
پس از آنکه آلوارو گارسیا، معاون رئیس جمهور، 
آدریانا سالواتیرا، رهبر سنا و ویکتور بوردا، رئیس 
مجلس نمایندگان یعنی افرادی که طبق قانون 
در فق�دان رئیس جمهور باید ب�ه ترتیب کنترل 
اوضاع را در دست گیرند،  جملگی روز یک    شنبه 
و در پی کودتا و اس�تعفای اجباری اوو مورالس، 
رئیس جمهور امریکاستیز بولیوی استعفا کردند ، 
جنین آنی یز، معاون رهبر س�نا که گرایش های 
راستگرایانه دارد اعالم کرد رئیس جمهور است 
و بالفاصله دس�تیار وزیر خارج�ه امریکا اعالم 
کرد واش�نگتن او را ب�ه عن�وان »رئیس جمهور 
موقت بولیوی« به رسمیت می شناسد تا ماهیت 
امریکای�ی کودت�ای بولیوی روش�ن تر ش�ود.
سناتور آنی یز روز سه     شنبه در جلسه سنا آن هم 
در حالی که در این جلس��ه، قانونگ��ذاران حزب 
»حرکت ب��رای سوسیالیس��م« تح��ت حمایت 
مورال��س حضور نداش��تند خ��ود را جانش��ین 
رئیس جمهور کنارزده شده بولیوی اعالم کرد و 
گفت: » من این مس��ئولیت را فقط با یک هدف 
برای اعالم انتخابات تازه ب��ه عهده می گیرم. این 

فقط یک دوره انتقالی است.« 
قانونگذاران بولیویایی پیش ت��ر اعالم کرده بودند با 
توجه به حضور نیافت��ن نمایندگان حزب مورالس، 
س��نای این کش��ور حدنصاب الزم را برای بررسی 
استعفای مورالس ندارد.  استعفای مورالس باید به 
طور رسمی به تأیید »مجمع قانونگذاری« متشکل 
از اعضای سنا و مجلس نمایندگان برسد. بولیوی با 
آغاز دور چهارم ریاس��ت جمهوری مورالس پس از 
انتخابات ۲۰ اکتب��ر وارد دوره ای از اعتراضات ضد 
دولتی ش��د. او در نهایت روز یک    شنبه در بحبوحه 
اردوکشی خیابانی طرفداران امریکا با ادعای تقلب و 

تحت فشار نیروی های نظامی، در نطقی تلویزیونی 
اظهار داشت: »استعفایم را تقدیم می کنم تا برادران 
و خواهران کارمند دولت هدف حمالت و تهدیدات 

قرار نگیرند.« 
 حمایت امریکا و تخریب چهره مورالس

مایکل جی کوزاک، دستیار وزیر خارجه امریکا در 
امور نیمکره غربی در پیامی توئیتری نوشت: »آنی یز 
رئیس موقت س��نا طب��ق قانون اساس��ی بولیوی، 
مس��ئولیت های ریاس��ت جمهوری این کش��ور را 
برعهده گرفته اس��ت. ما آماده همکاری با او و دیگر 
مقام های غیرنظامی بولیوی هس��تیم تا آنها طبق 
قانون اساسی بولیوی، هرچه زودتر انتخابات آزاد و 

منصفانه را در کشور ترتیب دهند.«
ام��ا مورال��س در اولین واکن��ش به ای��ن تحوالت 

گفت:»س��ناتور دست راس��تی افراطی و وابسته به 
کودتاچیان، بدون به حد نصاب رسیدن قانونگذاران 
در مجلس و در جمع حامیانش و با کمک نیروهای 
مس��لح و پلیس که م��ردم را س��رکوب می کنند، 
خودش را رئیس سنا و سپس رئیس جمهور موقت 
خوان��د.« رئیس جمه��ور در تبعید بولی��وی افزود: 
»این خیانت بار    ترین و وحش��تناک     ترین کودتا در 
تاریخ اس��ت.« رئیس جمهور مستعفی بولیوی بعد 
از رسیدن به مکزیک فاش کرد که رهبران جنبش 
اعتراضی کشورش پیش از استعفای او به نیروهای 
امنیتی پیش��نهاد دادند در ازای ۵۰ هزار دالر او را 

تحویل آنها دهند. 
مورالس همچنین سه     ش��نبه در پیام��ی توئیتری 
نوشت: »نه این کودتا نه این حمالت علیه جان من، 

ایدئولوژی مرا تغییر نمی دهد. این هم درس دیگری 
برای آموختن بود و مبارزه برای حاکمیت، ظرفیت، 

شرافت و آزادی را تقویت می کند.«
مورالس در رش��ته توئیت هایش توضی��ح داد که با 
کودتای کارلوس مسا، رقیب انتخاباتی و همکاری 

