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  گزارش  2

درخواست برای مداخله آیت اهلل سیستانی
در بحران انتخاباتی عراق

معترضان اصرار دارند در انتخابات تقلب شده است
با مقاومت حامیان نتیجه انتخابات عراق مقابل اس�ناد و مدارکی 
ک�ه منتق�دان آنه�ا را اس�ناد تقل�ب قطع�ی می دانن�د، بحران 
پس�ا انتخابات�ی در حال ک�ش پیدا کردن اس�ت. رئی�س جریان 
الحکمه ع�راق می خواهد به مالق�ات آیت اهلل سیس�تانی برود و 
از او بخواه�د برای خروج از بحران پس�ا انتخابات�ی مداخله کند. 
همه ش��واهد و قرائن نش��ان می دهد ص��دای معترض��ان به نتیجه 
انتخابات��ی پارلمان��ی 10 اکتبر عراق ب��ه جایی نرس��یده و نه تنها 
کمیساریای عالی انتخابات عراق، بلکه ناظران سازمان ملل نیز حاضر 
به بررسی مدارک و مستندات معترضان نیستند. »محمد الشبکی « 
عضو ائتالف الفتح عراق روز دو     شنبه از ارائه ادله جدید به کمیساریای 
عال��ی انتخابات ع��راق و دادگاه ف��درال در خصوص وق��وع تقلب و 
دستکاری گسترده در انتخابات اخیر پارلمانی خبر داد. الشبکی به 
وبگاه المعلومه گفته که ائتالف فتح هرگونه رأیی را که هیئت قضایی 
کمیساریای انتخابات و دادگاه فدرال صادر کند، قبول خواهد کرد و 
هر رأیی که این دادگاه صادر می کند در دادگاه های تجدیدنظر غیر 
قابل نقض اس��ت. او همچنین گفته که ائتالف فتح منتظر تصمیم 
هیئت قضایی اس��ت و پس از آن موضع گیری خواهد کرد. در حالی 
که کمیس��اریای عالی انتخابات عراق چندی پی��ش اعالم کرد که 
شمارش دستی آرای تمامی حوزه      ها پایان یافته، تطابق کامل با نتایج 
الکترونیکی آرا دارد و هیچ تقلبی صورت نگرفته ، معترضان می گویند 
که مدارکی جدی از تقلب در انتخابات دارند که آن را به مراجع صاحب 
صالحیت ارائه کرده اند. نظرسنجی روز       شنبه این هفته هم که شبکه 
»المعلومه « منتشر کرده، نشان می دهد که 52 درصدعراقی ها به به 
نتیجه انتخابات اعتماد ندارند. این نظرس��نجی نشان داده که تنها 
21 درصد معتقدند انتخابات عادالنه برگزار شده است و 1۷درصد از 
آنها دریافتند که نتایج نشان دهنده جمعیت عمومی عراق نیست. با 
وجود این، جنین هنیس پالسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان 
ملل در عراق سه      ش��نبه قبل، ضمن درخواست به رسمیت شناختن 
نتایج انتخابات پارلمانی عراق از مقامات و احزاب عراق، نس��بت به 
نتایج وخیم اتهام زنی باطل و تهدید به خش��ونت هش��دار داده بود، 
موضع گیری که با واکنش هادی العام��ری رهبر ائتالف فتح مواجه 
شد. العامری گفته که اقدامات »پالسخارت« و صحبت های او درباره 
انتخابات باعث شده است که اعتماد ما به این نهاد دچار تزلزل شود: 
»پالس��خارت به گونه ای رفتار می کند که گویی رئیس کمیساریای 

عالی انتخابات عراق است!«
تحت چنین ش��رایطی، نمایندگان گروه های معترض به انتخابات به 
این نتیجه رسیده اند که همه راه های بررسی نتایج در حال سد شدن 
اس��ت. ش��یخ قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش »عصائب اهل الحق « 
عراق دیروز گفت که مطابقت صددرصدی نتایج ش��مارش دستی و 
الکترونیکی مضحک است. به گفته الخزعلی، همه طیف های عراقی 
جز سه طیف سیاس��ی به نتیجه انتخابات اعتراض دارند و بسیاری از 
مشارکت کنندگان در فرایند انتخاباتی یقین دارند که نتایج ساختگی 
و تقلبی است. وی افزود: گروه های سیاسی شرکت کننده در انتخابات و 
هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا وجود ابهامات در نتایج انتخابات را اثبات 
کردند. 6هزار و 200 صندوق انتخاباتی در زمان معین بسته نشده است. 
کمیساریای عالی انتخابات ثابت کرد که توان برگزاری انتخاباتی سالم 
را ندارد. الخزعلی گفت: باید همه صندوق      هایی که باطل اعالم ش��ده 
است مورد بازشماری دستی قرار گیرند. متأسفانه پالسخارت فرستاده 
سازمان ملل در امور عراق تخلفات بزرگ در فرایند برگزاری انتخابات 

