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  گزارش  2

تظاهرات علیه مطلب موهن 
درباره پیامبر اسالم در هند 

اعتراض به انتشلار مطلبی موهن دربلاره پیامبر اسلام)ص( در 
هند به کشلته شلدن سله تن و زخمی شلدن 60 نفر منجر شد. 
بنابر اعالم ش��بکه خبری الجزیره، در پی اقدام یکی از خویش��اوندان 
مقامات محلی در انتش��ار مطلبی موهن درباره پیامبر اسالم )ص( در 
شبکه اجتماعی فیس بوک، روز سه     شنبه هزاران نفر در بخش     هایی از 
شهر بنگلور به خیابان     ها آمدند. کانال های تلویزیونی درگیری نیروهای 
پلیس و گروهی از معترضان جلوی پاسگاه پلیس و برخی دیگر را که در 

برابر خانه این سیاستمدار تجمع کرده بودند، به تصویر کشیدند. 
پلیس این شهر در توئیتی نوشت: »اوضاع تحت کنترل است. پلیس پس 
از استفاده از باتوم و گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان از گلوله 
واقعی اس��تفاده کرد. « یکی از مقام های پلیس هم گفت: »فردی بابت 
این پست فیس بوکی و ۱۱۰ تن دیگر هم بابت آتش زدن اموال، پرتاب 

سنگ و حمله به پلیس دستگیر شده اند.«
در پی این وقایع مفتی مزمل از جمعیت علمای هند خواستار آرامش 
شد و گفت که پلیس اقدامی علیه این فرد که پست تحریک  آمیز منتشر 
کرده، انجام داده اس��ت. س��رینیواس مورتی یکی از اعضای پارلمان 
قانونگذاری ایالتی کارناتاکا، با مرکزیت بنگلور که یکی از خویشاوندانش 
این پست را منتشر کرد، با فراخواندن معترضان به آرامش، نوشت: »از 
دوستان مسلمانم می خواهم بابت این اشتباه که برخی بدعت گذاران 
مرتکب ش��ده اند، نجنگند. ما برادر هس��تیم. من از ش��ما مسلمانان 

می خواهم همچنان در آرامش باشید. من در کنار شما هستم.«
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  مسکو: توهمات امریکا خطر تسلیحات اتمی را افزایش داده است
وزیر خارجه روسیه هشدار داد که توهمات امریکا برای سلطه جهانی، 
خطر استفاده محدود از تسلیحات اتمی را افزایش داده است. براساس 
گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی الوروف تأکید کرد: مسکو در حال کار 
با دیگر قدرت های اتمی اس��ت تا بار دیگر اصول عدم پذیرش هرگونه 
جنگ اتمی را مورد تأیید قرار دهد. این دیپلمات ارشد روسی در ادامه 
با بیان اینکه شرایط ثبات و امنیت جهانی روز به روز درحال بدتر شدن 
است، افزود: مکانیسم های کنترل تسلیحات استراتژیک از بین رفته اند. 
دکترین های نظامی برخی از کشور    ها یک بار دیگر خطر استفاده محدود 
از تسلیحات اتمی را افزایش داده است. وی مشخصاً به امریکا اشاره کرد 
و گفت که تمایل این کشور برای تضمین سلطه جهانی خود با هر ابزاری 
این توهم را برای واشنگتن به وجود آورده است که می تواند با یک جنگ 
اتمی پیروز شود. در این شرایط بسیار مهم است که یک بار دیگر اصول 
حاکم بر روابط میان قدرت های اتمی و همچنین روابط میان کشور    ها 
را به صورت کلی مورد تأیید قرار دهیم. الوروف در پایان تأکید کرد که 
مسکو با دیگر قدرت های اتمی در تماس نزدیک باقی خواهد ماند تا دوباره 

اصول بنیادین را در این حوزه مورد تأکید و تأیید دوباره قرار بدهد. 
-----------------------------------------------------

  اعتماد امریکایی     ها به پلیس به کمترین میزان رسید
تازه     ترین نظرسنجی »گالوپ « نشان داد کمتر از 5۰درصد مردم امریکا 
به پلیس این کشور اعتماد دارند و اختالف عقیده در این خصوص در 
بین سیاهپوس��تان و سفیدپوستان بسیار زیاد اس��ت. کاهش اعتماد 
امریکایی     ها به پلیس این کش��ور رکورد زد. در تازه     ترین نظرس��نجی 
»گالوپ « که روز چهار    شنبه منتشر شد حدود ۴۸ درصد مردم امریکا، 
گفتند که به طور کامل یا به میزان زیادی به پلیس امریکا اعتماد دارند 
که در مقایسه با 5۳ درصد سال گذشته کاهش داشته است. به گزارش 
شبکه »سی ان ان«، این نظرسنجی بعد از مرگ »جورج فلوید « شهروند 
سیاهپوست امریکایی به دس��ت پلیس سفیدپوست این کشور در ماه 
مه، انجام شده است. قتلی که هزاران نفر را در اعتراض به نژادپرستی 
و خشونت پلیس به خیابان     ها کشاند. این نتیجه بخشی از نظرسنجی 
ساالنه پیشگام گالوپ درباره اعتماد مردم امریکا به مؤسسات مثل نظام 

