
موسوی در نشست خبری:
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران، 

تهدیدی برای شورای امنیت است
س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: س��فر یکی از 
مقامات بلندپایه کشور به لبنان در حال برنامه ریزی 

است و طی روزهای آتی اطالع رسانی می شود.
سیدعباس موسوی با اشاره به حادثه لبنان و انفجار 
بندر بیروت گفت: حادثه لبنان بسیار غم انگیز بود، 
ریش��ه های این حادثه در دس��ت بررسی است، اما 
ایران از س��اعات اولی��ه در کنار دولت و ملت لبنان 
حاضر ش��د و وزیر امور خارج��ه و رئیس جمهور با 
همتایان لبنانی خودش��ان تماس گرفتند و رئیس 
جمهور نیز دس��تور تش��کیل یک تیمی متشکل از 

چند تن از وزرا را دادند.
موس��وی عنوان ک��رد: حادثه بیروت ب��زرگ بود و 
طبیعی اس��ت م��ردم ناراحت باش��ند و تبعاتی هم 
داشته اس��ت. اگر برخی کش��ور های خارجی برای 
اهداف سیاس��ی بخواهند این موضوع را دس��تاویز 
کنند، قابل قبول نیست. ملت لبنان رنج دیده است 
و جا دارد با حفظ آرامش اجازه دهند تا مس��ئوالن 
به امور رس��یدگی کنند و ب��ه آمال صدمه دیدگان 

رسیدگی شود.
او تصریح کرد: به این حادثه باید عمیق تر نگاه ش��ود 
و بعد از آن قضاوت ش��ود. برخی کشور ها با ریاکاری 
ت��الش کردند با م��ردم لبنان هم��دردی کنند. من 
پیشتر گفتم که اگر برخی کش��ور ها صداقت دارند، 
تحریم ها علیه مردم لبنان را بردارند. مردم لبنان سرد 
و گرم چش��یده لبنان این موضوع را نیز پش��ت سر 
خواهد گذاشت. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
طبیعی اس��ت ک��ه مردم ناراحت باش��ند، اما به نظر 
می رس��د برخی افراد با تحری��کات خارجی به دنبال 
اغراض خاصی هس��تند که پس��ندیده نیست. ملت 
لبنان ملت رنج کشیده ای است. موسوی تاکید کرد: 
در هفته ه��ای اخیر گفت وگوی تلفنی آقای ظریف با 
همتای��ان لبنانی، اوکراینی و اماراتی به صورت ویدئو 
کنفرانس را داش��تیم و همین طور رئیس کمیته بین 
الملل دومای روسیه به تهران آمد و درخصوص روابط 
دوجانبه تبادل نظر شد. سخنگوی وزارت امور خارجه 
در مورد کناره گیری برایان هوک از مقام خود اظهار 
کرد: در خص��وص جابجایی افراد باید بگویم که این 
موضوع اهمیت چندانی برای ما ندارد. طبیعی است 
که وقتی آن ها شکس��ت می خورن��د، نیرو های خود 
را جابج��ا می کنند. مانند ب��ازی فوتبال وقتی تیمی 
شکست می خورد، بازیکنان خود را تعویض می کند و 
در مورد اخیر هم در موضوع استعفای هوک به دلیل 
شکس��ت های آن ها و گل هایی که از ملت ما خورده 

اند، این اتفاق افتاده است.
موسوی ادامه داد: در مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران باید بگویم این موضوع بیشتر تهدیدی برای شورای 
امنیت اس��ت و آمریکا تالش دارد این نهاد را تضعیف 
کند و تحت انقیاد خود درآورد. اعضای شورای امنیت 
باید احتیاط کرده و در دام آمریکا نیافتند. با درایتی که 
در رهبری کشور های مستقل وجود دارد و رایزنی هایی 
که ما داشته ایم، امیدواریم شکستی دوباره برای آمریکا 
باشد. موسوی درباره برنامه احتمالی سفر مسئوالن 
ایران��ی و به خصوص ش��خص محمدجواد ظریف به 
لبنان اظهار کرد: سفر یکی از مقامات بلندپایه کشور 
به لبنان در حال برنامه ریزی اس��ت و طی روز های 
آتی اطالع رسانی می شود. ما چه به لبنان بکنیم چه 

