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مهندسي سياسي
 بر ويرانه هاي انفجار بيروت

از اول هم انتظار مي رفت كه انفجار ش��امگاه سه شنبه چهارم آگوست در 
انبار شماره 12 بندر بيروت پيامد قابل توجهي را به دنبال داشته باشد. گفته 
مي شود كه 2 هزار و 750 تن نيترات آمونيوم عامل اين انفجار بوده است كه 
در نتيجه آن بيش از 170 نفر كشته و 5هزار نفر نيز زخمي شدند. جداي 
از دهها نفر مفقودي كه هنوز اثري از آنها به دس��ت نيامده بود. اين انفجار 
ناگهان توجه جهاني را به خود جلب كرد و زودتر از همه اين امانوئل ماكرون 
بود كه با سفر به بيروت خود را وسط ماجرا پرت كرد و كشورهاي ديگر نيز 
بعد از فرانسه درگير موضوع شدند تا آنجا كه كنفرانس بين المللي حمايت 
از لبنان پنج روز بعد از انفجار به صورت مجازي برگزار ش��د. اين ميزان از 
سرعت تحوالت با استعفاي دولت حسن دياب به اوج خود رسيده و به نظر 
مي رسد كه حاال لبنان بعد از انفجار بندر، دچار انفجاري بزرگ تر از آن در 

عرصه سياسي شده است. 
نش��انه هاي فروپاش��ي دولت دياب با اس��تعفاي وزير اطالع رساني منال 
عبدالصمد شروع شد كه استعفاي وزراي دادگستري، محيط زيست و دارايي 
را به دنبال داشت. با اين حال، كنارگيري وزراي مستعفي نمي توانست به 
خودي خود باعث سقوط دولت دياب بشود، چنان كه او در اين حدود هشت 
ماه نخست وزيري كمتر روزي را بدون دردسر پشت سر گذاشته  و توانسته 
بود با تمام مشكالت ايستادگي كند. مشكل اصلي او تنها كنارگيري چهار 
وزير يا تعدادي از نمايندگان پارلمان وابسته به جناح الكتائب نبود كه از روز 
اول هم چندان روي خوشي به دولت او نشان ندادند، بلكه مشكل او طرحي 
بود كه مطرح كرد و ناگهان خود را در مقابل واكنش تند نمايندگان پارلمان 
ديد. طرح او برگزاري انتخابات زودهنگام پارلمان بود كه در روز شنبه 18 
مرداد مطرح كرد و گفت كه تنها راه حل برون رفت از بحران كنوني، برگزاري 
انتخابات زودهنگام اس��ت. اين طرح مي توانست پاس��خي به اعتراضات 
خياباني باشد كه دوباره و با شدت در خيابان هاي لبنان به راه افتاده بود و 
در همان روز هم باعث اشغال وزارت خارجه لبنان و چند ساختمان مهم 
دولتي به دست معترضين شده بود. با اين حال، طبيعي بود كه نمايندگان 
پارلمان موقعيت خود را در خطر ببينند و با اعتراض شان ناگهان مسئله 
استيضاح خود دياب به صورت جدي مطرح شد و به نظر مي رسيد كه بخش 
قابل توجهي نيز از استيضاح او حمايت مي كنند. بنابر اين، دياب خود را در 
آستانه سقوط و عدم رأي اعتماد پارلمان مي ديد و گزينه بهتر به نظرش اين 
بود كه تا دير نشده از استعفاي وزراي چهارگانه بهره برداري كند و عطاي 