پلیس و ارتش مجبور به استعفا شده است. 
در راستای تخریب چهره مورالس ، یک مقام ارشد 
دولت ترامپ که نامش منتشر نش��ده، از خروج اوو 
مورال��س از بولیوی بعد از اس��تعفای او از ریاس��ت 

جمهوری استقبال کرد. 
وی همچنین مدعی شد که »مکزیک ایاالت متحده 
را از قصد خود برای پیشنهاد پناهندگی به مورالس 
مطلع کرده بود و ما هم حمایت لجس��تیکی مان را 
برای این موضوع پیشنهاد کردیم.« از سوی دیگر، 
رئیس جمهور خود خوانده بولیوی در یک مصاحبه 
ویدئویی با خبرگزاری فرانسه مدعی شد:» هیچ کس 
از مورالس نخواست کش��ور را ترک کند و او به میل 

خود و داوطلبانه از بولیوی خارج شده است.«
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در بیانیه ای در 
توئیتر نوشت که »استعفای مورالس  لحظه مهمی 

برای دموکراسی در نیمکره غربی است.«
او افزود: » رفت��ن او بعد از تقریباً ۱۴ س��ال و بعد از 
تالش های اخیر برای زیر پا گذاشتن قانون اساسی 
بولیوی و اراده مردم کشورش، به حفظ دموکراسی 
کمک و راه را هموار می کند تا صدای مردم بولیوی 

شنیده شود.« 
او عالوه بر مردم بولیوی از ارتش این کشور به خاطر 
» پایبندی به عهد خ��ود برای حفظ ن��ه فقط یک 
شخص، بلکه قانون اساسی بولیوی « قدردانی کرد.  
در همین حال برنی سندرز، سناتور دموکرات ضمن 

ابراز نگرانی، اتفاقات بولیوی را کودتا دانست. 

ادامه از صفحه اول
از طرفی کمیته بین المللی حقوق بشر در بیانیه ای 
وضعیت کلی لبن��ان را در صورت ادامه تجمعات 
خیابان��ی و تعطیلی بنادر و تأسیس��ات دولتی و 
بخش اقتصادی نامطمئن خواند.  سعد حریری، 
نخست وزیر مس��تعفی لبنان که در حال حاضر 
ریاس��ت دولت موقت کش��ورش را هم برعهده 
دارد در پی کش��ته ش��دن یک تظاهرکننده در 
منطقه خلده در جنوب بیروت به دس��ت یکی از 

عناصر نیروهای ارت��ش لبنان از تظاهرکنندگان 
خواست همچنان ماهیت مس��المت آمیز بودن 

تظاهرات های شان را حفظ کنند. 
حریری تأکید کرد با فرمانده ارتش و فرمانده 
امنیت داخلی برای اتخ��اذ گام های ضروری 
جهت حمایت از ش��هروندان تم��اس برقرار 

کرده است. 
طبق بیانیه منتشر شده از سوی دفتر اطالع رسانی 
سعد حریری، وی با ولید جنبالط، رئیس حزب 

سوس��یال پیش��رو تماس گرفته و م��رگ عالء 
ابوالفخر، عضو شورای ش��هر در الشوفیات را که 
در جریان تظاهرات های مردمی در منطقه خلده 

کشته شده، تسلیت گفته است. 
براس��اس این بیانی��ه، حریری از موض��ع ملی و 
مسئوالنه جنبالط و دعوتش به آرامش و اجتناب 
از کشیده شدن به سوی آشوب و در نظر گرفتن 
اعتبار و جایگاه کشور تقدیر کرد.  ارتش لبنان نیز 
روز چهار     ش��نبه اعالم کرد، نیروی نظامی را که 

در منطقه خلده تیراندازی کرده بود، بازداش��ت 
کرده است. 

فرماندهی ارتش لبن��ان در بیانی��ه ای آورد، در 
جریان عبور خ��ودروی نظامی ارت��ش در محله 
خلده گروهی از تظاهرکنندگان راه را بند می آورند 
که درگی��ری لفظی رخ می ده��د، ناگزیر یکی از 
نیروهای نظامی برای متف��رق کردن مردم اقدام 
به تیراندازی می کند که منجر به مصدومیت یک 

فرد می شود. 
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پرده برداری امریکا از رئیس جمهور خودخوانده بولیوی

