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  گزارش  2

نژاد پرستی در تار و پود جامعه امریکا
روز شنبه، در پارکینگ یک خواربارفروشی محلی در بوفالو نیویورک، یک 
 جوان 18 س��اله مس��لح به یک تفنگ تهاجمی نیمه اتوماتیک که حرف

»اN « بر روی مگسک دید جلویش حک شده بود، شروع به تیراندازی کرد. 
گلوله    ها در هوا پخش شد و بعدازظهر 80 درجه  فارنهایت گرم بهاری بوفالو 
را درنوردید. این نوجوان که بعداً پلیس شناسایی اش کرد، لباس های استتار 
نظامی به تن داشت و برای عکسبرداری از جنایت خونین خودش دوربینی 
به بدنش وصل کرده بود. وقتی تیراندازی او متوقف شد، 13 نفر گلوله خورده 
بودند که 10 نفرشان کشته شدند. 11 نفر از کس��انی که گلوله خوردند، 
سیاهپوس��ت بودند. پلیس مرد مس��لح را هنگام خروج از خواربارفروشی 

دستگیر کرد و تا اواخر      شنبه شب به اتهام کشتار درجه یک محاکمه شد. 
گفته می ش��ود که تیرانداز یک » مانیفست « 180 صفحه ای منتشر کرده 
که در آن از اعتقادات برتری طلبانه سفیدپوس��تان س��خن گفته است. او 
در متن مملو از نفرتش، مهاجران و سیاهپوستان را به عنوان »جانشین« 
سفیدپوستان محکوم کرده است. این تصور که سفیدپوستان در حال اشغال 
کردن جای سفیدان هستند، اخیراً از حاشیه سیاست افراط گرایان راست به 
جریان اصلی سیاست حزب جمهوریخواه منتقل شده است. تاکر کارلسون، 
چهره شاخص فاکس نیوز به محبوب شدن این ایدئولوژی کمک کرده است. 
لفاظی های حزب جمهوریخواه، که مصرانه ورود مهاجران به مرزهای جنوبی 

را یک » تهاجم « توصیف می کند هم به این روند کمک کرده است. 
تیرانداز نژادپرس��ت بوفالو، حمله ش��رورانه خود را این طور منطقی جلوه 
داده که توطئه ای بزرگ و ترسناک برای جایگزین کردن سفیدپوستان با 
سیاهپوستان جریان دارد. مانیفست او مملو از الگوهای رفتاری نژادپرستانه 

در مورد سیاهپوستان امریکایی است. 
به نظر می رسد که او سعی دارد عمل وحشیانه خودش را زیر پوشش نوعی 
پیچیدگی فکری توجیه کند اما پس��ت های پرتناقض این تیرانداز، پر از 
کلیش��ه های معمولی و پیش پاافتاده در مورد سیاهپوستان است که آنها 
را از نظر ژنتیکی پست تر و مس��تعد جنایت توصیف می کند. تیرانداز ادعا 
می کند از همان برتری گرای سفیدپوس��تی الهام گرفته که 51 نمازگزار 
را در سال 2019 در مسجدی در کرایس��ت چرچ نیوزیلند به قتل رساند. 
تیرانداز کرایست چرچ نیز از کشتار خودش فیلمبرداری می کرد و از خود 
چندین صفحه مانیفست به جا گذاشته بود. اما با وجود تمام الهامات ادعایی 
تیرانداز بوفالو از قتل عام کرایست چرچ، به نظر می رسد که اقدامات او عمدتاً 
در عقده هایی ریشه دارد که مربوط به داخل امریکا است. او با جست وجوی 
کد پستی ، به دنبال جایی گشته که بیشترین جمعیت سیاهپوست در آنجا 

بوده اند، طوری که »تا حد امکان سیاهپوستان بیشتری را بکشد.«
تیراندازی های دس��ته جمعی که زمانی ش��گفت انگیز و قابل توجه بود، با 
پس زمینه زندگی در امریکا آمیخته شده است. از ماه ژانویه، امسال، تقریباً 
200 تیراندازی با حداقل چهار قربانی در هر تیراندازی اتفاق افتاده است. 
گزارش آژانس دولتی امریکا  نشان می دهد که از سال 2019 تا 2020، نرخ 
کلی قتل با سالح گرم نزدیک به 35 درصد افزایش یافته است. قتل عام بوفالو 
نه تنها به دلیل تعداد کشته شدگان بلکه به دلیل ماهیت سیاسی این حمله 
برجسته اس��ت. این را باید در چارچوب عادی سازی فزاینده نژادپرستی و 
خشونت سیاسی در ایاالت متحده نگریس��ت. اگر دیلن روف، نژادپرست 
سفیدپوست که در ژوئن 2015 ، 9 نفر از اعضای سیاهپوست را در کلیسای 
اسقفی متدیست آفریقایی امانوئل به قتل رساند، به جشن تولد نژادپرستی 
در اوج ریاست جمهوری ترامپ منجر شد، تیرانداز بوفالو نمادی از اثرات 
دامنه دار آن است. »روف« که تیرانداز بوفالو در مانیفست خود از او به عنوان 
» مبارز آزادی « نام برده، خودش هم مانیفستی نوشته که مملو از ایده های 
آشفته است و جنایت علیه سیاهان را به زوال زندگی سفیدپوستان در ایاالت 

