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قرارداد ایران و چین واکنش برانگیز شد

نتانیاهو در دوراهی برجام و اشغال
کرانه باختری

بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل ،برای
اشغال بخشهایی از کرانه باختری عجله دارد.
اما محافل رسانهای و اندیشکدهای اسرائیل
درباره تبعات منفی تصرف بخشهایی از کرانه
باختری بر مواضع اسرائیل در مقابل برنامه
هستهای ایران ابراز نگرانی میکنند.
به گزارش فرارو ،نتانیاهو برای اجرای یکجانبه
طرح «معامله قرن» تالش میکند .بر اساس
این طرح ،اسرائیل میتواند بخشهایی از کرانه
باختری را تصرف کند .نخست وزیر اسرائیل،
تاریخ یکم ژوئیه ( ۱۱تیر) را موعد آغاز تصرف
سرزمینهای فلسطینیها در کرانه باختری
اعالم کرده است .حدود سه هفته پیش،
نتانیاهو طی دیداری با رهبران شهرکنشنها
اعالم کرد که همه شهرکهای کرانه باختری
را از اول ژوئیه تصرف خواهد کرد .نتانیاهو در
عین حال ،تصریح کرد که تصرف بخشهای
دیگری که طبق طرح معامله قرن به اسرائیل
اختصاص یافتهطاند ،کمی طول خواهد کشید.
اظهارات نتانیاهو به این معناست که رژیم
صهیونیستی در مرحله اول ،سه درصد قلمرو
کرانه باختری را اشغال خواهد کرد.این سه
درصد حدود  ۱۳۲شهرک را شامل میشود.
در طرح معامله قرن ،تقریبا  ۳۰درصد اراضی
کرانه باختری به اسرائیل داده شد که عمدتا
بخش دره اردن را شامل میشود.این  ۳۰درصد
بعدا تصرف خواهد شد.
طرح اشغال برخی مناطق کرانه باختری،
با مخالفت گسترده فلسطینیها و همچنین
جامعه بین المللی مواجه شده است .با این
حال ،دولت نتانیاهو ،شرایط را برای تصرف
قلمرو فلسطینیها مناسب میبیند .ایلی
توگویی
کوهن ،وزیر اطالعات اسرائیل ،طی گف 
با رادیو اسرائیل ،گفته است تصرف بخشهایی
از کرانه باختری در دو تا سه ماه آینده انجام
خواهد شد.به نوشته سرویس عربی وبگاه
«سی ان ان» کوهن گفت« :یک فرصت
تاریخی در برابر اسرائیل قرار گرفته است تا
این طرح را تا موعد انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا به سرانجام برسانیم».
اما طرح الحاق برخی مناطق کرانه باختری
به اسرائیل بسیاری از کشورها را نگران کرده
است.حتی دولت آمریکا که در حال حاضر
روابط بسیار نزدیکی با دولت نتانیاهو دارد ،از
حمایت قاطعانه و آشکار از طرح اشغال برخی
مناطق کرانه باختری خودداری کرده است؛
هر چند که طرح اشغالگری جدید نتانیاهو به
معامله قرن آمریکا متکی است.
در داخل اسرائیل نیز برخی از تبعات الحاق
کرانه باختری نگران هستند .این نگرانی عمدتا
به ایران و مسائل منطقهای مربوط میشود.
انستیتوی مطالعات سیاستی و استراتژیک
هرتزلیا ،به تازگی درباره ریسکهای تصرف
بخشهایی از کرانه باختری گزارشی منتشر
کرده است.به گفته روزنامه «ایندیپندنت
عربی» در این گزارش بر این گزاره تاکید شده
که الحاق بخشهایی از کرانه باختری ،به
توانایی اسرائیل در مقابله با تهدیدات فعلی،
و در رأس آنها برنامه هستهای ایران ،آسیب
میزند.عاموس گیلیاد ،رئیس انستیتوی
هرتزلیا ،گفته است که کارزار نتانیاهو برای
الحاق کرانه باختری و کنار گذاشتن جبهه
جهانی علیه خطر ایران ،موضع اسرائیل در
مقابل ایران را تضعیف میکند و متقابال موضع
ایران را تقویت میکند.
انستیتوی هرتزلیا با اشاره به گزارش آژانس
بینالمللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر
اورانیوم غنی شده ایران به مقدار  ۵۰درصد،
ادعا میکند که اگر ایران بخواهد قابلیتهای
هستهای خود را به کار گیرد ،میتواند با
استفاده از ذخایر اورانیوم خود ظرف چند
ماه بمب هستهای بسازد.همچنین ،هرتزلیا
به تالشهای آمریکا برای تمدید تحریمهای
تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران اشاره کرد
و نوشت در چنین شرایطی اسرائیل به طرح
الحاق بخشهایی از کرانه باختری مشغول
میشود .از دیدگاه انستیتوی هرتزلیا ،این
وضعیت درنهایت به رفع تحریمهای تسلیحاتی
ایران منجر خواهد شد.
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رئیس جمهوری لبنان:

