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حزب اهلل لبنان:
عربستان خانه اسکناس طرح های آمریکا و اسرائیل است

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی عربستان را تأمین کننده مالی 
تمامی طرح های آمریکاییـ  صهیونیستی دانست.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری العهد، نعیم قاسم، معاون 
دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی عنوان داشت که عربستان سعودی 

"خانه اسکناس" طرح های آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
وی افزود، عربستان بهای جرایم خود را از جیب فقیران، مستضعفین 
و ملت خود می پردازد و حاکمان آن، این کشور را به کشور شر تبدیل 
منطقه  در  موجود  و مشکالت  بحران ها  تمامی  پشت  کرده اند، چراکه 
اموال و ابزارهای عربستان است که در رکاب آمریکایی و اسرائیلی حرکت 

می کنند.
این مقام لبنانی در ادامه خاطرنشان کرد: آنها )نظام عربستان( نمونه 
نظام دیکتاتوری ظالم هستند که به دستور آمریکا و برای عادی سازی 
روابط با دشمن صهیونیستی و معامله قرن که فلسطینیان را از اراضی و 
آینده شان محروم می کند، انواع فشار و ظلم را انجام می دهند و تجاوز را 

قانونی و مشروع می کنند.

رجب طیب اردوغان:
جوالن سرزمینی سوری است نه اسرائیلی

رئیس جمهوری ترکیه با تأکید بر اینکه جوالن سرزمینی سوری است نه 
اسرائیلی، یادآور شد که موضوع فلسطین و قدس به مثابه یک زخم عمیق 

در منطقه است.
روز  اردوغان«  الیوم، »رجب طیب  روسیا  از  نقل  به  ایلنا  گزارش  به 
گذشته- شنبه طی سخنرانی در نشست مشورتی و ارزیابی حزب عدالت 
و توسعه تأکید کرد که منطقه خاور میانه به دلیل رفتارهای غیر قانونی و 
زیر پا گذاشتن ارزش  های اخالقی و انسانی توسط اسرائیل به بشکه  ای از 
باروت تبدیل شده است. اردوغان تأکید کرد که رژیم صهیونیستی همیشه 
نسبت به قدس هتک حرمت کرده و اراضی فلسطین را اشغال می  کند، 
اخیرا نیز اقدام به الحاق جوالن سوریه به سرزمین  های اشغالی کرده است.

وی با تأکید بر لزوم توقف سریع سیاست  های خطرناک رژیم صهیونیستی 
گفت که مشکالت بدون دستیابی به یک توافق فراگیر که متضمن حقوق 
و آزادی مردم فلسطین بوده و قدس شرقی را به عنوان پایتخت این کشور 

به رسمیت شناسد،  حل نخواهند شد.
رئیس جمهوری ترکیه تأکید کرد که کشورش همچنان به دفاع از قدس 

و برادران فلسطینی خود ادامه می  دهد حتی اگر در این راه تنها بماند.
اردوغان در ادامه افزود:  »بلندی  های جوالن متعلق به سوریه است 
رژیم  است.  اشغالگری  بر  رژیم  این  بنیان  و   اساس  که  اسرائیلی  نه 
صهیونیستی متأسفانه قدرت خود را از آمریکا برگرفته و با توسل به همین 

قدرت به اشغالگری ادامه می  دهد«.
رئیس جمهوری ترکیه یادآور شد که تاریخ قدس مملو از پیامدهای تلخ 

کسانی است که با دست های کثیفشان به این شهر حمله کردند.
وی در همین راستا تأکید کرد که به مصلحت هیچ کس نیست اجازه 

دهد تاریخ دوباره تکرار شود.

نیویورک تایمز فاش کرد؛
مخالفت اوباما برای نامزدی جو بایدن در انتخابات ۲۰۱۶

روزنامه آمریکایی فاش کرد که در سال ۲۰۱۶ رییس جمهوری پیشین 
ایاالت متحده با ورود معاون سابقش به رقابتهای انتخاباتی مخالفت کرده 

بود.
به گزارش ایلنا به نقل از هیل، روزنامه نیویورک تایمز امروز-یکشنبه- 
فاش کرد که »باراک اوباما« رییس جمهوری وقت آمریکا در سال ۲۰۱۶ با 
ورود »جو بایدن« معاون سابقش به رقابت های انتخاباتی مخالفت کرده 
بود. باتوجه به گزارش تایمز، اوباما در سال ۲۰۱۵ هفته ها تالش کرده 
تا بایدن را از ورود به رقابت های انتخاباتی و رقابت با هیالری کلینتون 
باور بوده که  این  اوباما در سال ۲۰۱۵ بر  منصرف کند. گفته می شود 
کلینتون به عنوان نماینده حزب دموکرات بیشترین شانس را برای پیروزی 

در مقابل جمهوری خواهان و در ادامه دونالد ترامپ دارد.

