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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

روز پنجشنبه اولین محموله سوخت 
ایران در میان اســکورت حزب اهلل، در 
حالی که کامیون هــا بوق های ممتد 
می زدند وارد حلقه لبنانی هایی شد که 
شادی کنان به استقبال آن رفته بودند. 

دیروز هم رسانه ها گزارش دادند که 
کاروان دوم از محموله ســوخت ایران 
از طریق سوریه و منطقه مرزی هرمل 
لبنان، وارد این کشور شــده است؛ باز 
هم بوق زنان و شادی کنان و کماکان در 

میان اسکورت حزب اهلل. 
حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان طی هفته های گذشــته بارها به 
اسرائیل و آمریکا درباره تعدی نسبت به 
این محموله هشدار داده بود. او مشخصا 
تاکید کرده بود از زمانی که این تانکرها 
به مقصد لبنان حرکت کنند، جزو خاک 

لبنان محسوب می شوند. 
آمریکا اما لبنان را تهدید به تحریم 
کــرد. نصــراهلل هفته پیــش در یک 
سخنرانی گفت به دلیل تهدید آمریکا 
و برای اینکه مشــکلی برای حکومت 
لبنان ایجاد نشود، تصمیم گرفتیم این 
کشتی ها به ســوریه اعزام شود و بعد از 

آنجا به جنوب لبنان بیایند. 
سه شنبه گذشته رسانه های خارجی 
گزارش دادند که نفتکش  حامل سوخت 
ایران در بندر بانیاس سوریه رویت شده 
است. خبرگزاری رویترز خبر داده بود که 

نفتکش مذکور احتماال حامل 33 هزار 
تن گازوئیل است که روز پنجشنبه در 
قالب 70 تا 80 دستگاه کامیون از بندر 
بانیاس سوریه به منطقه بعلبک منتقل 
خواهد شــد. عماد آبشناس، تحلیلگر 
سیاسی اما در خبرگزاری اسپوتنیک 
نوشت که اولین نفتکش ایرانی حامل 
ســوخت برای لبنان، حداکثر حامل 

حدود 150 هزار تن گازوئیل است.
در نهایت این محموله سوخت توسط 
کامیون های وابسته به شرکت االمانه 
بارگیری و به موسسات و نهادهایی که 
خواهان استفاده از آن هستند، انتقال 
داده خواهد شد. درباره دومین محموله 
سوخت که دیروز به لبنان رسید صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران گزارش 
داد که سوخت این تانکرها نیز گازوئیل 
است و صدها کامیون تانکر کار انتقال 

آنها از سوریه به لبنان را انجام می دهند.
 کاروان سوخت حامل 

یک بُرد سیاسی 
تقریبا تمــام نیروگاه های لبنان 
گازوئیلی هســتند. قطع گســترده 
برق شــهری و همینطور ژنراتورهای 
شخصی و بیمارســتانی، لبنان را فلج 
کرده اســت. حال قرار است سوخت 
ارسالی ایران، در مرحله اول به دست 
بیمارستان ها و درمانگاه های عمومی 
و خصوصی و برخــی از کارخانه هایی 
که کاالهای اساســی در لبنان تولید 
می کنند و در مرحله دوم نیز به دست 

شــهرداری ها و تولیدکنندگان برق 
)ژنراتورها( برسد.

گزارش رسانه ها حاکی از این است 
که تانکرهایی که این سوخت را از سوریه 
به لبنــان منتقل می کنند، به شــکل 
مجانی در اختیار لبنان قرار گرفته اند. اما 
گذشته از ابعاد اقتصادی و اجتماعی این 
کاروان های بزرگ سوخت برای لبنان، 
ماجرای آنها به یک بازی مهیج سیاسی 

در منطقه تبدیل شده است. 
تحلیلگران آن را پیروزی بزرگ مثلث 
ایران، حزب اهلل و سوریه می دانند. مانور 
تبلیغاتی روی آن نیز به نحوی است که 
بتوان بیشــترین بهره برداری سیاسی 
را برای این مثلث داشــته باشــد. از دو 
هفته پیش ســرود حماسی حزب اهلل 
در استقبال از کاروان سوخت ایران، در 

رسانه ها بازتاب پیدا کرد. 
»دریای لبنان را با حضور خود مزین 
کردی و با حمایت به اینجا رســیدی. 
به راه خــود ادامه بده که خدا شــما را 
حمایت و حراســت می کند و به کوری 
چشــم آمریکایی ها به آب های لبنان 
رسیدی. نفتکش ایرانی، بیروت به شما 
خوش آمد می گوید.« این بخشی از آن 
سرود حماسی حزب اهلل است. اکنون نیز 
ورود این ســوخت در صحت و سالمت 
به خاک لبنان، نشانه ای از قدرتنمایی 
ایران و حزب اهلل در برابر آمریکا قلمداد 