پزشکی، رسانه، مدارس عمومی و ریاست جمهوری  است. 
-----------------------------------------------------
  نماینده مسلمان کنگره البی صهیونیست     ها را شکست داد

به رغم تالش های البی های صهیونیس��تی برای پایان دادن به حضور 
»ایلهان عمر « در کنگره امریکا، این نماینده سیاهپوس��ت و مسلمان 
موفق ب��ه پی��روزی در انتخابات مقدماتی ایالت »مینه س��وتا« ش��د. 
گزارش     هایی منتشر شد مبنی بر اینکه گروه موسوم به »امریکای حامی 
اس��رائیل « که از کاندیداهای حامی رژیم صهیونیستی برای انتخاب 
شدن در کنگره امریکا حمایت می کند، تاکنون ۳۹۷ هزار دالر به کارزار 
انتخاباتی »ملتون میوکس « رقیب »ایلهان عمر«، نماینده مسلمان و 
س��ومالیایی االصل کنگره امریکا پول تزریق کرده اس��ت. با این حال، 
آنطور که روزنامه امریکایی »نیویورک تایمز « گزارش کرده است، عمر 
با کسب ۹۲ هزار و ۴۴۳ رأی و 5۷/۴ درصد آرا رقیب خود آنتونی ملتون 

میوکس را با ۶۳ هزار و 5۹ رأی و ۳۹/۲ درصد از آرا شکست داد. 
-----------------------------------------------------

 رزمایش نظامی سئول- واشنگتن هفته دیگر 
به رغم هشدارهای پیاپی کره شمالی در خصوص برگزاری هرگونه رزمایش 
میان امری��کا و کره جنوبی در ش��به جزیره کره، رس��انه های کره جنوبی 
گزارش کردند که سئول و واشنگتن هفته آینده، رزمایش های مشترک 
نظامی س��االنه خود را در مقیاس کوچک تر آغاز خواهند کرد. به گزارش 
خبرگزاری یونهاپ، کره جنوبی و واش��نگتن در حال رایزنی در خصوص 
چگونگی تنظیم این رزمایش     ها هستند که در اغلب موارد در ماه آگوست 
آغاز می شود و دهها هزار نظامی هر دو کش��ور در آن مشارکت می کنند. 
آنطور که رسانه های محلی گزارش کرده اند، در پی شیوع کرونا، کره جنوبی 
و امریکا در صدد هستند، رزمایش امسال خود را به صورت محدود برگزار 
کنند. رزمایش های کره جنوبی و امریکا در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۸ آگوست در 
مقایس کوچک تر در مقایسه با سال های گذشته برگزار خواهد شد اما مدت 
زمان برگزاری برای پراکنده کردن شرکت کنندگان و به حداقل رساندن 

فعالیت های شبانه، به مدت چند روز تمدید شده است. 
-----------------------------------------------------
 غنی: مانعی برای آغاز مذاکرات دولت با طالبان وجود ندارد

براساس اعالم ارگ افغانستان، اش��رف غنی رئیس جمهور افغانستان با 
تأکید بر آغاز فوری مذاکرات بین االفغانی گفت که پس از امضای فرمان 
آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان، هیچ بهانه و مانعی در برابر آغاز مذاکرات میان 
دولت و طالبان وجود ندارد. غنی فرم��ان آزادی ۴۰۰ زندانی خطرناک 
طالبان را روز دو    شنبه بعد از موافقت لویه جرگه امضا کرد. عزیزاهلل فضلی، 
مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح افغانستان روز دو    شنبه گفت هیئت 
مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان در ۱۸ ماه جاری میالدی به قطر 
خواهد رفت. به گفته مقامات افغان، قطر جایی که طالبان دفتر سیاسی 

دارند، میزبان دور اول گفت وگو های بین االفغانی خواهد بود. 
-----------------------------------------------------

 اتحادیه اروپا تحریم  علیه باروس را بررسی می کند
وزیر امور خارجه سوئد از برگزاری نشستی در روز جمعه با حضور دیگر 
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم      هایی 
علیه بالروس خبر داده است. به گزارش ش��بکه راشاتودی، آن لیند، 
وزیر امور خارجه سوئد گفت:»امروز صبح، فراخوانی برای ]برگزاری[ 
نشس��تی با وزرای خارجه فوق  العاده کش��ورهای اتحادیه اروپا در روز 
جمعه داده شد و ما به طور دقیق در مورد این ]تحریم ها[ بحث خواهیم 
کرد. « جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه     شنبه 
در واکنش به تحوالت اخیر در بالروس، این کشور اروپایی را به اعمال 

تحریم     هایی تهدید کرد. 

