
رواب�ط امری�کا ب�ا    گزارش  یک
فلس�طین به سطح 
جدیدی از تنش  رسیده است. اول به رسمیت 
ش�ناختن قدس ب�ه عن�وان پایتخ�ت رژیم 
صهیونیستی، بعد گشایش سفارت امریکا در 
این ش�هر، حاال هم اخراج س�فیر فلسطین از 
واش�نگتن ك�ه انتق�ام غیررس�می مخالفت 
فلس�طینیان با ط�رح »معامله قرن « اس�ت. 
زمانی تشكیالت خودگردان فلسطین ، محور اجرای 
طرح های امریكا درباره فلسطین بود ولی مناسبات 
واشنگتن با این تشكیالت روز به روز رو به وخامت 
می گذارد. دولت ترامپ طرح رسمی نشده ای به نام 
معامله قرن دارد كه به طور خالصه با تشكیل یک 
كشور مستقل فلسطینی در نیمی از كرانه باختری، 
تمام نوار غزه و چند محله از بیت المقدس ش��رقی 
موافقت توافق می شود ولی شهر ابودیس به عنوان 
پایتخت فلسطین در نظر گرفته خواهد شد. طبق 
این طرح بازگشت آوارگان فلسطینی هم منتفی 

می شود. محمود عباس به طور جدی مخالف این 
طرح یک سویه اس��ت، تا جایی كه چند روز قبل 
روزنامه اقتصادی گلوبز، چاپ سرزمین های اشغالی 
فاش كرد كه ترامپ رئیس جمهور امریكا به عباس 
پیشنهاد كرده كه در قبال دریافت 5 میلیارد دالر 
بر سر میز مذاكرات با اسرائیل بازگردد. اختالفات 
بین دولت امریكا با تشكیالت خودگردان به قدری 
تشدید شده كه اوایل تیرماه منابع فلسطینی گفتند 
كه محمود عباس درخواست امریكا برای دیدار و 
گفت وگو با جرالد كوشنر، داماد ترامپ را رد كرده 
اس��ت. »ریاض المالكی « وزیر خارجه تشكیالت 
خودگردان نی��ز گفته كه »محم��ود عباس « در 
سخنرانی ماه آینده خود )سپتامبر( در برابر مجمع 
عمومی س��ازمان ملل متحد قاطعان��ه »معامله 
ترامپ« را مردود اعالم می كند و جایگزینی برای 

آن ارائه می دهد. 
   مهر بطالن بر اسلو

 امریكایی    ها طی ماه های اخیر گام های یكجانبه ای 

برای فیصله دادن به مسائل اساسی بین فلسطینیان 
برداش��ته اند. دولت ترامپ ابتدا قدس را به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت، 
بعد سفارت امریكا در این شهر گشوده شد و چند 
هفته قبل هم زمزمه    های��ی درباره تصمیم دولت 
امریكا برای به رسمیت شناختن لغو حق بازگشت 
فلسطینیان آواره منتشر شد. دیروز هم امریكایی    ها 
حسام زملط، سفیر فلسطین را از واشنگتن اخراج 
كردند. س��ازمان آزادیبخش فلس��طین )ساف( 
گفته كه مقامات امریكای��ی مجوز اقامت خانواده 
سفیر فلس��طین را لغو كرده و به رغم اینكه مجوز 
اقامت خانواده این س��فیر تا ۲۰۲۰ اعتبار دارد از 
آنها خواس��تند فوراً خاک امریكا را ترک كنند. به 
گزارش اس��كای نیوز عربی، حنان عشراوی، عضو 
كمیته اجرایی س��ازمان آزادیبخش فلس��طین 
این اقدام امریكا را اقدامی انتفام جویانه از س��وی 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا دانسته 
كه دال بر كینه توزی آن نسبت به رهبری و ملت 