متحده پیوند می دهد.
تیرانداز بوفالو در مانیفس��ت خود می نویس��د: »سیاهپوس��تان برجسته 
ش��ده     ترین نژاد در ایاالت متحده و بسیاری از کش��ورهای غربی هستند 
ولی به رغ��م این وضع، می گویند که مظلوم     ترین هس��تند. ب��ه کدام نژاد 
دیگر تریلیون    ها دالر پول مالیات دهندگان سفید داده می شود تا به سمت 
موفقیت بروند ولی بعد از شکست خوردن، بازهم پول بیشتری می خواهند؟ 
کدام نژاد دیگر به طور فعال جوامع خود را مانند آنها نابود می کند؟ « این 
دیدگاه ها، شبیه نظرات ترامپ است که در تابستان 2019 در توئیتر درباره 
الیجا کامینگز، نماینده فقید کنگره امریکا از منطقه اکثراً سیاهپوس��ت 
بالتیمور نوشت: » چرا این همه پول به منطقه الیجا کامینگز ارسال می شود؟ 
این بد    ترین و خطرناک     ترین منطقه در سراس��ر ایاالت متحده است. هیچ 
انسانی دوس��ت ندارد آنجا زندگی کند. این همه پول کجا می رود؟ چقدر 

دزدیده شده است؟ «
چندین دهه است که زندگی سیاهان به یک کاالی قابل عرضه بدل شده 
است. بوفالو، یکی از فقیر    ترین شهرهای کشور است و فقر هم در محله    هایی 
متمرکز شده که بیشترین جمعیت سیاهپوست در آن زندگی می کنند. 
نژادپرستی در بوفالو فقط به شکل برتری طلبی سفیدپوست نوجوانی ظاهر 
نشده که سیاهپوستان را در یک فروشگاه مواد غذایی به قتل می رساند، بلکه 
در سیاست     هایی مشهود است که تشویق به سرمایه گذاری نکردن در مدارس 
دولتی می کنند که  دانش آموزان سیاه پوست در آن درس می خوانند؛ در 
ناکامی در توسعه سیاس��ت های مربوط به مس��کن مقرون به صرفه دیده 
می شود و همچنین در تحمیل مستمر هزینه     ها و جریمه     هایی معلوم است 

که به طور نامتناسبی بر ساکنان سیاهپوست تأثیر می گذارد. 
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 رضایت از بایدن باز هم کاهش یافت
نتایج نظرس��نجی جدیدی نش��ان می دهد که میزان رضایت عمومی 
از رئیس جمهور امری��کا به 39 درصد کاهش یافت��ه و این پایین     ترین 
رقم از زمان روی کار آمدن او به شمار می رود. به گزارش ایسنا، نتایج 
نظرسنجی ان بی سی  نیوز نشان می دهد، 5۶ درصد از پاسخ دهندگان 
گفته اند که از سیاست های این دولت به طور کلی رضایت ندارند. اکثر 
ش��رکت کنندگان )۷5 درصد( گفتند که این کش��ور دارد در مس��یر 
اشتباهی حرکت می کند. از س��پتامبر 2021، میزان رضایت شغلی از 

جو بایدن بین ۴0 تا ۴3 درصد بوده است. 
-----------------------------------------------------

 تداوم اعتراضات ارمنستان با تظاهرات خودرویی 
مخالفان ارمنس��تانی روز دو    ش��نبه بار دیگر در اعت��راض به نیکول 
پاشینیان، نخس��ت وزیر این کش��ور و دولت او در ایروان تظاهرات 
کردند. پلیس ارمنستان نیز با حمله به تظاهرات خودرویی در ایروان، 
21 معترض را که خواستار اس��تعفای نخست وزیر بودند بازداشت و 
خودروهای آنان را توقیف کرد. »اس��پوتنیک « به نقل از این شبکه 
نوشت: »مش��خص ش��ده اس��ت که اعتراضات از حومه ایروان آغاز 
شد. پنج ستون خودرو به آرامی به سمت مرکز شهر حرکت کردند. 
مخالفان پاشینیان چند روز است چنین تظاهرات خودرویی برگزار 
می کنند.«  ش��بکه اینترنتی »پارا« گزارش داد که مخالفان خواهان 
استعفای پاشینیان از نخس��ت وزیری، باز هم در ایروان تظاهرات و 

تجمع خودرویی برگزار کردند. 
-----------------------------------------------------

