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آژانس بار دیگر تعهد ایران به توافق هسته ای وین را تایید کرد
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارشی جدید خود بار دیگر تعهد ایران به توافق هسته ای وین را تایید کرد .به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،یک ماه بعد از اقدام دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تایید نکردن پایبندی ایران به توافق هسته ای وین ،آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد تهران به همه تعهدات خود در چارچوت توافق هسته ای وین
پایبند بوده است.

« ابتکار» مواضع قدرتهای بینالمللی در قبال بحران لبنان را بررسی میکند

سناریوهایی برای تغییر موازنه در منطقه
.
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استعفای جنجالی سعد الحریری نخست وزیر لبنان،
همزمان با مصاحبه وی با المستقبل ابعاد تازهتری به خود
گرفت .الحریری شامگاه یکشنبه با بیان اینکه استعفای
بحث برانگیزش اقدامی درست و مطابق با منافع مردم
لبنان بوده است ،گفت که بخشی از اقشار لبنانی خواهان
ضربه زدن به ثبات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس
هستند  ،در حالی که ما در کشور صحبت از عدم مداخله
میکنیم ،یک طرف لبنانی وارد سوریه و یمن شده است.
ما مشکلی با احزاب سیاسی نداریم ،اما آیا احزاب اجازه
دارند به ایفای نقش خارجی بپردازند؟وی همچنین با اشاره
به اینکه به زودی به لبنان باز میگردم ،بر خالف تمامی
تحلیلهای موجود در خصوص بازداشتش در عربستان،
گفت که من در عربستان آزاد بوده و پادشاه من را مانند
پسرش محترم میدارد .آنها به ما در اقتصاد کمک میکنند
و زمانیکه اسرائیل در سال  2006به لبنان حمله کرد،
عربستان به ما یاری رساند!
این گفتههای الحریری در حالی مطرح شد که همچنان
تمامی گروههای لبنانی خواستار بازگشت وی به کشور هستند
و گفته میشود که عکسهای محمد بن سلمان ولیعهد
سعودی در خیابانهای منتهی به محل اقامت الحریری در لبنان
توسط مردم به آتش کشیده شده است .در این میان میشل
عون رئیس جمهوری لبنان از ابتدای این ماجرا ضمن اتخاذ
موضعی سرسختانه علیه این اقدام ،ضمن مردود دانستن این
استعفا ،خواستار بازگشت هر چه سریعتر وی به لبنان شده و
طی اولتیماتومی به سعودیهای ،اعالم کرد که در صورت عدم
بازگشت الحریری به کشورش ظرف یکهفته آینده ،موضوع را در
شورای امنیت سازمان ملل ،پیگیری خواهد کرد.
مواضع قدرتهای غربی در قبال استعفای الحریری
موضع آمریکا در قبال تحوالت لبنان
هر چند که در ابتدا دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا
موضعی کام ً
ال موافق عربستان گرفته و به صراحت اعالم کرد که
به مقامات سعودی اطمینان کامل دارد ،اما رکس تیلرسون وزیر
خارجه آمریکا از دیدگاهی کام ً
ال متفاوت نسبت به استفاده از لبنان
گ نیابتی در منطقه هشدار داد .همین
به عنوان ابزاری برای جن 
مساله باعث شد تا کاخ سفید یکروز پس از بیانیه وزارت خارجه،
الحریری را همچنان نخست وزیر لبنان خطاب کرده و هشدار داد
که از گونه تحرک نظامی در این کشور جلوگیری خواهد کرد .کاخ
سفید همچنین تاکید کرد که نیروی نظامی لبنان را به عنوان تنها
مرجع قانونی حفظ امنیت به رسمیت میشناسد.
این تغییر موضع ترامپ در خصوص تحوالت لبنان در حالی
صورت میگیرد که بسیاری از کارشناسان معتقدند که عربستان
سعودی با مجبور کردن الحریری به استعفا ،نقشه آشفته کردن
فضای داخلی لبنان برای ضربه زدن به حزباهلل با همکاری
اسرائیل را در سر میپرورانده است ،امری که تاکنون با چرخش
افکار عمومی بینالمللی به ضرر سعودیها تمام شده است.
موضع روسها در قبال تحوالت لبنان
در همین رابطه نقش روسیه در تحوالت لبنان با توجه به
شرایط بحرانی منطقه و درگیر شدن آنها در بحران سوریه،
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اخبار
زمزمه تحریمهای احتمالی از سوی فرانسه
وزارت امور خارجه فرانسه با طرح ادعاهایی علیه کشورمان اعالم کرد :شرط
برقراری ثبات در منطقه این است که ایران در امور داخلی لبنان دخالت نکند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،اگنس روماته اسپاین ،سخنگوی وزارت
امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در یک نشست خبری به طرح ادعاهایی علیه ایران
پرداخت و گفت :یک شرط مهم برای برقراری ثبات در منطقه این است که ایران در
امور داخلی لبنان دخالت نکند .ما امیدواریم تمام کسانی که نفوذی در لبنان دارند،
اجازه دهند که بازیگران سیاسی این کشور خود بهطور کامل به مسئولیتهایشان
رسیدگی کنند .سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه همچنین با پرداختن به برنامه
موشکی ایران ،گفت که در صورت لزوم میتوان تحریمهای جدیدی علیه ایران به دلیل
برنامه موشکی این کشور وضع کرد.