فلس��طین از جمله زنان و كودكان بی گناه است. 
عشراوی افزود: مقامات امریكا در سطح جدیدی 
از تحریم     ها و مجازات     ها علیه فلسطینی     ها این بار 
خانواده سفیر حسام زملط را به شیوه ای غیرانسانی 
و عمدی هدف ق��رار دادند كه برخ��الف تمامی 
عرف های دیپلماتیک ب��وده و تأثیر خطرناكی در 
روابط بین المللی فلسطین و امریكا خواهد داشت. 
برخی منابع اخراج سفیر فلسطین را به معنای لغو 
قراردادهای اسلو می دانند كه بر اساس آن ، امریكا 
تشكیالت خودگردان را به عنوان نماینده فلسطین 
به رسمیت شناخت. حنان عشراوی اخراج سفیر 
فلسطین را برای اعمال فش��ار بر فلسطینی     ها و 
سطح جدید باج خواهی از آنها خوانده و گفته كه 
كارمندان هیئت فلسطین در واشنگتن ابالغیه ای 
را در زمینه بس��تن دفتر ساف و توقف فعالیت آن 
و مسدود شدن حس��اب های بانكی شان دریافت 
كرده اند. عش��راوی ادامه داد: این تدابیر ظالمانه 
همچنین ش��امل لغو مجوز اقامت خانواده سفیر 
حسام زملط می شود كه به این ترتیب فرزندان او 
به نام سعید هفت س��اله و الما پنج ساله ناگزیر به 
ترک مدرسه شان در واشنگتن شدند و باید امریكا 
را ترک كنند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از زملط 
آورده است، خانواده او بعد از اطالع یافتن از اینكه 
ویزای آنها از زمان بسته شدن دفتر هیئت فلسطین 
در ماه آینده میالدی اعتبار نخواهد داشت، امریكا را 
ترک كردند. سفیر فلسطین در امریكا به المیادین 
گفت: مقامات امریكایی از خانواده وی خواستند 

فوراً این كشور را ترک كنند. 
وی تصری��ح ك��رد: مقام ه��ای امریكای��ی ویزای 
خان��واده اش را باطل و حس��اب های بانكی آنها را 
بستند. دولت امریكا هفته قبل هم به طور رسمی 
تعطیلی دفت��ر هیئت دیپلماتیک فلس��طین در 
واش��نگتن را اعالم كرده بود و این اقدام را با بهانه 
مذاك��ره نك��ردن مس��تقیم مقامات تش��كیالت 
خودگردان فلس��طین با رژیم اسرائیل و مخالفت 
با مذاكره با دولت ترامپ دانست. سخنگوی وزارت 
امور خارجه امریكا گفته اس��ت: مقامات سازمان 
آزادیبخش فلسطین پیش از اطالع از طرح صلح 
امریكا از آن انتقاد كردند و حتی حاضر نش��دند با 
دولت واشنگتن مذاكره كنند. جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی رئیس جمهور امریكا نیز با صراحت اعالم 
كرد: تا زمانی كه فلسطینی     ها به دور میز مذاكره با 
اسرائیل حاضر نش��وند، دفتر سازمان آزادیبخش 

فلسطین در امریكا بازگشایی نخواهد شد.
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دیروز اردوغان به دیدار پوتین تا با پنهان ش��دن در پشت سر مسائل 
انس��انی در ادلب ، توافقات آس��تانه را دور زده و مسئولیت تركیه برای 
جداسازی تروریست  ها و كس��انی كه مدعی پذیرش راه حل سیاسی 
هس��تند را به مس��یر های ژنو و مداخالت و تهدیدات غربی گره بزند. 
تركیه در آس��تانه متعهد ش��ده كه مرزهایش را به روی تروریست  ها 
خواهد بست و از ورود تسلیحات به ادلب ممانعت به عمل خواهد آورد 
و دسته جات تروریست وابسته به النصره یا تحریر الشام را ایزوله و بقیه 
گروه  ها را به روند سیاسی آستانه و سوچی پیوند خواهد داد. در حالی 
كه اردوغان بالفاصله بعد از نشست سه جانبه اخیر در تهران، با جنجال 
و هیاهوی تحریک كننده در مسائل انسانی ادلب، چند كشور اروپایی 
را با این توجیه كه موج آوارگان جدید را به سوی اروپا روانه می كند و 
بحران جدیدی دامن آنها را خواهد گرفت و امنیت اروپا به خطر خواهد 
افتاد، به كاروان ارعاب س��از امریكا و انگلیس پیوسته و در صحنه های 
میدانی نیز دست به اقدامات مشكوک زده است. اردوغان دستور فوری 
داده تا یک لشكر كامل پیاده زرهی ارتش تركیه به ادلب وارد شوند و از 
نیروهای به اصطالح ارتش حر و چند گروه وابسته به تركیه كه خود را 
طرفدار راه حل سیاسی معرفی می كنند خواسته است ۲۰ هزار نیروی 
خود را از ش��مال حلب به ادلب اعزام كرده و در كنار و تروریست های 
تكفیری القاعده و النصره، در مقابل ارتش سوریه و روسیه و مقاومت، 
صف آرایی كنند. مواضع رسمی تركیه نیز تأمل برانگیز است و با اینكه 
پذیرفته كه تروریست های النصره و آن دسته جات تروریست  خارجی 
از نقاط مختلف جهان باید از ادلب پاكسازی شوند، با این حال با تقویت 
تسلیحاتی آنها بر طبل جنگ در ادلب می كوبد ولی در مواضع رسمی 
سخن از راه حل سیاسی می گوید. بر اساس تعهداتی كه تركیه در آستانه 
داده، مصوب شده تا 1۲ نقطه مراقبتی در پیرامون و درون ادلب داشته 
باشد ولی این نقاط مراقبت به یک خط نظامی در مقابل اداره پاكسازی 
تروریست   ها تبدیل شده است. اردوغان در مجموعه رفتارهای خود در 
چند هفته گذشته درباره ادلب، امیدوار است تا هم از اروپا باج خواهی 
كرده و امتیاز بگیرد و هم در بین طیف تروریس��ت های ادلب از تركیه 
قهرمان  و حمایتگری بس��ازد و هم به طرف امریكایی پالسی در دست 
داشتن كارت بازی را نش��ان دهد و امتیازخواهی نماید و هم اینكه در 
دیدار با پوتین، حضور خود را رندانه و بر اس��اس خواست مردم سوریه 
قلمداد و درخواست كند كه همه با هم از سوریه خارج شویم! اردوغان 
باید بداند و می داند كه برای حمایت از تروریست   ها و توهم عثمانی گری 
جدید وارد سوریه شده و بر اساس تمامی قوانین، همانند امریكا و چند 
كشور اروپایی، اشغالگر اس��ت ولی حضور روس��یه، ایران و مقاومت، 
مشروع و با درخواست دولت قانونی سوریه شكل گرفته تا تروریست های 
مورد حمایت تركیه و غرب و رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی را نابود 
كنند. همانگونه كه در تهران تأكید ش��ده و در دیدار با پوتین تصریح 
شده، تركیه پاسخگوی تعهدات در آستانه است و اگر قادر نیست نقاط 
مراقبت را تعطیل و مرزهایش را مسدود نماید تا سوریه و همپیمانان 
مشروع آن، یكسره سازی باقیمانده تروریسم در سوریه را در زمانی كوتاه 