نکنیم در کنار مردم لبنان خواهیم بود.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در مورد اخباری در 
مورد توقیف کشتی ایرانی در پاکستان اظهار کرد: 
هنوز موضع رسمی از سوی پاکستان اعالم نشده و 
مقامات و مس��ئوالن شرکت کشتیرانی این موضوع 

را تایید نکرده اند. ما پیگیر این موضوع هستیم.
موس��وی در مورد تالش آمریکا ب��رای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران عنوان کرد: آمریکا وقتی با یک ناکامی 
مواجه می ش��ود، همه چیز را به ه��م ربط می دهد. به 
خصوص ای��ن دولت آمریکا همه چی��ز را به هم ربط 
می دهد و آس��مان و ریسمان می بافد. فارغ از آنچه در 
نشس��ت فردای ش��ورای امنیت رخ دهد، اهمیت در 
جایگاه ش��ورای امنیت اس��ت و باید اعضای آن توجه 
داشته باشند که روند یکجانبه گرایی آمریکا ضوابط بین 
المللی را به گروگان می گیرد. تحلیل من این است که 
یک ناکامی دیگر برای آمریکا رخ خواهد داد و اعضای 

شورای امنیت از این نهاد پاسداری خواهند کرد.
او در م��ورد نام��ه دبیرخان��ه ش��ورای هم��کاری 
کش��ور های خلیج ف��ارس به ش��ورای امنیت برای 
تمدید تحریم های تس��لیحاتی تصریح کرد: نامه ای 
که به عنوان اعضای ش��ورای همکاری کش��ور های 
خلیج فارس توس��ط دبی��رکل به ش��ورای امنیت 
ارس��ال شده، بر اس��اس اطالعاتی که داریم برخی 
اعض��ا از آن اطالع نداش��ته اند و این نامه نظر همه 

کشور های عضو نیست.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

در حال��ی ک��ه قرار اس��ت امروز قطعنام��ه آمریکا 
درباره تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران در شورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد به رای گذاش��ته شود 
دو روز پیش خبری منتش��ر ش��د مبنی بر ارسال 
نامه ای از سوی نایف فالح مبارک الحجرف دبیرکل 
ش��ورای همکاری خلیج فارس به کشورهای عضو 
ش��ورای امنیت که در آن خواسته شده بود تحریم 

تسلیحاتی ایران تمدید شود. 
نای��ف فالح مب��ارک الحج��رف دبیرکل ش��ورای 
هم��کاری خلیج ف��ارس، در این نامه به ش��ورای 
امنیت خواس��تار تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ مرتبط با 
محدودی��ت خرید و فروش تس��لیحاتی جمهوری 

اسالمی ایران شد. 
الحج��رف در نامه مذکور بار دیگر همچون مقامات 
س��عودی ای��ران را ب��ه پخش س��الح در منطقه و 
حمایت از تروریسم و فرقه گرایی متهم و ادعا کرده 
که ممانعت از فروش سالح به ایران موجب ثبات و 

امنیت در منطقه خواهد شد.
ارس��ال این نامه و اخبار منتشر شده واکنش سید 
عباس موس��وی س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران را در پی داشت و موسوی 
در این ب��اره و در واکنش به س��ایر اتهامات باطله 
از س��وی دبی��رکل جدید الورود این ش��ورا، ضمن 
ابراز تاس��ف از رویکرد غیرس��ازنده برخی اعضای 
این ش��ورا در قبال جمهوری اس��المی ایران اظهار 

داش��ت: متاسفانه به نظر می رس��د شورای موسوم 
به همکاری خلیج فارس به سخنگوی برخی کوته 
فکران داخل ش��ورا و خارج منطقه مبدل ش��ده و 
دبیرخانه شورا نیز با تاثیر از سیاست ها و رفتارهای 
اش��تباه و مخرب برخی اعضای آن، بلندگوی ایران 