نخست وزيري را به لقايش ببخشد. 
شكي نيست كه سقوط دولت دياب، وضعيت سياسي لبنان را بحراني تر از 
قبل مي كند، هر چند كه اين استعفا نشان داد خبري از انتخابات زودهنگام 
دست كم در كوتاه مدت نخواهد بود و دولت آينده بايد با آراي همين تركيب 
از نمايندگان پارلمان كار خود را شروع كند. در اين صورت، فرايند تعيين 
نخست وزير مكلف و تشكيل كابينه مطرح است كه تجربه پيشين و از جمله 
همين دولت دياب نشان داد فرايندي طاقت فرسا و پيچيده است و مي تواند 
ماه ها طول بكشد. در اين بين، بايد به مداخله قدرت هاي خارجي نيز توجه 
كرد كه شديدتر از گذشته شده و انفجار سه شنبه اين بهانه را به آنها داده تا 
بي پرده و حتي بدون رعايت ظواهر سياس��ي در امور داخلي لبنان مداخله 
كنند. مداخله امريكا قبل از اين و توسط سفير خود دورثي شيا شروع شده بود 
و شدت اين مداخله در برخي مواقع آن قدر بي پرده و عيان بود كه مقامات 
سياسي و شخصيت هاي لبناني مجبور به واكنش به آن مي شدند و در جريان 
شورش هاي چند روز گذشته هم سفارت امريكا در بيروت با صدور بيانيه از 
اين شورش ها حمايت كرد تا به افزايش بحران در اين كشور دامن بزند. در اين 
ميان، ماكرون و جناح فرانسوي براي عقب نماندن از امريكا ميزان مداخله 
خود را افزايش دادند، چنان كه شورش هاي اخير درست بعد از سفر ماكرون 
شورع شد و طومار 50 هزار نفري از احياي قيمومت فرانسه بر لبنان شروع 
شد. به نظر مي رسد كه نوعي رقابت بين امريكا و فرانسه براي مداخله جويي 
در لبنان ايجاد شده و كنار رفتن دولت دياب نيز مي تواند انگيزه بيشتري به 
اين دو كشور بدهد تا با همراهي برخي از گروه هاي سياسي بيش از گذشته 
در جريان تشكيل دولت لبنان دخالت كنند، چنان كه از سخنان ماكرون 
در بيروت نيز چنين چيزي برداشت مي شد و موضوع تحقيقات بين المللي 
در خصوص انفجار بندر بيروت نيز در همين راستا مطرح شده است. در هر 
صورت، سقوط دولت دياب انفجار سياسي را در پي داشته كه باعث مي شود 

شرايط نسبت به قبل از تشكيل دولت دياب بسيار پيچيده تر شود. 
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 1۰ ميليون يمني در معرض گرسنگي
نماينده صندوق جمعيت س��ازمان ملل متحد در يم��ن اعالم كرد كه 
10 ميليون يمني تنها يك گام با گرسنگي فاصله دارند.  نماينده صندوق 
جمعيت سازمان ملل در يمن در مصاحبه با خبرگزاري آناتولي تركيه 
در تش��ريح وضعيت وخيم مردم يمن گفت: »پس از پنج سال جنگ و 
درگيري در يمن، مردم در سراسر كشور از پايين ترين سطح سيستم 
ايمني بدني و حادترين سطح ضعف بدني در جهان رنج مي برند تا جايي 
كه 80 درصد آنها براي زنده ماندن به كمك هاي غذايي تكيه دارند. « وي 
گفت: » 10  ميليون يمني تنها يك گام با گرسنگي فاصله دارند و يك 

چهارم هم از سوء تغذيه حاد رنج مي برند.«
-----------------------------------------------------

 تأكيد اردوغان بر ادامه اكتشاف در درياي مديترانه
رئيس جمهور تركيه با تأكيد بر تداوم فعاليت هاي اكتشافي اين كشور در 
درياي مديترانه گفت : آنكارا هرگز با طرحي كه اين كشور را به سواحلش 
محدود كند، موافقت نمي كند.  به گ��زارش خبرگزاري »آناتولي« رجب 
طيب اردوغان شامگاه دوشنبه گفت: »تركيه به اجراي برنامه هايش در 
عرصه ميداني و ديپلماسي ادامه مي دهد تا زماني كه عقل سليم در موضوع 
]شرق درياي مديترانه[ پيروز شود. « وي با درخواست از كشورهاي حاشيه 
درياي مديترانه ب��راي همكاري جهت يافت��ن چارچوبي براي حفاظت 
از حقوق همه در اين منطقه، اظهار داش��ت: »ما همواره اينجا هستيم و 

آماده ايم با گفت وگو بر مبناي تساوي، مناقشات را حل كنيم.«
-----------------------------------------------------
 ترامپ: از پوتين براي شركت در نشست گروه 7 دعوت مي كنم

با وجود مخالفت كشورهاي اروپايي، رئيس جمهور امريكا از تصميم خود 
براي دعوت از رئيس جمهور روس��يه براي شركت در نشست گروه 7 خبر 
داد.  بنابر گزارش خبرگ��زاري تاس، دونالد ترامپ روز دوش��نبه در يك 
نشست خبري در كاخ سفيد با اعالم اينكه قصد دارد، نشست گروه 7 را بعد 
از انتخابات رياست جمهوري برگزار كند، گفت: »مطمئناً از او براي نشست 
دعوت خواهم كرد و فكر مي كنم كه پوتين يك فاكتور بسيار مهم است.«
-----------------------------------------------------

 اوليانوف: امريكا از پمپاژ سالح به خاورميانه دست بردارد
نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در پاسخ به خوشحالي وزير خارجه 
امريكا از نامه ش��وراي همكاري خليج فارس عليه ايران، به طعنه از امريكا 
خواست از ارسال سالح به منطقه غرب آسيا دست بكشد.  ميخائيل اوليانوف 
در ارتباط با اين نامه نوشت: »الزم است به امريكا توصيه شود به عنوان اولين 

