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گروه بین الملل – ســعید تهرانی: درست 
در بحبوحه جابجایــی و انتقال قدرت در ایران 
و در روزی که رئیس جمهوری جدید ایران نهاد 
ریاست جمهوری را تحویل می گیرد، عوامل یک 
سلســله حوادث دریایی، در حال اجماع سازی 
علیه ایران هســتند، آن هم در شــرایطی که 
تحقیقات اولیه نتیجه اش مشخص نشده است

مرکز امنیت دریایی عمــان امروز در بیانیه ای 
اعالم کرد: پس از حادثه ای که برای نفتکشی در 
خلیج عمان رخ داد، کشتی های کمکی را برای 
تامین امنیت آب هــای بین المللی این منطقه 
مستقر کرده و چندین سورتی پرواز هم انجام 

داده است.
این مرکــز گــزارش داد: نفتکش »اســفلت 
پرینسس« ربوده شد. اما این حادثه پایان یافت.
این مرکز افزود: این نفتکش با پرچم پاناما بود 
که در آب های خلیج عمان ربوده شــد. مرکز 
امنیــت دریایی عمان به پیگــری وضعیت به 
وجــود آمده ادامه می دهد. همچنین این مرکز 
تاکید کرد که در حال پیگیری اتفاقی است که 
برای این نفتکش در آب های بین المللی رخ داده 

است.
. ســفارت کشــورمان در لندن اعالم کرد که 
تاکنون هیــچ اطالعاتی مربوط بــه رخ دادن 
حادثــه جدیدی برای کشــتی های تجاری در 

منطقه تایید نشده است.
نامه و فشار اسرائیل در شورای امنیت

بعد از اعالم خبر نامه انگلیس، رومانی و لیبریا 
به شــورای امنیت ســازمان ملل در خصوص 
ادعاهای مطرح شــده مبنی بر حمله پهپادی 
ایران به کشتی نفتکش اسرائیلی مرسر استریت 
در دریای عمان، دومینیک راب وزیر امورخارجه 
انگلیس عصر چهارشنبه در صفحه توئیترش با 

اشاره به این نامه با ادبیاتی دستوری خطاب به 
شورای امنیت ســازمان ملل و بدون اشاره به 
اقدامات بی ثبات کننده فراوان انگلیس، آمریکا، 
رژیم صهیونیســتی و دیگر هم پیمانان آنها در 
نقاط مختلف جهان نوشــت: این شورا باید به 
اقدامات بی ثبات کننده و بدون توجه به قوانین 

بین المللی از جانب ایران، پاسخ دهد.
هم زمان با ادعاهای ضدایرانی لندن در همراهی 
با جنجال های رژیم صهیونیســتی در ماجرای 
حادثه نفتکش مرســر استریت، تارنمای رسانه 
دیلی میل لندن روز گذشــته نوشــت: برخی 
گزارش ها از بررســی لندن بــرای اجرای اقدام 

سایبری علیه تهران است.  
در همین حال، گیالد اِردان ســفیر اسرائیل در 
ســازمان ملل روز سه شــنبه با تکرار ادعاهای 
مقامات رژیم صهیونیســتی مبنــی بر حمله 
ایران به یک کشتی تجاری اسرائیلی، از شورای 
امنیت سازمان ملل خواست که ایران را محکوم 

و تحریم کند. 
اردان در یــک نامه به رئیس شــورای امنیت 
نوشــت: شــورای امنیت نبایــد در مواجهه با 
چنین تخطی هایی از سوی ایران یا تشکیالت 
تروریستی در منطقه که به عنوان نیروی نیابتی 

آن عمل می کنند، ساکت بنشیند. 
او ادامــه داد که  از شــورای امنیت می خواهم 
با فوریت باالیی به این رشــته حمله ها بپردازد 
و بــدون هیچ ابهامی ایــران را به خاطر آن چه 
رفتارهای مخربش می خواند، محکوم و تحریم 

کند.
وی افزود: شــورای امنیت باید تمامی اقدامات 
الزم را برای پاســخگو دانستن حکومت ایران 
به خاطر تخطی های مکرر، بدون محدودیت و 

فاحش آن از قوانین بین المللی انجام دهد. 

سفیر رژیم صهیونیســتی در سازمان ملل در 
ادامه ادعاهای بی پایه و اســاس رژیم متبوع و 
متحدانش  همچنین مدعی شــد که عملکرد 
ایــران  »امنیــت کشــتی رانی بیــن المللی 
و  دریانــوردی را به خطر انداختــه و تجارت 
بین المللی را مختل می کند، عالوه بر این، باعث 
ثبات زدایی بیشــتر از منطقه ای به شدت بی 

ثبات می شود. 
واکنش تند تهران

بر اســاس این گزارش، اظهارات این دیپلمات 
رژیم صهیونیســتی در پی این مطرح می شود 
که، سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان در نشست خبری این هفته 
خود در مورد اتهامات مطرح شده از سوی رژیم 
صهیونسیتی و آمریکا نسبت به ایران در مورد 
دســت داشــتن تهران در حمله به نفت کش 
اسراییلی و تالش این رژیم برای مطرح کردن 
این موضوع در شــورای امنیت ســازمان ملل 
گفت: موجودیت رژیم اشغالگر قدس باید دست 
از این اتهام زدن های واهی بردارد و این بار اول 
نیست که این رژیم اشغالگر چنین اتهاماتی را 