ستیزان شده است.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه افزود: ش��ورای 
همکاری خلیج ف��ارس که در اوج ناکارآمدی خود 
اس��ت و اختالفات درونی و سیاست  های غیر واقع 
بینانه باعث عقیم بودن این شورا شده با این اقدام 
خ��ود باعث نادیده گرفتن حقایق منطقه و چش��م 
فروبس��تن به روی واقعی��ات و اولویت  ه��ا در این 

شرایط حساس شده است.
البته این نامه با ذوق زدگی و استقبال مایک پامپئو 
وزی��ر خارجه آمریکا همراه ب��ود و او در توئیتی در 
این باره نوش��ت: نامه اعضای ش��ورای همکاری به 
شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران یک بیانیه برجسته بود. آمریکا این 
هفته یک قطعنامه ب��رای تمدید تحریم های ایران 
ارائه خواهد کرد. ش��ورای امنیت باید بین مس��لح 
کردن تروریست ها یا ایستادن در کنار )کشورهای( 

خلیج )فارس( یکی را انتخاب کند. 
وزی��ر خارج��ه آمری��کا اضاف��ه کرد: کش��ورها در 
خاورمیان��ه از خلیج )فارس( تا اس��رائیل از تمدید 
تحریم ه��ای تس��لیحاتی حمای��ت می کنن��د. این 
برای هر یک از آنها بس��یار مهم اس��ت. عرب ها و 
اس��رائیلی ها با صدایی رسا دارند صحبت می کنند 

و شورای امنیت باید گوش کند. 
برخ��ی تحلیلگ��ران نیز معتقدند که نامه ارس��الی 
تحت تاثیر س��فرهایی است که اخیرا برایان هوک 
نماین��ده س��ابق آمری��کا در امور ای��ران به برخی 
کشورهای منطقه داشت تا آنها را به تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران ترغیب کند.
در همی��ن خص��وص حس��ن هان��ی زاده تحلیلگر 
مس��ائل غرب آس��یا در گفت وگو با فارس، درباره 
اقدام دبیرکل ش��ورای هم��کاری خلیج فارس در 
ارسال نامه به ش��ورای امنیت و درخواست تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران، عنوان ک��رد: با توجه به 
اینکه ش��ورای همکاری خلیج فارس االن دوقطبی 
ش��ده و شکاف شدیدی بین ۶ کشور عضو شورا به 
وجود آمده، موضع گیری دبیرکل شورای همکاری 
برآیند موضع گیری س��ه کشور تخریبی عربستان 
سعودی، امارات عربی متحده و بحرین است و سه 
کش��ور دیگر یعنی عمان، قطر و تا اندازه ای کویت 

نظر مثبت و مساعدی نسبت به ایران دارند.
وی افزود: نام��ه دبیرکل ش��ورای همکاری خلیج 
فارس به ش��ورای امنیت ب��رای ادامه تحریم ایران 
نش��ان می دهد که این نامه تحت فش��ار عربستان، 
امارات و بحرین نوش��ته ش��ده و سه کشور کویت، 

عمان و قطر اطالعی از این نامه ندارند.
هانی زاده با ذکر این نکته که س��ه کشور عربستان، 
ام��ارات  و بحرین تالش می کنن��د علیرغم حجم 
کوچک سیاس��ی و جغرافیایی خود نقش فرادستی 
در منطقه و جهان ایفا کنند، یادآور ش��د: این نامه 
هیچگونه تاثیری بر تصمیم گیری ش��ورای امنیت 

نخواهد داشت.
این تحلیلگر مسائل غرب آسیا در این باره توضیح 
داد: نگاه کش��ورهای اروپایی نسبت به ایران تغییر 
کرده و در نشست اخیر شورای امنیت که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگ��زار و محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه جمهوری اس��المی ایران نیز ش��رکت 
داش��ت، اغلب کش��ورهای اروپایی نشان دادند که 
علیرغ��م فش��ارهای آمریکا، بع��د از برجام نگرش 

مثبتی نسبت به ایران پیدا کرده اند. فارس 

روابط میان ایران و ونزوئال 
ناگسستنی است

مراسم گرامیداشت هفتادمین سالگرد برقراری روابط میان ایران و ونزوئال با 
حضور مقامات ارشد این کشور و سفیر کشورمان در کاراکاس برگزار شد.