گام، از پمپاژ سالح به خاورميانه به ارزش ميلياردها دالر دست بكشد.«
-----------------------------------------------------

 برنامه  كره جنوبي براي ساخت سامانه  شبيه گنبد آهنين
كره جنوبي از پروژه اي ويژه براي دفاع از زيرساخت هاي »سئول« و در تقابل 
با راكت هاي برد بلند همسايه شمالي مشابه گنبد آهنين خبر داده است.  
به نوشته خبرگزاري »يونهاپ«، كره جنوبي با رونمايي از طرح دفاعي خود 
اعالم كرده عالوه بر ساخت سامانه شبه گنبد آهنين، قصد ساخت يك ناو 
هواپيمابر س��بك و يك جنگنده كاماًل بومي را دارد. مقامات كره جنوبي 
گفته اند كه استقرار نسخه كره اي سامانه دفاع موشكي گنبد آهنين اواخر 

سال هاي دهه  2020 يا اوايل دهه 20۳0 اجرايي مي شود. 

هشدار گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد

اتهامات بيشتری از جوخه های 
قتل سعودی در راه است

گزارشلگر ويژه سلازمان ملل در واكنلش به پرونده تلالش برای 
تلرور يكلی از مقامات سلابق اطالعاتلی در كانلادا كله وليعهد 
سلعودی متهلم اصللی ايلن پرونلده اسلت، گفلت: اتهاملات 
بيشلتر در ارتبلاط با جوخه هلای قتل سلعودی ها در راه اسلت.

سعد الجبری يكی از مقامات سابق اطالعاتی سعودی، پنج شنبه هفته 
گذشته در امريكا از بن س��لمان به دليل تالش برای ترور خود شكايت 
كرد. دادگاه واشنگتن روز دوش��نبه در حكمی خواستار حضور محمد 
بن سلمان، وليعهد سعودی و 1۳ شخصيت سعودی در اين دادگاه برای 
پاسخ به سؤاالتی درباره تالش برای ترور الجبری شد. اگنس كاالمارد 
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور قتل های فراقانونی در صفحه توئيتر 
خود در اين مورد نوش��ت: »اتهامات جديد اگر ثابت شود، اين نتايج را 
تقويت می كند كه پادشاهی )عربس��تان( را وليعهدی رهبری می كند 
كه به جوخه های مرگ فرمان می دهد و همچنان از قبول مس��ئوليت 
برای قتل طفره می رود.« وی در توئيتی ديگر با اش��اره به قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در تركيه نيز نوشت: »شكی ندارم 
كه اتهامات بيشتری در خصوص تيم های رسمی كشتار سعودی كه به 

مكان هاي ديگر دنيا اعزام می شوند، مطرح خواهد شد.«
بنا بر گزارش شبكه خبری الجزيره، در بين احضار شدگان سه شخصيت 
بسيار نزديك به محمد بن سلمان يعنی احمد العسيری، بدرالعساكر و 
سعود القحطانی نيز حضور دارند. همچنين دو تن از اين افراد به نام های 

هما يوسف الراجحی و ليلی ابوالجدايل در امريكا اقامت دارند.
در پی احضار بن س��لمان ب��ه دادگاه، رو خانا عض��و دموكرات مجلس 
نمايندگان امريكا هم با انتقاد ش��ديد از بن س��لمان گف��ت: »وليعهد 
س��عودی با مصونيت كامل خاشقجی را كش��ت و اكنون الزم است ما 
درباره اتهامات تازه مبنی بر تالش برای قتلی شبيه اين تحقيق كنيم.« 
وی تأكيد كرد: »عربستان هم پيمان ما نيست و اين كشور تهديدی برای 

جهان دموكراتيك به شمار می رود.«

فيلم جديد از لحظه قتل سياهپوست امريكايي 
»شليك نكنيد«!