 آغاز رزمایش هوایی مشترک عمان و امریکا
نیروهای هوای��ی عمان و امری��کا رزمایش مش��ترکی را تحت عنوان 
»االختبار الدقیق « )آزمون دقیق( از روز یک شنبه آغاز کردند و تا روز 
19 می )29 اردیبهش��ت( ادامه خواهد داش��ت. هدف از برگزاری این 
رزمایش آمادگی و ارتقای توان نیروهای عمانی عنوان شده و تمرینات 
مختلف از جمله اجرای تمرینات در فضاهای فرضی متناسب با نقش 
یگان های هوایی و مأموریت های آن را شامل می شود. خبرگزاری عمان 
گزارش کرد که هدف از این تمرینات، ارتقای س��طح آمادگی نیروی 
هوایی عمان متناس��ب با اهداف عملیاتی این نیروهاس��ت. در مراسم 
آغاز این رزمایش نیز سرتیپ خلبان»خالد بن محمد العبری « مدیرکل 
عملیات نیروی هوایی عمان، »لیزلی تسو « س��فیر امریکا در عمان و 

شماری از افسران نیروی هوایی امریکا حضور داشتند. 
-----------------------------------------------------

  اعتراضات هزاران تونسی علیه سیاست های قیس سعید
هزاران تونس��ی به دع��وت جنبش » ش��هروندان مخال��ف کودتا « 
)ابتکارعمل مردم��ی( و جبهه نج��ات ملی )ش��امل چندین حزب 
سیاسی( مقابل ساختمان تئاتر ش��هر در پایتخت این کشور تجمع 
کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکی��ه، این تجمع همزمان با 
حضور گسترده نیروهای امنیتی تونس در خیابان اصلی پایتخت این 
کشور و ورودی های نزدیک آن و بازرسی تمامی عابران پیاده برگزار 
شد و معترضان تونسی ش��عار    هایی علیه قیس سعید، رئیس جمهور 
کشورشان سر دادند. همچنین معترضان با قرائت فاتحه برای شیرین 
ابوعاقله، خبرنگار فلس��طینی که چهار    شنبه به ضرب گلوله سربازان 
ارتش رژیم صهیونیستی در ش��مال کرانه باختری به شهادت رسید، 
برای ادای احترام به روح او یک دقیقه سکوت کردند. در حاشیه این 
تجمع نیز الس��ید فرجانی، از رهبران این جنب��ش اظهار کرد: کودتا 
باید خودش و دنباله هایش کن��ار بروند، از زمان » کودتا « تونس هیچ 
خیری ندیده و مشکل امروز مردم تهیه آرد و روغن و دریافت به موقع 

حقوقشان شده است. 

ریابکوف: با عضویت سوئد و فنالند
 در ناتو کنار نمی آییم

معاون وزی�ر امور خارجه روس�یه گفته که کس�ی فک�ر نکند که 
مس�کو به س�ادگی ب�ا عضوی�ت فنالن�د و س�وئد در نات�و کنار 
می آید. رئیس کمیس�یون امنیتی و دفاعی ش�ورای فدراس�یون 
روس�یه ه�م از تقوی�ت خط�وط م�رزی ب�ا فنالن�د خب�ر داد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف، 
دیروز گفت: »آنها )اعضای ناتو( نباید دچار این توهم ش��وند که ما به 
س��ادگی این را تحمل می کنیم. این )عضویت فنالند و سوئد در ناتو( 
به معنای افزایش سطح کلی تنش نظامی بوده و قابل پیش بینی بودن 
این منطقه را کاهش می دهد. حیف است که در تصمیم گیری درباره 
وضعیت فعلی، عقل س��لیم قربانی بعضی ایده های خیالی شود. « این 
س��خنان ریابکوف در واکنش به تصمیم روز یک    شنبه ابراز شده است. 
عصر یک    شنبه حزب حاکم سوسیال دموکرات سوئد اعالم کرد که این 
کشور به طور رسمی تصمیم گرفته که برای عضویت در ناتو درخواست 
بدهد. چند س��اعت پیش از آن نیز رئیس جمهور و دولت فنالند اعالم 
کردند که این کشور قصد دارد برای عضویت در ناتو درخواست دهد تا 
راه را برای گسترش ائتالف نظامی 30 کشور غربی در بحبوحه عملیات 
نظامی ویژه روسیه در اوکراین و در میانه هشدارهای مسکو، هموار کند. 
ریابکوف افزود: واکنش مسکو به عضویت کشورهای نوردیک در ناتو به 
اقدامات مشخص هلسینکی و استکهلم بستگی خواهد داشت. او گفت: 
این یک اشتباه جدی دیگر با عواقب گسترده است. این سطح کسانی 
است که امروز در کش��ورهای مربوطه تصمیم می گیرند. »دیمیتری 
پسکوف « سخنگوی ریاست جمهوری روس��یه نیز ضمن ابراز نگرانی 
از این مسئله، گفت عضویت فنالند و س��وئد در ناتو، کمکی به امنیت 
آنها نمی کند. به گزارش»اسپوتنیک«، پسکوف طی نشست خبری در 
کرملین توضیح داد: »ما نگران تصمیم فنالند و سوئد برای پیوستن به 