حاشیههای یک توافق  25ساله
به نظر می رسد در شرایطی که تحریم های
همه جانبه غرب بر اقتصاد کشور فشار وارد می
کند اتحاد استراتژیک با کشورهای قدرتمندی مانند
چین هم می تواند سودمند باشد و هم باید با توجه
به قرار گرفتن ایران در شرایط تحریم طرف تعدات
ایران سنگینی نکند .هرچند تا زمانی که جزئیات
این قرارداد منتشر نشده نمیتوان درخصوص آن
نظر قطعی داد.
با این همه اما هنوز توافق انجام نشده است
که حاشیههای آن آغاز و واکنشهای متفاوتی را
از سوی برخی چهرههای سیاسی به دنبال داشته
است.
محمود احمدینژاد رئیس جمهوری سابق
کشورمان در حالی نسبت به این قراداد واکنش
تندی نشان داد که عمال ً در دوره او ابهاماتی در
خصوص نظام حقوقی دریای خزر روشن نشد.
حاال او اما انتظار شفافیت از این قرارداد را دارد.
احمدینژاد طی مصاحبهای از قرارداد دولت
روحانی با چینیها انتقاد کرد و گفت« :انقالب
کردیم تا هیچ مسئلهای از ملت پنهان نباشد.
هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن
خواست و اراده ملت ایران با طرفهای خارجی
منعقد شود و برخالف منافع کشور و ملت باشد،
معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد
شناخت.
نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تأیید
قرار دادند از متن آن اظهار بیاطالعی کردهاند و
اکنون نیز شنیدهام که در حال مذاکره هستند و
میخواهند یک قرارداد جدید  ۲۵ساله با یک کشور
خارجی منعقد کنند و هیچ کس هم خبر ندارد.
مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطالع
ملت و از کیسه ملت به دیگران میبخشید.
ظرفیت هستهای کشور و عزت ملت را دادید؛
اما تحریمها سر جایش باقی مانده است .اگر
اجازه دهید ملت از محتوای توافقات و معاهدات
با طرفهای خارجی اطالع پیدا کند ،به نفع خود
شما خواهد بود ،زیرا افکار ملت فعال میشود و
پیشنهاد میدهد و مطالبه میکند و اگر خللی و یا
اشکالی باشد؛ اصالح میشود».
پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به انتقادات
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد
انتقاداتی که برخی افراد به سند همکاریهای
جامع و راهبردی ایران و چین وارد کردهاند ،تصریح
کرد :این سند در راستای منافع دو کشور و سندی
افتخارآمیز است.
سید عباس موسوی صبح روز دوشنبه در نشست
خبری خود که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی
در محل وزارت خارجه برگزار شده بود ،در پاسخ
به برخی اظهارنظرها درمورد سند همکاریهای 25
ساله ایران و چین و برخی گمانهزنیهایی که در
این ارتباط مطرح شده است ،گفت :این موضوع،
موضوع جدیدی نیست و در سفر رئیس جمهوری
چین به ایران توافق شد که دو کشور در راستای
گسترش همکاریهای راهبردی و جامع خود سندی
را در این زمینه تهیه و تدوین کنند .پیشنویس این

اجازه تعرض اسرائیل را به آبهای
سرزمینی نمیدهیم

سال  98خبرهایی مبنی بر یک قرارداد  25ساله بین ایران و چین منتشر شد که البته در آن خبر ادعا شده بود که چین در ازای گرفتن امتیازاتی متعهد
شد ۴۰۰ ،میلیارد دالر در ایران سرمایه گذاری کند.هرچند در آن زمان محمد جواد ظریف جزئیات آن را تایید نکرد اما حاال به نظر می رسد موضوع
قرارداد  25ساله بین ایران و چین در مرحله جدی قرار گرفته است.