واشنگتن سناتور راستگرا را جانشین مورالس کرد

عون: هیچ کس نمی تواند مرا مجبور به حذف حزب اهلل از دولت کند

  گزارش  2

   خبر

افغانستان در مسیر بحران
چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی پس از چند ماه به 
تعویق افتادن، برگزار شد که مذاکرات امریکا با طالبان پس از 9 دور مذاکره 
فشرده، متوقف ش��ده بود. روند انتخابات زمانی جایگزین روند مذاکرات 
شد که رئیس جمهور امریکا نشس��ت کمپ دیوید را لغو کرد. قرار بود در 
این نشست توافقنامه صلح با حضور اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان 
و رهبران طالبان و امریکا امضا شود. در واقع امریکا پس از بروز بن بست در 
مذاکرات صلح، از روند انتخابات حمایت کرد. انتخابات ریاست جمهوری 
6 مهر ۱398 برگزار شد و قرار بود نتایج اولیه پس از سه هفته اعالم شود، 
اما اکنون با گذشت نزدیک به هفته نتایج اولیه انتخابات اعالم نشده است. 
ابتدا آمار کل شرکت کنندگان در انتخابات را بیش از ۲ میلیون و 7۰۰ هزار 
نفر اعالم کردند، اما ش��رکت »درملوگ « آلمانی که سیستم بیومتریک یا 
دستگاه های انگشت نگاری را تأمین کرده و قرار است آرای پاک را از ناپاک 
نش��خیص دهد، فقط یک میلیون و 9۲3هزار و 673 رأی را قبول کرده و 
ضمناً عنوان می کند که از این تعداد آرا نیز بیش از ۱۰۰ هزار رأی تکراری 
ثبت شده است. در واقع آرای سالم یک میلیون و 79۵هزار رأی است. البته 
کمیسیون انتخابات افغانستان تحت فشار برخی گروه     ها نظیر مجلس سنا، 
می خواهد آرای غیربیومتریک هم محاسبه شود، در حالی که تیم »ثبات و 
همگرایی« دکتر عبداهلل و برخی از کاندیدا    ها مخالف این امر بوده و نسبت 
به بازشماری آرای برخی از والیات که حدود 3۰۰ هزار رأی است، مخالفت 
می کنند. اکنون اختالفات بر س��ر بازش��ماری آرا و تفکیک آرای سالم و 
غیرسالم، بین تیم های انتخاباتی به ویژه تیم اش��رف غنی و دکتر عبداهلل 
موجب ش��ده اعالم نتایج انتخابات برای بار چندمین به تأخیر بیفتد. این 
در حالی است که امریکایی     ها و تیم اشرف غنی در روند وظایف کمیسیون 
انتخابات مداخله و ایجاد چالش می کنند و حتی سازمان ملل نیز از کاندیدا    ها 
خواسته است که پس از اعالم آرا توسط کمیسیون انتخاباتی، همه کاندیدا    ها 
ملزم به پذیرش آن هستند. اما شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز سران 
حکومت وحدت ملی را به کشاندن انتخابات این کشور به سمت بحران متهم 

کرده و خواستار استعفای آنان و برگزاری مجدد انتخابات هستند. 
اختالف بر سر آرای بیومتریک و غیربیومتریک و نیز بازشماری 3۰۰ هزار 
رأی، موجب ش��ده اختالف جدی در بین اعضای کمیسیون انتخابات نیز 
به وجود آید و همین امر نیز روند اعالم نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری 
افغانستان را به تأخیر انداخته است. البته اختالفات بر سر موارد فوق موجب 
شد »حوا علم نورستانی« رئیس کمیس��یون انتخابات افغانستان در یک 
نشس��ت خبری تأکید کند که تنها آرای بیومتریک اعتبار خواهد داشت. 
اما »موالنا عبداهلل « عضو ارشد کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید که 
برخی تالش می کنند در روند وظایف کمیسیون  انتخابات دخالت کرده و 
نمایندگی سازمان ملل )یوناما( از جمله آن است. در همین راستا فدریکا 
موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خواستار اعالم هرچه 
زودتر نتایج انتخابات ش��ده اس��ت. البته موگرینی برای آغاز مجدد روند 

مذاکرات خواستار اعالم نتایج انتخابات شده است. 
 اشرف غنی و س��ایر تیم های انتخاباتی نیز خواهان اعالم نتایج انتخابات 
هستند، اما مجلس سنای افغانس��تان تأکید می کند نتایجی که از سوی 
کمیسیون انتخابات اعالم می ش��ود، باید مورد پذیرش قرار گیرد. این در 
حالی  است که گلبدین حکمتیار یکی از کاندیداهای معترض مدعی است 
که حکومت افغانستان ۲7 میلیون دالر به شرکت درملوگ آلمانی رشوه داده 