التماس فلويد از پليس در لحظه دستگيري 
بلا گذشلت دو ملاه و نيلم از آغلاز تظاهرات ضلد نژادپرسلتي، 
جنايت قتلل جورج فلويلد، سياهپوسلت امريكايي زيلر زانوي 
مأمور پليلس اين كشلور ابعاد بيشلتري پيلدا مي كند. انتشلار 
ويدئويي جديد از لحظه بازداشلت فلويد، نشان مي دهد مأموران 
پليس، وي را مجبلور به خروج از خلودرو مي كننلد و او نيز براي 
حفظ جلان خود بله پليلس التماس مي كنلد كه شلليك نكنند. 
در حالي كه دولت امري��كا تالش مي كند تا به اعتراضات سراس��ري 
عليه خش��ونت هاي پليس در اين كش��ور پاي��ان دهد، ام��ا هر روز 
فيلم هاي جديدي از جنايت هاي پليس در امريكا منتش��ر مي ش��ود 
كه آتش اعتراضات عمومي را شعله ور مي كند. به نوشته خبرگزاري 
آسوشيتدپرس، فيلم جديدي از دوربين نصب شده روي يونيفرم يكي 
از مأموران پليس بازداشت كننده جورج فلويد منتشر شده كه نشان 
مي دهد او با مشاهده اسلحه پليس كه به سمتش نشانه رفته، بسيار 
وحشت زده شده و براي حفظ جان خود التماس مي كند. اين ويدئو كه 
به دستور يك قاضي در دادگاهي در اياالت متحده منتشر شده، توماس 
لِين، مأمور پليس امريكايي را نشان مي دهد كه سالح خود را به سمت 
سر فلويد گرفته و او را به زور از خودرو به بيرون مي كشد. بر اساس اين 
فيلم، فلويد با حالت التماس و ضج��ه مي گويد، »آقاي مأمور، لطفاً به 
من شليك نكنيد« و مأموران پليس بدون توجه به صحبت هاي وي، با 
فرياد از فلويد مي خواهند كه مقاومت نكند و روي زمين دراز بكشد. بر 
اساس اين گزارش، مأموران پليس امريكايي پيشتر مدعي بودند كه 
فلويد با استفاده از يك 20 دالري تقلبي، از فروشگاهي در مينياپوليس 
يك پاكت سيگار خريده بود و به همين دليل آنها نيز خودروي وي را 
متوقف كردند و س��عي در بازداشتش داش��تند. اين ويدئو همچنين 
نشان مي دهد كه مأموران سعي دارند فلويد را به زور در صندلي عقب 
خودروي پليس قرار دهند، اما او با گريه التماس مي كند كه بيماري 
»تنگناهراسي« )ترس از فضاي بسته و تنگ( دارد و در آنجا مي ميرد. 
وكالي خانواده فلويد چند روز پيش اعالم كردند كه شكايتي را عليه 

پليس شهر مينياپوليس مطرح كرده اند.

ترامپ تحوالت لبنان را  انقالب خواند، معاون وزير خارجه امريكا به بيروت مي رود

مهره چيني امريكايي- فرانسوي براي بيروت پس از انفجار

سيدرحيمنعمتي

امريكا و فرانسله    گزارش  یک
شلادي خود را از 
اسلتعفاي حسلان دياب، نخسلت وزير لبنان 
پنهان نمي كنند. دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا گفته كه لبنان اكنون شاهد يك انقالب 
است و يك هيئت امريكايي هم براي رايزني ها 
درباره تشلكيل كابينه جديد لبنان به بيروت 
ملي رود. وزارت خارجه فرانسله هلم گفت كه 
اولويت لبنان تشلكيل هر چه سلريعتر دولت 
جديد بلراي اصالحات اسلت. كاهش ملموس 
آشوب هاي دو شنبه شب بعد از استعفاي نخست 
وزير نشان داد كه مخالفان بخشي از هدف خود، 
يعني ساقط كردن نخست وزير را محقق شده 
مي بينند. با اين حال، اين پايان ماجرا نيست. نه 
فقط تشكيل دولتي همسو با غرب مد نظر است، 
بلكه زمزمه هايي هم درباره ساقط كردن ميشل 
عون رئيس جمهلور لبنان به گوش مي رسلد؛ 
سلناريويي كه معاون پارلمان لبنان درباره آن 
هشلدار داد  به جنگ داخلي منجر مي شلود. 
به گزارش »جوان«، دوشنبه شب تنها ساعتي بعد 
از آنكه حسان دياب، نخست وزير لبنان استعفاي 
خود را در كاخ بعب��دا تقديم رئيس جمهور كرد و 
ميش��ل عون هم او را مأمور كابينه پيشبرد امور 
كرد، دونال��د ترامپ، رئيس جمه��ور امريكا از به 
جريان افت��ادن »يك انقالب« در لبنان س��خن 
گفت: » آنچه در لبنان رخ داد ترسناك بود. انفجار 
بندر بيروت ناراحت كننده و يكي از دش��وارترين 
اتفاقاتي ب��ود كه ديدم. اكنون لبنان ش��اهد يك 
انقالب است. « پيش از ترامپ، »كايلي مك ايناني« 
سخنگوي كاخ سفيد در كنفرانس خبري روزانه 
گفته بود واش��نگتن مس��ائل لبنان را از نزديك 
دنبال مي كند: »ما اوضاع را به دقت رصد مي كنيم. 
هما ن طور كه گفتيم دل هاي ما با زنان و مرداني 
است كه جانش��ان را از دست دادند. « يك هيئت 
امريكايي هم به رياس��ت »ديوي��د هيل« معاون 
امور سياسي وزير خارجه امريكا مي رود تا درباره 

