
اوو مورال�س، رئیس جمه�ور بولی�وی ک�ه به 
تازگی از سوی کمیسیون انتخابات این کشور 
برنده انتخابات ریاس�ت جمهوری اعالم شده 
بود، در پی اغتش�اش چندین روزه معترضان 
امریکا گرا و در نهایت با تهدید ارتش به ناچار 
کناره گی�ری کرد ت�ا فع�اًل واش�نگتن از فرو 
ریختن یک�ی از دژهای مقاوم�ت بولیواری در 
امریکاي التین خوشحال باش�د. وزارت امور 
خارجه روس�یه در واکن�ش به اس�تعفای اوو 
مورالس، تح�والت اخیر بولی�وی را به عنوان 
یک »کودتای سازماندهی شده « توصیف کرد. 

به گزارش فارس، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که 
به دنبال افزایش اعتراض    ها به نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری ماه اکتب��ر، اوو مورال��س، رئیس جمهور 
بولیوی از س��مت خود اس��تعفا ک��رد.  مورالس در 
سخنرانی خود ضمن اعالم اس��تعفا، از مخالفان و 
رهبران آنها برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور 

شدیداً انتقاد کرد. 
ش��بکه راش��اتودی گزارش داد که خان��م »آدریانا 
سالواتریا« رئیس سنای بولیوی که طبق قانون بعد 
از استعفای رئیس جمهور و معاونش می تواند زمام 
امور را به طور موقت به دست بگیرد نیز از سمت خود 
استعفا کرده است.  مورالس در انتخابات اخیر ریاست 
جمهوری این کشور موفق شده بود با اختالف اندک 
رقیب خود »کارلوس مسا« را شکست دهد.  دادگاه 
انتخاباتی بولیوی روز جمعه بعد از پایان ش��مارش 
دستی انتخابات ریاست جمهوری این کشور، رسماً 

پیروزی اوو مورالس را تأیید کرده بود. 
طبق اع��الم ای��ن دادگاه انتخابات��ی، مورالس با به 
دس��ت آوردن 47/08درص��د آرا در انتخاب��ات به 
پیروزی رسید. »کارلوس مسا« رقیب مورالس نیز 
36/51درصد آرا را به دست آورد و با توجه به اختالف 
بیش از 10 درصدی میان این دو، دور دوم انتخابات 
برگزار نمی شود.  با این حال، مخالفان نتیجه انتخابات 
را به دلیل ادعای تخلفات نپذیرفتند و طی چند روز 
گذشته خیابان های این کشور را عرصه اعتراضات 
و اغتشاش��ات خود کرده بودند.  براس��اس گزارش 
رسانه های غربی، عالوه بر اتهامات در زمینه نتیجه 
انتخابات، مخالفان حضور سه باره وی در انتخابات 
ریاست جمهوری را نیز غیرقانونی خوانده اند.  طبق 
قانون اساسی بولیوی، هر فرد تنها دو دوره متوالی 

می تواند به عنوان رئیس جمهور بر مسند قدرت باشد.  
لحظاتی قبل از اعالم استعفای مورالس، برخی منابع 
خبری از پرواز هواپیمای اختصاصی وی به یک مقصد 
نامعلوم خبر داده بودند.  همچنین منابع خبری از 
درخواست فرمانده ارتش این کشور برای کناره گیری 

مورالس از قدرت خبر داده بودند. 
 مسکو: یک کودتای سازماندهی شده بود

وزارت خارجه روسیه تحوالت اخیر در بولیوی را یک 
»کودتای سازماندهی ش��ده « توصیف و اعالم کرد: 
»بحران سیاس��ی در بولیوی موجب نگرانی عمیق 

شده است.«
بنا به گ��زارش اینترفکس، وزارت خارجه روس��یه 
همچنین ضمن دعوت تمامی طرفین در بولیوی به 
آرامش گفت: »روسیه از تمامی نیروهای سیاسی در 
بولیوی درخواست می کند تا منطقی باشند و شیوه 

قانونی را برای خروج از این بحران پیدا کنند.«
از طرف دیگر، یکی از اعضای ش��ورای فدراس��یون 
روسیه نیز بر نقش امریکا در کودتا در بولیوی تأکید 
کرد و گفت: »تحوالت بولیوی کودتایی بوده که تحت 
تأثیر امریکا رخ داده است.« معاون دومای روسیه نیز 
در خصوص استعفای مورالس گفت: »کودتای تحت 
حمایت امریکا در بولیوی رخ داده است. مورالس برای 