ترامپ انتخاب معاون بایدن را
به تمسخر گرفت

رئیس جمهلور امریلکا ضملن ابلراز شلگفتی از انتخلاب کاماال 
هریس به عنوان معاون ناملزد دموکرات  ها در انتخابات ریاسلت 
جمهلوری 2020 امریلکا، در توئیتلی وی را بله سلخره گرفلت. 
بامداد چهار   شنبه )به وقت تهران( جو بایدن نامزد دموکرات  ها در انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر از انتخاب 
کاماال هریس، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا به عنوان معاون خود خبر داد. 
هریس دومین سناتور آفریقایی االصل مجلس سنا به شمار می آید. دونالد 
ترامپ رئیس جمهور امریکا که با نزدیک شدن به انتخابات، نظرسنجی    ها 
چندان به نفع او نیست در کنفرانس خبری خود در کاخ سفید در واکنش به 
انتخاب هریس گفت: »از انتخاب کاماال هریس شگفت زده شدم چون وی 
عملکرد خوبی در انتخابات مقدماتی نداشت. هریس اظهارات غیرواقعی 
دارد و طرفدار افزایش مالیات و کاهش غیرمعقول بودجه نیروهای نظامی 
است.«  بنابر نظرسنجی دانشگاه Monmouth، ۳۹ درصد از حامیان بایدن 
گفته اند که قطعاً به او رأی خواهند داد. این در حالی اس��ت که ۳5 درصد 
حامیان ترامپ از رأی دادن به وی مطمئن هستند. نیمی از شرکت کنندگان 
در نظرسنجی گفتند هیچ شانسی برای آنکه آنها به ترامپ رأی بدهند وجود 
ندارد و ۴۰ درصد نظر مشابهی درباره بایدن داشتند. همچنین ۴۲ درصد 
رأی دهندگان دیدگاه مثبتی درباره بایدن داشتند در حالی که ۴۷ درصد 
دیدگاهی منفی به او داش��تند. این میزان در نظرسنجی اواخر ژوئن برای 
بایدن ۴۴ به ۴۴ بود.  ترامپ در شبکه اجتماعی توئیتر نیز به انتخاب هریس 
اشاره کرد و در توئیتی تمسخرآمیز نوش��ت: »کاماال هریس در انتخابات 
مقدماتی حزب دموکرات شروع قدرتمندی داشت، اما در پایان ضعیف بود 
و در نهایت تقریباً بدون هیچ حمایتی از صحنه رقابت گریخت. این، آن نوع 

رقیبی است که هر کسی آرزویش را دارد!«
  دموکرات  ها و صهیونیست ها، حامی هریس

انتخاب هریس با اس��تقبال چهره های هم حزبی اش مواجه شده است. 
باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین امریکا با انتشار بیانیه ای در حمایت 
از انتخاب هریس گف��ت: »جو بایدن با این تصمیم به هدف زده اس��ت. 
من کاماال هریس را مدت هاست که می شناسم. او کاماًل برای این پست 
مناسب اس��ت.« هیالری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات 
پیشین ریاست جمهوری امریکا هم هریس را رهبری فوق العاده خواند 
که همکاری قوی برای جو بایدن خواهد بود. بیل کلینتون، رئیس جمهور 
اسبق امریکا، برنی سندرز، نامزد انتخابات مقدماتی دموکرات  ها و سوزان 
رایس، نماینده اسبق امریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی امریکا از 

دیگر حامیان هریس هستند. 
بایدن رابطه  نزدیکی با البی صهیونیست    ها )آیپک( دارد و ارتباط نزدیک 
هریس با آیپک نیز بر کسی پوشیده نیست، به طوری که سخنرانی سال 

۲۰۱۹ او در انجمن ساالنه آیپک، انتقاداتی را از وی به دنبال داشت. 

واشنگتن با یک گام عقب نشینی، قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را تعدیل کرد

فریب »چهار پاراگرافی« امریکا روی میز شورای امنیت

یلک  بلا  امریلکا    گزارش  یک
عقب نشلینی  فریبلا، 
قطعنامله 12 صفحله ای خلود را بلرای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران به چهار پاراگراف 
کاهش داده تا شاید حمایت شورای امنیت را به 
دسلت بیاورد ولی این قطعنامه سلاده شده، به 
لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی با قطعنامه قبلی ندارد؛ 
موضوعی که سبب شده روسیه و چین همچنان 
با نسلخه جدید هم مخالفت کننلد. مدیر گروه 
بحران جهانی سلازمان ملل دیلروز به اعضای 
شورای امنیت هشلدار داد که نگذارید اختصار 
پیش نویس جدید امریکا شما را فریب دهد. وزیر 
امور خارجه ایلران هم گفته که مطمئن اسلت 
اعضای شورای امنیت تاش مذبوحانه  انتخاباتی 
دولت مستأصل امریکا را ناکام خواهند گذاشت. 

