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  گزارش  2

   پرونده

استعفای امریکایی – فرانسوی 
وزیر خارجه لبنان

وزی�ر ام�ور خارج�ه لبن�ان روز دو   ش�نبه اس�تعفای خ�ود 
را به نخس�ت وزیر کش�ورش تقدی�م کرد ک�ه موافق�ت وی را به 
دنب�ال داش�ت. یک�ی از روزنامه ه�ای ای�ن کش�ور ب�ا اش�اره 
به ش�رایط ملتهب کنونی لبن�ان، اس�تعفای وزیر خارج�ه را در 
نتیج�ه اعم�ال سیاس�ت های امری�کا و فرانس�ه دانس�ت. 
رسانه    ها روز یک   ش��نبه از احتمال اس��تعفای ناصیف حتی، وزیر امور 
خارجه لبنان خبر داده و اعالم کرده بودند که وی تا چند روز دیگر از این 
س��مت کناره گیری خواهد کرد. او روز دو   شنبه پس از اینکه استعفای 
خود را تقدیم حس��ان دیاب، نخست وزیر این کش��ور کرد، ساختمان 
نخست وزیری لبنان را ترک کرد. اطالعاتی که رسانه ای شده حاکی از 
آن است که حتی، علت استعفای خود را فقدان چشم انداز ملی و اراده 
سازنده برای انجام اصالحات مطلوب و مورد نظر جامعه جهانی عنوان 
کرده اس��ت. پس از تقدیم اس��تعفا، دیاب در این مورد با میشل عون، 
رئیس جمهور لبنان دیدار و مشورت کرد. دیاب در نهایت استعفای حتی 
را پذیرفت و رایزنی    ها برای تعیین جایگزین ناصیف حتی را آغاز کرد. 

روزنامه لبنانی االخبار روز یک   شنبه و پیش از اعالم رسمی استفعا، در 
تحلیل چرایی این اقدام، تصمیم امریکا برای س��رنگونی دولت کنونی 
لبنان و نیز فشار فرانسه را عامل استعفای احتمالی وزیر خارجه لبنان 
دانست و ضمن اشاره به برخی تالش های قبلی برای کنار زدن دولت 
دیاب، نوش��ت: »امروز بار دیگر در تالش هستند که دولت را سرنگون 
کنند اما این بار ضربه قوی تر است. ناصیف حتی پس از به ثمر رسیدن 
تالش    ها برای قانع کردن وی به استعفا، از پست خود استعفا خواهد کرد. 
این تالش    ها را سفیر پیشین لبنان به نیابت از امریکایی    ها به شکلی ویژه 
بر عهده دارد اما فشارهای اصلی از جانب فرانسه است، کشوری که از 
دیاب عصبانی است.«  شماری از رسانه های لبنانی نوشته اند که ناصیف 
حتی پیش تر به جریان ۱۴ مارس نزدیک بوده اما امروز به جبران باسیل، 

رئیس جریان آزاد ملی )متحد جریان ۸ مارس( نزدیک است. 
االخبار در گزارش خود با اش��اره به اینکه دیاب و باسیل می کوشند تا 
از میزان تأثیر استعفای ناصیف حتی به سرعت بکاهند نوشت که قرار 
است شربل وهبی مشاور پیشین رئیس جمهور لبنان جایگزین حتی 
ش��ود. خبر انتصاب وهبی به عنوان وزیر خارجه جدید لبنان عصر روز 

دو   شنبه رسانه ای شد. 
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 حکم نهایی ترور حریری، »حاال« پس از 13 سال 
دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان بعد 
از ۱3 سال تصمیم گرفته در این شرایط بحرانی لبنان، حکم نهایی ترور او 
را این جمعه به صورت غیابی اعالم کند. ادعا شده که چهار عضو حزب اهلل 
متهم هستند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دادگاه 
اواسط سال ۲۰۱۱ مدعی شد چهار تن از افراد وابسته به حزب اهلل لبنان 
در انفجار بمبی درون یک کامیون در کنار هتلی در نزدیکی یک خیابان 
ساحلی در بیروت دست داشته اند. حزب اهلل اتهامات را رد کرده و دادگاه 

