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  گزارش  2

امریکا پا از گلوی لبنانی ها بردارد
سه   شنبه بعدازظهر بیروت که ماه   ها از سیاست های غیرانسانی و تحریم 
امریکا در رنج است و سال هاس��ت که یک سیستم فاسد وابسته به رژیم 
صهیونیستی و غرب، مردم لبنان را با ش��بکه  ای از جانیان و دزدان مورد 
حمایت صندوق جهانی و بانک جهانی اسیر کرده، مصیبت یک انفجار در 

حد یک بمب هسته ای کوچک را تحمل کرد. 
تا این لحظ��ه 115ش��هید و صد  ها مج��روح و ویرانی و نابودی تا ش��عاع 
چندکیلومتر و انهدام نیروگاه برق و سیلوی ذخیره گندم کشور و صد  ها نوع 
خسارت وحشتناک نتیجه انفجاری است  که صدای آن در 240 کیلومتری 
بیروت در قبرس نیز شنیده شد. انبار شماره 12 اسکله بندر بیروت از سال 
2014 یک محموله نیترات آمونیوم را در خود جای داده بود که از س��ال 
2013 و توسط یک کشتی از گرجستان با مقصد فرضی آفریقا ولی تخلیه 
در بندر طرابلس و توقیف کاپیتان و کارکنان کشتی و محموله آن ثبت شده 
است. قاضی پرونده کشتی برای اینکه در سال 2013 که حوادث تروریستی 
س��وریه در جریان بود و هماهنگی   هایی که جریان 14 مارس و وهابیون 
سعودی تروریست   ها و امکانات جنگی را از مسیر مناطق شمال لبنان به 
س��وریه منتقل می کردند، ممانعت به عمل آورد، این محموله را به بیروت 
منتقل نموده است. این مقطع زمانی دقیقاً زمانی است که تروریست های 
مورد حمایت امریکا و غرب و رژیم صهیونیستی و متحدان عرب آنها، خیز 
سرنگونی نظام سوریه را برداشته بودند و نیازمند امکانات جنگی و انفجاری 
بودند. این مواد حساس دقیقاً در کنار محموله دیگری از مواد آتش زا قرار 
داشت که قبل از انفجار مهیب، به شکلی مشکوک دچار آتش سوزی شده و 
بالفاصله به سوله نیترات آمونیوم سرایت کرد و فاجعه بیروت را موجب شد. 
بالفاصله رسانه های صهیونیستی، عربی و مزدبگیران آنها در لبنان این انفجار 
را به حزب اهلل منتسب کرده و به حکم دادگا رفیق حریری که قرار است جمعه 

منتشر شود، ربط دادند که به جز خودشان کسی آن را باور نکرد. 
آنچه بدیهی اس��ت اینکه این مواد انفجاری و حساس در پروژه تروریسم 
مورد حمایت امریکا و اسرائیل به بندر طرابلس رسیده  و از 2014 تاکنون 

با سهل انگاری مقامات مربوط ر  ها شده اند. 
در گمانه   ها و فرضیه های گوناگونی که با هدف بهره برداری از اوضاع مصیبت زده 
بیروت مطرح شده، حمله موشکی یک امر غیرواقعی و فاقد شاخص و نشانه های 
الزم اس��ت. ولی همزمانی پرواز چهار هواپیمای امریکایی در طول س��احل 
لبنان و بخش   هایی از سواحل سوریه، این گمانه که نیترات آمونیوم به موازات 
آتش سوزی احتماالً عمدی توسط لیزر منفجر شده باشد، قابل اغماض نیست. 
این گمانه که فرضیه خرابکاری عمدی و شاید به دست همان طرف  هایی که 
این محموله را به لبنان رسانده اند، صورت گرفته باشد، موضوعی جدی و قابل 
بررسی است و نهایتاً اینکه این فاجعه انسانی به شکل غیرعمدی حاصل شده 
باشد. لذا در بعد امنیتی، تحقیقات فوری از ماهیت این فاجعه اهمیت ویژه ای 
دارد و مهم تر از همه اینکه آنچه به وجود آمده، چه عمدی و چه غیرعمدی، 
پیامدهای تأثیر برانگیزی به جای گذاشته و در زمانی که امریکا گلوی مردم 
لبنان را با فشار تحریم و مسائل بانکی و مالی می فشارد، باید در اقدامی انسانی 
و گسترده و همانند هر واقعه اسفبار طبیعی در کشورهای مختلف، به یاری 
مردم لبنان شتافت و با آنان ابراز همدردی کرد. قربانیان این فاجعه از تمامی 
اقشار و طوایف هستند و آنچه مردم لبنان را از این امتحان و فاجعه سربلند 
بیرون خواهد برد، حفظ همبستگی و انسجام ملی و اهتمام شبیه رخدادهای 
فاجعه آفرین صهیونیست  ها در سال 2006 است که همدلی و ابراز همدردی 