به گزارش »جوان«، دو    شنبه شبی که گذشت، در 
حالی که گمان     می شد امریکا قطعنامه پیشنهادی 
تمدی��د تحریم ه��ای تس��لیحاتی ای��ران را برای 
رأی گیری، به شورای امنیت ارائه کند، خبری از ارائه 
این قطعنامه منتشر نشد. قرار بود قطعنامه امریکا 
سه     شنبه شب برای رأی گیری روی میز قرار گیرد 
ولی دیروز مشخص شد که امریکا با پیش بینی رأی 
منفی اعضای شورا، حتی بدون وتوی روسیه یا چین، 
تصمیم گرفته متنی جدید روی میز اعضای شورای 
امنیت بگذارد. قطعنامه قبلی بیش از ۱۲صفحه بود 
و از کشور های دیگر می خواست محموله کاال     هایی 
را که به ایران می رفتند یا از آن خارج     می شد، بازرسی 
کنند، ضمن اینکه حاوی بندی از افراد و نهاد     هایی 
بود که ممکن بود تحریم  شوند. قطعنامه جدید در 
ظاهر تالش کرده سمت و سوی افراطی قبلی را کنار 
بگذارد و رویترز گفته یک نس��خه از این قطعنامه 
را دیده که در مقایس��ه با قطعنامه قبلی خالصه تر 
و دارای چهار پاراگراف اس��ت. قطعنامه قبلی هیچ 

زمانی برای لغو تحریم های ایران مش��خص نکرده 
بود ، به این معنی که ایران الی االبد تحت تحریم های 
تسلیحاتی بین المللی قرار می گرفت، در حالی که 
قطعنامه مختصر شده جدید می گوید این تحریم    ها 
» تا زمانی که شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد « 
اعمال خواهد شد. این بدان معناست که کشورهای 
عضو شورای امنیت در آینده ای که باز هم زمان آن 
مشخص نیس��ت، می توانند برای لغو تحریم های 
تسلیحاتی ایران، قطعنامه ارائه کنند. قطعنامه چهار 
پاراگرافی جدید امریکا در ظاه��ر لغو تحریم های 
ایران را به تصمیم ش��ورای امنیت موکول می کند 
ول��ی در واقع با ی��ک چرخ��ش در وضعیت فعلی، 
اهرم وتوی قطعنامه های پیشنهادی را که االن در 
اختیار روس��یه و چین قرار دارد، در اختیار امریکا 
قرار می دهد. بخش مهمی از تحریم های تسلیحاتی 
ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ )معروف به قطعنامه 
برجام( تا پاییز منقضی می شود ولی قطعنامه جدید 
امریکا مانند متن قطعنامه اولیه، تمدید تحریم ایران 
بعد از پاییز را »برای حف��ظ صلح و امنیت جهانی« 
ضروری می داند.« هنوز)تا لحظه تنظیم این گزارش( 
مشخص نیست که قطعنامه چهارپاراگرافی امریکا 
چه موقع برای رأی گیری روی میز شورای امنیت 
قرار خواهد گرفت . بعد از ارائه این قطعنامه به شورای 
امنیت، کشورهای عضو ۲۴ ساعت برای اعالم نظر 
درخص��وص آن و رأی گیری که به دلیل ش��رایط 
کرونایی آنالین برگزار می شود، وقت دارند و رئیس 
ش��ورای امنیت هم ۱۲ س��اعت برای اعالم نتیجه 
مهلت دارد. به این ترتیب، بعید اس��ت رأی گیری 
درباره متن جدید امریکا، به زمانی دورتر از یکی دو 

روز آینده موکول شود. 
 پکن- مسکو همچنان مخالف

دولت های عضو ش��ورای امنیت ت��ا دیروز واکنش 
رسمی به نسخه جدید قطعنامه امریکا نشان ندادند 
ولی به نظر می رس��د حداکثر تغیی��ر وضعیتی که 

قطعنامه جدید به وج��ود بیاورد، تغیی��ر در آرای 
برخی اعضای مردد غیردائم ش��ورای امنیت است. 
روسیه و چین دو کش��ور صاحب وتو، بعد از انتشار 
متن جدید، هم ب��ه طور تلویحی و ه��م از مجاری 
غیررسمی سیگنال دادند که مختصر شدن قطعنامه 
امریکا، در حالی که تغییری ماهوی در آن به وجود 
نیامده، شانسی برای تصویب شدن ندارد. دیپلمات     ها 
گفته اند در حالی که پیش نوی��س مختصر جدید 
ممکن اس��ت موجب جمع ش��دن رأی بیشتری 
برای واش��نگتن ش��ود، باز هم مشخص نیست که 
امریکا بتوان��د حداقل رأی الزم )۹ رأی( را کس��ب 
کند. این دیپلمات     ها می گویند که به نظر می رسد 
نشود روسیه و چین را متقاعد کرد از رأی منفی شان 
صرف نظر کنند. یک دیپلمات چینی در س��ازمان 
ملل به ش��رط عدم افش��ای نام می گوید: »تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران به هر شکل آن 
فاقد مبنای قانونی اس��ت و تالش     ه��ا برای حفظ 
توافق هس��ته ای را تضعیف خواهد کرد.«  او گفت 
قطعنامه امریکا شانسی برای تصویب ندارد. روس    ها 
موضع مس��تقیمی مقابل قطعنامه خالصه ش��ده 
نگرفته اند ولی موضع گیری مج��دد نماینده دائم 
روسیه در آژانس مقابل طرح »اسنپ بک« یا همان 
مکانیسم ماشه امریکا ، نشان داد که روس    ها از همین 
حاال خود را برای راند بعد از رأی منفی به قطعنامه 
امریکا در شورای امنیت آماده می کنند. میخاییل 
اولیانوف چهار    شنبه در توئیتر نوشت: »امید داریم 
در دولت امریکا افراد منطقی وجود داش��ته باشند 
که نگذارند کشورشان در عرصه بین المللی به دلیل 
ماجراجویی     هایی همچون تالش برای اس��تفاده از 
مکانیسم ماشه که با عقل س��لیم جور در نمی آید، 
بدنام ش��ود.« این توئیت، پاسخ اولیانوف به توئیت 
» ریچارد گلدبرگ « عضو وابس��ته به بنیاد دفاع از 
دموکراسی     ها و دستیار س��ابق جان بولتون بود که 
فرمولی عجیب )وتوی قطعنامه امریکا از طرف خود 