همکاری نزدیک آلمان با شریکان اروپایی
برای حفظ برجام
زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان روز گذشته بر ضرورت همکاری نزدیک
با شریکان اروپایی و جهانی برای حفظ توافق هسته ای با ایران تاکید کرد.
به گزارش ایرنا  ،زیگمار گابریل روز گذشته در حاشیه نشست امور خارجی اروپا
( )FACدر بروکسل با همتایان خود از کشورهای انگلیس و فرانسه دیدار و درباره
مسائلی از جمله برجام گفت وگو کرد .بنا بر اعالم نمایندگی آلمان در اتحادیه اروپا ،
در دیدار گابریل با بوریس جانسون و ژان ایو لودریان موضوع اهمیت حفظ برجام برای
جلوگیری از اشاعه هسته ای مورد بحث قرار گرفت .وزارت امور خارجه آلمان نیز در
پی این دیدار به نقل از گابریل اعالم کرد  :ما باید با شریکانمان هماهنگی نزدیکی در
خصوص برجام داشته باشیم.

طی چند روز اخیر مورد بحث و گمانه زنیهای بسیاری قرار
گرفته است .با ورود روسها به عرصه تحوالت میدانی سوریه و
برگشتن برگ این تحوالت به نفع دولت سوریه که با همکاری
ایران و حزباهلل لبنان صورت گرفت ،روسها به طور قطع نسبت
به شروع درگیری جدید در منطقه و تحتالشعاع قرار گرفتن
موقعیتشان در منطقه حساس خواهند بود .در همین راستا
وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز نگرانی از اقدام سعد الحریری،
توسط سفیرشان در لبنان تهدید کردند که در صورت ادامه ابهام
درخصوص وضعیت استعفای سعد الحریری پرونده وی را به
شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میدهند ،زیرا مساله الحریری
مربوط به حقوق حاکمیتی لبنان است و باید به این حقوق
احترام گذاشت .کارشناسان معتقدند که روسها همراه با میشل
عون رئیس جمهوری لبنان قصد دارند که با پیوند دادن مساله
الحریری به حقوق بینالملل و مطرح کردن آن در شورای امنیت
سازمان ملل ،ابعاد بینالمللی این اقدام را به گونهای رقم بزنند که
سناریوهای احتمالی مطرح شده از سوی عربستان و اسرائیل برای
ایجاد تنشی جدید در منطقه پس از افول قدرت داعش و تحت
تاثیر قرار دادن پیروزیهای میدانی دولت سوریه را عقیم کنند.
در همین رابطه دكتر محمد سعيد ادريس طی مقالهای در
روزنامه االهرام مینویسد :با تغییر موازنه قدرت در جریان پیروزی
محور ایران ،روسیه و حزباهلل در سوریه ،سه انتخاب پیشروی
آمریکا و متحدانش در منطقه وجود دارد :جنگ مستقیم در
سوریه ،حاال چه از جانب امریکا یا امریکا و اسرائیل ،یا گزینه
جنگ با گروه های وابسته به ایران در عراق و سوریه و لبنان و
یمن و یا گزینه تحریم های اقتصادی ،که بسیاری از طرف های
متضرر همچنان بر این باورند که آمریکا اسیر آن است .حاال چه
این تحریمها علیه ایران و حزب اهلل باشد چه علیه خود روسیه.
انتخاب ضعیف هیچ تاثیری نخواهد داشت و هیچ معادله پذیرفته
نشدهای را تغییر نمیدهد .در این جا بود که این گونه برداشت