به سرانجام برسانند. 
اردوغان نمی تواند شریک دزد و رفیق قافله باشد و هم از تروریسم دفاع 
كند و هم خود را شریک صلح و راه حل سیاسی معرفی كند. رفتار دوگانه 
و منطبق با اقدامات غربی در سوریه مدعی ندارد و منافع تركیه نیز در 

اصرار بر همراهی با غرب و دفاع از تروریسم شكل نمی گیرد.

هادیمحمدی

سفیر فلسطین از امریکا  اخراج شد
به دلیل مخالفت با معامله قرن

منابع مطلع بلغار، ابعاد جدیدی از رسوایی امریکا 
در گرجس�تان فاش كردند؛ رسوایی كه نشان 
می دهد امریکا در پوشش محموله دیپلماتیك 
برای ی�ك برنامه س�ری ارتش امری�کا خون 
منجمد و پاتوژن های انس�انی منتقل می كند.

به گ��زارش ایس��نا، به نق��ل از پای��گاه خبری 
بالكان پس��ت، دیلیانا گایتاندژیوا، روزنامه نگار 
بلغارستانی اسناد داخلی را فاش كرده كه نشان 
می دهد دیپلمات های امریكایی در تفلیس تحت 
پوش��ش محموله های دیپلماتیک، پاتوژن های 
انس��انی منتقل می كنند. پیش از این هم خانم 
»دیلیان��ا گابتانزیف« خبرن��گار تحقیقی فاش 
كرده بود كه دیپلمات های امریكا تحت پوشش 
مصونیت دیپلماتیک، محموله    هایی مثل خون 
منجمد انسانی و عوامل بیماری زا را به سفارت 
امریكا در تفلیس منتقل می كنند. اس��ناد این 
خبرنگار تحقیقی نش��ان می داد دانش��مندان 
پنتاگون در گرجس��تان به كار گرفته شده و به 
آنها مصونیت دیپلماتیک داده ش��ده تا درباره 
بیماری های كش��نده و نیش حشرات در مركز 
»لوگار « تحقیق كنند. حاال هم اسناد جدیدی كه 
روزنامه نگار بلغار به آن دست یافته، نشان می دهد 
متخصصان پنتاگون در گرجستان مستقر شده اند 
و برای تحقیق روی بیماری های مرگبار و گزش 
حش��رات در مركز لوگار مصونیت دیپلماتیک 
گرفته اند. این مرك��ز بیوالبرات��وار پنتاگون در 
تفلیس، پایتخت گرجستان است. این آزمایشگاه 
زیستی پنتاگون ش��دیداً تحت حفاظت است. 
دولت امری��كا به ج��ای س��رمایه گذاری روی 
سالمت شهروندانش، 1۶1میلیون دالر از پول 
مالیات دهندگان را در مركز ل��وگار در تفلیس 
برای تحقیقات روی بیماری های مرگبار و گزش 
حشرات هزینه كرده است. این خبرنگار بلغاری 
می گوید كه اجازه دسترس��ی به این تأسیسات 