براساس گزارش تله سور، مشارکت کنندگان در این مراسم، ریکاردو منندز 
معاون رئیس جمهور ونزوئال، خورخه آررزا وزیر خارجه ونزوئال و حجت اهلل 

سلطانی سفیر ایران در کاراکاس و دیگر مقامات دو کشور بودند.
منندز متن بیانیه ونزوئال به مناس��بت سالگرد روابط دیپلماتیک با تهران را 
قرائت کرد و گفت: ما هفتاد سال روابط دوستانه بین تهران و کاراکاس را به 
ویژه در سایه چشم انداز استراتژیک و ژئوپلتیک کشورمان و انقالب بولیواری 
جشن گرفته ایم.  وی اضافه کرد، آنچه که دو کشور باید به اشتراک بگذارند 
صلح، همگرایی و همچنین مس��اله بهبود کیفیت زندگی برای مردم ونزوئال 
است.  وی با تقدیر از تالشهای هوگو چاوز برای تقویت روابط با تهران گفت 
ک��ه چنین روابطی با تاکید بر اصل برابری و بدون نگاههای برتری طلبی با 

مفهوم مهمی مانند مقابله با امپریالیست درهم آمیخته است.
خورخه آررزا نیز در این مراس��م با تاکید برهمبستگی تهران با کاراکاس در 
میانه تحریم ها و فشارهای غیرقانونی خصمانه و یکجانبه آمریکا علیه ونزوئال، 
گفت: رفتار جمهوری اس��المی ایران پیام ش��رافت و عزت به جهان اس��ت؛ 

پیامی که می تواند سرمشق کسانی باشد که علیه امپریالیسم می جنگند.
مقام��ات ونزوئالی��ی حاضر در این مراس��م همچنین از برگزاری نشس��ت 
کمیسیون مشترک میان دو طرف و تالشها برای تقویت روابط دو کشور در 

زمینه علمی و تکنولوژیک، بهداشتی-درمانی و غذایی خبر دادند. 
سفیر کشورمان نیز در این مراسم بر روابط برادرانه و یکپارچگی میان مردم 
دو کش��ور تاکید کرد و گفت: ما از اصول رهبران خود، س��یمون بولیوار و 
امام خمینی، برای اس��تقرار عدالت، برادری، برادری بین دو کش��ور پیروی 
خواهی��م کرد. او در مورد ادعای آمریکا در مورد دخالت ایران در انتخابات 
این کش��ور گفت: این از آن ادعا های مضحکی اس��ت که اخیرا این کشور و 
مس��ئوالن آن با چش��م انداز تیره و تاری که دارد، مط��رح می کنند. ما به 
رفت��ار و تعاملی که با ایران می ش��ود توجه داری��م. ما دولت های مختلف با 

رویکرد های مختلف را آزموده ایم و همه در این آزمون رد شده اند. 

گزارش

درحال��ی رییس جمه��ور آمریکا ای��ران را ب��ه دخالت در 
انتخاب��ات آمری��کا متهم کرده اس��ت که به ب��اور ناظران 
سیاس��ی، این ادعای مضحک  در ادامه سیاه نمایی و چشم 
انداز تیره و تاری که این روزها دولت آمریکا برای مردمش 

به ارمغان آورده مطرح شده است.
به بیان دیگر جمهوری اس��المی هیچ ک��دام از جناح ها و 
اح��زاب آمریکا را قابل اعتماد نمی داند و رویکرد 40س��ال 
گذش��ته آمریکا بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران نشان 
داده که تمامی روسای جمهور در این کشور جز به دشمنی، 
فتنه انگیزی و تقال برای به حذف ایران از معادالت منطقه 

و جهانی به چیز دیگری نمی اندیشند. 
روش هم��ه دولت های آمریکا در هر دوره زمانی دش��منی 
با ملت ایران اس��ت. رژیم اس��تکباری آمریکا به خود اجازه 
دخال��ت در امور داخلی ملت ه��ا را می دهد و این رویکرد 
را به کشوری همچون جمهوری اسالمی ایران که تاکید بر 
حفظ اس��تقالل و تمامیت ارضی ملت ها جزو اصول اصلی 
سیاست خارجی اش است نسبت بی ربط و احمقانه و دروغ 
می دهد. ترامپ اعالم داش��ته اگر رییس جمهور ش��وم با 
ایران سریعا توافق خواهم کرد، در حالی که ملت ایران جز 
در سایه عزت و اقتدار و رسیدن به همه حقوق قانونی خود 

با هیچ کشوری حتی آمریکا توافق نخواهد کرد.
اخیرا رئیس جمهور آمری��کا در یک کنفرانس خبری گفت 

چنانچ��ه در انتخابات ریاس��ت جمهوری به پیروزی برس��د 
خیلی زود با ایران به توافق دس��ت پیدا خواهد کرد. دونالد 
ترامپ در یک کنفرانس خبری به گزارش دستگاه اطالعاتی 
آمریکا که ایران، چین و روسیه را به تالش برای دخالت در 

انتخابات آمریکا متهم کرده بود واکنش نشان داد.
وی گف��ت: آخری��ن ف��ردی که روس��یه دوس��ت دارد در 
قدرت ببیند، دونالد ترامپ اس��ت چون هیچ کس با روسیه 

سخت گیرتر از من نبوده است.
 رئیس جمه��ور آمری��کا اضافه کرد: چین دوس��ت دارد ما 
انتخاباتی داش��ته باش��یم که در آن دونال��د ترامپ به جو 
بایدن خواب آلود می بازد. در این مورد رویاپردازی می کنند. 

کشورمان را تصاحب خواهند کرد.«
وی اضافه ک��رد: اگر جو بایدن رئیس جمهور ش��ود، چین 

کشور ما را تصاحب خواهد کرد.
 ترامپ خطاب به خبرنگاری که در این باره سوال پرسیده 
بود گفت که گزارش دستگاه اطالعاتی آمریکا فقط به چین 

و روسیه مربوط نیست و ایران را هم شامل می شود.
او گفت: این گزارش از ایران هم اس��م آورده و ش��ما به آن 
اش��اره نکردید. ایران دوس��ت دارد من رئیس جمهور نشوم. 
این را اعالم کنم، اگر من برنده شوم-و زمانی که این اتفاق 
بیفتد- خیلی سریع با ایران به توافق می رسیم. با کره شمالی 
خیلی سریع به توافق می رسیم. رئیس جمهور آمریکا مدعی 

ش��د چنانچه او در انتخابات سال ۲0۱۶ به پیروزی نرسیده 
بود آمریکا االن درگیر جنگ با کره شمالی بود.

وی گفت: کره ش��مالی و ایران... همه اینها خیلی سریع با 
ما توافق می کنند. ایران برای توافق با ما له له می زند، ولی 
می خواهند منتظر بمانند چ��ون ترجیح می دهند با بایدن 
توافق کنند. اگر چین هنگامی که بایدن در قدرت اس��ت با 

آمریکا توافق کند، کشورمان را تصاحب خواهند کرد.
ترام��پ گفت: »ببینید م��ن چکار ک��رده ام؟ ده ها میلیارد 
دالر از چین گرفته ام. چین بدترین س��ال را ظرف ۶۷ سال 

گذشته داشت در حالی که برای ما بهترین سال بود.«
ترامپ در پاس��خ به س��وال خبرنگاری که از او پرسید چه 
کاری برای مقابله با دخالت این کشورها در انتخابات انجام 
خواه��د داد گفت که گزارش دس��تگاه اطالعاتی آمریکا به 
تازگی منتش��ر ش��ده و به دقت مورد بررس��ی قرار خواهد 
گرفت. او در ادامه مس��ئله را به رأی گیری های پستی که با 
آن مخالف اس��ت ربط داد و مدعی شد در صورت برگزاری 
انتخابات ب��ه ای��ن روش »قدرت های خارج��ی« راحت تر 

می توانند در آن مداخله کنند.
دس��تگاه اطالعات��ی آمری��کا در بیانیه ای جدی��د بار دیگر 
ایران، روس��یه و چین را به تالش برای دخالت در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا متهم کرد.
همچنین مش��اور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه جدید 
خ��ود با متهم کردن ایران، روس��یه و چی��ن به دخالت در 

انتخابات آمریکا، درباره این اقدام هشدار داد.
راب��رت او برای��ان در جدیدتری��ن مصاحبه خود با ش��بکه 
س��ی بی اس نیوز مدع��ی مداخله چین در انتخابات س��ال 
جاری آمریکا و هدف گرفتن زیرساخت های انتخاباتی این 

کشور از سوی پکن شد.
اوبرای��ان در این مصاحبه مدعی ش��ده اس��ت که هکر های 

چین��ی پیش از انتخابات زیرس��اخت ها را ه��دف خواهند 
گرف��ت و اف��زود: »آن ها دوس��ت دارند تا شکس��ت رئیس 
جمهور ما را ببینند. چین هم مانند ایران و روس��یه درگیر 
 )Phishing( کار هایی مانند حمالت سایبری و فیشینگ

و اقداماتی از این دست است.
همچنین مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید در این مصاحبه 
مدعی ش��د آمری��کا هکر هایی را رصد کرده اس��ت که در 
ت��الش برای نفوذ به وب س��ایت های وزارت ام��ور خارجه، 
پایگاه های اینترنتی مجری��ان انتخابات و وبگاه های مربوط 

به داده های آمریکایی ها بودند.
س��خنگوی وزارت خارج��ه کش��ورمان در خصوص ادعای 
دخالت ای��ران در انتخابات آمریکا و پیامک ارس��الی برای 
شهروندان ایرانی در این خصوص گفت: این از آن ادعاهای 
مضحکی اس��ت که آمریکایی ها اخیراً با توجه به چشم انداز 
تیره و تاری که برای آنها وجود دارد مطرح می کنند. ایران 
خیل��ی به افراد جنا ح ها و اح��زاب در آمریکا توجه ندارد ما 
ب��ه رفتار، ک��ردار و منش و نوع تعامل آنها ب��ا ایران توجه 
می کنی��م. دولت های آمریکا را در این چهل و چند س��ال 
ب��ا رویکردهای مختلف آزمودی��م و تقریباً همه آنها در این 
آزمون مردود ش��دند. این که چنین نگاهی داش��ته باشیم، 
نش��ان می دهد که ما دخالتی مبنی بر اینکه کدام باش��د، 
نداریم و برایمان مهم نیس��ت. اگر چنین احساس��ی دارند 
نشان می دهد عظمت ایران باعث می شود سیاست های آنها 
در قبال ایران شکس��ت بخورد و بازخورد این شکست ها را 
در امور داخلی خود مشاهده و از آن تعبیر به دخالت کنند 
که چنین چیزی وجود ندارد و ما این را کاماًل رد می کنیم. 
این پیامک ها تجاوز به حریم خصوصی افراد و مردم اس��ت 
و نش��ان می دهد که س��طح فکر آمریکا در برخورد با مردم 

ایران پیش پاافتاده است.
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ادعای دخالت ایران در انتخابات آمریکا از سوی ترامپ 

ادعای مضحک یک بازیگر

اتهام زنی مشاور کاخ سفید به ایران، چین و روسیه
مش��اور امنیت ملی آمریکا به طور تلویحی با متهم کردن چین، ایران و 
روس��یه به تالش برای مداخله در انتخابات ۲0۲0 آمریکا مدعی شد که 
هرگونه مداخل��ه در این انتخابات با پیامدهای س��نگینی روبرو خواهد 

