
نگاه
 برنامه بایدن برای مقابله با چین

متحدان اروپایی اش را به جان هم انداخت
آمریکا به فرانسه هم پشت کرد

ثمانه اکوان: ایاالت  متحده، انگلستان و استرالیا 
روز پنجش��نبه اعالم کردند به توافقی تاریخی 
برای حفظ امنیت حوزه شرق آسیا دست یافته اند 
و قرار است به  صورت یک گروه کامال هماهنگ با 
تهدیدات موجود در این منطقه مواجه شوند. این 
توافق، استرالیا را قادر می سازد برای نخستین  بار 
با استفاده از تکنولوژی تهیه  شده توسط ایاالت 
 متحده به زیردریایی های هس��ته ای دست پیدا 
کند. بر اس��اس گزارش رس��انه های غربی، این 
تواف��ق یک��ی از بزرگ ترین توافق ه��ا در زمینه 
تکنولوژی های مدرن روز برای شراکت دفاعی در 
طول دهه های اخیر است. چین که به  نظر می رسد 
تنها کشوری باشد که در تمرکز اصلی در این توافق 
قرار دارد، اعالم کرده  است این توافق نشان دهنده 
»بی مس��ؤولیتی شدید کشورهای غربی«  است. 
سخنگوی وزارت  خارجه چین در این باره گفته 
 است: »این توافق به  صورت شدید و جدی صلح 
و ثبات منطقه را زیر س��وال ب��رده و رقابت های 

تسلیحاتی را افزایش می دهد«.
سفارت چین در واشنگتن نیز این ۳ کشور را به 
داشتن »ذهنیت جنگ سرد و همچنین تعصبات 

ایدئولوژیک« متهم کرده  است. 
ای��ن توافق در عین  ح��ال نه تنها به مقابله با 
چین پرداخته بلکه فرانس��ه را نیز در خط مقدم 
حمالت لفظی به آمریکا قرار داده  است. قرارداد 
آمریکا و انگلستان با استرالیا برای ارائه تکنولوژی 
زیردریایی های هسته ای به این کشور، توافق قبلی 
موجود بین استرالیا و فرانسه را که قرار بود منجر 
به تولید ۱۲ زیردریایی هسته ای شود، زیر سوال 
برده و عمال آن را بی اثر می کند. ژان ایولودریان، 
وزیر خارجه فرانس��ه به رادیوی این کشور گفته 
 اس��ت: »ای��ن کار واقعا از پش��ت خنجر زدن به 

فرانسه است«.
اگر چه در توافقی که روز پنجشنبه اعالم شد 
اشاره مستقیمی به چین نشده  است اما رهبران 
این ۳ کش��ور که به  صورت ویدئویی با یکدیگر 
گفت وگو می کردند بیان کردند نگرانی های امنیتی 
آنها در حوزه شرق آسیا بشدت افزایش پیدا کرده  
است. بن واالس، وزیر دفاع انگلستان در همین باره 
به بی بی سی گفته  است: »چین بزرگ ترین بودجه 
دفاعی در طول تاریخ را سال گذشته هزینه کرد«. 
او همچنین افزوده  است: »چین در حال گسترش 
دادن نیروهای هوایی و دریایی خود در مقیاسی 
کامال بزرگ است. این مساله مطمئنا بسیاری از 
متحدان ما در منطقه را تهدید می کند. شرکای 
ما در این مناطق می خواهند توان نظامی خود را 
حفظ کنند«. بوریس جانسون نیز که انتقادات 
زیادی را از طرف همتای فرانس��وی خود شاهد 
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 امیدوار  
به     شعر انقالبی

  خروج نظامیان آمریکایی از منطقه، متحدان 
این کشور را با چالش جدی مواجه کرده است

 آمریکا و انگلیس با توافق توسعه زیردریایی های هسته ای استرالیا
پرچم جنگ با چین را باال بردند

 نگاهی به جریان شعر انقالب همزمان با سالروز درگذشت
استاد شهریار و روز شعر و ادب پارسی

تیترهای امروز

 تزریق 7 میلیون و 900 هزار دوز واکسن
طی یک هفته

تعداد کل قربانیان 116436 نفر

۳۶4
  طی 24 ساعت 364 نفر از هموطنان 

بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

واکسیناسیون اوج  گرفت

vatan-e-emrooz     voL.13     no.3306    Sat.SeP.18, 2021     ISSn:2008-2886شنبه         27   شهریور   1400        11   صفر  1443           18   سپتامبر      2021          سال  سیزدهم             شماره 3306              8  صفحه          3000  تومان          1182 سال  و   328  روز گذشت         

گروه سیاسی: تصاویر ورود تانکرهای سوخت ایران به 
لبنان، روز پنجشنبه در صدر اخبار رسانه های عربی و 
شبکه های اجتماعی قرار گرفت؛ امری که بیانگر شکست 
محاصره آمریکا علیه این کشور در نتیجه اتحاد و اقتدار 