ناتو هستیم و تحلیل عمیقی از پیامدهای آن انجام خواهیم داد«. 
وی همچنین افزود: »گس��ترش ناتو و عضویت این دو کش��ور در آن، 
به تقویت امنیت قاره اروپ��ا کمکی نخواهد ک��رد. « همچنین رئیس 
کمیسیون امنیتی و دفاعی شورای فدراسیون روسیه از تقویت خطوط 
مرزی با فنالند خبر داد. »ویکتور بونداروف « رئیس کمیسیون امنیتی 
و دفاعی شورای فدراسیون )مجلس سنا( روسیه یک    شنبه شب گفت 
که در صورت پیوس��تن فنالند به ناتو، روس��یه با اعزام نظامیان خود 
به مرز، این مناط��ق را تقویت خواهد کرد. با ای��ن حال، »جان کربی« 
سخنگوی وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( در مصاحبه با شبکه بی بی سی 
مواضع روسیه در مخالفت با الحاق احتمالی سوئد و فنالند به ناتو را رد 
کرد. سخنگوی پنتاگون گفته که ایاالت متحده آماده است در صورت 
لزوم از س��وئد و فنالند نامزدهای عضویت در ناتو حمایت نظامی کند. 
وی همچنین تأکید کرد که عضویت یا نپیوس��تن کشور    ها به ناتو، به 
مسکو مربوط نیس��ت. جان کربی هشدارهای روس��یه علیه عضویت 
فنالند و س��وئد در ناتو را »نگران کننده « خواند و افزود: »این موضوع 
مربوط به روسیه نیست که تصمیم بگیرد فنالند و سوئد متحد )عضو( 
ناتو ش��وند یا خیر، این به مردم فنالند و سوئد بستگی دارد«. خبرنگار 
بی بی سی از این مقام امریکایی سؤال کرد که در صورت حمله روسیه 
به فنالند و سوئد ایاالت متحده نظامیان خودش را برای دفاع از این دو 
کشور اعزام خواهد کرد. سخنگوی پنتاگون در ابتدا اینطور جواب داد 
که نمی خواهد درباره یک سناریوی فرضی گمانه زنی کند. جان کربی 
البته در پاسخ به این سؤال تأکید کرد، هم فنالند و هم سوئد نیروهای 
مسلح بسیار مدرنی دارند و نیروهای ایاالت متحده از همکاری با آنها 
خوشحال هستند. روابط نزدیک بین ایاالت متحده و این دو کشور به 

واشنگتن اجازه می دهد تا از آنها حمایت نظامی کند. 

هشدار زیست محیطی خطیب زاده درباره استیفای حق آبه ایران 

وادارمان نکنید معاهده 1351 را به داوری بین المللی ببریم

ترجمه:حامدخبيری

سخنگوی وزارت    گزارش  یک
خارجه، دیروز از 
یک طرف ترکیه را به هم�کاری در زمینه حل 
مسائل پیش آمده زیست محیطی فراخواند و از 
س�وی دیگر با اش�اره ب�ه بنده�ای داوری در 
عهدنام�ه ای که 50 س�ال پیش می�ان ایران و 
افغانستان نهایی شده، ابراز امیدواری کرد که 
مس�ئله بهره مندی از حق آب�ه رود هیرمند به 
گونه ای حل شود که ایران ناچار به استفاده از 

بندهای داوری نشود. 

مدتی است که با شدت گرفتن پیامدهای تخریب 
محیط زیس��ت در منطقه غرب آس��یا و تشدید 
خشکسالی، نگاه     ها بیش از پیش متوجه عملکرد 
دستگاه دیپلماسی در ارتباط با وظایف کشورهای 
همسایه ش��ده اس��ت. در این بین، سیاست های 
ترکیه به دلیل پیگیری مصرانه پروژه سدس��ازی 
گاپ و موضع افغانس��تان هم درباره حق آبه رود 
هیرمند در نوک پیکان منتقدان ق��رار دارند. در 
نشست هفتگی س��عید خطیب زاده که خبرنگار 
»جوان« هم در آن حضور داشت، این دو موضوع 
به طور خاص مورد توجه خبرن��گاران بود. هفته 
گذشته تانژو بیلگیچ، همتای ترکیه ای خطیب زاده 
باالخره به م��وج انتقاد    ها از سیاس��ت های آنکارا 
واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه ای کتبی ضمن 