به او داده نش��ده ولی س��اكنان محلی نزدیک 
به محل اس��تقرار البراتوار، از س��وزاندن شبانه 
مواد ش��یمیایی خطرناک و تخلیه م��واد زاید 
از طری��ق لوله    ها در نزدیكی رودخانه ش��كایت 
كرده اند. این سكنه گزارش    هایی از سردردهای 
مداوم، تهوع، فش��ار خون باال و سرگیجه حین 
سوختن این مواد شیمیایی ارائه كرده اند. عالوه 
بر این، س��اكنان محلی از مرگ مشكوک چهار 
فیلیپینی شاغل در مركز لوگار می گویند. دو تن 
از آنان بر اثر استنش��اق گاز سمی در ساختمان 
محل سكونت ش��ان در نزدیكی این تأسیسات 
مرده اند. اسناد فاش شده، حاوی مكاتبات بین 
وزارت بهداشت گرجستان و سفارت امریكا در 
تفلیس است و نشان می دهد آزمایش   هایی در 
این مركز انجام شده است. براساس این اسناد، 
سفارتخانه امریكا در ش��هر تفلیس پاتوژن    ها و 
نیز خون انسانی منجمد را در قالب محموله های 
دیپلماتیک منتقل كرده است. طبق اسناد فاش 
شده، دیپلمات های امریكایی مدعی شدند كه 
این خون  انسانی منجمد برای اهداف تحقیقاتی 
در ارتباط با ی��ک برنامه امریكایی روی هپاتیت 
سی در گرجس��تان الزم اس��ت. محموله های 
دیپلماتیک معاف از بازرس��ی و مالیات شدند. 
اریک پاهن، سخنگوی وزارت دفاع امریكا اتهامات 
طرح شده را » تماماً پوچ « و ابداع كمپین » ضد 
اطالعات « روسیه علیه غرب دانست. به گفته او، 
ایاالت متحده امریكا در حال تولید تس��لیحات 
بیولوژیك��ی در مركز لوگار نیس��ت. با این حال 
ایگور گیورگادزه، وزیر سابق امنیت گرجستان 
اخیراً در كنفرانسی خبری در مسكو گفت كه در 
جریان گزارش    هایی از مرگ ومیر   هایی قرار گرفته 
است كه احتماالً ناشی از آزمایش  واكسن    ها در 
البراتوار تحت حمایت مالی امریكا موس��وم به 

مركز لوگار است.

رئیس جدی�د پارلم�ان عراق تأكی�د كرد با 
تعرض به ای�ران از خاک كش�ورش مخالف 
است و همه تالش�ش را برای دفاع از كشور 
و همس�ایگان ع�راق به كار خواه�د گرفت. 
به گزارش فارس، »محمد الحلبوسی « رئیس جدید 
پارلمان عراق در نخس��تین مصاحبه تلویزیونی 
درباره ایران تأكید كرد: »ما حمله به ایران از خاک 
عراق را نمی پذیریم و باید از كشورمان و همسایگان 
حمایت كنیم«.  الحلبوسی در گفت وگو با شبكه 
خبری »الحدث« دیروز در نخستین موضع گیری 
سیاسی در سطح روابط خارجی پس از انتخابش به 
عنوان رئیس پارلمان عراق گفت كه اعضای پارلمان 
با هرگونه اعمال فشار و تحریم اقتصادی علیه ایران 
مخالفند و این اقدام را ظالمانه می دانند و به ماندن 
در كنار ملت ایران ادامه خواهند داد.  به نوش��ته 
روزنامه »القدس العربی « وی در گفت وگو با همتای 
ایرانی اش و دعوتش برای سفر به بغداد، اعالم كرد: 
ما آماده ایم برای مش��اركت در بازگردان امنیت و 
ثبات به منطقه در كنار تهران بمانیم. ملت و پارلمان 
ع��راق، از حمایت های بی دریغ ای��ران از عراق در 
گذشته و اكنون به ویژه در روند آزادسازی این كشور 
از دست داعش، تقدیر می كنند.  الحلبوسی تأكید 
كرد كه نخست وزیر بر اساس ویژگی ها، مشخصات، 
معیار    ها و شروط مرجعیت عالی دینی عراق انتخاب 
خواهد شد اما در عین حال با اشاره به طرح شدن 
برخی اسامی برای تصدی نخست وزیری گفت كه 
هنوز فراكسیون اكثریت تشكیل نشده است و من 
از جرئیات آن اطالعی ندارم.  رهبران دو فراكسیون 
سائرون و الفتح یعنی مقتدی صدر و هادی العامری، 
عادل عبدالمهدی را فردی مناسب برای این پست 
می دانن��د و تقریباً تعیین ع��ادل عبدالمهدی به 
عنوان نخست وزیر عراق قطعی شده است.  عادل 
عبدالمهدی كه از خانواده ای ریشه دار و با سوابق 
سیاسی در عراق است، هم گرایش های پان عربیسم 