سه جانبه»تهران � حزب اهلل � دمشق« است. 
به گ��زارش »وطن امروز«، رس��انه های لبنانی روز 
پنجشنبه از ورود تانکرهای حامل سوخت ایران به این 
کشور خبر دادند. شبکه »لبنان۲۴« با انتشار فیلمی 
اعالم ک��رد تانکرهای حامل مازوت ایران وارد منطقه 
»حوش السید علی« در الهرمل شده اند. شبکه »المنار« 
نیز ضمن تأیید این خبر  گزارش داد ۲0 تانکر حامل 
س��وخت ایران وارد خاک لبنان ش��ده  است. عالوه بر 
شبکه های خبری مختلف که در حال پوشش این خبر 
هستند، کاربران شبکه های اجتماعی نیز در حال بازنشر 
این تصاویر هستند. بنا بر اعالم شبکه العهد، کاروانی که 
صبح پنجشنبه وارد شد، با عبور از شهرک های العین 
و النبی عثمان وارد جاده منتهی به شهر بعلبک خواهد 
شد و در آنجا محموله خود را تخلیه خواهد کرد. پس 
از ورود کاروان نخست تانکرهای حامل سوخت، ظهر 
همان روز، کاروان دوم ش��امل ۲0 تانکر سوخت دیگر 
وارد شهر »الهرمل« شد. طبق گزارش شبکه »المنار«، 
کاروان حامل سوخت ایران به ۴ بخش تقسیم شده بود. 
ساعاتی پس از انتشار این گزارش، المنار خبر داد بخش 

سوم و چهارم کاروان سوخت نیز وارد خاک لبنان شده 
است. پس از ورود تانکرهای سوخت ایران به لبنان، شیخ 
»احمد قبالن« مفتی جعفری لبنان از جمهوری اسالمی 
ایران تشکر کرد و گفت: »تهران، ممنونیم؛ برای شجاعت 
در زمان شکست، کمک در زمان محاصره، وفاداری در 
زمان خیانت، بخشش در زمان ممنوعیت ]تحریم[. از 
مقاومت نیز به خاطر ورود به بزرگ ترین نبرد اقتصادی 
و کمک به همه لبنان صرف نظر از طوایف و استان های 
مختلف به دور از بازار سیاسی تشکر می کنیم؛ تاریخ 
مقاومت و کمک رسانی آن همواره اینگونه بوده است«. 
»وئام وهاب« رئیس حزب »التوحید العربی« و نماینده 
سابق پارلمان لبنان هم از سیدحسن نصراهلل به خاطر 
شکست محاصره لبنان و نیز کنار زدن موانع میان این 
کش��ور و سوریه قدردانی کرد و گفت لبنان نخستین 
طرفی است که از بازگشت روابط با سوریه سود می برد. 
»مصطفی بیرم« وزیر کار دولت لبنان نیز پنجشنبه ۱۶ 
سپتامبر گفت: »لبنان با کاروان  های شامل تانکرهای 
حامل مازوت ایران، یک محاصره تاریخی و ظالمانه را 
درهم شکست که کشورها ]ی دیگر[ قادر به شکستن 
آن نبودند«. درباره چگونگی توزیع این محموله سوختی، 
»اسامه علیق« مدیر شرکت سوخت رسانی »االمانه« روز 
جمعه در گفت وگو با شبکه »المیادین« گفت: سوخت 
ایرانی در مخازن ش��رکت االمان��ه در بیروت، جنوب، 

»بقاع« و ش��مال لبنان تخلیه می ش��ود و بر اس��اس 
اولویت های اعالم ش��ده از سوی »سیدحسن نصراهلل« 
دبیرکل حزب اهلل توزیع خواهد شد. علیق در ادامه گفت: 
۲ گروه از سوخت ایرانی استفاده خواهند کرد، یک گروه 
ب��ه صورت هدیه دریافت می کنند و گروه دوم هزینه 
آن را پرداخت خواهند کرد. وی سپس تصریح کرد: از 
زمانی که نصراهلل ورود کشتی ایرانی حامل سوخت را 
اعالم کرده، درخواست های زیادی برای دریافت سوخت 
رسیده و طی روزهای آینده روند تحویل آن بر اساس 
درخواست ها و اولویت ها آغاز خواهد شد. علیق تاکید 
کرد: کمیته هایی تشکیل شده که بر روند رسیدن این 
سوخت به دست مس��تحقان آن و نیز مصرف آن در 

مکان مناسب نظارت می کنند. 
  حزب اهلل بر آمریکا پیروز شد

روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در یادداش��تی 
نوشت حزب هلل لبنان توانست در رقابت با آمریکا پیروز 
شود. در این یادداشت آمده است: لبنانی ها »خشمگین 
کردن آمریکا از یک  سو و تأمین نیازهای مبرم کشوری 
که به  خاطر کمبود س��وخت تقریبا فلج شده است را 
جش��ن گرفتند«. در ادامه این یادداش��ت آمده است: 
در حال��ی که لبنان از یکی از بدترین فروپاش��ی های 
اقتصادی تاریخ معاصر رنج می برد، حزب اهلل توانس��ته 
است در نقش یک منجی ملی ظاهر شده و به میدانی 