ملت لبنان با یکدیگر را با پیروزی غرورآفرین در تاریخ ثبت کرد.
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هشدار روسیه به حمالت تل آویو در سوریه
وزارت ام�ور خارج�ه روس�یه در بیانی�ه ای حم�ات اخی�ر 
اس�رائیل در جنوب س�وریه را محکوم و نس�بت به نق�ض دوباره 
تمامیت ارضی این کش�ور ب�ه رژیم صهیونیس�تی هش�دار داد. 
حمالت مکرر جنگنده های رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، واکنش 
تند مقامات روسیه را در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
وزارت امور خارجه روس��یه روز چهار   ش��نبه در بیانیه ای اعالم کرد:»ما 
قاطعانه اقدام روز سه    ش��نبه ارتش اس��رائیل درخاک سوریه را محکوم 
می کنیم و به شکل جدی نگران وخیم تر شدن روابط دو طرف هستیم.« 
در ادامه این بیانیه گفته شده است: ما به رهبران اسرائیل نسبت به تکرار 
این ماجراجویی    ها هشدار می دهیم چرا که پیامدهای خطرناکی برای 
کل خاورمیانه دارد، ضمن اینکه روس��یه از اس��تقالل و تمامیت ارضی 
سوریه حمایت می کند، از این رو از هر دو طرف می خواهیم خویشتنداری 
از خود نشان دهند و از تشدید بیش��تر تنش   ها پرهیز کنند«. براساس 
روایت روس ها، نیروی هوایی اسرائیل سه    شنبه شب به بهانه واهی تالش 
چند نفر برای بمب گذاری در ارتفاعات جوالن اشغالی، آنها را مورد هدف 
قرار داد و پس از آن با این اس��تناد که مقصر سوریه است، ایستگاه های 
دیده بانی، ضد هوایی، سیس��تم های نظارت و ضبط زنده و پس��ت های 
فرماندهی ارتش س��وریه در این محدوده را بمباران کرد. از سوی دیگر، 
روزنامه نیویورک تایمز دیروز در گزارشی نوشت واشنگتن تصمیم دارد 
تحریم های اعمال شده علیه سوریه را با هدف تغییر قدرت در این کشور 
افزایش دهد. نیویورک تایمز نوشت:»مس��ئوالن دول��ت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا مصمم به اعمال تحریم های جدید براساس قانون 
سزار هستند. این مسئله در بودجه نظامی سال مالی 2020 امریکا وجود 
دارد و به دولت حق اعمال تحریم    هایی علیه نهاد   ها و اشخاصی که کمک 
مستقیم و غیرمستقیم به دمشق ارائه می کنند، می دهد«. در این گزارش 
اظهارات جویل رایبورن، معاون وزیر خارجه امریکا در امور خاورمیانه نقل 
شده است که تأکید کرد تا زمانی که نظام سوریه و هم پیمانانش با تغییر 

قدرت در کشور موافقت نکنند تحریم    ها هرگز به پایان نخواهد رسید.

 فشار امریکا بر  روسیه و چین 
برای وتو نکردن قطعنامه ضدایرانی

نماین�ده امری�کا در س�ازمان ملل ب�ا اذعان ب�ه احتم�ال وتوی 
هرگون�ه قطعنامه ضد ایرانی در ش�ورای امنیت توس�ط روس�یه 
و چین، گفت تحریم تس�لیحاتی علی�ه ایران باید تمدید ش�ود. 
در ادامه سیاس��ت ضد ایران��ی دولت امریکا و تالش ب��رای ممانعت از 
بهره بردن تهران از عواید توافق هسته ای، این بار کلی کرافت، نماینده 
واشنگتن در سازمان ملل بر لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران 
تأکید کرد. به نوشته خبرگزاری »بلومبرگ«، کرافت بامداد چهار    شنبه 
طی س��خنرانی ویدئوکنفرانسی در نشست س��االنه »انجمن امنیتی 
اَسِپن « اذعان کرد که روسیه و چین احتماالً هر قطعنامه ای را علیه ایران 
وتو می کنند. بر این اساس، وی در این باره توضیح داد:»استراتژی جهان 
کامل همیشه این اس��ت که آنها )روسیه و چین( رأی ممتنع بدهند و 
قطعاً وتو نکنند. با این حال، باید واقع بین باشیم. اکنون استراتژی این 
اس��ت که با دیگر اعضای ش��ورای امنیت کار کنیم تا چین و روسیه را 
به گوشه ای فرس��تاده و توجیه ش��ان کنیم«. این دیپلمات امریکایی 
همچنین افزود:»ما ملزم هس��تیم که از کش��ورهای عربی، اسرائیل و 
کشورهای اروپایی محافظت کنیم. روسیه و چین هم نمی خواهند ایران 

به تسلیحات اتمی دست پیدا کند. ما همه این را می دانیم«. 
کرافت با ادعای اینکه تمدید تحریم تس��لیحاتی ای��ران، انتخابی بین 
آزادی و استبداد است، گفت:»به نظرم این بسیار مهم است که ما ]تالش 
برای تمدید این قطعنامه را[ به موقع آغاز کردیم زیرا این، مس��ئله ای 
حیاتی است که برای چند نس��ل روی جهان اثر می گذارد«. بلومبرگ 
همچنین دیروز در خبر دیگری نوشت که نمایندگی امریکا در سازمان 
ملل، نسخه جدیدی از پیش نویس قطعنامه خود برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران را در شورای امنیت توزیع کرده است. دولت امریکا در 
راستای سیاست ضد ایرانی خود، مدتی است که با متهم کردن تهران 
به نقض قطعنامه 2231، خواستار تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران شده است. تحلیلگران بر این باورند که دولت امریکا تنها می تواند 
امیدوار به جلب حمایت فرانس��ه، بریتانیا و آلمان به عنوان س��ه عضو 
اروپایی برجام باشد. با وجود اینکه مقامات واشنگتن به خوبی می دانند 
که روسیه و چین اجازه نمی دهند تحریم های تسلیحاتی ایران دوباره 
تمدید شود، با این حال به تالش های خود برای تصویب قطعنامه ضد 

ایرانی در شورای امنیت ادامه می دهند.