است، تا نتایج دلخواه اشرف غنی از صندوق آرا بیرون آید. 
 برخی بر این دیدگاه تأکید می کنند که دلیل تأخیر در اعالم نتایج انتخابات 
به دلیل شکست اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری است و به همین 
دلیل بر طرح صلح با طالبان و حتی ایجاد س��اختارهای جدید حکومتی 
تأکید می کند. شکل گیری دولت موقت در صورت به بحران کشیده شدن 
افغانس��تان پس از اعالم نتایج انتخابات محتمل اس��ت. به همین جهت 
تشکیل دولتی شبیه به دولت وحدت ملی یا دولت انتقالی در روند تحوالت 
افغانستان قابل پیش بینی است. در نهایت باید گفت که افغانستان بار دیگر 
آبستن بحران ِ پس از انتخابات است. روند تحوالت در این کشور به سمتی 
می رود که حاصل آن از یک سو افزایش اختالفات و تنش های داخلی و از 
سوی دیگر تشدید مداخالت خارجی خواهد بود که در این میان نباید نقش 

امریکایی     ها را نادیده گرفت. 
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 پیشنهاد 100 میلیارد دالری ترامپ به اردوغان 
رئیس جمهور امریکا برای بهبود روابط با ترکیه، پیش��نهاد معامله تجاری 
۱۰۰میلی��ارد دالری را ب��ه رجب طی��ب اردوغ��ان داده اس��ت. روزنامه 
واشنگتن پست با استناد به منابع خود اعالم کرد این مبلغ در برابر تحریم     هایی 
که واشنگتن علیه آنکارا برای خرید سیستم دفاع هوایی اس۴۰۰ روسیه قول 
داده، به ترکیه داده خواهد شد. این منابع می گویند پیشنهاد دونالد ترامپ 
برای بهبود روابط بین امریکا و ترکیه در نامه ای که هفته گذشته از سوی وی 
به رئیس جمهور ترکیه ارسال شده درج شده است. براساس اطالعات این 
روزنامه ، پیشنهاد ترامپ احتماالً برخی نمایندگان مجلس نمایندگان امریکا 
را » خشمگین « خواهد کرد که ماه گذشته از اعمال تحریم     ها علیه ترکیه برای 

عملیات نظامی این کشور در سوریه حمایت کردند. 
-----------------------------------------------------

 استقالل طلبان کاتالونیا بزرگراه      ها را مسدود کردند
معترضان در منطقه »کاتالونیا« بزرگراهی را که اسپانیا را به فرانسه پیوند 
می دهد از هر دو طرف مسدود کردند. در منطقه خودمختار »باسک« هم 
معترضان خیابان      ها را مسدود کردند. به گزارش رویترز، پلیس فرانسه 
برای متفرق کردن معترضان در این منطقه مرزی از گاز اشک آور استفاده 
کرد. گزارش      ها حاکی اس��ت ۱9 نفر از معترضان دس��تگیر شدند. این 
اعتراضات در واکنش به حکم حبس برای ۱۵ تن از رهبران استقالل طلب 

کاتالونیا انجام شد که دادگاه اسپانیا ماه گذشته آن را صادر کرد. 
-----------------------------------------------------

 حزب محافظه کار در نظرسنجی      ها پیشتاز است
طبق نتایج نظرسنجی ش��رکت کنتار که روز چهار     شنبه و در آستانه 
انتخابات ماه آینده انگلیس منتشر ش��ده، حزب محافظه کار بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس با ۱۰ درصد اختالف از حزب اپوزیسیون 
کارگر پیش��ی گرفته اس��ت. به گزارش رویترز، حمایت      ه��ا از حزب 
محافظه کار 37 درصد ب��وده، در حالی که حزب کارگ��ر از ۲7 درصد 
حمایت برخوردار است. لیبرال دموکرات های هوادار اتحادیه اروپا هم 

۱7 درصد و حزب برگزیت 9 درصد از آرا را از آن خود کرده اند. 
-----------------------------------------------------

  اخراج 4 شهردار عضو »پ ک ک «  از دولت ترکیه  
دول��ت ترکیه روز چهارش��نبه، چه��ار ش��هردار دیگر ک��رد از حزب 
»دموکراتیک خلق ها« را به اتهام ارتباط با گروه تروریستی »پ ک ک « 
اخراج کرد. به گزارش رویترز، با اخراج این چهار نفر، تعداد شهردارانی 
که از زمان انتخاب شدن در اوایل سال جاری میالدی تاکنون در ترکیه 
اخراج شده اند، به ۲۰ نفر افزایش یافت. خبرگزاری دولتی ترکیه پیش 
از این گزارش کرده بود که یک ش��هردار کرد به اتهام داشتن ارتباط با 

پ ک ک بازداشت شده است. 

