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تحرکات پارلمان عراق
 برای پایان اشغالگری امریکا

نماین�دگان پارلمان ع�راق در چارچوب اعمال فش�ار حداکثری 
ب�رای پای�ان دادن ب�ه اش�غالگری امری�کا، ب�ه دنب�ال تصویب 
اصالحیه قانون دادگاه عالی کیفری و برگزاری نشس�ت پرس�ش 
از نخس�ت وزیر درب�اره حض�ور نیروه�ای خارج�ی هس�تند. 
در پی پافش��اری امریکایی    ها برای ماندن طوالنی مدت در خاک عراق، 
پارلمان این کشور به دنبال راه های جایگزین برای بیرون راندن اشغالگران 
است. در همین راستا مختار الموس��وی، عضو کمیسیون روابط خارجه 
پارلمان عراق روز چهار    ش��نبه بر ضرورت فعال سازی نقش دادگاه عالی 
کیفری عراق برای محکومیت جنایات واشنگتن در حق ملت عراق تأکید 
کرد. وی در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه « تصریح کرد: » پارلمان 
عراق قرائت اولیه اصالح قانون ش��ماره ۱۰ دادگاه عالی کیفری مصوب 
۲۰۰۵ را به پایان رسانده است؛ قانونی که به موجب آن تمامی کشور    ها و 
سازمان هایی که شنیع     ترین جنایات را در حق ملت ما مرتکب شده  اند، 
محکوم می شوند.« این نماینده عراقی توضیح داد: » امریکا خود قوانین 
جدیدی را وضع کرده که به خانواده های قربانیان ۱۱ س��پتامبر اجازه 
می دهد علیه دولت های خارجی و عربی در دادگاه فدرال شکایت کنند و 
غرامت دریافت کنند.« وی افزود: »اگر این قانون تصویب شود پیامدهای 
سختی گریبانگیر امریکا و کشورهای منطقه و عربستان و سایر کشور    ها 
که در وارد کردن تروریسم به عراق سهیمند، خواهد شد.« از سوی دیگر، 
صباح الساعدی، نماینده ائتالف سائرون در پارلمان گفت که نمایندگان 
عراقی از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور درباره حضور نیروهای 
خارجی و در رأس آنها امریکا در خاک عراق توضیح خواهند خواست. وی 
افزود: » رنج عراقی     ها در نتیجه تداوم حضور نیروهای امریکایی و خارجی 
در عراق نمی تواند پایان یابد. این نیرو    ها بخشی از خاک عراق را اشغال 
کرده اند. نیروهای امریکایی همچنان در حال دستکاری اراضی عراق و 
اشغال آن برای احداث پایگاه  های نظامی هستند. لذا ما بر اساس ماده ۶۱، 
بند هفتم و بند ۱۳ ماده ۲۹ آیین نامه پارلمانی مصوب در سال ۲۰۱۸، 
از نخست وزیر درباره تداوم اشغالگری امریکا پرسش خواهیم کرد.« در 
ماه های اخیر، عراقی    ها برای اینکه امریکایی    ها را به خروج از کشورشان 
وادار کنند، حمالت راکتی را به پایگاه ها  و کاروان های نظامی امریکایی 
افزایش داده اند. در همین زمینه، یک منبع امنیتی روز چهار    ش��نبه در 
سخنانی اظهار کرد: » کاروان حامل حمایت لجستیکی ائتالف امریکایی 
در استان صالح الدین هدف انفجار قرار گرفت. « این منبع به خبرگزاری 
شفق نیوز گفت  بمبی در مسیر این کاروان امریکایی مدعی مقابله با داعش 

در اتوبان صالح الدین در شمال بغداد منفجر شد.
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 سئول پایان جنگ کره را خواستار شد 
رئیس جمهور کره جنوبی روز چهار              شنبه بار دیگر با درخواست برای اعالم 
پایان جنگ کره، گفت این اقدام راه را برای خلع سالح هسته ای کامل 
و صلح ماندگار در این شبه جزیره هموار می کند. به گزارش خبرگزاری 
یونهاپ، مون جائه-این، در سخنانی ویدئویی خطاب به مجمع عمومی 
سازمان ملل خواستار کمک جامعه بین المللی شد تا ساکنان کره بتوانند 
وارد دوره آشتی و شکوفایی از طریق اعالم پایان جنگ شوند. مون جائه-