شد. 
راب��رت اوبرای��ن با مته��م کردن ایران، روس��یه و چین ب��ه مداخله در 

انتخاب��ات آتی ریاس��ت جمهوری ۲0۲0 آمریکا گفت: خ��واه، )مداخله( از 
س��وی چین یا روس��یه یا ایران باش��د، ما آن را تحمل نخواهیم کرد. این مقام 
آمریکایی هش��دار داد، هرکشور ثالثی که در انتخابات آتی آمریکا مداخله کند، 
صرفنظ��ر از حمای��ت از دونالد ترامپ یا جو بای��دن نامزدهای جمهوری خواه و 
دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 آمریکا، با پیامدهای شدیدی مواجه 

خواهند ش��د.  فارس 

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اولویت اصلی اسرائیل 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در یک سخنرانی مواضع این رژیم درباره 

تحریم تسلیحاتی و برنامه هسته ای ایران را تکرار کرد.
بن��ی گانتس در س��خنرانی اش در یک کمیته ام��ور خارجی و دفاعی 
دول��ت این رژیم، درب��اره ایران گفت که "اس��رائیل باید به انجام دادن 

اقداماتش با دیگر کش��ورهای جهان در راستای جلوگیری از دست یابی 
ایران به سالح هسته ای ادامه دهد.

گانتس همچنین با مطرح کردن ادعایی علیه حضور مستشاری ایران در سوریه 
گفت: اسرائیل باید از ایجاد یک شاخه تروریستی در سوریه ایجاد کند.

او در ادامه با اش��اره به تحریم تس��لیحاتی ایران گفت: تداوم فشار بر ایران برای 
ادامه تحریم تسلیحاتی علیه ایران باید اولویت اصلی بماند. مقامات صهیونیست 

از موضع آمریکا برای تمدید این تحریم حمایت کرده اند. ایسنا 

طرح تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران شکست می خورد
مش��اور دولت س��ابق آمریکا معتقد اس��ت که ترام��پ می داند تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران شکس��ت خواه��د خورد اما تی��م او به دنبال 
نابودی باقی مانده برجام اس��ت. ایالن گلدنب��رگ گفت: دولت ترامپ 
می داند که قرار نیس��ت تحریم تس��لیحاتی تمدید شود و بیش از هر 

چیزی، این انگیزه ای برای آنهاس��ت تا اس��نپ بک را )بازگش��ت فوری 
و بدون ش��رط تحریم ها( فعال و باقی مانده برج��ام را نابود کنند. مقامات 

آمری��کا اعالم کرده اند در صورتی که قطعنامه پیش��نهادی آنها رد ش��ود از بند 
»اسنپ بک« در توافق برجام استفاده خواهند کرد که به معنی بازگشت تحریم ها 
به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به هیچ مذاکره و چانه زنی اس��ت، هرچند خروج 
آمریکا از برجام باعث شده است ادعای کاخ سفید برای استفاده از این بند برجام 

با چالش حقوقی مواجه شود. صداوسیما 

انفجار در بندر بیروت فاز تازه ای از عملیات هماهنگ رژیم 
صهیونیس��تی، غرب و سعودی علیه مقاومت لبنان است و 
قصد بر این است که انگشت اتهام به سوی حزب اهلل لبنان 

نشانه گرفته شود.
بحران��ی ک��ه در لبنان به واس��طه انفجار مهی��ب در بندر 
بیروت اتفاق افتاد، وخیم و خطرناک اس��ت.انفجار در بندر 
بیروت از انفجار برج دوقلو در آمریکا در روز یازده سپتامبر 
هم حساس تر است.همه شواهد و قرائن از یک توطئه علیه 
مغز جبه��ه مقاومت در لبنان خبر می دهد.انفجار در بندر 
بیروت فاز تازه ای از عملیات هماهنگ رژیم صهیونیستی، 

غرب و سعودی علیه حزب اهلل لبنان است.

