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  گزارش  2

آغاز مرحله جدید اقدامات اطالعاتی
یمن علیه ائتالف سعودی 

ارتش و انص�اراهلل یمن با حمله ب�ه مراکز تروریس�ت های داعش 
در مرکز این کش�ور، یک�ی از مهم  تری�ن مراکز تروریس�ت        ها را 
به کنت�رل خ�ود در آوردن�د و همزم�ان رئیس هیئ�ت اطالعات 
و شناس�ایی یمن وابس�ته به دولت نج�ات ملی در یک نشس�ت 
مش�ورتی اع�الم ک�رد مرحل�ه جدی�دی از اقدام�ات اطالعاتی 
اس�تراتژیک علی�ه ائت�الف متجاوزس�عودی آغاز خواهد ش�د. 
به گزارش المس��یره، عبداهلل یحیی الحاکم، رئی��س هیئت اطالعات 
و شناس��ایی یمن در جریان این نشست مش��ورتی در تفصیل آخرین 
راهبردهای اطالعاتی علیه ائتالف س��عودی، مسائل مرتبط با فعالیت 
اطالعاتی و راه های مقابله با جنگ روانی و ش��ایعاتی که ائتالف عربی 
تحت امر عربستان از آنها علیه ملت یمن و ارتش و کمیته های مردمی 

این کشور بهره می برد، مورد بررسی قرار داد. 
در این نشس��ت همچنین در خصوص تحوالت نظام��ی در میادین و 

جبهه های مقابله با دشمن سعودی رایرنی شد. 
الحاکم همچنین در مورد اقدامات اساس��ی برای افزایش فعالیت های 
هیئت اطالعات و شناسایی در مراحل پیش رو و حساسی که منطقه و 

یمن با آن رو به رو هستند، نیز به بحث و تبادل نظر پرداخت. 
وی بر لزوم مدیریت جن��گ اطالعاتی با توانمن��دی عالی و به صورت 

مقتدرانه تأکید کرد. 
این مسئول یمنی ضمن قدردانی از س��ربازان گمنام وابسته به هیئت 
اطالعات و شناس��ایی که در تمامی مناطق به وی��ژه در جبهه های آن 
سوی مرزهای یمن فعالیت می کنند، گفت که این سربازان توانسته اند 
با اقدامات کارآمد خود فشار ش��دیدی بر ائتالف سعودی جهت دست 
کشیدن از تجاوزات و طرح های خصمانه خود علیه ملت یمن، اقتصاد و 

صلح و آرامش اجتماعی این کشور وارد کنند. 
الحاکم تصریح کرد، مرحله جدی��دی از اقدام��ات اطالعاتی در ابعاد 

استراتژیک وجود دارد. 
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 امیدواری خلیل زاد به آغاز مذاکرات بین االفغانی
زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، از قطعنامه 
لویه جرگه و تصمیم محمد اش��رف غنی، رئیس جمهور افغانستان 
درباره امضای فرمان آزادی زندانیان باقی مانده گروه طالبان استقبال 
کرد. به گزارش بی بی سی، خلیل زاد روز دو    شنبه در رشته توئیت     هایی 
قطعنامه لویه جرگه و تصمیم غنی را قدم های مهم بعد از ۴۰ س��ال 
جنگ دانسته و آن را فرصتی تاریخی خوانده است. او گفته که از این 
روند مردم افغانستان س��ود برده و به ثبات و امنیت منطقه و جهان 
کمک می کند. او گفته اس��ت در روزهای آینده انتظار دارد، ر    هایی 
زندانیان تکمیل شده و سپس اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان 
به دوحه سفر کنند و مذاکرات بین االفغانی آغاز شود. خلیل زاد ابراز 
امیدواری کرده که طرفین مذاکره برای دس��تیابی به یک نقشه راه 
سیاسی و آتش بس دائمی و جامع برای پایان دادن به جنگ افغانستان 

به توافق دست یابند. 
-----------------------------------------------------

  دادگاه واشنگتن بن سلمان را احضار کرد
دادگاهی در واشنگتن دستور احضار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
را در پرونده سعد الجبری، افسر سابق سازمان اطالعات سعودی صادر 
کرد. به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، دستور احضار شامل ۱۳ 
مس��ئول و کارمند سعودی نیز می ش��ود که دو تن از آنها مقیم امریکا 
هستند. این احضار پس از شکایت الجبری از بن سلمان به اتهام تالش 
برای ترور وی مشابه ترور جمال خاشقجی ، روزنامه نگار منتقد سعودی 
صورت گرفته اس��ت. الجبری اخی��راً گفت که وی پس از ش��کایت از 
بن س��لمان بار دیگر تهدید به ترور در محل اقامتش شده است. سعد 
الجبری از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در دادگاهی در واشنگتن 