جلوگیری از خونریزی استعفا کرد.«
وزارت خارجه کوبا فشار    ها برای کناره گیری  مورالس 
از قدرت را کودتا خواند و از جامعه بین المللی خواست 

از وی حمایت کند.  نیکالس مادورو، رئیس جمهور 
چپگرای ونزوئال نیز کودتا علی��ه اوو مورالس، رهبر 

چپگرای بولیوی را محکوم کرد. 
 جان » مورالس « در خطر است

سفیر بولیوی در تهران، با اش��اره به تحوالت اخیر 
در کشورش که منجر به اس��تعفای رئیس جمهور 
این کشور امریکای التین شد، اظهار کرد: کودتای 
رخ داده در بولی��وی رنگ فاشیس��تی دارد و جان 

رئیس جمهور » اوو مورالس « در خطر است. 
به گزارش ایسنا، خانم »رومینا گوادالوپه پرز راموس« 
 صبح روز گذشته در یک نشس��ت خبری به همراه 
س��فیر کوبا در تهران در تش��ریح آخرین وضعیت 
بولیوی گفت: کودتایی در بولیوی در حال رخ دادن 
است که از قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در این کشور برنامه ریزی شده بود.  وی با بیان اینکه 
در پی تحوالت اخیر در بولی��وی رئیس جمهور اوو 
مورالس و معاون او برای حفظ امنیت مردم و حفظ 
کش��ور مجبور به استعفا ش��دند، اظهار کرد: حزب 
مخالف حاضر نش��د که پیروزی آق��ای مورالس در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری را بپذی��رد و با ایجاد 
تنش     هایی اقدام به اقدام��ات خرابکارانه در بولیوی 
کردند، چنان که به برخی از مردم بومی بولیوی حمله 

کرده و آنها را تحقیر نمودند. 
راموس با بیان اینکه مخالفان به برخی از مراکز دولتی 
و محل سکونت برخی از مقامات کشور بولیوی حمله 

کردند و مکان هایی را آتش زده اند، ادامه داد: مخالفان 
از متدهای فاشیس��تی اس��تفاده می کنند و برای 
پیشبرد اهداف خود متوسل به اقدامات خشونت  آمیز 
شده اند.  این دیپلمات بولیویایی در تهران با تأکید 
بر اینکه اعمال خشونت  آمیز از سوی مخالفان ادامه 
دارد، تصری��ح ک��رد: تح��والت رخ داده در بولیوی 
همانطور که اشاره کردم توطئه ای بوده که از قبل از 
برگزاری انتخابات طراحی شده بود و هدف نهایی آنها 

برکناری رئیس جمهور بوده است. 
رئیس نمایندگی بولیوی در تهران با بیان اینکه در 
طول 14 سالی که مورالس رئیس جمهور بولیوی بود 
این کشور به عنوان کشوری مستقل در عرصه های 
بین المللی به ایفای نقش پرداخت��ه و در این مدت 
مقداری زی��ادی از منابع طبیع��ی در بولیوی ملی 
شد، اظهار کرد: در طول چند سال گذشته بولیوی 
پیش��رفت های زیادی کرد و تالش ش��د که فاصله 

طبقاتی در این کشور کاهش پیدا کند. 
س��فیر بولیوی با تأکید ب��ر اینکه ای��ن  کودتا رنگ 
فاشیستی دارد و از داخل بولیوی منشأ گرفته است، 
افزود: رهبر مخالفان چندین میلیون دالر به دولت 
بدهی دارد و به نفعش است که خودش به حاکمیت 

برسد و مسئولیت را برعهده بگیرد. 
 مکزیک آماده اعطای پناهندگی به مورالس

وزیر خارج��ه مکزیک اع��الم کرد ک��ه در صورت 
درخواست »اوو مورالس«، کشورش به وی پناهندگی 
سیاسی اعطا خواهد کرد.  به گزارش  رویترز، »مارسلو 
ابرارد« وزیر خارجه مکزیک اعالم کرد که کشورش 
حاضر است در صورت درخواس��ت مورالس به وی 

پناهندگی بدهد. 
وی با اش��اره به اینکه س��فارت مکزی��ک در الپاز، 
پایتخت بولیوی، 20 مقام و نماینده بولیویایی را طی 
چند هفته گذشته پذیرش کرده است این پیشنهاد را 
مطرح کرده است.  اوو مورالس که از سوی کمیسیون 
انتخابات بولیوی برنده انتخابات ریاست جمهوری این 
کشور در ماه اکتبر اعالم شده بود به دنبال اعتراضات 
خشونت  آمیز مخالفان و اتهامات آنها علیه وی روز 
یک     شنبه ترجیح داد برای جلوگیری از خشونت های 
بیش��تر از س��مت خود کناره گیری کند.  »آندرس 
مانوئل لوپز« رئیس جمهور مکزیک نیز در حساب 
توئیتری خود از رفتار مسئوالنه مورالس تمجید کرده 
و گفته است که او برای مقابله با خشونت های بیشتر 

علیه مردم کشورش از قدرت کنار رفت. 