پسکوف: »اون« رهبری حرفه ای، آگاه و باتجربه است
شمالی  کره  رهبر  گفت:  روسیه  جمهوری  ریاست  دفتر  سخنگوی 

حرفه ای، آگاه و باتجربه است.
پسکوف  دیمیتری  اسپوتنیک،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز یکشنبه اعالم کرد: کیم 
جونگ اون رهبر کره شمالی در مذاکرات خود با والدیمیر پوتین رئیس 
جمهوری روسیه ثابت کرد که فردی حرفه ای و یک رئیس دولت آموزش 
دیده است. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص 
گفت: صادقانه بگویم رهبر کره شمالی ثابت کرد که یک فرد بسیار حرفه 
ای و به عنوان رئیس یک دولت در جریان مذاکرات است. او از تمامی 
جزئیات مربوط به پروژه های دو جانبه یا پروژه های دو جانبه آتی که پس 
از )لغو( تحریم های سازمان ملل و دیگر محدودیت ها، که رد حال حاضر 
وجود داشته و به توسعه همکاری های دو جانبه آسیب می زند، می تواند 

منعقد شود، آگاه بود.
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تغییر ادبیات ظریف

گام بعدی وزیر خارجه چیست؟

 افزایش تنش پکن و واشنگتن با عبور دو ناوشکن آمریکایی از تنگه تایوان

معنی  این  حاوی  است  ممکن  ظریف  پیام های  لذا 
باشند که اگر آمریکا پیشنهادات تنش زدایی ایران را جدی 
نگیرد، ایران با خروج از ان پی تی و در راستای اهرم سازی 
برای مذاکرات احتمالی، شاید غنی سازی فراتر از برجام را 

مجددا شروع کند.
دیپلماسی  دستگاه  رئیس  روزه  چند  سفر  فرارو- 
مثبت  پاسخ  بدون  آمریکا  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  زندانیان  تبادل  برای  تهران  پیشنهاد  به  واشنگتن 
پایان رسید. دیپلمات ارشد ایران، ساعاتی پیش از ترک 
نیویورک به مقصد تهران، دو اظهارنظر معنادار بیان کرد 

که تغییر ادبیات او را نشان داد.
به گزارش فرارو، سفر اخیر محمدجواد ظریف، وزیر 
سیگنال های  ارسال  حیث  از  آمریکا،  به  ایران،  خارجه 
مهم در زمینه تنش زدایی با آمریکا، تفاوت چشمگیری با 
سفر های قبلی او به این کشور داشت. چهارشنبه گذشته 
اندیشکده »جامعه  در  نیویورک  به  آغاز سفرش  او در 
آسیایی« حضور پیدا کرد و از یک ابتکار عمل خود که از 

شش ماه پیش شروع شده بود، سخن گفت.
تبادل  پیشنهاد  علنی  طور  به  نیویورک  در  ظریف 
ایران و آمریکا را مطرح کرد و خطاب به  زندانیان بین 
تبادل کنیم. من  آمریکا گفت: »بیایید  مقامات دولت 
آماده این کار هستم.« او در ادامه با اشاره به ایرانیانی 
که به خاطر دور زدن تحریم ها زندانی شده اند، افزود: 
»همه این افرادی که در زندان هستند، آمریکا درخواست 
استرداد آن ها را داده است. من این پیشنهاد را االن روی 

میز می گذارم: آن ها را تبادل کنید.«
این پیشنهاد ظریف به طور گسترده، سیگنالی برای 
آغاز گفتگو ها میان ایران و آمریکا قلمداد شد. سیگنالی 
که با واکنش سرد کاخ سفید مواجه شد. به گفته ظریف، 
ایران از شش ماه پیش پیشنهاد تبادل زندانیان را مطرح 
کرده بود، اما پاسخی نگرفته است. البته، به گفته وبگاه 
المانیتور، ظریف در این خصوص نامه ای از رابرت اُبراین، 
نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان ها، دریافت کرد. اما 

ظریف محتوای این نامه را یک طرفه ارزیابی کرد.
عالوه بر این نامه، وزارت خارجه آمریکا، پس از مطرح 
داد.  سردی  پاسخ  آن  به  ظریف  پیشنهاد  علنی  شدن 
ظریف در رابطه با این پاسخ به رسانه های ایرانی مستقر 
در نیویورک گفت: »پاسخی که وزارت خارجه آمریکا داد، 
نشان دهنده ذهنیت این دولت آمریکا است که در همه 
زمینه ها ادعا دارد و فقط برای تبلیغات استفاده می کند. 