در این سند
درمورد ابعاد
همکاریهای
اقتصادی دو
کشوربرنامهریزی
شده است اکنون
این سند در حد
پیشنویساست
و در صورت
قطعی و نهایی
شدن میتوان
متن آن را
منتشر کرد .چیز
ابها مآمیزی در
این سند وجود
ندارد
سند آماده شده و باید در دو کشور نهایی شود.
وی با بیان اینکه تاکنون بین مقامات دو کشور
در این زمینه رایزنیها و گفتوگوهایی انجام شده
و اخیرا پیشنویس مربوط به آن نهایی شده است،
ادامه داد :من گمانهزنیهایی که در این زمینه
مطرح میشود را رد میکنم هیچ کدام از مطالبی
که در رسانهها و یا توسط برخی افراد در این مورد
مطرح شده واقعیت ندارد.
این دیپلمات کشورمان گفت :براساس نگاه
راهبردی که به کشور دوست خود یعنی چین داریم
تالش کردیم که روابط درازمدتی را بین دو کشور
در قالب یک سند تعریف کنیم و این آمادگی را
داریم که براساس منافع متقابل اینگونه سندها را
نیز با کشورهایی که روابط دوستانه داریم به امضاء
برسانیم و با برخی از کشورهای دوست در این
زمینه در حال رایزنی هستیم.
موسوی بار دیگر تاکید کرد :گمانهزنیهای
رسانهای مطرح شده در این زمینه اشتباه است و
احساس میکنم این سند به گونهای است که در
آینده بتوان متن آن را به صورت کامل منتشر کرد.
در این سند درمورد ابعاد همکاریهای اقتصادی
دو کشور برنامهریزی شده است اکنون این سند
در حد پیشنویس است و در صورت قطعی و
نهایی شدن میتوان متن آن را منتشر کرد .چیز

نظرسنجیها به ضرر رئیس جمهوری مستقر در کاخ سفید است
یک رئیس جمهوری مستقر با میزان محبوبیت کم ،صرفا یک
گزینه در دست دارد که آن هم منحرف کردن افکار عمومی از
انتخابات و ایجاد چالش و جنجال آفرینی است.همزمان با نزدیک
شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،انتظار میرود
که کارزار اتخاباتی ترامپ هر آنچه که میتواند را بر علیه جو
بایدن نامزد دموکراتها مطرح کند تا شاید از این رهگذر بتواند
توجه افکار عمومی را از سابقه ضعیف و نه چندان محبوب رئیس
جمهور ترامپ ،منحرف سازد.
ویلیام گالستون رئیس بخش مطالعات حکومت در اندیشکده
بروکینگز در مقالهای برای این پایگاه خبری ،از تضعیف شانس
دونالد ترامپ در برابر جو بایدن نامزد دموکراتها جهت پیروزی
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر میدهد .وی در این
رابطه مینویسد« :در چارچوب نظریه مدرن سیاسی ،میزان
محبوبیت فعلی یک رئیس جمهوری ،بهترین و مناسبترین
مولفه جهت پیشبینی درمورد انتخاب مجدد او در انتخابات

ریاست جمهوری پیش رو و ابقا در سمتش است .اگر بخواهیم
این گزاره را درمورد انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا لحاظ
کنیم ،باید بگوییم که چشمانداز انتخاب مجدد ترامپ به عنوان
رئیس جمهوری آمریکا ،تیره و تار است و میزان توانایی وی
جهت تغییر اوضاع و شرایط نیز همزمان با نزدیک شدن به تاریخ
برگزاری انتخابات در آمریکا ،روز به روز کاهش مییابد و تضعیف
میشود».
به گزارش فرارو ،بر اساس آنچه موسسه نظرسنجی گالوپ
اعالم کرده ،تمامی روسای جمهور آمریکا که در نظرسنجی پیش
از برگزاری انتخابات (جهت دور دومشان) ،میزان محبوبیت ۵۰
درصدی و یا بیشتر را به ثبت رسانده اند ،همگی پیروز نهایی
انتخابات بوده اند و توانسته اند بار دیگر به سمت ریاست
جمهوری آمریکا برسند .در تاریخ آمریکا ،دو رئیس جمهوری که
در نظرسنجی پیش از برگزاری انتخابات (برای دور دوم خود)،
زیر  ۴۰درصد محبوبیت مردمی را به ثبت رساندند ،شکستهای
سختی را در انتخابات متحمل شدهاند .به عنوان مثال ،جیمی
کارتر فقط توانست  ۴۱درصد از آرا عمومی را در انتخابات ریاست
جمهوری سال  ۱۹۸۰آمریکا کسب کند و یا جرج بوش پدر در
انتخابات سال  ۱۹۹۲حتی نتیجه به مراتب بدتری را کسب کرد و
فقط توانست  ۳۷.۴درصد از آرا عمومی را به خود اختصاص داد.