می شود. 
گذشــته از حــزب اهلل، چهره های 

سیاسی لبنان نیز در این مدت، حامی 
انتقال ســوخت ایران به لبنان بوده اند. 
حتی اظهارات روز پنجشنبه علی حمیه، 
وزیر حمل و نقل لبنــان نیز در همین 
راستا بود. او در واکنش به ورود نخستین 
محموله سوخت ایران به این کشور گفت 
که »محاصره آمریکا علیه لبنان شکسته 

شده و پشت سر ماست.«
 خط کشی میقاتی میان 

لبنان و اعراب با ایران
واکنش دیروز نخست وزیر تازه لبنان 
اما این معادالت را به هم ریخت. لبنان 
بیش از یک سال بود که دولتی نداشت. 
حسن دیاب، ســی و ششمین نخست 
 وزیر این کشور در اوت سال ۲0۲0، یک 
هفته پس از انفجار مرگبار انبار نیترات 
آمونیوم در بندر بیروت از ســمت خود 

استعفا کرد و لبنان از آن زمان تا همین 
هفته پیش عمال از داشــتن یک دولت 

مستقر محروم بود. 
این وضعیت شرایط را در لبنان بسیار 
آشــفته و بی ثبات کرده بود. درنهایت 
اما نوزدهــم ماه جاری، لبنــان پس از 
13 ماه بالتکلیفی، صاحب یک دولت 
جدید با نخست وزیری نجیب میقاتی، 
تاجر، میلیاردر و سیاستمدار سرشناس 

لبنانی شد. 
او بــه عنوان نخســت وزیر دولت 
جدید لبنان اما روی خوشی به کاروان 
سوخت بر ایرانی نشان نداد. در حالی 
که به زودی سومین محموله سوخت 
ایــران نیز بــه مقصد لبنان ارســال 
خواهد شــد و ایران اعالم کــرده تا 
زمانی که لبنان نیاز داشــته باشــد، 
به این سوخت رســانی ادامه خواهد 
داد، نجیب میقاتی در مصاحبه ای به 
سی ان ان گفت که واردات سوخت از 
ایران توسط حزب اهلل نقض حاکمیت 
لبنان است و نقض حاکمیت لبنان مرا 
ناراحت می کنــد. او همچنین اضافه 
کرده که دریافت ســوخت از ایران، 

تصمیم دولت لبنان نبوده است.
جالب تر آنکــه میقاتی در مصاحبه 
خود از دولت عراق بابت ارسال سوخت 
تشکر کرده است. نخست وزیر جدید 
لبنان در بخش دیگری از اظهارات خود 
افزوده است: »من منتظر کمک برادران 
عربی خود هستم اما آنها تاکنون هیچ 
تماسی نگرفته اند. امیدوارم که واکنش 
مثبتی را از سوی آنها دریافت کنم. ما نیاز 
داریم از بحران های اجتماعی و اقتصادی 

کنونی عبور کنیم.« 
او مشــخصا میــان ایــران و دیگر 
کشورهای عربی خط کشی کرده و خود 
را در آن سوی خط کش که کشورهای 
عربی هستند قرار داده است. حزب اهلل 
و لبنانی های حامی دریافت سوخت از 
ایران اما اتهام نقض حاکمیت از سوی 
میقاتی را نمی پذیرند. آنها اســتدالل 
می کنند که لبنان در بی دولتی به سر 
می بُرده و دولتی در کار نبــوده که در 
شرایط سخت قحطی ســوخت به داد 
مردم برســد و محموله سوختی که از 
ایران خریده شده نیز کار تجار و بازرگانان 
بوده اســت که تحریمی را هم متوجه 

دولت نمی کند. 
وعده های آمریکایی 

از ســوی دیگر امــا میقاتی ظرف 
همین چند روز، نزدیکی دولت خود به 
آمریکا و غرب را نشان داده است. او دهم 

شهریور با هیأتی از کمیته امور خارجه 
مجلس سنای آمریکا به ریاست سناتور 
کریس مورفی، رئیس کمیته فرعی امور 
خاورمیانه و ریچارد بلومنتال، کریس وان 
هولن، سناتور جان اوسوف و تعدادی از 
مشاورانش در حضور دوروتی شیا، سفیر 