شلیک 250 موشک فلسطینی
 به 110 شهر و شهرک صهیونیست نشین

حمالت رژیم صهیونیس�تی به غزه برای دومین روز متوالی ادامه 
یافت. در این حمالت تاکنون 22فلسطینی شهید شده اند. مقاومت 
فلسطینی هم در پاسخ به حمالت اسرائیل با 250 موشک به مناطق 
جنوبی سرزمین های اشغالی حمله کرد. تل آویو گفته که فلسطینیان 
هر 7/5 دقیقه یک موش�ک به سمت اسرائیل ش�لیک کرده اند. 
جنگنده ه��ای رژیم صهیونیس��تی صبح دی��روز موج ت��ازه ای از حمالت 
تجاوزگرانه خود را به نوار غ��زه انجام دادند که در این حمالت دس��ت کم 
۱۱فلسطینی شهید ش��دند. به این ترتیب، تعداد ش��هدای فلسطینی از 
آغاز حمالت رژیم صهیونیستی به غزه )روز سه شنبه( به ۲۲ نفر رسیده و 
بیش از ۴۵ فلسطینی دیگر از جمله ۲3 کودک زخمی شدند. درگیری بین 
فلسطینیان و رژیم صهیونیستی بعد از اینکه صبح روز سه     شنبه اسرائیل دو 
فرمانده جهاد اسالمی در غزه با نام های بها ابوالعطا و اکرم العجوری را ترور 
کرد، تشدید شده است. البته از این دو فرمانده تنها ابوالعطا به شهادت رسید 
که صهیونیست    ها او را به پرتاب موشک به جشنواره سدیروت در ۲۵ اگوست 
۲۰۱9 متهم کرده اند. دیروز شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
اعالم کرد، در پی حمله رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه » خالد معوض 
سالم فراج « )38 ساله( از فرماندهان سرایا القدس نیز  به شهادت رسیده است. 
وزارت خارجه اسرائیل روز سه     شنبه اعالم کرد موشک های فلسطینیان باعث 
شده یک میلیون اسرائیلی در مناطق جنوبی و همچنین تل آویو به پناهگاه    ها 
بروند. منابع اسرائیلی دیروز نیز گفتند که یک میلیون دانش آموز اسرائیلی 
و 8۰ هزار معلم و اس��تاد از ترس حمله های موشکی نیروهای مقاومت در 
منازل خود باقی مانده و از رفتن به مدارس و دانش��گاه    ها خودداری کردند. 
شدت حمالت فلسطینیان باعث ش��د کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی 
سه     شنبه شب مجدداً تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نتانیاهو با تقدیر از 
دستگاه های دخیل در ترور ابوالعطا، مدعی شد: »طی بیست وچهار ساعت 
گذشته، اهداف مهمی متعلق به جهاد اسالمی و همچنین گروه     هایی را که 
مشغول پرتاب راکت به سمت اسرائیل بودند، از بین بردیم«. نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی با تأکید بر اینکه تل آویو به دنبال تنش زایی بیشتر با غزه 
نیس��ت، افزود: »اما به هر حمله ای علیه خود، به شدید    ترین شکل واکنش 
نشان می دهیم. جهاد اسالمی این پیام را درک کرده و می داند که بی رحمانه 

آنها را هدف قرار خواهیم داد.«
نتانیاهو بعد از جلسه کابینه به کنست رفت، جایی که او با یک نماینده عرب 
پارلمان درگیری لفظی پیدا کرد. کانال ۱3 تلویزیون رژیم صهیونیستی روز 
چهار    شنبه در این باره گزارش داد پس از آنکه نتانیاهو به صورت سرزده وارد 
صحن علنی پارلمان رژیم صهیونیستی شد تا درباره تشدید اوضاع در نوار 
غزه سخنرانی کند، درگیری های شدید لفظی میان وی و اعضای کنست از 
فهرست عربی رخ داد. احمد الطیبی یکی از اعضای فهرست مشترک عربی 
پارلمان رژیم صهیونیستی پس از آنکه نتانیاهو را به دلیل تشدید اوضاع نوار 

غزه به باد انتقاد گرفت، از صحن علنی پارلمان اسرائیل اخراج شد. 
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ارتش رژیم صهیونیس��تی تأیید کرده ک��ه طی ۲7س��اعت از آغاز پرتاب 
موشک های فلس��طینی به اسرائیل از روز سه     ش��نبه ۲۵۰ موشک )تقریباً 
در هر 7/۵ دقیقه یک موش��ک( از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی شلیک 
شده است. منابع اسرائیلی تأیید کرده اند که آژیر خطر در بسیاری از مناطق 
جنوبی سرزمین های اشغالی در نزدیکی مرز غزه به صدا در آمده و بیش از 
۱۱۰ شهر، شهرک و منطقه در این مناطق هدف موشک های فلسطینیان 
قرار گرفته اس��ت. گردان های القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی 
مسئولیت پیامدهای ترور یکی از فرماندهان خود را متوجه مقام های رژیم 
صهیونیستی دانست. سخنگوی این گردان    ها اعالم کرد که ساعات آینده 
برگ جدیدی به کارنامه شکست های نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
افزوده خواهد شد. ابوحمزه همچنین بر آمادگی کامل این گردان    ها در برابر 
هرگونه اقدام رژیم صهیونیستی تأکید کرد. »سرایا القدس« شاخه نظامی 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین به رژیم صهیونیستی هشدار داده که این رژیم 
آغازگر درگیری بود اما پایان دهنده آن نخواهد بود. شاخه نظامی جنبش 
جهاد اسالمی در بیانیه خود تأکید کرده که در ساعات آتی، به کارنامه این 
نخست وزیر بی مالحظه که برای صهیونیست     ها فقط جنگ و ویرانی به بار 
آورده، شکست دیگری اضافه خواهد شد و دشمن صهیونیستی مسئولیت 
کامل پیامدهای ترور فرمانده مقاومت را بر عهده خواهد داشت. حماس نیز  
در بیانیه ای اعالم کرد، هرگز به اشغالگران اسرائیلی اجازه نمی دهد معادالت 
و سیاست های خود را بر مردم فلس��طین دیکته کنند. حماس تأکید کرد: 
اش��غالگران باید بهای حماقت های خود و ورود به ماجراجویی    هایی را که 