را سیاسی می داند. 
-----------------------------------------------------

  نقش شرکت  مخابراتی عراق در ترور سردار سلیمانی
پایگاه خبری »شفق نیوز« به نقل از یک منبع آگاه اعالم کرد که کمیته 
تحقیق ویژه ترور »ابومهدی المهندس« نایب رئیس سازمان حشدالشعبی 
و سردار »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه جمهوری اسالمی 
ایران، اتهاماتی را درباره یکی از ش��رکت های مخابراتی در عراق مبنی بر 
دست داشتن در این ترور دریافت کرده است. به گزارش فارس، این منبع 
گفته که کمیته تحقیق مذکور اسناد و مدارکی را از سوی برخی فرماندهان 
حشدالشعبی دریافت کرده است که بر اساس آن یک شرکت تلفن همراه با 
دادن اطالعات تلفن همراه یکی از همراهان المهندس به فرماندهی ارتش 
امریکا در پایگاه ویکتوری در فرودگاه بغداد ، در ترور المهندس و سلیمانی 
و همراهان آنها دست داشته است. به گفته این منبع، بر اساس اطالعاتی 
که این کمیته دریافت کرده، فرماندهی امریکایی اطالعات کافی و الزم 
را از طریق همین خط تلفن درباره مکان حضور المهندس و دیدارش با 
سلیمانی دریافت و این امر به عملیات ترور این افراد کمک کرده است. این 

اطالعات در مرحله بررسی و تحقیق است. 
-----------------------------------------------------

 شهریور؛ جلسات استماع شکایت ایران از امریکا
سفارت جمهوری اس��المی ایران در هلند دیروز در توئیتی اعالم کرد: 
جلس��ات اس��تماع مربوط به صالحیت دیوان بین المللی دادگستری 
)ICJ( در خصوص پرونده شکایت حقوقی جمهوری اسالمی ایران علیه 
امریکا در قضیه نقض عهدنامه مودت ۱33۴ طی روزهای ۲۴ لغایت 3۰ 
ش��هریورماه برگزار خواهد ش��د.  دیوان بین المللی دادگستری مهرماه 
۱3۹۷ با بررسی درخواست قرار موقت ایران، امریکا را به رفع تحریم های 
اقالم انسان دوستانه، دارویی، کشاورزی و هوانوردی ملزم کرد و از طرفین 

خواست از اقدامی که مناقشه را تشدید کند، خودداری کنند. 
-----------------------------------------------------
 رزمایش مشترک نیروی دریایی و هوایی امریکا در دریای سیاه

نیروی دریایی و نیروی هوایی امریکا تمرین مشترکی را در دریای سیاه 
با ناوشکن راکتی یو اس اس پورتر )USS Porter( برگزار کردند. به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک دریاس��االر یوجین بلک، فرمانده ناوگان ششم 
گفت: انجام رزمایش مشترک با نیروی هوایی امریکا در اروپا در طول این 
مأموریت آموزشی به ما امکان انجام یک تمرین واقعی و به موقع را برای 

تقویت آمادگی کشور برای کار در منطقه دریای سیاه داد. 
-----------------------------------------------------

 کره شمالی حصارهای مرزی با چین را تقویت می کند
روزنامه دیلی ان.کی تصاویری ویدئویی دریافت کرده که نشان می دهد 
سربازان کره ش��مالی در حال قرار دادن و نصب حصارهای جدید در مرز 
با چین و با هدف تقویت کنترل مرزی برای جلوگیری از گسترش کرونا 
هس��تند. خبرگزاری دیلی ان.کی از قول منبعی در اس��تان یانگ گانگ 
کره شمالی گزارش کرد: اگرچه مقام های پیونگ یانگ اقدامات سختی را 
برای بستن مرز در پی شیوع ویروس کرونا انجام داده اند اما نقل و انتقال 
کاالهای قاچاق در مرز با چین ادامه دارد. نصب سیم خاردارهای بیشتر در 

مرز برای مقابله با این رفتار   ها از ژوئیه آغاز شده است. 
-----------------------------------------------------

 اذعان آلمان به ارسال سالح به ترکیه 
یک تحقی��ق پارلمانی ک��ه یکی از اعض��ای حزب » چپ « آلم��ان آن را 
درخواست کرده، نتیجه می گیرد که دولت برلین ارسال میلیون    ها یورو 
سالح به ترکیه را حتی پس از عملیات برون مرزی ترکیه در سوریه تأیید 
کرده است. به نوشته روزنامه دیلی صباح، از زمان آغاز عملیات ترکیه از ۹ 
اکتبر ۲۰۱۹ تا ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰ در سوریه، طی ۹ ماه و نیم دولت آلمان 
برای ارسال سالح به ارزش ۲5/۹میلیون یورو به ترکیه چراغ سبز نشان 
داد. اما بر اساس پاسخ ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد آلمان، هیچ سالح 

جنگی در میان این صادرات نبود. 
-----------------------------------------------------