آلمان   ها از خروج امریکا استقبال می کنند
از  آلمانی    ه�ا  اکث�ر  جدی�د،  نظرس�نجی  ی�ک  براس�اس 
برنامه ه�ای امری�کا برای خ�روج 1۲ ه�زار نیرو نگران نیس�تند. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری یاهو نیوز، دولت آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان از برنامه خروج نیروهای امریکایی ابراز نگرانی کرده 
اقدامی که به گفته دونال��د ترامپ، رئیس جمهور امریکا واکنش��ی به 
ناکامی آلمان در پرداخت سهم خود از هزینه های دفاعی اش بود ولی 
نظرسنجی پایگاه  یوگاو  )YouGov( نش��ان می دهد که 4۷ درصد 
از آلمانی    ها موافق کاهش تعداد نیروهای امریکایی مس��تقر در خاک 
کشورشان هستند. تنها 32 درصد مخالف هرگونه کاهش حضور امریکا 
هس��تند، در حالی که 21 درصد هیچ نظری درخصوص این مس��ئله 
ندارند. قابل توجه تر این ک��ه یک چهارم از ش��رکت کنندگان در این 
نظرسنجی گفتند که از خروج کامل تمامی نیروهای امریکایی از آلمان 
حمایت می کنند. امریکا در حال حاضر 36 هزار پرسنل نظامی مستقر 
در آلمان دارد؛ میراثی که از دوران جنگ سرد این کشور به جای مانده 
است. پنتاگون هفته گذشته خروج حدود 11 هزار و ۹00 نیروی خود از 
آلمان را اعالم کرد و گفت که این اقدام با هدف تقویت ناتو و جلوگیری 
از اقدامات تهاجمی روسیه صورت گرفته است. ترامپ ضمن تأکید بر 
اینکه این اقدام ب��ا هدف تنبیه آلمان » خاطی « صورت گرفته اس��ت، 
گفت:» این نیرو   ها در آلمان مستقر بودند تا از آن کشور محافظت کنند. 
درست اس��ت؟ و آلمان قرار بود هزینه آن را بپردازد. اما آلمان هزینه 
اس��تقرار این نیرو   ها را پرداخت نمی کند. «آنه گرت کرامپ کارن باوئر، 
وزیر دفاع آلمان گفته بود این اقدام قابل تأسف است اما این نظرسنجی 

جدید نشان داد که اکثر آلمانی    ها با وی موافق نیستند. 

 تشدید حمالت سریالی به امریکایی    ها 
در عراق

ب�رای چندمین ب�ار در ماه های اخی�ر منطقه الخض�راء در نزدیکی 
س�فارت امریکا در بغ�داد مورد حمل�ه راکت های س�رگردان قرار 
گرف�ت و آژیر خط�ر در اط�راف این س�اختمان ب�ه ص�دا در آمد. 
در پی پافشاری مقامات امریکایی برای حضور طوالنی مدت نیروهای این 
کشور در خاک عراق، حمالت موشکی به سفارتخانه واشنگتن در بغداد 
نیز تشدید شده است. به گزارش شبکه السومریه نیوز، بامداد چهار    شنبه 
دست کم یک راکت به نزدیکی س��فارت امریکا در بغداد اصابت کرد و 

صدای آژیر خطر سفارت امریکا در بغداد به صدا در آمد. 
این شبکه اعالم کرد که سامانه پدافند دفاعی سفارت امریکا در منطقه 
الخضراء بغداد با یک راکت مقابله کرده است. از سوی دیگر، طبق اخبار 
منتشر شده در شامگاه سه شنبه، کاروان لجس��تیکی ارتش امریکا در 
جنوب عراق مورد اصابت قرار گرفت. ش��نیده     ها حاکی از آن است که 
حمله به این کاروان حامل تجهیزات امریکایی به کمک بمب های کنار 
جاده ای صورت گرفته است. در همین راستا، ائتالف الفتح در پارلمان 
عراق با هشدار درباره توطئه های صهیونیستی-امریکایی برای باقی ماندن 
اشغالگران امریکایی در خاک عراق تصریح کرد که به اصرار بر ضرورت 

اخراج این اشغالگران ادامه خواهد داد.
 به گزارش پایگاه خبری المعلومه، عدی الشعالن، از نمایندگان ائتالف 
الفتح دیروز تصریح ک��رد: ائتالف الفتح باقی ماندن اش��غالگران برای 
مدتی طوالنی تر در عراق را تحمل نخواهد ک��رد. این نماینده عراقی 
خواس��تار وحدت صفوف سیاسی و ایس��تادگی در مقابل توطئه های 
خارجی صهیو- امریکایی برای نادیده گرفتن خواست مردم عراق شد 
و گفت: امریکا از طریق بازو    ها و ابزارهای رسانه ای خود تالش می کند 
گفت وگوی امریکایی - عراقی را به شکست بکشاند تا مدتی طوالنی تر 
در عراق باقی بماند. الش��عالن تأکید کرد: ائت��الف الفتح بر ضرورت 
اخراج اشغالگران امریکایی از خاک عراق و اجرای مصوبه پارلمان در 

این خصوص پافشاری خواهد کرد.