آمریکایی ها باید جدی باشند و بدانند اگر با کشور هایی 
که دنباله روی آن ها هستند و با دستور با آن ها صحبت 
دیگر  گونه ای  به  باید  ایران  بزرگ  مردم  با  می کنند، 

صحبت کنند.«
دنیای سیاست، دنیای پیام هاست. ظریف در نیویورک 
پیام های متعددی به آمریکا ارسال کرد. او برای رساندن 
این پیام به دولت آمریکا و طرفدارانش به گفتگو با شبکه 
اما  محبوب دونالد ترامپ، یعنی فاکس نیوز، نشست. 
ظاهرا این اقدامات نتوانسته است نتایج مطلوب ظریف را 
محقق کند. در نتیجه، او ساعاتی پیش از ترک نیویورک، 
از طریق رسانه ها، دو پیام قابل تأمل به کاخ سفید ارسال 

کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسالمی از نیویورک، گزینه خروج 
هسته ای  جنگ افزار های  گسترش  منع  پیمان  از  ایران 
)ان پی تی( را مطرح کرد. عالوه بر این، او از سفر قریب 

الوقوع به کره شمالی نیز سخن گفت.
این دو اظهارنظر درحالی مطرح شده که ظریف چندین 
برای  منطقه ای  و  آمریکایی  برخی محافل  از تالش  بار 
کشاندن آمریکا به جنگ با ایران هشدار داده است. او در 
پاسخ به این پرسش که پیش از این مسئله خروج ایران 
از ان پی تی به عنوان یکی از گزینه ها مطرح شده بود، 
اما در این سفر به آن نپرداختید، گفت: »انتخاب های 
جمهوری اسالمی متعدد است. مقامات کشور در حال 
شود،  اقدام  چگونه  اینکه  حسب  هستند،  آن  بررسی 
انتخاب های متعددی است که آنچه مطرح کردید، یکی 

از آن هاست.«
در رابطه با سفر به کره شمالی نیز تصریح کرد: »در 
برنامه های من این سفر وجود دارد و بزودی تاریخ آن را 

معین می کنیم.«
سخن گفتن از احتمال خروج از ان پی تی و نیز سفر 

به کره شمالی را می توان در زمره پیام های قابل توجه 
ظریف به آمریکا قلمداد کرد. چرا که ظریف در جریان 
گفتگو  باب  گشودن  برای  علنا  نیویورک  در  حضورش 
زندانیان  تبادل  مثل  حاشیه ای  موضوع  یک  سر  بر 
جدی  را  تالش ها  این  آمریکایی ها  اما  کرد،  تالش 
نگرفتند و تمایلی به مذاکره با ایران نشان ندادند؛ لذا 
باشند  این معنی  پیام های ظریف ممکن است حاوی 
جدی  را  ایران  تنش زدایی  پیشنهادات  آمریکا  اگر  که 
راستای  در  و  ان پی تی  از  با خروج  ایران شاید  نگیرد، 
فراتر  غنی سازی  احتمالی،  مذاکرات  برای  اهرم سازی 
کره  به  ظریف  سفر  کند.  شروع  مجددا  را  برجام  از 
تهران  که  باشد  پیام  این  حاوی  می تواند  نیز  شمالی 
است  ممکن  واشنگتن  فزاینده  فشار های  برابر  در 
تجربه هسته ای کره شمالی را بررسی کند و به تقویت 

توانمندی های هسته ای خود مبادرت ورزد.

ارتش آمریکا در میانه تنش های واشنگتن و پکن 
حمایت  جمله  از  مختلف  های  موضوع  پیرامون 
دو  که  کرد  اعالم  تایوان  از  کاخ سفید  تسلیحاتی 

ناوشکن این کشور از تنگه تایوان عبور کرده اند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری 
تحرکات  افزایش  با  همزمان  آمریکا  ارتش  رویترز، 
دریایی خود از طریق تنگه تایوان که با مخالفت چین 
همراه بوده، اعالم کرد که ۲ ناوشکن خود را از این 

آبراه عبور داده است.
این اقدام می تواند افزایش تنش میان روابط آمریکا 
با چین را در پی داشته باشد، اما در طرف دیگر از 
نگاه تایوان نوعی حمایت واشنگتن به شمار می آید.