شد که اگر جنگ مستقیمی علیه ایران یا علیه ایران در سوریه
انجام شود ،محاسبات پیچیدهای به دلیل مخاطرات آن علیه منافع
روسیه و روابط متشنج روسیه – آمریکا و همچنین به دلیل اوضاع
متشنجی که دونالد ترامپ ،و دولت او در داخل آمریکا به وجود
آورده است ،در پی خواهد داشت .برای همین گزینه جنگ با گروه
های شبه نظامی ارجح است ،حداقل به طور موقت می تواند قواعد
بازی را تغییر دهد یا نفوذ منطقه ای تهران را تعدیل کند .نفوذی
که انتظار می رود از لحاظ میدانی تکمیل شود و واشنگتن تبعات
سلبی آن را بپذیرد و در آخر آن را به حال خود رها کند.
به گزارش دیپلماسی ایرانی ،در ادامه این گزارش آمده است :اما
سوالی در این جا مطرح می شود؛ از چه نقطه ای قرار است معرکه
جنگ با گروه های شبه نظامی آغاز شود ،آیا در عراق یا سوریه یا
لبنان است؟ استعفای حریری پاسخ این سوال را داد که نامزد این
رویارویی لبنان است ،با وجود همه پیچیدگی ها ،همیشه ضعیف
ترین حلقه در معرض حمله است .هدف از استعفایی که حریری از
ریاض اعالم کرد ،انتقال درگیری با ایران به لبنان است .به عبارتی
میخواهند حمله ای پیش دستانه به حزب اهلل قبل از بازگشتش
به لبنان از سوریه برای برداشت میوه های پیروزیهایش باشد .این
استعفا محاسبات روسیه و ایران در کنفرانس سوچی که رقیب یا
بدیل کنفرانس ژنو است را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .شاید
دریچه ای برای رویارویی اسرائیل با حزب اهلل در لبنان نیز باشد،
اما سخت می توان تصور کرد که ذاتا آن قدر توانایی داشته باشد تا
بتواند معادله جدیدی را در سوریه حاکم کند .اگر چه ممکن است
معادله مشابهی را به وجود آورد به شرطی که مورد حمایت آمریکا
باشد ،اما فراهم شدن زمینه ها برای برآورده کردن این شرط به
دلیل محاسبات دیگر ،بسیار پیچیده است.
موضع فرانسه نسبت به تحوالت لبنان
استعفای سعد الحریری در حالی صورت گرفت که امانوئل
ماکرون به امارات سفر کرده بود .وی پس از این ماجرا در

