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  گزارش  2

گاردین: انگلیس 
یک طرف جنگ یمن است

روزنام�ه گاردین در گزارش�ی ک�ه در هفتمین س�ال جنگ یمن 
منتشر کرد، نوش�ته که بس�یاری از این بمب     هایی که بر سر مردم 
یمن فرود می آید، ساخت ش�رکت های تسلیحاتی انگلیس است 
و با این وج�ود دولت انگلیس هم�واره در این باره س�کوت کرده 
است؛ این رسوایی بسیار بزرگ تر از رسوایی »پارتی گیت « است. 
به گزارش فارس، گاردین نوش��ته که دولت انگلی��س از طریق اتحاد 
نظامی سرسخت با عربستان، به طور مستقیم در این جنایات شریک 
است و به مدت هفت سال، یک ائتالف به س��رکردگی عربستان، این 
کشور فقیر را با بمب     هایی که بسیاری از آنها را انگلیس تأمین می کند، 
هدف قرار داده است. گاردین سپس می پرسد:»آیا می توان انگلیس را 
به دلیل این گناه بخش��ید؟ برای انگلیس یمن مهم نیست و برای آن، 
مردم یمن به پایین     ترین سطح سلس��له مراتب تنزل یافته اند و بیشتر 
رسانه های انگلیس عالقه چندانی برای بررسی دقیق کشتاری که دولت 
این کشور به طور مستقیم در آن نقش دارد، ندارند.«  به نوشته گاردین، 
خشونت های عربستان علیه یمن از ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ تشدید شد، 
چرا که شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی به پایان تحقیقات درباره 
جنایات جنگی در یمن داد؛ این رأی با البی فشرده عربستان صادر شد. 
این روزنامه می نویسد:»اگر یمن دیگر بد    ترین بحران بشردوستانه جهان 
نیست، به این دلیل نیست که وضعیت اسفناک آن بهبود یافته بلکه به 
این دلیل است که موضوعات دیگری در کانون توجه قرار گرفته است.« 
 در همین حال، دولت انگلیس اتحاد تنگاتنگ خود را با رژیم سعودی 
حفظ می کند، رژیمی که به گفته هیالری کلینتون، »حمایت مالی و 
لجستیکی پنهانی« برای تروریست     ها ارائه می کند. به نوشته گاردین، 
آنچه مهم اس��ت اینکه دولت انگلیس به طور مستقیم یک طرف را در 
جنگ یمن حمایت و مس��لح می کند و بنابراین مس��ئولیت مستقیم 

اقدامات آنها بر عهده انگلیس است. 
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 درخواست ترامپ برای ترور مادورو
مارک اسپر، وزیر دفاع سابق امریکا در کتاب خود افشا کرد که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور س��ابق امریکا درباره ترور »نی��کالس مادورو« 
رئیس جمهور ونزوئ��ال صحبت کرده ب��ود. کتاب »س��وگند مقدس: 
خاطرات یک وزی��ر دفاع در دوران فوق العاده« نوش��ته مارک اس��پر  
همچنان خبرساز است و بخش         هایی از روایت او درباره پیشنهاد ترامپ 
برای ترور رئیس جمهور ونزوئال مورد توجه رس��انه های امریکایی قرار 
گرفته است. وبگاه »بِلِیز ترند« در این باره گزارش داد، مارک اسپر، وزیر 
دفاع س��ابق ایاالت متحده در کتاب خود فاش کرده که دونالد ترامپ 
رئیس جمهور سابق امریکا ۵ فوریه ۲۰۲۰ این احتمال را که نیروهای 
نظامی ایاالت متحده »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال را »از بین 

ببرند«، روی میز گذاشت. 
-----------------------------------------------------

  راهپیمایی اسکاتلندی         ها برای استقالل
پس از آنکه وزیر اول اسکاتلند قول داد از نتایج انتخابات محلی برای از 
سرگیری روند دومین همه پرسی استقالل این منطقه از بریتانیا استفاده 
کند، صد        ها تن از حامیان اس��تقالل در خیابان های گالسکو دست به 
راهپیمایی زدند. به نوشته روزنامه دیلی میل، این راهپیمایی از سوی 
نهادی با عنوان » همه زیر یک پالکارد « روز          شنبه در پارک » کلوینگرو « 
برگزار شد. این نهاد همچنین اعالم کرد: در این راهپیمایی ملی شرکت 
کنید. ما مخالفت خود را با قانون پارلم��ان بریتانیا و تقاضای اقدام در 
پارلمان اسکاتلند بیان می کنیم. پالکارد        هایی که مردم در دست داشتند 
شامل شکل ها، تصاویر و عبارت         هایی در حمایت از استقالل بود. نیکوال 
استورجن، وزیر اول اسکاتلند گفته که دولتش به زودی اقدامی بسیار 
مثبت برای استقالل منطقه آغاز می کند و تأکید کرد که نتایج انتخابات 
اخیر نش��ان می دهد که بریتانی��ا در موضع کنونی خود ب��ه نیازهای 