تحوالت لبنان بعد از انفج��ار بيروت و همچنين 
اس��تعفاي نخس��ت وزير با مقام هاي اين كشور 
رايزني و تب��ادل نظر كند. هرچن��د برخي منابع 
گفته اند كه برنامه سفر ديويد هيل به بيروت هنوز 
نهايي نش��ده ، ولي گفت و گوه��اي روز جمعه در 
بيروت قطعي است. تشكيل دولت جديد لبنان، 
موضوع اصلي در دس��تور كار هيئ��ت امريكايي 
در س��فر به بيروت خواهد بود. نشنال دراين باره 
نوشت: »اس��تعفاي كابينه دياب براي مقام هاي 
امريكايي يك موضوع ش��گفت آور نبود؛ چراكه 
آنها در حال رصد تحوالت ميداني بيروت بودند و 
از سه شنبه هفته قبل )زمان وقوع انفجار بيروت( 
در حال هم��كاري و هماهنگي با دولت فرانس��ه 
بوده اند. « كارشناس��ان البته گفته اند كه تمديد 
مأموريت يونيفل )نيروهاي حافظ صلح سازمان 
ملل در لبنان(، تعيين خط م��رزي دريايي بين 
لبنان و رژيم صهيونيس��تي، تحقيق بين المللي 
درباره انفجار بيروت و اصالحات اقتصادي مدنظر 
صندوق بين المللي پول از جمله ديگر موضوعات 
در دستور كار هيئت امريكايي خواهد بود. موازي 
با امريكا، وزارت خارجه فرانس��ه هم با اس��تقبال 
ضمني از استعفاي حس��ان دياب اعالم كرد كه 
اولويت لبنان تشكيل هر چه سريعتر دولت جديد 
در لبنان اس��ت. ژان ايو لودري��ان، وزير خارجه 
فرانسه خواهان تشكيل دولتي »كارآمد« شد. وزير 
خارجه فرانسه بار ديگر روي » انجام اصالحات« به 
معنايي كه مد نظر فرانسوي ها است، تأكيد كرده 
و گفته است: »بايد تشكيل دولتي »كارآمد« كه 
مأموريتش حل چالش هاي اصلي لبنان و خصوصاً 
بازسازي بيروت و انجام برخي اصالحات باشد در 

صدر اولويت هاي لبنان قرار گيرد.« 
وزارت خارجه لبن��ان هم در بياني��ه اي جداگانه 
هشدار داده كه اگر اصالحات انجام نشود، لبنان 
» به سوي فروپاشي حركت خواهد كرد و خواسته 
معترضان درباره انجام اصالحات در اين كشور بايد 

پاسخ داده شود.«

 هدف، سرنگوني »عون« است
 پايتخت لبنان دوش��نبه ش��ب بعد از استعفاي 
حس��ان دياب، شاهد آرامش��ي هرچند شكننده 
بود؛ آرامشي كه نشان داد مخالفان دولت تا حدي 
از نتيجه به دس��ت آمده ارضا ش��ده اند. روزنامه 
الجمهوريه گزارش كرده كه احتمال مكلف شدن 
س��عد حريري براي تش��كيل دولت زياد اس��ت، 
اما هنوز اين مس��ئله نهايي نشده است. به نوشته 
الجمهوريه، اين مس��ئله نياز ب��ه مذاكرات جدي 
دارد به ويژه اينكه حريري شروط مشخصي دارد. 
بحث ه��ا درباره نخس��ت وزير رفي��ق حريري در 
حالي اس��ت كه او خود تا ژانويه 2020 نخس��ت 
وزير لبنان بود كه با اعتراضات مردمي مجبور به 
كناره گيري شد و حسان دياب جاي او را گرفت. 
دياب دوشنبه شب پس از تقديم استعفاي خود به 
رئيس جمهور لبنان در سخناني كه نوك طعنه آن 
به سمت حريري بود، گفت: »برخي تنها براي شان 
پيروزي هاي سياسي و سخنان پوپوليستي اهميت 
دارد. آنها بايد از خودشان خجالت مي كشيدند، زيرا 
فسادشان اين فاجعه را به وجود آورد.« نخست وزير 
مستعفي لبنان كه فعاًل مأمور كابينه پيشبرد امور 
شده است، گفت: »  اين افراد مصيبت حقيقي مردم 
لبنان هستند، اما آنها به اعتراضات اكتبر 201۹ 
توجه نكردند، اين اعتراضات عليه آنها بود، اما آنها 
اين را نفهميدند. آنها تالش كردند تقصيراتشان را 
به گردن دولت بيندازند و مسئوليت فروپاشي را 
به دولت تحميل كنند.« هرچند به نظر مي رسد 
مخالفان با ساقط كردن حس��ان دياب به بخشي 
از هدف خود رس��يده اند، اما ظاهراً اين پايان كار 
نيس��ت. معاون رئيس پارلمان لبنان ديروز گفت 
كه هدف آشوب هاي كنوني در اين كشور، ساقط 
كردن »ميشل عون« رئيس جمهور است و البته 
هش��دار هم داد كه اين موضوع به جنگ داخلي 
منجر مي شود. »ايلي الفرزلي« معاون »نبيه بري« 
به شبكه »الميادين« گفت: » مؤاخذه ]و سؤال از[ 
دولت خواست تمام قواي سياس��ي بود و دعوت 