عواقب و پیامدهای آن حساب نشده است، بپردازند. 
جنبش مقاومت اسالمی اعالم کرد: حماس سپر حامی مردم فلسطین باقی 
خواهد ماند و هرگز دست از وظایفش در حمایت از مردم خود و حفظ منافع 

شان و پاسخگویی به اشغالگران مجرم برنمی دارد.

تالش امریکا 
برای شعله ور کردن اعتراضات عراق

همزم�ان با تالش ه�ای دولت ع�راق ب�رای اصالح�ات اقتصادی 
در این کش�ور، امریکا با فش�ارهای سیاس�ی به دنبال ش�عله ور 
ک�ردن اعتراض�ات اس�ت. وزی�ر خارج�ه امری�کا ضم�ن انتقاد 
از س�رکوب معترض�ان عراق�ی، از مقام�ات بغ�داد خواس�ته 
ف�وراً در راس�تای خواس�ته های م�ردم گام     های�ی بردارن�د. 
امریکا که در هفته های اخیر با حمایت و هدایت اعتراضات در عراق، سعی 
کرده این اعتراضات را از مسیر مس��المت  آمیز منحرف کند، با فشارهای 
دیپلماتیک درصدد تشدید اعتراضات در عراق است. وزارت خارجه امریکا 
که دو روز پی��ش در اقدامی مداخله جویانه، خواس��تار برگزاری انتخابات 
زودهنگام در عراق شده بود، همچنان درصدد دیکته کردن خواسته های 
خود به بغداد است. به گزارش بی بی سی، مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در 
تماسی تلفنی با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، مرگ تظاهرکنندگان 
عراقی در جریان سرکوب اعتراضات ضددولتی این کشور را نکوهش کرده 
است. مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت:»پمپئو در 
این تماس نخس��ت وزیر عراق را ترغیب کرد فوراً گام     هایی برای رسیدگی 
به خواس��ته های معترضان بردارد«. اورتاگوس گفت:»وزیر خارجه مرگ 
معترضان در سرکوب از سوی نیروهای دولتی و استفاده از نیروی مرگبار و 
همچنین گزارش     ها از ربوده شدن معترضان را نکوهش کرد«. اورتاگوس 
افزود:»پمپئو تأکید کرد که تظاهرات مسالمت  آمیز از عناصر بنیادی همه 
دموکراسی هاس��ت«. این مقام امریکایی تأکید کرد:»وزیر خارجه امریکا 
نخس��ت وزیر عراق را ترغیب کرد با اعمال اصالحات و مقابله با فس��اد به 
دادخواهی معترضان پاسخ دهد.« اقدامات مداخله جویانه امریکا در امور 
داخلی عراق در حالی است که مقامات بغداد در روزهای اخیر در راستای 
تحقق مطالبات مردمی، پیش نویس قانون جدید انتخابات را تدوین کرده اند 
و با بسته های پیشنهادی، اصالحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده اند. 
مقامات واشنگتن به همراه برخی رژیم های عربی امیدوار بودند بحران جاری 
در عراق به  جایگزینی یک دولت نظام همسوتر با واشنگتن منجر شود، اما 
اکنون با کاهش اعتراضات خیابانی و عدم استقبال فراکسیون های پارلمانی 
از کنار رفتن عبدالمهدی، مقامات واشنگتن از این امر ناامید شده و تحرکات 