اقدامی از پیش اعالم نشده به عربستان رفت تا با مقامات
سعودی در مورد مساله الحریری گفت وگو کند .هر چند
فرانسویها در ابتدا اعالم کردند که الحریری در عربستان
آزاد است ،اما به مرور پیامهایی مبنی بر نگرانی از وضعیت
نخست وزیر مستعفی لبنان از طرف پاریس صادر شد و حتی
گمانهزنیهایی نیز در خصوص عدم مالقات مقامات فرانسوی
با سعد الحریری منتشر گشت .وزارت خارجه فرانسه از همان
ابتدای کار نیز حمایت کامل خود را از لبنان به عنوان منطقه
نفوذ سنتی خود اعالم و دولت این کشور طی بیانیهای تاکید
کرد :یک سال بعد از بازگشت لبنان به شرایط پایدار ،نباید
اجازه بازگشت به بی ثباتی به این کشور را داد .در این جریان،
ضرورت وحدت لبنان برای کمک به این کشور برای همه
جهانیان ضروری است و فرانسه در تماس نزدیک با تمام
بازیگران سیاسی لبنان باقی خواهد ماند.
تالشی ناموفق برای تغییر معادالت بازی
تحلیلگران معتقدند ،هر چند در ابتدای کار عربستان با
دستاویز کردن این مساله و پیوندش به مسئولیت ایران در قبال
حمله موشکی انصاراهلل یمن به فرودگاه ریاض ،قصد ناآرام کردن
فضای داخلی لبنان و همزمان ضربه زدن به حزباهلل را داشته
است ،اما با گذشت بیش از یک هفته از استعفای سعد الحریری،
اکنون تحوالت به سمتی پیش رفته که نه تنها فضای داخلی
لبنان به سمت آشوب نرفته ،بلکه با اتحاد تمام گروههای لبنانی،
اکنون سعودیها تحت فشار گستردهای از سوی جامعه بینالمللی
برای روشن کردن وضعیت الحریری قرار گرفتهاند .به همین سبب
است که دو روز قبل وزیر کار رژیم صهیونیستی که پیش از این
دولتش از شعلهور شدن یک جنگ جدید منطقهای خبر میداد،
به صراحت اعالم میکند که ما بازیچه دست سعودیهای نبوده
و نخواهیم شد.

سخنگوی وزارت خارجه:

موضعگیریهای رئیس جمهوری فرانسه دقیق نیست

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ،روز گذشته در نشست
خبری خود با رسانههای داخلی و خارجی ضمن ابراز تاسف و همدردی از
وقوع زلزله در ایران و عراق ،در خصوص سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهوری
فرانسه و همچنین بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس به ایران گفت :سفر
آقای مکرون به تهران در دستور کار دو کشور قرار دارد و تاریخ دقیق آن
هنوز مشخص نیست .احتماال این سفر بعد از انجام سفر وزیر خارجه فرانسه به
ایران انجام خواهد شد .سفر وزیر خارجه انگلیس نیز در دستور کار روابط دو
کشور است و زمان آن در حال تنظیم و بررسی است و طبق برنامهریزیهای
انجام شده تا قبل از انتهای سال جاری میالدی انجام خواهد شد.
موضعگیریهای ماکرون دقیق نیست
قاسمی همچنین موضعگیریهای رییسجمهور فرانسه را دقیق ندانست و گفت :ما
خواستار این هستیم که آنها با درایت بیشتری به مسائل منطقه توجه کنند و به این
موضوع دقت کنند که برخی بدخواهان میخواهند روابط ایران با اروپا را تحت تاثیر قرار
دهند .سفر آتی مقامات فرانسوی به تهران میتواند در کاستن برخی از اختالفات در
مورد بعضی از زمینهها موثر باشد و قطعا در این سفرها در مورد مسائل مختلف دوجانبه،
منطقهای و بینالمللی صحبت خواهد شد.
در مورد مباحث دفاعی با هیچکس گفت و گویی نخواهیم داشت
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد برخی از اخبار
منتشر شده مبنی بر مذاکره ایران با دیگر کشورها در ارتباط با فعالیتهای موشکی
کشور ،اظهار کرد :ما بارها اعالم کردهایم که در مورد مباحث موشکی و موضوع دفاعی
ایران با هیچ کشور و هیچ فردی گفتوگو نخواهیم داشت.
از نامهنگاری بارزانی اطالعی ندارم
قاسمی در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه گویی آقای مسعود بارزانی اخیرا
نامهنگاریهایی را با مقامات ایرانی و ترکیهای انجام داده و درخواست گفتوگو داشته
است ،گفت :من در مورد نامهنگاریهای آقای بارزانی با مقامات ایرانی اطالعی ندارم.
مناسبات خوب با اتحادیه اروپا
قاسمی در مورد مناسبات ایران با اتحادیه اروپا از جمله سفر اخیر کمیسیونر کشاورزی
این اتحادیه به تهران ،گفت :ما مناسبات خوبی با اتحادیه اروپا داریم و زمینههای زیادی
برای همکاری بین ما و اتحادیه اروپا در ارتباط با مسائل مختلف از جمله مسائل
منطقهای ،بینالمللی ،برجام ،همکاریهای اقتصادی و  ...وجود دارد و امیدواریم که
این روند ادامه پیدا کند.
مشکالتی در مورد وضعیت حساب بانکی ایرانیان مقیم چین
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت حساب بانکی تعدادی از
روسای ایرانی مقیم چین و ایجاد مشکالتی برای حسابهای بانکی آنها ،گفت :مذاکرات
و گفتوگوها در سطح سیاسی و بانکی با مقامات چینی ادامه دارد تا این مشکل برطرف