متوجه کشور ما می کند.
این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان اینکه این رژیم 
هر جایی که رفته با خود ناامنی، ترور و وحشت 
برده است تصریح کرد: مسئولیت وضعیت فعلی 
بر عهده آنانی است که پای رژیم صهیونیستی را 

به منطقه باز کرده اند.
خطیب زاده بار دیگر با تاکید بر اینکه اظهارات 
مقامــات رژیم صهیونیســتی در ایــن ارتباط 
محکوم اســت، گفت: آنها بایــد بدانند با این 
فرافکنی ها دردی از دردهایشان دوا نمی شود و 

هر کس باد بکارد طوفان درو می کند.
وی تاکید کرد: ایران لحظه ای در دفاع از امنیت 

خود و منافع مردمش تردید نمی کند.
سناریوی قابل پیش بینی

از ابتدا هم پیش بینی اینکه مخالفان و دشمنان 
اصلی و جدی برجــام دنبال فرصت هایی برای 
دفن کردن این توافق بین المللی بوده اند، کار 
چندان دشــواری نبوده است؛ دشمنان برجام 
رژیم صهیونیســتی و برخی کشورهای منطقه 
را شامل می شود که طی دوران ۴ ساله دونالد 

ترامپ تمام تالش خــود را کردند و اگر چه با 
فشار حداکثری دولت وقت آمریکا، ملت ایران را 
تحت شدیدترین فشارها قرار دادند، اما به هدف 

خود نرسیدند.
بــه گزارش ایرنا، حــاال و در روزهایی که همه 
حواس ها در ایران و منطقه به ابراهیم رئیســی 
و ورود او به پاستور متمرکز شده است، رسانه ها 
در روزهای اخیر خبر از حمله به یک کشــتی 
تحت اجاره یک سرمایه دار یهودی اسرائیلی را 

در آبهای عمان منتشر کردند.
این اقــدام با واکنش غیــر منطقی و هیجانی 
بسیاری از دولت های غربی روبه رو شد و بنت 
نخست وزیر اسرائیل هم بر روی این موج سوار 
شد تا اجماع مورد نظر رژیم صهیونیستی علیه 
ایران را شــکل دهد. جالب اینکه اوج حمالت 
لفظی و موضع گیری های تند علیه ایران به روز 
سه شنبه یعنی روز تنفیذ حکم رئیس جمهوری 

جدید ایران کشیده شد.
بــا اینحال این پایان ماجــرا نبود؛ بطوری که 
شــامگاه همیــن روز خبرگزاری های غربی از 
ایجاد اخالل در سیستم ناوبری چند کشتی و 
سپس ربوده شدن یک کشتی دیگر اسرائیلی 
خبــر دادند تا به این ترتیب، با مجموعه ای از 
اتفاقات مشکوک، یک جریان ضد ایرانی شکل 
بگیرد؛ اگر چه تنها ساعاتی بعد واحد عملیاتی 
تجارت دریایــی انگلیس اعالم کــرد افرادی 
که وارد کشــتی شــده بودند، کشتی را ترک 
کرده اند و ماجرا خاتمه یافته اســت و کسی 
هم درخصــوص این همه جنجال و اتهام زنی 

توضیح نداد!
اکنون یک ســوال اساسی و اصلی در ارتباط با 
تنش های دریایی اخیر وجود دارد که پشت این 
تنش ها کیســت و کدام طرف، فرصت را برای 
اجرای پروژه تحرکات اخیر دریایی مناسب دیده 

است؟!
بــرای این منظــور به چند نکتــه باید توجه 
کرد؛اول اینکه آغــاز کننده تنش های منطقه 
از ســال ۲۰۱۷ زمانی کــه نیروهای مقاومت 
در عراق و ســوریه با تمام توان درگیر جنگ 
رژیم  بودنــد،  تکفیری  تروریســت های  علیه 

صهیونیستی بوده است.

حمله بــه مواضع و خطوط تمــاس گروه های 
مقاومــت، نه تنهــا اجازه نداد کار پاکســازی 
تروریســت ها بطــور کامل انجام شــود، بلکه 
فرصــت زیادی بــه آنها داد تــا بتوانند بعد از 
ضربات سنگینی که به شکست بزرگ داعش و 
گروههای همفکر در سال ۲۰۱۸ انجامید، خود 

را بازسازی و سازماندهی مجدد کنند.
دوم اینکــه، این تنش های دریایی درســت در 
آستانه سفر بنت به آمریکا رخ می دهد که خود 
مقام های صهیونیستی اعتراف کرده اند هدف و 

محور اصلی آن، ایجاد اجماع علیه ایران است.
سوم؛ می توان از دیگر اهداف این سروصداها و 
تنش ها را تاثیرگذاری بر تحوالت سیاســی در 
ایران و بویژه جریان انتقال قدرت دانست، کما 
اینکه تیتر و عناوین رســانه های ایران در این 
چند روز بیشــترین تمرکز را بر مسائل داخلی 
داشته و کمتر به جنجال کشتی ها و تنش های 