شکایت کرده است. 
-----------------------------------------------------

  رهگیری هواپیمای جاسوسی امریکا با سوخوهاي روسي 
مرکز کنترل دفاع ملی روس��یه اعالم کرد، یک فروند جنگنده سوخو 
Su-27 این کشور یک هواپیمای جاسوسی نیروی هوایی امریکا را بر 
فراز دریای سیاه رهگیری کرده است. به گزارش خبرگزاری تاس، مرکز 
کنترل دفاع ملی روسیه در بیانیه خود آورده است: یک فروند جنگنده 
سوخو Su-27 روسیه از واکنش سریع دفاع هوایی منطقه نظامی جنوب 
کشور به نیرو    ها درباره وجود این هدف هشدار داد. خلبان این جنگنده 
روسی به هدفی در فاصله ای امن نزدیک و متوجه شد که هدف مذکور 
 EP-3E یک فروند هواپیمای شناس��ایی نیروی هوایی امریکا از مدل
Aries است. البته حریم هوایی روسیه از سوی این هواپیما امریکایی 

نقض نشده است. 
-----------------------------------------------------

 تحرکات امارات برای سرقت طالی لیبی 
برخی منابع آگاه از تحرکات امارات با هماهنگی خلیفه حفتر، فرمانده 
نیروهای شرق لیبی برای سرقت طالی جنوب لیبی خبر دادند. طبق 
گزارش وبگاه »عربی ۲۱«، به گفته این منابع، مسئوالن اماراتی با یک 
هواپیمای ویژه وارد شرق لیبی شده سپس به همراه پسر حفتر به جنوب 
این کشور رفته و در جلسه ای شرکت کردند که هدف از آن دستیابی 
به توافقی سه جانبه در خصوص انتقال مقادیر زیادی طالی استخراج 
شده از کوه العوینات واقع در مثلث مرزی بین لیبی، سودان و مصر به 
امارات بوده است. قرار است انتقال طالی لیبی به امارات تحت نظارت 
شخصیت های اماراتی که بر فعالیت شرکت های مسئول استخراج طال 

در این طال نظارت دارند، صورت گیرد. 
-----------------------------------------------------

  دستگیری صد    ها معترض در بالروس 
سازمان دیده بان حقوق بشر »وسنا« بالروس از دستگیری ۲۱۳ نفر 
در جریان اعتراضات در این کش��ور خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، س��ازمان دیده بان حقوق بشر »وس��نا« بالروس روز 
دو    شنبه در بیانیه ای اعالم کرد: بیش��ترین بازداشت    ها در مینسک 
پایتخت بالروس ص��ورت گرفت و ۱۱۰نفر در این ش��هر از س��وی 
نیروهای امنیتی دس��تگیر ش��دند. بیش از ۴۰ نفر از ای��ن افراد در 
نزدیکی حوزه های رأی گیری دستگیر شده اند که اکثر آنان را ناظران 
تش��کیل می دهند و حدود ۷۰نفر هم در جریان اعتراضات دستگیر 
شدند. در ستاد سوتالنا تیخانوفس��کایا، نامزد اصلی مخالفان اعالم 
کردند که برای اعتراضات طوالنی آماده می شوند و خواستار انتقال 
صلح آمیز قدرت شدند. اوضاع در پایتخت و دیگر شهرهای بالروس 
متشنج اس��ت. س��ازمان های ناراضی از نتیجه رأی گیری انتخابات 

ریاست جمهوری به خیابان    ها ریختند. 
-----------------------------------------------------

  دهها کشته و زخمی در درگیری های قبیله ای سودان
در پی ادامه درگیری های قبیله ای در سودان چهار تن کشته و دهها تن 
نیز زخمی شدند. به گزارش روزنامه العربی الجدید، کمیته پزشکان در 
ایالت » دریای سرخ « س��ودان در بیانیه ای اعالم کرد، شهر بور سودان 
واقع در مرکز این استان شاهد حوادث قبیله ای در برخی مناطق است 
و اخیراً دو قبیله » نوبه « و » بنی عامر « با هم درگیر شدند که در اثر آن 
چهار تن کشته و ۳۵ تن نیز زخمی شدند. کمیته امنیت بور سودان نیز 
به دنبال این درگیری حالت فوق العاده و منع آمد و شد را از ساعت پنج 

عصر تا شش صبح در مناطق درگیر اعالم کرد. 