شود و تا آنجا که اطالع دارم هنوز برخی از مشکالت باقی است و تالشهای ما نیز
همچنان ادامه دارد تا این معضل و مشکل برای دانشجویان و شرکتهای ایرانی برطرف
شود .قاسمی همچنین در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه حساب برخی از تجار
ایرانی در بعضی از بانکهای اماراتی دچار مشکل شده و این حسابها بعضا مسدود
شدهاند نیز گفت :در مورد موضوع امارات خبر دقیقی ندارم .ظرف دیروز و امروز در
شبکههای اجتماعی مطالبی را در این ارتباط دیدم ولی همانطور که گفتم خبر دقیقی
از آن ندارم ،بنا بر این اظهارنظری نیز در مورد آن نمیکنم و این موضوع نیاز به بررسی
بیشتری دارد .فکر نمیکنم که در امارات بحث جدی در این ارتباط وجود داشته باشد
و ممکن است یک بانک یا تعداد محدودی از بانکها مسائل مربوط به خود را داشته
باشند .با توجه به حجم حضور قابل توجه ایرانیان در آن منطقه نباید به سمت مشکالت
بیشتری در ارتباط با تعامل با بانکهای آنجا حرکت کنیم ،فکر میکنیم که حداقل
درایت و هوشمندی در این حوزه در آنجا وجود داشته باشد.
امکان ارسال سالح به یمن وجود ندارد
سخنگوی وزارت خارجه در مورد اظهارات برخی از رسانهها مبنی بر مرتبط دانستن
ایران به حمله موشکی انصاراهلل یمن به عربستان و فضاسازیهایی که در این زمینه
علیه ایران صورت گرفت ،تصریح کرد :رسانهها سخنان خود را مطرح میکنند و تبلیغات
خود را بر اساس نوع وابستگیهایی که دارند به پیش میبرند .وی با بیان اینکه این
فضاسازیها راه به جایی نمیبرد ،تاکید کرد :ایران دخالتی در موضوع یمن ندارد و ما
هیچ نوع سالحی را به یمن ارسال و صادر نمیکنیم و اصال امکان ارسال آن وجود ندارد.
ما حتی نمیتوانیم مواد غذایی به این کشور صادر کنیم .به نظر میرسد آنچه که در
یمن مورد استفاده قرار میگیرد سالحهای قبلی است که در پادگانهای یمن وجود
دارد و یمنیها توانستهاند زیر فشارهای بمباران عربستانیها برای دفاع از خود تا حدی
این موشکها و تسلیحات را تکامل و ارتقا دهند.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ایران در این زمینه هیچ نقشی نداشته و
ما هیچگونه اتهامی را در این زمینه نمیپذیریم ،ادامه داد :این فضاسازیها در قالب
فشارهای سیاسی و جنگ روانی که از سوی معاندان ایران در منطقه صورت میگیرد
انجام میشود و آنها در تالش هستند با این فضاسازیها بر روی فجایعی که در یمن
انجام دادهاند سرپوش بگذارند.
سفر جانسون ربطی به موضوع نازنین زاغری ندارد
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سفر وزیر
خارجه انگلیس به تهران موضوعی است که از قبل مطرح شده و ربطی به اظهارات اخیر
جانسون در مورد پرونده نازنین زاغری و انتقاداتی که در داخل انگلستان نسبت به او
شده ،ندارد ،خاطر نشان کرد :ما طیفی وسیع از مسائل را با لندن داریم و در سفر وزیر
خارجه انگلیس به ایران در مورد مسائل دو جانبه ،منطقهای ،پیرامونی و برجام صحبت و
رایزنی می کنیم .آنچه که در رسانههای انگلیس در مورد این سفر مطرح میشود مربوط