دریایی ورود کرده اند.
نکته چهارم اینکه صهیونیست ها برای نابودی 
برجام همانطور که نتانیاهو نیز قبال تاکید کرده 
بود، از هیچ تالشــی فروگذار نکرده و نخواهند 

کرد.
اکنون تمام دالیل و مستندات می گوید پشت 
ســرویس های  اخیر  روزهای  تمامی حــوادث 
امنیتی رژیم صهیونیستی قرار دارند و به قاعده 
این رژیم که اتفاقا برای کنترل اوضاع در داخل 
نیز نیاز به چنین فضاسازی پرتنشی در منطقه 
دارد،  اسراییل متهم اصلی است، اما نکته عجیب  
ماجرا آنجاست که دولت های غربی بویژه آمریکا 
و انگلســتان در این اتهام زنی های بی دلیل و 
مدرک علیه جمهوری اســالمی ایران شــتاب 

کرده اند.
دســت کم این انتظار وجود داشــته است که 
این دولت ها که به ظاهر از تنش زدایی ســخن 
می گویند، باید منتظر می ماندند تا نتایج اولیه 

تحقیقات کارشناسی روشن شود.  
ایــن رویه کــه قبــال در ارتباط با ســوریه و 
برخــی کشــورهای دیگــر هم انجام شــده 
اســت، نشــان می دهد که غربی ها نیز بخوبی 
 می دانند که اتهامــات وارده علیه ایران دروغی

 بیش نیست.

متحدین اسرائیل مشغول اجرای سناریوی کشتی ربایی علیه تهران هستند

ماجراجویی نفتکش ها در خاورمیانه

هزاران نفر از مردم یونان در پی گســترش آتش سوزی های جنگلی مجبور 
شــدند منازل خود را در شــمال آتن ترک کنند. تخلیه مناطق مسکونی در 
حالی با شــتاب انجام شد که یونان با بدترین موج هوای گرم طی چند دهه 

اخیر دست به گریبان است.
یونان از ۲۷ ژوئیه )۵ مرداد( یک موج هوای گرم را تجربه کرده است و انتظار 
می رود این وضعیت دســتکم برای ۱۰ روز آینده ادامــه یابد.ماموران آتش 

نشان با آتش سوزی های بزرگ در حومه پایتخت یونان مبارزه می کنند.
زبانه های آتش، ســتون عظیمی از دود را بر فراز آتن به نمایش گذاشــته و 

ساکنان محلی منازل خود را به سرعت ترک می کنند.

آتش سوزی گسترده در جنگل های آتن
رئیس جمهوری فیلیپین در پی افزایش نگرانی های غربی ها در باره چین، از سربازاِن 
آمریکایی دعوت کرد تا به پایگاه های آمریکا در این کشور که چندی پیش تخلیه 
شده بودند، بازگردند. »لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا در یک دیدار رسمی با مقامات 
فیلیپیــن »تواقفنامه نیروهای بازدید کننــده« VFA  را امضا کرد که به موجب 
آن هزاران سرباز آمریکایی مجوز میابند برای عملیات جنگی و رزمایش نظامی به 
فیلیپین بازگردند. براساس این گزارش، این پیمان در حالی اهمیت بیشتری پیدا 
می کند که آمریکا و متحدان آن با ادعاهای رو به افزایش چین رو به رو می شوند.  
پیشتر دوترته پس از عدم صدور روادید برای سناتور فیلیپینی توسط آمریکا، گفته 

بود که به پیمان پایگاه های نظامی موجود  آمریکایی در این کشور پایان می دهد. 

بازگشایی پایگاه آمریکا در فیلیپین
اتحادیه مشاغل تونس خواستار تشکیل فوری »دولت کوچک نجات« در راستای 
خروج از بحران سیاســی و اقتصادی در این کشــور شــد. به گزارش آناتولی، 
اتحادیه کل مشاغل تونس به عنوان بزرگ ترین تشکل صنفی در این کشور در 
بیانیه ای از قیس ســعید، رئیس جمهوری تونس خواست تا یک دولت کوچک 
نجات با وظایف معین و فوری تشکیل دهد. این اتحادیه تاکید کرد که پاسخ به 
خواسته های اجتماعی برای مقابله با بیکاری و فقر و اصالح بخش های بهداشت 
و آموزش در راس اولویت های دولت مذکور قرار داشــته باشد. اتحادیه کل کار 
تونس در ادامه بیانیه خود آورده اســت: هرگونه تاخیر در تشکیل چنین دولتی 
شکاف را عمیق تر کرده و خروج از بحران اجتماعی و اقتصادی را دشوار می کند.