 بوکوحرام 18 نفر را در کامرون کشت
اعضای گروه تروریس��تی بوکو حرام که مقر اصلی آنها مناطق شمال 
شرقی نیجریه است، به یک روستا در شمال کامرون حمله و ۱۸ نفر را 
کشتند و تعدادی دیگر را مجروح کردند. خبرگزاری آناتولی در گزارش 
خود نوشت: »بوکو حرام از سال ۲۰۰۹ شورش خونین خود را در شمال 
شرقی نیجریه آغاز کرد و بعدا دامنه قساوت های خود را به کشورهای 

همسایه شامل نیجر، چاد و کامرون گسترش داد.«

نتانیاهو برای فرار از اعتراضات
 به انتخابات متوسل می شود 

در پی گس�ترش دامن�ه اعتراض�ات در س�رزمین های اش�غالی 
علی�ه نخس�ت وزیر رژی�م صهیونیس�تی، نتانیاهو برای ف�رار از 
این وضعیت و منح�رف کردن اف�کار عمومی به دنب�ال برگزاری 
انتخابات زودهنگام پارلمانی است؛ انتخاباتی که در صورت اجرایی 
ش�دن، چهارمین دور آن در یک سال و نیم گذش�ته خواهد بود. 
بعد از گزارش     ه��ا مبنی بر تالش بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی برای دور زدن حزب آبی وسفید به ریاست بنی گانتس، 
وزیر جنگ این رژیم و کنار گذاشتن او از توافق کابینه چرخشی، اکنون 
گفته می ش��ود که حزب لیکود در حال آماده ش��دن ب��رای برگزاری 
انتخابات زودهنگام سراس��ری در فلس��طین اشغالی اس��ت. روزنامه 
معاریو، روز دو    شنبه به نقل از مقام های حزب لیکود به ریاست نتانیاهو، 
نوش��ت:»تداوم اختالف نظر حزب آبی  و س��فید با حزب لیکود بر سر 
الیحه بودجه، باعث ش��ده نتانیاهو جداً به فکر منحل کردن کابینه و 
برگزاری انتخابات زودهنگام بیفتد«. حزب لیکود بودجه ای یک ساله و 
با فراگیری کمتری را پیشنهاد داده اما حزب آبی وسفید تأکید می کند 
الیحه بودجه باید دو ساله و مطابق با توافقات کابینه تنظیم شود. مهلت 
نهایی برای تصویب طرح بودجه،  پانزدهم آگوس��ت اس��ت. به نوشته 
روزنامه عاروتص شوع، »بیش��تر اعضای حزب لیکود مخالف برگزاری 
چهارمین انتخابات سراس��ری در عرض یک س��ال و نیم در اسرائیل 
هستند اما از طرفی نمی توانند با نتانیاهو به عنوان رئیس حزب مخالفت 
کنند«. مقام های حزب لیکود به ای��ن روزنامه گفتند:»وضعیت هنوز 
متالطم نش��ده اما قطعاً نارضایتی     هایی داخل حزب وجود دارد. همه 
به صورت ناگهانی برای انتخابات آماده ش��ده اند. هر روز، صحبت های 
تازه ای درباره طرح های بیش��تر در کمیته مرکزی لیکود می شنویم«. 
بر این اس��اس، این منابع همچنین گفتند:»با افزایش هرچه بیش��تر 
احتمال برگزاری انتخابات سراس��ری زودهنگام در فلسطین اشغالی، 
تنش     ها داخل حزب لیکود نیز رو به افزایش گذاشته و اعضای پارلمانی 
این حزب در حال مقدمه چینی برای برگزاری انتخابات ریاست لیکود 
هستند«. این درحالی است که منابع نزدیک به گانتس خبر دادند که او 
نگران است که نتانیاهو برای کنار گذاشتن وی از کابینه، در ماه نوامبر 

انتخابات زودهنگام برگزار کند. 
تالش نتانیاهو برای برگزاری انتخابات زودهنگام درحالی است که در 
هفته های اخیر دهها هزار نفر در س��رزمین های اشغالی علیه نتانیاهو 
تظاهرات برگزار کرده و خواستار برکناری او از قدرت شده اند. نتانیاهو 
که به مدت ۱۲ سال مسند نخس��ت وزیری را در اختیار دارد، به خاطر 
پرونده های فس��ادی که گریبانگیرش ش��ده و اخیراً ش��یوع گسترده 
ویروس کرونا در سرزمین های اش��غالی، محبوبیتش به شدت کاهش 
یافته است. بنابراین، نتانیاهو تالش می کند با برگزاری انتخابات جدید، 
افکار عمومی را از توجه به مشکالت داخلی منحرف کرده و برای مدتی 
از این وضعیت ر    هایی یابد. نتانیاهو در روزهای اخیر اعتراضات را اقدامی 
علیه دموکراسی خوانده و برای مظلوم نمایی مدعی شده که عده ای قصد 
ترورش را دارند. ابعاد اعتراضات اخیر در سرزمین های اشغالی به حدی 
گسترده است که رسانه های صهیونیستی گزارش داده اند که یک مقام 
ارشد پلیس در جلسات محرمانه و پشت در های بسته اعتراف کرده است 
که اسرائیل در وضعیت آشوب اجتماعی قرار دارد. در صورت برگزاری 
انتخابات زودهنگام، چهارمی��ن انتخاباتی خواهد بود که در مدت یک 
سال و نیم برگزار می شود. کابینه ائتالفی فعلی که بین نتانیاهو و بنی 
گانتس تشکیل شده، شکننده اس��ت و اختالفات بین دو طرف روز به 