هادیمحمدی

انفجار روز سه       شنبه 
آزاده سادات عطار

  گزارش  یک
در بی�روت معادل 
۶۰۰ ت�ا ۸۰۰ تن از 
مواد منفج�ره در حد یک بمب اتم�ی تاکتیکی 
ارزیابی شده که فاجعه ای تکان دهنده و کم سابقه 
را رقم زد. دوس�تان لبنان و در کنار آنها، جامعه 
بین المللی یکپارچه برای کمک و کاستن از اندوه 
کشوری بسیج شده اند که اوصافی مانند عروس 
خاورمیانه را برایش به کار می برند. وزیر خارجه 
امریکا هم اعام کرده که آماده کمک به لبنان است 
ولی سنگینی تحریم      هایی که امریکا ماه هاست با 
اعمال آنها، اقتصاد لبنان را به آشوب کشیده و تا 
مرز فروپاشی پیش برده، بیش از هر موقع دیگری 
ب�ر دوش لبن�ان و لبنانی ها س�نگینی می کند. 
عصر سه       ش��نبه انفجاری مهیب پایتخت لبنان را 
طوری به ل��رزه درآورد که بناب��ر اعالم خبرگزاری 
فرانسه لرزه های آن را س��اکنان جزیره قبرس هم 
حس کردند. دیده بان زمین لرزه اردن درباره شدت 
این انفجار گفته که نیروی انفج��ار بیروت معادل 
نیروی زلزله ای با قدرت 4/5 ریشتر بوده است. دیروز 
با گذشت بیش از 24 س��اعت از فاجعه، هنوز هم 
تعداد قربایان معلوم نبود، هرچند تا لحظه تنظیم 
این گزارش، مرگ بیش از یکصد نفر تأیید ش��ده 
و افزون بر 4 هزار نفر نیز زخمی ش��ده اند. اما گفته 
شده شمار مفقودشدگان احتماالً از کشته شدگان 

فعلی بیشتر است.
اصلی       ترین روایت از انفجار بیروت این است که کشتی 
روسوس )rhesus( با پرچم مولداوی، روز 23 اکتبر 
2013 با محموله 2 هزار و ۷50 تنی نیترات آمونیاک 
از بندر باتومی گرجستان راهی بندر بیرای موزامبیک 
می شود که به علت نقص فنی کشتی پلیس ساحلی 
لبنان آن را توقیف می کند ولی با گذش��ت زمان  نه 
صاحب کشتی و نه صاحب محموله برای پس گرفتن 
اموال خ��ود اقدام نمی کنند و لبنانی��ان می مانند و 

محموله 2۷50 تنی نیترات آمونیاک. 
در این مدت، گارد ساحلی لبنان کشتی و خدمه را 
توقیف می کند، چند نفر خدمه کشتی آزاد می شوند 
ولی دو نفر را تا مدت      ها روی عرشه کشتی نگه داشته 
بودند که این افراد هم با رأی دادگاه آزاد شدند. برخی 
روایت های غیر رسمی می گویند که در کنار این مواد 
قابل احتراق که قدرت انفجار آنها بر اساس ارزیابی 
االخبار مع��ادل 600 تا 800 ت��ن تی ان تی برآورد 
شده، مواد محترقه دیگری هم نگهداری       می شده 
است. در پی انفجار روز سه       ش��نبه که تا دست کم 
هش��ت کیلومتر دورتر خرابی به بار آورد و بنا به به 
گفته مقام های لبنانی نصف بیروت را ویران کرد، در 
لبنان سه روز عزای عمومی اعالم شد . میشل عون و 
ژوزف عون رئیس جمهور و فرمانده ارتش دیروز به 
محل حادثه رفتند. مروان عبود، استاندار بیروت ابعاد 
این حادثه را به ابعاد انفجار هیروشیما و ناکازاکی 

تشبیه کرده است. 