حماس: تجاوز صهیونیست    ها به غزه
عواقب نامعلومی دارد 

پس از آنکه رژیم صهیونیس�تی یک پایگاه متعل�ق به گروه های 
مقاوم�ت را در غزه هدف گرف�ت، جنبش حماس ب�ه مقامات این 
رژیم درباره انجام هرگونه ماجراجویی در قبال غزه هش�دار داد. 
در پی اظهارات تهدیدآمیز صهیونیس��ت    ها برای حمله به نوار غزه، 
محمود الزه��ار، عضو دفتر سیاس��ی جنبش حماس ب��ه بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر و بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
و آویو کوخاوی، رئیس س��تاد ارتش این رژیم درباره ادامه تجاوزات 
علیه غزه هشدار داد و افزود:»هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه 
یک ماجراجویی خطرناک خواهد بود و نتایج آن برای صهیونیست     ها 
غیرقابل پیش بینی اس��ت«. الزهار در گفت وگو با پایگاه فلس��طین 
الیوم، تأکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در تالش برای تحمیل 
اهداف خود بدون هیچ هزینه ای است و آنها به دنبال ادامه محاصره 
و در تنگنا قرار دادن ش��رایط زندگی فلس��طینیان در غزه هستند. 
وی با اشاره به س��خنان بنی گانتس درباره حمله به غزه تأکید کرد 
که این س��خنان در چارچوب مزایده و درگیری های سیاسی رژیم 
صهیونیستی صورت می گیرد. محمود الزهار تصریح کرد:»گانتس و 
نتانیاهو اگر بخواهند با نوار غزه مقابله کنند، این جنگ برای آنها به 
ویژه در سایه پیامدهای شیوع اپیدمی ویروس کرونا میان نظامیان 
صهیونیست، ماجراجویی خطرناکی خواهد بود و نتایج آن غیر قابل 
پیش بینی اس��ت«. عضو دفتر سیاس��ی جنبش حماس همچنین 
خاطرنش��ان کرد که رژیم صهیونیستی به روشی که گانتس مطرح 
کرد، نمی تواند با غزه مقابله کند. آنها به ج��ای طرح تهدیداتی که 
هرگز غزه را نمی ترساند باید در راستای رفع محاصره عمل کنند. وی 
با بیان اینکه هر عملی واکنش متقابل دارد، اظهار داش��ت :»زمانی 
که اهالی غزه ضرورت های زندگی خود را در معرض خطر می بینند 
به طریقه ای که مناس��ب می دانند اقدام به پاسخگویی می کنند«. 
هشدار حماس درحالی اس��ت که بنی گانتس و آویو کوخاوی روز 
یک    ش��نبه درباره پیامدهای ادامه پرتاب بالن های آتش زا به سوی 
شهر ک های صهیونیست نشین هشدار داده و غزه را تهدید به جنگ 
کرده بودند. جوانان فلس��طینی اخیراً در واکنش به عدم پایبندی 
رژیم صهیونیستی به تفاهمات آرام س��ازی اوضاع و سوءاستفاده از 
وضعیت موجود برای ادامه تجاوزات علیه مردم این باریکه، راه اندازی 

بالون های آتش زا به سمت اراضی اشغالی را از سرگرفتند. 

تالفي چین
با  تحریم ۱۱ مقام امریکایی

سفیر چین در واش�نگتن با هشدار نس�بت به مواضع ضد چینی 
دولت امریکا اعالم کرد واش�نگتن به پکن درب�اره کار    هایی اتهام 
می زند که خودش در حال انجام آنهاس�ت. از س�وی دیگر وزارت 
خارجه چین اعالم ک�رد در واکنش به تحریم 11 مقام این کش�ور 
توسط واش�نگتن، پکن نیز 11 مقام امریکایی از جمله دو سناتور 
جمهوریخواه و رئیس دیده بان حقوق بش�ر را تحریم کرده است. 
اقدام امری��کا در اعمال تحریم ب��ر ۱۱ مقام چینی و متح��دان آنها در 
هنگ کنگ، با مقابله به مثل و اقدام تالفی جویانه دولت پکن مواجه شد. 
به نوشته وبگاه »بلومبرگ«، وزارت خارجه چین روز دوشنبه اعالم کرد 

