی که بحثها درباره تقلب انتخاباتی همچنان جریان دارد ،مصطفی
الکاظمی ،نخستوزیر عراق از کمیته انتخابات خواسته با جدیت شکایتها
را پیگیری کند .با این حال« ،نصار الربیعی» رئیس هیئت سیاسی جریان
صدر و عضو کمیته مذاکرهکننده این جریان ،اع�لام کرد که دولت آتی
اجماعی نخواهد بود و فراکس��یون صدر به صراحت اعالم خواهد کرد که
نامزد آنها برای نخس��توزیری از جریان صدر خواهد بود.این اظهارنظر
باعث شد که جریان صدر در بیانیه رسمی اظهارات مطرح شده او را رد کند
و آن را بیاساس بخواند .بر اس��اس نتایج اولیه اعالم شده ،جریان صدر با
72کرسی ،بیش از سایر جریانها در پارلمان آتی نماینده خواهد داشت.
با این حال ،پیشبینیها این اس��ت که حتی اگر نتای��ج فعلی هم پایدار
بماند ،جریان صدر به تنهایی قادر به تشکیل کابینه نیست« .ایاد عالوی»
رئیس ائتالف «الوطنیه» عراق میگوید« :دش��وار اس��ت که یک جبهه
خاص بتواند به تنهایی دولت تش��کیل دهد .این نظر بسیاری از نیروهای
سیاسی اس��ت«».عمار حکیم» ،رئیس ائتالف نیروهای ملی عراق هم با
«عادل عبدالمهدی» ،نخستوزیرس��ابق مالقات و درباره ایجاد« انسداد
سیاسی»هش��دار داده؛ موضوعی که به گفته او مرجعیت عالی دینی از
آن حذر میدهد .برخی منابع رسانهای عراقی به نقل از «عالیه نصیف» از
رهبران ائتالف دولهالقانون اعالم کردند که با همپیمانی ائتالفهای الفتح،
دولهالقانون و س��ایر گروههای سیاس��ی ،یک ائتالف جدید با ۸۵کرسی
پارلمانی تشکیل شده است .ائتالف جدید و بزرگتر شامل ائتالف الفتح،
ائتالف دولهالقانون و س��ایر گروههای سیاسی اس��ت که این امر موجب
بازگشت آن به عرصه مذاکره برای تشکیل دولت جدید عراق خواهد شد.

ات�اق عملی�ات مش�ترک متح�دان س�وریه بع�د از تج�اوز
رژی�م صهیونیس�تی ب�ه منطق�ه تدم�ر در بام�داد پنجش�نبه
اعلام ک�رد ک�ه پاس�خ س�ختی ب�ه ای�ن رژی�م خواه�د داد.

در پی تداوم حم�لات هوایی رژیم صهیونیس��تی به خاک س��وریه و
نادیده گرفتن هش��دارهای دمش��ق ،این بار گروهه��ای مقاومت برای
پاسخگو کردن دشمن صهیونیستی مصمم هستند .به گزارش پایگاه
خبری فلس��طینالیوم ،منابع خبری گزارش دادند ک��ه اتاق عملیات
مشترک متحدان سوریه با صدور بیانیهای اعالم کرد ،بعد از تجاوز رژیم
صهیونیستی به مراکز خدمات رسانی سوریه متحدان سوریه تصمیم
گرفتهاند پاس��خ قاطعی به این تجاوز بدهد .در این بیانیه آمده اس��ت:
جنگندههای صهیونیس��تی و امریکایی به ش��ماری از نیروهای متحد
در منطقه تدمر س��وریه تجاوز کردند و اهدافی که هدف این تجاوزات
قرار گرفتند چندین مرکز گردهمایی جوانان و مراکز خدمات رس��انی
بودند .در این تجاوز شماری از برادران رزمنده ما شهید و مجروح شدند
بیشتر میشد.این بیانیه