ابهامآمیزی در این سند وجود ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه
داد :طبیعی است که همکاریهای راهبردی دو
کشور دشمنانی داشته باشد و آنها بخواهند دست
به تخریب این روابط بزنند .این سند ،سندی
افتخارآمیز است که به نفع منافع دو کشور است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین
در پاسخ به این سوال که رئیس جمهوری سابق
کشورمان که اکنون نیز عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام است مطالبی را در این زمینه مطرح
کرده و اعالم کرده این سند جدا از آن چیزی است
که شما اشاره کردید ،اضافه کرد :ما یک سند داریم
و آن همان چیزی است که درمورد آن توضیح دادم
همان طور که اشاره شد این سند در حد پیش
نویس است و بایستی در دو کشور نهایی شود.
جزئیات این قرارداد چیست؟
همچنین معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
گفت :بخشی از قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران
و چین مربوط به تامین برخی کاالها ،مواداولیه،
ماشینآالت و تجهیزات از این کشور و همچنین
تامین بخشی از نیازهای کاالیی چین است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری
درباره جزئیات قرارداد همکاری  25ساله ایران
و چین توضیح داد :قرارداد همکاری  ۲۵ساله با

چین ،یک برنامه جامع است که برای سازمانها
و دستگاههای مختلف اجرایی به تفکیک تعریف
شده؛ آن بخش از قرارداد همکاری که مرتبط به
این وزارتخانه میشود ،مربوط به تامین برخی
کاالها ،مواداولیه ،ماشینآالت و تجهیزات از این
کشور و همچنین تامین بخشی از نیازهای کاالیی
چین است .زادبوم خاطرنشان کرد :همکاری در
زمینههای فناوری اطالعات ،توسعه همکاری های
سازمان توسعه تجارت دو کشور ،تبادل رایزنان
بازرگانی و غیره دیگر مواردی است که در این
قرارداد همکاری پیشبینی شده است.
وی همچنین بیان کرد :یک اتاق پایاپای به همین
منظور در سازمان توسعه تجارت از حدود یک ماه
پیش ایجاد شده که در آن کارشناسان این سازمان
به صادرکنندگان و واردکنندگان ،چگونگی تهاتر و
فرآیند آن را آموزش میدهند.
این مقام مسئول تاکید کرد :بر این اساس
صادرکنندگانی که امکان تخصیص ارز خود به
واردات ماشینآالت ،کاالهای اساسی ،مواد اولیه و
تجهیزات را دارند ،این سازمان آماده به همرسانی
آنها با واردکنندگان بدون هیچ پیش شرطی است.
گفتنی است که این نشست خبری با حضور
همه خبرنگاران برگزار نشده و این سازمان جلسه
را گزینشی ترتیب داده بود.

ترامپ و راه سخت پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

درواقع ،تاکنون هیچ رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا که میزان
محبوبیتش در پیش از انتخابات آمریکا پایینتر از  ۴۸درصد بوده،
نتوانسته رقابت جهت کسب مجدد کرسی ریاست جمهوری را در
این کشور پیروز شود.
از این رو باید گفت :نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،تا
حد زیادی انعکاس دهنده میزان اقبال و محبوبیت افراد در دوره
پیش از برگزاری انتخابات (مخصوصا برای آن دسته از افرادی که
برای کسب پیروزی در دوره دوم خود میجنگیدهاند) بوده است.
به طور میانگین ،میزان رای مردمی به نامزدهای ریاست جمهوری
آمریکا ،حدودا یک درصد بیشتر از آخرین آمار به ثبت رسیده از
میزان محبوبیتشان نزد افکار عمومی بوده است .البته که در این
مورد استثناهایی نیز وجود داشته است به عنوان مثال ،جیمی
کارتر  ۴درصد بیشتر از آن چیزی که در آمارها درمورد میزان
محبوبیت وی ذکر شده بود رای آورد و یا بیل کلینتون ۵ ،درصد
بدتر در این زمینه کسب رای کرد (بقیه نیز در میانه این آمار قرار
داشتهاند) .در این چارچوب ،اینگونه به نظر میرسد که رئیس
جمهوری ترامپ در وضعیت خوبی قرار ندارد .میزان محبوبیت
وی پس از آنکه در ماه آپریل با رسیدن به رقم  ۴۵.۸و  ۴۷.۴درصد
اوج گرفت ،حدودا  ۵درصد سقوط کرده و به  ۴۲.۶درصد و ۴۱
درصد رسیده است.
دالیلی برای وقوع این اتفاق وجود دارند .اگرچه رئیس جمهوری
ترامپ به دلیل عملکرد اقتصادی اش از میزان محبوبیت خوبی
در زمینه مدیریت اقتصادی برخوردار است (و این روند ادامه هم
دارد) ،با این حال ،تنها  ۴۳درصد از آمریکاییها با شیوه مدیریت
بحران وی در مسئله بحران شیوع ویروس کرونا در کشورشان،
موافقت دارند .میزان محبوبیت وی به دلیل نوع برخوردش در
برابر اعتراضات مرتبط با قتل جرج فلوید تبعه آفریقایی-آمریکایی،
حتی بدتر نیز بوده و تنها  ۳۵درصد از آمریکاییها با شیوه
مدیریت بحران وی در این زمینه موافق هستند.
چندان برای رئیس جمهوری ترامپ ساده نخواهد بود که این
روند را وارونه سازد .در تاریخ آمریکا فقط یک نمونه وجود دارد
که حاکی از میزان محبوبیت ضعیف یک رئیس جمهوری جهت
انتخابات مجدد به عنوان رئیس جمهوری آمریکا (پیش از برگزاری
انتخابات) و حرکت وی به سمت نقطهای است که حاکی از
پیروزی وی در انتخابات بوده است (این روند را وی در ماههای