اسکاتلند، ولز یا ایرلند شمالی توجهی ندارد. 
-----------------------------------------------------
  هشدار 7 سازمان امریکایی درباره فروش اف-16 به ترکیه

هفت س��ازمان در ایاالت متحده در نامه ای به کنگره هش��دار و نگرانی 
خود را از احتمال فروش ۴۰ فروند جنگنده »اف-۱۶ بالک « و ۸۰ کیت 
نوین س��ازی ناوگان فعلی جنگنده های اف-۱۶ این کشور ابراز داشتند. 
به نوش��ته وبگاه »گریک ریپورتر«، ترکیه در ماه اکتب��ر از امریکا خرید 
۴۰فروند جنگنده اف-۱۶ ساخت شرکت »الکهید مارتین« را درخواست 
کرد. در نامه های جداگانه ای به رؤسا و اعضای کمیته های امور خارجی 
و نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و س��نا، هفت گروه و شورای امریکا 
از جمله شورای »یونان-امریکا«، »شورای عدالت برای قبرس«، »کمیته 
یهودیان امریکا«، »کمیته ارامنه مقیم امریکا«، »گروه دفاع از مسیحیان « 
و »انجمن خاورمیانه« اعتراض خود را به فروش این تجهیزات به ترکیه 
اعالم کردند. اندی دی زمنیدس، رئیس شورای یونان-امریکا در این زمینه 
گفت: »اعطای جنگنده های جدید اف-۱۶ به ترکیه، این کشور را بی پروا 
خواهد کرد. هرگونه فروش تسلیحات امریکایی به آنکارا باید محدود شود 
تا از احتمال خطر درگیری با یونان جلوگیری شود.«  فیلیپ کریستوفر، 
رئیس شورای عدالت برای قبرس نیز گفت : »ترکیه از سالح های ساخت 

امریکا برای تضعیف امنیت منطقه استفاده می کند.«
-----------------------------------------------------

  حضور ناو جنگی چین در نزدیکی سواحل غربی استرالیا
مقام های اس��ترالیایی خبر دادند که یک ناو جنگی چینی در نزدیکی 
سواحل غربی استرالیا ردیابی شده است. پیتر داتون، وزیر دفاع استرالیا 
گفت که حضور این ناو جنگی چینی در نزدیکی سواحل غربی، نمایش 
تجاوزگری اس��ت. منابع خبری اع��الم کردند که این ن��او جنگی که 
قابلیت های اطالعاتی نیز دارد، تا نزدیکی مواقع نظامی اس��ترالیا نیز 
حرکت کرده  اس��ت. حضور این کش��تی اطالعاتی چینی در نزدیکی 
سواحل اس��ترالیا که احتماالً هفته پیش روی داده، در حالی است که 
تنش         ها میان کانبرا و پکن پس از توافق چین با جزایر س��لیمان رو به 
افزایش گذاشته است. چندی پیش »اسکات موریسون « نخست وزیر 
استرالیا اعالم کرده بود که ساخت پایگاه نظامی چین در جزایر سلیمان 
خط قرمز اس��ترالیا و امریکاست. موریس��ون گفت: »این یک نگرانی 
مشترک اس��ت، نه فقط اس��ترالیا، بلکه دولت های منطقه ای، به ویژه 
مکان هایی مانند فیجی و پاپوآ گینه نو نگران هس��تند. ما پایگاه های 

نیروی دریایی چین در منطقه خود را تحمل نخواهیم داشت.«
-----------------------------------------------------
  ترکیه:  سوئد و فنالند حمایت از تروریست        ها را متوقف کنند 

»مولود چاووش اوغل��و« وزیر امور خارجه ترکیه روز         ش��نبه گفت که 
فنالند و س��وئد باید حمایت از س��ازمان های تروریس��تی پ ک ک و 
وای پ گ را متوقف کنند. چاووش اوغلو که این سخنان را طی بیانیه ای 
در آستانه نشست غیر رسمی وزیران خارجه ناتو مطرح می کرد، گفت 
ترکیه همواره از سیاست درهای باز ناتو حمایت کرده است. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، چاووش اوغلو گفت که س��وئد و فنالند همواره به 
طور آشکار به حمایت و تعامل با سازمان تروریستی پ ک ک  و وای پ گ 
پرداخته اند حال آنکه این گروه های تروریستی به ترکیه حمله کرده و 
مردم و نیروهای ترکیه ای را به کام مرگ کشانده اند. وزیر خارجه ترکیه 
اضافه کرد: »بنابراین غیرقابل قبول و ظالمانه خواهد بود که دوستان و 
متحدان مان در حال حمایت از این سازمان  تروریستی باشند و به دلیل 
مبارزه ما با این سازمان تروریستی، محدودیت های صادراتی برای برخی 
محصوالت صنایع دفاعی که ما از متحدان و برخی کشور        هایی که قصد 