پارلمانی را به نهادهای بین المللی گزارش نکرده است. 
دیروز همچنین یک منبع در ائتالف گروه های هماهنگی ش��یعیان 
عراق به شفق نیوز گفت که عمار الحکیم، رئیس جریان الحکمه عراق 
درخواس��ت فوری برای دیدار با آیت اهلل سید علی سیستانی، مرجع 
عالیقدر شیعیان جهت ایجاد نقشه راهی برای خروج از بحران نتایج 
انتخابات داده و دفتر آیت اهلل سیس��تانی هم وعده داده که به زودی 
پاسخ درخواس��ت وی را خواهد داد. به گفته این منبع احتماالً این 
دیدار به زودی به دور از چشم رس��انه      ها یا به صورت شخصی برگزار 
شود و احتماالً الحکیم، مرجعیت دینی را در جریان طرح خود قرار 
خواهد داد تا ایش��ان نیز نظر خود را ارائه کند. به گفته منبع عراقی، 
پیش تر نیز برخی شخصیت های سیاسی درخواست دیدار با مرجعیت 
در این راستا را داده بودند اما او رد کرده است. قیس الخزعلی، دبیرکل 
عصائب اهل الحق عراق صراحتاً خواهان مداخله آیت اهلل سیستانی در 
بحران نتایج انتخابات پارلمانی اخیر و روشن کردن مفصل موضوع بعد 
از رسیدن عراق به این وضعیت » خطرناک « شد. گروه های هماهنگی 
شیعیان از درخواس��ت الحکیم برای دیدار با مرجعیت خبر دارند و 

امیدوارند بحران را حل کند. 
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 خروج اعتراض�ی هیئت پارلمان�ی ایران تقدی�ر حماس را 
برانگیخت

»جروزالم پست « گزارش کرد که هیئت ایرانی حاضر در مجمع اتحادیه 
بین المجالس مادرید، در اعتراض به س��خنرانی »آوی دیختر « اولین 
س��فیر تل آویو در ابوظبی روز یک     شنبه س��الن برگزاری را ترک کرد. 
»مرتضی آقاتهرانی«، »رحیم زارع« و »احمد نادری « به ریاست علی 
نیکزاد در اجالس بین المجالس شرکت کرده اند. بر اساس گزارش العهد، 
»اسماعیل رضوان « عضو ارشد حماس از »این موضع شجاعانه هیئت 
پارلمانی ایران « قدردانی کرد و گفت که این موضع مؤید سیاست قاطع 
و قابل تقدیر جمهوری اسالمی ایران و سازمان های آن است که همواره 
در کنار مسئله فلسطین، مقاومت و ملت آن ایس��تاده اند و تمام انواع 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد کرده اند. 
-----------------------------------------------------

  طالبان کمیسیون حقوق شیعیان تشکیل می دهد
ق��اری حافظ ذاک��راهلل، از مقام��ات طالب��ان، گفت نهادی ب��ا عنوان 
»کمیسیون بررسی حقوق شیعیان « به دستور رهبران طالبان ایجاد 
شده است و در مورد جایگاه سیاس��ی و حقوق شهروندی شیعیان در 
افغانستان تصمیم می گیرد. ذاکراهلل، در گفت وگو با ایندیپندنت گفت 
که کار روی ایجاد کمیسیون بررسی حقوق شیعیان نهایی شده است 
و به زودی، س��اختار و فعالیت های این نهاد از سوی رهبران طالبان به 
گونه رسمی اعالم می ش��ود. به گفته قاری حافظ ذاکراهلل، او به عنوان 
رئیس این کمیسیون تعیین شده است و کمیس��یون مذکور موظف 
است در مورد جایگاه شیعیان در ساختار دولت طالبان و حقوق قانونی 

آنان، فعالیت کند. 
-----------------------------------------------------
  فرمانده عراقی: ایران بدون پیش ش�رط سالح داد با داعش 