۱۱ مقام امریکایی را در اقدامی متقابل تحریم کرده است. 
بر این اس��اس، »ژائو لی جیان « س��خنگوی وزارت خارجه چین گفت 
این تحریم     ها ش��امل مقاماتی از جمله »تد ک��روز« و »مارکو روبیو « 
س��ناتورهای جمهوریخواه، »کنث راث « مدیرعامل سازمان دیده بان 
حقوق بشر و »مایکل آبراموویتز« رئیس سازمان خانه آزادی می شود. 
به نوش��ته وبگاه »س��ی جی تی اِن « لی جیان در کنفرانس مطبوعاتی 
توضیح داد که این مقام های امریکایی تحریم شده، در امور داخلی چین 
مرتبط با هنگ کنگ، دخالت کرده و سعی داشته اند خودمختاری این 

منطقه را تضعیف کنند. 
واش��نگتن روز جمعه گروهی از مقامات چینی و هنگ کنگی از جمله 
»کری الم « فرماندار هنگ کنگ را تحریم کرد. وزارت خزانه داری امریکا 
اعالم کرد دارایی های کری الم و ۱۰ مقام ارش��د دیگر از جمله رئیس 

دفتر ارتباطات پکن در هنگ کنگ را مسدود می کند. 
این اقدام بعد از آن انجام شد که دولت امریکا به دستور دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور این کشور، نرم افزارهای شبکه اجتماعی »تیک تاک « و 
»وی چت« را به بهانه جمع آوری اطالعات از این کش��ور و تالش برای 
تأثیرگذاری در انتخابات ریاس��ت جمهوری ماه نوامبر، مجبور کرد به 

فعالیت های شان در امریکا پایان دهند. 
پیش از آن »وانگ ِونبین« دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین تصمیم 
امریکا برای تحریم شرکت های نرم افزاری چینی را »زورگویی آشکار « 

توصیف کرده بود.
»کای تیان کای « سفیر چین در امریکا در نشست اندیشکده »آسپن « 
درباره تنش های جاری در روابط دو کش��ور و اتهام زنی های بی اساس 
مقام های واشنگتن علیه شرکت های چینی و همچنین شبکه اجتماعی 

»تیک تاک « هشدار داد. 
به نوشته روزنامه چینی »مردم«، کای تیان کای در این نشست اعالم 
کرد که امریکا باید به زدن اتهام های بی اس��اس به شرکت های چینی 
ش��امل تیک تاک پایان داده و ب��ه آنها یک زمین برابر ب��رای رقابت با 

شرکت های امریکایی بدهد. 
وی با رد درخواست های مقام های امریکایی درباره شرکت های چینی 
و تیک تاک گفت: »من فکر نمی کنم مدرکی وجود داشته باشد که هیچ 
شرکت )چینی( دارد اطالعاتش را به دولت چین می دهد. افرادی این 

اتهامات را می زنند اما هرگز هیچ مدرکی ارائه نمی کنند.«
به گفته سفیر چین در امریکا، »ما اغلب شکایت     هایی را در این باره که 
ما به شرکت های امریکایی یک زمین برابر برای رقابت )با شرکت های 
چینی( نمی دهیم، می ش��نویم اما بیش از پی��ش معتقدیم که این ما 
هستیم که باید درباره فقدان یک زمین برابر برای رقابت شرکت های 

چینی در اینجا )امریکا( شکایت کنیم.«
وی ادامه داد: »یک میزانی از مداخله سیاسی و مداخله دولت در بازار 
)امریکا( وجود دارد، یک تبعیض علیه شرکت های چینی وجود دارد اما 

این شرکت     ها فقط شرکت های متعلق به بخش خصوصی هستند.«
کای تیان کای خطاب به حاضران در نشس��ت اندیشکده آسپن گفت: 
»منصفانه نیس��ت که بدون ارائه هر گونه مدرکی اتهام زنی شود و به 
چین درباره ندادن زمینه برابر برای رقابت به ش��رکت های امریکایی 
اتهام زده شود در حالی که آنها خودشان دارند شرکت های چینی را از 
دسترسی به هرگونه زمینه برابر برای رقابت منع می کنند، این شدیداً 

غیرمنصفانه است.«

یک شکست دیگر در انتظار امریکا
پیش بینی می شود امریکا در نشست امشب شورای امنیت درباره تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران شکست بخورد