این گفت: زمان آن فرا رسیده است که این تراژدی که در شبه جزیره کره 
در جریان است، به پایان برسد. این جنگ باید خاتمه یابد، به طور کامل 
و برای همیشه. صلح در شبه جزیره کره همچنان در دستور کار است و 
تغییراتی که سابقاً بارقه امیدی به همراه داشت، متوقف شده اند. صلح 
در ش��به جزیره کره اهمیت دارد و تضمین کننده صلح در شمال شرق 
آسیاس��ت و تغییرات مثبتی برای نظم جهانی به همراه دارد. او افزود: 
باور دارم که این با اعالم خاتمه جنگ مذکور آغاز می شود، اقدامی که 
می تواند روی تعهدات دوجانبه روی صلح تأکید کند. قطعاً اعالم خاتمه 
جنگ می تواند در              ها را به روی خلع سالح اتمی کامل و رژیم صلح دائم 
در ش��به جزیره کره باز کند. کره منطقه ای است که نیازمند توجه ویژه 

سازمان ملل برای تحقق صلح جهانی است. 
-----------------------------------------------------

 تداوم اعتراضات مصری              ها علیه السیسی
تظاهرات شبانه مصری               ها در مخالفت با رئیس جمهور این کشور برای 
سومین روز پیاپی در مناطق مختلف ادامه داشته و مسئوالن مصری 
۲۰۰تن را بازداشت کردند. به گزارش سایت شبکه الجزیره، تظاهرات 
سه               شنبه شب مصری               ها در استان های مختلف این کشور برای سومین 
روز پیاپی در اعتراض به وخامت شرایط معیشتی و تخریب خانه               ها ادامه 
داشت، نیروهای پلیس مصر منع رفت وآمد را در مناطق جنوبی قاهره 
اجرا کردند، همچنین دهها تن در جریان این اعتراضات بازداشت شدند. 
در تظاهرات ش��بانه تظاهرکنندگان کناره گیری عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهور این کشور از قدرت را خواستار شدند. به گفته برخی منابع 
حقوقی، این اعتراضات شبانه با وجود بازداشت تعدادی از معترضان به 
دست نیروهای امنیتی این کشور ادامه یافت. محمود جابر، از چهره های 
حقوقی مصر و مدیر مؤسسه حقوق بشری عدالت در این باره اظهار کرد: 
در اعتراضات ماه سپتامبر بیش از ۲۰۰ تظاهرکننده بازداشت شدند. 
محمود جابر در ادامه از پلیس مصر خواست در برهم زدن تجمع های 

مسالمت آمیز از زور استفاده نکند. 
-----------------------------------------------------

 درخواست ماکرون برای کاهش تنش              ها در مدیترانه 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با رجب طیب 
اردوغان همتای ترکیه ای خود از وی خواست به شکلی » متعهدانه « از 
افزایش تنش در شرق مدیترانه با یونان و قبرس، دو عضو اتحادیه اروپا 
جلوگیری کند. به گزارش شبکه اسکای نیوز، دفتر ریاست جمهوری 
فرانس��ه اعالم کرد که امانوئل ماکرون طی تماس تلفن��ی با اردوغان 
خواس��تار احترام کامل ترکیه به حاکمیت کش��ورهای عضو اتحادیه 
اروپا و قوانین بین المللی، خودداری از هرگونه اقدام یکجانبه جدید که 
می تواند موجب تنش شود و نیز تعهد به ایجاد فضای صلح و همکاری 
در مدیترانه به شکلی » متعهدانه و غیرقابل بحث « شد. اردوغان نیز به 
همتای فرانسوی خود اعالم کرد که ترکیه انتظار دارد پاریس رویکردی 
» س��ازنده « را در اختالفات بین آنکارا و یونان در شرق مدیترانه اتخاذ 
کند. وی همچنین به ماکرون اطمینان داد که » ترکیه به حقوق کسی 
چش��م طمع ندارد، اما اجازه نخواه��د داد حقوقش پایمال ش��ود و از 

گفت وگو برای حل مشکالت فعلی حمایت می کند.«
-----------------------------------------------------

 چین تصویب الیحه کنگره امریکا را محکوم کرد
چین تصویب الیحه ای در مجلس نمایندگان امریکا با محتوای تهدید به 
تحریم به بهانه کار اجباری در منطقه سین کیانگ را محکوم کرده و این 
اتهام علیه خود را دروغ خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اظهار کرد، این الیحه 
» به طرزی بدخواهانه در خصوص وضعیت حقوق بشر در سین کیانگ 
افترازنی کرده « و به دنبال مهار پیشرفت و توس��عه در این منطقه در 
عین دامن زدن به اختالفات قومی و مداخله در امور داخلی چین است. 
وانگ در ادامه گفت: این به اصطالح مسئله » کار اجباری « کاماًل دروغ 
و ساخته و پرداخته برخی سازمان               ها و پرسنل در امریکا و غرب است. 
مجلس نمایندگان امریکا اخیراً با ۴۰۶ رأی موافق و س��ه رأی مخالف 
الیحه ای را تصویب کرد که اعالم داشته هرگونه کاالی تولید شده در 
س��ین کیانگ چین به طور پیش فرض حاصل کار اجب��اری از جانب 
اویغورهای بازداش��ت ش��ده و دیگر اقلیت های قومی بوده و بنا براین 

وارداتش به امریکا ممنوع می شود. 