را در دوران جوانی از سر گذرانده و هم مدت زمانی 
عضو جریان های كمونیستی كشورش بوده است و 
در ایستگاه آخر زندگی سیاسی خود به جریان های 
اسالمی شیعی نزدیک ش��د. او با دیگر همفكران 
خود در دوران بعد از انقالب اس��المی ایران، راهی 
كش��ورمان ش��د و از بنیانگذاران مجلس اعالی 

اسالمی عراق محسوب می شود. 
   نامزد ریاست جمهوری معرفی نشد

دفتر سیاس��ی حزب اتحادیه میهنی كردس��تان 
در نشست خود در سلیمانیه بار دیگر در تعیین و 
معرفی كاندیدای نهایی خود برای سمت ریاست 
جمهوری عراق ناكام ماند.  به گزارش ایس��نا، به 
نوش��ته روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، قرار 
بود طبق توافقات سیاسی امضا شده میان دو حزب 
اصلی اقلیم كردستان عراق یعنی اتحادیه میهنی 
و حزب دموكرات كردس��تان به ریاس��ت مسعود 
بارزانی، سمت ریاست جمهوری عراق سهم حزب 
اتحادیه میهنی باشد.  طبق اطالعاتی كه روزنامه  
الشرق االوسط به نقل از منابع آگاه به دست آورده، 
دفتر سیاسی این حزب در نشست خود در سلیمانیه 
به دو گروه تقسیم شد.  گروه اول كه اكثریت اعضا 
را تش��كیل می داد، حامی مال بختیار بود و گروه 
دوم از لطیف رشید، وزیر پیشین آب دولت عراق 
حمایت كرد.  به گفته این منابع، رهبران وابسته به 
خانواده طالبانی از لطیف رشید حمایت كردند در 
مقابل، دیگر رهبران این حزب مال بختیار را ترجیح 
دادند كه روابط مس��تحكمی با ح��زب دموكرات 
كردستان و رهبر آن مسعود بارزانی دارد.  یک عضو 
دفتر سیاسی اتحادیه میهنی كردستان به روزنامه 
الشرق االوسط گفت: به دلیل این اختالف نظر    ها و 
عدم تعیین هیچ  یک از آنها به شكل رسمی نشست 
ناتمام مانده و این كار به نشست بعدی رهبران حزب 
موكول شده و یا اینكه این مسئله در مذاكرات دو روز 

آتی تصمیم گیرندگان حزب فیصله می یابد.

 دیپلمات های امریکایی 
»خون« نقل و انتقال می كنند

 تقدیر رئیس جدید پارلمان عراق
 از حمایت های بی دریغ ایران

در اولین مصاحبه تلویزیونیبرای اجرای یك برنامه سری مربوط به سالح های میکروبی پنتاگون

  خبر

15 ادامه شیطان سازی غرب از روسیه
 ناتو روس   ها را به ضد حمله دسته جمعی 

سایبری تهدید کرد
یك روز پ�س از آنکه یك روزنامه سوئیس�ی مدعی جاسوس�ی 
كارمندان روسی دفتر ژنو از این كشور شد، دبیركل ائتالف نظامی 
ناتو كرملین را تهدید به اس�تفاده از »دفاع جمعی« سایبری كرد 
تا تبلیغات ضد روس�ی غرب همچنان با ش�دت ادام�ه پیدا كند؛ 
تبلیغاتی كه یك بال آن را لندن با ادعای حمله شیمیایی روس   ها 
به یك جاس�وس س�ابق خود در خ�اک انگلیس پی�ش می برد و 
یك بال دیگرش را امریکا ب�ا ادعای دخالت مس�کو در انتخابات 
ریاست جمهوری سال گذشته و حاال ادعای دخالت در همه پرسی 
مقدونی�ه ای كه به دنب�ال عضوی�ت در ناتو و اتحادیه اروپاس�ت. 
ینس استولتنبرگ، دبیركل ناتو در مصاحبه  با آكسیوس با اشاره به بند 
5 اساسنامه ناتو درباره دفاع جمعی كه اگر یكی از این اعضا هدف حمله 
قرار بگیرد، در واقع حمله علیه همه اعض��ا تلقی می كند، تصریح كرد: 
البته چنین چیزی خودكار نیست و بس��تگی به ماهیت و خصوصیات 
حمله سایبری دارد. ما هرگز مشخصاً نمی گوییم كه چه زمان بند 5 را 
اجرایی می كنیم.  استولتنبرگ گفت: این ائتالف اقدام به تقویت امنیت 
سایبری خود كرده و در حال برنامه ریزی برای افزایش قابلیت های خود 
برای حمله سایبری اس��ت.  ماه ژوئیه ناتو در بیانیه ای بعد از اجالسش 
در بروكس��ل اعالم كرد كه این ائتالف در صورت مواجهه با یک جنگ 
هیبریدی بند 5 مربوط به دفاع جمعی را اجرایی خواهد كرد.  كشورهای 
هم پیمان عضو ناتو چندین سال است كه مشغول تقویت همكاری در 
حوزه های دفاعی بوده اند. از سال ۲۰۰۸ این ائتالف شروع به اجرای یک 
رزمایش دفاع سایبری نیز كرده است. در سال ۲۰1۶ اعضای این ائتالف 
نخستین بار فضای سایبری را نیز به عنوان یک حوزه عملیات دفاعی در 

