
نخست وزیر اسرائیل: 
اطالعات جدیدی درباره فعالیت 

هسته ای ایران به اروپا دادیم 
یائیر الپید، نخســت وزیر اســرائیل با اشاره به 
تالش های این کشور برای ممانعت از احیای برجام 
گفت که تل آویو اطالعات جدیــدی در خصوص 
فعالیت های هسته ای ایران در تعدادی از سایت ها 
به کشورهای اروپایی داده است. وی افزود: اسرائیل 
کمپینی سیاسی برای توقف توافق هسته ای و مقابله 
با رفع تحریم های ایران در پیش گرفته است و دالیلی 
داریم که نشــان می دهد تالش های ما موفق بوده 
است. هنوز زود است که بگوییم آیا در متوقف کردن 
توافق هسته ای موفق بوده ایم یا نه اما اسرائیل برای 

هر تهدید یا سناریویی آماده است.
    

انتقاد روسیه از بیانیه تروئیکای 
اروپایی علیه ایران

نماینده روســیه در مذاکرات وین از بیانیه اخیر 
تروئیکای اروپا درباره مذاکرات احیای برجام انتقاد 
کرد. میخائیل اولیانوف در توئیتی نوشــت: »)این 
اقدام سه کشــور اروپایی( واقعا خیلی بی موقع بود. 
درست در زمان حساس مذاکرات وین و در آستانه 
نشســت شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی.« فرانســه، آلمان و انگلیس)تروئیکای اروپا( 
روز شنبه در بیانیه ای از خواسته ایران در مذاکرات 
احیای توافق هســته ای مبنی بر ایــن که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تحقیقاتــش درباره ذرات 
اورانیوم یافت شده در سه سایت هسته ای را به پایان 
برســاند، ابراز نارضایتی کرده و مدعی شدند، این 

خواسته مذاکرات را به خطر می اندازد.
    

پمپئو: 
بایدن برای رئیس جمهور ایران 

روادید صادر نکند
مایک پمپئو، وزیر امورخارجه پیشین آمریکا که 
همواره مواضعی به شــدت ضد ایرانی داشته است 
با انتشار پیامی در حســاب کاربری خود در توئیتر 
نوشت: ایران در حال تالش برای کشتن آمریکایی ها 
در خاک آمریکاست و به تازگی نیز از حمله علیه یک 
مخالف ایرانی در نیویورک حمایت کرده است. وی 
ادامه داد: رئیس جمهور بایدن می بایست از صدور 
روادید برای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران 
برای سفر به نیویورک خودداری کند. رئیس جمهور 
ایران قرار اســت برای شــرکت در نشست ساالنه 

مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند.
    

ضرب االجل به مدیران »خارج دوست«
اســتاندار بوشــهر بــرای مدیرانی کــه خود 
و فرزندانشــان اقامت خــارج از کشــور را دارند، 
ضرب االجل تعیین کرده است. به گزارش ایرنا احمد 
محمدی زاده گفت: بر این اســاس به مدیرانی که 
خود و یا فرزندان آنها اقامت خارج از کشــور دارند 
۲ ماه فرصت داده می شود تا نســبت به برگشت یا 
لغو تابعیت خود اقدام کنند. وی افزود: بدون تردید 
مدیران دارای تابعیت غیر از ایران که در این مدت 
اقدام الزم را انجام ندهند باید با مسئولیت مدیریتی 

خداحافظی کنند. 
    

مقتدی صدر: 
هرگونه تعرض به زائران ایرانی، 

ممنوع، زشت و حرام است
مقتدی صدر با انتشــار بیانیه ای تأکید کرد که 
هرگونه تعــرض به زائــران غیرعراقی به خصوص 
»برادران ایرانی« به هر نحوی که باشــد، ممنوع و 
زشــت و حرام اســت. صدر همچنین شرط هایی 
را برای مشــارکت هوادارانش در مراســم اربعین 
تعیین کرد که شــامل خودداری از حمل هرگونه 
پرچم یا شعار گروه های حزبی و نظامی و خودداری 
از به دست گرفتن تصاویر هیچ کسی حتی شهدا و 
خودداری از به تن کردن کفن یا هر لباسی که آنان 
را از دیگر زائران متمایز کند و نیز خودداری از شعار 

دادن به چیزی جز یاد امام حسین)ع( می شود.
    