بازگشت بایدن به برجام 
با حفظ تحریم ها!

منابع امریکایی ضمن اشاره به قصد کاخ سفید برای تشدید تحریم  
ایران و حزب اهلل، گفتند، اینگونه نیست که در صورت پیروزی نامزد 
دموکرات در انتخابات پیش رو تحریم های ایران لغو شود. مشاور 
سیاست خارجی نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
اعالم کرد، جو بایدن رئیس جمهور شود، ضمن بازگشت مشروط 
به برجام، با دیگ�ر »رفتارهای ثبات زدای « ای�ران مقابله می کند. 
روزنامه کویتی »الرأی « روز چهار      ش��نبه به نق��ل از منابع امریکایی 
عالی رتبه نوش��ت مقامات فعلی دولت امریکا معتقدند که تحریم       ها 
»تضمین« اس��ت و در صورتی که دونالد ترامپ ب��رای دور دوم رأی 
نیاورد و نامزد حزب دموکرات جو بایدن  رئیس جمهور ش��ود باز هم 
مقدار زیادی از تحریم       ها باقی خواهد مان��د. این روزنامه همچنین از 
قصد واشنگتن برای تشدید تحریم های مالی علیه حزب اهلل و ایران تا 
سه ماه آینده خبر داده و افزوده است، تحریم های امریکا علیه حزب اهلل 
بر اساس قانون موسوم به مبارزه با تروریس��م انجام می شود و مانند 
اقدامات اداری تحت تأثیر تصمیم های سیاسی یا حزبی رئیس جمهور 
امریکا نیست، این بدان معناست که صرف نظر از آنچه برای ایران رخ 
می دهد، تحریم های امریکا علیه ح��زب اهلل و متحدان آن در لبنان تا 

اطالع ثانوی باقی خواهد ماند. 
در ادامه این گزارش آمده، همچنین در ص��ورت پیروزی جو بایدن و 
بازگشت وی به برجام، تحریم های امریکا علیه سوریه از جمله تحریم 

موسوم به »سزار یا قیصر« باقی می ماند. 
این منابع آگاه س��پس ادعا کردند: مقامات دولت ترامپ معتقدند لغو 
تحریم های ایران به ویژه در بخش هسته ای و موشکی یا حمایت مالی 
از تروریسم، کار آسانی نیست و هزینه سیاسی زیادی برای واشنگتن 
خواهد داش��ت. بنابراین جو بایدن )اگر قصد چنین کاری را دارد( باید 
دلیل تعلیق تحریم       ها از برخی بخش       ها در ایران را توجیه کند که این 

موضوع پیچیده ای است. 
 بازگشت به برجام برای مقابله با ایران

شاهد گزارش الرأی مصاحبه آنتونی بلینکن، قائم مقام وزارت خارجه 
امریکا در دوره ریاس��ت جمه��وری اوباما و عضو تی��م مذاکره کننده 
هسته ای با ایران و در حال حاضر مش��اور سیاست خارجی جو بایدن 
با »سی بی اس نیوز« اس��ت. وی گفته: »]مواضع دولت امریکا در قبال 
ایران[ یک کیفرخواست وحشتناک در خصوص سیاست خارجی دولت 
کنونی است. وقتی رئیس جمهور ترامپ از توافق )هسته ای( ایران کنار 
کشید، توافقی که به طریقی قابل راس��تی آزمایی راه ایران را به سمت 
ساختن سالح های اتمی می بست و مؤثر بود، او قول یک توافق بهتر )از 

برجام( را داد اما دقیقاً برعکس این مسئله اتفاق افتاد.«
وی ادام��ه داد: »ای��ران دارد دوب��اره توانمندی هس��ته ای خود را 
بازس��ازی می کند. رئیس جمهور ترامپ عماًل ایران را از تعهداتش 
ذیل توافق هسته ای آزاد کرد و در نتیجه آن اکنون )ایران( در حال 
غنی سازی اورانیوم در سطوح باالتر است، ذخایرش را بیشتر می کند، 
سانتریفیوژهای پیشترفته تر استفاده می کند و زمان گریز ایران برای 
داشتن مواد اتمی مورد نیاز برای ایجاد سوخت )بمب اتمی( از بیش 
از یک س��ال طبق مفاد توافق موس��وم به برجام به چند ماه کاهش 
یافته است. همه اینها تحت نظارت و جلوی چشمان رئیس جمهور 
ترامپ حادث شده اس��ت و او هیچ برنامه ای برای پرداختن به این 

