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فارن پالسی: 
ملک سلمان به آمریکا پیشنهاد 

حمله به قطر را داده بود 

مجله آمریکایی »فارن پالسی« نوشت که پادشاه 
عربستان به رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد حمله 
به قطر را مطرح کرد ولی وی به شدت با این پیشنهاد 
مخالفت کرده اســت. به گزارش ایسنا، مجله فارن 
پالســی فاش کرد، ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
ســعودی در جریان تماس تلفنی با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در ششم ژوئن سال ۲۰۱۷ 
یعنــی تنها یک روز پــس از محاصره قطر توســط 
عربستان، امارات، بحرین و مصر به ترامپ پیشنهاد 
حمله به قطر و محاصره آن را مطرح کرده بود. طبق 
نوشــته این مجله، آمریکا پس از یک دوره کوتاه از 
کویت درخواست میانجیگری برای حل این بحران 
را کرد. پیشتر، روزنامه »وال اســتریت ژورنال« در 
ماه مه ۲۰۱۹ نوشته بود که ارتش عربستان در سال 
۲۰۱۷ طرحی برای حمله به کشور قطر آماده کرده 
بود. این روزنامه به نقل از برخی مسئوالن آمریکایی، 
عربستانی و قطری فاش کرده بود که طرح سعودی 
شامل تســلط بر میدان گاز طبیعی شمال بود که به 
نوبه خود بزرگ ترین میدان نفتی به شــمار می رود. 
وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع خود نوشته بود 
که مسئوالن آمریکایی ریاض را قانع کردند که حمله 
به قطر نقض واضح و آشکار نظام بین المللی است. این 
روزنامه همچنین نوشــت که با توجه سخت بودن 
گزینه اقدام نظامی، این امر، عربستان و همپیمانان 
آن را به اعمال محاصره اقتصادی علیه قطر سوق داد. 
پنجم ژوئن ۲۰۱۷ کشورهای عربستان، امارات، مصر 
و بحرین با ادعای حمایت قطر از تروریسم، روابط خود را 
با این کشور قطع و مجازاتی را بر آن تحمیل کردند. این 
بدترین بحران شورای همکاری خلیح فارس از زمان 
تأسیسش در سال ۱۹۸۱ است. از زمان آغاز این بحران 
کویت به دنبال میانجی گری میان طرف های بحران 

است اما تاکنون موفقیت چندانی کسب نکرده است.
    

وزیر توسعه اقتصادی و تجارت هنگ کنگ:
دولت به تحریم های جدید 
آمریکا واکنش نشان می دهد

وزیر توسعه اقتصادی و تجارت هنگ کنگ روز 
گذشته )شنبه( گفت، دولت هنگ کنگ اقدامات در 
واکنش به تحریم های آمریکا علیه برخی از مقام های 
منطقه را مدنظر قرار می دهد. خبرگزاری اسپوتنیک، 
ادوارد یائو، وزیر توسعه اقتصادی و تجاری هنگ کنگ 
گفت: من دلیل قطعــی و قوی برای چنین مداخله 
بی پروایی در امور داخلی هنگ کنگ از ســوی یک 
کشور خارجی نمی بینم و فکر نمی کنم که چنین 
اقداماتی متمدانــه یا ضروری باشــند. وی افزود، 
تحریم ها یک سیگنال منفی برای سرمایه گذارهای 
خارجی در اقتصاد هنگ کنگ است. از دیدگاه من، 
تحریم های آمریکا به شــدت بر روابط هنگ کنگ 
و آمریکا تاثیر می گذارند. روز جمعه، وزارت خزانه 
داری آمریکا اعالم کرد، این کشور بر ۱۱ فرد به بهانه 
تضعیف خودمختاری هنگ کنگ تحریم وضع کرده 
اســت. تحریم ها شــامل کری الم، رئیس اجرایی، 
کریس تانگ، کمیسیونر نیروی پلیس، استفن لو، 
کمیسیونر ســابق، جان لی چیو، وزیر امنیت و ترزا 
چنگ، وزیر دادگستری هنگ کنگ می شود. البته 
وزیر توســعه اقتصاد و تجارت این دولتشهر شامل 
این تحریم نمی شــود. روابط بین آمریکا و چین در 
پی تصویب قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ 
بیش از گذشته مخدوش شده است. این قانون که 
۳۰ ژوئن توسط شی جین پینگ، رئیس جمهوری 
چین اجرایی شــد قرار تعقیب و دستگیری علیه 
جدایی طلبان، فعالیت های تروریستی و خرابکاری 
را در هنگ کنگ صادر می کند و از ســوی ساکنان 
این دولتشهر و همچنین مقام های غربی به شدت 
محکوم شــده و آنها مدعی هســتند که این قانون 
خودمختاری این دولتشهر را تضعیف می کند. در 
این  میان پارلمان چین دیروز )شنبه( نشستی چهار 
روزه تشکیل داد تا به بررســی این مساله بپرازد که 
آیا باید دوره پارلمان هنگ کنگ را که ۳۰ سپتامبر 
منقضی می شود، تمدید کرده یا نهاد انتقالی جدیدی 
 را برای حکمرانی در این قلمرو نیمه خودمختاری 