فرمانده قرارگاه اربعین سامرا  و   بلد:
زائران اربعین در سامرا شبیه نظامیان 

لباس نپوشند
امین شریعتی، فرمانده قرارگاه اربعین سامرا و 
بلد گفت: زائران سفر خود را کوتاه کنند و حداکثر 
هم یک  وعده در ســامرا حضور داشــته باشــند. 
همچنین با توجه به حساسیت در سامرا، آقایان از 
پوشیدن لباس نظامی برای سفر اربعین بپرهیزند 
تا دچار مشکل نشــوند. به گزارش فارس، سامرا در 
آستانه اربعین حســینی میزبان میلیون ها عاشق 
سیدالشــهدا علیه السالم اســت و جمعی از زائران 
اربعین بعد از تشــرف به کربال یا قبل از آن به سامرا 

مشرف می شوند. 
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خبرگزاری فرانســه دیــروز در 
گزارشی به سکوت و بی تفاوتی ایران 
نسبت به درگذشــت ملکه انگلستان 
علی رغم گذشت ســه روز از مرگ او 
پرداخت و نوشــت: »دولــت تهران 
تاکنون از اظهارنظر رســمی در مورد 
مرگ ملکه الیزابت دوم اجتناب کرده 

است.«
کیهان به مدیرمسئولی حسین 
شریعتمداری هم در واکنش به بازتاب 
مرگ ملکــه در برخی رســانه های 
ایران، به طعنه نوشت: »رسانه های 
اصالح طلب در غم فقدان ملکه یک 
کشور جنایتکار جامه درانی کردند.« 
در لبنان اما نجیب میقاتی، رسما 
بابت درگذشت ملکه 96 ساله انگلستان 
ســه روز عزای عمومی اعالم کرد و در 
واقع لبنان اکنون در سوگ ملکه است؛ 

در عین حال اما خرسند از هبه ایران!
اینکــه تلویزیــون ایــران خبر 
درگذشــت الیزابــت دوم را بــا تیتر 
»ملکه انگلیس ُمرد« منتشر می کند 
و در لبنان برایش عزای عمومی اعالم 
می شود نشان از افتراق و شکاف عمیق 

میان دولت ایــران و لبنان در کنش و 
واکنش های سیاســی و اختالف در 
قرائت رویدادهای بین المللی اســت. 
این اختالف اما مانع از آن نشــده که 
ایران هوای پر کردن جالی خالی بزرگ 

سوخت در لبنان را از سر به در کند!
تابستان پارسال وقتی کشتی های 
حامل ســوخت ایران به بنادر سوریه 
رسیدند و محموله های سوخت از آنجا 
با کامیون وارد لبنان شدند، سیدحسن 
نصراهلل فاتحانه اعالم کرد: »کشــتی 
حامل سوخت از ایران رســید. آن را 
ارزان تر از قیمت خرید می  فروشــیم. 
این تخفیف را هدیه جمهوری اسالمی 
و حزب اهلل می دانیم. کشتی های بعدی 
نیز از مبدا ایران در راه هستند و سوخت 
خود را در بنادر سوریه تخلیه خواهند 

کرد.«
دولت لبنان اما بــه این هدیه روی 
تُرش کــرد؛ وزیر انرژی لبنــان آن را 
اقدامی غیرقانونی، بدون مجوز و دور 
زدن دولت عنوان کــرد. جریان های 
سیاســی رقیــب نیــز آن را خیانت 
خواندند. سعد الحریری، رئیس جریان 
المســتقبل لبنان گفت: »حزب اهلل 
می داند که بحران سوخت لبنان ناشی 

از قاچاق عامدانه ]به ســوریه[ برای 
خدمت به نظام سوریه است. مؤثرترین 
حالت آن است به جای منت گذاشتن 
بر سر لبنانی ها با دریافت مازوت ایران، 

قاچاق متوقف شود.«
او همچنین بــر این موضوع تاکید 
کرد که گرفتن سوخت از ایران خطر 
تحریم را برای لبنان به همراه خواهد 
داشت. او در نهایت تصریح کرده بود که 
حزب اهلل نمی تواند لبنان را به دســت 

»سلطه ایران« بسپارد. 
همچنان که منازعات داخلی لبنان 

ادامه داشت، بحران انرژی و سوخت رو 
به فزونی گذاشت. آمریکا چندین نوبت 
به بیروت وعده داد که این بحران را از 
طریق اردن برای لبنان حل خواهد کرد 

اما چنین نشد. 