خود را برای فشار به بغداد افزایش داده اند. 
 مخالفت با دخالت واشنگتن

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق دیروز با انتشار بیانیه ای ضمن دعوت 
به ادامه اعتراض های مس��المت آمیز، از مردم خواس��ت، هرگونه دخالت 
امریکا و نیروهای خارجی را رد کنند و پارلمان نیز اصالحاتی ریش��ه ای را 
آغاز کند. به گزارش السومریه نیوز، صدر در بیانیه ای که در توئیتر منتشر 
شد، گفت:»انقالبیون باید س��ایه دخالت خارجی امریکایی و غیر آن را و 
حتی دخالت برخی عناصری که پشت کیبورد رایانه      ها نشسته اند و طبق 
برنامه های استعماری امریکا و دیگران فعالیت می کنند، رد کنند. انقالبیون 
نباید متعرض هیئت های دیپلماتیک یا سفارت کشورهای غیراشغالگر شوند 
حتی با سر دادن ش��عار چرا که این از اخالق و خصایص ما نیست«. فاضل 
جابر، نماینده ائتالف »البناء « از نقش مخرب امریکا به ویژه س��فارت این 
کشور در بغداد، در تظاهرات اخیر عراق انتقاد کرد. جابر به شبکه »المعلومه « 
گفت:»سفارت امریکا در افزایش بحران عراق در سطح رسانه ای، دست دارد 

و این مسئله را از رهگذر تحدید نقش دولت و پارلمان انجام می دهد.« 

نبش قبر »تورقوز آباد« 4ماه پس از مرگ مشکوک آمانو
روسیه: واقعیت درباره کشف ذرات اورانیوم در ایران نباید زمینه ساز هیاهوی سیاسی شود

اسماعيلباقری

آژانس بین المللی انرژی اتمی همزمان با کاهش 
تعهدات برجامی ایران ، یک گزارش تأمل برانگیز 
درب�اره وج�ود ذرات اورانیوم طبیعی با منش�أ 
انسانی در تورقوزآباد منتشر کرده که دستمایه 
داس�تان پردازی جدید علیه ایران ش�ده است. 
س�ناریوی تورقوزآباد ک�ه در دوره یوکیو آمانو، 
مدی�رکل فقید آژان�س راه به جایی نب�رد، حاال 
از ط�رف رافائل گروس�ی، مدی�رکل آرژانتینی 
آژانس مطرح ش�ده تا س�ناریوی نتانیاهو یک 
بار دیگر مج�ال جوالن دادن پیدا کند. روس�یه 
گفته چی�زی ک�ه آژانس مط�رح ک�رده، نباید 
زمینه ساز »هیاهوی سیاسی« علیه ایران شود. 
گزارش فصلی آژانس یک بار دیگر جنجال نتانیاهو 
درباره تورقوزآباد را زنده کرد. جنجالي که نتانیاهو 
شهریور سال گذشته در مجمع عمومي سازمان ملل 
به راه انداخت ولي تا زماني که یوکیو آمانو زنده بود، 
مجال ورود به گزارش هاي آژانس را پیدا نکرد. حاال 
حدود چهارماه  بعد از مرگ آمانو که برخي فرضیه 
ردپاي موس��اد در آن را مط��رح کرده اند، این بحث 

دوباره سر زبان ها افتاده است.
 در گزارش فصلی آژانس که روز دو     شنبه برای اعضای 
ش��ورای حکام فرستاده شد و بخش��ی از آن هم در 

برخی رسانه های غربی درز کرد ، یک ادعای جدید 
مطرح و بیان شده که این نهاد در یک منطقه که به 
آژانس اعالم نشده ذرات اورانیوم طبیعی کشف کرده 
است. در این بخش از گزارش آمده است: »همانطور 
که در تاریخ 7 نوامبر ۲۰۱9 مدیرکل موقت به شورای 
حکام گزارش کرد، آژانس در مکانی که توسط ایران 
به این سازمان اظهار نشده بود، ذرات اورانیوم طبیعی 
ساخت بشر شناسایی کرده است. مهم است که ایران 
به تعامالت خود با آژانس برای حل و فصل موضوع در 
اسرع وقت ممکن ادامه دهد. تعامالت ادامه دار بین 
آژانس و ایران در خصوص اجرای موافقتنامه پادمان 
و پروتکل الحاقی، نیازمند همکاری به موقع و کامل 

توسط ایران است.«
همزمانی انتش��ار این گزارش آژان��س با کاهش 
تعهدات برجامی ایران تأمل برانگیز به نظر می رسد، 
به خص��وص ک��ه وزرای خارجه اروپای��ی نیز در 
موضع گی��ری اخیر خود، درب��اره تقویت ظرفیت 
ایران برای ساخت س��الح هسته ای هشدار دادند. 
این موضع آژانس البته واکنش مسکو را به دنبال 
داش��ت. »س��رگئی ریابکف « معاون وزیر خارجه 
روسیه در گفت وگو با خبرگزاری »نووستی« گفت: 
»مواضع مس��کو در قبال گ��زارش جدید آژانس 

بین المللی انرژی اتمی کاماًل س��اده است؛ باید به 
ایران و دبیرخانه آژانس فرصت داد تا اوضاع به طور 
کامل بررسی و روشن ش��ود و نباید نتیجه گیری 