حس��ان دياب به برگزاري انتخاب��ات زودهنگام 
بدون مشورت با احدي اعالم شد. « الفرزلي گفت 
كه مدتي است خواستار اس��تعفاي دولت است، 
زيرا حس كرده كه اين دولت نات��وان از مقابله با 
چالش هاست. الفرزلي در خصوص انفجار در بندر 
بيروت هم گفت: مسئوليت كوتاهي كردن در اين 
موضوع بر عهده دولت دياب است، نه مسئوليت 
جزائي آن. تحقي��ق از وزرا در پرونده انفجار انجام 

شده است. 
 امريكا، لبنان را از » احتمال انفجار« مطلع 

نكرد
موازي با بح��ران داخلي در لبنان، س��ازمان هاي 
بين المللي  در حال هشدار درباره بحران اقتصادي 
در لبنان هستند، هشدارهايي هرچند واقعي كه 
البته نمي توان از اهداف سياسي آن چشم پوشي 
كرد. مدير اجرايي برنامه هاي جهاني غذا وابسته 
به سازمان ملل هش��دار داده كه »بس��يار نگران 
است« از اينكه ش��ايد نان در لبنان طي دوهفته 
و نيم تمام شود. به گزارش ايسنا، به نقل از عربي 
الجديد، مدير اجرايي برنامه هاي جهاني غذا گفت: 
85 درصد از غالت لبنان از طريق بندر تخريب شده 
بيروت وارد مي شد. همزمان، در سناريويي موازي، 
ديروز فاش شد بر اساس يك پيام ديپلماتيك كه 
از سوي سفارت امريكا در لبنان منتشر شده، يك 
پيمانكار امريكايي كه مشاور امنيت بنادر در ارتش 
اياالت متحده ب��وده از چهار س��ال پيش متوجه 
خطر احتمالي انفج��ار آمونيوم نيت��رات ذخيره 
شده در بندر بيروت ش��ده و مقامات امريكايي را 
از اين بابت مطلع كرده اس��ت. اين در حالي است 
كه نيويورك تايمز نوش��ته كه يك��ي از مقامات 
ارش��د وزارت خارجه امريكا مدعي شده مقامات 
اين كش��ور از گزارش اين فرد مطل��ع نبوده اند و 
گفته اند اين پيام نشان مي دهد كه به آنها در اين 
مورد خبري داده نشده اس��ت. مناب��ع مي گويند 
اين مسئله كه شايد امريكا درباره خطر احتمالي 
اين مواد منفجره اطالع داش��ته و هيچ هشداري 
نداده اس��ت، ديپلمات ه��اي غرب��ي را متعجب و 
خش��مگين كرده اس��ت. يكي از اين ديپلمات ها 
گفت، اگر تأييد شود كه امريكا از اين مسئله مطلع 
بوده است، خيلي تكان دهنده خواهد بود. نيويورك 
تايمز نوشته، مشخص نيست كه اين فرد چه زماني 
اين گزارش را منتقل كرده است، اما چندين مقام 
فعلي و پيشين امريكايي كه در آن زمان در غرب 
آسيا فعاليت  مي كردند، گفته اند كه وي يافته هاي 
خود را به ط��ور معمول، بالفاصله ب��ه مقامات در 
وزارت خارج��ه و وزارت دفاع امريكا مي رس��اند. 
ديپلمات هاي ديگر كش��ور ها نيز كه تحت تأثير 
اين انفجار قرار گرفته اند، گفته اند كه امريكا براي 
مجبور كردن دولت لبنان به منظ��ور انتقال اين 
مواد تالش كمي داشته است. در حالي كه بحث ها 
درباره تحقيق بين المللي درباره انفجار لبنان مطرح 
شده است، عبدالباري عطوان، س��ردبير روزنامه 
رأي اليوم و مقاله نويس مش��هور عرب در توييتي 
هشدار داد كه تحقيقات بين المللي درباره انفجار 
بندر بيروت به معناي منح��رف كردن تحقيقات 
از روند واقعي آن اس��ت. آيا تيم بازرسي در عراق 
را فراموش كرده ايم، يادداشت هاي اسكات ريتر، 
جاسوس امريكايي را بخوانيد تا واقعيت را دريابيد. 
ارتش لبنان براي انجام اين مأموريت مقبول تر و 
بهتر و از صالحيت بيشتري برخوردار است. كساني 
كه به دنبال تحقيقاتي غير از اين باشند خواهان 

تكرار فاجعه عراق يا ناتو در ليبي هستند. 