و اگر نیروهای مستقر نبودند شمار شهدا بسیار
افزود «:ما از سالهای گذشته از جانب دشمن صهیونیستی و امریکایی
مورد تجاوزات متعددی قرار گرفتیم و این طرفها تالش میکردند ما
را به جنگهای حاشیهای بکشانند ،درحالی که این در اولویت حضور ما
در سوریه نبود ».اتاق عملیات مشترک متحدان سوریه تصریح کرد ،با
توجه به این موارد و بعد از تجاوزی که از آسمان اردن و منطقه التنف که
تحت اشغال امریکاییهاست انجام شد فرماندهی اتاق عملیات متحدان
سوریه تصمیم گرفته انتقام خون شهدا و مجروحان را بگیرد و این پاسخ
بسیار سخت خواهد بود .بامداد جمعه منابع سوری اعالم کردند«:دشمن
اسرائیلی حمله هوایی را از سمت منطقه التنف به سمت منطقه تدمر
انجام داد و یک برج ارتباطی و برخی نقاط اط��راف آن را هدف قرار داد
که منجر به شهادت سه نظامی و جراحت سه نفر دیگر و وقوع خسارت
مادی شد » .درهمین راستا ،ارتش روسیه اعالم کرد که حمله اسرائیل
به منطقهای در سوریه تحت پوشش هواپیماهای غیرنظامی انجام شد.
گزارش شده بود که پدافند هوایی س��وریه برای مقابله با موشکهای
شلیکشده از جنگندههای رژیم صهیونیستی فعال شده بودند .با وجود
این ،وادیم کولیت ،معاون مرکز آش��تی روس��یه گفت« :ارتش سوریه
تصمیم گرفت از پدافندها اس��تفاده نکند زیرا در زم��ان حمله هوایی
اسرائیل ،دو هواپیمای مسافربری در نزدیکی آن منطقه بودند».
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دومین جمعه شیعهکشی در امارت طالبان
گزارش2

رضا عمویی

امارت اسلامی طالب�ان ب�رای دومین جمعه
متوال�ی ش�یعیان را داغ�دار ک�رد .انفج�ار
انتحاری یک تروریس�ت تکفیری در مسجد
ش�یعیان قندهار ،صدها ش�یعه را به خاک و
خون کش�ید؛ حملهای جنایتکارانه که باز هم
طالبان در قب�ال آن ،کاری بی�ش از نکوهش
و وعده مج�ازات انجام ن�داده اس�ت .ظاهرا ً
داعش مس�ئولیت انفجار را ب�ر عهده خواهد
گرفت و باز هم طالبان خواهد گفت که داعش
در افغانس�تان ی�ک نی�روی جدی نیس�ت.

درست یک هفته پس از فاجعه انتحاری قندوز،
این بار تروریس��تها مسجد ش��یعیان قندهار را
هدف قرار دادند .گزارشهای اولیه حاکی اس��ت
که در نتیجه انفجار دی��روز جمعه 23مهرماه در
مسجد شیعیان قندهار دستکم  62نفر شهید و
حداقل  70نفر دیگر نیز زخمی شدهاند .این انفجار
در مس��جد «امام بارگاه فاطمی��ه» ،بزرگترین
مسجد شیعیان قندهار رخ داده است و احتمال
افزایش تلف��ات و زخمیهای ای��ن رویداد وجود
دارد .تا س��اعات اولیه وقوع این فاجع��ه ،فرد یا
گروهی مس��ئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته
خبر

است .برخی شاهدان گفتهاند تعداد افراد انتحاری
س��ه نفر بودهاند؛ یکی از آنان موفق شده خودش
را به داخل مسجد و در میان نمازگزاران برساند و
نزدیک محراب مسجد خود را منفجر کرده است.
وقوع انفجار روز جمعه در قندهار شباهت زیادی
به فاجعه مشابه جمعه گذشته در قندوز دارد و در
هر دو حادثه نیز تروریستها نماز جمعه شیعیان
را هدف قرار دادهاند.
خشم مردم در برابر بیعملی طالبان
ذبیحاهلل مجاهد ،مع��اون وزارت فرهنگ طالبان
دیروز عصر در بیانیهای گفت که امارت اسالمی
انفجار بر مردم ملکی در یک مسجد در قندهار را
نکوهش میکند ،آن را جنایتی بزرگ میداند و
به نیروهای امنیتی دس��تور میدهد که عاملین
همچو حوادث را بزودی دستگیر نمایند و به پنجه
شریعت بسپارند .با این حال ،بعد از انفجار دیروز،
منابع محلی اعالم کردند که مردم خش��مگین،
اجازه ورود نیروهای طالبان به مسجد محل حادثه
را نداده و آنان را مس��ئول این فاجعه میخوانند.
نیروهای امنیتی طالبان همچنین مسیر دسترسی
به محل حادثه را مسدود کرده و اجازه فیلمبرداری