كنار حوزه های زمین، هوا و دریا به رسمیت شناختند. 
   اتهام جاسوسی در سوئیس 

گنادی گاتیلوف، نماینده دائم روسیه در دفتر سازمان ملل در واكنش به 
انتشار اتهامات ضد روسی و جاسوسی در یک روزنامه سوئیسی با اشاره 
به اینكه كارمندان زیاد روس بیانگر توجه روسیه به همكاری با سازمان 
ملل و نهادهای ویژه اس��ت، گفت: صرف واقع ش��دن هیئت روس در 
مقابل دفاتر صلیب سرخ بین المللی و سازمان ملل تأییدی بر این مسئله 
نیست كه كارمندان این هیئت در فعالیت    هایی مغایر با كارهای سازمان 
ملل فعالیت می كنند. ما چنین اتهاماتی را نامعقول و با انگیزه سیاسی 
می دانیم. روزنامه سوئیسی س��ونتاگ تسایتونگ روز یک   شنبه مدعی 
شده بود كه هر چهار نهاد روس در سوئیس جاسوس هستند: این اتهام 
بر مبنای این حقیقت استوار است كه هیئت روسیه در ژنو بیش از ۲۰۰ 
كارمند دارد و این هیئت از نظر جغرافیایی در نزدیكی دفتر سازمان ملل 

در ژنو و دفتر كمیته بین المللی صلیب سرخ واقع شده است. 
از سوی دیگر جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریكا در آستانه سفر به مقدونیه، 
روس��یه را به تالش برای دخالت در همه پرسی این كشور اروپایی متهم 
كرد. پارلمان مقدونیه هشتم مهرماه را به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی 
برای تغییر نام این كشور به »جمهوری مقدونیه شمالی« تعیین كرده 
است تا زمینه را برای پایان نزاع چندین ساله مقدونیه با یونان و پیوستن 
این كش��ور به ناتو و اتحادیه اروپا فراهم  كند. س��فر هفته آینده ماتیس 
در آستانه همه پرسی مقدونیه انجام می ش��ود. ناتو در ماه ژوئیه رسماً از 
مقدونیه دعوت كرد به این اتحاد نظامی ملحق شود. وزیر دفاع امریكا در 
س��خنانی در پنتاگون ضمن طرح اتهام علیه روس   ها اظهار داشت:» به 

مقدونیه می روم تا آشكارا بیان كنم كه با مردم آن كشور هستیم.«
   خطر شیطانی جلوه دادن روسیه 

برنده جایزه صلح نوبل هشدار داد، س��پر بال كردن روسیه كه غرب به 
ش��دت از آن حمایت می كند، یک اقدام غیرقابل توجیه است، چراكه 
این كار جهان را به دوران جنگ س��رد بازمی گرداند و آن را در آستانه 
یک فاجعه قرار می دهد. به گزارش ایس��نا، به نق��ل از پایگاه اینترنتی 
راش��اتودی، مایرید ماگوآیر، برنده جایزه صلح نوبل در مطلبی نوشت: 
روسیه به تازه    ترین قربانی » هیجان یكدیگر را مقصر دانستن « تبدیل 
شده است كه امریكا و متحدان غربی اش در تالشند بودجه نظامی رو 
به افزایش خود را با این كار توجیه كنند. تمامی ارتش    ها باید دشمنی 
داشته باشند تا وجود آنها ضروری فرض شود. مردم باید متقاعد شوند كه 
انجام دادن اقدامی برای تضمن آزادی كشورشان الزم و ضروری است. 
این فعال صلح افزود: آنچه ظاهراً سران غربی را عصبانی كرده، دورنمای 
از دست دادن سلطه و برتری درک شده شان و هژمونی جهانی شان در 
مقابل ظهور قدرت    هایی چون روس��یه و چین است. آیا ما حقیقتاً باور 
داریم كه متحدان غربی قرار است قدرت های خود را تسلیم كنند؟ نظر 