دیروز به فاصله یک    گزارش  یک
روز مانده به تصمیم 
شورای امنیت درباره قطعنامه امریکا برای تمدید 
تسلیحاتی ایران، تهران با شورای امنیت اتمام 
حجت کرد که در دام امری�کا نیفتد؛ دامی که به 
گفته سخنگوی وزارت خارجه، به نابودی کشاندن 
ش�ورای امنیت ب�ا ابزار ش�ورای امنیت اس�ت. 
به گزارش »جوان«، امشب ۱۵ عضو دائم و غیردائم 
شورای امنیت، قطعنامه پیشنهادی امریکا درباره 
ایران را ب��ه رأی می گذارند؛ قطعنام��ه ای که به 
رغم لغو بخشی از تحریم های تس��لیحاتي ایران 
در مهرماه ۱۳99، خواستار تمدید این تحریم ها 
شده است. هنوز مشخص نیست که به جز روسیه 
و چین که به صراحت گفته اند به قطعنامه امریکا 
رأی منفی خواهند داد، رأی ۱۲عضو دیگر شورای 
امنیت )به جز خود امریکا( به این قطعنامه مثبت 
اس��ت که به معنی بی اثر ش��دن قطعنامه امریکا 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خواهد بود. 
در حال حاضر به جز انگلیس و فرانسه که در کنار 
امریکا و روس��یه و چین عضو دائم شورای امنیت 
هستند، آلمان، آفریقای جنوبی، اندونزی، تونس، 
بلژیک، جمه��وری دومینیکن، اس��تونی، نیجر، 
»س��نت وینس��نس و گرانادا و ویتنام«، ۱۰عضو 
غیر دائم ش��ورای امنیت هس��تند. دیروز مایک 
پمپئو، وزی��ر خارجه امریکا با اس��تناد به نامه ای 
که ش��ورای همکاری خلیج فارس ب��رای تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی ایران به ش��ورای امنیت 
نوشته، خواستار این شد که شورای امنیت در کنار 
شورای همکاری خلیج فارس قرار بگیرد. پمپئو در 
حساب توئیتری خود نوشت: »نامه اعضای شورای 

همکاری به شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران یک بیانیه برجسته 
بود.« او گفت که شورای امنیت » باید بین مسلح 
کردن تروریست     ها یا ایستادن در کنار کشورهای 
خلیج]فارس[ یکی را انتخاب کند. « وزیر خارجه 
امریکا اضافه کرد، کشور     ها در خاورمیانه از خلیج تا 
اسرائیل از تمدید تحریم های تسلیحاتی حمایت 
می کنند. این برای هر یک از آنها بسیار مهم است. 
عرب     ها و اسرائیلی     ها با صدایی رسا دارند صحبت 
می کنند و شورای امنیت باید گوش کند. شورای 
همکاری خلیج فارس )GCC( روز یک     شنبه در 
نامه ای به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل با متهم 
کردن جمهوری اس��المی ایران ب��ه فرقه گرایی، 
خواستار عدم پایان تحریم تسلیحاتی ایران شد. 
دیروز هم میخائیل اولیانوف، نماینده روس��یه در 
س��ازمان های بین المللی به این توئیت پمپئو که 
از نامه اعضای شورای همکاری به شورای امنیت 
استقبال کرده بود، واکنش نشان داد و در توئیتر 
نوشت: » یک بیانیه غیرمنتظره: تالش برای تمدید 
محدودیت تسلیحاتی » بعد از سال      ها دیپلماسی.« 
چه نوعی از دیپلماسی؟ سیاست فشار حداکثری 
ارتباط چندانی به دیپلماس��ی ندارد و واشنگتن 
موضوع )تمدید( محدودیت تسلیحاتی را از پایان 
سال ۲۰۱9 شروع کرد در نتیجه تالش امریکا برای 
تمدید محدودیت تس��لیحاتی ایران ماه      ها است 

شروع شده و نه سال ها.«
  تصویب بدون »وتو« هم بعید است

این موضع شورای همکاری خلیج فارس در حالی 
است که منابع دیپلماتیک می گویند که شورای 
امنیت سازمان ملل ممکن است امروز حتی بدون 

وتوی روسیه یا چین هم به قطعنامه پیشنهادی 
امری��کا رأی مثبت نده��د، هرچند این س��ناریو 
قطعی نیس��ت. این هفته، دیپلمات های سازمان 
ملل به خبرگزاری فرانس��ه گفتن��د که مخالفت 
با قطعنامه امریکا به حدی گس��ترده اس��ت که 
واشنگتن بعید است حتی 9 رأی الزم برای تصویب 
قطعنامه خود را هم به دست بیاورد. یک دیپلمات  
گفته که ای��ن قطعنامه که روز سه      ش��نبه به رأی 
گذاشته می شود، یک موضع »ماکسیمالیستی « 
)افراط��ی و حداکث��ری( را در قبال ای��ران اتخاذ 
کرده و پیش نویسی که خبرگزاری فرانسه مدعی 
دسترسی به آن ش��ده، خواستار تمدید نامحدود 
تحریم های تسلیحاتی س��ازمان ملل علیه ایران 
است. یک دیپلمات هم به خبرگزاری فرانسه گفته 
که قطعنامه پیش��نهادی امریکا ، با مقررات فعلی 
ممنوعیت فروش تسلیحات متعارف به ایران که 
در ۱۸ اکتبر )۲۷ مهر 99( به پایان می رسد، بسیار 