رد نقش سد    های  ترکیه در ایجاد طوفان های شن 
و گرد و غبار تأکید کرد: »طوفان های شن و گرد 
و غبار در ترکیه و ایران، گرد و غبار بیابانی اس��ت 
که از آفریقا و خاورمیانه می آید که دو منبع مهم 
گرد و غب��ار در جهان هس��تند. در واقع، تخریب 
زمی��ن، جنگل زدایی، بیابان زایی و خشکس��الی 
ناش��ی از تغییرات آب و هوایی نیز باعث افزایش 
این طوفان     ها می ش��ود.«  در بیانیه بیلگیچ آمده 
است: »رویکرد دولت ایران در مقصر دانستن ترکیه 
در حوادث طبیعی رویکردی واقع بینانه نیس��ت. 
برای جلوگیری از طوفان های ش��ن و گرد و غبار 
و کاهش اثرات منفی آن، هر کشوری باید ابتدا به 
وظیفه خود عمل کند و در جهت استفاده پایدار از 
منابع آب و خاک اقدامات الزم را انجام دهد. دیروز 
خطیب زاده در پاس��خ به بیلگیچ آنکارا را به جای 
فرافکنی، به هم��کاری فراخواند و گفت: »ما علم 
را به دانشمندان بسپریم و کمک کنیم به همدیگر 
که مشکالت زیس��ت محیطی و مشترک را حل 
کنیم. استقبال ترکیه را به فال نیک می گیرم. باید 
تالش کنیم قدم اجرایی برای منطقه درست کرده 
و مشترکاً مشکل آب، محیط زیستی و ریزگرد    ها 

را مرتفع کنیم.«
عالوه بر ترکیه، ایران در مرزهای شرقی هم باید 
مسئله بهره مندی از حق آبه رود هیرمند را با هیئت 
حاکمه سرپرستی افغانستان حل کند. خطیب زاده 

پرسش��ی در این مورد را از دو جنبه حاکمیتی و 
محیط زیس��تی پاس��خ داد و گفت: »در موضوع 
آب از دو منظر می توانم پاسخ دهم یکی از منظر 
حاکمیتی است که به عنوان مسئول پاسخگویی 
در وزارت خارجه از این منظ��ر باید موضوع را باز 
کنم و بعد دیگر هم بعد توجه به ش��رایط اقلیمی 
منطقه غرب آسیاست که از فقدان استانداردهای 
زیست محیطی به خاطر سال      ها جنگ و خونریزی 
و شرایط اقلیمی خاص و فش��ار    هایی که بر منابع 
آش��کار و پنهان آب در این منطقه آمده اس��ت، 

رنج می برد.«
سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی ایران خاطرنشان 
کرد: »حتماً با آنهایی که با این حوزه آشنا هستند 
صحبت کنید. موضوع محیط زیس��ت موضوعی 
است که همه مش��ترکاً در این منطقه باید به آن 
توجه کنند. تیرماه میزبان وزرای محیط زیس��ت 
کشورهای منطقه در تهران هستیم و درباره موضوع 
آب، محیط زیست و ریزگرد    ها صحبت می کنیم. با 
برخی کشور    ها دارای معاهدات الزم االجرا هستیم 
از جمله آن کشور    ها افغانستان است. ما با دولت     ها 
معاهده نمی بندیم ما ب��ا هیئت های حاکمیتی و 
رژیم های کوتاه مدت  یا بلندمدت و با ساختارهای 
سیاسی دولتی معاهده نمی بندیم. حاکمیت     ها با 
هم توافق می کنند  یا معاه��دات دوجانبه را امضا 

می کنند.«

س��خنگوی وزارت خارج��ه با اش��اره ب��ه پیمان 
س��ال1351 بی��ن ته��ران و کاب��ل گف��ت: »در 
س��ال1351 معاهده الزم االجرایی بی��ن ایران و 
افغانس��تان امضا ش��د و این معاهده بند داوری و 
قسمت های الزم االجرا دارد. البته همواره تالش 
کردیم با همسایگان از مسیر دوجانبه جلو برویم. 
رجوع به مراجع ذی ربط یا بند    هایی که برای داوری 
حاکمیت در آنها گنجانده شده آخرین راه حل است 

و امیدواریم اساساً به آن سمت حرکت نکنیم.«
 تأیید تلویحی رکوردزدن

بخش دیگ��ری از نشس��ت س��خنگوی وزارت 
خارجه طبق روال هفته های گذشته به مسائل 
روند احیای برجام از جمله حواش��ی رسانه ای و 
سفرهای اخبر برخی مقامات به ایران اختصاص 
داشت. خطیب زاده به پرسش خبرنگار »جوان« 
درباره گزارشی از شبکه خبری بلومبرگ مبنی بر 
اینکه بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از تأسیسات هس��ته ای ایران رکورد زده است، 
بدون رد این گ��زارش گفت: »م��ا عضو پادمان 
و ان.پی.تی هس��تیم و در چارچ��وب مقررات و 
مراودات معمول بین ایران و آژانس در چارچوب 
تفوق فنی رفتار آژانس یعن��ی حفظ بی طرفی 
و عدم سیاس��ی کاری، همواره روابط نزدیکی با 
آژانس داشته ایم و در زمانی که اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی متوقف شد، در چارچوب پادمان 
مراودات خود را پیگی��ری کردیم. گزارش های 
آژانس باید منبع باش��د نه مطالب��ی که برخی 

رسانه     ها منتشر می کنند.«
 طرح ابتکارات خاص در سفر مورا

سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر انریکه مورا، 
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 
ایران گفت: »در سفر مورا به تهران مذاکرات بسیار 
جدی و معطوف به نتیجه و همراه با ابتکارات خاص 
از سوی ایران برگزار شد و او چند دور گفت وگوهای 
طوالنی با باقری داشت.«  وی بار دیگر با اشاره به 
بی عملی امریکایی    ها گفت: »برخی راه حل     هایی 
که پیشنهاد شد، قرار شد طرف امریکایی اگر پاسخ 
دهد در موقعیتی قرار بگیریم که همه طرف     ها به 
وین برگردند. اگر امروز امریکا تصمیم سیاسی خود 
را اعالم کند که ما هنوز دریافت نکردیم می توانیم 
گام مهمی در پیش��رفت مذاکرات برداریم. « این 
دیپلمات ارشد ایرانی وقفه در روند مذاکرات را رد 
کرد و گفت: » پیام     ها به صورت مس��تمر، هرچند 
پیام های ناخوش��ایندی دریافت شده باشد، رد و 
بدل شده است. سفر مورا به تهران برای این بود که 
حضوراً این رفت و برگشت     ها را تسریع کند و قباًل 
هم سفری به واشنگتن داشت.«  خطیب زاده یادآور 
شد: »معدود موضوعات، ولی بسیار با اهمیتی که 
باقی مانده، اگر حل شود می رویم که توافق را اعالم 
کنیم و شاید برخی مسائل و ادیتی مانده باشد که 

آنجا انجام شود.«

جشن خیابانی حزب اهلل از پیروزی بر امریکا و اسرائیل
نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی 
لبنان نشان می دهد حزب اهلل و متحدانش برای 
دومین دوره متوالی توانس�ته اند کرسی های 
بیشتری را کسب کنند؛ نتایجی که طرفداران 
مقاومت را به خیابان      ها کشاند تا این پیروزی 
را جش�ن بگیرند. رئی�س جری�ان آزاد ملی 
لبنان هم انتخابات پارلمانی را سرنوشت ساز 
توصیف کرد و گفت که یک نبرد رقابتی عادی 
نب�ود، بلکه نب�رد با امری�کا و اس�رائیل بود. 

حوزه های اخذ رأی انتخابات پارلمانی لبنان با پایان 
مهلت رأی گیری، روند شمارش آرا را آغاز کردند 
و به تدریج نتایج اولیه غیررسمی این انتخابات از 
دیروز منتشر ش��د. به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از وبگاه النشره، در این انتخابات 3 میلیون و 
9۶۷ هزار و 50۷ نفر مشارکت کردند که نسبت 
به انتخابات پارلمانی 2018 که 3 میلیون و ۷۴۶ 
ه��زار و ۴83 نفر در آن مش��ارکت ک��رده بودند، 
افزایش��ی 221 هزار نفری را نشان می دهد. بنابر 
اعالم وزارت کش��ور لبنان، میزان مش��ارکت در 
انتخابات پارلمانی 2022 به ۴1/0۴ درصد رسیده 
اس��ت. در این انتخابات ۷18 کاندیدا که در 103 
فهرس��ت انتخاباتی حضور داش��تند، مشارکت 
داشتند. براین اساس، نتایج اولیه انتخابات در حوزه 
بیروت، جبل، حوزه های ش��مال لبنان و بعلبک 
و هرمل بس��یار نزدیک بوده و رقابت نزدیک تری 
میان فهرست های انتخاباتی وجود داشته است. 
شبکه المنار تا لحظه تنظیم این خبر، گزارش داد: 
نتایج اولیه غیررس��می اعالم شده فهرست های 
انتخاباتی لبنان نشان می دهد در منطقه بعلبک و 
هرمل، فهرست جنبش امل و وفاداری به مقاومت 
9 کرسی از 10 کرسی این منطقه را به دست آورده 
است.  بر این اساس هواداران فهرست جنبش امل 
و وفاداری به مقاومت در منطقه بعلبک – هرمل 
به جشن و شادمانی پرداختند. روزنامه »النهار « 
لبنان روز دو      ش��نبه گزارش داد که صد      ها خودرو 
و موتورس��یکلت که پرچم های حزب اهلل و امل را 
در دست داشتند، در این حرکت جمعی شرکت 

کردند. 
ب��ه گ��زارش ش��بکه المن��ار، در ح��وزه نبطیه 
نماین��دگان فراکس��یون وفاداری ب��ه مقاومت 

توانس��ته اند اکثریت آرا را به دس��ت آوردند. به 
گزارش رویت��رز، انطوانت جعج��ع، رئیس دفتر 
رسانه ای حزب قوات اللبنانیه نیز در اظهارنظری 
گفته اس��ت که براس��اس نتایج اولیه انتخابات 
این حزب توانسته 20 کرسی پارلمان را به خود 
اختصاص دهد. حزب قوات اللبنانیه به ریاس��ت 
سمیر جعجع در انتخابات سال 2018 توانسته 
بود 15 کرسی به دس��ت آورد. همچنین رئیس 
فهرس��ت انتخاباتی جریان ملی آزاد به رهبری 
میش��ل عون، رئیس جمهور لبنان اعالم کرد که 
این حزب توانسته براساس نتایج اولیه شمارش 
آرا 1۶ کرسی را کسب کند. حزب جریان ملی آزاد 
در انتخابات سال 2018 توانسته بود 18 کرسی 
را به دست آورد. حوزه انتخابیه بیروت، پایتخت 
لبنان مهم  ترین ح��وزه انتخابی در این کش��ور 
اس��ت که تمامی احزاب و مذاهب در به دس��ت 
آوردن کرس��ی پارلمانی آن رقابت می کنند. در 
سامانه انتخاباتی شمارش آرا »حاج امین شری « 
نامزد حزب اهلل در بیروت در ص��در آرا قرار دارد. 
پارلمان لبنان 128 کرسی دارد که طبق قانون 
اساس��ی، 28 کرسی برای س��نی ها، 28 کرسی 
برای ش��یعیان، هشت کرس��ی برای دروزی ها، 
3۴ کرس��ی برای مارونی ها، 1۴ کرس��ی برای 
ارتدوکس ها، هشت کرس��ی برای کاتولیک ها، 

پنج کرسی برای ارمنیان، دو کرسی برای علوی       ها 
و یک کرس��ی ب��رای اقلیت های داخ��ل جامعه 

مسیحی اختصاص یافته است. 
این اولی��ن انتخابات پ��س از فروپاش��ی بزرگ 
اقتصادی لبنان اس��ت که از پ��س انفجار بزرگ 
در بندر بیروت در س��ال 2020 برگزار ش��د. با 
وجود پیروزی احتمالی ح��زب اهلل و متحدانش 
در انتخابات لبنان، اما رسانه های غربی مخالف 
مقاوم��ت از دیروز در اخباره��ای متعدد مدعی 
شدند که ارزیابی های اولیه از کاهش کرسی های 
حزب اهلل و متحدانش حکای��ت دارد. حزب اهلل و 
متحدانش در سال 2018 نیز توانستند بیشترین 
کرس��ی      ها را از آن خود کنند و به همین منظور 
عربس��تان س��عودی با همکاری امریکا و رژیم 
صهیونیس��تی تالش کردن��د از هم��ان ابتدا با 
بحران آفرینی اقتصادی در لبنان و ایجاد آشوب و 
ناامنی، حزب اهلل را عامل اصلی بی ثباتی سیاسی 
و اقتصادی در این کشور معرفی کنند اما همه این 
توطئه      ها ناکام ماند. عربستان سعودی که در کنار 
اسرائیل بزرگ ترین دش��من حزب اهلل به شمار 
م��ی رود، در هفته های اخیر ب��ار دیگر تحرکات 
خود را برای شکس��ت حزب اهلل در لبنان شروع 
کرده بود و با تزریق دالرهای نفتی سعی داشت 
مهره های خود را راهی پارلم��ان کند اما به نظر 

می رسد همه این طرح      ها با شکست مواجه شده 
است، چرا که لبنانی      ها هم به این باور رسیده اند 
که عامل اصلی بدبختی شان عربستان است که 
سیاس��یون لبنان را برای رسیدن به اهدافش به 