در سوریه آزادانه رفتار خواهیم کرد
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته تصریح کرد :به
دوستان خود در واشنگتن و همچنین در مسکو اعالم کردهام که در سوریه
از جمله در جنوب این کشور بر اساس برداشتمان و طبق نیازهای امنیتیمان
رفتار خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا ،وی در دیداری با اعضای حزب لیکود خاطرنشان کرد :ما مرزهایمان
را تحت کنترل داریم و از سرزمین خود حفاظت میکنیم و به این رویکرد خود ادامه
خواهیم داد.

مجید تخت روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری شد
رئیس دفتر رئیس جمهوری در حکمی مجید تخت روانچی را به سمت معاون
سیاسی دفتر رئیس جمهور منصوب کرد.
به پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،متن حکم محمود واعظی به این شرح است:
نظر به مراتب تعهد  ،تجارب ارزنده و توانایی های تخصصی جناب عالی  ،به موجب این
حکم به سمت معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب می شوید .انتظار دارد با
افزایش بهره وری مجموعه و تعامل هدفمند با دستگاه های ذی ربط نسبت به ارائه
بهنگام گزارش های تحلیلی از موضوعات سیاسی  ،اجتماعی و امنیتی اقدام نمایید.

ملک سلمان به نفع پسرش از قدرت کنار نمیرود
یک مسئول سعودی عالی رتبه اعالم کرد ،پادشاه عربستان هیچ قصدی برای
کنار رفتن از قدرت به نفع پسرش بن سلمان ندارد .این در واکنش به برخی
گزارشها مبنی بر کنارهگیری قریبالوقوع ملک سلمان از قدرت مطرح شد.
به گزارش ایسنا ،این مسئول عالی رتبه سعودی به خبرگزاری بلومبرگ گفت:
کنارهگیری ملک سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان از قدرت فرضیهای غیرمتحمل
است .این مسئول سعودی که خواست نامش فاش نشود ،گفت :پادشاهان عربستان
در قدرت میمانند حتی اگر وضعیت سالمتیشان نامساعد شده و مانع از فعالیتهای
مستقیمشانشود.

درگیری در مرز دو کره
کره جنوبی روز گذشته اعالم کرد که سربازان کرهشمالی با شلیک گلوله یک
سرباز ارتش که تصمیم داشت به سمت کرهجنوبی فرار کند را زخمی کردند.
به گزارش ایلنا ،این سرباز در شرایطی که در یک روستای مرزی دو کره در حال فرار
کردن بود ،زخمی شد .این در حالی است که در چند ماه اخیر تنش میان دو کره بر سر
بحران اتمی پیونگیانگ تشدید شده است و نگرانیهای بسیاری نسبت به درگیری
نظامی میان دو کره و همچنین میان کرهشمالی و آمریکا وجود دارد.