فاصله دارد. 
هرچن��د اتحادیه اروپ��ا در موقعیت های مختلف 
خواس��تار حفظ برجام ش��ده ولی هنوز مشخص 
نیست که موضع سه کشور اروپایی شورای امنیت 
به خصوص فرانس��ه و انگلیس به عنوان دو عضو 
دائم صاحب وتو چه خواهد بود و آیا اصاًل در جلسه 
شورای امنیت حاضر خواهند ش��د یا اینکه رأی 
ممتنع به قطعنامه امریکا خواهند داد. با این حال، 
دیپلمات های غربی به خبرگزاری فرانسه گفته اند 
نگرانند این قطعنامه، برجام را در معرض خطر قرار 
دهد زیرا ایران بار     ها تأکید کرده حق دفاع از خود را 
دارد و ادامه ممنوعیت تسلیحاتی به مفهوم پایان 

برجام است. 

 واشنگتن ناامید است
مخالفت روسیه و چین با قطعنامه امریکا تقریباً 
قطعی است تا جایی که کلی کرافت، نماینده دائم 
امریکا در سازمان ملل متحد هم هفته قبل گفت 
که روس��یه و چین احتماالً پیش نویس قطعنامه 
پیشنهادی ایاالت متحده برای تمدید این تحریم 
را وتو می کنند. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین پنج  شنبه قبل در آخرین موضع گیری 
چینی     ها درباره قطعنامه پیشنهادی امریکا گفته 
بود پکن از پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی 
امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به مدتی 
طوالنی تر از ماه اکتبر حمایت نمی کند. سخنگوی 
وزارت خارجه چین گفته بود:»ما با اعمال فشار از 
سوی امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
در شورای امنیت س��ازمان ملل مخالفیم. تمامی 
ملزومات قطعنامه ۲۲۳۱)قطعنامه مرتبط با توافق 
هسته ای ایران( از جمله مقررات تحریم تسلیحاتی 
کامالً اجرا شده اند. «  همان روزی که چینی     ها مقابل 
آخرین نسخه قطعنامه امریکا موضع گرفتند، یک 
منبع از نمایندگی دایم گفت که روسیه همچنان 

مخالف این قطعنامه است. 
در حالی که ایران طی هفته های اخیر با طرف های 
روس و چین��ی ب��رای اطمین��ان از رأی منفی به 
قطعنامه پیش��نهادی امریکا رایزنی ک��رده، روز 
دو     شنبه به فاصله یک روز قبل از رأی گیری شورای 
امنیت، به این ش��ورا توصیه کرد که در دام امریکا 
نیفتد. س��یدعباس موسوی، س��خنگوی وزارت 
خارجه دیروز گفت: »تحریم تس��لیحاتی بیش از 
آنکه علیه ملت ایران تهدید باشد، تهدیدی علیه 
ش��ورای امنیت و س��از و کار های قانونی این نهاد 
اس��ت. «سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی با بیان 
اینکه امریکایی      ها با استفاده از ابزار شورای امنیت 
می خواهند شورای امنیت را به نابودی بکشانند یا 
تحت انقیاد خود دربیاورند، یادآور ش��د: »اعضای 
شورای امنیت باید مواظب باشند در دام امریکایی      ها 
علیه ش��ورای امنیت و س��ازوکار های بین المللی 
نیفتند و امیدواریم این اقدام امریکا با هوش��یاری 
رهبران کشور های مستقل دنیا و رایزنی های ایران 
با دوستان و کشور های مختلف، به نتیجه نرسد و 

یک ناکامی دیگر برای امریکا رقم بخورد.«
 فعال سازی مکانیسم ماشه؟

اگر پیش نویس قطعنامه امریکا در نشست امشب 
ش��ورای امنیت شکس��ت بخورد، دول��ت امریکا 
تهدید کرده که به س��راغ فعال کردن مکانیس��م 
ماشه و بازگرداندن تمامی تحریم     ها خواهد رفت 
ولی روس��یه و چین به صراحت گفته ان��د با این 
تصمیم امری��کا که می تواند مرگ برج��ام را رقم 
بزند، مخالفند. امریکا گفته که به عنوان ش��ریک 
برجام )JCPOA Participant( که در قطعنامه 
۲۲۳۱ به آن اشاره شده، می تواند خواستار فعال 
ش��دن مکانیس��م حل اختالف یا ماشه شود ولی 
دیگر اعضای برجام می گویند که امریکا با خروج 
از برجام، دیگر ش��ریک آن به حس��اب نمی آید. 
»میخاییل اولیانوف « نماینده روسیه پیش از این 
گفته که امریکا از نظر قانونی، سیاسی و اخالقی 

حق پیشنهاد دادن چنین مکانیسمی را ندارد. 