روز بیشتر می شود. 
 تظاهرات برون مرزی 

عالوه بر ساکنان سرزمین های اشغالی، اعتراضات ضد نتانیاهو به خارج 
از این منطقه نیز کشیده شده است. به نوشته روزنامه هاآرتص، تعدادی 
از اسرائیلی های س��اکن نیویورک، با تجمع در پارک میدان واشنگتن 
واقع در محله منتهن، علیه نتانیاهو ش��عار داده و خواستار استعفای او 
شدند. بر این اساس، اکثریت ش��رکت کنندگان در این تظاهرات ضد 
نتانیاهو، پالکارد    هایی با نوشته »نخست وزیر مجرم« در دست داشتند 
که کنایه ای است به سه پرونده فساد دولتی که پلیس و دادستانی رژیم 
صهیونیستی علیه او تشکیل داده است. روز جمعه نیز دهها نفر با تجمع 
در نزدیکی پل گلدن گیت، در شهر سانفرانسیسکو، خواستار استعفای 
نتانیاهو از نخست وزیری ش��ده بودند. در س��ال های اخیر نتانیاهو با 
سیاست های نسنجیده خود، به تشدید تنش    ها بین صهیونیست    ها و 
فلسطینی    ها دامن زده و همین مسئله نگرانی مقامات اسرائیلی را در 
پی داشته است که به شدت از بروز یک درگیری همه جانبه با گروه های 

فلسطینی واهمه دارند. 

تهدید سخنگوی طالبان 
تأخیر در آزادی 400 زندانی 

به  معنی جنگ با کابل است
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره برگزاری لویه جرگه 
مش�ورتی صلح برای تصمیم گی�ری آزادی 400 زندانی باقیمانده 
این گروه گفت که تأخیر در این روند به معنی ادامه جنگ اس�ت. 
سهیل ش��اهین دیروز در این مورد به طلوع نیوز گفت که این تصمیم 
دولت به زیان مردم افغانستان است و برخورد    ها درباره روند صلح باید 
صادقانه باشد. سخنگوی دفتر سیاس��ی طالبان پیش از این نیز گفته 
بود که این گروه فقط زمانی مستقیم با دولت وارد مذاکره می شود که 

زندانیان باقیمانده  طبق فهرست ارائه شده در قطر آزاد شوند. 
شاهین با متهم کردن کابل به مانع تراش��ی در روند صلح گفته بود که 
کابل همواره در این روند بهانه جویی می کند تا بتواند به نفع خود وقت 
بخرد و تأکید کرد که براساس توافقنامه قطر، امریکا باید برای آزادی 

زندانیان طالبان، دولت را تحت فشار قرار دهد. 
لویه جرگه مشورتی صلح جمعه )۱۷ مرداد( در کابل برگزار می شود تا 
درباره سرنوش��ت زندانیان طالبان تصمیم گیری شود. این نشست در 
شرایطی برگزار می شود که ادامه اختالف میان طالبان و دولت درباره 
آزادی زندانیان در حال تبدیل شدن به یک معضل است. از طرفی دولت 
حاضر نیس��ت که برخی زندانیان را به دلیل جرایم خطرناک آزاد کند 
و آن را به تصمیم لویه جرگه موکول کرده است از طرفی دیگر طالبان 
تأکید دارد که این افراد باید آزاد شوند. در سایه این اختالفات، دولت 
افغانستان همچنان بر تداوم صلح با طالبان تأکید دارد. صدیق صدیقی، 
س��خنگوی رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به س��ؤالی درباره تداوم 
آتش بس گفت: »ما به دنبال این مسئله هستیم و امیدواریم که طالبان 
خشونت را از سرنگیرد. اقدامات دولت کابل و گام     هایی که در راستای 
صلح برداشته باید از سوی طالبان هم ادامه یابد.«  فؤاد امان، سخنگوی 
وزارت دفاع افغانس��تان نیز از ادامه آتش بس یکجانبه با این گروه خبر 
داد و در این مورد به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی به آتش بس 
متعهد می مانند و مردم افغانستان خواستار ادامه آتش بس هستند و از 