و تهیه گزارش از محل حادثه را ندادهاند .پس از
این انفجار« ،سعید خوستی» ،سخنگوی وزارت
کشور طالبان گفت« :برای تحقیقات بیشتر درباره
این حادثه نیروی ویژه به محل رویداد اعزام شده
است».در حالی که شهروندان قندهار با جلوگیری
از ورود طالبان به محل حادثه سعی داشتند خشم
خود را نش��ان دهند ،س��خنگوی وزارت کش��ور
طالبان گفت که نیروهای ویژه این گروه در محل
انفجارها حضور دارند و عامالن ای��ن جنایات را
به سزایشان خواهند رس��اند .همچنین «بالل
کریمی» ،معاون س��خنگوی طالبان در واکنش
اولیه به حادثه قندهار ،ضم��ن تأیید خبر انفجار
به این جمله بس��نده کرد « انفجاری در مسجد
قندهار در جنوب افغانس��تان رخ داده اس��ت».
این مقام طالبان جزئیات بیشتری درباره تلفات
حادثه ارائه نکرد».
چه کسی مسئول جانهاست؟
حدود دو ماهی که طالبان ق��درت را در کابل به
دست گرفته ،این چندمین حمله خونین انتحاری
اس��ت که در این کش��ور رخ میدهد .نخستین
انفجار در هفته دوم تسلط طالبان بر افغانستان،

در نزدیکی فرودگاه کابل ،زمانی به وقوع پیوست
که هزاران نفر تالش داش��تند وارد این فرودگاه
شوند .در آن حمله انتحاری که مسئولیت آن را
نیز شاخه خراسان داعش بر عهده گرفت ،حدود
 ۲۰۰نفر از جمله ک��ودکان و زنان جان باختند.
دو هفته پیش هم انفجاری در نزدیک مس��جد
عیدگاه در کابل رخ داد که در جریان آن دستکم
هشت نفر کشته و ۲۰نفر زخمی شدند و سرانجام
هفته گذشته در جریان انفجار انتحاری در مسجد
«سیدآباد» قندوز در شمال افغانستان  ۱۲۰تن
کش��ته و  ۲۰۰تن دیگر زخمی ش��دند .واکنش
طالب��ان به طور عم��ده ادعای مقابل��ه با داعش
بوده و حتی در حادثه اخیر قندهار منابع نزدیک
به طالبان اع�لام کردند که محافظان مس��جد
شیعیان که در این انفجار کشته شدند ،از اعضای
طالبان بودهاند؛ ادعایی که به نظرمیرسد از سوی
طالبان با هدف کاهش فشارهای افکار عمومی و
کنار ماندن از موج اتهامات ابراز میشود .از زمان
سقوط کابل ،شیعیان افغانستان در حالی هدف
حمالت انتحاری متعدد قرار میگیرند که طالبان
برنامه مش��خصی ب��رای مقابله با تروریس��تها
اعالم نکرده و در مواردی حتی وجود داعش در
افغانستان را نفی کرده است« .ذبیحاهلل مجاهد»،
سخنگوی طالبان پیشتر در نشست خبری خود
تهدید ناشی از داعش را کماهمیت عنوان کرده
و حتی گفته بود که ای��ن گروه حضور مؤثری در
افغانستان ندارد.
همچنی��ن س��خنگوی وزارت کش��ور طالب��ان
در 12مهرم��اه اظهار داش��ت که داع��ش برای
امنیت افغانس��تان تهدید جدی نیست و حضور
قابلتوجهی در این کشور ندارد .این در حالی است
که حوادث تروریستی متعدد بهویژه علیه شیعیان
افغانستان دلیل محکمی بر حضور گسترده گروه
تروریستی داعش در افغانس��تان است و رهبران
کشورهای منطقه نیز بارها نسبت به حضور داعش
در افغانس��تان ابراز نگرانی کردهاند« .والدیمیر
پوتین» رئیسجمهور روس��یه نیز هفته گذشته
در نشست مجازی رؤسای کش��ورهای مستقل
مش��ترکالمنافع هش��دار داد که حدود  2هزار
عضو داعش در شمال افغانستان مستقر هستند و
هدفشان اعمال نفوذ در آسیای میانه و مناطقی
از روسیه است .با این شرایط مشخص نیست که
طالبان برای حفظ جانه��ا و مقابله با داعش چه
برنامهای در پیش خواهد گرفت؟