در س�ایه فضای ملته�ب سیاس�ی - اجتماعی 
لبنان، روز گذش�ته تیم تحقیقات درباره انفجار 
سه       ش�نبه گذش�ته در بیروت، گ�زارش خود را 
تحویل ش�ورای وزیران داد. در چنین شرایطی  
به رغم اینکه پیش ت�ر رئیس جمه�ور امریکا از 
عمدی بودن این واقعه خبر داده بود، وزیر دفاع 
امری�کا در گفت وگو با ش�بکه خب�ری محبوب 
رئیس جمه�ور، از موضع�ی متف�اوت گف�ت که 
مشخص نیست این حمله عمدی بوده است یا خیر. 
با گذش��ت یک هفته از انفجاری مهیب در پایتخت 
لبنان که ش��مار قربانیان آن ۱6۰ نفر اعالم ش��ده، 
این کشور عرصه وقوع مجموعه ای از تحوالت شده 
است.  دیروز حس��ن دیاب درحالي استعفا کرد که  
به نظر می رس��ید دیروز اندکي  از شدت آن کاسته 
شده است. روز دو      ش��نبه با پایان مهلتی که شورای 
عالی دفاع لبن��ان از ۵ آگوس��ت )۱۵ مرداد( معین 
کرده بود،  تیم تحقیقات درباره انفجار بیروت گزارش 
خود را به دبیرخانه شورای وزیران کابینه تحویل داد 
تا در کاخ بعبدا بررسی شود. این پرونده با پیشنهاد 
وزیر دادگس��تری لبنان، به ش��ورای قضایی ارجاع 
داده ش��د. بنابر گزارش روزنامه الجمهوریه، انجمن 
قضات لبنان پیش از ظهر امروز )سه شنبه(، موضوع 
مهمی را در کاخ دادگستری بیروت اعالم می کند که 
گام مهم و بی سابقه ای در تاریخ دستگاه قضایی به 

حساب می آید. 
 چرخش موضع

در حالی  که وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( پیش تر 
اعالم کرده بود که به طور قطع��ی نمی توان درباره 
دلیل انفجار در پایتخت لبنان اظهارنظر کرد، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا از قطعی بودن حمله خبر 
داده و گفته بود: » من با برخی از ژنرال های بزرگ مان 
دیدار کرده ام و آنها احساس می کنند که این یک نوع 
رویداد از نوع انفجار مربوط به صنایع و تولیدات نبوده 
است. این گفته آنهاست و آنها بهتر از من می دانند و به 
نظر می رسد که آنها احساس می کنند این یک حمله 
باشد. این انفجار ممکن است حاصل از انفجار بمب 
بوده باشد. « با این حال گفت وگوی مارک اسپر، وزیر 

دفاع این کشور با شبکه خبری فاکس نیوز حاکی از 
این است که واشنگتن همچنان به موضع قابل  تأمل 
خود درباره علت انفجار  بیروت ادامه مي دهد.. اسپر 
در این مورد گفت که هنوز مشخص نیست که انفجار 
سه       شنبه گذشته در بندر بیروت »یک حمله عمدی« 
است یا »یک تصادف« و افزود: »ما هنوز نمی دانیم. 
در روز اول ]انفج��ار[ همانطور ک��ه رئیس جمهور 
ترامپ گفت ما تصور کردیم این یک حمله اس��ت. 
برخی از ما تصور کردیم که شاید این یک حمله به 
محموله سالح حزب اهلل بوده است. شاید هم انفجار 

در یک کارخانه.«
 زمینه چینی برای استعفا

حسن دیاب قبل از استعفاي دیروز در طول روزهای 
گذشته با تشدید تظاهرات در خیابان       ها و استعفای 
تعدادی از وزرا، حس��ان دیاب، نخس��ت وزیر لبنان 
برای ارائه استعفا تحت فشار قرار گرفته بود و تا روز 
دو      شنبه به وی فرصت داده ش��ده استعفای خود را 
تقدیم کند. در طول این مدت، منال عبدالصمد وزیر 
اطالع رس��انی، دمیانوس قطار وزیر محیط زیست 
و توس��عه اداری، ماری کلود نجم وزیر دادگستری 
و غازنی وزنی وزیر دارایی لبنان اس��تعفای خود را 