 ماهیگیری سعودی       ها 
انفجار بندر بیروت ناشی از منفجر شدن همزمان 
مقادیر زیادی مواد آتش زا بوده و به گفته شاهدان 
عینی، نخس��ت انفجاری کوچک و سپس انفجار 
شدید رخ داده است. برخی گزارش       ها حاکی از این 
است که این مواد در شرایط اس��تاندارد نگهداری 
نمی ش��دند. با این حال پیش از موضع گیری های 
رس��می درباره علت آن، دو شبکه سعودی العربیه 
و الحدث در همان لحظات نخس��تین ادعا کردند 
که براساس اطالعات اولیه این انفجار در انبار سالح 
و مهمات حزب اهلل در بندر بیروت اتفاق افتاده است. 
این اتهام فتنه انگیز، به خصوص در شرایطی مطرح 
شد که قرار است روز جمعه رأی نهایی دادگاه رفیق 
حریری، نخست وزیر اسبق لبنان هم، بعد از 15سال 
اعالم ش��ود. دو ش��بکه حتی پس از اعالم رسمی 
مسئوالن لبنان نیز، از مواضع خود کوتاه نیامدند و 
اتهام زنی به حزب اهلل لبنان همچنان از سرتیترهای 
صفحه نخست آنها بود. سعد حریری، نخست وزیر 
س��ابق لبنان، نزدیک به عربس��تان هم دیروز در 
اظهاراتی تحریک  آمیز نوک پیکان اتهام خود را به 
سمت دولت لبنان گرفت و گفت:» بیروت قربانی 
شده است و هیچ فردی در آن وجود ندارد که آسیب 
ندیده باش��د؛ زخم بیروت عمیق است. «حریری 
گفته آماده است مسئولیت را به عهده بگیرد و هر 
شخصی که دس��ت در این امر دارد باید مسئولیت 
را عهده دار شود و پاس��خگو باشد. وی تأکید کرده 
است: » لبنان باید دست به دامن دوستان خارجی 
شود تا درباره انفجار تحقیق شود. این دولت و این 
عهد مس��ئول آنچه دیروز رخ داد، هستند. دیروز 
بیروت را کشتند.« حریری حین خروج از مسجد 
محمد االمین که در اثر این انفجار خسارات زیادی 
دیده ، مورد حمله معترضان قرار گرفت و لبنانی       ها 
در اعتراض به بازدید او از این منطقه به خودرو وی 
سنگ، شیشه و بطری پرتاب کردند. این در حالی 
است که محمد رعد، رئیس فراکسیون وفاداری به 
مقاومت )حزب اهلل( در مجلس لبنان روز چهار      شنبه 
ضمن تأکید بر اینکه اکنون زمان بحث وجدل کردن 
کردن و گرفتن امتیاز نیست، خواستار همکاری و 
اتحاد همه لبنانی       ها برای حل بحران های این کشور 

و یافتن راه حل شد. 
   مداخله تل آویو؛ فعاً شواهد نیست

گزارش      هایی از امکان خرابکاری و دس��ت داشتن 
رژیم صهیونیستی در انفجار روز سه       شنبه مطرح شد 
که گابی اشکنازی، وزیر امور خارجه صهیونیست ها، 
دست داشتن تل آویو در این اقدام را رد کرد و در این 
مورد گفت: »این انفجار بزرگ که در بندر بیروت رخ 
داد به احتمال زیاد حادثه ای ناشی از آتش سوزی 
بوده است و پیشنهاد می کنم که درباره گمانه زنی       ها 
احتیاط شود.« حزب اهلل لبنان نیز عالوه بر اینکه در 
قالب بیانیه ای با بازمان��دگان ابراز همدردی کرده، 
در تمامی مراکز بهداش��تی لبن��ان پویش اهدای 

خون راه اندازی کرده است. منابع امنیتی لبنان هم 
گمانه زنی      ها درباره حمله  موشکی یا اقدامی مشابه 
را در بندر بیروت تکذیب کرده ان��د. بدری ضاهر، 
مدیرکل گمرک لبنان روز چهار      ش��نبه از کوتاهی 
در رس��یدگی به وضعیت نگهداری مواد منفجره 
خبر داد و گفت: »موادی که عصر سه       شنبه در بندر 
بیروت منفجر شد، خطرناک بود و ما پیش از این در 
شش نامه  مختلف به قاضی ویژه این امور درخواست 
صادر کردن آن را کرده بودیم اما پاسخی دریافت 
نکردیم.«صبحی ناظم توفیق، کارشناس نظامی 
درباره علت این حادثه گفت: »این انفجار مهیب به 
دلیل موشکی نیست که به هدفی اصابت کرده باشد 
بلکه نتیجه مواد منفجره انبار شده یا بمب های دهها 
تنی است. «تام ساور درباره اینکه انفجار ساختگی 
بوده، گفت: »مردم زمانی که ای��ن حادثه بزرگ را 
می بینند می گویند مداخله انس��انی وجود داشته 
اما مس��ئله احتماالً تنها درباره نقض اصل رعایت 

ایمنی است.«
  تحریم       هایی که تاریخ انقضا ندارند!

روزنامه لبنانی االخبار درباره اهمیت بندر بیروت 
نوش��ته که این بندر روزانه با 300 بندرگاه جهانی 
در تعامل بوده و ساالنه پذیرای حدود 3 هزار و 100 
کشتی بوده که عمده صادرات و واردات لبنان از آن 
صورت می گرفته است. کاال      هایی که وارد این بندر       
می شد، بیش از ۷0 درصد حجم کاال      هایی را تشکیل 
می داد که وارد لبنان       می شد. در این بندر سیلوهای 
گندم و یک منطقه آزاد به مساحت بالغ بر 81 هزار 
متر مربع وجود داش��ت. با انفجار روز سه ش��نبه، 
آنطور که استاندار بیروت گفته، 3 تا 5 میلیارد دالر 
به بیروت خسارت وارد ش��ده و عالوه بر این صد      ها 
تن از ساکنان بیروت اکنون خانه ندارند. این مقام 
لبنانی افزود: »ابعاد این فاجعه به حدی بزرگ بود 
که کامیون های بزرگی ناپدید شده اند. خیابان های 
داخلی بیروت و خود شهر آسیب دیده اند و نصف 
شهر ویران شده و هزاران تن نمی توانند دو تا سه ماه 
دیگر به منازل شان بازگردند. 300 هزار تن در این 