ایجاد کند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از روز سه شــنبه هفتــه پیش که 
انفجار مهیب در بندر بیروت رخ داد، 
تاکنون حدود ۲۱ تن از مســئوالت 
لبنانی با حکم دســتگاه قضایی این 
کشور بازداشت شــده اند. منتقدان 
َحسان َدیاب، نخســت وزیر لبنان بر 
این عقیده هســتند کــه دولت برای 
آرام کردن جو روانی و فضای عمومی، 
دست به اینگونه مانورهای رسانه ای 
و امنیتی زده  است، اما به نظر می آید 
با گذشــت حدود پنــج روز از فاجعه 
بیروت معادالت در حال تغییر است؛ 
به گونه ای که دســتگاه قضایی لبنان 
دایره تحقیقات خود درباره این انفجار 
را که به کشته شدن بیش از ۱۵۰ تن 
و زخمی شدن هزاران نفر دیگر منجر 
شد، گســترش داده و این تحقیقات 
تنها به کارمندان و مســؤوالن اداری 
محدود نشده اســت. بر اساس آنچه 
منابع امنیتی لبنــان اعالم کرده اند، 
مسؤوالن عالی رتبه در مدیریت بندر و 
در راس آنها حسن قریطم، مدیر بندر 
در بازداشت به سر می برند و قرار است 
از آنها تحقیقات عمیق  و گســترده تر 
بعمل بیاید. عالوه بر این مســؤوالنی 

در اداره گمرک و دستگاه های مربوط 
به امنیت بندر به دستور فادی عقیقی، 
کمیسر دولت در دادگاه نظامی برای 
تحقیقات بازداشت شده اند و همزمان 
تحقیقــات بــه ســمت فرضیه های 
مختلفی از جمله »اقدام تروریستی« 
متمایل شده اســت. اینکه چرا منابع 
امنیتی لبنان تروریســتی بودن این 
پرونده را رد نکرده اند و این موضوع را 
یک فرضیه قوی به حساب می آورند، 
موضوعی است که مربوط به تحقیقات 
فنی می شــود. در ایــن رابطه یکی 
از منابــع امنیتی لبنان بــه روزنامه 
شــرق االوســط اعالم کرده منشــأ 
انفجار مخازن نیترات آمونیوم، یکی 
از دالیلی است که احتمال تروریستی 
بودن این پرونده را قوت می بخشــد. 
بر اســاس اظهارات ایــن منبع ماده 
نیترات به آســانی آتش نمی گیرد و 
برای شعله ور شدن به درجه حرارتی 
حدود ۲۲۰ درجه ســانتی گراد نیاز 
دارد اما گمانه زنی ها دربــاره انفجار 
نیترات آمونیوم در نتیجه جوشکاری 
یکی از درب های آهنی انبار شماره ۱۲ 
بندر بیروت، به هیچ وجه دقیق نیست. 
در همین رابطه چند روزی اســت که 
ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر 
شده و نشــان می دهد که چند ثانیه 
قبل از انفجار اصلی، یک فروند موشک 