امریکا(برای توجیه به کار گیری مکانیس��م ماشه 
بود. استدالل گلدبرگ این است که طبق قطعنامه 
۲۲۳۱ ، امریکا می تواند شکایت نامه ای تسلیم کند 
تا استفاده از مکانیسم ماش��ه را آغاز و پیش نویس 
قطعنامه خود را به ش��ورای امنیت پیشنهاد دهد 
تا ش��کایت نامه خود را نادیده بگیرد. نکته عجیب 
پیشنهاد او این است: »امریکا سپس از وتوی دوگانه 
استفاده کند تا مجبور به رأی دادن به قطعنامه خود 
شود و سپس قطعنامه پیشنهادی خود را وتو کند تا 

مکانیسم ماشه را به کار اندازد.«
 مرگ توافق »محتضر«

کلی کرافت، سفیر امریکا بعد از ارائه قطعنامه جدید 
امریکا در سازمان ملل به فاکس نیوز گفت که روسیه 
و چین می خواهند از پایان تحریم های تسلیحاتی 
به نفع خود س��ود ببرن��د و تأکید کرد ک��ه این دو 
منتظر هستند تا بتوانند به ایران سالح بفروشند. در 
مقابل، روسیه، چین و حتی اروپاییان می گویند که 
امریکایی    ها قصد دارند با قطعنامه جدید و حرکت به 
سمت مکانیسم ماشه به کلی برجام را نابود کنند، 
توافقی که ب��ه گفته مقام های ایران��ی همین االن 
هم در احتضار اس��ت. ی��ک دیپلم��ات اروپایی در 
گفت وگو با رویترز می گوید که هدف دولت امریکا 
در واقع پایان دادن به توافق هس��ته ای ایران است 
که در قالب تحریم تسلیحاتی آن را دنبال می کند. 
ریچاردگوان، مدیر گروه بحران جهانی سازمان ملل 
درباره پیش نویس خالصه ش��ده امریکا در توئیتر 
نوشت: »نگذارید اختصار پیش نویس جدید امریکا 
ش��ما را فریب دهد. نکته اصلی این اس��ت که این 
پیش نویس اجازه می دهد تحریم تسلیحاتی ایران 
به طور نامحدود اعمال شود و چین و روسیه از آن 
خوش شان نخواهد آمد. بنابراین فرصت خوبی است 
که این پیش نویس امریکا تا روز جمعه رد ش��ود.«  
گوان می گوید احتمال اینکه امریکا موفق به تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران شود، تقریباً صفر است. 
با این حال، به گفته گوان، همه در امریکا می دانند 
این قطعنام��ه »تنها پرده برداری از جدالی بس��یار 

بزرگ تر بر سر توافق هسته ای ایران است.«
   می خواهند شورای امنیت را نابود کنند

محمدج��واد ظریف، وزی��ر امور خارج��ه پیش از 
ظهر دیروز در پایان جلس��ه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران در واکنش به متن جدید قطعنامه امریکا 
گفت:» آنان یک قطعنامه کوتاه ت��ر و در چند بند، 
اما با همان هدف قبلی  منتش��ر کردند و به صورت 
موزیانه کوشیدند که آن را به تصویب برسانند. آنان 
برای اعضای ش��ورای امنیت شعوری قائل نیستند 
و فکر می کنند اگر ی��ک قطعنامه پنج صفحه ای را 
به پنج خط برس��انند، تغییر محتوایی ایجاد شده 
اس��ت! « ظریف ابراز اطمینان ک��رده که قطعنامه 
جدید امریکایی    ها هم رأی نمی آورد:»می خواهند 
از مکانیسم ش��ورای امنیت برای نابودکردن خود 
شورای امنیت اس��تفاده کنند و یقین دارم که این 
قطعنامه هم رأی نخواهد آورد. حتی تعداد آرای آن 
هم بسیار کم خواهد بود و به احتمال قریب به یقین 

با قطعنامه جدیدی روبه رو نمی شویم.« 
 وی در واکنش به سخنان ترامپ مبنی بر اینکه من 
طی چند هفته با ایران به توافق می رسم، اظهار کرد: 
»ایشان سه سال و نیم وقت داشته است. کسی که در 
این مدت نتوانسته چنین کاری بکند در مدت چند 
هفته هم نمی تواند چنین کاری بکند؛ واضح است که 

به ترامپ مشاوره غلط داده اند. 