شهر آواره شده اند.«
 فاجعه بیروت تقریباً تمام جامعه بین الملل را برای 
کمک به بیروت، لبن��ان و مردم آن بس��یج کرده 
اس��ت. مایک پمپئو، وزیر امور خارج��ه امریکا با 
صدور بیانی��ه ای، ضمن ابراز هم��دردی گفت که 
واشنگتن از نزدیک شرایط را زیر نظر دارد و آماده 
کمک به مردم لبنان برای بازیاب��ی از این تراژدی 
است. پمپئو در شرایطی از دراز کردن دست یاری 
واشنگتن به سمت بیروت سخن می گوید که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا همین هشت روز قبل، 
یعنی روز چهار      شنبه 8 مرداد 2۹ جوالی با صدور 
فرمانی به کنگره اج��ازه داد وضعیت اضطراری را 
در رابطه ب��ا لبنان که از زمان جرج بوش در س��ال 
2008 صادر ش��ده، یک س��ال دیگر تمدید کند. 
این فرمان همزمان با بحران اقتصادی لبنان ناشی 

از تحریم های فلج کننده امریکا علیه این کش��ور 
۷میلیون نفری صادر شده در حدی که این کشور در 
آستانه یک ورشکستگی کامل قرارگرفته است.  از 
نیمه ماه مه2020 مذاکرات بین صندوق بین المللی 
پول و مقامات لبنانی برای دریافت وام 10 میلیارد 
دالری آغاز شده است. وضعیت نابسامان اقتصادی 
و کاهش شدید ارزش پول ملی نارضایتی و تظاهرات 
مردمی را به دنبال داشته اس��ت. بر اساس برخی 
برآوردها، لبنان حدود 100 میلی��ارد دالر بدهی 
خارجی دارد و در اثر تحریم های امریکا لیره لبنان 
بیش از 80درصد ارزش خود را در برابر دالر امریکا 
از دست داده است. دولت لبنان خرداد ماه نشست 
فوق العاده ای را برای بررس��ی کاهش ارزش لیره و 

بحران اقتصادی و معیشتی برگزار کرد. 
  رد ادع�ای ترام�پ از ط�رف امنیتی های 

امریکا 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا روز سه       شنبه در 
نشست خبری با خبرنگاران گفت که به نظر می رسد 
این انفجار ناشی از یک حمله وحشتناک یا یک بمب 
باشد. برت مک گورک، مقام امنیت ملی سابق دولت 
امریکا این ادعای ترامپ را غیرمس��ئوالنه دانست. 
والتر شاب، مدیر سابق امور اخالقی کارکنان دولت 
امریکا نیز با اعالم اینکه کشورش نباید تا زمانی که 
اطالعات موثق درباره این حادثه منتشر نشده است 
در این مورد گمانه زنی کند گفت که ترامپ   منبع 
موثقی در این خصوص نیست. سه منبع مطلع در 
وزارت دفاع امریکا به شبکه سی ان ان گفته اند که 
ارتش ایاالت متحده هیچ شواهد و مدارکی ندارد 
که نشان دهد انفجار مهیب روز سه       شنبه در بندر 
بیروت ناش��ی از یک حمله بوده باشد. یکی از آنها 
گفت: »اگر نشانه      هایی از این مسئله بود امریکا فوراً 
تدابیری برای حفاظت از کارکنان و نیروهای خود 
در منطقه اتخاذ می کرد اما هیچ دستوری تاکنون 

صادر نشده است.«
   ایران در کنار آمادگی جامعه جهانی

محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارج��ه ایران که 
سه       شنبه شب در پیامی توئیتری کشته و زخمی 
شدن شمار زیادی از شهروندان لبنان بر اثر انفجار 
را به مردم و دولت لبنان تسلیت گفته بود، صبح 
روز چهار      شنبه در گفت وگو با شربل وهبه، همتای 
لبنانی از آمادگی ایران برای کمک به لبنان خبر 
داد. سید عباس موس��وی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران نیز با ابراز تأس��ف و نگرانی از حادثه 
عصر سه       شنبه گفت: »با اندوه بسیار این حادثه و 

اخبار آن را دنبال می کنیم.«
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد روز دو      شنبه 
آینده برای بررس��ی پیامده��ای انفجارفاجعه بار 
بیروت جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد. مقامات 
مختلف دولت نج��ات ملی یم��ن از جمله محمد 
عبدالسالم، رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات 
ملی یمن و س��خنگوی انصاراهلل نیز کشته شدن 
تعدادی از مردم لبنان در انفجار بیروت را تسلیت 

گفتند و با این کشور ابراز همدردی کردند.  
جنبش فلس��طینی حماس نیز با صدور بیانیه ای 
ضمن ابراز همدردی با لبنان، اع��الم کرد، بیروت 
این مصیبت را پشت سر خواهد گذاشت. اسماعیل 
هنیه، رئیس دفتر سیاس��ی حماس نیز با مقامات 
لبنانی گفت وگو کرد. مسکو از برنامه اش برای کمک 
به بیروت در مدیریت تبعات این حادثه از جمله با 
استقرار یک بیمارستان سیار خبر داد. چین نیز برای 