به انبار نیتــرات برخورد می کند. این 
ویدئو باعث شــده تا به شایعات دامن 
زده شــود ولی تصاویری که از نیروی 
هوایی و پایــگاه دریایــی نزدیک به 
بندر بیــروت دریافت شــده، پس از 
آنکه در اختیار کارشناســان لبنانی و 
فرانسوی قرار گرفته است، مشخص 
می کند که ویدیوهای مذکور جعلی و 
ساختگی هستند. پس از آنکه فرضیه 
انفجــار انبار نیترات با یک موشــک 
زمین به هوا کنار رفــت، تحقیق در 
این زمینه بر دو فرضیه اصلی استوار 
است: نخست، انتقال حرارت به انبار 
نیترات و دوم، اقدام تروریســتی. به 
نظر می رســد فرضیــه دوم و امکان 
ارتباط آن با یک انفجار عامدانه توجه و 
اهتمام بیشتری را به خود جذب کرده 
اســت، اما به هر ترتیب این پرونده به 
این زودی حل و فصل نمی شود. یکی 
از دالیل این امر، پیچیده و چند الیه 
بودن مولفه های موجود در این پرونده 
است که باعث شده فرضیة تروریستی 
بودن این فاجعه قوت بگیرد. اینکه چرا 
تروریستی بودن پرونده مذکور پس از 
سفر روز پنجشــنبه امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه بــه لبنان 
مطرح  شــده، موضوع دیگری است 
که به نظر می رســد پشت پرده های 

سیاسِی خطرناک دارد. 

سرکشی به مستعمره قدیمی؟!  
یکی از اتفاق هایی که طی چند روز 
گذشته رخ داد، دســتور دولت لبنان 
برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب 
بود. این کمیته شامل چهره هایی است 
که خود در دایره اتهام هستند؛ یکی 
از آنها بدری ضاهر، مدیر کل گمرک 
لبنان )وابسته به میشل عون، رئیس 
جمهور این کشــور( است که عالمت 
سوال هایی را در اذهان عمومی ایجاد 
می کند. بر این اســاس بســیاری از 
تحلیلگران و ناظران داخلی در لینان 
معتقدند که حضور این اشــخاص در 
کمیته مذکور به نوعی نشان دهنده 
آن اســت که  دســت هایی در پشت 
پرده به دنبال آن اســت تا به صورت 

غیر مستقیم از برخی عناصِر حاضر در 
صحنه سیاسی لبنان حمایت سیاسی 
انجام شود. اینجاست که باید متوجه 
بود چرا مکرون کمتر از 4۸ ســاعت 
پس از انفجار بیروت، وارد خاک لبنان 
شده اســت! نفوذ فرانســه در لبنان 
مربوط به امروز و دیروز نیســت، این 
نفوذ از ســال ۱۹۱6 میالدی و پس از 
انعقاد قرارداد سایکس – پیکو، تاکنون 
ادامه دارد. ان قرارداد که میان فرانسه 
و بریتانیا به امضا رسید، صریحا منافع 
پاریس و لندن را مشــخص و تقسیم 
کرد که دامنه آن از شــبه قاره هند تا 
خاورمیانه و عمــق آفریقا ادامه دارد. 
براین اســاس مکرون نه تنها در این 
پرونده، بلکه در زمان بازداشت سعد 
حریری، نخســت وزیر پیشین لبنان 
توسط عربســتان، به میدان آمد و به 
گونه ای عمل کرد که ســعد حریری 
چند روز بعد وارد بیروت شد. حاال هم 
مکرون مجدداً به بیروت آمده اما این 
سری، خط و خطوطی که او در پیش 
گرفته، سناریوی دیگری است. رئیس 
جمهوری فرانســه در سفر خود، سه 
هواپیما حامــل دارو و امکانات مورد 
نیاز برای حادثه دیدگان همراه خود 
به لبنان برده اســت اما سفر ماکرون 
به لبنان فراتر از اهــداف کمک های 

بشردوستانه است. 
همه به خوبی می دانند که فرانسه 
یکی از متحدین مهم اسرائیل به شمار 
می رود. تا جایی که بسیاری از رسانه ها 
و مطبوعات بزرگ این کشور در دست 
یهودیان است یا سرمایه گذاری اولیة 
آن با یهودیان بوده است. بر این اساس 
اگر به خاطر داشــته باشــید، ژان ایو 
لودریان، وزیر خارجه فرانسه دو هفته 
پیش از حادثه بیروت به لبنان ســفر 

کرده بود. 
او در این ســفر شــرط پرداخت 
وام صندوق بین المللی پــول را آغاز 
اصالحات در لبنان اعــالم کرده بود. 
بخش عمده ای از این خواسته ها تحت 
پوشش اصالحات در قالب کاهش نفوذ 
حزب اهلل در تحــوالت لبنان مطرح 
شده بود و اتفاقاً مکرون پس از بازدید 
از محل انفجــار بیــروت رو به تمام 
دوربین ها و خبرنــگاران از حزب اهلل 
خواست منافع لبنان را بر منافع ایران 
ترجیح دهد! این عبارت دقیقاً همان 