درخواست تشکیل دولت کوچک تونس

مقام آلمانی: 

معتقدیم دولت جدید ایران به مذاکرات وین بازمی گردد

یک مقام آلمانــی با مروری بر روند مذاکرات 
احیای توافق هسته ای به چالش های موجود 
بر ســر راه به نتیجه رســیدن این مذاکرات 
پرداخت. به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه 
ســی. ان. بی. سی، یک مقام ارشد آلمانی که 
در مذاکرات احیای توافق هســته ای در وین 
مشــارکت دارد، گفت که مذاکرات حســاس 
درباره احیای توافق هسته ای حدودا دو هفته 
از رســیدن به یک توافق در ماه ژوئن فاصله 
داشــت اما چندین مــورد پیچیده هنوز حل 

نشده باقی مانده اند. 
این مقــام آلمانی که نامش فاش نشــده در 
این راســتا بیان کرد: در مــاه مارس عزم ما 
و دوســتان آمریکایی مان بر این بود که این 
کار به زودی انجام شــود. بیش از چیزی که 
فکرش را می کردیم زمان برد. اما فکر می کنم 
در ماه ژوئــن با دو هفته دیگــر از مذاکرات 

جدی و اراده سیاســی می توانســتیم به آن 
دست یابیم. تا آن موقع، پیش رفتی که انجام 

شده بود، »بسیار قابل توجه بود«. 
این مقام دولتی آلمان افزود: مثل همیشه در 
چنین مذاکراتی، پیچیده ترین نکته ها به آخر 
کار محول شده بود اما می توانم بگویم که ما 
با یک کاغذ سفید شروع کردیم و تا ماه ژوئن 
چهــار متن مختلف و حــدودا ۱۵۲۰ صفحه 
مواردی داشتیم که درباره شان مذاکره شده 

بود.
وقتــی از ایــن مقام آلمانی که می خواســت 
نامش فاش نشود، پرسیده شد آیا دولت سید 

ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور جدید ایران 
گفت و گویی با تیم های مذاکره کننده داشته 
است یا نه، گفت که هنوز هیچ تعاملی انجام 

نشده است. 
او گفت: نشــانه هایی کافی دال بر این وجود 
دارد که مباحثاتی واقعی در نظام ایران درباره 
چگونگی پیش برد این مذاکرات وجود دارد. 

ایــن مقام آلمانی افــزود: آنچه فکر می کنیم 
قدم بعد باشــد، این اســت که آن ها )ایران( 
وقتی دولت جدید شــکل بگیــرد به وین باز 
می گردند. بنابراین این موضوع ما را به اواسط 
آگوست می کشاند و بعد خواهیم دید که چه 

موضعی برای مذاکرات خواهند داشت. 
 او با گفتن این که مذاکرات تاکنون »بســیار 
صریح« بوده اند، توضیــح داد: ما درباره این 
که بازگشت دوباره به برجام)توافق هسته ای( 
چگونه انجام خواهد شــد، به تفاهم خوبی با 
ایرانی ها رســیده بودیــم. اگرچه نمی خواهم 
آنچه هنوز محل مجادله بود را کمرنگ جلوه 

دهم، چون قابل توجه بود. 
این مقــام آلمانــی دربــاره چالش های این 
مذاکــرات هم گفت: آن ها)ایــران( تضمینی 
می خواهنــد که تا زمانی کــه کامال به توافق 
پایبند هستند، ترامپ دیگری در کار نباشد، 

یعنی آمریکایی ها به سادگی باز هم از توافق 
خارج نشوند. 

او با اشــاره به لغو تحریم های ایران به عنوان 
بخش بحث برانگیز دیگر این مذاکرات، اظهار 
کرد: ما و دوســتان آمریکایی مان می گوییم 
تحریم هایــی که بایــد لغو شــوند، آن هایی 
هســتند که به برجام ارتبــاط دارند و برخی 
دیگــر تنبیه هــا همچنان به قــوه خود باقی 
می مانند. مسائل دیگری نیز هست که باید در 
مذاکرات بعدی راجع به آنها صحبت کنیم که 
ایرانی ها حاضر نیستند با آن ها پایبند باشند. 
به گفته او، »برهه ای فرا می رسد که به خاطر 
تداوم فعالیت های ایران در زمینه غنی سازی 
و تحقیق و توسعه، برجامی برای بازگشتن به 
آن باقی نمی ماند. هنوز به آن نقطه نرســیده 
ایم اما این چشم اندازی است که همه باید به 

آن آگاه باشند.

بر اساس تحقیقات جدید انجام شده از سوی شبکه الجزیره 
قطــر، نیروی دریایی هند در حال ســاخت پایگاهی جدید 
همراه با یک باند فرود ســه کیلومتری در جزیره آگالگا در 
فاصله حدودا ۱۱۰۰ کیلومتری شمال جزیره اصلی موریس 

است.
به گزارش اسپوتنیک، کشور جزیره ای موریس به طور سنتی 
روابط فرهنگی و اقتصادی نزدیکی با هند داشــته و حدود 
نیمی از جمعیتش دارای اصالت هندی هســتند. گسترش 
حضور چین در حوزه اقیانوس هند، دهلی نو را به تجدیدنظر 
در سیاستش در قبال موریس واداشته است. دولت هند در 
ســال ۲۰۲۱ یک خط اعتبار دفاعی ۱۰۰ میلیون دالری را 

برای این کشور آفریقایی برقرار کرد.
میزان هزینه پــروژه مذکور حدود ۲۵۰ میلیون دالر برآورد 

شده است. بالغ بر ۳۰۰ نفر در جزیره آگالگا متعلق به کشور 
موریس زندگی می کنند. ساخت یک باند فرودگاهی جدید 
به نگرانی هــا در خصوص وجود برنامه احــداث یک پایگاه 
نظامی دامن زده اســت. بر اساس گزارش مذکور، دولت هند 
در چارچــوب یک توافق بین دهلی نو و پورت لوئیس قبول 
کرده برای ۳۰۰ نفر ســکنه این جزیــره در ازای حق ایجاد 

تاسیسات پایگاهی در آنجا، زیرساخت بسازد.
دولت کشور موریس تحت ریاست  پراویند جاگنائوت، نخست 
وزیر اصالتا هندی اش، ادعای این گزارش درباره ساخت یک 

تاسیسات نظامی هند در جزیره آگالگا را رد کرده است.
در سال ۲۰۱۵ هند و موریس توافقی با موضوع به روزرسانی 
زیرساخت برای ارتقای ارتباط دریایی و هوایی جزیره موریس 

امضا کردند.

هیات مدیره صندوق بین المللــی پول، اختصاص بودجه 
اضافی ۶۵۰ میلیارد دالری به منابع این نهاد برای حمایت 
از کشــورهای ضعیف و آسیب پذیر اقتصادی در مبارزه با 
همه گیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی را تصویب کرد.

به گزارش رادیــو فرانس انفو؛ این نهاد وام دهنده با ۱۹۰ 
عضو اعالم کرد که هیات مدیره، افزایش ذخایر را به عنوان 
»حق برداشت ویژه« )SDR( تصویب کرده که بیشترین 

میزان در تاریخ این سازمان است.  
کریستالینا جورجیوا مدیر عامل صندوق بین المللی پول،  
این تصمیم را تاریخی و تقویــت کننده اقتصاد جهان در 
هنگام بحران بی ســابقه کنونی دانست که واقعا به ضعیف 
ترین کشــورهای جهان برای مبارزه با اثرات منفی بحران 

کووید - ۱۹ کمک خواهد کرد.  

اختصاص کلی حقوق برداشت ویژه از ۲۳ اوت )اول شهریور 
ماه( اجرایی خواهد شد و منابع تازه به نسبت سهمیه های 
کنونی آنها در این سازمان در اختیار کشورهای عضو قرار 
داده خواهد شد. قرار است نزدیک به ۲۷۵ میلیارد دالر از 

این مبلغ به کشورهای فقیرتر اختصاص یابد.
ایــن نهاد مالی افزود که در پی یافتن راه هایی برای امکان 
پذیر کــردن کمک داوطلبانه کشــورهای ثروتمند از این 

مبلغ به کشورهای فقیرتر است.   
با اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشــین آمریکا با 
افزایش قابل توجه منابع صندوق بین المللی پول مخالفت 
کــرده بود، اما در پــی روی کار آمدن جــو بایدن رئیس 
جمهوری کنونــی، ژانت یلن وزیر خزانــه داری )دارایی( 

دولتش از این پیشنهاد حمایت کرد.   

بودجه هنگفت برای نجات اقتصادجهانیجنگ هند و چین در جزیره موریس

عصر روز چهارم آگوست ۲۰۲۰ )۱۴ مردادماه 
ســال ۱۳۹۹( بود که شــهر بیروت با صدای 
انفجاری مهیب برابر بــا زلزله ای به قدرت ۳.۳ 
درجه ریشــتر لزرید، به طوری که صدای آن تا 

مسافت ۲۵۰ کیلومتری شنیده شد.
به گزارش ایرنا، لبنانی ها دیروز )چهارشنبه( در 
حالی اولین ســالگرد حادثه انفجار مهیب بندر 
بیروت را گرامی می دارند که همچنان مشخص 
نیست دقیقا چه کسانی محموله بزرگ نیترات 
آمونیوم را نامناســب انبار کرده و مســبب این 

انفجار مهیب شدند.
لبنان برای گرامیداشــت اولین ســالگرد این 
فاجعه که منجر به مرگ بیــش از ۲۰۰ نفر و 
زخمی شــدن بیش از ۶ هزار تــن دیگر و آواره 
شدن ۳۰۰ هزار لبنانی شــد، این روز را عزای 

ملی اعالم کرد.
امروز پاساژها، بانک ها و شرکت های لبنانی به 
حالــت تعطیل در آمده و پرچم ســازمان های 
دولتی این کشور به حالت نیمه افراشته درآمدند.
از سوی دیگر، اولین سالگرد فاجعه انفجار بندر 
بیروت امروز در شرایطی در لبنان برگزار می شود 
کــه خانواده های قربانیان بر لزوم شناســایی و 

معرفی عامالن وقوع این انفجار تأکید دارند.
انفجار سال گذشته بندر بیروت ۲۱۸ کشته و 

بیش از شش هزار زخمی بر جای گذاشت و در 
انباری رخ داد کــه ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم 
به مدت شــش سال در آن بدون هرگونه اقدام 
حفاظتی و ایمنی الزم نگهداری می شد و باعث 
شد تا بسیاری از ساختمان های اطراف این بندر 
نیز به طور کامل ویران شود؛ به گفته استاندار 
بیروت ایــن انفجار بیــش از ۱۰ میلیارد دالر 
خسارت به بار بیاورد. رئیس جمهور لبنان دیروز 
در نطقی تلویزیونی به مناسبت اولین سالگرد 
انفجار مهیب بیروت خطاب به ملت لبنان گفت 
که خون های ریخته شــده هدر نخواهد رفت و 
متعهد شد که حقیقت ماجرا روشن و مسئوالن 

این فاجعه به طور عادالنه مجازات شوند.
میشــل عون گفت: از صمیم قلب به پایتخت 
محبوب مان بیروت می گویم که حقیقت روشن 
خواهد شد و هر گناهکاری سزای عمل خود را 

خواهد دید و بیروت بار دیگر بلند خواهد شد.
وی تأکید کرد کــه با همکاری نجیب میقاتی 
نخســت وزیر مکلف و بر اساس الزامات قانون 
اساســی، تمامی تالش خود را برای رفع موانع 
موجود در برابر تشکیل دولت نجات بخش به کار 
می گیرد؛ دولتی که با تجربیات، شایستگی ها و 
پاکی اعضای خود قادر است اصالحات مطلوب 
را انجــام دهد. حزب اهلل لبنان هــم دیروز به 

مناسبت سالگرد انفجار مهیب در بندر بیروت 
)۴ اوت ۲۰۲۰( پایتخــت این کشــور با صدور 
بیانیه ای خواستار کشف حقایق و نیز محاکمه 
عامالن حادثه به دور از هرگونه ســوء استفاده 
سیاسی شد. حزب اهلل لبنان از دستگاه قضایی 
این کشور خواسته تا »این مساله بزرگ ملی« را 
با جدیت و مسئولیت پذیری و به دور از فشارها 
و منافع )گروه ها( پیگیری کند و حقایق را برای 
افکارعمومی لبنان و جهان روشــن سازد و مانع 
ســوء اســتفاده های داخلی و خارجی و اتهام 

زدن ها و تحریف حقایق شود.
از همان ابتدای وقوع انفجار مهیب بندر بیروت، 
انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل 
آن در لبنان نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران 
و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل 

آن را مقصر انفجار این بندر اعالم کردند.
به دنبال این انفجار شماری از مقام های لبنانی از 
جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری 
دیگر از مسئوالن مرتبط که متهم به قصور در 
این فاجعه محسوب می شدند، بازداشت شدند 
که همگی از جریان ۱۴ مــارس لبنان بودند، 
همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده 
رســیدگی به این پرونده بــرای ناخدا و مالک 
کشتی »رسوس« مولداوی که اعالم شده چند 

ســال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به 
بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده اند، به 
عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت 

صادر شد.
اولین سالگرد انفجار بندر بیروت در حالی برگزار 
می شــود که دور اول رایزنی ها برای تشــکیل 
کابینه جدید لبنان به ریاست »نجیب میقاتی« 
پس از ناکامی ۹ ماهه »سعد حریری« در جریان 

است.
پیش بینی می شــود کــه دور دوم رایزنی های 
میقاتی از دوشنبه آینده با بحث داغ چگونگی 
تقسیم پست های وزارتی آغاز شود و هریک از 
گروههای سیاسی با گذر از ابراز خوشبینی های 
کلی درباره تشــکیل دولت، خواسته های خود 

درباره چگونگی تقسیم این پست ها را آغاز کنند 
و از این رو، به نظر می رســد که دوره دشواری 

سیاسی دیگری پیش روی لبنان باشد.
یکی از نتایج انفجار مهیب بندر بیروت، استعفای 
»حسان دیاب« نخست وزیر ملی گرای لبنان بود 
که با فشار جریان وابسته ۱۴ مارس و کشورهای 
آمریکا، فرانسه و عربستان یک هفته پس از این 
انفجار رقم خــورد؛ اقدامی که از همان زمان اما 
و اگرهای فراوانی را به همراه داشــت، چرا که 
وی هیچگونه تقصیری در این پرونده نداشت. از 
همان زمان و با مشخص شدن برخی دست های 
پیدا و ناپیدای جریان های لبنانی و خارجی در 
انفجار بندر بیروت، با فشارهای داخلی و خارجی 

این پرونده وارد مسیر سیاست زدگی شد.

سالگرد انفجار مرگبار بندر بیروت

 ظریف از انتشار کتاب راز سربه مهر خبر داد
مجموعه ۶جلدی کتاب »راز ســر به مهر« به نویسندگی محمد جواد ظریف 

،علی اکبر صالحی، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی منتشر شد.
»محمدجــواد ظریف« وزیــر امور خارجه جمهوری اســالمی ایــران دیروز 
)چهارشنبه( در صفحه اینســتاگرامش از انتشار کتاب »راز سر به مهر« خبر 
داد. وی در این باره نوشــت: »سالم دوســتان، راز سر به مهر توسط مؤسسه 
اطالعات منتشر شد.در بیش از سه هزار صفحه در ۶ جلد، روایتی قابل انتشار 
از مذاکراتی که منتهی به برجام شد را تقدیم ملت دالور ایران کرده ایم. همراه 

با برخی از متون و اسناد مذاکراتی.«
 در مقدمه معرفی این کتاب که توســط انتشــارات موسسه  اطالعات منتشر 
شــده ، آمده است : مجموعه »راز ســر به مهر « گزارشی  توصیفی و مستند 
درباره روند یکی از مهم ترین پرونده های تاریخ ایران  اســت که می کوشــد  
قرائت ایرانی از برهه ای مهم در سرنوشــت معاصر را به تصویر بکشــد . انگیزه 
تدوین این  مجموعه حاصل ارزیابی روایت ها و گزارش هایی بود که طرف های 
مقابل» بیشــتر آمریکایی ها« به نشر و ترویج آن طی  دو دهه اخیر مبادرت 
کردنــد ، آنها تالش داشــتند اذهان را بســازند و تاریــخ را آنگونه که خود 
می خواهند گزارش کنند.گردآوری این کتاب توســط سید علی موجانی انجام 

شده است .
عناوین شــش کتاب مجموعه  راز ســر به مهر که گزارشــی ایرانی  از روند 
مذاکرات هســته ای  و برجام اســت به ترتیب عبارتند از کتاب اول  » توافق 
موقت ژنو«، کتاب دوم» از توافق موقت تا اتاق نگارش« کتاب ســوم» جدال 
بر ســر متن «کتاب چهارم» فصل سرد و سخت مذاکرات «کتاب پنجم «تولد 

برجام« و در آخر   کتاب پنجم به اضافه یک »پیوست ها« است .
به گزارش ایســنا ، ظریف روز یکشــنبه نیز در آخرین جلســه هیات دولت 
دوازدهــم در جمع خبرنگاران نیز گفته بود: انشــاءاهلل تا آخر هفته موسســه 
اطالعات تاریخچه برجام را در شــش جلد منتشر خواهد کرد و آن وقت مردم 

خواهند دید که خدمتگزاران و فداییان شان در برجام چه کردند.
بیســت و دومین و آخرین گزارش ســه  ماهه وزارت امور خارجه در خصوص 
برجام شــامل آخرین وضعیت مذاکرات جاری )مذاکرات وین( ۲۱ تیر ماه به 

مجلس شورای اسالمی ارائه شد. 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در تاریــخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ و در 
ششمین ســالگرد تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد 
طــی نامه ای به دبیرکل این ســازمان، جمع بنــدی از مجموع بدعهدی های 
طرف های غربی را به عنوان ســند در دبیرخانه ملل متحد ثبت کرد. این نامه 
به همراه اســناد ۶ ســال بدعهدی غرب در اجرای برجام، که پیش از این در 
مناســبت های مختلف از طرف وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران به رشته 
تحریر درآمده، با مقدمه وی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است.

این مجموعه تالیف شــده توســط محمدجواد ظریف بالــغ بر ۲۰۰ صفحه از 
ســوی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی به زیور طبع آراسته شده و نسخه 
دیجیتالی آن در دســترس عموم قرار گرفته و بر اساس اعالم مرکز مطالعات 
سیاســی و بین المللی، نســخه چاپی کتاب  نیز در بازار نشــر قابل دسترسی 

خواهد بود.

ویژه

شیوع دوباره ویروس کرونا در ووهان
مقامات چین روز چهارشنبه در یک جلســه مطبوعاتی اعالم کردند که آخرین 
خوشه عفونت های کووید ۱۹ در شهر ووهان مرکز استان هوبی چین، با نوع بسیار 
مسری دلتا مرتبط است، از سوی دیگر محدودیت های ورود به مرزهای چین به 

دنبال افزایش موارد ابتال به کرونا افزایش یافته است.
به گزارش تلویزیون چین،  ووهان روز دوشــنبه ۷ مورد مثبت ابتال به کرونا را در 
بین کارگران مهاجر گزارش داد توالی ژنوم ۲ مورد از ۷ مورد به پایان رســیده و 
شباهت زیادی با موارد نوع دلتا که اخیراً در استان جیانگ سو در شرق چین پیدا 
شده است نشان داد. از ۳۱ ژوئیه، استان هوبی ۱۵ مورد عفونت محلی کووید-۱۹ 

را ثبت کرده است که ۱۲ مورد آنها در مرکز شهر ووهان یافت شده است.
در یک نشســت خبری دیگر در روز سه شــنبه، دولت هوبی گزارش داد که بر 
اساس تحقیقات اپیدمیولوژیک و نتایج توالی ژن، موارد مثبت موجود در منطقه، 
همه به عفونت های استان جیانگ سو مرتبط است. بعد از یک سال که ووهان از 
شیوع کرونا پاک بود دوشنبه قبل یک مورد محلی را گزارش کرد به دنبال شیوع 
مجدد این ویروس، این شــهر چینی روز سه شنبه آزمایش کرونا تمام ساکنانش 
را آغاز کرد. در حالی که کشــور چین تا ماه گذشته میالدی تقریبا از کرونا پاک 
شــده بود، موج جدیدی از شــیوع این ویروس در روزهای گذشته این کشور را 
فرا گرفته اســت به طوری که مقامات بهداشتی پکن اعالم کردند در شبانه روز 
گذشته ۹۶ مود جدید از این عفونت ها را ثبت کرده اند که ۷۱ مورد آنها محلی و 
۲۶ مورد هم وارداتی هســتند. عالوه بر این، ۲۷ مورد جدید بدون عالمت هم در 
شبانه روز گذشته در چین ثبت شده است در حالی که ۴۸۵ بیمار بدون عالمت 
همچنان تحت نظر پزشک هستند. ثبت این تعداد، موارد تایید شده ابتال به کرونا 
در ســرزمین اصلی چین را به ۹۳ هزار و ۲۸۹ نفر می رساند و تعداد کشته ها نیز 
بدون تغییر در رقم ۴ هزار و ۶۳۶ تن باقی مانده است. شیوع موج جدید کرونا در 
چین در حالی است که این کشور در حال بررسی این موضوع می باشد که آیا الزم 
است به افراد مسن، بیماران مبتال به بیماری های زمینه ای یا افرادی که در مشاغل 
پرخطر هستند ســومین ُدز واکسن کرونا تزریق شــود یا نه. بر اساس آمارهای 

رسمی افزون بر ۱.۶ میلیارد ُدز واکسن کرونا تا کنون در چین تزریق شده است.

رزمایش بزرگ دریایی آمریکا
نیروی دریایی آمریکا بزرگترین رزمایش دریایی خود تحت عنوان LSE۲۰۲۱ که 
طی دو هفته قرار اســت از دریای سیاه تا دریای چین جنوبی ادامه داشته باشد را 
آغاز کرد. تارنمای خبری »دویدز« )DVIDS( متعلق به پنتاگون با انتشــار این 
خبر افزود: این رزمایش در ۱۷ منطقه زمانی  وبا حضور مجموعه ای از »فرماندهی 
نیروهــای ناوگان دریایی آمریکا«، »ناوگان اقیانوس آرام آمریکا« و »ناوگان نیروی 
دریایی اروپایی آمریکا« در رزمایشــی به نــام »رزمایش در ابعاد بزرگ – ۲۰۲۱« 
را آغــاز کرد. بنابراین گزارش این رزمایــش که بزرگترین عملیات دریایی آمریکا 
بعد از دوران جنگ ســرد به شــمار می رود پنتاگون تالش دارد تا قدرت نظامی و 
نیرویی دریایی خود را نشــان دهد از روز سه شنبه آغاز و انتظار می رود تا ۱۶ ماه 
اوت در ۱۷ منطقــه زمانی صورت گیرد. ایــن تارنمای خبری متعلق به پنتاگون 
افزود: این رزمایش در گســتره ای از دریای سیاه، دریای مدیترانه تا دریای  چین 
جنوبی و دریای چینی شرقی است. بنابراین گزارش »کریستوفر گردی«  فرمانده،   
»فرماندهی ناوگان دریایی آمریکا« درباره این رزمایش گفت که این رزمایش چیزی 
فراتر از یک آموزش اســت بوده و در حقیقت به کار گرفتن تمامی توان و داشته ها 
نیروی دریایی در تقابل با  چالش های پیش رو و برقراری یک هماهنگی سراسری 
بین تمامی این قوا در ســه مرکز فرماندهی  است. این گزارش حاکی است دراین 
رزمایش هرچند بیشترین تمرکز بر ۱۱ فروند ناو هواپیمابر که از دو نوع »نمیتز« 
)Nimitz-class( و »فورد« )Ford-class ( می باشد، ۹ فروند ناو تهاجمی آبی 
خاکی  نیروی دریایی که توانایی حمل بالگرد و جنگنده اف-۳۵ را دارند آنها را در 
این رزمایش همراهی خواهند کرد، عالوه بر آن ۳۶ فروند کشــتی حضور خواهند 
داشــت، درهمین حال تنها افراد نظامی دراین رزمایش نخواهند بود بلکه  پرسنل 
عادی نیروی دریایی نیز دراین رزمایش به کار گرفته شــده اند، درمجموع شش 
فرماندهی نیروی دریایی و پنج ناوگان نیرویی دریایی دراین رزمایش حضور دارند.

شلیک ۳ موشک از لبنان به اراضی اشغالی
الجزیره: منابع از حمله موشــکی از خاک لبنان به ســه شــهرک در منطقه 
الجلیل در اراضی اشغالی خبر دادند. در پی این حمله ارتش رژیم صهیونیستی 
بخش هایی از جنوب لبنان را در چند نوبت هدف حمله موشکی و توپخانه ای 

قرار داد.

بازداشت خبرنگار الجزیره در قاهره
الجزیره: »ربیع الشــیخ«، یکی از خبرنــگاران مصری که بــرای گذراندن 
تعطیــالت کوتاهی با خانواده اش از دوحه به قاهره ســفر کرده بود، به محض 
ورود به فرودگاه بین المللی قاهره توســط نیروهای امنیتی مصر بازداشت شد. 
دادســتانی امنیتی مصر در حکمی الشــیخ را که در شبکه ماهواره ای الجزیره 
کار می کنــد، به انتشــار خبرهای »دروغین« متهــم و او را به ۱۵ روز حبس 

محکوم کرد.

رویداد

استراتژیک

کوتاه از جهان