گروگان گرفته است. 
 نبرد با امریکا و اسرائیل

با توجه به اینکه جبه��ه عبری-عربی-غربی در 
س��ال های اخیر تالش کردند لبنان را به ورطه 
سقوط بکشانند مقامات این کش��ور، انتخابات 
فعلی را سرنوشت س��از می دانند. جبران باسیل، 
رئیس حزب التیار الوطن��ی الحر لبنان، نزدیک 
به ح��زب اهلل روز دوش��نبه ب��ا بی��ان اینکه این 
حزب در انتخاب��ات موفق ظاهر ش��ده و دارای 
یک فراکس��یون ب��زرگ پارلمان��ی خواهد بود، 
گفت: »مبارزه انتخاباتی در لبنان در واقع مبارزه 
با امریکا و اس��رائیل اس��ت.« به گزارش شبکه 
المیادین، جبران باس��یل طی نشس��ت خبری 
گفت: » پولی ک��ه در انتخابات خرج می ش��ود، 
منبع منطقه ای شناخته شده ای دارد که نشان 
می دهد که مبارزه داخلی لبنان در این س��طح 
است. « باسیل با تأکید بر اینکه انتخابات لبنان 
یک مبارزه و رقابت معمولی نبود، گفت: »التیار 
الوطنی از امروز در نبرد با احزاب القوات اللبنانیه، 
االش��تراکی، الکتائب، جنبش امل و دیگران به 
س��ر نمی برد، بلکه در نبردی بود که دس��ت کم 
از 1۷ اکتبر 2019 با ایاالت متحده، اس��رائیل و 
متحدان آنها آغاز شد.« وی در این زمینه با اشاره 
به اظهارات دیوید شنکر، معاون وزیر امور خارجه 
پیشین امریکا در امور خاور نزدیک، گفت:»دیوید 
ش��نکر اعتراف کرد که روند رویاروی��ی با من را 
به نحو مطل��وب مدیریت ک��رده و همچنین به 
س��قوط پروژه ای که ما را هدف قرار داد، اعتراف 
کرده است.« امریکا و رژیم صهیونیستی تالش 
می کنند به هر نحوی شده حزب اهلل را از قدرت در 
لبنان کنار بزنند و برنامه های مخرب خود را در 
این کشور به پیش ببرند اما حزب اهلل با همه توان 
در برابر دشمنان خارجی ایستاده و اجازه مانور 
به آنها نداده است. مقامات حزب اهلل با بیان اینکه 
امریکا و متحدانش عامل اصلی بی ثباتی در لبنان 
هستند، گفته اند پس از انتخابات به روش دیگری 

با دشمنان مقابله خواهد کرد. 

تل آویو به دنبال تبعید خانواده های
عامالن استشهادی به غزه

با افزایش عملیات استشهادی در سرزمین های اشغالی، نخست وزیر 
رژیم صهیونیس�تی دس�تور بررس�ی اقداماتی علی�ه نزدیکان 
مجریان استشهادی به منظور توقف این عملیات       ها را داده است. 
رادیو رژیم صهیونیستی روز دو      شنبه گزارش داد که نفتالی بنت، نخست وزیر 
این رژیم دس��تور داده امکات تخریب منازل فلسطینی های ساکن اراضی 
اش��غالی 19۴8 که اقدام به انجام عملیات استش��هادی می کنند، بررسی 
شود. بر اساس این گزارش، دیگر مورد تنبیهی که بنت دستور بررسی آن را 
داده تبعید خانواده های عامالن استشهادی ساکن کرانه باختری به نوار غزه 
است. رادیو رژیم صهیونیستی افزود، بنت اعالم کرده باید ابزارهای دیگری 
برای تضمین توقف موج عملیات های فعلی به کار گرفته شود. بر اساس این 
گزارش، این موضع بنت در پاسخ به مطالبه گیدعون ساعر، وزیر دادگستری 
رژیم صیونیستی اعالم شده است. هفته گذشته نیز رژیم صهیونیستی از 
ورود هزار و 100 نفر از اقوام و خویش��اوندان عامالن عملیات استشهادی 
در کرانه باختری به منظور دیدارهای خانوادگی، کار، درمان یا اقامه نماز در 
مسجداالقصی جلوگیری کرد. شبکه »کان « اعالم کرد، پس از عملیات های 
اخیر، سازمان امنیتی اسرائیل تصمیم به اعمال تنبیه علیه نزدیکان عامل این 
عملیات       ها و لغو مجوزهای کار آنها گرفت. در ادامه این گزارش آمده، تصمیم 
مذکور به صورت مشترک با »غسان علیان « هماهنگ کننده کابینه رژیم 
صهیونیستی در اراضی فلسطینی گرفته شده و این تنبیه های جمعی علیه 
بستگان درجه یک و 2 عامالن استشهادی اعمال شده است. اقدامات تل آویو 
علیه مجریان عملیات استشهادی درحالی است که صهیونیست      ها روزانه به 
کرانه باختری و قدس یورش می برند. طبق گزارش پایگاه خبری »فلسطین 
الیوم«، منابع محلی گزارش داده اند که دهها شهرک نشین تندرو صهیونیست 
دیروز در قالب چند گروه به درهای ورودی مختلف مسجداالقصی یورش 
بردند. حمالت این صهیونیس��ت       ها از در ورودی »مغاربه « آغاز شد و تا در 
ورودی »السلسله« ادامه پیدا کرد. آنها با شعار      ها و فعالیت های تحریک آمیز به 
مقابله با فلسطینیان مسلمان پرداختند و آیین های تلمودی ]تورات شفاهی[ 

را در صحن های مسجداالقصی، به ویژه در منطقه شرقی آن اجرا کردند. 