من این است كه آنها به راحتی چنین كاری انجام نخواهند داد.
   روسیه درباره سقوط هواپیمای مالزی سند رو می كند 

س��خنگوی وزارت دفاع روس��یه به خبرنگاران گفته كه اتهام دخالت 
روسیه در سرنگون شدن بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی در جنوب 
شرق اوكراین غیرقابل قبول است و برای اثبات این موضوع شواهدی 
وجود دارد.  به گزارش اسپوتنیک، ایگور كوناشنكوف گفته كه اسنادی 
ارائه خواهد شد كه به وضوح اتهام دخالت روس��یه درباره هدف قرار 
دادن این هواپیمای مسافربری توس��ط سامانه موشكی » بوک « را رد 
می كند. نیكوالی پارشین، رئیس دفاعی موشک و توپخانه نیروهای 
مسلح روسیه نیز گفت: موشكی كه هواپیمای مالزیایی را مورد هدف 
قرار داده است در سال 19۸۶ در حومه مسكو تولید شده است و سپس 
به بخش نظامی اوكراین انتقال داده ش��د. وی اف��زود: پس از انتقال 
موش��ک به اوكراین، این موشک دیگر در روس��یه مورد استفاده قرار 
نگرفت. سخنگوی وزارت دفاع روس��یه همچنین فیلم های ارائه شده 
از موشک » بوک«را به كمیسیون بین المللی به عنوان مدرک در مورد 

اصابت این موشک به هواپیمای مالزیایی غیر واقعی خواند. 

   چین با جنگ تجاری امریکا مقابله می كند 
جنگ تجارتی میان چین و امریكا در آستانه ورود به مرحله ای تازه است. 
دولت ایاالت متحده خود را برای اجرای دوره  جدید تعرفه     ها آماده می كند و 
چین نیز تهدید كرده كه در چنین صورتی دست به اقدام متقابل خواهد زد. 
به گزارش دویچه وله ، گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، روز 
دو    شنبه تأكید كرد كه اگر امریكا تعرفه های گمركی جدیدی علیه چین به 
اجرا بگذارد، این كشور نیز با » اقداماتی متقابل « واكنش نشان خواهد داد و 
» قاطعانه از منافع خود دفاع خواهد كرد.« روزنامه » واشنگتن پست « روز 
یک    شنبه ۲5 شهریور )1۶ سپتامبر( گزارش داد كه ترامپ تصمیم گرفته 
است، برای ۲۰۰ میلیارد دالر كاالهای وارداتی از چین تعرفه     های اضافی 

ویژه ای بالغ بر 1۰ درصد وضع كند. 
-------------------------------------------------------------

   تركیه مخفیانه به دنبال بهبود روابط با اسرائیل 
یدیعوت آحرونوت چاپ فلسطین اش��غالی طی گزارشی مدعی شد كه 
مقامات تركیه و رژیم صهیونیستی طی هفته های اخیر تماس     ها با یكدیگر 
را از سر گرفته و قصد دارند به زودی سفیران خود را در ماه جاری )سپتامبر( 
به محل خدمت برگردانند. تركیه بعد از چند سال، یک وابسته اقتصادی 
به سفارتخانه خود در فلسطین اش��غالی اعزام كرده است. نماینده آنكارا 
فعاالنه در حال كار روی بهبود روابط اقتصادی با تل آویو است. همچنین 
گفته می شود »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و »رجب 
طیب اردوغان « رئیس جمهور تركیه كه هفته گذشته در آذربایجان حضور 
داشتند، در باكو با یكدیگر دیدار داش��تند. منابع دیپلماتیک اما مدعی 

هستند این دیدار بیشتر تصادفی بود تا از پیش برنامه ریزی شده. 
-------------------------------------------------------------

   طرح مصر و امارات برای بازگرداندن »سیف االسالم قذافی«
برخی منابع عالی رتبه لیب��ی و مصر در كمیته پیگی��ری پرونده لیبی 
گزارش دادند كه سیف االسالم فرزند معمر قذافی اخیراً با یک مسئول 
برجسته امارات كه احتماالً »طحنون بن زاید« مدیر دستگاه اطالعات 
خارجی و مشاور امنیت ملی امارات بوده و یک مسئول عالی رتبه امنیتی 
مصر دیدار كرده و هدف از این دیدار بررسی راهكار سروسامان دادن به 
وضعیت لیبی بر اس��اس دیدگاه ائتالف مصری و اماراتی بوده و در این 
نشست آینده سیاسی سیف االسالم و امكان كمک گرفتن از وی برای 