نیکی هیلی، سفیر سابق امریکا در کتاب جدید 
خود فاش کرده که رکس تیلرسون وزیر خارجه 
وقت امریکا و جان کلی رئیس وقت کارکنان کاخ 
س�فید از او خواس�ته بودند که به خاطر کشور، 
ترامپ را تضعیف و در مقابل دستورات او بایستد.
نیکی هیلی  در کتاب جدید خود با عنوان » با حفظ 
احترام« ، نوشته که کلی و تیلرسون از او خواستند 
در برابر برخی خواس��ته های ترامپ مقاومت کند. 

به گزارش بی بی س��ی،  تیلرس��ون به این اظهارات 
پاسخ نداده است. کلی در واکنش به ادعای هیلی، به 
شبکه سی بی اس گفت: » اگر منظور او از »مقاومت« 
و »کارشکنی« داشتن یک روال کاری صحیح است، 
برای اطمین��ان از اینکه ترامپ، هم��ه نقاط قوت و 
ضعف تصمیم       هایی را که ممکن است در ذهن داشته 
باشد بداند، تا بتواند تصمیم های حساب شده بگیرد، 
در آن صورت من گناهکارم.«  هیلی می گوید کلی و 

تیلرسون به او گفتند » فرمانبردار نیستند چون سعی 
دارند کشور را نجات دهند.«  او در این کتاب نوشت: 
»  تصمیم های آنهاس��ت که به نفع کشور است، نه 
رئیس جمهور.« هیلي افزود که تیلرسون به زیردستان 
وي گفته بود که اگر رئیس جمهور مهار نشود جان 
مردم به خطر می افتد. هیلی گفته که این درخواست 
کلی و تیلرس��ون را رد کرده و آن را » خطرناک « و 
» توهین آمیز « خواند.  او اف��زود: » باید می رفتند به 

رئیس جمهور می گفتند با او اخت��الف نظر دارند و 
اگر از تصمیم های او راضی نبودند استعفا می دادند. 
اما تضعیف رئیس جمهور کار خیلی خطرناکی است 
و خالف قانون اساسی است و با باورهای مردم امریکا 
تضاد دارد. توهین  آمیز اس��ت.«  خانم هیلی به رغم 
همه اینها گفته که در مورد نح��وه برخورد ترامپ 
با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان 
اجالس 2017 هلسینکی با او اختالف نظر داشت. 
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کودتاي سازمان يافته امريکايي در بوليوي
روسیه به حذف مورالس واکنش نشان داد

نيکی هيلی: تيلرسون و کلی از من خواستند ترامپ را تضعيف کنم

  گزارش  2

   خبر

نسخه امریکایی کودتا در بولیوی
انتخابات روز 20 اکتبر در کشور بولیوی سرمنشأ بحرانی شد که بعد از 
گذشت سه هفته خشونت و درگیری های خیابانی منجر به کناره گیری 
اوو مورالس از مقام ریاست جمهوری این کش��ور شده است. مورالس 
در آن انتخابات با اختالف 10درصدی آرا، کارلوس مسا از حزب راست 
میانه را شکست داده بود اما طبق معمول، رقیب حاضر به قبول شکست 
نشد و هوادارانش را به خیابان کش��اند. هرچند مورالس در این مدت 
س��عی به آرام کردن اوضاع داشت و در پاس��خ به درخواست سازمان 
کشورهای امریکایی، وعده برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری 
و تغییر مجموع اعضای دادگاه عالی انتخابات را داده بود اما این میزان 
عقب نشینی مخالفانش را راضی نکرد تا اینکه ویلیامز کالیمان، فرمانده 
ارتش بولیوی، از او درخواست کناره گیری از مسند ریاست جمهوری 
را کرد و مورالس هم این درخواست را در شامگاه یک    شنبه پذیرفت. با 
وجود اینکه مورالس از مقام خود استعفا کرد اما در سخنان خود جای 
شکی باقی نگذاشت که کودتایی علیه او ش��کل گرفته و وعده داد که 