طالبان نیز چنین توقعی دارند. 
برخی کارشناسان بر این باورند که رئیس جمهور افغانستان گفت وگو    ها 
با طالبان را در چنین شرایطی خطری برای پایان کار دولتش دانسته 
و برای به تعویق انداختن مذاکرات بین االفغانی تالش می کند تا ضمن 
کاهش اختالفات داخلی با یک موضع قوی و متحد حمایت کشورهای 

خارجی را نیز در مذاکرات داشته باشد. 

ترس تل آویو- واشنگتن از توافق تهران و پکن 

پمپئو: ورود چین به ایران یعنی به خطر افتادن اسرائیل

کم کم پشت پرده    گزارش  یک
داستان  س�ازی 
رس�انه های غربی علیه توافق ای�ران و چین و 
ترکمنچای نمای�ی از این توافق رو می ش�ود. 
جنس دغدغه ه�ای غربی، نه ایران دوس�تانه 
آنطور که رس�انه های اپوزیسیون داد می زنند 
بلکه  ملغمه ای از اسرائیل پرستی، چین هراسی 
و ایران ستیزی است. وزیر خارجه امریکا گفته 
که توافق جدید چین و ایران می تواند اسرائیل ، 
عربس�تان س�عودی و امارات را ب�ه مخاطره 

بیندازد. 

مایک پمپئو، وزی��ر خارجه امری��کا در گفت وگو با 
ش��بکه خبری فاکس نیوز در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر واکنش واش��نگتن در قبال نهایی ش��دن توافق 
تجاری-امنیت��ی چی��ن و ایران ب��ه ارزش تقریبی 
۴۰۰میلیارد دالر، مدعی ش��د: نبای��د از همکاری 
ایران و چین تعجب کنید. ما از اعمال همه آنچه در 
توان داریم و همه تحریم    های ضدایرانی علیه پکن، 
مشاغل و شرکت های دولتی چین اطمینان حاصل 

می کنیم. 
پمپئو افزود: فکر می کنم کشور های خاورمیانه هم 
باید این را ببینند که ورود چین ب��ه ایران می تواند 
به بی ثباتی منطقه منجر شود. این می تواند اسرائیل 
را به مخاطره بیندازد. می تواند عربس��تان سعودی 
و امارات را هم به مخاطره بین��دازد. ایران همچنان 

بزرگ ترین حامی تروریسم باقی می ماند و دسترسی 
به سامانه های تس��لیحاتی و منابع مالی حاصل از 
تجارت با چین، فقط به مخاط��رات منطقه خواهد 
افزود.  وزیر خارجه امریکا همچنین درباره احتمال 
تحریم های جدید علیه ای��ران گفت: همین جمعه 
تحریم های جدیدی علیه این کشور اعمال کردیم و 
محدودیت    ها علیه صنایع فلزی آنها را افزایش دادیم. 
درباره تحریم تس��لیحاتی که در ماه اکتبر منقضی 
می شود هم از سال ۲۰۱۸، همه تالش مان را کرده ایم 
که این اتفاق نیفتد و ظرف چند روز آینده نیز در این 
رابطه، قطعنامه ای به شورای امنیت ارائه می کنیم. 

 شبکه اجتماعی فقط امریکایی باشد
اگر شبکه های اجتماعی در خدمت منافع امریکا و 
بی ثبات سازی رقبا باش��ند، خوبند و اگر مستقل یا 
وابسته به کشوری دیگر باشند ولو پرطرفدار، بدند. 
قانون س��اده ای که البته با هیچ کدام از ارزش های 
ادعایی غرب درباره آزادی بیان نمی خواند و معلوم 
می شود آزادی بیان غربی تا آنجایی معنا دارد که بیان 

و تبلیغ ارزش های غربی را پیگیری  کند.
ترامپ روز جمع��ه گفته بود دس��توری را مبنی بر 
ممنوعیت فعالیت تیک تاک در ایاالت متحده صادر 
خواهد کرد و بعد از آن هم پمپئو هم در گفت وگو با 
ش��بکه فاکس نیوز اعالم کرد که ترامپ در روزهای 
آتی اقداماتی را در خصوص ریسک های امنیتی ایجاد 
شده از سوی شرکت های نرم افزاری مرتبط با حزب 
کمونیس��ت چین انجام خواه��د داد. در نهایت روز 