ایجاد اتحاد بین قبایل لیبی مورد بررسی قرار گرفت. 
-------------------------------------------------------------

   پوتین قصد كناره گیری ندارد
سخنگوی كرملین در مصاحبه ای گفت، رئیس جمهوری روسیه به مدیر 
گروه » علی بابا « اعالم كرده كه بازنشسته نمی شود. به گزارش اسپوتنیک، 
دیمیتری پسكوف، س��خنگوی كرملین در مصاحبه خود با روسیا-1 با 
اش��اره به دیدار میان والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه با » جک 
ما«، مؤس��س و مدیر اجرایی گروه علی بابا در نشست اقتصادی شرق در 
والدی وستوک گفت: پوتین از مدیر اجرایی علی بابا پرسید كه آیا می خواهد 
از این سمت كناره گیری كند یا خیر و جک ما پاسخ داد كه قصد چنین 
كاری را دارد اما پوتین در پاسخ به سؤالی مشابه از سوی مدیر علی بابا گفت 

كه نمی خواهد كناره گیری كند و چنین قصدی هم ندارد. 
-------------------------------------------------------------

   باراك نتانیاهو را به چائوشسکو تشبیه كرد
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در سخنانی كه با واكنش حزب لیكود 
مواجه شد، بنیامین نتانیاهو را به تقلید از نیكالی چائوشسكو، دیكتاتور 
پیش��ین رومانی متهم كرده و تأكید كرد او هم دچار سرنوشت مشابهی 
خواهد ش��د. به گزارش تایمز آو اس��رائیل، ایهود باراک، ك��ه از منتقدان 
همیشگی بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر این رژیم است، او را به تصویب 
قانون فسادبرانگیزی كه تنها بقای سیاسی خودش را تضمین می كند، متهم 
كرده و او را به رهبر كمونیست رومانی تشبیه كرد كه با قیام مردمی 19۸9 
از قدرت عزل و فوراً اعدام شد. باراک در یک سخنرانی در تل آویو تأكید كرد: 
افول اخالقی نتانیاهو مولد قوانینی شده است كه تنها هدف شان كمک به 
فرار دولت از فساد، رشوه و نقض اعتمادی است كه به آن مظنون است. این 
تنزل اخالقی به نفع شهروندان نیست. این بیشتر یادآور اقدامات » النا و 
نیكوالی چائوشسكو « است تا یک جامعه مدل یا » نور در بین ملت ها « )نور 

در بین ملت     ها اصطالحی است از كتاب اشعیا در انجیل عهد عتیق.(

 سریال حمله به سفارت های ایران 
به یونان رسید

زنجیره مشکوک حمله به س�فارت های ایران همچنان ادامه دارد. 
پس از تعرض عصر جمعه به ساختمان سفارت ایران در پاریس، روز 
گذشته سفارت ایران در آتن نیز مورد تعرض افراد ناشناس قرار گرفت. 
 رس��انه های یونانی گزارش دادند اعضای یک گروه هرج و مرج طلب، 
ساعت ۶ صبح روز دو   شنبه به س��فارت ایران در یونان تعرض كردند. 
تعرض كنن��دگان حدود 1۰ نف��ر بودند و بع��د از انجام ای��ن حمله با 
موتورس��یكلت از صحنه متواری ش��دند. ای��ن اف��راد از اعضای گروه 
»روویكوناس « بودند و پیش از طلوع آفتاب با بطری های حاوی رنگ به 

ساختمان سفارت ایران حمله كردند و برخی شیشه   ها را شكستند.
 این گروه یک گروه آنارشیست ضددولتی در یونان است كه اقداماتی از 
جمله حمله به كمپانی ها، سفارتخانه ها، رسانه    ها و دیگر ارگان    ها را در 
كارنامه خود دارد. »روویكوناس « كه بعد از بحران مالی در یونان شكل 
گرفته، در اكتبر ۲۰11 به سفارت اسپانیا در آتن حمله كرد . مهاجمان به 
سفارت ایران از محل گریخته اند و كسی تاكنون دستگیر نشده است. با 
این حال یكی از سخنگویان این گروه با انتشار پستی در شبكه اجتماعی 
فیس بوک گفته است در اعتراض به اعدام »دو تن از رفقای كردستان « 

به سفارت ایران حمله كردند. 
مجموعه اخبار قبلی وب سایت گریک ریپورتر از گروه » روویكوناس « 
نش��ان می دهد این گروه چندین بار هم در حمایت از كرد   ها به اماكن 
دیپلماتیک تركیه در آتن حمله ور شده است. پیش از این، عصر جمعه 
هم حدود 15 نفر از اعضای گروهک » كومله « اقدام به پرتاب سنگ و 

اشیای مختلف به سمت سفارت ایران در پاریس كردند.