عضویت در ناتو را دارند وارد می کنیم، به وجود آورند.«

هشدار »جی 7 « 
درباره بحران جهانی گندم اوکراین 

جن�گ اوکراین ع�الوه ب�ر اینک�ه بازاره�ای اقتص�ادی و انرژی 
جهان�ی را تح�ت تأثیر ق�رار داده، ب�ر کمبود م�واد غذای�ی نیز 
تأثیر گذاش�ته ک�ه هش�دارهای جهانی را در پی داش�ته اس�ت. 
وزرای خارجه گروه 7 در نشس�ت خود متعهد ش�دند که انزوای 
اقتصادی و سیاسی روس�یه را تقویت کنند، به ارسال تسلیحات 
به اوکرای�ن ادامه دهن�د و با آنچه وزی�ر خارجه آلم�ان به عنوان 
» جن�گ گندم « از س�وی مس�کو توصی�ف ک�رد، مقابل�ه کنند. 
با گذشت نزدیک به سه ماه از حمله روس��یه به اوکراین، تبعات این 
جنگ در همه عرصه     ه��ا روز ب��ه روز نمایان تر می ش��ود. به گزارش 
خبرگزاری رویت��رز،  وزرای خارجه انگلیس، کانادا، آلمان، فرانس��ه، 
ایتالیا، ژاپن، ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در نشس��ت گروه 7 که در 
تفرجگاه وایزنهاوس در دریای بالتیک برگزار ش��د بار دیگر به ادامه 
کمک نظامی و دفاعی خودش��ان به اوکراین » ت��ا زمانی که ضرورت 
داشته باش��د«، متعهد شدند. بر اس��اس یک بیانیه مش��ترک، آنها 
همچنین با آنچه اطالعات اش��تباه روسیه نامیدند که هدفش مقصر 
دانستن غرب برای مسائل تأمین مواد غذایی در سراسر جهان به دلیل 
تحریم های اقتصادی علیه مسکو است، مقابله خواهند کرد و از چین 
خواستند که به مسکو کمک نکرده و جنگ روس��یه را توجیه نکند. 
کشورهای گروه 7 همچنین از تصمیم هند مبنی بر تعلیق صادرات 
گندم که می تواند تنش را در بازار این غله افزایش دهد، انتقاد کردند. به 
گزارش رادیو فرانسه، هند دومین تولیدکننده گندم جهان تصمیم به 
تعلیق صادرات خود گرفت و دلیل آن را حفظ ذخایر کافی تا برداشت 
محصول سال ۲۰۲۲ عنوان کرد که از موج گرمای استثنایی آسیب 
دیده است. این در حالی است که قرار بود گندم هند، کمبود تولیدات 

اوکراین و روسیه را در بازار جهانی جبران کند. 
 نگرانی جهانی از کمبود مواد غذایی 

هشدار غربی     ها درباره جنگ گندم در اوکراین درحالی است که روسیه 
و اوکراین بیش از ۲۵ درصد صادرات گندم و جو در جهان را در اختیار 
دارند و این مسئله بر کمبود مواد غذایی در جهان تأثیر گذاشته است. 
بر اساس آمارها، مناطق ش��رقی اوکراین که جبهه های جنگ در آن 
جریان دارد، گندم زمس��تانی در این منطقه کشت می شود و با ادامه 
جنگ کاشت محصوالت کش��اورزی عماًل در این منطقه از بین رفته 
است. کشورهای آفریقایی بیش از ۸۰ درصد گندم و غالت مورد نیاز 
خود را از اوکراین و روس��یه تأمین می کنند که ادامه جنگ می تواند 
این کش��ور     ها را بیش از س��ایر مناطق جهان تحت تأثیر قرار دهد. با 
کاهش گندم و جو در جهان در پی بحران اوکراین، در هفته های اخیر 
بسیاری از کشور     ها با کمبود مواد غذایی و غالت مواجه شده اند و قفسه 
فروشگاه     ها خالی شده است. برخی کش��ور     ها نیز برای جلوگیری از 
تبعات بیشتر این جنگ بر تأمین مایحتاج خود در آینده برای صادرات 
مواد غذایی خود محدودیت     هایی را اعمال کرده اند. از آنجا که غربی     ها 
ادعا می کنند جنگ اوکراین برای مدت طوالنی ادامه خواهد داشت 
بنابراین تبعات آن بر مواد غذایی گس��ترده تر خواهد بود که سازمان 
ملل نسبت به این موضوع که گرسنگی میلیون     ها نفر در جهان را به 

همراه دارد، هشدار داده است. 
نتایج بررسی      ها نشان داده است که فشار جهانی گندم تا سال ۲۰۲۳ 
تشدید می شود و ریسک قیمت همچنان باقی خواهد ماند. به گزارش 
خبرگزاری دویچه وله، به رغم اینکه قیمت جهانی گندم در باال     ترین حد 
خود است، اگر پیش بینی های جدید دولت امریکا حقیقت داشته باشد، 
ممکن است فعاالن بازار نسبت به چشم انداز عرضه در سال آینده بسیار 
خوش بین بوده باشند. وزارت کش��اورزی ایاالت متحده ذخایر نهایی 
گندم جهانی برای س��ال بازاریابی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ را ۲۶7 میلیون تن 
اعالم کرد که پایین      ترین رقم در شش سال اخیر است که بسیار کمتر 
از تخمین های ۲7۲ میلیونی تحلیلگران اس��ت اما عرضه گندم برای 
آینده نس��بت به برآورد تقاضای جهانی، به طور خطرناکی نزدیک به 
پایین      ترین سطح تاریخی و به ویژه کمتر از سطوح کاهش یافته امسال 
مشاهده می شود. ذخایر گندم مصرفی جهان بدون احتساب چین، برای 
سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ از ۱۶/۴ درصد در سال جاری به ۱۴/9 درصد 
کاهش می یابد. رکورد ۱۴/۳ درصد در سال ۲۰۰7 تا ۲۰۰۸ ثبت شد و 
میانگین آن از اواسط دهه گذشته ۱9 درصد بود. این موضوع می تواند 
قیمت گندم را تا سال ۲۰۲۳ افزایش دهد و بر قیمت موادغذایی برای 
مصرف کنندگان در سطح جهانی تأثیر بگذارد و هزینه های باال را برای 
کشورهای واردکننده تضمین کند و البته خطرات بیشتر برای ذخایر 

گندم ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ ممکن است. 

آمادگی دیرالزور 
برای مقابله با وابستگان به امریکا

اهالی شمال استان دیرالزور سوریه برای مقابله با حمله شبه نظامیان 
عضو گروه نیروهای دموکراتیک سوریه به حال آماده باش درآمدند. 
چند روز پیش، ش��ماری از عناصر عضو گروه قس��د که مورد حمایت 
نظامیان اشغالگر امریکایی است، در حمله خمپاره ای در شمال دیرالزور 
کشته و زخمی شدند. روز یک شنبه، ش��بکه المیادین به نقل از منابع 
خود اعالم کرد که به دنبال حمله ش��به نظامیان عضو گروه نیروهای 
دموکراتیک سوریه موسوم به »قس��د« به چندین شهرک و روستا در 
شمال استان دیرالزور و دستگیری ش��ماری از غیرنظامیان، مردم در 
این مناطق به حال آماده باش درآمدند. این منابع گفتند: »پس از اینکه 
شبه نظامیان وابسته به امریکا ش��ماری از غیرنظامیان را در روستای 
برشم ربودند، اهالی شهرک البصیره مس��یر ورودی به این شهرک را 
مسدود کردند و یکی از پست های ایست و بازرسی این شبه نظامیان را 
در ورودی شهرک به آتش کشیدند. « این منابع تأکید کردند: »عناصر 
عضو گروه نیروهای دموکراتیک سوریه به طور گسترده در مناطقی از 
شمال دیرالزور مستقر شدند و هواپیماهای ائتالف بین المللی موسوم 
به ضد داعش به فرماندهی امریکا هم به منظور پشتیبانی از این عناصر 

به طور گسترده در آسمان این مناطق پرواز می کنند.«
امریکا به بهانه مبارزه با داعش، شبه نظامیان کرد را در شرق سوریه به 
خدمت گرفته است تا بتواند برنامه   های چپاول ثروت سوریه اعم از نفت 
و محصوالت کشاورزی و سربازگیری اجباری از بین شهروندان سوری 
برای پیوستن به گروه های تروریستی را هر چه بهتر پیگیری کند. در 
مارس گذشته باند   هایی از عناصر قسد با ایجاد منع آمد و شد در شهرک 
السوسه در شرق دیرالزور به شمار زیادی از خانه های آنجا حمله کردند 
و با ایجاد پست های بازرس��ی در داخل آنجا دهها نفر از غیرنظامیان را 

ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. 

اولین انتخابات بعد از انفجار مشکوک آگوست 2020

لبنان با »حزب اهلل« می ماند

نزدیک 4 میلیون لبنانی واجد ش�رایط دیروز 
برای تعیی�ن تکلی�ف 12۸ نماین�ده پارلمان 
لبنان، پای صندوق های رأی رفتند؛ انتخاباتی 
که بعد از انفجار مشکوک چهارم آگوست 2020 
بندر بیروت که لبنان را تا آس�تانه فروپاش�ی 
اقتصادی کش�ید، اولین انتخابات  به حساب 
می آید. پیش بینی     ه�ا این بود ک�ه گروه های 
موس�وم به 14 مارس، فروپاش�ی اقتصادی را 
پلی برای پیروزی خود کنند، ولی برآورد     ها این 
اس�ت که گروه های نزدیک به مقاومت، مانند 
س�ال 201۸ برنده رقابت بر س�ر صندوق های 

رأی خواهند بود. 

لبنانی     ها برای انتخاب ۱۲۸ نفر نماینده پارلمان 
روز یک     ش��نبه به پای صندوق های رأی رفتند. 
این س��ومین مرحل��ه انتخابات لبنان اس��ت که 
ح��دود ۴میلیون م��رد و زن لبنانی با ۲۱ س��ال 
تمام، چه مقیم لبنان باشند و چه نباشند، واجد 
شرایط شرکت کردن در آن هستند. در این دوره 
از انتخابات پارلمان��ی، 7۱۸ نامزد در قالب ۱۰۳ 
لیس��ت با یکدیگر رقابت می کنند ک��ه از لحاظ 
تع��داد حضور ۱۱۸ نام��زد زنان، ی��ک رکورد به 
حساب می آید. در انتخابات قبلی که سال ۲۰۱۸ 
برگزار شد، جریان ۸ مارس که نزدیک به حزب اهلل 
است، با7۲ کرسی از مجموع ۱۲۸ کرسی اکثریت 
را به دس��ت گرفت، ائتالفی که از احزاب جریان 
ملی آزاد، المرده، اتحادی��ه انقالبی ارمنی، حزب 

دموکرات لبنان، حزب ناس��یونال سوسیالیست 
سوری و جنبش امل تشکیل شده است. 

 بی انگیزگی در سایه فساد و فروپاشی
فرماندهی ارتش لبنان       شنبه شب، ساعاتی قبل 
انتخابات در بیانیه ای اعالم کرد بیش از 7۵هزار 
نفر از نیروهای ارتش و یگان های آن برای حفظ 
امنی��ت در انتخابات در مناطق مختلف کش��ور 
مستقر شده اند؛ شماری که نشان دهنده نگرانی 
جدی از وقوع ناامنی های انتخاباتی است. با این 
حال، مس��ئله مهم تر ب��رای لبنانی ها، وضعیت 
اقتصادی اس��ت که به خصوص طی نزدیک به 
دو سال گذشته، گریبانگیر آنها شده است. پول 
لبنان از س��ال ۲۰۱9 به این طرف، بیش از 9۰ 
درصد ارزش خود را از دس��ت داده، لبنانی     ها از 
فساد سیاستمداران به س��توه آمده اند و توانایی 
دولت برای ارائ��ه خدمات اساس��ی مانند برق، 
س��وخت و دارو به دلیل کاهش ذخایر ارزی در 
بانک مرکزی کاهش یافته است. بر اساس گزارش 
ایندیپندنت فارسی، اولیویه دی شوتر، گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در امور فقر شدید و حقوق بشر، 
در گزارش��ی که چند روز قبل ، پس از بازدید از 
لبنان منتشر کرده، گفته اس��ت: » امروز کشور 
با  عنوان یک »دولت در حال شکست« ایستاده 
اس��ت. « انتظار دولت ه��ای غربی و عربس��تان 
این بود که انفجار ماه آگوس��ت س��ال ۲۰۲۰ و 
اوضاع نابس��امان اقتصادی بعد از آن، ش��رایط 
لبنان را به س��متی س��وق بدهد که جریان ۱۴ 