انفجار بندر بیروت بهانه ای شلده است که اروپا 
و امریکایی     ها در مسلیر کش دار کلردن بحران 
بی اعتمادی به دولتمردان لبنانی در میان مردم 
این کشور وارد صحنه شوند و با فراغ بال بیشتری 
تداوم بحران بی دولتی در لبنان را مدیریت کنند . 
در این مسیر سیاسلت القای فسلاد کامل تمام 
مقامات لبنانی و اعمال تحریم های بیشتر علیه 
برخی مقامات لبنانلی به خصلوص مرتبطین با 
حزب اهلل پیگیری می شود و انتقال هدایت شده 
کمک های جهانی برای بازسازی لبنان به جریان 
غربگرای 14 مارس به نام ارائه مستقیم آنها به مردم 
لبنان در دستور کار مشلترک دول غربی است. 
به گ��زارش روزنام��ه فرامنطقه ای الشرق االوس��ط 
محافل نزدیک به مراکز پژوهشی و نهادهای دولتی 
امریکا اعالم کردند که این امکان وجود دارد تعدادی 
از قانونگذاران در مجلس نمایندگان و سنا در راستای 
تصویب قوانینی تالش کنند که در گذشته برای اعمال 
تحریم     ها بر مسئوالن لبنانی به دلیل ارتباط شان با 
حزب اهلل تدوین کرده بودند. همچنین ممکن است 
قوانین موج��ود از جمله قانون  س��زار)قیصر( مورد 
استفاده قرار بگیرد تا افرادی که در حمایت از نظام 
س��وریه نقش دارند، مورد بازخواس��ت قرار بگیرند. 
برخی دیگر نیز بر به کارگیری قانون ماگنیتسکی در 
مورد » نقض های حقوق بشر در لبنان « تأکید دارند. 

قانونگذاران و مسئوالن امریکایی از چند ماه قبل در 
حال تدوین لوایح قانونی و پیشنهادهای مصوبه     هایی 
برای اعمال تحریم     ها علیه مس��ئوالن و طرف های 
سیاسی لبنانی هستند. بهانه آنها برای این اقدامات 
خصمانه شان، تماس مستقیم این مسئوالن لبنانی 
با حزب اهلل اس��ت ک��ه گروهی سیاس��ی قانونی در 
لبنان است. مس��ئوالن امریکایی همچنین ادعای 

» دست داشتن این مس��ئوالن در فساد و نقض های 
حقوق بشر « را برای توجیه تحریم های خود مطرح 

می کنند. 
۱۳ عضو جمهوریخواه در مجلس نمایندگان امریکا 
اخیراً پیشنهاد قانونی ۱۱۱ صفحه ای را ارائه دادند تا 
بیشترین تحریم     هایی که تا به االن علیه ایران اعمال 
شده است، صورت بگیرد. بر اساس این پیش نویس، 
حمایت     ها از لبن��ان نیز باید متوقف ش��ود و جبران 
باسیل، وزیر خارجه سابق لبنان و نبیه بری، رئیس 
پارلمان این کشور مورد بازخواست قرار بگیرند. در 
همین حال، راین پل، تحلیلگر امریکایی ش��رکت 
اطالعاتی استراتفور پیش بینی کرد که این تحریم     ها 
س��ریعاً تصویب نش��وند، چراکه مایک پمپئو، وزیر 

خارجه امریکا مخالف قطع کمک     ها به لبنان است. 
کمیته پژوهش     ها وابس��ته به ح��زب جمهوریخواه 
امریکا در مجلس نمایندگان سندی را تدوین کرده 
بود که به بازخواس��ت نظام ای��ران و رهبران لبنانی 
هم پیمان با حزب اهلل و قطع کمک     ها از ارتش لبنان 

توصیه می کرد. 
همچنین روزنامه »وال اس��تریت ژورنال « به نقل از 
مقامات مطلع نوش��ت که امریکا در پی انفجار اخیر 
در شهر بیروت پایتخت لبنان که به کشته و مجروح 
شدن شمار زیادی منجر شد، تالش    ها برای گنجاندن 
مقامات لبنانی متحد با حزب اهلل را در فهرست سیاه 

خود افزایش داده است. 
به نوش��ته این روزنام��ه امریکایی، ای��ن تحریم     ها 
دارایی های مقامات سیاس��ی و تج��اری لبنان را در 
امریکا مسدود کرده و آنها از سفر به ایاالت متحده منع 
می شوند. به گفته منابع مطلع، »جبران باسیل « وزیر 
خارجه س��ابق لبنان از افرادی است که امریکا قصد 
تحریم او را دارد. »جفری فلتمن « سفیر سابق امریکا 

در لبنان در این زمینه گفت: جبران باسیل باید پیش 
از اینها تحریم     می شد. هیچ کس مثل او منجر به نفوذ 
بیشتر شاخه سیاسی حزب اهلل در لبنان نشد. این در 
حالی است که دفتر جبران باسیل تاکنون واکنشی در 