وزیر خارجه عربستان :ریاض در مذاکره با تهران جدی است

وزی�ر ام�ور خارج�ه عربس�تان س�عودی در مصاحب�ه ب�ا
فایننش�التایمز ،ضمن تأکید بر جدی بودن ریاض در پیگیری
گفتوگو با تهران ،مذاکرات صورت گرفته را دوستانه دانست.

فیصل بن فرحان آلسعود در حاشیه سفر به واشنگتن ،با رابرت مالی،
نماینده ویژه ایاالت متحده در امور ایران دیدار کرد .وزارت خارجه
عربستان سعودی در شبکه اجتماعی توئیتر درباره طرح ادعاهای
بیاساس و ضد ایرانی نوشت« :دو طرف درباره نقض کنوانسیونها
و معاهدات بینالمللی مربوط به توافق هس��تهای توس��ط ایران و
حمایت این کشور از ش��بهنظامیان تروریستی که امنیت و ثبات را
در خاورمیانه و جهان بیثبات میکنن��د ،گفتوگو کردند».با این
حال ،این مقام سعودی در مصاحبه با فایننشالتایمز گفت« :ریاض
گزارش2

آزاده سادات عطار
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در پی تیراندازی به معترضان روند رسیدگی
ب�ه پرون�ده قضای�ی انفج�ار بن�در بی�روت
که دهها کش�ته و زخم�ی بر جای گذاش�ت،
یک روزنام�ه لبنان�ی ،ح�زب قواتاللبنانیه
با گرایشه�ای غرب�ی  -صهیونیس�تی را به
دس�ت داش�تن در ای�ن جنایت مته�م کرده
اس�ت .س�ردبیر رأیالیوم هم تأکید دارد که
با شکس�ت خوردن پروژههای امریکا و رژیم
صهیونیستی در سوریه ،حاال آنها میخواهند
در سوریه و لبنان جنگ داخلی راه بیندازند.

حواشی مربوط به انفجار بندر بیروت و نارضایتیها
از شیوه رسیدگی به پرونده که بیش از یک سال،
جامعه لبنان را تحت تأثیر قرار داده اس��ت ،روز
پنجش��نبه در جریان اعتراض به عملکرد قاضی
تحقیق��ات وارد مرحل��ه جدید ش��د .در جریان
تجمع ش��ماری از هواداران ح��زباهلل و جنبش
امل در اطراف کاخ دادگستری بیروت و مشخصاً
منطقه الطیونه ،عالوه بر درگیری ،تیراندازی رخ
داد تا جایی که شواهد از استفاده از مسلسلهای
س��بک و آرپیجی حکایت داشت و بنابر آخرین
آمارهای صلیب س��رخ لبن��ان به ج��ان باختن
دستکم هفت نفر و زخمی شدن  32نفر منجر
شد .نهاد ریاست جمهوری لبنان از رایزنی میشل
عون ،رئیسجمهور این کش��ور با موریس سلیم،
وزیر دف��اع لبنان خب��ر داد .رئیسجمهور لبنان
همچنین با غیرقابل قبول دانس��تن بازگش��ت
سالح به عنوان زبان ارتباط بین طرفهای لبنانی
گفت ک��ه هیچکس اجازه ندارد این کش��ور را به
دلیل منافع خود گروگان بگیرد .نجیب میقاتی،
نخستوزیر لبنان هم دیروز را عزای عمومی اعالم
کرد .ارتش لبنان با صدور بیانیهای ضمن تأکید
بر عدم مس��امحه با افراد مسلح ،اعالم کرد که در
ارتباط با این واقعه  ۹ت��ن از هر دو طرف از جمله
یک فرد سوری را بازداشت کرده است و یگانهای
ارتش به منظور جلوگیری از بروز درگیری دوباره
در این منطقه مستقر شدند.

در خصوص مذاکرات با تهران جدیت دارد» .وی مذاکرات با ایران
را صمیمانه توصیف کرده اس��ت و با بیان اینکه ریاض در خصوص
مذاکرات جدی است ،مدعی شد« :برای ما این تغییر چندان بزرگی
نیست .ما همیشه گفتهایم که میخواهیم راهی برای ایجاد ثبات در
منطقه پیدا کنیم» .وزیر امور خارجه سعودیها مدعی شد« :تهران
روی سیگنال فرس��تادن متمرکز اس��ت .به ویژه به غرب ،هرگونه
مسئله طوالنی را میتوانیم با هم حل کنیم ،بنابراین درباره امنیت
منطقه با ما صحبت نکنید .با ما مانند یک کشور عادی رفتار کنید و
اجازه دهید این توافق [هستهای] را انجام دهیم».فیصل بن برحان
همچنین گفت« :تالقی رویدادهایی باعث شد احساس کنیم زمان
مناسب برای گفتوگو با ایران است .ما همیشه مایل بودیم در صورت

جدی بودن آنها گفتوگو کنیم .عوامل مختلفی دخیل بودند».
فایننشالتایمز رویکرد عربستان را نشان از تمایل این کشور برای
ترمیم روابط ایران دانس��ت .این مقام س��عودی افزود که مذاکرات
پیشرفت کافی برای احیای کامل روابط دیپلماتیک نداشته است.
پادشاهی عربستان چهار دور گفتوگو را از ماه آوریل با ایران داشته،
از جمله اولین دیدار با دولت جدید ایران که در ماه گذشته برگزار
شد .به گزارش فایننش��التایمز ،ریاض همچنین در حال بررسی
اجازه به تهران برای بازگش��ایی دفتر نمایندگی سازمان همکاری
اسالمی در شهر بندری جده است .با این حال ،در این گزارش به نقل
از یک مقام ارشد سعودی آمده است ،ریاض هنوز آماده بازگشایی
کنسولگری در شهر مشهد نیست.

رد پای واشنگتن -تلآویو درکشتار بیروت
تکرار کشتار نهرالموت
روزنامه االخب��ار از تماس تلفنی میش��ل عون با
س��میر جعجع ،رئیس ح��زب ق��وات اللبنانیه و
ابراز نارضایتی ش��دید از عملکرد وی و نیروهای
وابستهاش در حوادث اخیر خبر داد .غسان سعود،
روزنامهنگار لبنانی ،حوادث روز پنجش��نبه را به
کش��تار نهرالموت تش��بیه کرد که سال ،1989
حزب القوات به راه انداختند و گفت« :در آن سال
تعدادی از تظاهرکنندگان مسالمتجو به همین
ش��کل هدف حمله تکتیراندازها قرار گرفتند.
بنابراین تاریخ این حزب سرشار از جنایت است و
به یکی دو بار هم محدود نمیشود .نیروهای این
حزب بارها مرتکب چنین اقداماتی ش��دهاند که
حمله شبانه به منازل تعدادی از شخصیتها از آن
جمله اس��ت».وی افزود« :کامال روشن است که
سمیر جعجع نمیخواهد عبرت بگیرد .آنچه اتفاق
افتاد جنایت علیه دستگاه قضایی بود».
تحقیقات مستقل درباره بندر بیروت
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه
ایران با محکوم کردن و ابراز تأسف عمیق از آتش

گش��ودن به روی مردم بیگناه لبنان تأکید کرد:
«ضروری اس��ت دولت و مقامات لبنان نس��بت
به شناسایی و دس��تگیری عوامل این جنایتها
و فتنهانگی��زی میان م��ردم لبنان اق��دام عاجل
نمایند».وی ضمن تس��لیت به دولت و مردم این
کشور خاطرنش��ان کرد که ایران تحوالت لبنان
را زیر نظر دارد .اس��تفان دوجاریک ،س��خنگوی
آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل هم به نقل
از وی از همه طرفهای ذیربط در لبنان خواست
فورا ً خشونت را کنار بگذارند و دست از اقدامات و
ادبیات تحریکآمیز بردارند .وی افزود« :گوترش بر
لزوم انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره انفجار
بندر بیروت تأکید دارد».همچنین پیتر اس��تانو،
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
روز جمعه با صدور بیانیهای درگیریهای بیروت را
محکوم کرد و خواستار خویشتنداری تمام طرفها
برای جلوگیری از تلفات بیشتر شد.
وزارت خارجه عربستان نیز با صدور بیانیهای اعالم
کرد که حوادث جاری را در لبنان پیگیری میکند
و امیدوار است وضعیت این کشور هر چه سریعتر