 دیپلماسی »هبه«!
اکنون آنچه که نبود ســوخت بر 
ســر لبنان آورده از تاریکی مطلق تا 
تعطیلی های گسترده و حتی کمبود 
دارو؛ این کشــور را به چنان وضعیتی 
کشانده که فقط تشنه سوخت است. 
در تمام یک سال گذشته ایران مشتاق 
تحویل ســوخت به لبنان بود. بیروت 
اما هراســان از تحریم ها دست رد به 
این سخاوتمندی می زد. در نهایت اما 
دست اندرکاران راهکار »هبه« را برای 
دور زدن تحریم پیدا کردند تا باالخره 
توانستند این »بله« کرشــمه وار را از 

میقاتی بگیرند!
ابتدای هفته ولید فیاض، وزیر انرژی 
و آب لبنان پس از دیدار با مجتبی امانی، 
سفیر ایران در بیروت گفت که کشورش 
از هبه ایران برای تامین سوخت مورد 
نیاز نیروگاه های برق لبنان که با ابتکار 
عمل پیشــنهادی دبیرکل حزب اهلل 

مطرح شــد، اســتقبال می کند.  او 
همچنین به شبکه »المیادین« تاکید 
کرد که در نتیجه این هبه هیچ تحریم 
یا مجازاتی برای لبنان در کار نخواهد 

بود، زیرا رایگان است. 
حال مقرر شــده کــه یک هیأت 
لبنانی برای گفت وگو درباره چند و 
چون و چگونگی این هبه به ایران سفر 
کنند. االخبار هفته گذشــته نوشت 
میقاتی شرط گذاشته که »این هیأت 
می بایست تضمین هایی بدهد مبنی 
بر اینکه این کمــک، هزینه ای برای 
لبنــان از جمله در بخــش عملیات 
مبادله نفت و ســوخت ایران مترتب 
نکند، و می بایست به دنبال دریافت 
کمک بزرگی باشــد که بتواند برای 
مدتــی طوالنی، امــکان تولید پنج 
ساعت برق مورد نیاز روزانه را فراهم 

کند.«
مجتبی امانی، ســفیر ایــران در 
لبنان هم ضمن اعــالم آمادگی ایران 
برای تامین ســوخت لبنان، ساخت 
نیروگاه های جدید و بازسازی شبکه 
برق موجود لبنان، تاکیــد کرده که 
»همه لبنانی ها از کمک های سوخت 

ایران بهره مند می شوند.«

 باز هم ولخرجی سیاست
 از جیب اقتصاد

به نظر می رســد ایران قصد دارد 
همان سیاســتی که در قبــال عراق، 
سوریه و موارد مشــابه اعمال کرده را 
درباره لبنان نیز پیاده کند؛ سیاســت 
پرکردن حفره سوخت! حتی اگر یک 
آبان خونین را بــه دلیل افزایش بهای 
سوخت پشــت سر گذاشــته باشد و 
حتی اگر فاصله  دولــت لبنان با آن به 
قدری باشــد که برخالفش به سوگ 

ملکه بنشیند!
در این میان مشــخص نیست این 
نقل و انتقال سوخت، در شرایطی که 
ایران خود با گرفتاری های بسیار دست 
و پنجه نرم می کند، چگونه خواهد بود. 
سال گذشته حســن نصراهلل درباره 
هزاران تن ســوختی که از ایران وارد 
لبنان شد، گفت که پول این سوخت 
قبال توســط تجار لبنانــی پرداخت 

شده است.
آن زمان علی بیگدلی، کارشناس 
و تحلیلگر بین الملل در ایــن باره به 
خبرگزاری آناتولی گفت: »دولت ایران 
از اول انقالب هم دنبال این روش بود 
که االن متاسفانه حمایت های مالی به 
کشورهایی نظیر یمن هم کشیده شده 

و هزینه بسیار زیادی را به اقتصاد ایران 
تحمیل کرده است.«

درباره پول سوخت ایران پارسال 
حرف و ســخن های پراکنــده ای با 
گمانه زنی  اینکه تجار لبنانی پرداخت  
کرده انــد یا لبنان دالر نداشــته و لیر 
پرداخت کرده منتشــر شد؛ هرچند 
که هیچ شــفافیتی صورت نگرفت؛ 
حاال اما ســخن از هبه است؛ خبری 
که سفیر ایران در لبنان نیز آن را اعالم 

کرده است. 
اینکه در پشت پرده چه می گذرد و 
آیا واقعا سوخت ایران هبه خواهد شد یا 
نه را کسی نمی داند، اما آنچه مشخص 
است ولخرجی دوباره سیاست از کیسه 
اقتصاد است؛ آن هم اقتصادی نحیف 
و نزار که حتی اگر هبــه ای هم در کار 
نباشد و این صرفا اسم رمزی باشد برای 
دور زدن تحریم ها، اقتصاد ایران باز هم 
دستخوش مفاســدی خواهد شد که 
از محل این گونه معامالت غیرشفاف 