تایوان یکی از موضوع های تنش های فزاینده میان 
واشنگتن و پکن است که در حال حاضر نیز درگیر 
افزایش  و  آمریکا  های  تحریم  تجاری،  های  تنش 

حضور ارتش چین در دریای جنوبی چین هستند.
تنگه تایوان با ۱8۰ کیلومتر عرض، این جزیره را از 

خاک اصلی چین جدا می کند. آمریکا روابط رسمی 
با تایوان ندارد اما پشتیبان اصلی استقالل این جزیره 

از چین و حامی تسلیحاتی آن است.
به گزارش ایرنا، جمعه گذشته نیز فروش تسلیحات 
آمریکا به تایوان واکنش چین را در پی داشت که در 
بیانیه ای آن را غیرقابل تحمل و خالف »اصل چین 

واحد« توصیف کرد.
بیانیه در زمانی منتشر می شود که تایوان در حال 
برگزاری رزمایش شبیه سازی رایانه ای »هان کوانگ« 
با حمالت  مقابله  برای  آمادگی  با هدف  که  است 
ارتش چین برگزار شده است. این رزمایش از روز 
دوشنبه به مدت ۵ روز شروع شده و افسران آن را 

نظارت کرده اند.
اواخر ماه آینده میالدی نیز تایوان یک رزمایش 
شبه جنگی دیگر برگزار خواهد کرد. در همین حال 
به رغم مخالفت های فراوان چین، آمریکا اعالم کرده 
است که برای فروش فناوری های حفاظتی و آموزش 

خلبانان تایوانی جنگنده های اف ۱۶ ، به توافق رسیده 
است.

روزنامه اس سی هنگ کنگ نوشت دولت آمریکا 
همچنین در حال بررسی فروش تسلیحاتی بزرگ 
شامل محموله ای ۶۶ فروند از جنگنده های اف ۱۶ 

به تایوان است.
تایوان می گوید قصد دارد توان نظامی خود را در 
برنامه  دهد.  افزایش  چین  ارتش  تهدیدهای  برابر 
این  تمرینی و حفاظتی فنی که آمریکا در اختیار 

جزیره قرار می دهد ۵۰۰ میلیون دالر ارزش دارد.
فروش های تسلیحاتی آمریکا به تایوان در چهار 
این  میان  اختالف  بزرگترین  همواره  گذشته  دهه 
کشور و چین بوده است و به رغم اعتراضات پکن، 

این فروش ها ادامه یافته است.
که  است  بار  این سومین  میالدی  از سال ۲۰۱7 
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بسته 

تسلیحاتی به تایوان می فروشد.

 مقام پیشین آمریکایی: 
پست ریاست جمهوری مانع محاکمه ترامپ است

 حزب سوسیالیست پیروز انتخابات اسپانیا شد

معاون دادستان کل پیشین آمریکا گفت که اگر ترامپ رئیس جمهوری 
نبود، اتهام هایی که در پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات این کشور 

علیه وی مطرح شده، او را به دادگاه می کشاند.
به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، »سالی ییتس« 
معاون دادستان کل پیشین آمریکا افزود: مقرراتی بر وزارت دادگستری این 

کشور حاکم است که رئیس جمهوری مستقر را از محاکمه مصون می کند.
ییتس که یک هفته پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا از این سمت اخراج شد، افزود: اگر ترامپ رئیس جمهوری نبود، به 
دلیل اتهام پیشگیری از اجرای عدالت که در گزارش رابرت مولر آمده است، 
محاکمه می شد. مقام قضایی پیشین آمریکا تاکید کرد که پیشتر افرادی را 
به این اتهام محاکمه کرده که »شواهد بسیار بسیار کمتری« نسبت به آنچه 

متوجه ترامپ است، علیه آنان وجود داشته است.
ییتس به توصیف هایی که از استقبال ستاد انتخاباتی ترامپ از مداخله 
ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا در گزارش مولر 
آمده اشاره کرد و گفت: آیا این رفتاری است که ما از رئیس جمهوری ایاالت 

متحده باید انتظار داشته باشیم؟
از محدودیت های  دفاع  برای  کاخ سفید  از دستور  آنکه  از  ییتس پس 
مهاجرتی جدید اعمال شده بر شهروندان 7 کشور مسلمان سرباززد، از مقام 

خود برکنار شد.
به گزارش ایرنا، مولر بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات سال 
۲۰۱۶ آمریکا در گزارشی که دو هفته پیش منتشر شد، اعالم کرد که دو سال 

تحقیقات در مورد این مساله، تبانی ترامپ با مسکو را ثابت نکرده است.