به ثبات برس��د .همچنی��ن وزارت خارجه امریکا
خواستار کاهش تنش در بیروت شد .ند پرایس،
س��خنگوی این وزارتخانه گفت« :واشنگتن هم
مانند مقامات لبنانی به آرام��ش و کاهش تنش
در بیروت دعوت میکند .واش��نگتن از استقالل
دستگاه قضایی لبنان حمایت میکند و تأکید دارد
که این دستگاه از ارعاب و خشونت به دور باشد» .
نیروی مقاومت با  150هزار موشک
رئیس شورای اجرایی حزب اهلل گفته خونهای
ریخته شده در بیروت پایمال نخواهد شد و حادثه
بیروت را یکی از کارهایی دانس��ته که س��فارت
امریکا مدیریت میکند.
عبدالباری عطوان ،سردبیر رأیالیوم در گفتوگو
با شبکه خبری المیادین نقش واشنگتن و تلآویو
در تحوالت اخیر را پر رن��گ ارزیابی کرد و گفت:
«لبنان دولت امریکا را خ��وار و ذلیل کرد .جبهه
مقاوم��ت وقتی بهرغم خواس��ت امری��کا و رژیم
اشغالگر اسرائیل ،فرآوردههای نفتی را وارد کرد
و با تالشهای امریکا برای به زانو در آوردن خود
مقابله کرد در واقع شکست س��نگینی به امریکا
وارد کرد .االن امریکا و اسرائیل شکست خوردهاند
و میخواهند دو جنگ داخلی به راه بیندازند؛ یکی
در عراق و دیگری در لبنان .آنها در سوریه شکست
خوردهاند و اکنون میخواهند شانس خود را در
عراق و لبنان امتحان کنند».
وی با اش��اره به جنگ داخلی لبنان که  ۱۵سال
طول کش��ید گفت « :االن ش��رایط تغییر کرده
است .در آن زمان کسی نبود که  ۱۵۰هزار موشک
داشته باشد ،هیچ نیروی مقاومتی وجود نداشت
که بخواهد هویت عربی و اسالمی لبنان را حفظ
کند .هدف اصلی در این دوره ،ایجاد جنگ داخلی
طایفهای بین شیعیان و سنیها در لبنان و عراق
است .اس��رائیل در تنگنای ش��دیدی قرار دارد و
پس از جنگ غزه به ش��دت دچار وحشت شده و
امریکا نیز در افغانستان متحمل شکست بزرگی
شده است».