مارس قادر ش��ود، نتیجه انتخاب��ات را برخالف 
س��ال ۲۰۱۸ به نفع خود رقم بزند ولی فس��اد 
گسترده سیاستمداران جریان غربگرا، لبنانی     ها 
به سمت رأی دوباره به نفع حزب اهلل و متحدین 
سوق داده است. در حالی که اولیویه دی شوتر، 
گزارشگر ویژه س��ازمان ملل گفته که »بسیاری 
از م��ردم می گویند که از طبقه سیاس��ی حاکم 
خسته شده اند، اما جایگزینی پیدا نمی کنند«، 
بدبینی به سیاس��تمداران غربگرای لبنان حتی 
از سال ۲۰۱۸ نیز بیش��تر است. سمیر فهد یک 
معلم مدرس��ه که در آم��د ۳۴۰۰ دالر در ماه او 
حاال معادل ۲۰۰ دالر ارزش دارد به ایندیپندنت 
می گوید: »به چه کس��ی رأی بدهم؟ کسانی که 
پول مرا دزدیدند، کشور را غارت کردند و بیروت 
را منفجر کردند یا آن کس��ی ک��ه نمی تواند در 
مورد چیزی توافق کند؟« تحت چنین شرایطی، 
پیش بینی     ها حاکی از این اس��ت که حزب اهلل و 
متحدان بتوانند در وضعیت اختالف عمیق بین 
گروه های ۱۴ مارس و همچنین خارج شدن سعد 
حریری از صحنه سیاسی، موازنه انتخابات سال 
۲۰۱۸ را حفظ کنند یا حتی آرایی بیشتر از آن 
سال به دست بیاورند. »رضوان الذیب« تحلیلگر 
سیاسی و سردبیر روزنامه الدیار لبنان با اشاره به 
نظرسنجی های انتخاباتی انجام شده می گوید: » 
نتایج نظرسنجی      ها حاکی از پیشتازی حزب اهلل و 
هم پیمانان آن در انتخابات پیش رو است. من بر 
این باور هستم که حزب اهلل در انتخابات پیشین 

۳7۰ ه��زار رأی ب��ه دس��ت آورد و در انتخابات 
کنونی این رقم به ۵۰۰ هزار عدد خواهد رسید. 
« به گفته این تحلیلگر لبنانی، »این همان چیزی 
است که عربستان و امریکا را نگران کرده است. 
پیروزی ح��زب اهلل و هم پیمانان آن در انتخابات 
کنونی تمامی ادعاهای خارجی را مبنی بر اینکه 
بحران های لبن��ان به خاطر وج��ود حزب اهلل و 
س��الح آن و دخالت های ایران اس��ت، نقش بر 
آب خواهد کرد. « حس��ن عابدینی هم به ایسنا 
می گوید: »براساس برآورد     هایی که به عمل آمده 
اکنون انسجام میان نیروهای وابسته به ۸مارس 
یعن��ی مقاومت بس��یار خوب اس��ت و احتمال 
پیروزی این جناح وجود دارد گرچه در دور قبل 
۸مارسی      ها و نیروهای مقاومت با اکثریت قاطع به 

پیروزی های بزرگی در مجلس رسیدند.«
 تغییر میلیمتری خواهد بود

مشیل عون، رئیس جمهور لبنان دیروز خواستار 
مشارکت گس��ترده در انتخابات پارلمانی لبنان 
ش��د و گفت:»ش��هروندان نمی توانن��د در مورد 
موضوع مهمی مانند انتخابات بی طرف باش��ند.« 
 »بالل اللقیس « عضو ش��ورای مرکزی حزب اهلل 
نیز پیش بینی کرده که گروه های حامی مقاومت 
اکثریت آرا را در انتخابات پارلمانی کس��ب کنند. 
به رغم این پیش بینی بعید است لبنان به زودی 
از وضعیت اقتص��ادی که نتیجه همزمان فس��اد 
جریان های غربگرا و فشار دولت های غربی است، 
خارج شود. کارشناس��ان گفته اند لبنان می تواند 
حتی با ۲۰درصد هزینه واردات، گندم موردنیاز 
خود را از طریق کش��ت تأمین کند، مش��روط به 
اینکه اختالف نظر      ها درباره کشت یا واردات گندم 
و مشکل سوخت حل شود و با تشکیل دولت جدید 
ساختار اقتصادی مناسبی ش��کل بگیرد. چنین 
دیدگاهی، منعکس کننده واقعیتی است که بعید 
اس��ت به س��ادگی قابل حل و فصل کردن باشد، 
به خصوص که در صورت پیروز ش��دن جریان ۸ 
مارس، دولت های غربی خواهند کوشید شرایط 
اقتصادی لبنان را در وضعیت موجود حفظ کنند. 
حسن عابدینی در گفت وگو با ایسنا می گوید: »از 
لحاظ اقتصادی لبنان در معرض فروپاشی است و 
عامل اصلی این فروپاشی اقتصادی ۱۴ مارسی      ها 
هستند. لذا باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی 
می افتد. آیا یک بار می شود که از این منظر مردم 
لبنان چهره ای ملی گ��را را در قدرت ببینند که بر 
ش��ئونات مختلف حاکم ش��ود یا اینکه همچنان 
کشورهای غربی از جمله سفرای امریکا و انگلیس 
و سعودی تعیین کننده هستند.«  عدنان منصور، 
وزیر خارجه سابق لبنان نیز معتقد است: »به نظر 
من تغییر ریشه ای در روند پارلمانی لبنان ایجاد 
نخواهد ش��د و این تغییرات ۵ تا 7 درصد بیشتر 
نخواهد بود و بافت حزبی در مجلس لبنان به همان 
شکل باقی خواهد ماند، یعنی تشکالت یا گروه های 
سیاسی داخل پارلمان باقی خواهند ماند و یک یا 