بیانیه پوتین و ترامپ قابل تفسیر نیست

به مسائل داخلی انگلستان است و ما خود را درگیر این مسائل نمیکنیم.
امیدواریم الحریری به زودی به کشورش بازگردد
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از تحلیلها مبتنی بر این
موضوع است که سعدالحریری در عربستان زندانی شده و نگاه ایران به مسائل داخلی
لبنان چگونه است؟ خاطرنشان کرد :مسائل لبنان به خود لبنان مربوط است .ما در امور
داخلی دیگران دخالت نمیکنیم و آنها هستند که تصمیم میگیرند که در چه مسیر
و راهی حرکت کنند .باید صبر کرد و دید تحوالت آتی در لبنان چگونه پیش میرود.
قاسمی با تاکید مجدد مبنی بر اینکه ما خواهان ثبات در لبنان هستیم و امیدواریم
که وضعیت در این کشور در مسیر درستی به راه خود ادامه دهد ،در بخش دیگری از
صحبتهای خود گفت :اگر بخواهیم برخی تحلیلها را قبول کنیم شاید بتوان گفت
معاندین و بدخواهان لبنان در پیشبرد اهداف خود تاکنون با شکست مواجه شدهاند و
به اهدافشان دست پیدا نکردهاند.ما همواره خواهان ثبات و امنیت در لبنان بودهایم و
خوشبختانه در سالهای اخیر با تالش احزاب و گروههای مختلف لبنانی این کشور در
مسیر درستی قرار گرفته و در جهت بازسازی و سازندگی خود حرکت کرده بود و این
روند مورد حمایت ایران است .قاسمی با بیان اینکه استعفای حریری یک امر غیرمترقبه،
ناگهانی و مشکوک تلقی میشود ،اظهار کرد :امیدواریم با توجه به سخنانی که دیشب
در مصاحبه خود مطرح کرد هر چه زودتر به لبنان برگردد .آنچه که مورد توافق احزاب،
گروههای لبنانی و رئیسجمهوری این کشور قرار بگیرد مورد حمایت ما نیز خواهد
بود و از هرگونه عاملی که به ثبات و امنیت در لبنان کمک کند حمایت خواهیم کرد.

سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به برخی ابهامات مطرح شده درباره بیانیه
اخیر روسای جمهور روسیه و آمریکا درباره سوریه تأکید کرد که متن این
بیانیه طوری تنظیم شده که قابل تفسیر نیست.
به گزارش فارس ،دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کاخ کرملین تأکید کرد ،متن بیانیه اخیر
روسای جمهور آمریکا و روسیه درباره سوریه که در حاشیه اجالس اپک در ویتنام منتشر
شد ،به نحوی تنظیم شده که هیچ سوء برداشت و یا سوء تفسیری از آن صورت نگیرد .بنا بر
گزارش روزنامه ایزوستیا ،پسکوف در پاسخ به سوال برخی خبرنگاران در خصوص تلویحات
ضمنی این بیانیه درباره خروج نیروهای حامی دولت سوریه از این کشور و نقش روسیه در
این خصوص تأکید کرد :این بیانیه نیاز به تفسیر ندارد چرا که یک متن مشخص است ،می
تواند خوانده شود و هیچ تفسیر دوگانه ای از متن آن صورت نمی گیرد.

غول رسانهای داعش در حال افول
اطالعات موجود نشان میدهد که شکستهای داعش در تمامی جبههها
باعث شده است که این گروه بسیاری از تواناییهای خود را از دست بدهد که
این مساله در سطح عملیات عضوگیری و بخش رسانهای و تبلیغاتی داعش
نیز تاثیر گذاشته است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه فرامنطقهای الشرق االوسط ،دیده بان دار اإلفتاء
مصر پژوهشی درخصوص روند فعالیتهای رسانهای و تبلیغاتی داعش انجام داده و
تاکید کرده است ،بخش رسانهای داعش در سپتامبر گذشته یک سوم تبلیغاتی را
که در اوت سال  ۲۰۱۵انجام داده بود ،تولید کرد و پیامهای تبلیغاتی داعش دیگر
دربردارنده رویاهای دروغین این گروه نیست و داعش ادعاهایی مبنی بر خالفت جعلی
و بازگشت به اندلس و اشغال رم را مطرح نمیکند.