کمک به لبنان اعالم آمادگی کرده است. 
   حیفا هم در معرض خطر است

در این بین، آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی نیز در توئیتی اعالم کرد که وزارت 
جنگ و خارجه این رژیم به لبنان پیش��نهاد ارائه 
کمک های انسانی و پزشکی مطرح کرده اند. این 
پیشنهاد به موازات نگرانی برخی از مقامات رژیم 
صهیونیستی درباره تکرار رویدادی مشابه در بندر 
حیفا مطرح ش��د.  گیال گاملیل، نماینده پارلمان 
رژیم صهیونیستی در این مورد به موج 103 اف ام 
رادیو اسرائیل گفته است که باید مواد شیمیایی 
خطرناک از بندر حیف��ا خارج ش��وند. الی لوی، 
خبرنگار شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی 
نیز به همین رادیو گفت که ه��ر کس این فاجعه 
را در بیروت می بیند باید درک کند که این اتفاق 

می تواند در بندر حیفا هم بیفتد.

 رئیس جمهور امریکا ب�ا تکرار و اص�رار مکرر 
در ح�ال عادی س�ازی تقل�ب، تعوی�ق و 
بحث   هایی از این دس�ت در انتخاب�ات امریکا 
اس�ت. ترامپ در تازه    ترین اظهارنظر گفته که 
نتایج انتخابات ریاس�ت جمهوری نوامبر۲۰۲۰ 
تا چند ماه بع�د از انتخابات اعام خواهد ش�د. 
به گزارش پایگاه خبری هیل، دونالد ترامپ، بار دیگر 
بر این ادعا اصرار کرد که رأی گیری پستی می تواند 
به تقلب منجر شود و گفت:» تقلب در انتخابات در 
سال جاری میالدی که درگیر کروناویروس هستیم، 
بیش��تر خواهد بود.« ترامپ گف��ت:» حاال به دلیل 
داش��تن ویروس ما باید در خانه بمانیم و میلیون    ها 
برگه رأی در سراسر کش��ور توزیع شود؛ میلیون    ها 
میلیون برگه رأی! می دانید این مسئله باعث می شود 
نتایج انتخابات را در عصر روز سوم نوامبر اعالم نکنند. 
دو ماه بعد نتایج اعالم می شود. ترامپ افزود: این یک 
مسئله مهم است چون مس��ائل زیادی در این بازه 
زمانی اتفاق می افتد. رئیس جمهور امریکا گفته که 

کارزار انتخاباتی اش در چندین پرونده دادگاهی به 
دنبال پای��ان دادن به رأی گیری به صورت پس��تی 
است و افزود: »رأی گیری به صورت پستی و غیابی 
خوب است اگر که شما براساس یک روند مشخص 
عمل کنید.«  جالب اینکه ترامپ در پیامی توئیتری، 
از انتخابات پس��تی در فلوریدا که اکث��راً طرفدار او 
هستند حمایت کرده و رأی دهندگان ایالت فلوریدا 
را تشویق کرده از طریق پست رأی دهند. او نوشت: 
»سیستم رأی گیری فلوریدا پاک شده است. ما تالش 
دموکرات  ها برای تغییر ]در این ایالت[ را شکس��ت 
داده ایم، بنابراین من همه را تشویق می کنم خواستار 
برگه  رأی و برگزاری رأی گیری از طریق پست شوند.« 
 ترامپ در نشستی خبری هم گفته است: »آنها )مردم 
فلوریدا( این کار را سال    ها انجام داده اند و در این کار 
واقعاً فوق العاده عمل  کرده اند.« رئیس جمهور امریکا 
گفته اس��ت: »این کار )رأی گیری پستی( سال    ها 
طول می کش��ید ]اما در فلوری��دا[ هفته    ها یا ماه    ها 
طول نکشید. در ایالت نوادا آنها این رأی گیری را تا 

هفته    ها طول خواهند داد، شما )خطاب به مردم نوادا( 
نمی توانید این کار را انجام دهید.«

   نارضایتی امریکایی    ها در حد اعا
 تازه    تری��ن نظرس��نجی گال��وپ نش��ان می دهد، 
امریکایی ه��ا  در پایین    ترین میزان رضای��ت از روند 
پیشرفت اوضاع در امریکا، از س��ال 2011 تاکنون 
هستند و به نظر می رسد تغییر رویکرد جمهوریخواهان 
عامل آن باشد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلی  
میل، نظرسنجی گالوپ نشان دهنده کاهش هفت 
امتیازی رضایتمندی، از 20 درص��د در ماه ژوئن به 
13 درصد در ماه جوالی است. بازخورد بیش از هزار 
شرکت کننده در این نظرسنجی، همچنین حاکی از 
افت شدید شادی از 45 درصد در ماه فوریه است که 
باعث شده نرخ رضایتمندی تنها یک درصد بیشتر 
از 12 درصد ثبت ش��ده در ماه نوامبر ۹ سال پیش، 
به ثبت برسد. در س��ال 2011 سازمان نظرسنجی 
امریکایی » استاندارد اند پورز « همزمان با تالش دولت 
فدرال برای مهار بدهی های کش��ور، رتبه اعتباری 