بجنگیم
»علی غیدان « فرمانده سابق نیروی زمینی عراق در سال 2014 به وبگاه 
المعلومه گفته که در زمان تهاجم داعش،ایران بدون پیش ش��رط و به 
محض اعالم نیاز، انبار س��الح های خود را به روی طرف عراقی گشود. 
غیدان گفت: »زمانی که داعش به عراق یورش برد، پس از درخواست 
کمک فوری ارتش، ایران انبارهای سالح خود را به روی وزارت کشور و 
وزارت دفاع عراق گشود تا کمبود تسلیحاتی ارتش جبران شود. بدون 

اینکه محدودیتی قائل شود یا قراردادی امضا شود.«

زور زدن علی اف برای »زنگه زور«
رئیس جمهور آذربایجان اجالس س�ران اکو را فرصتی کرده تا به 
بحث پرچالش »کریدور زنگه زور « اشاره کند و بگوید این کریدور 
سرانجام به واقعیت مبدل شد. »علی اف « سه روز قبل از نشست 
اکو، در اجالس سوچی که به میزبانی پوتین در روسیه برگزار شد، 
بدون اش�اره به کریدور زنگه زور از توافق با ارمنس�تان استقبال 
کرده بود، اما حاال اصرار علی اف بر ایج�اد کریدوری که مخالفان 
سرس�ختی در میان همس�ایگان غربی و جنوبی خود دارد، گویا 
حاکی از تالش دوباره باکو برای برهم زدن توافقات پیشین است. 
به گزارش جوان، در شرایطی که اوضاع قره باغ طی چند روز گذشته 
روند آرامی را تجربه کرده، اما »الهام علی اف«، رئیس جمهور جمهوری 
آذربایج��ان روز یک     ش��نبه در پانزدهمین اجالس س��ران س��ازمان 
همکاری های اقتصادی)اک��و( به کریدور پراختالف زنگه زور اش��اره 
کرد و گفت: این کری��دور که جمهوری آذربایج��ان را به »نخجوان « 
متصل می کند، سرانجام به واقعیت مبدل شد. »علی اف « که در شهر 
عشق آباد، پایتخت ترکمنستان برای ش��رکت در اجالس اکو به سر 
می برد، همچنین افزود: » این زیرساخت های حمل و نقل جدید بخش 
مهمی از کریدور شرق-غرب و شمال-جنوب خواهد بود. « جمهوری 
آذربایجان طی جنگ های اخیر با ارمنستان موفق به آزادسازی مناطق 
گسترده ای از قره باغ شد، اما طی یک ماه گذشته اصرار الهام علی اف 
به ایجاد کریدور زمینی در اس��تان سینویک ارمنس��تان برای اتصال 
سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان به نخجوان باعث شد تا عالوه بر 
ارمنستان مخالفت های گسترده ای از س��وی ایران اعالم شود. تهران 
ایجاد کردیدور زنگه زور را به دلیل تغییر وضعیت مرزهای مشترک با 
ارمنستان به شدت رد کرده و گفته است با هرگونه اقدامی برای تغییر 
مرزهای بین المللی به شدت مقابله خواهد کرد. با این حال علی اف در 
سخنان اخیر خود اشاره سربسته ای به کریدور زنگه زور کرده و جزئیات 

بیشتری ارائه نداده است. 
 اصرار ترکیه بر زنگه زور 

کریدور زنگه زور یک حامی برجس��ته دیگر در منطق��ه نیز دارد و آن 
ترکیه اس��ت. از همین رو »مولود چاووش اوغلو«، وزیر خارجه ترکیه 
روز یک     شنبه در توئیتی نوش��ت، زنگه زور به توسعه اقتصادی منطقه 
کمک خواهد کرد.  با توجه به این ک��ه کریدور زنگه زور به دلیل تغییر 
مرز     ها با مخالفت شدید ایران روبه روست و آنکارا هم از این موضوع آگاه 
است، وزیر امور خارجه ترکیه ایجاد این مسیر پرچالش را به یک مسیر 
ترانزیتی در ایران مرتبط کرد و در توئیت خود گفت: »سازمان اکو باید 
به پلی بین آسیا و اروپا تبدیل ش��ود. کریدور حمل و نقل اسالم آباد - 
تهران - استانبول نمونه خوبی اس��ت و کریدور زنگه زور نیز به توسعه 