موضوع ندارد.«
بلینکن افزود: »خوب در فرایند انجام این کار      ها )توسط دولت ترامپ( 
ما تقریباً همه شرکای کلیدی مان را با خود بیگانه کردیم؛ شرکایی که 
می خواستند به این توافق )برجام( پایبند باقی بمانند و آنها هم اکنون 
اغلب انرژی خودشان و تالش های ش��ان را به منظور زنده نگه داشتن 
این توافق صرف کرده اند تا اینکه بخواهند با ما ب��رای مقابله با برخی 
از رفتارهای شوکه کننده ایران در دیگر نقاط جهان و در دیگر حوزه       ها 

همکاری کنند.«
بلینکن مدعی ش��د: »اگر ج��و بایدن رئیس جمهور ش��ود، در صورت 
بازگشت ایران به پایبندی به توافق هسته ای )برجام( ما هم همین کار 
را خواهیم کرد اما بعد از آن ما از این کار ب��ه عنوان یک نقطه عزیمت 
اس��تفاده خواهیم کرد و در همکاری با متحدان و ش��رکای مان تالش 
می کنیم مفاد و محدودیت های موجود در برجام را تقویت و مدت آن 
را طوالنی کنیم. به نظر من چنین کاری ارزش خاص خود را دارد، چرا 
که ما را دوباره به نقطه مشترک با متحدان و شرکای مان بر می گرداند، 
در نتیجه ما به گونه مؤثرت��ری می توانیم با هم��کاری یکدیگر، دیگر 
فعالیت های ثبات زدای ایران را پس بزنی��م و از این موضوع اطمینان 
حاصل کنیم که وقتی موضوع این فعالیت       ها در میان باشد، ایران منزوی 

می شود و نه امریکا.«
مش��اور بایدن پیش از این ضمن تمجید از مفاد برجام ادعا کرده بود، 
این توافق به گونه ای طراحی شده که امریکا می توانست با ماندن در آن 

تحریم های تسلیحاتی ضد ایران را تمدید کند .

توقف ابوظبی پشت وعده  پاداش هاي سرخرمن عادي سازي
اف 35 تحویل داده شود، مدل پایین خواهد بود آن هم بعد از 7سال

الحاق کرانه باختري هم لغو نشده است

ی�ک روز پ�س از    گزارش  یک
اینک�ه اخب�اری 
درب�اره زمان امض�ای تفاهمنام�ه اولیه فروش 
جنگنده اف 35 میان امارات و امریکا منتشر شد، 
وزی�ر دف�اع امری�کا ب�ر ل�زوم برت�ری رژی�م 
صهیونیستی در غرب آسیا تأکید کرد. رسانه های 
این رژیم نیز به نقل از سفیر امریکا در فلسطین 
اشغالی، از مدت زمان دست کم هفت ساله برای 

تحویل این جنگنده به امارات خبر دادند. 
به رغم همه انتقاد      ه��ا از عادی س��ازی روابط میان 
ابوظبی و تل آویو، امارات با ادع��اي امتیاز گیری از 
صهیونیست ها ، به امضای توافق با رژیم صهیونیستی 
تن داد. خرید جنگن��ده اف ۳۵ از امری��کا، یکی از 
مواردی بود که طرف اماراتی به آن چشم امید داشت. 
با این حال سخنان دیوید فریدمن حاکی از آن است 
که حاکمان ابوظبی ب��ه ای��ن زودی نباید منتظر 
دریافت این جنگنده باش��ند. بنابر اع��الم روزنامه 

جروزالم پست، سفیر امریکا در سرزمین های اشغالی 
گفت که حداقل هفت س��ال زمان می برد تا اولین 

جنگنده اف ۳۵ به امارات تحویل داده شود. 
اماراتی       ها در برابر موج انتقاد      ها از عادی سازی روابط 
کشورشان با رژیم  صهیونیستی، به لغو طرح الحاق 
کرانه باختری ب��ه ازای این توافق هم اش��اره  کرده 
بودند. فریدمن در بخشی از سخنانش به این نکته 
هم اشاره کرد که با وجود توافق صلح با کشورهای 
عربی، اجرای طرح اشغال ۳۰ درصدی کرانه باختری 
برای مدت زمان مش��خصی به تعویق افتاده اما به 