تقدیم دولت کردند.  همراستا با این تحرکات برخی 
چهره های سیاسی هم از اس��تعفای دولت حمایت 
کردند. ولید جنبالط، رئیس حزب سوسیالیس��ت 
ترقی خواه روز یک      ش��نبه در جری��ان گفت وگوی 
تلویزیونی عالوه بر سرنگونی دولت، خواستار محاکمه 
دولت دیاب نیز ش��ده بود. جنبالط که از سرنگونی 
دولت با عنوان پیروزی بزرگ یاد کرده است، گفت: 
»این دولت را باید در داخل پارلمان س��رنگون کرد. 
« وی در موضع گیری عجیب با اعالم اینکه توصیه ای 
برای دولت ندارد جز اینکه چوبه دار را برای وزرایش 
آماده کند، بر انجام تحقیقات بین المللی در انفجار 
بندر بیروت تأکید کرد. سمیر جعجع، رئیس حزب 
القوات اللبنانیه وابسته به جریان غربگرای ۱۴ مارس 
که متهم اس��ت در به راه انداختن آشوب های اخیر 
نقش داشته اس��ت، هم خواس��تار برگزار انتخابات 
پارلمانی زودهنگام بر اساس قانون فعلی این کشور و 

تغییر اکثریت پارلمانی شد. 
 حریری در اندیشه بازگشت

غسان سعود، نویسنده و تحلیلگر لبنانی در گفت وگو 
با المیادین بازی سیاسی امریکا در لبنان را مورد توجه 
قرار داد و تأکید کرد که ایاالت متحده ، پرونده لبنان را 

برای رسیدن به اهداف سیاسی جدید، به دیپلماسی 
فرانسه واگذار کرد. سعود در این مورد به موضع گیری 
سعد الحریری، نخست وزیر پیشین لبنان و اتهام زنی 
وی به دولت اش��اره کرد و گفت: »حریری تمایل به 
بازگشت به قدرت با یک پوش��ش فرانسوی دارد؛ با 
توجه به اینکه وی در گذشته در دوره نخست وزیری 
خود اش��تباهات زی��ادی را در زمین��ه اداره جامعه 
داشته؛اما امروز تمایل به بازگشت به قدرت را دارد. 
« وی تأکید کرد که در ش��رایط کنون��ی و بحرانی 
جامعه اعتراضات عده ای در خیابان های لبنان، کم  
اهمیت       ترین موضوع در صحنه این کشور است. وی 
همچنین درباره خواست نخس��ت وزیر لبنان برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان هم گفت که 
این اقدام حسان دیاب با هیچ یک از مقامات سیاسی 
هماهنگ نبوده و برگزاری انتخابات طبق قانون فعلی، 

خودکشی کامل برای جریان ۱۴ مارس است. 
 سیاسی کاری نکنید

الکساندر زاس��پکین، سفیر روس��یه در بیروت نیز 
سیاسی کاری را خطری بزرگ برای لبنان می داند 
و معتقد اس��ت ک��ه دس��تگاه های امنیت��ی لبنان 
می توانند درباره انفجار بندر بیروت تحقیق کنند و 
گفت: »فعالیت های امریکا و انگلیس در س��ال های 
اخیر در تریبون های بین المللی نش��ان می دهد که 
از طریق کار با یک دس��تگاه خاص، اهداف سیاسی 
بزرگ حاصل می شود، همانطور که در سازمان منع 
سالح های شیمیایی اتفاق افتاد. بنابراین ما از کسانی 
که خواستار این مسئله هستند می خواهیم موضوع 
را سیاس��ی نکرده و از آن برای اهداف سیاسی سوء 

استفاده نکنند.«
زاسپکین خاطرنش��ان کرد: »صحبت درباره وجود 
س��الح های حزب اهلل در بندر بیروت صحت ندارد، 
آنها می خواهند از هر اتفاقی که در جهان رخ می دهد 
علیه حزب اهلل اس��تفاده کنند و ما در روسیه از این 
موضع رنج می بریم. ما می دانیم که امریکا ش��روط 
غیرممکنی برای حزب اهلل و س��الح آن دارد و هیچ 
زمینه ای برای تحقق این خواسته       ها در شرایط کنونی 

وجود ندارد.«

اسپر : نمی دانیم انفجار بیروت عمدی بود یا یک تصادف