متوجه اش می شود.
محاســبات و رفتارهای سیاسی 
اما این فشــار را به اقتصــاد تحمیل 
می کند، به ویژه که در ماجرای لبنان 
پای اسرائیل نیز در میان است. روزنامه 
اسرائیلی جروزالم پست چندی پیش 
نوشــته بود که واردات موفق سوخت 
توســط حزب اهلل از ایران تغییر عمده 

قواعد بازی به نفع حزب اهلل است. 
موضوع اصلــی دربــاره اینگونه 
سیاســت ها اما این اســت که تجربه 
نشــان داده ولخرجی های سیاست از 
اقتصاد، عمدتا هدررفت پول و سرمایه 
بوده و نفع سیاســی را هم آنگونه که 
باید حاصل نکرده اســت؛ مانند آنچه 
که این روزها در جریــان راهپیمایی 
اربعین پیداســت؛ میلیاردها هزینه 
برای نمایش اقتدار سیاســی در سایه 
رویــدادی مذهبی که دســت آخر با 
بی تدبیری های سیاســی و اقتصادی 
حیف و میل شــدند و از آن اقتدار هم 

اثری نشان ندادند.
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محبوبه  ولی

روی موج کوتاه

اینکه در پشت پرده چه 
می گذرد و آیا واقعا سوخت 

ایران هبه خواهد شد یا نه 
را کسی نمی داند، اما آنچه 

مشخص است ولخرجی 
دوباره سیاست از کیسه 

اقتصاد است؛ آن هم 
اقتصادی نحیف و نزار!

در تمام یک سال گذشته 
ایران مشتاق تحویل سوخت 

به لبنان بود. بیروت اما 
هراسان از تحریم ها دست رد 

به این سخاوتمندی می زد. 
در نهایت اما دست اندرکاران 

راهکار »هبه« را برای دور 
زدن تحریم پیدا کردند تا 

 باالخره توانستند این 
 »بله« کرشمه وار را
 از میقاتی بگیرند!

فعال سیاسی اصالح طلب گفت: برخی مسئوالن از چنان 
امکاناتی برخوردارند که بدون هرگونه نگرانی اقدام به خرید ملک 

در کشورهای خارجی می کنند.
به گزارش عصرما، جالل جاللــی زاده در امتداد موج اخیر 
واکنش ها به خارج نشینی فرزندان مقامات افزود: اگر معامالت 
مسئوالن و افرادی که خود را والیی معرفی می کنند، آمار گرفته 

شود که چه میزان از این خرید و فروش امالک را در خارج کشور 
انجام می دهند، چه میزان برای فرزندان و همسرانشان ملک و 
زمین در خارج کشور خریداری می کنند و نیز خودشان تا چه 
میزان در کشورهای خارجی دارایی دارند، آن گاه مشخص خواهد 

شد که این افراد تا چه میزان در شعارهایشان صداقت دارند.
این عضو ارشد حزب اتحاد ملت اضافه کرد: ظاهراً برخی از 
این مسئوالن به میزانی پشــتوانه دارند و حمایت می شوند که 
در عمل برایشان این رســوایی ها فاقد ارزش و اهمیت است و 
به این که افکار عمومی چه داوری نسبت به آن ها داشته باشد، 

اهمیت نمی دهند.

وی بیــان کرد: برخی از این مســئوالن هــم ظاهراً چنان 
آینده نگرند که برایشان صرفاً این مسئله مهم است که فرزندانشان 
در محیطــی امن و در آرامــش و رفاه زندگی کننــد و به هیچ 

موضوعی جز این توجه نمی کنند.
جاللی زاده افزود: اگر این افراد به صراحت اعالم می کردند 
که برفرض برقراری ارتباط با کشــورهای جهان هیچ اشکال 
شــرعی و اخالقی ندارد، افکار عمومی نیز امروز داوری منفی 
نسبت به چنین اتفاق هایی درمورد فرزندان مسئوالن نداشت 
اما وقتی همواره شاهدیم که این مسئوالن خود را ضد غرب جا 
می زنند اما فرزندانشان تابعیت امریکایی و کانادایی دارند و در 

این کشورها وضع حمل می کنند، افکار عمومی واکنش منفی 
نشان می دهد.

جاللی زاده در پایان گفت: این مسئله که فرزندان این افراد و 
مسئوالن وابسته به نظام حاضر نیستند در این مملکت زندگی 
کنند، توهین به همه کسانی است که در جبهه ها شهید شدند. 
جز ابراز تاسف چه می توان گفت وقتی می بینیم گروهی از جوانان 
برای حفظ این مرز و بوم در جبهه ها جنگیدند، جان دادند و هنوز 
هم بعضاً پیکرشان به کشور بازنگشــته اما فرزندان کسانی که 
به خاطر خون همین شهدا به نان و نوا رسیدند، حتی حاضر به 

تحصیل و کار در این کشور نیستند!