ب��ا فرافکنی هایی ک��ه علیه حزب اهلل به واس��طه انفجار در 
بیروت آغاز شده، قصد بر این است که انگشت اتهام به سوی 
حزب اهلل لبنان نش��انه گیری و متهم این واقعه این جریان 

معرفی شود.با این اقدام چند احتمال جدی وجود دارد.
نخستین احتمال استعفای دولت لبنان است؛ فشارها برای 
برکناری و استعفای دولت لبنان زیاد است، تظاهراتی که از 
سوی هواداران جریان ۱4 مارس با هدایت »سعد الحریری« 
ش��کل گرفته برای وارد کردن فش��ار به دولت برای کناره 
گیری از قدرت اس��ت. احتمال می رود در ش��رایط کنونی 
اس��عفای دولت ب��ا ورود ارت��ش لبنان هم��راه خواهد بود،  
احتمال کودتا در این کش��ور وجود دارد، کودتای احتمالی 
همراه با ورود نیروهای غربی در قالب نیروهای حافظ صلح 
س��ازمان ملل اتفاق خواهد افتاد که در واقع به اش��غال این 
کشور خواهد انجامید. احتمال دیگری که وجود دارد،  حمله 

گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان است.
اوضاع لبنان اکنون به خاطر انفجار مهیب در بندر بیروت 

نابس��امان تر از پیش اس��ت و در واقع ش��رایطی را فراهم 
کرده که وقوع چنین احتمالی می رود.

نق��ش حزب اهلل در ش��رایط کنونی لبن��ان تعیین کننده 
اس��ت،؛ در هر احتمال و معادل��ه ای نمی توان حزب اهلل را 
نادی��ده گرف��ت. لبنان ارتش قوی ندارد ک��ه بتواند مقابل 
حمالت خارجی به ویژه ارتش رژیم صهیونیستی مقاومت 

کند و تنها حافظ لبنان و مردم آن،  حزب اهلل است.
احتمال دیگری که در اتفاقات لبنان پیش بینی می ش��ود،  
تشکیل یک ارتش عربی متشکل از چند کشور با محوریت 
عربستان سعودی برای مداخله در لبنان است،  همان اتفاقی 
که هم اکنون در یمن دیده می ش��ود البته با قوت بیش��تر،  
چرا که عربستان سعودی سال هاست سعی دارد تا لبنان را 
در اختیار خود داشته باشد،  حمایت سران سعودی از اقدام 
اروپا در »تروریس��تی« خواندن حزب اهلل لبنان عمق کینه 

رژیم سعودی را علیه جبهه مقاومت نشان می دهد.
با توجه به همه احتماالتی که گفته شد،  در عرصه دیپلماسی 

نیز باید رایزنی های گسترده و عمیقی آغاز شود.
این سیاست باید هر چه سریع تر آغاز شود، چرا که تحوالت 
آنقدر س��ریع اتفاق می افتد که فرصت دیپلماسی از دست 
می رود؛ این دیپلماس��ی باید به سبک بحران سوریه شکل 
بگیرد؛ پس اکنون زمان آن است تا ایران با روسیه و چین 
درباره لبنان رایزنی کند و خطرات احتمالی که پیش بینی 
می شود در قالب سناریوهای گوناگون اتفاق بیفتد،  به طور 
فوری میان س��ه کشور بررسی ش��ود و برای مقابله با این 

سناریوها برنامه ریزی صورت بگیرد.
قطعا روس��یه و چین خرس��ند نخواهند شد که این کشور 
به دس��ت آمری��کا بیفتد و عمق نفوذ غ��رب افزایش یابد؛ 

همانگونه که در بحران سوریه به این نتیجه رسیدند.
در بحران لبنان باید همه احتماالت را در نظر گرفت و برای 
آن برنامه ریزی کرد،؛ همه آنچه که گفته ش��د، احتماالت 
و پیش بینی هایی اس��ت که از برون داد اتفاقات و اقدامات 

مثلث غربی عبری عربی به دست می آید. میزان 

یادداشت

چند احتمال درباره آینده 
لبنان پس از انفجار بیروت

  وقتی دبیرکل شورای 

همکاری خلیج فارس 
اعضا را دور می زند!