آتی حضور در سمتش کسب کرده است) .در ژوئن  ،۲۰۱۲میزان
محبوبیت رئیس جمهوری اوباما حدودا  ۴۶درصد بود .این میزان
تا روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ۵۲
درصد افزایش یافت .وی درنهایت با کسب  ۵۱.۱درصد از آرای
عمومی ،پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد .به نحو قابل
توجه و خیرهکنندهای ،پیشرفت اوباما در زمینه کسب محبوبیت
از جانب مردم کشورش ،فقط در دو ماه (سپتامبر و اکتبر) اتفاق
افتاد و وی را بار دیگر راهی کاخ سفید کرد.
کوهی که رئیس جمهوری ترامپ باید به آن صعود کند (در
مقایسه با اوباما) ،به مراتب حاکی از سختتر بودن کار وی
است .این امر به این دلیل است که وی کارزار انتخاباتی خود
را در مقایسه با اوباما ،با  ۴الی  ۵درصد محبوبیت کمتر آغاز
کرده است و درنتیجه راه سختتری را در پیش دارد .باراک
اوباما ،کارزار انتخاباتی (جهت انتخاب مجدد به عنوان رئیس
جمهوری آمریکا) را پشت سرگذاشت که بسیاری آن را موثرترین
و کارآمدترین کارزار انتخاباتی در تاریخ مدرن میدانند .ترامپ
باید شانس بیاورد و امیدوار باشد که بتواند موفقیت اوباما را بار
دیگر تکرار کند .حتی اگر چنین شود ،بعید است که وی بتواند
اکثریت آرا مردمی را به دست آورد .از این رو ،وی باید امیدوار
باشد که حمایت و رای مردمی او ،در بهترین حالت ،از همان
الگوی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در سال  ۲۰۱۶موجب
پیروزی وی شد ،پیروی کند.
وجود رابطه مستقیم و با ثبات (و معنیدار) میان میزان
محبوبیت یک رئیس جمهوری مستقر و شانس وی جهت کسب
پیروزی مجدد در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ،با این
عقالنیت متعارف که اساسا انتخابات ریاست جمهوری مخصوصا
در دوره دوم ،عمدتا با محوریت روسای جمهوری مستقر برگزار
میشود ،سازگار و همراه است .یک رئیس جمهوری مستقر با
میزان محبوبیت کم ،صرفا یک گزینه در دست دارد که آن هم
منحرف کردن افکار عمومی از انتخابات و ایجاد چالش و جنجال
آفرینی است .همزمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا ،انتظار میرود که کارزار انتخاباتی ترامپ هر
آنچه میتواند را بر علیه جو بایدن نامزد دموکراتها مطرح کند تا
شاید از این رهگذر بتواند توجه افکار عمومی را از سابقه ضعیف و
نه چندان محبوب رئیس جمهوری ترامپ منحرف سازد.