آمریکا در لبنان مالقات کرد.
در این مالقات، کریس مورفی گفت 
که ما به عنوان مقامات آمریکایی بجد 
تالش می کنیم تــا راه هایی برای حل 
بحران سوخت لبنان پیدا کنیم و هیچ 
انگیزه ای برای تکیه لبنان به ســوخت 
ایران یا هر سوخت دیگری که از سوریه 

منتقل می شوند، نیست.
او افــزوده بــود: ســوریه تحــت 
تحریم های واشــنگتن است و آمریکا 
راه هایی برای انجام آن بدون تحریم ها 

می یابد.
با شــواهدی از این دســت به نظر 
می رســد که مواضع میقاتــی در برابر 
کاروان سوخت ایران، در امتداد تکیه اش 
به آمریکاست. ظاهرا او سعی می کند تا 
فاصله ایمنی از ایران به عنوان کشوری 
مغضوب آمریکا را حفظ کند تا مبادا لبنان 
نیز از این رهگذر، گرفتار غضب و تحریم 
غرب شود. میقاتی البته همزمان نظر و 
سیاست خود نسبت به حزب اهلل را نیز 

از این طریق نشان داده است.
در مقابــل امــا حــزب اهلل جزئی 
جدانشدنی از لبنان است که اکنون نیز 
با پایان دادن به بحران سوخت، هرچند 
مقطعی و اندک، جایگاه خود را محکم تر 
از قبل کرده است. این شرایط دیپلماسی 
ایران در لبنــان را پیچیده خواهد کرد؛ 
کما اینکه پیــش از این نیز چنین بوده 
است چراکه اساسا دولت های پیشین 
در لبنان نیز بعضا همان سیاست نجیب 

میقاتی را در پیش می گرفتند. 

نخست وزیر جدید لبنان می خواهد فاصله ایمنی را با تهران حفظ کند؟!

طبق کشان سوخت و روی ترش نجیب 

خبر

یک فعال سیاسی اصالح طلب درباره استعفای آملی الریجانی 
از عضویت شورای نگهبان، گفت: مشخص نیست آملی الریجانی 
از شورای نگهبان استعفا داده یا به او گفتند که کناره گیری کن. 
همانگونه که علی الریجانی رد صالحیت شد. کما اینکه صادق 
آملی الریجانی در دوره دوم قوه قضاییه ریاســتش را به اتمام 

نرساند. در مجموع ما از پس پرده اطالعی نداریم.
سید ناصر قوامی در گفت وگو با ایلنا همچنین در خصوص 
آینده سیاسی برادران الریجانی اظهار کرد: برادران الریجانی 
به نهایت رشدی که مدنظرشان بود، رســیدند. زمانی اصاًل 
مصلحت نبود که دو برادر دو قوه را در اختیار داشته باشند و 

نتیجه را هم دیدیم. به نظر من این اشخاص کار خود را کردند 
و کنار رفتنشان طبیعی است. وقتی چند برادر منصب های 
کلیدی کشور را چندین ســال در اختیار دارند، به هر حال 

روزی باید برکنار شوند.
وی در بخش دیگری از گفت وگوی خود در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه آیا افرادی در جناح اصالح طلب برای تعامل با هسته 
سخت قدرت وجود دارند، گفت: تعامل برای زمانی است که هر دو 
طرف قدرتی در اختیار داشته باشند اما اصالح طلبان هیچ امتیازی 
در اختیار ندارند که با دولت یا هسته سخت قدرت تعامل کنند. 
بلکه دولت سیزدهم است که باید نسبت به اصالح طلبان توجه 

داشته باشد و ببینیم که آیا اینها شایسته ساالری را قبول دارند و 
چند پست به اصالح طلبان می دهند. وقتی همه مجلس و کابینه 

دولت اصولگرا باشند، تعامل معنا ندارد.
این نماینده مجلس ششم تصریح کرد: از االن که پیداست 
شایسته ســاالری مالک نیســت. آقای جهانگیری را با آقای 
مخبر مقایسه کنید. مخبر هیچ ســابقه اجرایی ندارد. بنابراین 
این کابینه به استثنای وزارت علوم، اصال شایسته نیستند. اگر 
شایسته ساالری این است، از االن آینده را می توان پیش بینی 

کرد.
قوامی همچنین ضمن اشــاره به حمایت برخی در ایران از 
طالبان گفت: اینکه برخی افراد می گویند طالبان برادر کوچک 
ماســت جای تعجب دارد، طالبــان کجا برادر ماســت؟ اینها 
جنایتکارترین جنایتکاران دنیا هستند. آقای حقانی که امروز 
وزیر داخله طالبان است، تعدادی از مساجد شیعیان را در حال 
نمازگزاری منفجر کرده است. اینگونه حرف زدن درباره طالبان 

موجب ننگ و شرمساری است. اینها وهابی های تند هستند و 
کشتن شیعه را واجب می دانند.

این فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص ضرورت رفع حصر 
نیز گفت: نه میرحسین موسوی و نه زهرا رهنورد مایل نیستند 

که به میدان بیایند و رفع حصر برایشان مهم نیست.

قوامی:
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اسالمی:
 مذاکره برجامی در سفر من 

به وین انجام نمی شود
محمد اسالمی، رئیس ســازمان انرژی اتمی 
با اشاره به ســفر آینده خود به وین گفت: این سفر 
با هدف حضــور در اجالس عمومــی انرژی اتمی 
انجام می شــود اما در حاشــیه این سفر مذاکرات 
برجامی صورت نمی گیرد زیرا مذاکرات برجامی از 
وظایف من نیست. وی با اشــاره به انتقاداتی که در 
شبکه های اجتماعی و رسانه ها مبنی بر عدم رعایت 
قانون اقدام راهبردی در توافق با آژانس بین المللی 
انرژی هسته ای مطرح می شود، گفت: به هیچ وجه 
اتفاقی نیفتاده اســت که قانون اقدام راهبردی دور 

زده شده باشد.
    

عمران خان: 
درگیری ایران و عربستان فاجعه بار 

خواهد بود
عمران خان، نخست وزیر پاکستان به روسیا الیوم 
گفت: »ایران همســایه ماســت و با همسایه باید 
همزیستی کرد. هر چه روابط شما با همسایگان بهتر 
شود، این هم برای بازرگانی و هم برای تمام منطقه 
بهتر خواهد بود. عربســتان سعودی نزدیک ترین 
متحد پاکستان است و دوستی است که در گذشته در 
زمان نیاز، به پاکستان بارها کمک کرده است ازاین رو 
منافع اصلی ما این است که آن ها به تفاهم برسند. 
برای پاکســتان فاجعه بار خواهد بود اگر درگیری 
میان ایران و عربستان سعودی رخ دهد. نه تنها برای 
پاکستان بلکه برای تمام جهان در حال توسعه این 
گونه خواهد بود زیرا هرگونه اختالف میان این دو 

کشور بر روی قیمت نفت تأثیر خواهد گذاشت.«
    

انتقاد پزشکیان از روش وزارت 
کشور برای انتخاب استانداران

نماینده مجلس یازدهم در توئیتی از شیوه وزارت 
کشور برای معرفی استانداران انتقاد کرد. مسعود 
پزشکیان، نماینده تبریز در توئیتی نوشت:  »وزارت 
کشور از نمایندگان درخواست کرد تا چند نفر را برای 
استانداری معرفی کنند. نمایندگان هم عده ای را 
معرفی کردند. من این روش را قبول ندارم. نتیجه 
این می شود که نمایندگان می خواهند آدم خودشان 
برای استانداری انتخاب شود. مشکل دو طرفه است؛ 

وزارت کشور چنین شیوه ای را اتخاذ می کرد.«
    

میرسلیم: 
مجلس مذاکره عزتمند را می پذیرد

ســید مصطفی میرســلیم، نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی در مطلبی در صفحه توئیتر 
خود نوشت: » مجلس  از تعامل جمهوری اسالمی 
در سطح بینالمللی برای دفاع از حقوق مردم ایران 
استقبال می کند ولی اعتقاد ندارد که باید فعالیتهای 
مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور در گرو مذاکرات 
بماند. مجلس  مذاکراتی را قبول دارد و تأیید می کند 
که از موضع  عزت  انجام گیرد؛ یعنی هیچ گونه برتری 
سیاسی دیگران را نمی پذیرد و بر استیفای حقوق 

مردم ایران پافشاری می کند.«  
    

گفت وگوی بلینکن با وزیر خارجه 
جدید انگلیس درباره ایران

وزارت خارجــه آمریــکا در بیانیــه ای از 
گفت وگوی آنتونی بلینکن بــا وزیر امور خارجه 
جدید انگلیــس درباره موضوعــات مختلفی از 
جمله ایران خبر داد. در این بیانیه آمده اســت: 
نوشت: وزیر امور خارجه بلینکن امروز با الیزابت 
تراس وزیر امور خارجه انگلیس گفت وگو کرد. او 
انتصاب تراس به مقــام وزارت خارجه را تبریک 
گفته و بر اهمیت روابط دوجانبه آمریکا و انگلیس 
در حمایت از دموکراسی، نظام قانون مند جهانی 
و جوامع باز سراســر جهان تاکیــد کردند. آنها 
همچنین درباره اولویت های مشترک سیاست 
خارجی از جملــه افغانســتان، جمهوری خلق 
چین، ایران و همــکاری چندجانبه برای مقابله 

با بحران تغییرات آب و هوایی گفت وگو کردند.
    