صورت کامل لغو نشده است. 
 مشورت با تل آویو قبل از فروش جنگنده

س��احی هانقبی، وزی��ر امور ش��هرک       ها در کابینه 
تل آویو چندی پیش گفته بود که حتی یک پیچ از 
این جنگنده       ها نیز نباید به ابوظبی فروخته شود. با 
این حال، روز سه       شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از 
منابع مطلع اعالم کرده که امریکا و امارات امیدوارند 

تفاهمنام��ه  اولیه ای را برای ف��روش جنگنده های 
اف۳۵ به این کشور در ماه دسامبر امضا کنند. تاریخ 
دوم دسامبر که روز ملی امارات عربی متحده است 
هم به عنوان زمان مورد  نظر اعالم شده بود. این خبر 
در شرایطی اعالم شد که مقامات رژیم صهیونیستی 
از تصمیم واش��نگتن برای فروش اف۳۵ به امارات 

عربی متحده ابراز نگرانی کرده اند. 
مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا در دیدار با بنی گانتس، 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که به امریکا سفر کرده 
اس��ت، ضمن تأکید بر پایبندی واشنگتن به حفظ 
برتری نظامی تل آویو در منطقه غرب آس��یا گفت 
که حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی و ارائه 
کمک های نظامی به تل آویو در دس��تور کار امریکا 
قرار دارد. اسپر گفت: »سنگ بنای روابط نظامی ما، 
حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه است. امریکا 
به این امر متعهد بوده و وزارت دفاع نیز خود را مکلف 

به آن می داند.«

جرد کوش��نر، داماد و مشاور ارش��د دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��ور امری��کا نی��ز در دیدار ب��ا گانتس 
خاطرنش��ان کرد که دولت امریکا پیش از هرگونه 
تصمیم گیری ب��رای فروش اف۳۵ به کش��ورهای 
منطقه غرب آسیا، با تل آویو مشورت خواهد کرد. 
نانسی پلوس��ی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا 
دیگر مقام این کشور بود که اظهاراتش برتری نظامی 
صهیونیست       ها را به عنوان خط قرمز امریکا اثبات 
کرد. پلوسی گفت که کنگره شرایط منطقه را به دقت 
زیر نظر خواهد داش��ت و قانونگذاران امریکایی نیز 

برای حفظ برتری نظامی اسرائیل اقدام می کنند. 
 ابوظبی همچنان زیر سایه تل آویو

گانتس در این دیدار از مقام��ات ایاالت متحده به 
عنوان وزنه ثبات منطقه ای یاد کرد و در واکنش به 
سخنان امریکایی       ها گفت که تل آویو هم همزمان با 
حفظ برتری نظامی خود، متعهد به تعمیق روابط 
اس��ت.  پیش تر اعالم ش��ده بود که امریکایی       ها در 
صورت فروش اف ۳۵ به امارات، جنگنده ای یک مدل 
پایین تر از مدلی که به صهیونیست       ها می فروشند را 
در اختیار امارات خواهند گذاشت. از این رو، امریکا 
ش��یوه فروش این جنگنده       ها به امارات را در دست 
بررسی دارد تا بنابر توافق های موجود میان واشنگتن 
و تل آویو، برتری نظامی رژیم صهیونیس��تی حفظ 
شود. گمانه زنی       ها نشان می دهد که احتمال دارد این 
موضوع به ردیابی جنگنده های اف۳۵ اماراتی توسط 
رادارهای اس��رائیلی مربوط شود اما هنوز مشخص 
نیست که شرکت الکهید مارتین قرار است این کار را 
با کاستن از میزان رادارگریز بودن جنگنده       هایی که 
به ابوظبی می فروشد انجام دهد یا امریکا رادارهای 

پیشرفته تری به تل آویو می دهد. 
 سکوت امارات

منابع آگاه، گزینه دیگ��ری را در این رابطه مطرح 
کرده ان��د و آن این اس��ت که س��امانه های پدافند 
هوایی رژیم صهیونیستی به قدری ارتقا یابند که بر 
رادارگریزی این جنگنده       ها غلبه کرده و بتوانند آنها 

را در آسمان تشخیص دهند. 
سفارت امارات در واشنگتن به این موضع گیری       ها 
واکنش نشان نداده است. یک س��خنگوی وزارت 
دفاع امریکا هم در اظهارنظری کوت��اه در این باره 
به رویترز گفت: »سیاس��ت امریکا این اس��ت که 
قرارداد      ها یا تبادالت نظامی پیشنهادی را تا زمانی 
که به صورت رسمی به اطالع کنگره نرسیده باشد، 