فعال سیاسی اصالح طلب:

مسئوالن اقدام به خرید ملک در کشورهای خارجی می کنند

خبر

کارشناس حقوق بین الملل گفت: کشور های اروپایی در این 
بیانیه عماًل ایران را مقصر بن بســت مذاکرات معرفی کرده اند، 
نسبت به انگیزه های واقعی و »ُحســن نیت« ایران تشکیک 
کرده اند و با لحنی تهدیدآمیز مدعی شده اند با شرکای بین المللی 
خود مشورت خواهند کرد تا ببینند بهترین راه برای مواجهه با 
اقدامات ایران و عدم همکاری او در حوزه عدم اشاعه و پیمان ان. 

پی. تی کدام است!
رضا نصری در گفت وگو با فرارو در ارزیابی خود از محتوای 
بیانیه جدید تروئیکای اروپایی با تاکید بر این که محتوای بیانیه به 
شدت تند است، افزود: در این بیانیه، گره مذاکرات عمالً اختالفات 
پادمانی میان ایران و آژانس عنوان شده است و به این نکته جدید 
نیز اشاره شــده که توافق احیای برجام قرار نیســت ایران را از 

»تعهدات حقوقی« خود در قبال آژانس خالص سازد. در واقع، 
در این بیانیه روایتی که قرار است بر مبنای آن فشار های جدید 

علیه ایران سامان دهی و اِعمال شود تشریح شده است.
وی ادامه داد: پیام این بیانیه این است که در صورت شکست 
مذاکرات بناست ایران تنها »مقصر شکست« معرفی شود و از این 
رو متعاقباً فشار های چندجانبه علیه آن برقرار گردد. طبق مفاد 
بیانیه، تقصیر ایران نیز صرفاً عدم همکاری برای احیای برجامی 
نخواهد بود، بلکه ایران متهم به نقض پیمان ان. پی. تی و خدشه در 
رژیم عدم اشاعه - که مصداقی از تهدید علیه صلح و امنیت جهانی 
است - خواهد شد و فشار های نیز بر همین اساس - احیاناً از طریق 

شورای امنیت - علیه آن ساماندهی خواهد شد.
این کارشناس حقوق بین الملل در پاسخ به این پرسش که 

این بیانیه چرا در مقطع کنونی منتشر شده و آیا ارتباطی به ناامید 
شدن غرب از به نتیجه رســیدن مذاکرات دارد، اظهار داشت: 
این بیانیه در مقطع فعلی چند کارکــرد دارد. اول اینکه گامی 
است در جهت غالب کردن روایت غرب از شکست مذاکرات در 
افکار عمومی و مقصر جلوه دادن ایران به منظور تسهیل راه برای 
فشار های بعدی؛ دوم اینکه وسیله ایست تا غرب مسیری را که 
قرار است در صورت شکست مذاکرات بپیماید برای ایران ترسیم 
نماید تا موضع ایران را احیاناً تحت فشار و این تهدید های ضمنی 
و صریح نرم تر سازد؛ و سوم اینکه این بیانیه احتماالً جایگزین 
قطعنامه ایســت که پیش بینی می شد در شــورای حکام به 
تصویب برسد. یعنی - علیرغم لحن تند و تهدید ها - یک کارکرد 

تعدیل کننده نیز دارد.

نصری در بخش دیگری از گفته های خود با تاکید بر این که 
به نظر می رسد بیانیه تروئیکای اروپایی به جای قطعنامه صادر 
شده، ادامه داد: به نظر می رسد به جای اینکه شورای حکام در 
یک قطعنامه جدید دست به اقدامات قهریه - مانند ارجاع ایران 
به شورای امنیت بزند - کشور های غربی احتماالً ترجیح داده اند 
از طریق صدور یک بیانیه شدید اللحن هم ایران را تهدید کرده 
باشند و هم گام عملی غیرقابل برگشتی - که قطعاً مذاکرات را به 

شکست خواهد کشاند - بر نداشته باشند. 

کارشناس حقوق بین الملل:

هدف اصلی بیانیه تروئیکای اروپایی تعدیل مواضع ایران است

خبر

هیأت لبنانی برای بررسی پیشنهاد سوخت رایگان به تهران می آید؛

بیروت در سوگ »ملکه« و خرسند از »هبه« ایران