رئيس جمهور امريكا برای دومين بار در همين 
هفته وعده توافق سلريع با ايلران در صورت 
رسليدن به دوردوم  رياسلت بر كاخ سلفيد 
را داد تا بلار ديگر ولع خلود بلرای مذاكره و 
توافق بلا ايران را به نمايش گذاشلته باشلد.
به گ��زارش رس��انه های صهيونيس��تی از جمله 
»اس��رائيل هيوم«، دونالد ترامپ يك ش��نبه در 
جلسه ای در ايالت نيوجرس��ی برای جمع آوری 
حمايت مالی گفته است: »اگر برنده شويم، ظرف 

چهار هفته با ايران توافق خواهيم كرد.«
دونالد ترامپ روز ش��نبه نيز در يك س��خنرانی 
جداگانه گفته ب��ود در صورتی ك��ه در انتخابات 
رياس��ت  جمهوری به پيروزی برسد خيلی زود با 

ايران به توافق خواهد رسيد.
ترامپ در كنفرانس شنبه در واكنش به گزارش 
دستگاه اطالعاتی امريكا كه ايران، چين و روسيه 
را به ت��الش برای دخال��ت در انتخاب��ات امريكا 
متهم كرده بود، گفت: »ايران دوس��ت دارد من 
رئيس جمهور نش��وم. اين را اع��الم كنم، اگر من 
برنده ش��وم - زمانی كه اين اتفاق بيفتد- خيلی 
سريع با ايران به توافق می رسيم. با كره شمالی هم 

خيلی سريع توافق مي كنيم.«
وی در ادامه گفت: »كره شمالی و ايران، همه اينها 
خيلی سريع با ما توافق می كنند. ايران برای توافق 
با ما له له می زند، ولی می خواهند منتظر بمانند، 
چون ترجيح می دهند ب��ا بايدن توافق كنند. اگر 
چين هنگامی كه بايدن در قدرت است با امريكا 

توافق كند، كشورمان را تصاحب خواهد كرد.«
در حالی كه بيش از دو سال از اين وعده می گذرد 

دولت امريكا در تحقق اين هدف ناكام مانده است، 
به همين دليل ترام��پ به خصوص در آس��تانه 
انتخابات رياس��ت جمهوری ماه نوامبر از س��وی 
گروه های مختلف در امريكا آم��اج انتقادات قرار 
گرفته اس��ت. منتقدان ترامپ، او را به نداش��تن 
راهبرد در قبال ايران، تشديد بی مورد تنش ها با 
اين كشور و جدا كردن مسير امريكا از متحدانش 

متهم كرده اند.
 شكسلت تالش اروپايی ها بلرای تمديد 

تحريم ايران
رويترز به نقل از ديپلمات ها اعالم كرد كه تالش 
س��ه كش��ور اروپايی فرانس��ه، انگليس و آلمان 

برای جلب رضايت روس��يه و چي��ن به منظور 
تمديد تحريم های تسليحاتی سازمان ملل عليه 
ايران موفق نبوده است.  تحريم های تسليحاتی 
شورای امنيت كه در سال های 2006 و 2007 
عليه ايران وضع ش��د، پس از توافق هس��ته ای 
ايران مقرر ش��د در تاريخ 18 اكتبر سال 2020 
مصادف با 27 مهرماه سال 1۳۹۹ برداشته شود. 
مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا بعدازظهر 
روز چهارشنبه گذش��ته در يك نشست خبری 
اعالم كرد پيش نويس قطعنام��ه جديد امريكا 
برای تمديد تحريم های تس��ليحاتی عليه ايران 
هفته آينده به شورای امنيت سازمان ملل متحد 

ارائه خواهد ش��د. در همين ح��ال ديپلمات ها 
به خبرگزاری رويت��رز گفته اند كه ظاهراً تالش 
دقيقه آخری سه كشور اروپايی فرانسه، انگليس و 
آلمان برای جلب رضايت روسيه و چين به منظور 
تمديد تحريم های تسليحاتی سازمان ملل عليه 

ايران موفق نبوده است.
يك ديپلمات چينی مستقر در سازمان ملل نيز 
كه رويترز نام��ی از وی نبرده اس��ت، در اين باره 
گفت: گس��ترش تحريم تس��ليحاتی عليه ايران 
فاقد مبنای قانونی است و اين اقدام تالش ها برای 
حفظ توافق هسته ای )برجام( را تضعيف می كند 
و پيش نويس طرح امريكا نيز هيچ شانسی برای 