اقتصادی منطقه کمک می کند. «
 تناقض گویی های علی اف

اظهارنظر الهام علی اف درباره تکمیل مسیر کریدور زنگه زور یک روز پس 
از دیدار با مقامات ایرانی در حاشیه اجالس عشق آباد صورت گرفته است. 
رئیس جمهوری آذربایجان در دیدار با رئیس جمهور کشورمان با اشاره 
به گفت وگو و تماس مقامات دو کشور برای رفع برخی سوء تفاهم های 
موجود بین دو کش��ور تصریح کرد: به امنیت مناط��ق مرزی متعهدیم 
و اجازه اخالل در روابط دوجانبه از س��وی هیچ کش��وری را نمی دهیم.  
جمهوری آذربایجان روابط اقتصادی تنگاتنگی با ایران دارد و در جریان 
سفر رئیس جمهور ایران به ترکمنستان، قرارداد سه جانبه سوآپ گاز از 
ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسالمی ایران با 
حضور آیت اهلل رئیسی و الهام علی اف، به امضا رسید. بر اساس این قرارداد 
که توسط وزرای نفت دو کشور به امضا رس��ید، قرار است ساالنه یک و 
نیم تا 2 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از 
خاک جمهوری اسالمی ایران انتقال یابد. از این رو به نظر می رسد که الهام 
علی اف با اطالع از روابط اقتص��ادی نزدیک با ایران، ترجیح می دهد که 
به صورت سربسته و بدون ارائه جزئیات بیشتر به کریدور زنگه زور اشاره 
کند. علی اف حتی کمتر از چهار روز پیش نیز در شهر سوچی توافقی را 
با همتای ارمنستانی خود و به میزبانی رئیس جمهور روسیه امضا کرده 
بود؛ اما در آن زمان نیز هیچ اشاره ای به کریدور زنگه زور نکرده بود. حتی 
پس از این اجالس »علی کریم لی«، رئیس حزب جبهه خلق جمهوری 
آذربایجان در گفت وگو با کانال »آذربایجانی ساعاتی« گفت: با امضای 
توافق سوچی در دیدار سران روسیه و ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
در این شهر، در عمل موضوع داالن زنگه زور خاتمه یافته تلقی می شود. 
کریم لی در این ارتباط معتقد اس��ت که علی اف با تکرار دوباره کریدور 
زنگه زور در تالش برای آن است که خواسته خود را در این ارتباط تحقق 
یافته نشان دهد. علی کریم لی گفت : » الهام علی اف ماه     ها افکار عمومی 
جمهوری آذربایجان را با شعار » داالن زنگه زور« مشغول و استثمار کرد، 

اما او در واقع شکست خورده است.«

لندن در نقش تخریب چی تل آویو در وین
انگلیس مذاکره برای بازگشت امریکا به برجام را با یادداشت ضد ایرانی  مشترک با صهیونیست    ها کلید زد

در ش�رایطی که    گزارش  یک
و  نخس�ت وزیر 
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیس�تی ضمن 
اتهام زنی به ایران سعی در القای بیهوده بودن 
ادامه مذاکرات هسته ای دارند، وزیر خارجه 
این رژی�م و همتای انگلیس�ی اش به صورت 
مشترک در یادداشتی که یکی از روزنامه های 
انگلیس آن را منتش�ر کرد، ب�ه لفاظی علیه 
ایران پرداختند. س�خنگوی وزارت خارجه 
ایران، موضع گیری لندن همراستا با اهداف 
تل آوی�و را نش�ان از ج�دی نب�ودن برخی 
طرف های برجام�ی برای حص�ول نتیجه در 

مذاکرات اخیر ارزیابی کرده است. 

رژیم صهیونیس��تی در روزهای منته��ی به از 
سرگیری مذاکرات هسته ای تالش همه جانبه ای 
برای کارش��کنی  آغاز کرده است. این رژیم این 
بار دست در دس��ت انگلیس که اگرچه یکی از 
طرف های برجام اس��ت اما در پی اجرایی شدن 
برگزیت بیش از پیش در زمین صهیونیست    ها 
بازی می کند، س��عی در اجرایی کردن اهداف 
خود دارد. یائی��ر الپید که به لن��دن رفته بود، 
روز دوش��نبه ی��ک روز قبل از آغ��از مذاکرات، 
به همراه لیز ت��راس، یادداش��تی را در روزنامه 
دیلی تلگراف منتش��ر کرد که در آن هر دو، بار 
دیگر با هراس افکنی و به میان کش��یدن اتهام 
تالش ایران برای دستیابی به سالح هسته ای، بر 
همکاری در برابر ایران تأکید کرده اند. تراس و 
الپید در یادداشت خود از همکاری شبانه روزی 
لندن و تل آویو برای مقابله با دستیابی ایران به 
سالح هسته ای س��خن گفته و با حساس جلوه 
دادن گذر زم��ان، همکاری نزدیک با ش��رکا و 
دوس��تان خود را برای مقابله با جاه طلبی های 