شتاب زده ای در این باره انجام داد.«
ریابکوف تأکید کرد: » ما این اقدام را بخشی از یک 
تصویر بزرگ تر می دانیم. ما اطالع داریم که در مورد 
شماری از کشور     ها در طول مدت طوالنی همکاری 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی وضعیت مش��ابه یا 
وضعیت جدی تر رخ داده بود و این مسائل در فضای 
آرام و در ش��رایط حرفه ای بدون تشنج آفرینی حل 
شد. ما معتقدیم که در زمان حاضر ایجاد هیاهوی 
سیاسی در مورد یافته شدن آثار اورانیوم در محلی در 
منطقه تورقوزآباد درست نیست و این منعکس کننده 
سیاستی است که عمداً وضعیت را پیرامون ایران و 
در منطقه خلیج فارس پیچیده می کن��د. ما با این 
سیاس��ت مخالفت کرده و در آین��ده نیز مخالفت 

خواهیم کرد.«
روز سه      ش��نبه هم »میخائیل اولیان��وف « نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی در وین نیز با اشاره 
به انتشار گزارش محرمانه آژانس در رسانه      ها هشدار 
داده بود که تالش های جدی��دی برای از بین بردن 
توافق هسته ای با ایران در حال انجام است و چنین 

اقدامی نمونه بارز این تالش هاس��ت. وی در شبکه 
اجتماعی توئیتر نوشت: »این واقعیت که محتوای 
گزارش محرمانه آژانس در برخی رسانه های گروهی 
درز پیدا کرده، با این هدف بوده تا از این طریق ضربه 
دیگری به توافق هسته ای با ایران وارد شود. ما شاهد 
هستیم که تالش مصرانه  ای برای از بین بردن این 
توافقنامه مهم بین المللی در حال انجام است و برای 
این منظور از تمامی امکانات اس��تفاده می ش��ود و 
آخرین نمونه از این تالش ها، گزارش محرمانه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره ایران است که تنها چند 
دقیقه پس از توزیع آن بین اعضای ش��ورای حکام 
آژانس، در برخی خبرگزاری      ها منتش��ر و بالفاصله 

موضوع تحریف های منفی در این باره مطرح شد.«
وی همچنین در تش��ریح تحریف ادعای کشف 
ذرات اورانیوم در ایران هم گفت که ادعای طرح 
ش��ده، مربوط به دو دهه پیش اس��ت و ربطی به 
توافق هس��ته ای ندارد و افزود: » چنین چیزی به 
دور از واقعیت است، چراکه نگرانی درباره کشف 
ذرات اورانیوم به دوره ای حدودا بین دهه ۱99۰ تا 
نهایتاً سال ۲۰۰۵ مربوط می شود و هیچ ارتباطی 
به برجام ندارد و نشانگر هیچ گونه تخلف فاحش 

ایران نیست.«
ایران طبق پادمان های آژانس، موظف است که هر 
مرکزی را که فعالیت هسته ای، کشف معدن اورانیوم 
یا هر گونه انتقال اورانیوم دارد، ب��ه آژانس گزارش 
دهد. در گزارش 7 نوامبر مدیرکل آژانس آمده است 
که آژانس ذراتی از اورانیوم طبیعی با منشأ انسانی را 
کشف کرده است. ظاهراً منظور آژانس این است که 
اورانیوم به محل یاد شده منتقل شده است، در حالی 
که ایران اعالم کرده در تعامل با آژانس این موضوع را 

حل و فصل خواهد کرد. 
کاظ��م غریب آبادی، س��فیر و نماینده دائ��م ایران 
در آژانس بین الملل��ی انرژی اتم��ی در واکنش به 
جریان س��ازی های اخیر، با عادی دانس��تن وجود 
سؤاالتی از این دست در تعامل با آژانس ضمن تأکید 
بر لزوم خودداری از اغراض سیاسی گفت: »از همان 
ابتدا و از زمانی که آژانس، ایران را مطلع کرد که برخی 
سؤاالت در مورد یک مکان خاص دارد، ایران موافقت 
کرد وارد ی��ک تعامل مثبت با آژانس برای ش��فاف 
کردن وضعیت و رسیدگی به سؤاالت مرتبط شود. 
ایران با نشان دادن نهایت همکاری و شفافیت، متعاقباً 
دسترسی الزم را برای آژانس فراهم کرد. همانگونه 
که توسط مقامات آژانس نیز در موقعیت های مختلف 
تأکید شد، تعامل بین آژانس و ایران در خصوص این 
موضوع در حال انجام است. بنابراین، هرگونه تالش 
برای پیشداوری و ارائه ارزیابی زودهنگام و خام، صرفاً 
در جهت مصادره این موضوع در راس��تای مقاصد 

سیاسی است.«
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