دو   شنبه منابع مطلع اعالم کردند، دونالد ترامپ به 
شرکت چینی »بایت دنس « مالک تیک تاک ۴5روز 
فرصت داده است تا با فروش این اپلیکیشن به شرکت 

مایکروسافت موافقت کند. 
به گزارش رویترز، مقام ه��ای امریکایی می گویند 
تیک تاک تحت مالکیت چین یک خطر ملی است 
چرا که این اپلیکیشن داده های شخصی امریکایی    ها 
را در اختیار دارد. ترامپ جمعه از برنامه هایش برای 
ممنوع کردن تیک تاک در ایاالت متحده، پس از رد 

ایده فروش آن به مایکروسافت صحبت کرده بود. 
به دنبال رایزنی ترامپ و س��اتیا نادال، مدیر اجرایی 
مایکروسافت، یک   ش��نبه در بیانیه ای اعالم شد که 
مذاکرات برای خرید تیک ت��اک از بایت دنس ادامه 
می یابد و هدف این است که تا ۱5 سپتامبر توافقی 

حاصل شود. 
به گفته یک منبع مطلع، دونالد ترامپ پس از فشار 
برخی از مشاورانش و بسیاری در حزب جمهوریخواه 
تغییر عقیده داد. ممنوع کردن تیک تاک بس��یاری 
از کاربران جوان آن را در آس��تانه انتخابات ریاست 
جمهوری نوامبر رویگردان می کند و ممکن اس��ت 
موجی از چالش های حقوق��ی را به جریان بیندازد. 
تع��دادی از قانونگذاران سرش��ناس جمهوریخواه 
در روزهای گذش��ته از ترامپ خواس��تند از فروش 

تیک تاک به مایکروسافت حمایت کند. 
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه در واکنش به 
موضع گیری جدید ترامپ در روز یک   ش��نبه گفت: 

یک توافق برد- برد در حال ایجاد اس��ت.  بر اساس 
گزارش   ها مذاکرات میان بایت دنس و مایکروسافت 
با نظارت کمیته س��رمایه گذاری خارجی در ایاالت 
متحده )CFIUS( انجام می شود که یک هیئت در 
دولت امریکاست که مجاز به متوقف کردن هر توافقی 
است. با این حال شرکت مایکروسافت در بیانیه ای 

اعالم کرد قطعیتی برای عقد توافق وجود ندارد. 
اپلیکیش��ن چینی » تیک تاک « که در س��ال های 
اخیر به ویژه در بین نوجوانان بسیار محبوب شده، 
از س��وی دولت ترام��پ و اعضای کنگ��ره به خاطر 
ارتباطش با شرکت فناوری اینترنتی چینی » بایت 
دانس « به شدت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته 
اس��ت. قانونگذاران با اش��اره به قوانین کشور چین 
که افشای اطالعات حس��اس به درخواست دولت 
پکن را الزام��ی  می کنند، ابراز نگران��ی کرده اند که 
اطالع��ات امریکایی    ها در دس��تان » تیک تاک « در 

امنیت نیست. 
»تیک ت��اک « در روزهای اخیر به ش��دت اتهامات 
درباره نح��وه و مدیریت اطالع��ات کاربرانش را رد 
کرده و مدیرعامل این شرکت در بیانیه ای » شایعات 
و اطالعات نادرست « را رد کرد. این شرکت همچنین 
چهار   شنبه گذشته نامه ای به رهبران کمیته قضایی 
مجلس نمایندگان امریکا ارسال کرده و در آن ادعا   ها 

درباره اقدامات داده ای اش را رد کرد. 
در این نامه آمده است: ما داده های کاربران امریکایی 
را با کنترل های سفت و س��خت ذخیره می کنیم و 
یک کپی از آنها در سنگاپور داریم. ما هرگز اطالعات 
هیچ یک از کاربران امریکایی را در اختیار دولت پکن 
قرار نداده ایم و حتی اگر از ما بخواهند نیز این کار را 
انجام نمی دهیم. هر ادعای دیگری در این خصوص 

بی پایه و اساس است. 
 واکنش چینی ها

چین ویهوا، خبرنگار »چاینا دیلی« در رشته توئیتی 
نوش��ت، حمالت پمپئو علی��ه چی��ن در توئیتر و 
لفاظی های نژادپرستانه ترامپ و اعمال محدودیت 
بر شرکت های چینی به اتحاد بیش از ۱/۴ میلیارد 
نفر جمعیت چین بیش از ه��ر زمان دیگری کمک 
می کند، هرچه آنها این مسیر را ادامه دهند، اتحاد 