شاه بیت سفر مکرون به بیروت است، 
چراکه فشــار اقتصادی و سیاسی که 
قبل از این انفجار بر دولت لبنان وارد 
شده بود به حدی نبود که بتواند مردم 
را تا بیشــترین حد علیه دولت فعلی 
بیروت به خیابان بیاورد یا حداقل آنها 

را بیش از اندازه ناراضی کند. 
از همه مهمتر اینکه رئیس جمهور 
فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی خود 
گفته است که یک نقشه راه برای انجام 
اصالحات اضطراری روی میز مقامات 
لبنانی گذاشته اســت تا کمک های 
میلیاردی جامعــه جهانی در اختیار 
دولت لبنان قرار بگیــرد. نکته مهم 
آنکه مکرون صراحتاً اعالم کرده در ماه 
سپتامبر )شهریور( به لبنان بازخواهد 
گشــت تا نحوه اجــرای تغییرات را 

پیگیری کند! 
این مدل از حــرف زدن مکرون به 
خوبی نشــان می دهد که او به بیروت 
آمده تا به میشل عون، رئیس جمهوری 
لبنان اعالم کند اگــر دولت را تغییر 
ندهد و نفوذ حزب اهلل در ارکان دولتی 
کاهش پیدا نکند، بدون تردید اعمال 
فشــار تا جایی ادامه پیــدا می کند 
که لبنان درگیر فروپاشــی شــود. 
شکی وجود ندارد که ســفر مکرون 
را باید تهدید علنــی مقامات بیروت 
خصوصاً طیفی که بــه ایران نزدیک 
هستند دانست و به نظر می آید معادلة 
خطرناک و چند ضلعی در حال طرح و 
اجراست که اتمام حجت آن »انفجار 
در بندر بیروت« بوده است! به همین 
دلیل دولت هم فرضیه تروریســتی 
بودن انفجار را مطرح کرده اســت تا 
بتواند ابزار فشــار علیــه غربی ها در 

دست داشته باشد.

سفر مکرون به لبنان در سایه احتمال تروریستی بودن انفجار بیروت

هشدار پاریس؛ اصالحات یا فروپاشی؟!
 مکرون به بیروت آمده 

بود تا به میشل عون، 
رئیس جمهوری لبنان اعالم 
کند اگر دولت را تغییر ندهد 

و نفوذ حزب اهلل در ارکان 
دولتی کاهش پیدا نکند، 
بدون تردید اعمال فشار 

تا جایی ادامه پیدا می کند 
که لبنان درگیر فروپاشی 

می شود 

تحقیق در مورد انفجار 
بیروت بر دو فرضیه اصلی 

استوار است: نخست، انتقال 
حرارت به انبار نیترات و 

دوم، اقدام تروریستی که 
به نظر می رسد فرضیه دوم 

و امکان ارتباط آن با یک 
انفجار عامدانه توجه و 

اهتمام بیشتری را به خود 
جذب کرده است

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعالم کرد، شش تن از معاونان رئیس جمهوری این کشور استعفای خود را تقدیم کرده اند.  
به گزارش یونهاپ، نو یونگ-مین، رئیس دفتر کارکنان مون جائه این، رئیس جمهوری کره جنوبی به همراه پنج تن دیگر از معاونان 
استعفای خود را به دولت ارائه کردند. این پنج تن شامل معاون امور سیاسی، معاون ارتباطات مردمی، معاون امور مدنی، معاون 
اجتماع مدنی و معاون مدیریت پرسنل هستند. یکی از مقام های ارشد دولت کره جنوبی 
گفت: آنها متن استعفای خود را به رئیس جمهوری ارائه کرده و خواهان پایان کار خود در 
دولت هستند. وی در پاسخ به این سوال که آیا درخواست استعفای این افراد به انتقادهای 
مردمی از وضعیت سیاست های نادرست و نابسامان مسکن در کشــور ربط دارد، از ارائه 
جزئیات امتناع کرد. این نخستین استعفای دسته جمعی از زمان روی کار آمدن مون جائه 

این در مه ۲۰۱۷ محسوب می شود.