مولر نه از ترامپ در مورد کارشکنی در اجرای عدالت رفع اتهام کرد و نه وی 
را در ارتباط با این مساله، شریک جرم دانست، اما گفت که کنگره در انجام 
تحقیقات خود در خصوص این پرونده، اختیار تام دارد. بازپرس ویژه پرونده 
رسیدگی به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، ۱۰ 

مورد مربوط به کارشکنی ترامپ در اجرای عدالت را مورد بررسی قرار دارد.
دمکرات ها از یافته های گزارش مولر استفاده کرده اند تا شک و شبهات 

بیشتری را در مورد ریاست جمهوری ترامپ مطرح کنند.
روسای کمیته های مختلف مجلس نمایندگان آمریکا، دست حزب دمکرات 
برای پیگیری استیضاح ترامپ را باز گذاشته اند، اگرچه اذعان کرده اند که این 

اقدام ممکن است موفقیتی در پی نداشته باشد.
از  کورتز«  اوکاسیو  »الکسندریا  جمله  از  آمریکا  نمایندگان  از  تعدادی 
نیویورک، »ایلهان عمر« از مینه سوتا، »آیانا پریسلی« از ماساچوست به طور 
علنی از طرح »رشیده طلیب« نماینده مسلمان آمریکا برای استیضاح ترامپ 

حمایت کرده اند. طلیب این طرح را مارس گذشته ارائه داد.
دیگر حامیان استیضاح عبارتند از »الکساندر ال گرین« از تگزاس و »براد 
شرمن« از ایالت کالیفرنیا که طرح های استیضاح مشابهی را در ژانویه گذشته 
ارائه دادند و از طیفی که خواستار برکناری ترامپ از قدرت هستند، حمایت 

می کنند.

حزب سوسیالیست به رهبری »پدرو سانچز« با کسب ۲8.7 درصد آرا و ۱۲۲ 
کرسی در مجلس نمایندگان، پیروز انتخابات اسپانیا شد.

به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، نظرسنجی ها پیروزی سانچز را با ۱3۶ کرسی 
پیش بینی  کرده بودند اما تاکید داشتند که وی باید برای رسیدن به قدرت با 

احزاب دیگری ائتالف کند تا به ۱7۶ کرسی اکثریت آرا برسد.
در این رابطه، سانچز به 4۲ کرسی حزب پودموس و ۱۰ کرسی استقالل 
طلبان کاتالونیا یا حزب ملی گرای باسک برای دستیابی به اکثریت آرا نیاز دارد.

 )Vox( نظرسنجی ها همچنین ورود پر قدرت حزب راستگرای افراطی ووکس
به مجلس نمایندگان اسپانیا را پیش بینی  کرده بود. این حزب به رهبری 
»سانتیاگو آباسکال« موفق به کسب ۲4 کرسی و به پنجمین قدرت در اسپانیا 

تبدیل شد. این در حالی  است که حزب راستگرای مردمی به رهبری »پابلو 
کاسادو« بیشترین شکست را در این انتخابات متحمل شد و از ۱37 کرسی که 
در سال ۲۰۱۶ کسب کرده بود، 7۱ کرسی را از دست داد و به ۶۶ کرسی اکتفا 
کرد. حزب شهروندان دیگر حزب راستگرا در این انتخابات به رهبری »آلبرت 
ریورا« نیز ۵7 کرسی کسب کرد که نسبت به انتخابات قبلی  ۲۵ کرسی افزایش 
داشت. روز یکشنبه، 3۶ میلیون و 893 هزار و 97۶ نفر واجد شرایط ، به پای 
صندوق های رای فراخوانده شده بودند تا در مورد تشکیل 3۵۰ کرسی مجلس 
نمایندگان و ۲۶۶ کرسی مجلس سنا تصمیم بگیرند. بر اساس آمار رسمی  
شورای انتخابات، 7۵ درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند که 

افزایشی 9 درصدی نسبت به انتخابات قبلی  داشت.

روزنامه صبح ایران