دو کرسی کم و زیاد خواهد شد.«

حامد خبیری
  گزارش  یک

روزنامه های صهیونیستی:

خبرنگار فلسطینی را تک تیراندازان اسرائیلی کشتند 
رسانه های رژیم صهیونیس�تی در تازه     ترین 
اعترافات درباره ترور خبرنگار شهید شبکه 
خبری الجزیره اذعان کردند که وی با سالحی 
مجهز ب�ه دوربین تلس�کوپ دار ه�دف قرار 
گرفته است. در ش�رایطی که صهیونیست    ها 
می کوش�ند در تحقیقات در زمینه این ترور 
برای خود جایی باز کنند، گروه های فلسطینی 
بر مشارکت طرف های بین المللی تأکید دارند. 

هنوز خاطره وحشی گری نظامیان صهیونیست 
در مراس��م تش��ییع پیک��ر ش��یرین ابوعاقل��ه 
فراموش نش��ده که برگ دیگری از جنایت رژیم 
صهیونیستی افشا شد. دیروز هاآرتص بدون اینکه 
نام یک مقام صهیونیست را افشا کند، به نقل از 
وی نوشت که یکی از نظامیان این رژیم به سمت 
نقطه ای که ابوعاقله در آن قرار داشته تیراندازی 
کرده است. نظامی یاد شده هنگام تیراندازی در 
خودروی جیپ نشسته بوده و سالح وی مجهز به 
دوربین تلسکوپی بوده است. نظامی مذکور طی 
بازجویی گفته ابوعاقله را ندیده و نمی دانسته که 
به سمت وی شلیک می کند. یدیعوت آحارونوت 
دیگر رسانه صهیونیست    ها نوشت تحقیقات این 
رژیم نشان می دهد که شیرین ابوعاقله با گلوله 

تک تیرانداز اسرائیلی کشته شده است. 
 تالش برای گنجاندن صهیونیست    ها در 

روند تحقیقات
پیش از این اعترافات، آویخای ادرعی، سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیس��تی در ش��بکه اجتماعی 
توئیتر نوش��ته بود: »اسرائیل پیش��نهاد انجام 
تحقیق مشترک در خصوص شرایط قتل شیرین 
ابوعاقله را به طرف فلسطینی ارائه کرده است.« 
 پلیس رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد ک��ه تحقیقات��ی را درباره حمل��ه نیروهای 
ارتش این رژیم به تشییع کنندگان پیکر شیرین 
ابوعاقل��ه انجام خواه��د داد. البت��ه پلیس رژیم 
صهیونیستی در ادامه مدعی شد که نیروهایش 
در جریان مراسم مذکور با اقدامات خشونت آمیز 
تشییع کنندگان مواجه شده اند. در همین راستا، 
روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از منابعی در پلیس 

این رژیم اعالم کرد که مقامات بلندپایه پلیس به 
ش��دت از عومر بارلیو، وزیر امنیت داخلی دولت 
این رژیم به دلیل درخواست از پلیس برای انجام 
تحقیقات درباره حمله به تشییع کنندگان پیکر 
ابوعاقله خش��مگین هس��تند. این منابع تأیید 
کردند که بارلیو به جای حمایت از پلیس، آن را 
ناگزیر به تحقیق درباره حادثه مذکور کرد. منابع 
صهیونیس��ت مذکور مدعی ش��دند که برخورد 
پلیس این رژیم با تشییع کنندگان با پرتاب سنگ 
به سوی نیروهای رژیم اشغالگر آغاز شده است. 