چینی   ها بیشتر می شود. 
این روزنامه نگار چینی در ادامه توئیت خود خطاب به 
دولتمردان امریکا خاطرنشان ساخت که آنها نگران 
۱5۰ هزار کشته ناش��ی از کرونا در ایاالت متحده، 
تحریم   ها علیه کوبا و سوریه که منجر به سوءتغذیه 
زنان و کودکان این کشور   ها شده، حمله به سازمان 
جهانی بهداش��ت، خروج از توافق پاریس، یونسکو، 
برج��ام و حمالت پهپادهای خود علیه مس��لمانان 
نیستند.  وانگ ون بین ، س��خنگوی وزارت خارجه 
چین هم  ابراز امیدواری کرد که امریکا سیاست های 
تبعیض آمیز خود را کنار گذاشته و از تعمیم مفهوم 
امنیت ملی به هر مس��ئله ای خ��ودداری کند. وی 
همچنین امریکا را به پرهیز از اتهام های بی اساس و 

سیاسی کردن مسائل اقتصادی فراخواند. 

تیم ویژه ای برای آماده س�ازی مراحل انتخابات 
زودهن�گام عراق تش�کیل ش�ده و البت�ه اکثر 
گروه های سیاسی هم از کلیت پیشنهاد انتخابات 
زودهنگام نخست وزیر عراق استقبال می کنند 
ول�ی نگرانی   هایی ه�م درب�اره ای�ن انتخابات 
مطرح ش�ده، از جمله اینک�ه نماین�ده ائتالف 
الفتح گفته که چنین انتخاباتي س�رگرم کردن 
افکار عموم�ی  و منحرف ک�ردن آنه�ا از توجه 
به شکس�ت های دولت در ارائه خدمات اس�ت. 
۱۰۰ نماینده عراقی خواس��تار برگزاری نشس��ت 
فوق العاده پارلمان برای بررسی انتخابات زودهنگامی 
ش��ده اند که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
آن را پیش��نهاد کرده است. این نش��ان می دهد که 
به  رغم استقبال اکثر گروه های سیاسی از پیشنهاد 
الکاظمی، حساسیت   ها درباره انتخابات ۱6 خرداد 
ماه ۱۴۰۰ در حال افزایش پیدا کردن است. روزنامه 
االخبار لبنان در تحلیلی نوشته که پیشنهاد انتخابات 
زودهنگام با اس��تقبال احزاب و طیف های سیاسی 
سنتی روبه رو شده اس��ت، هرچند که قانون جدید 
انتخابات، فرصت حضور طیف   ها و چهره های جدید 
برخاسته از اعتراضات اکتبر گذشته را می دهد. با این 
حال، برخی از منابع سیاسی تأکید دارند که از دل 
انتخابات زودهنگام، همان طبقات سیاس��ی ظهور 
خواهند کرد، ولی با اختالف اندک. هرچند برخی از 
چهره های جوان و مستقل نیز باال خواهند آمد، ولی 
به زودی به صف سایر احزاب و فراکسیون    ها خواهند 
پیوس��ت. »وجیه عباس « عضو کمیسیون حقوقی 
در پارلمان عراق در گفت وگو با تس��نیم می گوید: » 

فرصت برای شکل گیری احزاب جدید فراهم است، 
تظاهراتی که در خیابان   ها برگزار شد، مخالفت خود را 
با شیوه قدیمی نشان داد، همه بر شکل گیری احزاب 

سازمان یافته جدید حساب باز می کنند.«
 کرد   ها نگرانند

»ریبین سالم « عضو حزب دموکرات کردستان عراق 
دیروز  گفته که حزب دموکرات نگران آن است که 
به علت اشغال برخی از مناطق مورد مناقشه با دولت 
مرکزی توس��ط داعش و آنچه » کنت��رل گروه های 
مسلح و ش��به نظامیان قانون گریز بر این مناطق « 
خوان��د، تع��دادی از کرس��ی هایش در حوزه های 

مذکور را از دست بدهد. با این حال، اکثر گروه های 
عراقی از اصل پیش��نهاد الکاظمی ب��رای برگزاری 
انتخابات زودهنگام استقبال می کنند.  »محمد کریم 
البلداوی« از اعضای فراکسیون الصادقون در پارلمان 
عراق معتقد است که بهتر است این انتخابات زودتر 
از زمانی که نخست وزیر تعیین کرده برگزار شود و 
برگزاری آن در ماه آوریل )اردیبهشت ۱۴۰۰( بهتر 
است. البلداوی درباره دلیل پیشنهاد برای برگزاری 
زودتر انتخابات را باال رفتن دم��ای هوا در ماه ژوئیه 
دانس��ت و گفت که باال بودن دما موجب می ش��ود 
که شمار زیادی از ش��هروندان عراقی از شرکت در 