»مبارزه برای برابری و صلح « را ادامه خواهد داد. 
شاید بش��ود گفت که اتفاقات سه هفته گذشته در کش��ور بولیوی بر 
اساس نسخه ای اس��ت که امریکا از اوایل س��ال جاری میالدی قصد 
اجرای آن را در ونزوئال داش��ت. این نسخه بر اس��اس مراحل اعتراض 
به نتیجه انتخابات، شورش های خیابانی، پیوستن بخشی از نیروهای 
نظامی و در نهایت، پیوس��تن فرماندهان ارتش و پلیس به معترضان و 
درخواست استعفای رئیس جمهور تنظیم شده اس��ت. خوان گوایدو 
اجرای این نسخه را از 10 ژانویه کلید زد و تعدادی از نظامیان به رهبری 
»لوئیز بان درس« از گارد ملی ونزوئال در ی��ک پیام ویدئویی خواهان 
شورش عمومی شدند. گوایدو 30 آوریل و به همراه لئوپولدو لوپس و 
تعدادی اندک از نظامیان ونزوئال در یک پایگاه هوایی ظاهر ش��د اما با 
وجود حضور حامیانش در خیابان ها، نتوانست والدیمیر پادرینو لوپز، 
وزیر دفاع و فرمانده ارتش و دیگر فرماندهان را به سمت خود بکشد تا 
نسخه کودتا کامل ش��ود. باید گفت که مداخله کالیمان در اعتراضات 
بولیوی و فشار او به مورالس برای استعفا به این معنا است که امریکا این 
بار توانسته نسخه خود را کامل کند و شکست خود در ونزوئال را با این 

نتیجه در بولیوی جبران کرده است. 
به این ترتی��ب، کناره گیری مورال��س از قدرت به معن��ای یک گام به 
جلو امریکا در حوزه امریکای جنوبی است، به خصوص اینکه توانسته 
فردی را از قدرت کنار بزند که با نزدیک به ی��ک دهه و نیم حضورش 
در قدرت از جمله ارکان  مهم ضد امریکایی در این حوزه بود. حاال این 
سؤال مطرح است که امریکا گام های بعدی را چگونه برخواهد داشت 
و نسخه او بعد از این چه سرنوش��تی خواهد داشت. حمایت یکپارچه 
دولت های چپگرای منطقه نظی��ر کوبا، ونزوئ��ال، آرژانتین و مکزیک 
نش��ان می دهد که آنها به دخالت امریکا در بولیوی آگاه هس��تند و با 
کودتا خواندن وقایع در بولیوی نسبت به نسخه امریکایی واکنش نشان 
می دهند. از سوی دیگر، س��خنان مورالس نیز گویای این است که او 
تنها برای برقراری صلح و آرامش حاضر به کناره گیری از قدرت ش��ده 
اما مبارزه برای او همراهانش همچنان ادامه خواهد داش��ت. بنابراین، 
کناره گیری مورالس نه برای او و متحدانش در بولیوی و نه برای دیگر 
ملت های این حوزه به معنای پیروزی قاطع کودتای امریکایی نیست 
بلکه باید انتظار حضور جبهه ضد امریکایی حتی در بولیوی را داشت. 
تجربه سال    ها اخیر در کشور   هایی نظیر شیلی، آرژانتین و برزیل نشان 
می دهد که امریکا ش��اید از طریق تبانی یا کودتا   هایی مثل همین نوع 
کودتا در بولیوی توانسته باش��د دولت های مردمی را سرنگون کند اما 
بعد از مدت کوتاهی، احزاب مردمی و غیر وابسته به امریکا دوباره جان 
گرفته و توانس��ته اند به قدرت بازگردند. جالب اینجا است که کودتای 
بولیوی همزمان شده با آزادی لوال داسیلوا، رئیس جمهور سابق برزیل، 
از زندان. داسیلوا با توطئه سرجیو مورو، قاضی وقت و وزیر دادگستری 
فعلی، به زندان افتاده بود و همین امر مانع پیروزی حتمی داسیلوا در 
انتخابات ریاست جمهوری شد. با وجود این، آزادی داسیلوا به معنای 
بازگشت جریان ضد امریکایی در عرصه سیاسی برزیل است، چنان که 
پیروزی آلبرتو آنخل فرناندز در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین به 
معنای بازگشت این جریان به قدرت تعبیر شده و باید انتظار این اتفاق 

را بعد از این در بولیوی نیز داشت. 
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 انصاراهلل: قادریم هر نقطه در اراضی اشغالی را هدف بگیریم
عضو دفتر سیاس��ی انصاراهلل یمن اعالم کرد، یمن قادر به پاسخگویی 
به هرگونه تجاوز اسرائیلی است.  »محمد البخیتی« به شبکه المیادین 
گفت: »بعد از اینکه قادر شدیم عمق عربستان را هدف بگیریم مشکلی 
در دسترسی به خاک اراضی اشغالی نداریم.« وی تأکید کرد که تجاوز 
علیه یمن نه تنها به نفع عربستان و امارات بلکه به نفع امریکا و اسرائیل 

هم نیست. 
-----------------------------------------------------

 مشاور امنیت ملی امریکا: ناتو در آستانه فروپاشی است
مشاور امنیت ملی امریکا گفت که آلمان و سایر کشورهای عضو ناتو که 
سهم عادالنه خود را نمی پردازند، بیش از تهاجم کنونی ترکیه به شمال 
س��وریه، به این ائتالف ضربه وارد کرده اند.  »راب��رت اوبراین« با اعالم 
اینکه واشنگتن هنوز به تعهداتش به ائتالف 70 ساله ناتو پایبند است، 
به برنامه » رودر رو با ملت « شبکه خبری سی.بی.اس گفت: »ناتو یک 
ائتالف مهم برای ما به شمار می رود اما فکر می کنم اختالفاتی که در این 
ائتالف به وجود آمده به دلیل این است که ما کشور     هایی را در آن داریم 
که سهم عادالنه خود را برای هزینه های دفاعی پرداخت نمی کنند. از 
زمان روی کار آمدن ترامپ در ژانویه 2017، ایاالت متحده 100 میلیارد 

دالر در هزینه های دفاعی جدید ناتو پرداخت کرده است.«
-----------------------------------------------------

 درخواست جمعی از علمای مسلمان برای تحریم امارات
جمعی از علمای مسلمان در بیانیه مشترکی از اعراب و مسلمانان جهان 
خواس��تند، کش��ور امارات و کاالهای تولیدی آن را به دلیل مشارکت 
در کشتار مس��لمانان در یمن و لیبی تحریم کنند.  به نوشته روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی، 87 تن از علمای مس��لمان جهان در این 
بیانیه مشترک از تاجرانی که مرکز فعالیت  تجاری شان در امارات است، 
خواستند از امارات خارج شده و بنادر این کش��ور را تحریم کنند زیرا 
این بنادر یکی از منابع مهم برای اقتصاد این کش��ور هستند. علت این 
درخواست دخالت مستقیم امارات در برخی کشورهای عربی و اسالمی 
همانند لیبی، مصر، یمن، منطقه کش��میر و منطقه مسلمان نش��ین 

اویغور     ها چین است. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ اردوغان را درباره خرید اس ۴۰۰ مؤاخذه می کند
مش��اور امنیت ملی امریکا اعالم کرد که دونالد ترامپ در نشست روز 
چهار     شنبه در کاخ سفید، به اردوغان درباره تصمیم خرید سامانه اس 
400 از روس��یه هش��دار خواهد داد.  رابرت اوبراین به »سی بی اس « 
گفت: »امریکا به شدت از ترکیه به خاطر خرید سامانه اس400 روسیه 
خشمگین اس��ت. اگر ترکیه از این س��امانه دست نکش��د، احتماالً با 
تحریم های امریکا مواجه خواهد شد. ما مشخصاً به رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه گفته ایم ک��ه هیچ جایی برای این س��امانه های 
روسی در ناتو وجود ندارد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا نیز روز 

چهارشنبه این پیام را به اردوغان خواهد داد.«

جنگ سوریه
جنگ جهاني در ابعاد کوچک بود

رئیس جمهور سوریه در گفت وگو با یک شبکه خبری روسی در تشریح 
تحوالت کشورش با بیان اینکه جنگ سوریه، جنگ جهانی در ابعادی 
کوچک تر بود ضمن ابراز تردید درباره قتل سرکرده گروه تروریستی 
داعش گفت که وی از جانب امریکا نقش »خلیفه« را بر عهده گرفته بود. 
بشار اسد در گفت وگو با »راشا تودی« درباره »ابوبکر البغدادی« و ارتباط 
وی با امریکا گفت: »او در زندان خودشان ]امریکایی ها[ و زیر نظر خودشان 
بود. امریکایی خودشان او را آزاد کردند. در نتیجه اگر نقش جدیدی به او 
محول نمی کردند، آزادش نمی کردند. ناگهان البغدادی خودش را خلیفه 
مسلمانان جهان نامید. امریکایی     ها او را برای ایفای این نقش آماده کردند. 
ما این داستان اخیر امریکایی     ها را هم که درباره قتل البغدادی گفتند، باور 
نمی کنیم. شاید او را کشته باشند. چون تاریخ انقضایش سر رسیده و نیازمند 
شخص دیگری هستند و شاید هم خواستند اسم داعش را تغییر بدهند و 
اس��م دیگری برایش بگذارند و داعش دیگری َعلَم کنند و آن را گروهکی 

میانه رو که علیه دولت سوریه به کار گرفته شود، جا بزنند.«
وی با اعالم اینکه آنچه در کشورش رخ داد جنگ جهانی در ابعاد کوچک تر 
بود، ثبات کنونی در سوریه را حاصل جانفشانی بیش از 100 هزار سرباز 
سوری دانست و درباره »کاله سفیدها« هم تأکید کرد که این گروه، در واقع 
یکی از عناصر وابسته به گروه تروریستی القاعده بود. اسد در مورد اقدام غرب 
در متهم جلوه دادن ارتش سوریه در کشتار غیرنظامیان گفت:»بیشتر مردم 
س��وریه از دولت خود حمایت می کنند. از این رو ما با وجود این تجاوز، از 
9سال پیش، همچنان در اینجا حضور داریم. اسد با بیان اینکه ارتش سوریه 
هیچ گاه از سالح شیمیایی استفاده نکرده است خاطرنشان کرد:»آنها هیچ 
مدرک معتبری که اثبات کند چنین حمله ای بوده اس��ت، ارائه نکردند 
و گزارش های زی��ادی بود که این گ��زارش و دیگر ادعا    ه��ا را رد می کرد. 
بنابراین، اینها صرفاً اتهام بودند؛ ارتش سوریه هرگز و هرگز پیش از آنکه 
تمام زرادخانه شیمیایی کشورمان تحویل یک کمیته بین المللی شود، از 

تسلیحات شیمیایی استفاده نکرد .«
وی درباره نقش صهیونیس��ت     ها در بحران س��وریه گفت: »اسرائیلی     ها 
سرزمین ما را اشغال کرده اند و بدیهی است که بخشی از هر روندی باشند 

که علیه سوریه رخ می دهد.«
 تاریخ نظم بعد از جنگ جهانی دوم سر آمده است

اسد با بیان اینکه »تاریخ نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم، تأسیس     
شد، منقضی شده اس��ت، تصریح کرد: »دیگر جهان تک قطبی مناسب 
نیست...  قدرت های نوظهوری مانند روسیه، چین، هند و سایر کشور    ها 

وجود دارند...  ولی امریکا در رهبری جهان، هیچ شریکی نمی پذیرد.«
وی با اشاره به اینکه »امریکایی     ها خودشان به حمایت از گروه القاعده در 
افغانستان اعتراف کردند، درباره غارت شدن نفت سوریه هم گفت: »از زمانی 
که داعش قاچاق و غارت نفت سوریه را در س��ال 2014 آغاز کرد، آنها دو 
شریک داشته اند؛ اردوغان و هم مسلک های او در امریکا؛ چه سیا یا دیگران. 
حتی زمانی که برخی از کرد    ها اقدام به غارت نفت سوریه کردند، امریکایی     ها 
شریک آنها شدند. بنابراین، حرف پول در میان است و بحث نفت مطرح 
است.« بازسازی سوریه دیگر موضوعی بود که وی به آن پرداخت و گفت: 
»ما منابع انسانی کافی برای بازسازی کشورمان در اختیار داریم. بنابراین 
نگران تحریم نیستیم، اما قطعا کشورهای دوست نظیر چین، روسیه و ایران 

در این بازسازی اولویت خواهند داشت.«
اسد در بخش دیگری از گفت وگو با راشا تودی به توقیف نفت کش ایرانی 
در جبل  الطارق اشاره کرد و اقدام انگلیس را » دزدی دریایی « دانست. او 
گفت: »بریتانیا می خواهد روی مردم سوریه اثر بگذارد و این آخرین تالش  
آنها برای تحریک مردم علیه دولت ماست.« رئیس جمهور سوریه در پایان 
سخنانش به انتخابات ریاست جمهوری 2021 سوریه اشاره کرد و گفت، 
هر شخصی که بخواهد می تواند در این انتخابات شرکت کند. اسد افزود: 
»دور قبل، سه رقیب بودیم و این بار قطعاً هر فردی بخواهد می تواند نامزد 

انتخابات شود. نامزدهای بی شماری خواهیم داشت.«

حکمتیار: ۴۴ درصد 
آرای انتخابات افغانستان تقلبی است

ب�ا طوالن�ی ش�دن پروس�ه اع�الم نتای�ج انتخاب�ات ریاس�ت 
جمه�وری افغانس�تان، اخب�ار زی�ادی درب�اره تقل�ب در 
انتخاب�ات مطرح می ش�ود. گلبدین حکمتی�ار، نام�زد انتخابات 
ریاس�ت جمهوری افغانس�تان گفت ک�ه ۴۴درص�د آرای ریخته 
ش�ده در صندوق های انتخابات ریاس�ت  جمهوری تقلبی اس�ت. 
در حالی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از نزدیک 
به دو ماه اعالم نش��ده اس��ت، برخی نامزد    ها بار    ها از بروز تقلب در این 
انتخابات س��خن گفته اند. گلبدین حکمتیار روز دو    شنبه در سخنانی 
تأکید کرد که با جداس��ازی 1/2 میلیون رأی از مجم��وع آرای پاک، 
آرای تقلبی به 44درصد خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری جمهور، 
حکمتیار ادامه داد:»اکنون جنجال اصلی بر س��ر 300 هزار رأی است 
که از دیدگاه تمامی نامزد    ها به غیر از اش��رف غنی، غیرمعتبر است اما 
دسته انتخاباتی غنی آن را معتبر می خواند زیرا به سود او در صندوق     ها 
به صورت غیرقانونی ریخته شده  است«. به گفته او، بیشتر این 300 هزار 
رأی یک شب پیش از انتخابات یا پس از پایان زمان قانونی روز رأی دهی، 
در صندوق     ها ریخته شده اند. حکمتیار پیشنهاد کرد یک هیئت معتبر 
به مشورت نامزد    ها تعیین شود تا جرایم انتخاباتی، بررسی و عامالن آن 
به کیفر برسند زیرا به گفته او دادستانی و دادگاه عالی نمی  توانند این 
کار را بکنند. به گفتۀ حکمتیار، با آنکه کمیس��یون وعده کرده بود که 
در جریان دو روز نتایج آرا را اعالم کند، اما با گذشت 40 روز از این کار، 
عاجز است. گلبدین حکمتیار مخالف بازش��ماری 2هزار و 432محل 
است زیرا به گفته او »وسایل بایومتریکی این بخش     ها و وسایل ضروری 
انتخاباتی دیگر آن، ناپدید شده  است و باید در این بخش ها، انتخابات 
دوباره برگزار شود«. حکمتیار قبل از انتخابات افغانستان هم در سخنانی 
ادعا کرده بود که بر اساس اخبار رس��یده در این دور از انتخابات تقلب 
گسترده انجام خواهد شد. عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی افغانستان هم 
گفته است این بار در مقابل تقلب در انتخابات سکوت نخواهد کرد. با 
بن بست انتخابات در افغانستان، دفتر سیاسی سازمان ملل در این کشور 
)یوناما( روز دو    شنبه اعالم کرد که آماده است برای حل بحران انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور همکاری کند. منابع خبری افغانستان به 
نقل از یوناما نوشتند که این سازمان گفته است:»کمیسیون انتخابات در 
خصوص مدیریت شمارش آرا و نتایج انتخابات با مشکالت پیچیده ای 
مواجه شده است و این نهاد آماده ارائه مشورت های فنی برای حل این 
معضل است«. معضل انتخابات افغانستان این هفته زمانی آغاز شد که 
کمیسیون انتخابات دستور بازشماری 2 هزار و 118 محل را بدون توافق 
شماری از ستادهای انتخاباتی از جمله تیم ثبات و همگرایی به رهبری 

عبداهلل عبداهلل آغاز کرد. 

»نگرانی عمده« اروپا  از تغییر دکترین هسته ای ایران

سيدرحيمنعمتی

به نظر می رس�د    گزارش  یک
اروپ�ا گام چهارم 
برجامی ایران را جدی گرفته است. در حالی که 
وزیران خارجه تروئیکای اروپایی دیروز درباره 
برجام و گام چهارم ایران رایزنی کردند، فدریکا 
موگرینی، کمیسیونر  سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا دیروز برای اولین بار از زمان شروع گام های 
ایران، خ�روج ایران از توافق هس�ته ای را یک 

نگرانی عمده خواند. 
»علی اکبر صالحی « رئیس س��ازمان انرژی اتمی 
ایران دیروز به فاصله سه روز بعد از آغاز گام چهارم 
برجامی ایران، به »آسوشیتدپرس « گفت: تولید 
روزانه اورانیوم با غنای پایین در ایران، پس از شروع 
مجدد غنی س��ازی در فردو افزایش یافته اس��ت. 