ایران ضروری دانسته اند. 
روز دو    ش��نبه  در جری��ان نشس��ت هفتگ��ی 

س��خنگوی وزارت خارجه با خبرنگاران داخلی 
و خارجی، عمده س��ؤاالت خبرنگاران از سعید 
خطیب زاده حول مح��ور مذاک��رات 8 آذرماه 
بود و جو س��ازی صهیونیس��ت    ها، مورد توجه 
خبرنگاران قرار داشت. سخنگوی وزارت خارجه 
پرس��ش خبرنگار روزنامه جوان درباره موضع 
وزارت خارجه ایران درباره مطلبی که به صورت 
مشترک از تراس و الپید منتش��ر شده است را 
اینطور پاسخ داد: » اینکه وزیر خارجه انگلیس در 
شب گفت وگوهای وین با طرفی که پنهان نکرده 
و از روز اول تمام تالشش را کرده که برجام امضا 
نشود و از بین برود و بخشی از اقدامات سرکشانه 
دولت قبلی امریکا در خروج از برجام بوده و امروز 
هم به عنوان مخالف اصلی گفت وگو    ها در وین و 
احیای برجام است، صحبت می کند، وقتی این 
آرایش را می بینید متوجه می ش��وید در حوزه 

برخی کشورهای اروپایی با اراده الزم برای رفع 
تحریم     ها به وین نمی آیند. این نش��ان می دهد 
برخی از این کشور    ها نه تنها جدی نیستند بلکه 
به دنبال زمینه     هایی هس��تند که این مذاکرات 
تطوی��ل یابد و اج��رای برجام به ص��ورت مؤثر 

اتفاق نیفتد.«
 الپید در پی یارکشی از اروپا

تحلیل خطیب زاده از موضع انگلیس، ساعاتی 
بعد همزمان با حض��ور دیپلمات    ه��ا در هتل 
کوبورگ برای آغاز مذاکرات خود را نشان داد. 
تراس و الپید  در کنفرانس خبری مشترک در 
لندن به جوسازی علیه مذاکرات وین پرداختند: 
»ایرانی     ها برای تنها یک هدف به این گفت وگو    ها 
آمده اند و آن برداشته شدن تحریم     ها است. آنها 
به پول نیاز دارند. برای حزب اهلل، برای س��پاه 
قدس، برای شبکه  تروریس��تی جهانی خود و 

برای تداوم رقابت به س��وی سالح هسته ای. « 
 وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه ای 
درباره سفر الپید به لندن و سپس پاریس اعالم 
کرد، تمرکز وی در این س��فر بر مذاکرات وین 
است و در کنار آن روابط دوجانبه نیز پیگیری 
خواهد ش��د. الپید عالوه بر اینها، ای��ران را به 
ادامه فریب جهان متهم ک��رد و گفت: »آنها با 
زمان ب��ازی می کنند و میلیارد    ه��ا دالر از رفع 
تحریم     ها به دست می آورند و همچنان به فریب 
جهان ادامه می دهند و به طور مخفیانه برنامه 
هسته ای خود را پیش می برند، این چیزی است 
که آنها در گذشته هم انجام داده اند و این بار نیز 