انتخاب��ات خ��ودداری کنند. »منص��ور البعیجی« 
نماینده ائتالف »دوله القانون « il گفته که برگزاری 
انتخابات زودهن��گام یک گام صحیح در راس��تای 
تحکیم روند سیاسی در کشور است. او در عین حال، 
بر ضرورت قطعی شدن و تصویب قانون انتخابات در 
داخل پارلمان، روشن شدن تکلیف اعضای دادگاه 
فدرال برای تأیی��د نهایی نتایج انتخاب��ات و انجام 
چندین اقدام دیگر برای برگزاری انتخاباتی شفاف 
تأکید می کند. همچنین حسین عرب، سخنگوی 
این ائتالف یک   ش��نبه به خبرگزاری رسمی عراق 
)واع( گفت: »ائتالف » عراقیون « با برگزاری انتخابات 
زودهنگام به شکل عادالنه ای که ضامن حقوق همه 

کاندید    اها باشد، موافق است.«
 برخی دیگر از نمایندگان پارلمان نگاهی انتقادی تر 
به انتخابات دارند و آن را تصمیمی سیاس��ی قلمداد 
می کنند. مختار الموس��ی، نماینده پارلمان عراق از 
ائتالف الفتح در مصاحبه ب��ا وبگاه »المعلومه « گفته 
که دعوت مصطفی الکاظمی  برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام نیز فرار از مسئولیت و تالشی برای برهم 
زدن معادالت اس��ت. او می گوید که ن��گاه به دولت 
الکاظمی در مقایسه با دولت های قبلی نگاهی متفاوت 
و بسیار خوش بینانه بود اما دولت وی در ارائه خدمات 
شکست خورد.  این نماینده پارلمان عراق گفته که 
دعوت الکاظمی ب��ه برگزاری انتخاب��ات زودهنگام 
تالشی از جانب او برای استفاده از شیوه های فریبکارانه 
رسانه ای جهت سرگرم کردن افکار عمومی به موضوع 
انتخابات و منحرف کردن آنها از توجه به شکست های 

دولت در ارائه خدمات است. 

درخواست 100 نماینده پارلمان برای نشست ویژه

انتخابات زودهنگام عراق زمینه روی کار آمدن »طبقه سیاسی جدید« است

افشای اسناد محرمانه از دولت سعودی نشان 
می دهد که عربستان راهبرد تجزیه یمن را با 
حمایت از نهاد   هایی در جهت بقای طرف های 
قبیله ای و تحری�ک نیرو   هایی علیه نیروهای 
دیگر در جهت منافع خود پیگیری کرده است. 
این اسناد که ش��بکه الجزیره آنها را افشا کرده 
اس��ت به س��ال های ۲۰۱۱ ت��ا ۲۰۱5 مربوط 
می ش��ود، یعنی همان زمانی که عربس��تان به 

یمن حمله کرد. این اطالعات نش��ان می دهد 
که عربس��تان تمامی برنامه ه��ا، مناطق تحت 
تسلط و انبار های تسلیحاتی جنبش انصاراهلل را 
زیرنظر داشته است.  بنابر اطالعاتی که الجزیره 
منتش��ر کرده، موضع ریاض در براب��ر نیرو    ها 
و ش��خصیت های جدایی طلب جن��وب یمن، 
حمایت از قبیله    ها ب��ه دور از نظارت دولت بود. 
در این میان سندی با عنوان »بسیار محرمانه  

صورت جلسه نشست کمیته بررسی تخصیصات 
شیوخ یمنی« که دفتر مشاور وزیر کشور برای 
امور امنیتی صادر کرده نشان می دهد که میزان 
حمایت عربستان از بزرگان این قبایل با توجه 
به اهمیت هر قبیله و می��زان تعهد بزرگان آن 
برای اجرای دس��تورالعمل های ریاض به دور از 
اختیارات دولت یمن تعیین    می شد. عربستان 
ش��ماری از قبایل را ب��رای جنگ ب��ا قبایل و 

طرف های دیگ��ری که مخالف سیاس��ت های 
ریاض بودند به خدمت می گرفت تا از تضمین 
اجرای سیاست های خود توسط قبایل به دور از 

دولت یمن اطمینان یابد. 
تالش عربس��تان برای جدایی جنوب یمن 
و نقش برخ��ی نیرو های جنوب��ی، از دیگر 
مواردی بودند که ریاض به اجرایی شدن آنها 

اهتمام داشت. 

افشای اسناد تالش های ریاض برای تجزیه یمن