صالحی به خبرنگار آسوشیتدپرس در تهران گفته 
ایران اکنون روزانه حداقل 5/5 کیلوگرم اورانیوم با 

غنای پایین تولید می کند. 
آنگونه که بهروز کمالوندی، س��خنگوی سازمان 
انرژی اتمی گفته این به آن معناست که ظرفیت 
تولید اورانیوم 3/67 درصدی ایران چهار برابر شده و 

به زودی می تواند از این حجم نیز فرارتر برود. 
ظاهراً اروپایي ها این پیام گام چهارم ایران را دریافت 
کرده اند تا جایی که وزیران خارجه آلمان، انگلیس 
و فرانس��ه، دیروز درباره برجام و گام ه��ای ایران 
نشست برگزار کردند؛ نشستی که نشانه های جدی 
گرفتن گام چهارم ایران از آن نمایان است. در حالی 
که اتحادیه اروپا در واکنش به گام س��وم، از ایران 
خواسته بود که به تعهدات خود در برجام بازگردد، 

فدریکا موگرینی، بعد از نشس��ت دی��روز وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا در بروکس��ل خروج ایران از 
توافق هس��ته ای را »یک نگرانی عمده« خواند و 
گفت که منتظر گزارش  آژانس بین المللی هسته ای 
درباره ایران است و سپس اتحادیه اروپا و سه کشور 
اروپایی حاضر در برجام به آن واکنش نشان خواهند 
داد. موگرینی هرچند گفته که در جلسه دو    شنبه 
وزرای خارجی اتحادیه اروپا در خصوص استفاده 
از مکانیسم پیش بینی ش��ده در برجام برای حل 
اختالفات بحث نش��ده ولی تأکید ک��رده که این 
موضوع قرار است در کمیسیون برجام مورد بررسی 
قرار بگیرد. واکنش سایر وزرای خارجه اروپایی، بعد 
از نشست مشترک آنها نیز از جدی شدن نگرانی 
اروپاییان حکایت دارد. »هایک��و ماس « وزیر امور 

خارجه آلمان پیش از نشس��ت بروکس��ل نه تنها 
خواستار حفظ توافق هسته ای )برجام( شد، فراتر 
از آن، لحنی هشداری در پیش گرفت و تهدید کرد 
»در غیر این صورت، ما تمام سازوکارهای موجود 

در توافق را در دسترس خواهیم داشت.«  
ظاهراً منظور هایکو ماس از »تمام ساز و کارهای 
موج��ود در تواف��ق« بازگردان��دن تحریم     ه��ا یا 
همان چیزی اس��ت که از آن به مکانیس��م ماشه 
تعبیرمی شود. دو روز قبل عباس عراقچی درباره 
فعال ش��دن مکانیسم ماشه هش��دار داده و گفته 
بود:» در خصوص »اسنپ بک« )مکانیسم ماشه( 
من فکر می کنم کامالً برای تمام مشارکت کنندگان 
در برجام شفاف ساخته ایم که اسنپ بک و بازگشت 
قطعنامه های قبلی ]ش��ورای امنیت[ خط قرمز 
ایران است.  اگر پاداش ایران پس از این همه تعامل 
و مذاکره و همکاری با آژانس این باشد که دوباره 
تحت فصل هفتم ]منشور ملل متحد[ قرار گیرد، 
این به معنای آن اس��ت که دکترین هس��ته ای  ما 
اشتباه بوده اس��ت و ما باید سیاس��ت و دکترین 
هس��ته ای خود را مورد بازبینی و بررس��ی مجدد 

قرار دهیم.«
 سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
هم هشدار داده که اگر مکانیسم ماشه اروپا فعال 
شود، ایران طیف وس��یعی از انتخاب     ها را پیش رو 
دارد که بنابر شرایط اقدام خواهیم کرد. بلومبرگ 
دیروز در گزارشی نوشت که اروپاییان »به صورت 
خصوصی « به ایران »هشدار«  دادند که اگر تهران 
گام های بعدی را در کاهش تعهدات برجامی خود 
بردارد، سه کشور اروپایی، روند خروج از برجام را از 
ماه نوامبر )آبان م��اه( آغاز می کنند. گاردین نیز با 
تأیید همین خبر نوشته که اتحادره اروپا به ایران 
»هشدار « داده که در صورت برداشتن گام جدید 
کاهش تعهدات برجامی از س��وی این کشور، این 
اتحادیه در ماه نوامبر از توافق هسته ای خارج خواهد 
شد. ظاهراً همین رویکرد طرف اروپایی باعث شد 
که برایان هوک، نماینده ویژه دولت امریکا در امور 
ایران، اواخر هفته پیش درباره نزدیک شدن موضع 
اروپاییان ب��ه دولت امریکا صحب��ت کند و بگوید 
»تغییرات محسوس��ی در مواضع اروپا علیه ایران 

ایجاد شده است.«