تأیید یا تکذیب نکند.«

سه     ش�نبه عصر ی�ک انفجار مش�کوک دیگر 
ک�ه گفت�ه می ش�ود در یک�ی از زاغه ه�ای 
انبار ح�زب اهلل اتفاق افت�اده، یک ب�ار دیگر 
نش�ان داد که فضای لبن�ان در فاصله 48 روز 
از انفجاره�ای بی�روت چقدر پیچیده اس�ت. 
با ای�ن حال موافقت س�عد حری�ری با تصدی 
پس�ت وزارت دارایی لبنان از طرف یک وزیر 
بی طرف شیعه در جامعه قومی لبنان، می تواند 
نش�ان از ی�ک عقب نش�ینی هرچن�د عقیم 
جریان غربگرای 14 مارس در تشکیل کابینه 
باش�د، به خصوص ک�ه گفته می ش�ود دولت 
فرانس�ه هم به این موضع حریری چراغ سبز 
نش�ان داده اس�ت. گزارش    هایی هم از پیغام 
و پس�غام های دولت فرانس�ه به وزیر خارجه 
ایران از مجاری مس�کو منتش�ر ش�ده است. 
به گزارش جوان ۹ روز بعد از ۱۵ سپتامبر، همان 
زمانی که امانوئل ماکرون برای تش��کیل کابینه 
لبنان برای گروه های لبنانی مشخص کرده بود، 
کابینه حسن دیاب در بیروت هنوز تشکیل نشده 
است. روز سه     شنبه حدود ساعت ۳ بعدازظهر به 
وقت محل��ی )۳:۳۰ به وقت ته��ران( هم صدای 
انفجار مهیبی در مناط��ق النبطیه و اقلیم التفاح 
شنیده شد خبرهای اولیه حاکی از انفجار در یک 
انبار حزب اهلل بود ولی بعداً گزارش    های متفاوتی 
درباره انفجار در یک پمپ بنزین منتشر شد. این 
انفجار مشکوک نشان داد که لبنان به فاصله یک 
ماه بیش��تر از انفجار در بندر بی��روت، همچنان 
آبستن حوادث است. میشل عون، رئیس جمهور 
لبنان در پاسخ به سؤال یک خبرنگار درباره اینکه 
اگر نخس��ت وزیر منصوب مصطفی دیاب نتواند 
دولت را تش��کیل دهد، لبنان چه مسیری را طی 
می کند؟ هشدار داد:» اگر در مورد پیشنهادهای 
من اتفاق نظر وجود نداش��ته باشد، مطمئناً ما به 
جهنم خواهیم رفت. من دیگر حرفی برای گفتن 
ندارم. « وی اضافه کرد: »با س��خت شدن مواضع 
احزاب، به نظر می رسد هیچ راه حلی برای وضعیت 

در افق وجود ندارد.«
   وزارتی برای تحریم ها

چند هفته ای است که به رغم مأمور شدن حسان 
دیاب به عنوان نخست وزیر برای تشکیل کابینه، 
هنوز کابینه ای در لبنان تش��کیل نش��ده است. 
قضیه از این قرار است که جامعه سیاسی شیعیان 
لبنان که با تحریم ه��ای امریکا روبه رو اس��ت، 
خواس��تار تصدی وزارت دارایی اس��ت تا از این 
طریق، تحریم های امریکا را ب��ی اثر کند. غازی 
وزن��ی وزیر دارایی س��ابق لبنان در پ��ی انفجار 

مهیب ماه آگوس��ت در بندر بی��روت به عنوان 
چهارمین وزیر اس��تعفا کرد تا کابین��ه به طور 
غیر رس��می س��قوط کند. در مقاب��ل، امریکا و 
دولت عربس��تان برای اینکه امکان نفود بر این 
وزارت کلیدی را داش��ته باش��ند، خواستار یک 
کابینه اصطالحاً تکنوکرات ش��ده اند که به تبع 
آن، وزی��ر دارایی نیز ی��ک وزیر غیر ش��یعی و 
احتماالً نزدیک به جری��ان غربگرای ۱۴ مارس 
باشد. روز گذشته با صدور بیانیه رفیق حریری، 
نخست وزیر اسبق لبنان وابس��ته به ۱۴ مارس 
درخص��وص موافقت با تعیین یک وزیر ش��یعه 
به عنوان وزیر دارایی ، نش��انه ای از برون رفت از 
بحران تشکیل کابینه نمایان شد. سعد حریری، 
در بیانی��ه  خود گفته اس��ت:»تصمیم گرفتم به 
مصطفی ادیب، نخس��ت وزیر مکلف لبنان برای 
خروج از بحران وزیر دارایی کمک کنم، تعیین 
وزیر دارایی مستقل از طایفه شیعه می تواند کلید 
حل مشکل باشد، چنین وزیری مثل بقیه وزیران 
باید براساس اصل شایستگی و شفافیت و عدم 
وابستگی حزبی انتخاب شود.«  حریری گفته که 
نباید این تصمیم به هیچ وجه اذعان به انحصار 
وزیر دارایی به طایفه شیعی یا هیچ طایفه دیگری 
تلقی شود و تأکید کرده است:»این تصمیم برای 
یک بار گرفته شده و عرف نیست که براساس آن 
دولت     ها در آینده شکل بگیرند بلکه مشروط به 
تسهیل تشکیل دولت مصطفی ادیب با معیارهای 
مورد توافق و تس��هیل فعالیت اصالحاتی دولت 
برای مهار فروپاش��ی لبنان، سپس نجات کشور 

و لبنانی هاست.«

  نه حزب اهلل موافق است نه 14 مارس
هرچند دیروز روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی 
گزارش کرد که فرانسه با پیشنهاد سعد حریری، 
برای پایان دادن به بحران تشکیل دولت موافقت 
کرده، ولی سه نخست وزیر پیشین لبنان با صدور 
بیانیه ای اعالم کردند که بیانیه حریری یک تصمیم 
شخصی است. در بیانیه نجیب میقاتی، فؤاد سنیوره 
و »تمام سالم« که هر سه نفر وابسته به جریان ۱۴ 
مارس هس��تند، آمده اس��ت : »ابتکار ارائه شده از 
س��وی س��عد الحریری صرفاً یک ابتکار شخصی 
است... .  پس از سر و صدایی که درباره پست وزارت 
دارایی به راه افتاد، ما خود را ملزم به تبعیت از این 
ابتکار نمی دانیم.«  روزنامه نداء الوطن بعد از بیانیه 
حریری، نوش��ت که »حریری جام زهر را نوشید: 
وزارت دارایی متعلق به شیعیان « و روزنامه النهار 
تیتر زد:  »حری��ری، طرح ماک��رون را نجات داد و 
بسیاری را ناکام کرد.«  با این حال، موضع حزب اهلل 
و امل نشان می دهد که کلیدی بودن وزارت دارایی 
لبنان در شرایط تحریمی امریکا، برای آنها به قدری 
اس��ت که همچنان به پیش��نهاد حریری با دیده 
تردید می نگرند. شبکه المنار وابسته به حزب اهلل، 
به نقل از منابع خود گزارش کرده که دو گروه مهم 
ش��یعی)حزب اهلل و جنبش ام��ل( در واکنش به 
ابتکار سعد حریری، رهبر جریان المستقبل لبنان 
گفته اند که حریری چگونه به خود اجازه می دهد 
برای معرفی وزیری ش��یعی ش��روط تعیین کند. 
روزنامه الدیار نیز نوشت: » منابع مطلع در حزب اهلل 
و امل: پیشنهاد حریری مثبت اس��ت، اما مسئله 

تمام نشده است.«

  لبنان کلید فرانسه برای مدیترانه
در حالی که دولت امریکا با همین پیش��نهاد نیم 
بند حریری هم موافق نیس��ت، به نظر می رس��د 
دولت فرانسه از طریق بحرانی نشان دادن شرایط 
و همچنین ارسال پیغام و پسغام برای ایران، تالش 
می کند نظر ته��ران را برای موافقت با پیش��نهاد 
حریری جلب کن��د. روزنامه لبنان��ی الجمهوریه 
به نقل از منابع آگاه دیروز نوش��ت که تماس های 
پاریس با مس��کو برای دریافت کمک در خصوص 
لبنان، منجر به دعوت محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران به مسکو و دیدار امروز)پنج شنبه( با 
س��رگئی الوروف، همتای روسی خود شده است. 
در حالی ک��ه منابع آگاه در ته��ران می گویند که 
ایران در جری��ان انتخاب مصطفی ادی��ب نیز به 
فرانس��ه کمک کرده، الجمهوریه نوشته که سفر 
ظریف به مس��کو» در راس��تای درخواست برای 
حمایت از ابتکارعمل فرانس��ه که روس��یه بدون 
محافظه کاری از آن حمایت کرد،انجام می شود.« 
 احتماالً سخنرانی سه     شنبه شب امانوئل ماکرون 
رئیس جمهور فرانسه در هفتادوپنجمین نشست 
سازمان ملل که گفته » اروپا بر سر اقدام واشنگتن 
به بازگرداندن تحریم     ها علیه ایران با امریکا سازش 
نخواهد کرد « و هشدار داد که »بازگردانی تحریم     ها 
می تواند موجب کارشکنی شورای امنیت و افزایش 
تنش های منطقه شود.« برای جلب نظر تهران در 
پرونده لبنان بوده اس��ت، پرون��ده ای که حاال در 
مناقشات پاریس با آنکارا در مدیترانه نیز کلیدی 
تلقی می شود. ماکرون سیاست »فشار حداکثری« 
دونالد ترامپ رئیس جمه��ور امریکا را مورد انتقاد 
قرار داده و گفت که این رویکرد نتوانسته است آنچه 
مداخله ایران در منطقه عنوان کرد را متوقف کند 
یا اطمینان حاصل کند که به سالح هسته ای دست 
نخواهد یافت. وزارت امور خارجه فرانسه بار دیروز 
هم بار دیگر از نیروهای سیاس��ی لبنان خواست 
بدون هیچ گونه تأخیری دولت جدید را تش��کیل 
دهند و هش��دار داد که گزینه ه��ا و راهکاری های 
فعلی که ادعا می شود منجر به بهبود وضعیت لبنان 
خواهد شد، وخیم تر ش��دن اوضاع را در پی دارد. 
اگنس فون در مول،  سخنگوی وزارت امور خارجه 
فرانس��ه اضافه کرد: در این لحظه سرنوشت س��از 
تاریخ لبنان، نیروهای سیاسی این کشور با انتخابی 