کاخ سفید اعالم کرد »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا ۲۰ آگوست )۳۰ مرداد( با »مصطفی الکاظمی«، نخست وزیر عراق 
دیدار خواهد کرد. به گزارش رویترز، رسانه های عراقی روز گذشته )شنبه( با انتشار بیانیه کاخ سفید نوشتند که مذاکرات بین دو 
طرف افزون بر موضوع های مرتبط با امنیت، انرژی و اقتصاد، شامل چالش های ناشی از همه گیری ویروس کرونا نیز خواهد بود. 
همچنین فرهاد عالءالدین، رییس شورای مشاوران دفتر نخست وزیری عراق جمعه اعالم 
کرده بود که الکاظمی و ترامپ، ۲۰ اوت جاری )۳۰ مرداد( با یکدیگر دیدار خواهند کرد. 
عالءالدین گفت که برنامه ریزی برای دور دوم گفت وگوهای راهبردی بغداد - واشنگتن 
پس از تعیین زمان دیدار الکاظمی و ترامپ در ۲۰ اوت در دستور کار قرار گرفته است. وی 
تاکید کرد که این گفت وگوها اهمیت بسیاری در تعیین نقش ایاالت متحده و نیروهای 

ائتالف بین المللی مبارزه با تروریسم در عراق دارد.

نخست وزیر عراق 30 مرداد با ترامپ دیدار می کنداستعفای دسته جمعی در سئول! 

فرانســه و آلمان هم به دلیل ناامیدی از تالش های 
آمریکا در رهبــری مذاکرات اصالحات در ســازمان 
بهداشــت جهانی این گفت وگوها را تــرک کردند. به 
گزارش رویتــرز، آمریکا در حالی رهبــری مذاکرات 
ایجاد اصالحات در سازمان بهداشت جهانی را بر عهده 
دارد که تصمیم گرفته تا از این نهاد خارج شود و اقدام 
آلمان و فرانسه در ترک گفت وگوها نیز یک پس رفت 
برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکاســت در 
حالی که واشنگتن که ریاســت دوره  گروه هفت را نیز 
برعهده دارد، امیدوار بود که یک نقشــه راه مشترک 
برای ایجاد تغییرات اساســی در ســازمان بهداشت 
جهانی در سپتامبر و دو ماه مانده به انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در نوامبر ارائه شــود. یکی از 
مقام های ارشــد اروپایی حاضر در گفت وگوها گفت: 
هیچ کس به دنبال ورود به یک رونــد اصالحی و ارائه 

یک خط مشی برای آن از سوی کشوری که می خواهد 
سازمان بهداشــت جهانی را ترک کند، نیست. وزرای 
بهداشت آلمان و فرانسه تایید کردند دو کشور مخالف 
رهبری آمریکا در مذاکرات پس از اعالم این کشور برای 
خروج از این نهاد هستند، اما ایتالیا اعالم کرد کار روی 
سند اصالح هنوز در جریان است ولی از موضع آلمان و 

فرانسه پیروی می کند.

رئیس جمهوری آمریکا بــا رد گزارش های مبنی بر 
تالش روسیه برای ضربه زدن به بایدن گفت هیچکس به 
اندازه او به مسکو سختگیری نکرده است. به گفته ترامپ، 
او آخرین شخصی است که روسیه و چین مایل هستند 
تا به عنوان رئیس جمهوری آمریکا ببینند. خبرگزاری 
تاس گزارش داد، دونالد ترامپ جمعــه به خبرنگاران 
در بدمینســتر نیوجرســی گفت: آخرین شخصی که 
روسیه مایل است در ریاســت جمهوری آمریکا ببیند، 
دونالد ترامپ اســت، چون هیچکس به انــدازه من به 
روسیه سختگیری نکرده است. چین و ایران هم موضع 
مشابهی دارند! این اظهارات در واکنش به گزارش ویلیام 
اوانینا، مدیر مرکز ملی ضد اطالعــات و امنیت آمریکا 
مطرح شــد. به گفته این مقام اطالعاتی آمریکا، روسیه 
برای ضربه زدن به جو بایــدن، رقیب دموکرات ترامپ 
تالش می کند. این مقام همچنین گفت، چین و ایران 

هم تمایلی به پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات نوامبر 
ندارند. ترامپ در پاسخ به گزارش هایی مبنی بر مداخله 
خارجی ادعایی در انتخابات آمریــکا گفت: ما اینها را با 
دقت بررســی می کنیم. با این حال ترامپ در پاسخ به 
پرسش های مداوم خبرنگاران درباره تالش روسیه برای 
ضربه زدن به بایدن گفت: برایــم اهمیتی ندارد که چه 

کسی چه می گوید.

ترامپ:

 روسیه و چین مخالف پیروزی من در انتخابات هستند
از سوی فرانسه و آلمان صورت گرفت

ترک مذاکرات درباره اصالحات سازمان بهداشت جهانی

خبرخبر