تصويب نخواهد داشت.
همچنين ي��ك ديپلمات اروپايی ك��ه به صورت 
ناشناس صحبت كرد، درباره اين اقدام واشنگتن 
گفت: ه��دف دولت امريكا پاي��ان دادن به توافق 

هسته ای با ايران است.
خبرگزاری فرانس��ه گزارش داد، در حال حاضر 
مخالفت با پيش نويس امريكا در حدی است كه 
امريكا احتماالً نمي تواند ۹ رأی الزم را به دس��ت 
آورد تا روسيه و چين را مجبور به استفاده از حق 
وتو كند.  در همين حال ارائه قطعنامه ضدايرانی 
امريكا برای تحريم تس��ليحاتی كه گفته   می شد 
شامگاه دوش��نبه به طور رسمی برای رأی گيری 

عرضه خواهد شد به تعويق افتاده است.
ش��نيده ها حاكی اس��ت اروپايی ها به قطعنامه 
پيش��نهادی امريكا رأی ممتن��ع خواهند داد و 
روس��يه و چين هم ب��ه صراحت اع��الم كرده اند 

مخالف اين قطعنامه هستند.

»له له« ترامپ برای توافق با ایران 
رئيس جمهور امريكا: پيروز شوم ۴ هفته ای با ايران توافق می كنيم

گاليه نتانياهو از ممانعت امريكا 
در اجراي طرح اشغال كرانه باختري

نخسلت وزير رژيم صهيونيسلتي با انتقاد از ممانعت واشلنگتن 
در اجلراي طلرح اشلغال 3۰ درصلدي كرانله باختلري گفلت 
كه اگر اين ممانعلت نبود، مدت ها قبلل آن را اجرايلي كرده بود. 
به گزارش فارس، به  رغم اينكه رسانه هاي صهيونيستي به نقل از منابع 
مطلعي ادعا كرده بودند احتمال اجراي طرح اشغال بخش هاي بزرگي از 
كرانه باختري در ماه جاري )آگوست( وجود دارد، اما »بنيامين نتانياهو« 

اعتراف كرد امريكا مانع وي در اجراي اين طرح شده است. 
به نوش��ته روزنامه »جروزالم پس��ت« نتانياهو بامداد روز  سه شنبه در 
مصاحبه با »شبكه 20« تلويزيون اسرائيل با انتقاد از واشنگتن به دليل 
ممانعت از اجراي طرح اشغال كرانه باختري، معترض شد كه »دونالد 

ترامپ« رئيس جمهور امريكا به كارهاي ديگر سرگرم است. 
وي در اين مصاحبه گفت: » از ابتدا هم مشخص بود كه اجراي ]طرح[ 
الحاق فقط با موافقت اياالت متحده انجام شدني است. در غير اين صورت، 
من مدتي قبل آن را اجرا كرده بودم. ]همچنين[ هر نخست وزير ديگري 
هم ب��ود، آن را انجام داده ب��ود«.  بر اين اس��اس، نخس��ت وزير رژيم 
صهيونيس��تي كه براي اولين بار علناً از مخالفت امريكا با اجراي طرح 
اشغال گاليه مي كرد، افزود: »ترامپ در حال حاضر به چيزهاي ديگر 

مشغول است و اين ]طرح اشغال[ در اولويت ذهني او نيست.« 
به نوشته جروزالم پست، نتانياهو ادامه داد: »اميدوارم در آينده نزديك، 
بتوانيم به رس��ميت ش��ناختن طرح الح��اق را در كنار ديگر مس��ائل 

ديپلماتيك مهم براي اسرائيل، پيش ببريم.« 
وي سپس با به نام خود زدن تمام اقداماتي كه دولت ترامپ در حمايت 
از رژيم صهيونيستي انجام داده، مانند اعالم قدس اشغالي به پايتختي 
اين رژيم و به رسميت ش��ناختن اشغال جوالن س��وريه، مدعي شد: 
»تمام اينها تصادفي كه اتفاق نيفتاده اس��ت!« كابينه تل آويو پيش��تر 
وعده داده بود روز يكم جوالي، تاريخ اجراي طرح اشغال خواهد بود، اما 
به نوش��ته هاآرتص دليل عدم اجراي اين طرح در آن روز، اين بود كه 
طرح مذكور از ابتدا بيشتر به عنوان وسيله اي براي انحراف توجهات از 
پرونده هاي فساد »بنيامين نتانياهو« نخست وزير رژيم صهيونيستي 
طراحي ش��ده بود.  يك مقام ارش��د امريكايي چند روز پيش به شبكه 
تلويزيوني »كان نيوز« گفت هنوز تصميم جديدي درباره طرح الحاق 

كرانه باختري گرفته نشده است. 