این زمینه از خود نشان نداده است. 
لبنان روز سه     ش��نبه )چهارم اوت( ش��اهد انفجاری 
مهیب و خونین در بندر این کشور بود که در نتیجه 
آن بیش از ۲۰۰ تن کشته و بیش از ۶ هزار تن زخمی 
و حدود ۳۰۰ هزار نفر آواره ش��دند و میلیارد    ها دالر 
خسارت  مالی به این کشور وارد ش��ده است. به جز 
اظهارات خود دونالد ترامپ در س��اعات اولیه پس از 
انفجار مبنی بر اینکه این حادثه یک حمله است و بعد 
از اظهارت وزیر دفاع امریکا مبنی بر اینکه نمی توان 
در مورد عامل حادثه نظر داد،  امریکایی ها درباره علت 
حادثه کمتر اظهارنظر کرده و تالش کرده اند بیشتر بر 
حمایت از اعتراضات و آنچه که لزوم اصالحات خوانده 
می شود و در واقع اسم رمز عملیات براندازی دولت 
لبنان بود تمرکز کنند. روز چهار    شنبه دیوید هیل، 
مع��اون وزارت خارجه امریکا در امور سیاس��ی وارد 
بیروت شد بدون اینکه پیش از این سفر درباره اهداف 

و برنامه هایش صحبتی به میان بیاید.
در واقع س��کوت درباره علت انفجار و تأکید بر ادامه 
اعتراضات و اصالحات وقتی که در نهایت اعتراضات 
و اغتشاشات در روزهای گذشته گسترده تر شد و کار 
دولت تازه روی کار آمده لبنان را به اس��تعفا کشاند 
است و هدف نهایی اروپا و امریکا با تدارک مداخالت 
بیشتر در کشور علیه مقاومت و زمینه سازی تشکیل 
دولتی همسوتر با غرب بوده است. زمانبندی    ها همین 
را نشان می دهد. چنان که ایلی الفرزلی، معاون »نبیه 
بری « رئیس پارلمان لبنان اعالم کرد، پس از استعفای 
دولت »حسان دیاب « کار برای تشکیل دولت جدید 

آغاز شده و پیش  بینی می  شود تا اول سپتامبر یعنی 
موعد سفر دوم امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
به لبنان، دولت جدید لبنان تشکیل شود. نکته مهم 
این اس��ت که ماکرون هم همچ��ون امریکا رویکرد 
تهدید به تحریم های مقام های لبنانی را در سفر در 
پیش گرفته بود و روز چهار     شنبه وزیر خارجه آلمان 
هم از لزوم اصالحات عمیق گفت و در ادامه در همان 
مسیر شارژ جریان بی اعتمادی به دولت لبنان گفت: 
»کمک های آلمان به طور مس��تقیم به شهروندان 

]لبنانی[ خواهد رسید.«
 تبریک نتانیاهو به ماکرون!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت وگوی تلفنی 
با رئیس جمهور فرانسه بار دیگر ادعاهای واهی را خود 

درباره حزب اهلل لبنان تکرار کرد. 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه تماس��ی 
تلفنی برقرار کرد و نقش رهبری این کشور در عرصه 
لبنان را ب��ه وی تبریک گفت.  به گزارش ایس��نا، به 
نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، نتانیاهو در 
جریان این تماس تلفنی بار دیگ��ر با طرح اظهارات 
عوام فریبانه از آمادگی دولت اس��رائیل ب��رای ارائه 
کمک های بشردوستانه به لبنان خبر داد و تأکید کرد 
که باید تمامی کمک     ها مستقیماً به دست شهروندان 
لبنانی برسد.  نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی 
شد: »به منظور ممانعت از وقوع مصیبت مشابه انفجار 
بندر بیروت باید تمامی مواد منفجره و موشک     هایی 
که حزب اهلل اقدام به ذخی��ره آنها در تمامی مناطق 

مسکونی لبنان کرده،  دور شود.«
وی همچنین ادعا کرد: »اگر حزب اهلل بر این باور است 
که می تواند بحران لبنان را از طریق ایجاد بحرانی با 