امریکا را کاهش داد. سطح رضایتمندی تنها در اکتبر 
س��ال 2008 همزمان با رکود اقتصادی، پایین تر از 
12 درصد سال 2011 بوده و در آن زمان به ۷ درصد 
رسیده بود. بازار بورس نیز در بحبوحه کووید-1۹ به 
طور مشابهی دچار آسیب شده است. پیش از بیماری 
همه گیر کرونا، میزان رضایتمندی به مدت 15 سال 
باال بود اما تنها در عرض پن��ج ماه، 32امتیاز کاهش 
پیدا کرد و به نهمین دوره با پایین    ترین رضایتمندی 
در تاریخ نظرس��نجی های گالوپ بدل ش��د. به نظر 
می رسد افت رضایت، در رأی دهندگان جمهوریخواه 
نهفته است. در حالی که 3۹ درصد در ماه ژوئن راضی 
بودند، تنها 20 درصد در نظرسنجی که از اول تا 23 
ژوئیه )11 تیر تا 2 مرداد( انجام ش��د، اعالم رضایت 
کردند. نظرسنجی گالوپ همچنین حاکی از کاهش 
60 درصدی رضایتمندی در بین جمهوریخواهان 
است که این کمترین میزان خوشحالی رأی دهندگان 
جمهوریخواه، از زمانی محسوب می شود که ترامپ بر 

سر کار آمده است.

ترامپ:انتخاباتپستیشود،نتایجچندماهبهتأخیرمیافتد

  پمپئو : قرارداد چین با ایران خاورمیانه را بی ثبات می کند
وزیر امور خارجه امریکا ادعا کرد قرارداد همکاری های راهبردی ایران 
و چین ، منطقه خاورمیانه را بی ثبات خواهد کرد! به گزارش خبرگزاری 
صداوس��یما، مایک پمپئو در توئیتی بار دیگر به قرارداد همکاری های 
راهبردی ایران- چین واکنش نش��ان داد و گفت: ورود چین به ایران ، 
خاورمیانه )غرب آس��یا( را بی ثبات خواهد کرد و دسترسی این کشور 
به سامانه های تسلیحاتی و تجارت و پول   هایی که از دولت چین جریان 

می گیرند، فقط این خطر را برای منطقه پیچیده و بغرنج می کند!
-----------------------------------------------------

  نگرانی رهبران مسلمان از وضعیت کشمیر هند
چندین تن از رهبران کشورهای مسلمان از جمله دیپلمات های رده باال، 
محدودیت    ها در اولین سالگرد خودمختاری کشمیر هند را محکوم کرده 
و خواستار آن شدند که هند نیروهای مسلح خود را این منطقه خارج 
کند.  به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، » آداما نانا«، رئیس 
شورای حقوق بشر سازمان همکاری  اس��المی در وبیناری که توسط 
» انجمن جهانی آگاهی از کش��میر « ترتیب داده شده بود، سخنرانی 
ایراد و محدودیت های یک ساله و خاموشی ارتباطات در کشمیر تحت 
کنترل هند را محکوم ک��رد.  آداما نانا اظهار ک��رد: دولت هند فعاالن 
حقوق بشر و مردم بی گناه را به اتهامات اشتباه و تحت قوانین حقوقی 
سخت و بی رحمانه، آزار می دهد که این نقض جدی حقوق بین الملل به 
حساب می آید.  »منیر اکرم«، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل نیز 
گفت » نارندا مودی«، نخست وزیر هند تمام در   ها را به روی گفت وگو 
بسته و در حال » استفاده از زور « علیه مردم بی گناه کشمیر است. وی 
خاطرنشان کرد: هند بیش از ۹00 هزار سرباز به کشمیر اعزام کرده و 

در حال انجام قساوت علیه مردم بی گناه است. 
همچنین مراسم ویژه بزرگداشت روز همبستگی با مردم کشمیر روز 
چهارشنبه با برگزاری راهپیمایی و گردهمایی    ها در پایتخت و شهرهای 

مختلف پاکستان برگزار شد. 
-----------------------------------------------------

  رایزنی امریکا با ۶۰ کشور برای حمایت از معارضان ونزوئا
لیوت آبرام��ز، نماینده ویژه دول��ت امریکا در ام��ور ونزوئال بر حمایت 
واش��نگتن از رهبر معارضان دول��ت ونزوئال تأکید ک��رد.  به گزارش 
فارس به نقل رویترز، آبرامز گفت که انتظار دارد کش��ورهای دیگر نیز 
به حمایت از گوایدو به عنوان رئیس جمهور این کش��ور بعد از ش��روع 
انتخابات سراسری در ونزوئال که قرار است 6دسامبر )یک   شنبه 16 آذر( 
برگزار شود، ادامه دهند. الیوت آبرامز با حضور در کمیته روابط خارجی 
سنای امریکا تأکید کرد که واشنگتن انتخابات سراسری در ونزوئال را به 
رسمیت نمی شناسد. وی همچنین از رایزنی   ها با حدود 60 کشور برای 

تداوم حمایت از خوان گوایدو خبر داد.

آوار تحریم امریکا روی اندوه لبنان
گزارش خبری- تحلیلی »جوان« از ابعاد انفجار عصر سه       شنبه بیروت