دکترسید رضا میرطاهر

بازگشت بیمعنی امریکا
به شورای حقوق بشر

امریکا در حوزه حقوق بش��ر یکی از بدنامترین کش��ورها است و البته
همواره مدعی صیانت و دفاع از حقوق بش��ر اس��ت .در تحولی جدید،
واشنگتن با عضویت دوباره در ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل قصد
دارد بار دیگر از این نهاد بینالمللی در راستای اهدافش استفاده ابزاری
کند .مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه امریکا را به عنوان یکی
از ۱۸عضو شورای حقوق بش��ر معرفی کرد .دوره سهساله این شورا از
اول ژانویه  2022آغاز خواهد شد .اعضای شورای حقوق بشر سازمان
ملل برای هر دوره طی یک رأیگیری مخفی انتخاب میشوند .امریکا
در دوره کنونی با کس��ب  ۱۶۸رأی موافق از مجموع ۱۹۳رأی ،یکی از
اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل شد.
واش��نگتن با ادعای رویکرد جانبدارانه ش��ورای حقوق بش��ر در قبال
رژیم صهیونیس��تی ،س��ال  ۲۰۱۸آن را ترک کرد .بدین ترتیب پس
از گذشت سه س��ال و نیم از خروج یکجانبه دولت پیشین امریکا به
ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» امریکا بار دیگر به شورای حقوق بشر
سازمان ملل پیوست.
جو بایدن ،رئیسجمهور کنونی پس از ورود به کاخ س��فید داده بود که
اقدامات ترامپ را معکوس کرده و به توافقات و نهادهایی که ترامپ ،امریکا
را از آنها خارج کرده بود باز خواهد گشت .یکی از این نهادها شورای حقوق
بشر سازمان ملل بود و دولت بایدن پس از تأخیری  10ماهه این وعده را
عملی کرد .بهرغم ادعاهای حقوق بشری متعدد دولت بایدن و حمایت از
آن که اکنون در انتقادات و حتی اعمال تحریمها علیه کشورهای رقیب
و مخالف امریکا مانند چین و روس��یه تجلی پیدا کرده ،باید دید که آیا
واشنگتن حاضر است موارد متعدد نقض حقوق بشر در داخل امریکا را
بهرسمیت بشناسد و اقدامی در راس��تای رفع آنها صورت دهد .شورای
حقوق بشر پیش از این در گزارشهایی به موارد متعدد نقض حقوق بشر
درامریکا مانند نژادپرستی گسترده ،نقض حقوق زندانیان ،نقض حقوق
بومیان امریکا ،نقض حقوق زنان ،برخوردهای غیرانس��انی با مهاجران
غیرقانونی و پناهجویان و دیگر موارد اشاره کرده و خواهان رفع آنها شده
بود .به ویژه انتقاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متوجه وضعیت ناهنجار
و ضد انسانی سیاهان و نژادپرستی نظاممند در امریکا و درخواست برای
تغییر این وضعیت بوده؛ آنهم کشوری که داعیه پیشتازی حقوق بشر
در جهان را دارد .با این حال دولت امریکا همواره با خواستههای شورای
حقوق بشر با بیاعتنایی برخورد کرده است.
مس��ئله دیگر اینکه دولت بایدن در ابت��دای روی کار آمدن ،وعده داده
بود که در روابط با آن دسته از کش��ورهای متحد واشنگتن که به نقض
حقوق بش��ر میپردازند به ویژه عربستان س��عودی تجدیدنظر خواهد
کرد .رژیم س��عودی نه فقط در داخل عربستان به نقض گسترده حقوق
شهروندان این کش��ور میپردازد ،بلکه از س��ال  2015به همراه امارات
جنگی بیرحمانه علیه یمن ب��ه راه انداخته و هزاران نف��ر از مردم این
کشور را در حمالت گسترده هوایی به خاک و خون کشیده است .ضمن
اینکه زیرساختهای این کشور فقیر عربی را نیز تا حد زیادی نابود کرده
است .بهرغم محکومیت چندباره اقدامات جنایتکارانه ائتالف سعودی از
سوی نهادهای حقوق بشری ،امریکا و متحدان اروپایی آن نقش اساسی
در تدارک تسلیحاتی ،لجستیکی و اطالعاتی عربس��تان و امارات برای
تداوم حمالت علیه یمن ایفا میکنند .جو بایدن در کارزار انتخاباتی خود
شعارهایی علیه ریاض سر داد و از جنگ یمن به عنوان «فاجعه راهبردی»
ت تهاجمی ائتالف
یاد کرده و ادعا کرده بود که «به حمایت امریکا از عملیا 
سعودی در یمن از جمله فروش تسلیحات خاتمه خواهد داد» .با این حال
وی پس از راهیابی به کاخ سفید بار دیگر عربستان را متحد نزدیک امریکا
خواند و معامالت تسلیحاتی با سعودیها و اماراتیها را از سر گرفته است.
اکنون این سؤال مطرح است که امریکا با عضویت دوباره در شورای حقوق
بشر آیا درصدد رفع اشتباهات خود است یا صرفاً قصد استفاده ابزاری از
این نهاد حقوق بشری در راستای منافع خود دارد؟