اسرائیل حل کند،  اشتباه بزرگی کرده است.«

همکاری اروپا و امریکا در مسیر تعمیق شکاف دولت- ملت در لبنان 

تحریم بیشتر امریکا علیه مقامات لبنانی مرتبط با مقاومت

پس از حمله ترکیه به مرزبانی عراق انجام شد 
استقرار سالح های سنگین عراق 

در مرز ترکیه 
در پلی حملات پهپلادی ترکیله بله نیروهلای ملرزی علراق، 
این کشلور بلرای باال بلردن سلطح آمادگلی خود، تسللیحات 
سلنگین و نیروهای پشلتیبانی بله مناطق ملرزی ارسلال کرد. 
مقاملات عراقی با محکلوم کردن ایلن حمله، خواسلتار مداخله 
فوری شلورای امنیت برای متوقلف کردن این تجاوزات شلدند. 
به رغم هشدار مقامات عراق به نقض حاکمیت این کشور توسط ترکیه، آنکارا 
همچنان به بهانه مقابله با گروه تروریستی پ.ک.ک، حمالت هوایی خود را 
به مناطق مرزی عراق ادامه می دهد. پایگاه خبری شفق نیوز، روز چهارشنبه، 
به نقل از احسان جبلی، مدیر ناحیه سیدکان، در استان اربیل در شمال عراق 
از ارسال تجهیزات و نیرو به مناطق مرزی با ترکیه خبر داد. رسانه های عراقی 
عصر روز سه      شنبه از کشته شدن چهار تن از نیروهای مرزبانی این کشور 
)دو افسر ارشد، دو سرباز( در حمله پهپادی ترکیه به منطقه سیدکان خبر 
دادند. مدیر ناحیه سیدکان در این خصوص به شفق نیوز گفت که مرزبانان 
همراه خود نیرو و تسلیحات س��نگین و نیمه سنگین بیشتری به مناطق 
مرزی آورده اند. جبلی در ادامه گفت که به عناصر پ.ک.ک  ابالغ شده است 
که به نیرو     ها تعرض نکنند. وی همچنین گفت:»اوضاع آرام است و پس از 
بمباران روز سه      شنبه در مرز، تنشی رخ نداده است«. وزارت خارجه عراق در 
اعتراض به حمله روز سه      شنبه ترکیه به شمال این کشور، سفر روز پنج  شنبه 
خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه به بغداد را لغو و سفیر ترکیه را نیز احضار کرد. 
یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در واکنش به 
تجاوز ترکیه گفت که این کشور منتظر بیانیه آنکارا درباره تعرض به مرزبانان 
عراقی است. هرچند ترکیه از وضعیت نابسامان عراق برای توسعه طلبی 
بهره برداری می کند، احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق روز 
چهار     شنبه تأکید کرد که این کشور، برای پاسخ به تجاوزات ترکیه توانایی 
الزم را دارد. الصحاف به شبکه العراقیه گفت که عراق ابزارهای قدرتی برای 
برخورد با ترکیه در اختیار دارد، از جمله میانگین تراز تجاری که بیش از ۱۶ 
میلیارد دالر ساالنه است. وی با اشاره به روابط عراق با سایر کشور     ها و عمق 
عربی که این کشور از آن برخوردار است، تصریح کرد:»چنین عملیات      هایی 
امنیت منطقه را بر هم می زند«. ترکیه در سال های اخیر به بهانه مقابله با 
گروهک پ.ک.ک، حمالت متعددی به مناطق شمالی عراق انجام داده و 
حتی مناطقی از این کشور را به اشغال خود درآورده است. ماه گذشته یک 
نماینده عراقی هشدار داد که ترکیه ۱5 کیلومتر در خاک عراق پیشروی و 

یک پایگاه نظامی هم احداث کرده است. 
 واکنش عراقی ها

تجاوزات ترکیه موجی از واکنش ها را در بین مقامات عراقی به راه انداخته 
است. به گزارش خبرگزاری بغداد الیوم، سخنگوی ریاست جمهوری عراق 
روز چهار     ش��نبه در بیانیه ای اعالم کرد:»ما حمله آشکار ترکیه به منطقه 
سیدکان در اقلیم کردستان را محکوم می کنیم. تعدی های نظامی مکرر 
ترکیه در خاک عراق نقض خطرناک حاکمیت عراق و نقض صریح قوانین 
و منشورهای بین المللی و روابط حس��ن همجواری به حساب می آید. ما 
خواهان توقف هر چه سریع تر این تعدی      ها و نشستن بر سر میز مذاکره و 
تفاهم برای حل مشکالت مرزی میان دو کشور همسایه از طریق راهکار     ها و 
مکانیزم های مسالمت آمیز در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه هستیم«. 
حس��ن کریم الکعبی، معاون اول رئیس پارلمان عراق تجاوزات ترکیه به 
شمال این کشور را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند و خواستار مداخله 
فوری شورای امنیت سازمان ملل برای متوقف کردن این تجاوزات شد. به 
گزارش پایگاه خبری المعلومه، الکعبی تأکید کرد:»تعرض های ترکیه به 
حاکمیت عراق و نیروهای مرزبان می تواند به روابط تاریخی دو کشور عراق 
و ترکیه کامالً آسیب بزند«. به گزارش شبکه السومریه نیوز، محمود الربیعی، 
سخنگوی دفتر سیاسی جنبش الصادقون نیز در واکنش به کشته شدن دو 
فرمانده نظامی عراق در حمله ترکیه، پایان دادن به نادیده گرفتن حاکمیت 
عراق و خون مردم آن را خواستار شد. ائتالف النصر نیز در واکنش به این 
حمله آن را اقدامی خطرناک توصیف کرده و خواهان موضعی قاطع از سوی 
دولت عراق شد. گروه عصائب اهل الحق عراق هم از دولت عراق خواست 
موضع صریحی در قبال تعدی های ترکیه به حاکمیت عراق داشته باشد. 
عالوه بر عراقی ها، تجاوزات ترکیه واکنش     های��ی را در جهان عرب هم به 
دنبال داشته است. احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب دیروز حمله هوایی 
ترکیه به منطقه »سیدکان « را محکوم کرد. به گزارش روزنامه الیوم السابع، 
ابوالغیط همچنین ب��ه خانواده های قربانیان این حمله تس��لیت گفت و 
برای زخمی      ها نیز شفای عاجل از خداوند مسئلت کرد. پارلمان عربی هم 

تجاوزات ترکیه را نقض حاکمیت ملی عراق دانست و آن را محکوم کرد. 