انجام می دهند.«
 وحشت تل آویو از کاهش تحریم ها

در قالب بازی ضد ایرانی صهیونیست ها، نفتالی 
بنت، نخست وزیر این رژیم با ابراز نگرانی عمیق 
از امکان لغو تحریم ها، به صراحت گفته اس��ت 
که ایران ت��الش می کند بدون اینک��ه به اندازه 
کاف��ی در برنامه هس��ته ای خ��ود محدودیت 
ایجاد کند، به میلیارد    ها دالر دسترسی داشته 
باش��د. بنت دیروز در بیانیه ای ویدئویی خطاب 
به نمایندگان کش��ور    هایی که مذاک��رات را با 
ایران آغاز کرده اند، گف��ت: » طرف های مذاکره 
با ای��ران تس��لیم باج خواهی هس��ته ای تهران 
نش��وند. «  نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی روز 
یک    ش��نبه نیز گفته بود: »اسرائیل نگران است 
که ایران با کاهش تحریم     ها در مذاکرات مجدد 
هسته ای با قدرت های جهانی از پول بادآورده ای 
برخوردار ش��ود، اما به اندازه کاف��ی پروژه های 
دارای پتانسیل س��اخت بمب را متوقف نکند.« 
هدف آنچه الپی��د در لندن به دنبال آن اس��ت 
و اتهاماتی که بنت متوجه ایران کرده اس��ت را 
شبکه کان رژیم صهیونیستی تشریح و گزارش 
کرد که دول��ت بنت نه تنها ب��رای جلوگیری از 
بازگشت امریکا به برجام که برای جلوگیری از 
دس��تیابی به هرگونه توافق موقت یا مرحله ای 
طرف های مذاکره کنن��ده در وین، تالش های 
دیپلماتیک انجام می دهد. روزنامه جروزالم پست 
روز یک    ش��نبه در یادداش��تی به تدارک رژیم 
صهیونیستی برای اجرای احتمالی نقشه »ب« 
امریکا علیه ایران پرداخت و نوش��ت که اگرچه 
هنوز جزئیاتی از نقش��ه »ب« امریکا در صورت 
شکست مذاکرات هسته ای وین مشخص نشده 
اما ارتش اسرائیل به توس��عه توان انجام حمله 
نظامی علیه تأسیسات هسته ای ایران در شرایط 
مقتضی ادامه می دهد. جروزالم پست می نویسد، 
همزمان با تالش بی وقف��ه دیپلمات های رژیم 
صهیونیستی برای اثرگذاری بر امریکا، انگلیس 
و فرانسه در مذاکرات هسته ای وین، بنی گانتس، 
وزیر جن��گ این رژی��م گفته اس��ت »بهترین 
سناریو « شامل توافقی است که عالوه بر برنامه 
هسته ای، برنامه موش��کی و حضور منطقه ای 

ایران را نیز در بر گیرد.«
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
با آغاز مذاکرات در وین، با انتش��ار یادداش��تی 
بار دیگ��ر بر مواض��ع ای��ران در تن ن��دادن به 
خواسته های نامشروع تأکید کرد و ضمن ابراز 
امیدواری درباره اینکه امکان دستیابی به توافق 
وجود دارد، پذیرش درخواست های فرابرجامی 

را قاطعانه رد کرد. 

در ش�رایطی که لبنان ای�ن روز    ها ب�ا بحران 
اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می کند، 
امری�کا از آب گل آل�ود ماهی گرفت�ه و قصد 
دارد بزرگ تری�ن س�فارتخانه جه�ان را در 
لبنان تأسیس     کند؛ مکانی که برای هماهنگ 
کردن نقش�ه های تل آویو - واش�نگتن علیه 
قدرت ح�زب اهلل ب�ه کار گرفته خواهد ش�د. 

در حالی که امریکایی    ها در ظاهر مدعی هستند 
که قصد دارند حضور خود در غرب آسیا را کاهش 
دهند و امنیت ای��ن منطقه را به خود کش��ور    ها 
واگذار کنند، آنچه در عمل ش��اهدیم خالف این 

ادعا را اثبات می کند. 
با وجود اینکه لبنان بیش از دو سال است با بحران 
اقتصادی و سیاس��ی مواجه است و به کمک های 
اقتصادی نیازمند اس��ت، در این ش��رایط امریکا 
برنامه های خزنده خود را در این کش��ور به پیش 
می برد. تصاویر و فیلم منتش��ر ش��ده از ساخت 
بزرگ ترین سفارت امریکا در منطقه غرب آسیا در 
لبنان که  مانند یک شهر کامل است، سروصدای 
زیادی به راه انداخته است. هفته جاری تصاویری 
از س��فارت جدید امریکا در لبنان منتشر کردند 
که بیش از دو سال است س��اخت آن ادامه دارد. 
این سفارت در منطقه »عوکر « در شمال بیروت 

واقع است. 
روزنامه »رأی الیوم« روز دو    ش��نبه در یادداشتی 
نوشت:»مساحتی که قرار اس��ت این سفارت در 
آن ساخته ش��ود به 180 هزار متر مربع می رسد 
و براساس س��ند وزارت خارجه امریکا قرار است 
ساخت آن تا س��ال 202۳ با هزینه  یک میلیارد 
و 200 میلیون دالر به پایان برس��د. این سفارت 
ش��امل فرودگاه، اماکن تفریحی، ساختمان های 

کنس��ولگری و واحده��ای مس��کونی اس��ت«.  
بزرگ ترین س��فارت امریکا در غرب آسیا پس از 
اشغال عراق به دس��ت امریکا در سال 200۳ در 
بغداد ساخته ش��د اما س��فارت جدید امریکا در 
لبنان از نظر وس��عت، امکانات و هزینه س��اخت 
مافوق سفارت این کشور در بغداد است. سفارت 
امریکا در عراق ب��ا هزینه 600میلی��ون دالری 
ساخته ش��د اما هزینه برآورد شده برای ساخت 
س��فارت امریکا در لبنان بیش از ی��ک میلیارد و 
200 میلیون دالر اس��ت این به معنای آن است 
که س��فارت امریکا در لبنان بزرگ تر از سفارتش 
در کش��وری خواهد بود که آن را از طریق حمله 

نظامی مستقیم اشغال کرده است. 

 نزدیکی به تل آویو 
احداث این سفارتخانه در مرکز لبنان به نزدیک 
بودن آن به سرزمین های اشغالی نیز ارتباط دارد. 
در همین راستا، روزنامه رأی الیوم در ادامه گزارش 
خود نوشت: » وسعت سفارت امریکا و گزارش     ها 
درباره مأموریت جدی��د آن حاکی از آن اس��ت 
که این س��فارت مرکز اداره عملیات های نظامی 
و امنیتی امریکا در لبنان، س��وریه تا فلس��طین 
اش��غالی و قبرس خواهد بود. این نش��ان دهنده 
سطح چالشی اس��ت که مقاومت در لبنان با آن 
روبه رو خواهد ش��د. طبیعی اس��ت که بین این 
س��فارت غیر معمول و اس��رائیل خطوط تماس 
قرمز علیه ح��زب اهلل به صورت مس��تقیم برقرار 

خواهد ش��د، به ویژه آنکه امریکا امنیت اسرائیل 
را در مقدمه اولویت های سیاس��ت خارجی خود 
در خاورمیانه قرار داده اس��ت.« ای��ن روزنامه در 
ادامه نوشت:»وضعیت فعلی لبنان نشان می دهد 
امریکا در تالش برای بیش��تر کردن کنترل خود 
در لبنان است نه فقط از طریق ایجاد بزرگ    ترین 
سفارت در غرب آسیا بلکه از طریق احتکار کمک 
و حمایت از ارتش لبنان و محک��م کردن روابط 
با ارت��ش آن. حمایت واش��نگتن از ارتش لبنان 
شامل تجهیزات و آموزش می شود اما از دستیابی 
ارتش لبنان به هر سالحی که اسرائیل را تهدید 
می کند، خودداری می کند.« توسعه سفارتخانه 
امریکا در لبنان در ش��رایط کنونی درحالی است 
که مثلث عبری- عربی- غربی در سال های اخیر 
تالش گس��ترده ای کرده اند تا با دام��ن زدن به 
بحران اقتصادی و ناامنی    ه��ا در لبنان، حزب اهلل 
را از امور سیاس��ی این کش��ور کنار بزنند و برای 
این منظور کمک های اقتصادی به لبنان را قطع 
کرده اند. امریکا و متحدانش درصددند با فشارهای 
اقتصادی به دولت لبنان، نفوذ حزب اهلل و ایران را 
در این کشور کاهش داده و دولتی دست نشانده 
روی کار بیاورند اما این تالش    ها ناکام مانده است. 
امریکا و رژیم صهیونیس��تی، حضور حزب اهلل در 
مرزهای سرزمین های اش��غالی را تهدیدی برای 
امنیت صهیونیست    ها می دانند و برای از بین بردن 
توانمندی های نظامی این جنبش از هیچ اقدامی 
کوتاهی نمی کنن��د. از طرفی احداث بزرگ ترین 
سفارت جهان در لبنان، در زمانی انجام می شود 
که بحث خروج احتمالی امریکایی    ها از عراق داغ 
شده است و به نظر می رسد امریکا قصد دارد در 
صورت ترک عراق، مکان دیگری را برای استقرار 

نیروهایش در منطقه پیدا کند. 

بزرگ ترین سفارت امریکا با هدف مقابله با حزب اهلل در بیروت ساخته می شود 

جاسوسخانه 180 هزار متری امریکا در بیروت 

انرژی دغدغه اصلی اکو 
در پانزدهمین اجالس سران سازمان همکاری اقتصادی )ECO( که در 
»عشق آباد « برگزار شد سه موضوع مهم افغانستان، حمل و نقل و انرژی 
مورد بررسی قرار گرفت و رؤسای کش�ور     ها بر تقویت همکاری های 
اقتصادی در عرصه حمل و نقل و انرژی و مبارزه با تروریسم تأکید کردند. 
به گزارش فارس، پانزدهمین اجالس سران کش��ورهای سازمان اکو 
روز دو     ش��نبه به ریاس��ت »قربانقلی بردی محمداف « رئیس جمهور 
ترکمنستان در »عشق آباد « برگزار شد. در این اجالس سران کشورهای 
آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه 
و ازبکس��تان حضور داش��تند. رئیس جمهور ترکمنستان در سخنانی 
در این اجالس، زمینه ه��ای همکاری را در چارچوب س��ازمان بیان و 
تأکید کرد:»طرف ترکمنستانی با دالیل موجه برگزاری این مجمع را 
رویداد مهمی برای تقویت هم��کاری در حوزه های اقتصادی، تجاری، 
س��رمایه گذاری، فرهنگی و بشردوس��تانه می دان��د. « رئیس جمهور 
ترکمنستان با اشاره به اهمیت گسترش حوزه حمل و نقل و ارتباطات 
خاطرنش��ان کرد: ترکمنس��تان اولویت های س��ازمان اکو را توس��عه 
همکاری      ها در حوزه حمل ونقل و انرژی می دان��د. وی تأکید کرد: در 
حال حاضر این بخش از هم��کاری به طور عینی به عن��وان یک روند 
تعیین کننده در رش��د اقتصاد جهانی مؤثر خواهد بود. رئیس جمهور 
ترکمنستان پیشنهاد مطالعه استفاده از امکانات لجستیکی و زیرساختی 
در ترکمنستان را به منظور فعال سازی ارتباطات حمل و نقل و ترانزیتی 
بین مناطق حوزه خزر و دریای سیاه با دسترسی به کشورهای اروپایی 
و خاورمیانه و منطقه آسیا و اقیانوسیه، مطرح کرد. بردی محمداف به 
اهمیت مشارکت افغانستان در این پروس��ه      ها اشاره کرد که در نتیجه 
به یک موضوع فعال، یک مشارکت کننده ارزشمند و جدایی ناپذیر در 
مشارکت اقتصادی در خاک افغانستان تبدیل خواهد شد.« رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هم در س��خنانی خواستار ادامه مبارزه 
بدون هیچ تمایزی بین سازمان های تروریستی شد. اردوغان در مورد 
حمایت از افغانستان گفت: »اقتصاد افغانستان باید احیا شود تا از بحران 
پناهجویان جلوگیری شود که کل منطقه ما را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد«. س��ادیر جباراف، رئیس جمهور قرقیزستان نیز مهم  ترین وظیفه 
سازمان اکو را توسعه زیرساخت   های منطقه ای عنوان کرد. وی گفت:»ما 
باید مصمم باشیم که استراتژی های مناسبی را در زمینه های حمل و 
نقل و ارتباطات، صنعت، انرژی، تجارت و سرمایه گذاری، گردشگری و 

محیط  زیست که از اولویت های اقتصاد است اجرا کنیم. «
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران که در نشست اکو شرکت کرده 
بود در حاشیه این نشس��ت، با الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان 

دیدار و گفت وگو کرد. 

نماي نزديک

لندن و تل آویو توافق ضد ایرانی امضا کردند
انگلیس و رژیم صهیونیستی قراردادی در زمینه های تجاری، دفاعی و سایبری امضا کرده اند 
که بخش مهمی از آن مرتبط با ایران است. پایگاه خبری پولیتیکو با اعالم این خبر نوشته 
است که هدف توافق جدید، »جلوگیری از دستیابی ایران به سالح های هسته ای « است. 
پولیتیکو نوشته تراس و الپید این قرارداد را روز دو   شنبه )2۹ نوامبر/ 8 آذر( در شهر لندن پایتخت 

انگلیس امضا کردند. 
وزیر خارجه انگلیس پس از امض��ای این توافق گفت: »ایران هس��ته ای، کل خاورمیانه را وارد 
یک مسابقه تسلیحاتی هسته ای خواهد کرد، ما خود را در یک جنگ سرد جدید خواهیم دید. 
جهان باید از این امر جلوگیری کند و می تواند از آن جلوگیری کند؛ تحریم های شدیدتر، نظارت 

شدیدتر، هرگونه گفت وگو از موضع قدرت انجام شود.«
در این گزارش گفته شده که توافق امضا شده اخیر میان وزرای خارجه انگلیس و اسرائیل یک 
طرح استراتژیک جدید است که امنیت سایبری تل آویو را نیز ش��امل می شود و اسرائیل را به 

شریک سطح یک لندن تبدیل خواهد کرد. 