 ترس از پرچم فلسطین
عیس��اوی فریج، وزیر همکاری ه��ای منطقه ای 
دولت رژیم صهیونیس��تی در سخنانی اقدامات 
نیروه��ای پلیس ای��ن رژیم در جریان مراس��م 
تش��ییع پیکر خبرنگار الجزیره و ضرب و ش��تم 
تش��ییع کنندگان را » فاجعه اخالق��ی « خوانده 
اس��ت. وی گفت: »این اقدام وجهه اس��رائیل را 
خراب ک��رد و من درک نمی کنم چ��را پلیس از 

پرچم های فلسطین می ترسد.«
همزمان با موضع گیری صهیونیست ها، مقامات 
فلس��طینی از طرف های بین المللی خواس��تند 
در تحقیقات درباره ش��هادت خبرنگار ش��بکه 

الجزیره مش��ارکت کنند. حس��ین الشیخ، عضو 
کمیته اجرایی س��ازمان آزادیبخش فلس��طین 
در صفحه کاربری خود در توئیتر نوش��ت: »ما از 
مشارکت تمامی طرف های بین المللی در انجام 
تحقیق در خصوص ترور شیرین ابوعاقله استقبال 
می کنیم.«  وی همچنین تأکی��د کرد، اقدامات 
نیروهای رژیم صهیونیس��تی در جریان مراسم 
تشییع پیکر شیرین ابوعاقله، موضع فلسطینیان 
را در مخالفت با مشارکت اسرائیل در تحقیقات 
مربوط به ترور این خبرنگار شبکه الجزیره تقویت 
می کند. همچنین، چند س��ازمان فلسطینی و 
بین المللی شکایتی را در دیوان کیفری بین الملل 
علیه حمالت برنامه ریزی شده رژیم صهیونیستی 
به خبرنگاران فلس��طینی ارائه کرده و محاکمه 
عامالن این جنایات را خواس��تار ش��دند. مرکز 
بین المللی عدالت برای فلس��طینی     ها همراه با 
جمعیت وکال و نمایندگانی از اتحادیه بین المللی 
خبرن��گاران و اتحادیه خبرنگاران فلس��طینی، 
ش��کایتی را درباره حمالت برنامه ریزی ش��ده 
رژیم صهیونیس��تی علیه خبرنگاران فلسطینی 
برای ارائه به دیوان بین الملل��ی کیفری تنظیم 
کردند. طیب علی، مدیر مرکز بین المللی عدالت 

برای فلس��طینی     ها در این کنفرانس اظهار کرد: 
»مطبوعات آزاد اساس دموکراسی است و هدف 
قرار دادن خبرنگاران در مناطق درگیری در هر 
نقطه ای از جهان اقدامی غیرقابل قبول اس��ت و 
باید برای کسانی که سعی در پنهان کردن جرائم 
و نقض های شان در مورد حقوق خبرنگاران دارند، 
پیامدهای سنگینی داشته باش��د.«  طیب علی 
گفت: »در پنجم فوری��ه ۲۰۲۱ مرکز مقدماتی 
دیوان کیف��ری بین الملل تأیید ک��رد که درباره 
وضعیت غزه، کران��ه باختری و قدس اش��غالی 

صالحیت قضایی دارد.«
 جنایتی در حد جنایت جنگی

مدیر مرکز بین المللی عدالت برای فلسطینی     ها 
ادامه داد: »هیچ زمانی مهم تر از االن برای دیوان 
کیفری بین الملل و جامعه جهانی نیست که به 
کش��ور    هایی که منافع خاص خود را با جنایات 
جنگی تقویت می کنند، این پیام آشکار را بدهد 
که هرگ��ز از مجازات در ام��ان نخواهند بود و به 
س��رعت از آنها بابت تخلفات ش��ان حسابرسی 
خواهد شد. « محمد الشاللده، وزیر دادگستری 
فلسطین دیروز به ش��بکه خبری الجزیره گفت: 
»قتل ابوعاقله به سطح جنایت جنگی می رسد. 
قت��ل وی، عم��دی و غیرقانون��ی بود ت��ا رژیم 
صهیونیستی بتواند حقیقت را پنهان کند. « وی 
با بی��ان اینکه پرونده تحقیقات برای مش��خص 
ش��دن عامل تیراندازی در حال تکمیل اس��ت، 
افزود: »تیری که به شیرین اصابت کرد، از سمت 
نظامیان اسرائیلی شلیک ش��ده بود «. این وزیر 
فلسطینی با اشاره به اینکه جواب کالبدشکافی 
ابوعاقله به زودی حاضر خواهد شد، خاطرنشان 
کرد، باید مسئوالن صهیونیس��ت بازخواست و 
مجازات ش��وند و تأکید کرد: »ما از تشکیل هر 
کمیته تحقیق بین الملل��ی حمایت می کنیم و 
باید مکانیزم های تعقیب و بازخواس��ت تدوین 
ش��ود. پرونده تکمیلی را به دادگاه الهه ارسال 
خواهیم کرد. اگر اسرائیل مورد بازخواست قرار 
نگیرد، قانون جنگل حکمفرما خواهد شد. باید 
یک مرجع حقوقی نیز لحاظ ش��ود، چه از سوی 

شورای امنیت یا مجمع عمومی.«