گام بگذارد که دولت لبنان و حامیان غربی اش در آن 
شکست خورده بودند. نیویورک تایمز می افزاید، حین 
ورود کامیون های سوخت به لبنان، طرفداران حزب اهلل 
در ۲ سوی خیابان ها به صف شدند، پرچم های حزب اهلل 
را ب��ه اهتزاز درآوردند، س��رودهای قهرمانانه خواندند، 
شیرینی پخش کردند و آسمان را نورافشانی کردند. به 
نوشته این روزنامه، »خرید نفت از ایران ناقض تحریم های 
آمریکا است اما مشخص نیست آیا آمریکایی ها روی این 
مساله دست بگذارند. عالوه بر این، آمریکا حزب اهلل را 
گروهی تروریستی اعالم کرده و عمال تحت تحریم های 
واش��نگتن قرار دارد. اگر چه این گروه بخشی از دولت 
لبنان را تشکیل داده است اما به نظر می رسد عملکرد 
مس��تقلی دارد«. در ادامه این یادداش��ت آمده است: 
»بحران سوخت، این تقابل را میان حزب اهلل و متحدانش 
در برابر ایاالت متحده به نمایش گذاشت که چه کسی 
می تواند سریع تر رنج های مردم لبنان را تسکین دهد. 
رقابتی که حداقل امروز حزب اهلل در آن پیروز ش��د«. 
نیویورک تایمز می نویسد، حزب اهلل، آمریکا را بابت بحران 
اقتصادی لبنان مقصر می داند و این کشور را به محاصره 
لبنان متهم کرده است. اکنون با ورود تانکرهای حامل 
س��وخت به لبنان، شعار قهرمانانه »شکست محاصره 
آمریکا« از س��وی حزب اهلل، به احتم��ال زیاد در میان 

لبنانی ها مورد پذیرش واقع خواهد شد. 

  اسرائیل جرأت حمله به نفتکش های ایرانی را ندارد
 »نیر دفوری« تحلیلگر پایگاه اطالع رس��انی ماکو 
� پایگاه اطالع رسانی شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل در 
فضای مجازی �  تاکید کرد، از روز پنجشنبه که روند 
توزیع س��وخت ایرانی در تمام نقاط لبنان آغاز شده 
اس��ت، این توزیع در حالی انجام می ش��ود که لبنان 
ش��رایط اقتصادی و معیشتی خطرناکی را پشت سر 
می گذارد. دفوری در ادامه این یادداش��ت به ش��کل 
تلویحی به واهمه و وحش��ت اسرائیل به اقدام علیه 
نفتکش ایرانی اشاره کرده و می نویسد: در سایه انتقال 
نفت به لبنان، اس��رائیل تصمیم گرفته است جنگ 
دریایی خود را علیه ای��ران به حالت تعلیق درآورده 
و در رابط��ه با محموله های نفتی ای که به س��وریه و 
از آنجا به لبنان منتقل می شود هیچ واکنشی نشان 
ندهد. تحلیلگر اسرائیلی ادعا کرد: دلیل این رویکرد 
هم رس��یدن به این اعتقاد اس��ت که هر نوع آسیب 
رساندن به س��وخت لبنان عالوه بر افزایش احتمال 
ش��عله ور شدن جنگ با حزب اهلل و ایران، می تواند به 
مثابه اقدامی باشد که در نگاه جامعه جهانی تالشی 
از س��وی اسرائیل برای کارشکنی در روند بازسازی و 
اقدامات انسان دوستانه در لبنان تلقی شود. از این رو 
تصمیم فعلی در تل آویو آن است که هیچ گزندی به 

محموله های نفت ایران وارد نشود. 
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برادر گرامي جناب آقای دکتر مهرداد بذرپاش
 مصیبت وارده را به جنابعالي تسلیت عرض نموده؛ براي آن مرحومه غفران و آمرزش 

و براي شما و خانواده محترم صبر و اجر از درگاه حضرت احدیت مسألت داریم
وطن امروز

 با حضور سیدابراهیم رئیسی در  بیست ویکمین نشست سران کشور های سازمان همکاری  شانگهای در تاجیکستان
ایران به عضویت دائم این سازمان درآمد

سالم شانگهای به ایران
چرا پیمان شانگهای با مطلوبیت های استراتژیک و دکترین دفاعی ایران همخوانی دارد

علیه یکجانبه گرایی آمریکا
گزارش »وطن امروز«  از ظرفیت های اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

ورود به بازار 7 تریلیون دالری 
صفحات 2 و 3

پی تی  نقض    ۳ جانبه     ان 
 در       پاسیفیک