بین بهبود و فروپاشی کشور روبه رو هستند. 
ای��ن وزارتخانه با اش��اره به اینکه لبن��ان در یک 
بحران بی سابقه قرار دارد، از نیروهای سیاسی این 
کشور خواس��ت فوراً دولت جدیدی را به ریاست 

»مصطفی ادیب « تشکیل دهند. 

استمداد پاریس از تهران برای حمایت از طرح نیم بند حریری
حزب اهلل: پیشنهاد حریری مثبت است، اما کامل نیست

امارات ساخت پایگاه های نظامی
 در سقطری را شروع کرد

معاون وزی�ر اطالع رس�انی دولت مس�تعفی یمن اع�الم کرد که 
امارات ش�روع به س�اخت پایگاه ه�ای نظامی در س�قطری کرده 
و مس�احت های گس�ترده ای را در اراض�ی س�قطری در اط�راف 
اقیانوس هند در جنوب ش�رق یمن به خود اختصاص داده اس�ت. 
به گزارش ایس��نا، به نق��ل از القدس العربی، محمد قی��زان، گفته که 
امارات اهداف مش��ارکتش در ائتالف عربی را از طریق کنترل بر بنادر 
و جزایر یمن و حمایت از ش��به نظامیان جدایی طلب که تحت کنترل 
دولت)مستعفی( نیستند، برمال ساخته اس��ت. وی ادامه داد: »بعد از 
اینکه شورشیان شورای انتقالِی مورد حمایت ابوظبی، شورش کرده و 
استان سقطری را تحت کنترل درآوردند و فرماندهی مسئوالن محلی 
این استان را بیرون کردند، امارات دس��ت به اقدامات شبهه آمیزی در 
این جزیره زد.« به گفته قیزان، این فعالیت     ها عبارت از چندین س��فر 
هواپیمایی امارات در طول هفته است که در این هواپیماها، کارشناسان 
خارجی بدون اطالع به دولت یمن یا گرفتن ویزای ورود به یمن، حضور 
داش��تند. وی تصریح کرد امارات مساحت های گسترده ای را از اراضی 
سقطری در اختیار گرفته و اجازه رسیدن تسلیحات به شهروندان را در 
این مکان     ها نمی دهد. مسئوالن محلی تأکید کرده اند که امارات عماًل 
ساخت پایگاه های نظامی را در سقطری آغاز کرده و در گذشته نیز برای 
این امر تالش کرده  اما شکس��ت خورده بود، ولی بعد از شورش اخیر، 
گمشده خود را یافت. وی در مورد  دستاوردهای  حاصله توسط ائتالف 
عربی بعد از ۲۰۰۰ روز از آغاز به کار این ائتالف گفت: این ائتالف برای 
پایان دادن به حضور حوثی    ها و بازگرداندن دولت )مستعفی( به صنعا 
آمد، اما متأس��فانه بعد از شش س��ال این امر را محقق نساخته است. 
درست است که ائتالف و در رأس آن، » برادران « در عربستان تالش     ها و 
 جانفشانی ها ی نظامی، مادی و انسانی گسترده ای داشته اند، اما تفاوت 
در دس��تورکارهای ائتالف، و طمع برخی از کشورهای شرکت کننده 
در این ائتالف ب��ه ویژه امارات، این ائتالف را از هدف اعالم ش��ده خود 

منحرف ساخت. 