میشل عون رئیسجمهوری لبنان روز دوشنبه
تصمیم اسرائیل برای استخراج گاز از منطقه مورد
منازعه با لبنان را اقدامی بسیار خطرناک خواند
و تاکید کرد که بیروت اجازه تعرض به آبهای
منطقهای خود را نمیدهد.
به گزارش خبرگزاری ملی لبنان ،عون در دیدار با
«یوسف العبسی» اسقف مسیحیان روم کاتولیک
انتاکیه و سایر بالد مشرق ،درباره تصمیم روز
گذشته رژیم اسرائیل درخصوص استخراج نفت و
گاز از منطقه مورد منازعه با لبنان که در نزدیکی
«حوزه نفت و گاز شماره »۹این کشور قرار دارد،
گفتوگو کرد .رئیسجمهوری لبنان تاکید کرد:
این مسئله بسیار خطرناک است و اوضاع را
پیچیدهتر خواهد کرد.همچنین لبنان هرگز اجازه
نخواهد داد که طرفی به آبهای سرزمیناش که
در سطح بینالمللی شناخته شده است ،تعرض
کند؛ بهویژه به منطقه اقتصادی آنکه در جنوب
این آبها قرار دارد و حوزههای نفت و گاز از
جمله حوزه شماره  ۹در آن واقع است و عملیات
استخراج آن طی چند ماه آتی آغاز خواهد شد.
عون در ادامه بر تالش برای حل بحران
اقتصادی لبنان تاکید کرد و گفت که نباید
بحرانهای بینالمللی در منطقه خود و نیز
درگیری با اسرائیل و سیاستهای مورد حمایت
آمریکا از این رژیم را فراموش کرد.
در رویدادی دیگر ،رئیس جمهوری لبنان
دستور برگزاری نشست شورای عالی دفاع این
کشور برای بررسی تحوالت مرزهای جنوبی این
کشور را صادر کرد .دولت لبنان در مراسمی
رسمی و در جریان امضای قرارداد نفتی با سه
شرکت ،رسما مرحله استخراج و تولید نفت و
آغاز را در آبهای سرزمینی خود آغاز کرده
است.
رژیم صهیونیستی سال گذشته بارها با نادیده
گرفتن آبهای سرزمینی لبنان این کشور و در
سایه سکوت مجامع بینالمللی بارها به این آبها
تعرض کرده بود .لبنان و اسرائیل در ارتباط با
برخی مناطق دریایی و زمینی دارای اختالف
هستند و آمریکا با حمایت از تل آویو به دنبال
حل آنها از طریق مذاکره و واگذاری بخشی از این
مناطق به رژیم صهیونیستی بوده است.
لبنان پیشتر بارها پیشنهاد آمریکا برای ترسیم
مرزهای دریایی بین لبنان و اسرائیل را رد کرده
بود و خواستار احقاق کامل حقوق خود در مناطق
دریایی و زمینی شده بود.

درخواست نماینده رژیم
صهیونیستی در سازمان ملل از
شورای امنیت برای تمدید تحریم
تسلیحاتی ایران

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل
از شورای امنیت خواست «تمام ابزارهای الزم»
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به کار
بگیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه اورشلیم
پست ،دنی دانون ،نماینده رژیم صهیونیستی
در سازمان ملل روز یکشنبه در شورای امنیت
سازمان ملل با مطرح کردن ادعاهایی علیه
ایران هشدار داد که اگر تحریم تسلیحاتی ایران
لغو شود ،ایران خواهد توانست به واردات یا
صادرات انواع مختلفی از سامانههای تسلیحاتی
کها ،آتشبارها ،کشتیهای جنگی،
از جمله تان 
زیردریاییها ،هواپیماها ،موشکها و دیگر
تسلیحات ادامه دهد .دانون در بیانیهاش از
شورای امنیت سازمان ملل خواست که فورا
و قاطعانه با به کارگیری تمام ابزارهای الزم
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در یک بازه
زمانی فراتر از ضرباالجل ماه اکتبر به آنچه
تخطیهای ایران میخواند پاسخ دهد .بر اساس
این گزارش ،همسویی مقامات صهیونیستی با
رویکرد اخیر آمریکا در تالش برای تمدید تحریم
تسلیحاتی ایران درپی این مطرح میشود که
اخیرا دولت آمریکا پیشنویس قطعنام ه تمدید
تحریم تسلیحاتی ایران را به شواری امنیت ارائه
کرده است .این اقدام آمریکا تاکنون با مخالفت
شدید دولتهای چین و روسیه مواجه شده
است که از حق وتوی قطعنامههای شورای
امنیت برخوردار هستند.