برنامهریزی ضد ایرانی امریکا و اسرائیل در خاورمیانه
یک گ��زارش جدی��د از پای��گاه «برکینگدیفنس» نش��ان میدهد
مجموعهای از دیدارها و جلس��ات میان نیروی دریای��ی امریکا و رژیم
صهیونیستی در مورد خلیج فارس و دریای سرخ متمرکز شده است .به
گزارش «اسپوتنیک» ،هفته گذشته ،براد کوپر ،فرمانده ناوگان پنجم
امریکا ،به تلآویو سفر کرد و با بنی گانتس ،وزیر دفاع ،آویو کوهاوی،
فرمانده ارتش ،دیوید سار سالما ،فرمانده نیروی دریایی و سایر افسران
عالی رتبه نیروی دریایی اس��رائیل دیدار کرد .بر اس��اس این گزارش،
تمرکز اصلی جلسات نحوه مهار و مقابله با ایران در منطقه بود .دو نیروی
دریایی امریکا و اسرائیل چگونگی مقابله با قایقهای تهاجمی سریع و
بدون سرنشین ایران را بررسی کردند .یک منبع اسرائیلی به رسانهها
گفت «:امریکا و اسرائیل «کانالهای باز» ایجاد کردهاند که به دو نیروی
دریایی اجازه میدهد در عملیات ترکیبی شرکت کنند».
----------------------------------------------------اولین نشست علنی رژیم صهیونیستی با اعراب در امارات
رسانههای صهیونیستی از اولین نشست علنی دولت این رژیم و شش
کشور عربی در امارات که به عادیسازی روابط پرداختهاند ،خبر دادند.
روزنامه «جویش اینسایدر» در گزارشی اعالم کرد :امارات طی روزهای
سهشنبه و چهارشنبه شاهد حادثه تاریخی بود که اولین در نوع خود
است .اس��رائیل در کنار امارات ،بحرین ،مصر ،اردن ،مراکش و سودان
در نشستی تحت عنوان « »N7شرکت کرد که نماد واژه عادیسازی
و طرفهای شرکتکننده در این نشس��ت بود .این نشست در حاشیه
نمایشگاه بینالمللی اکسپو برگزار ش��د .به گزارش این روزنامه حدود
شش ماه برای این نشست برنامهریزی شده بود.
----------------------------------------------------بلینکن :از عادیسازی روابط با سوریه حمایت نمیکنیم
آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه امری��کا در یک کنفرانس خبری در
واش��نگتن با حضور عبداهلل بنزاید ،وزیر خارجه امارات و یائیر الپید،
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد تا زمانی که پیشرفت
برگشتناپذیر به سمت یک راهحل سیاس��ی در سوریه وجود نداشته
باشد ،امریکا از هیچ تالشی برای عادیسازی روابط با سوریه حمایت
نخواهد کرد .به گزارش ش��بکه «الجزیره» ،وزیر خارجه امریکا گفت:
آنچه ما انجام ندادهایم و قصد نداریم انج��ام دهیم حمایت از تالشها
برای عادیسازی روابط یا احیای بشار اسد یا لغو هرگونه تحریم علیه
سوریه یا تغییرموضع خود در مخالفت با بازسازی سوریه است .تا زمانی
که پیشرفت برگشتناپذیری به سمت یک راهحل سیاسی وجود نداشته
باش��د ،که ما معتقدیم این امر ضروری و حیاتی اس��ت ،امریکا از هیچ
تالشی برای عادیسازی روابط با سوریه حمایت نخواهد کرد».
----------------------------------------------------آغاز رزمایش روسیه و چین در دریای ژاپن
وزارت دفاع روس��یه روز پنجش��نبه از آغاز رزمایشهای مشترک این
کش��ور و چین با عنوان «تعامل دریایی  »۲۰۲۱در دریای ژاپن خبر
داد .به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک ،در پیام س��رویس مطبوعاتی
نیروهای پدافند هوایی ناوگان اقیانوس آرام از توابع وزارت دفاع روسیه
آمده است :رزمایش مشترک دریایی روسیه و چین در دریای ژاپن با
عنوان «تعامل دریایی  »۲۰۲۱از امروز  ۱۴اکتبر آغاز و تا  ۱۷اکتبر ادامه
خواهد یافت .نیروی دریایی روسیه و چین در این رزمایش مجهزترین
کش��تیهای جنگی ،زیردریاییها ،مین روبها ،قایقهای موشکی و
یدک کش نجات را بهکار گرفتهاند.