عراق شرایط ورود زائران ایرانی را 
اعالم کرد

به گزارش ایســنا به نقل از ناس نیوز، عثمان 
الغانمی، وزیر کشور عراق در بخشنامه ای به سفیر 
و سرکنســول های عراق در جمهوری اسالمی 
ایران دستور صدور روادید زیارتی به منظور انجام 
زیارت اربعین حسینی را صادر کرد. بر اساس این 
بخشــنامه دارنده ویزا تنها از راه هوایی می تواند 
وارد عراق شود. در این بخشنامه همچنین تاکید 
شده اســت که دارنده ویزا تنها یک بار می تواند 
وارد عراق شــود و به مدت 30 روز اقامت داشته 
باشد و اجازه ندارد که در این مدت با دستمزد و یا 

بدون دستمزد در جایی شاغل شود.

نخست وزیر جدید لبنان 
واردات سوخت از ایران 
توسط حزب اهلل را نقض 

حاکمیت لبنان خوانده و 
جالب تر آنکه از دولت عراق 
بابت ارسال سوخت تشکر 

کرده است. او مشخصا میان 
ایران و دیگر کشورهای 
عربی خط کشی کرده و 

خود را آن سوی خط کش 
قرار داده است

به نظر می رسد که مواضع 
میقاتی در برابر کاروان 

سوخت ایران، در امتداد 
تکیه اش به آمریکاست. 
ظاهرا او سعی می کند تا 
فاصله ایمنی از ایران به 

عنوان کشوری مغضوب 
آمریکا را حفظ کند تا مبادا 

لبنان نیز از این رهگذر، 
گرفتار غضب و تحریم 

غرب شود

نماینده ایران نزد دفتر ســازمان ملل در 
ژنو با تاکید بر اینکــه اقدامات قهری یکجانبه 
علیه کشورها به منظور ایجاد رنج و درد برای 
مردم بی گنــاه طراحی شــده اند، گفت: این 
کشــورها با اقدامات عمدی خود که تاثیراتی 
آزاردهنــده و گســترده بر مــردم بی گناه از 
طریق قــرار دادن آنها در معرض مشــکالت 
شــدید اقتصادی تا حد قحطی و گرســنگی 

 دارد، مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند.
به گزارش ایسنا، اســماعیل بقایی هامانه در 
ســخنرانی خود در چهل وهشتمین نشست 
شــورای حقوق بشــر که موضوع آن »تاثیر 
منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری 
از حقوق بشر« اســت، به انتقاد از تحریم های 
آمریکا که حتی در شرایط همه گیری بیماری 
کرونا پا برجا بود، پرداخت و تاکید کرد: حتی 

وجود چنین شــرایط اورژانسی در دنیا سبب 
نشد تا آمریکا از خود انسانیت نشان دهد و در 
طول دو سال گذشــته گستردگی و الیه های 

این اقدامات قهری بیشتر و سخت تر هم شد.
بقایی با بیان اینکه »واکســن های مقابله 
با کوویــد-1٩ و سیســتم کوواکــس از این 
تحریم ها مستثنی نشــده است«، افزود: هیچ 
دلیل خوب ادعایی، چه برســد به بهانه های 

سیاسی نمی تواند رنج انســان را توجیه کند. 
همچنین نقض گســترده حقوق بشر تحت 
عنوان »خسارت جانبی« چنین دالیلی قابل 
چشم پوشی نیســت. در همین راســتا، ما از 

گرایش فزاینده برخی کشورها به استفاده از 
تحریم های غیرقانونی یکجانبه تحت عنوان 

»حقوق بشر« به شدت متاسفیم.
وی اظها رکرد: مدتهاســت که غیرقانونی 
بودن اعمال تحریم های فرا مرزی به رسمیت 
شناخته شده اســت، اگرچه به ندرت به طور 
موثر با آنها مقابله شده است. بر همین اساس از 
نهادهای مربوطه، شامل سازوکارهای حقوق 
بشر ســازمان ملل می خواهیم که مسئولیت 
خود را در بیان غیرقانونی بودن و تاثیرات منفی 
»اقدامــات قهری یکجانبه« بــر برخورداری 

انسان ها از حقوق بشر بر عهده بگیرند.

نماینده ایران در ژنو:

آمریکا و حامیان تحریم، مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند


