
اوض�اع در بولی�وی در ح�ال وخی�م ش�دن 
اس�ت. حامی�ان اوو مورال�س، رئیس جمهور  
ضد امريکايي بولیوی که از چن�د روز قبل به 
خیابان    ها آمده اند، اعتراضات خود را تشديد 
کرده ان�د. روز جمع�ه کار به جايی رس�ید که 
در درگی�ری حامی�ان مورال�س ب�ا نیروهای 
امنیتی ، پنج نفر کش�ته و 30مجروح ش�دند. 
مورال�س از ارت�ش و دول�ت موقت خواس�ته 
کش�تار غیرنظامیان را متوقف کنن�د و ابراز 
تماي�ل ک�رده مج�دداً ب�ه بولی�وی برگردد. 
اعتراضات حامیان مورالس در سومین روز خود 
کش��ته داد تا تح��والت در این کش��ور امریکای 
جنوبی به سمت رادیکالیزه شدن برود. روز جمعه 
در اثر تیران��دازی نیروهای امنیت��ی بولیوی در 
تظاهرات طرفداران »اوو مورالس« ، دست کم 30 
نفر مجروح شدند و پنج نفر دیگر جان خود را از 
دست دادند. رسانه های محلی از برخورد پلیس با 
کشاورزان مزارع کوکا در کوچابامبا، استان زادگاه 
مورالس خبر داده اند که در این درگیری    ها چند 
نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند. 
درگیری زمانی آغاز شد که معترضان خواستند از 
یک پست نظامی در شهر کوچابامبا عبور کنند. 
گواتالبرتو الرا ، مدیر بیمارستان مکزیک در شهر 
ساکابا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: »این 
افراد به ضرب گلوله کشته شدند.«  شاهدان عینی 
هم تأیید کردند ک��ه نیروهای پلیس به س��وی 
تجمع ه��واداران اوو مورالس ش��لیک کرده اند. 
بعد از کشته ش��دن معترضان، تظاهرکنندگان 
عصبانی و بس��تگان قربانیان در محل تیراندازی 
جمع ش��دند و ش��عار »جنگ داخلی، حاال! « را 
س��ر دادند. در پایتخت بولیوی ه��م پلیس ضد 
ش��ورش برای پراکنده کردن معترض��ان از گاز 

اش��ک آور اس��تفاده کرد. دولت موقت بولیوی ، 
کوبایی های مقیم بولیوی را به تحریک هواداران 
رئیس جمهور پیش��ین متهم ک��رده و به همین 
خاطر، کارن لونگاریک، وزیر خارجه دولت موقت 
بولیوی گفت��ه که کوبا ۷۲۵ تن از ش��هروندانش 
را که عمدتاً پزشک هس��تند باز می گرداند. این 
در حالی اس��ت که وزارت خارج��ه کوبا با صدور 
بیانیه ای هرگونه حمایت پزش��کان این کشور از 
اعتراضات را رد کرد. عالوه ب��ر اخراج کوبایی ها، 
دولت موقت بولی��وی از دیپلمات های ونزوئالیی 
هم خواس��ت به دالیل مش��ابه از الپاز، پایتخت، 
خارج شوند ولی تا زمان تنظیم این خبر، وزارت 
خارجه ونزوئال هنوز واکنش��ی نشان نداده است. 
با تش��دید اعتراضات، مورال��س از ارتش و دولت 
موقت این کش��ور خواست کش��تار غیرنظامیان 

را متوقف کنند. مورالس در توئیتر نوش��ت : » از 
نیروه��ای ارتش و پلیس کش��ور می خواهیم که 
کشتار را متوقف کنند. لباس نیروهای این کشور 
نباید به خون مردم میهن آلوده شود.«  مورالس از 
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و پاپ فرانسیس 
نیز خواست با میانجیگری در تحوالت این کشور 
مانع از افتادن بولیوی به ورطه بی ثباتی و ناامنی 
شوند. مورالس همچنین در گفت وگویی گفته که 
تمایل دارد به کش��ورش بازگردد. مورالس البته 
این را هم به رویترز گفته که تمایل دارد از مکزیک 
به بولیوی بازگردد اما انتخابات جدید نیز می تواند 
بدون وی برگزار ش��ود. او گفته است: » به خاطر 
دموکراسی، اگر آنها نمی خواهند من در انتخابات 
شرکت کنم، باشد مش��کلی نیست. من شرکت 

نخواهم کرد.«

 زيان 1/1 میلیاردی بولیوی
اتاق صنایع مل��ی بولیوی اعالم ک��رد که بخش 
صنایع و تجارت بولیوی متحمل دس��ت کم 1/1 
میلیارد دالر زیان شده اس��ت. ایبو برازیسویس، 
رئیس اتاق صنایع ملی بولی��وی گفته که دولت 
جدید باید امنیت کاری م��ا را تضمین کند تا ما 
بتوانیم همچنان به فعالیت مان ادامه دهیم. دولت 
موقت باید اقدامات جدی را در مسیر تضمین یک 
گذار سیاسی پیش از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری جدید انجام دهد. وی خاطرنشان کرد: 
این مهم است که مقامات تضمین کنند بولیوی 
همچنان برای سرمایه گذاران جذاب است. معاون 
انستیتو تاریخ و سیاست دانشگاه دولتی روسیه 
در گفت وگو با ایرنا گفته که معتقد اس��ت تغییر 
حکومت بولیوی با کنار گذاشتن »اوو مورالس« 
که دارای گرایش های ضدامریکایی بود، بخشی 
از سیاس��ت های واش��نگتن برای کنترل منطقه 
امریکای التین است. »والدیمیر شاپووالوف « روز 
     شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: امریکا در سال های 
اخیر تالش های زی��ادی ب��رای روی کار آوردن 
حکومت های طرفدار خود در کشورهای امریکای 
التین کرده است. وی افزود: در ماه فوریه گذشته 
شاهد بودیم که امریکا از »خوان گوایدو « به عنوان 
رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال حمایت کرد اما 
این تالش     ها با هشیاری مردم ونزوئال و دولت این 
کشور به رغم حمایت گسترده کشورهای غربی از 

این سیاستمدار طرفدار امریکا نتیجه ای نداد. 
ش��اپووالوف با بیان اینکه حوادث اخیر بولیوی را 
باید بخشی از نقش��ه بزرگ واشنگتن در منطقه 
خواند، اضافه کرد: امریکا می خواهد کنترل منطقه 
امریکای التین را به دست گیرد و تغییر حکومت 

در بولیوی در این راستا صورت گرفته است. 

امري�کا  رئیس جمه�ور  ترام�پ،  دونال�د 
از ژاپ�ن خواس�ته س�طح مش�ارکت در 
امريکاي�ی  نظامی�ان  هزين�ه  پرداخ�ت 
مس�تقر در اي�ن کش�ور را ب�ه چه�ار براب�ر ، 
يعن�ی رق�م ۸میلی�ارد دالر افزاي�ش ده�د. 
در حالی که توافق فعلی توکیو با واشنگتن بر سر 
پرداخت هزین��ه حضور نظامی��ان امریکایی ماه 
مارس ۲0۲1 منقضی می شود، واشنگتن رویکرد 
فشار به توکیو را در پیش گرفته تا پول پرداختی 

به این کشور را جهت استقرار نظامیان امریکایی 
در ژاپن افزایش دهد. فارین پالیس��ی از قول سه 
مقام نظامی س��ابق امریکایی که نام شان را فاش 
نکرده اند نوشته که واشنگتن از توکیو درخواست 
کرده هزینه س��االنه خود برای استقرار ۵4هزار 
سرباز امریکایی در خاک ژاپن را از میزان ۲ میلیارد 
دالر فعلی به حدود 8میلیارد دالر افزایش دهد. 
درخواست ترامپ برای افزایش هزینه نظامی ژاپن 
در ماه جوالی، طی س��فر »جان بولتون« مشاور 

امنیت ملی آن زمان امریکا ب��ه مقام های ژاپنی 
منتقل شده است. مقام های پیشین وزارت دفاع 
امریکا می گویند دولت ترامپ از ژاپن خواسته بعد 
از انقضای توافق نظامی کنونی در مارس ۲01۲، 
پرداختی ساالنه برای اس��تقرار ۵4هزار نظامی 
امریکایی در ژاپن را چهار براب��ر کرده و از میزان 
۲میلیارد دالر به 8 میلیارد دالر افزایش دهد ولی 
یک سخنگوی وزارت خارجه ژاپن با رد گزارش 
فارین پالیسی، گفت هیچ مذاکره ای بین واشنگتن 

و توکیو برای انعقاد قرار جدید انجام نش��ده ولی 
خبرگزاری کیودو، گزارش کرده که مقامات ژاپنی 
به بولتون گفته اند که این افزایش، غیرواقع بینانه 
است و ژاپن در حال حاضر، سهم بیشتری نسبت 
به سایر متحدان امریکا می پردازد. خبر درخواست 
امریکا از ژاپنی    ها در حالی منتشر شده که رویترز 
نوشته است بسیاری از شرکا و هم پیمانان امریکا 
برای افزایش هزینه های دفاعی شان تحت فشار 

فزاینده واشنگتن هستند. 
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تشديد اعتراضات حامیان مورالس 

مخالفان مورالس ديپلمات هاي کوبا و ونزوئال را اخراج کردند

ترامپ برای ژاپنی    ها صورتحساب 8 میلیارد دالری فرستاد

  گزارش  2

  خبر

15

 آلمان درباره خاشقجی دوباره توضیح خواست
سخنگوی آنگال مرکل، صدراعظم آلمان روز جمعه، مجدداً از عربستان 
سعودی خواس��ت درباره پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
سعودی، »توضیحی کامل و موثق« ارائه کند.  به نوشته خبرگزاری 
آناتولی، این درخواس��ت یک روز پس از اینک��ه »آگنس کاالمارد« 
گزارشگر ویژه س��ازمان ملل مرکل را به همدستی در قتل خاشقجی 
متهم کرده بود،  مطرح ش��د.  کاالمارد روز پنج  شنبه در مصاحبه ای 
با وب��گاه امریکایی »بیزنس اینس��ایدر«، م��رکل و امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه را برای روند کند تحقیقات عربستان سعودی، 
مقصر دانست.  کاالمارد همچنین در گزارش رسمی خود در خصوص 
قتل این روزنامه نگار س��عودی، خواس��تار تحقیقات مستقلی درباره 

مقامات دولتی عربستان از جمله ولیعهد شده بود. 
-----------------------------------------------------

 آمادگی ترکیه برای عملیاتی کردن سامانه اس400 
ترکیه تأیید کرد با وجود تهدید تحریم ه��ای امریکا، تصمیم دارد 
سامانه موش��کی اس 400 را مورد اس��تفاده قرار دهد.  به گزارش 
اسپوتنیک، اسماعیل دمیر، رئیس دبیرخانه صنعت دفاعی ترکیه 
گفت: آنکارا تصمصم دارد با و ج��ود تهدید امریکا به اعمال تحریم 
علیه ترکیه، از سامانه موش��کی اس 400 روسی استفاده کند. وی 
همچنین تأکید کرد که از پرس��نل روس اس��تفاده نخواهند کرد.  
دمیر افزود: این منطقی نیست که سامانه اس 400 را خریداری کنی 
ولی آن را مورد استفاده قرار ندهی.  وی همچنین گفت: این سامانه 
موش��کی تهدیدی برای ناتو محسوب نمی ش��ود. رئیس دبیرخانه 
صنعت دفاعی ترکی��ه ادامه داد: ترکیه به دنب��ال حل اختالفات با 
امریکا در خصوص اس 400 است و آماده است که سامانه موشکی 
پاتریوت را در شرایط مطلوب خریداری کرده و در کنار سامانه روسی 

از آن استفاده کند. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ 2 نظامی افغان کش را عفو کرد
رئیس جمهور امری��کا در اقدامی عجی��ب دو نظام��ی امریکایی را که 
در افغانس��تان متهم به جنایات جنگی ش��ده بودند عفو کرد. این کار 
واکنش مقامات امریکا از جمله پنتاگون را به همراه داشت. به گزارش  
خبرگزاری ف��ارس، »دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور امریکا دو نظامی 
امریکایی متهم به جنایت جنگی در افغانستان، را تبرئه کرد. به نوشته 
واش��نگتن پس��ت، رهبران پنتاگون اعالم کردند این دخالت ترامپ 
می تواند به نظم و انضباط نظامی آسیب وارد کند. این روزنامه امریکایی، 
نوشت: وزیر دفاع امریکا چند روز پیش با ترامپ دیدار کرده و خواستار 
عدم مداخله وی در امور نظامی شده است.  »کلینت لورنس « و »متیو 
گلس��تاین« دو نظامی امریکایی در افغانستان و »ادوارد گاالگر« عضو 
دیگر ارتش ایاالت متحده در سوریه مشمول عفو ترامپ قرار گرفته اند.  
لورنس در سال ۲01۲ در افغانستان به نیروهای خود دستور داده بود 
با سالح سنگین به سه غیرنظامی موتور سوار افغان شلیک کنند. در اثر 

این اقدام، دو موتور سوار کشته و دیگری مجروح شد. 
-----------------------------------------------------

  اولین سالگرد جنبش جلیقه زردهای فرانسه
جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانس��ه در حالی امروز یک   شنبه 
به نخستین سالگرد خود می رس��د که میزان شرکت معترضان در 
تظاهرات این جنبش خیلی کمتر از زمانی است که این جنبش در 
اوج خود قرار داشت.  به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، 
اعتراضات جنبش موس��وم به » جلیقه زردها « در فرانس��ه ابتدا در 
1۷ نوامبر ۲018 در واکنش به افزایش قیمت س��وخت و نابرابری 
اقتصادی آغاز ش��د اما این اعتراضات در ادامه به شورش   هایی بعضا 
مرگبار علیه دولت فرانس��ه تبدیل ش��د.  معترضان این جنبش از 
جلیقه ایمنی زرد رنگ تعبیه شده در خودروهای فرانسوی به عنوان 
نماد جنبش خود استفاده کرده و در تظاهرات این جلیقه    ها را به تن 
می کنند تا اعتراضات آنها بیشتر به چشم بیاید.  در نخستین روزهای 
پا گرفتن این جنبش اعتراضی، جمعیت انبوه در سراسر فرانسه در 
تظاهرات شرکت می کردند و طبق برآوردهای رسمی این جمعیت 

به 300 هزار تن رسید. 
-----------------------------------------------------

 نامزد النهضه دولت جديد تشکیل می دهد
رئیس جمهور تونس در گامی بی س��ابقه با دس��ت خط خود نامزد حزب 
جنبش اسالم گرای النهضه برای سمت نخس��ت وزیری را مأمور تشکیل 
دولت جدید کرد.  به گزارش ایس��نا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، نهاد 
ریاس��ت جمهوری تونس در بیانیه ای اعالم کرد، راشد الغنوشی، رئیس 
پارلمان این کشور طی نشستی با سعید قیس، رئیس جمهوری تونس در 
کاخ قرطاج، » حبیب الجملی « را برای پست نخست وزیری به وی پیشنهاد 
داد.  الجملی ۶0 ساله مهندس کش��اورزی بوده و پس از انقالب در سال 

۲011 سمت وزیر مشاور وزارت کشاورزی تونس را برعهده داشت. 

همزمان با تکرار سودای قطع کمک تهران به دمشق

پمپئو پشت خروج بخشی امریکا
 از سوریه در آمد

وزير خارجه امريکا اعالم کرد تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
اين کشور درباره خروج بخشی از نظامیان اياالت متحده از سوريه 
درست بود. وی عالوه بر اين در يک س�خنرانی با موضوع » آزادی 
بشر « به تکرار ادعا    هايی واهی و خصمانه علیه کشورمان پرداخت 
و مدعی شد که ايران عامل اصلی بی ثباتی در منطقه است. همسو 
با وی هماهنگ کننده امور مربوط به مبارزه با تروريسم در وزارت 
خارجه امريکا در يک نشست خبری مش�ترک با »جیمز جفری« 
نماينده ويژه امريکا در امور سوريه، بدون اشاره به ادامه اشغالگری 
واشنگتن در س�وريه و س�رقت نفت اين کش�ور مدعی شده که 
سیاست امريکا در سوريه، »حذف حضور ش�رورانه ايران است.«

به گزارش اسپوتنیک، پمپئو در یک سخنرانی در دانشگاه رایس در شهر 
هوستون اعالم کرد که در سوریه اهداف اصلی این کشور حاصل شده و 
ایاالت متحده پوش��ش هوایی را تأمین کرده که به عقیده پمپئو عنصر 
اصلی برای رس��یدن به پیروزی در عملیات در س��وریه بوده است. وزیر 
خارجه امریکا تأکید کرد  که کشور وی باید  به خاطر دستاوردهایش در 

سوریه افتخار کند.
پمپئو همچنین خاطرنشان کرد حتی پس از خروج نظامیان امریکایی 
هیچ خطری برای امنیت امریکا به وجود نخواهد آمد چون این کش��ور 
» دارای گروه نظامی بزرگی در عراق است و در سوریه نیز از نیروهای قابل 

توجهی برخوردار است.«
دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا اخیراً اعالم کرد واش��نگتن ضمن 
خارج کردن نیروهای خود از منطقه اجرای عملیات نظامی ترکیه ، برای 
»محافظت از نفت « سوریه، تعداد محدودی نظامی را در شمال این کشور 
حفظ می کند. وی گفته بود »شمار کمی از نیروهای امریکایی در مناطقی 
که در آن نفت وجود دارد باقی خواهند ماند و ما از این مناطق حراس��ت 
خواهیم کرد و در آینده تصمیم می گیریم که با آن چکار کنیم«. ترامپ 
همچنین گفت که نفت را دوست دارد و نفت سوریه را عرضه خواهد کرد.  
وزارت خارجه روسیه اعالم کرده است که امریکا ماهانه 30 میلیون دالر از 

نفت سوریه را به خارج از این کشور قاچاق می کند. 
وی در ادامه ادعاهای بی اساس خود در این سخنرانی که روز جمعه انجام 
شد، ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و مدعی شد: آنها )ایرانی ها( 
در مسیری قرار دارند که هر روز به دست یافتن به ظرفیتی که می تواند 

میلیون     ها انسان را به خطر بیندازد، نزدیک تر می شوند. 
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه امریکا، پمپئو در بخش 
دیگری از سخنان خود درباره سوریه گفت که ایران و روسیه در حال حاضر 

رد پای بزرگی در سوریه دارند و با اسد همکاری داشته اند. 
همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گزارش داد که مایک پمپئو 
روز پنج  شنبه با ژان ایو لودریان، همتای فرانسوی خود درباره ایران و لزوم 
مسئول دانستن این کشور برای آنچه رفتارهای تحریک آمیز تهران خواندند، 
رایزنی کرده اند.   در همین حال »ناتان سیلز« هماهنگ کننده امور مربوط به 
مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه امریکا در نشست خبری درباره مواضع 
زیگزاگی دولت دونالد ترامپ درباره خارج کردن یا باقی ماندن نظامیان این 
کشور از سوریه گفت، مواضع امریکا در سوریه تغییر نکرده و حذف »حضور 
شرورانه ایران « همچنان جزو خط مش��ی های واشنگتن است.  این مقام 
امریکایی تصریح کرد: »من با مجموعه ای از فرضیات س��ؤال شما مخالف 
هستم. سیاست ما در قبال سوریه طی سال های اخیر سیاستی منسجم بوده 
است و این سیاست، شکست پایدار داعش، کاهش و حذف حضور شرورانه 
ایران و حصول به یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز برای بحران سوریه طبق 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بوده است. این سیاست ما بوده 
و این سیاس��ت ما باقی می ماند.« وی افزود: »درباره آینده حضور نظامی 
امریکا در س��وریه، من همانند جیمز جفری )نماینده ویژه امریکا در امور 
سوریه( شما را به همکاران مان در پنتاگون ارجاع می دهم.« اظهارات این 
مقام امریکایی بعد از سخنان »مارک اسپر « وزیر دفاع امریکا مطرح شد که 
در آن تأیید کرد که پنتاگون قصد دارد بین ۵00 تا ۶00 نظامی امریکایی را 
در سوریه حفظ کند.  این رقم با بیانیه ای که چند روز قبل  »مارک میلی«، 
رئیس ستاد مش��ترک ارتش امریکا مطرح کرده بود همخوان است. او در 
مصاحبه  با ای بی سی گفت شمار نظامیان امریکا در سوریه به کمتر از هزار 

نفر و بین ۵00 تا ۶00 نفر خواهد بود. 

سازمان بدر: بیانیه مرجعیت عراق
 نقشه راه سیاسیون است 

س�ازمان ب�در ع�راق ضم�ن اع�الم پايبن�دی کام�ل ب�ه 
رهنموده�ای مرجعی�ت تأکی�د ک�رد ک�ه گروه ه�ای سیاس�ی 
کنن�د.  اجراي�ی  ب�ه ص�ورت عمل�ی  را  رهنمود   ه�ا  اي�ن 
بیانیه آیت اهلل سیدعلی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق درباره 
حمایت از اعتراضات مسالمت  آمیز و رسیدگی فوری به مطالبات مردمی، 
مورد استقبال گروه های مقاومت این کشور قرار گرفته است. سازمان بدر 
عراق روز     شنبه با انتشار بیانیه ای تأکید کرد که در راستای پایبندی کامل 
به رهنمودهای حکیمانه مرجعیت، تمامی مسائل وارده در بیانیه تاریخی 
مرجعیت را به صورت کامل تأیید می کند. به گزارش شبکه السومریه، 
سازمان بدر اعالم کرد:»بیانیه روز گذشته و بیانیه های پیشین مرجعیت، 
نقشه راه گروه های سیاسی برای اجرای فحوای آن بر اساس جدول های 
زمانی معین است«. بدر از همه گروه های سیاسی عراق خواست که این 
رهنمود   ها را به صورت عملی، اجرایی کنند زیرا راهکار واقعی مشکالتی 
اس��ت که فرآیند سیاسی با آن دست به گریبان اس��ت. احمد الصافی، 
نماینده آیت اهلل سیستانی در خطبه نماز جمعه کربال تأکید کرد:»موضع 
مرجعیت حمای��ت از اعتراضات و تأکید بر پایبندی به مس��المت  آمیز 
و عاری بودن آن از هر نوع خش��ونت و همچنی��ن محکومیت حمله به 
تظاهرات کنندگان مسالمت جو با قتل، جرح، ربودن یا ارعاب و غیر آن 
است«. آیت اهلل سیستانی با اشاره به لزوم تصویب یک قانون عادالنه  برای 
انتخابات جهت جلب اعتماد شهروندان به انتخابات، تصریح کرد:»این 
قانون نباید صرفاً از احزاب و جریان های سیاسی حمایت کند، بلکه باید 
این قانون یک فرصت واقعی برای تغییر نیرو   هایی را فراهم کند که طی 
سال های گذشته بر کشور حکومت کرده اند«. آیت اهلل سیستانی تأکید 
کرد:»اگر کسانی که در قدرت هستند فکر می کنند می توانند با تعلل، 
از زیر بار اصالحات واقعی شانه  خالی کنند، واقعاً دچار توهم هستند«. 
اعتراضات مردم عراق برای بهبود وضعیت معیشتی و مبارزه با فساد در 
این کشور است، ولی ناظران می گویند که برخی کشور   ها مانند امریکا، 
عربستان و امارات و برخی احزاب سیاسی داخلی عراق در پی بهره برداری 
از این اعتراضات هستند. از س��وی دیگر، سخنگوی وزارت کشور عراق 
هم ضمن هشدار به تالش برخی برای برهم زدن تظاهرات مسالمت آمیز 
در این کشور، اعالم کرد که نیروهای امنیتی تالش می کنند تظاهرات 
به صورت مسالمت آمیز برگزار شود. وزارت کشور عراق از وجود طرف 
سومی در تظاهرات اخیر خبر داد که به دنبال ایجاد هرج و مرج در این 
کشور هستند. سرتیپ خالد المحنا در گفت وگو با شبکه المیادین گفت 
که برخی در مورد تعداد قربانیان و کشته های تظاهرات مبالغه می کنند. 
این مقام عراقی از وجود برخی آشوبگران در بین تظاهرات کنندگان خبر 
داد و گفت:»طرف سومی در این بین وجود دارد که تالش می کند مسیر 
تظاهرات را از مسالمت آمیز به خشونت سوق دهد«. وی ادامه داد:»برخی 
گروه    ها بدشان نمی آید که عراق به سمت هرج و مرج و آشوب کشیده 
شود«. او گفته است:»برخی عالوه بر حمل س��الح، از بمب، نارنجک و 

کوکتل مولوتف در بین تظاهرات استفاده کرده اند.«

استیضاح به مرحله شهود رسید

سانسور نوار مکالمه ترامپ با رئیس جمهور اوکراین 

در پ�ی ش�روع    گزارش  یک
علنی  جلس�ات 
استماع برخی مقامات درباره پرونده استیضاح 
دونالد ترامپ، کاخ سفید برای ر    هايی از مهلکه، 
ب�ه سیاس�ت سانس�ور روی آورده اس�ت. 
رسانه های امريکايی گفته اند که يک بخش از 
اولین تماس تلفنی رئیس جمهور اين کشور با 
همتای اوکراينی که مرب�وط به گفت وگوهای 
سیاسی است، توس�ط کاخ سفید حذف شده 
اس�ت. توئیت ه�ای پی در پ�ی ترام�پ علیه 
شاهدان اس�تیضاح هم جنجال س�از شده و 
شاهدان اين پیام    ها را تهديدآمیز خوانده اند. 
در پی شهادت علنی دو نفر از شهود پرونده استیضاح 
دونال��د ترام��پ، رئیس جمهور امریکا موس��وم به 
»اوکراین گیت«، این پرونده وارد فاز جدیدی از فشار 
علیه ترامپ شده اس��ت. در حالی که دموکرات  ها 
با ش��روع ش��هادت علنی مقامات علیه ترامپ در 
مجلس نمایندگان، با جدیت بیشتری این پرونده 
را دنبال می کنند، کاخ سفید هم که احساس خطر 
کرده، به دنبال تبرئه کردن خود در این ماجرا است. 
روزنامه نیویورک تایمز  و شبکه »س��ی ان ان « روز 
     شنبه با انتشار گزارش     هایی به اقدام کاخ سفید در 

انتشار متن اولین مکالمه تلفنی ترامپ و ولودمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از حذف جنجالی 
و سؤال برانگیز یک جمله ترامپ خبر دادند. در متن 
مکالمه ای که کاخ سفید منتش��ر کرده هیچ گونه 
صحبتی درباره موضوعات سیاسی انجام نشده است. 
بر اساس گزارش ها، »مکالمه تلفنی ترامپ و زلنسکی 
که در آن زم��ان رئیس جمهور منتخ��ب اوکراین 
بوده، در تحقیقات استیضاح ترامپ مطرح نبوده و 
مکالمه های بعدی آنها محور تالش های دموکرات  ها 
برای استیضاح بوده است.« دموکرات  ها پیش از این 
بار     ها اعالم کرده اند که ترامپ از ریاست جمهوری 
و قدرت خود سوءاس��تفاده کرده و رئیس جمهور 
اوکراین را برای انجام تحقیقات درباره فساد احتمالی 
جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق امریکا و پسرش 
تحت فشار قرار داده، اما ترامپ و حامیانش این اتهام 
را رد کرده و بی اساس خوانده اند. طبق افشاگری     هایی 
که علیه ترامپ انجام شده، او در گفت وگوی تلفنی 
از همتای اوکراینی خواسته علیه فساد احتمالی جو 
بایدن، رقیب انتخاباتی او در اوکراین تحقیقات کند و 
تلویحاً ادامه کمک نظامی امریکا به اوکراین را به این 

موضوع منوط کرده است. 
نیویورک تایمز در واکنش به انتشار متن اولین مکالمه 

رؤسای جمهور امریکا و اوکراین نوشت:»متنی که به 
تازگی از اولین مکالمه ترامپ و زلنسکی منتشر شده، 
باعث ایجاد سؤاالت بیشتری شده است«. طبق این 
گزارش، این متن با متن خالصه ای که چند ماه قبل 
خود کاخ س��فید درباره اولین تماس تلفنی ترامپ 
با زلنسکی منتشر کرده، فرق دارد. نیویورک تایمز 
نوشت:»متن منتشر شده کاخ سفید در ماه آوریل، 
روایت متفاوتی ارائه می ک��رد. در خالصه آن که با 
فاصله کوتاهی بعد از این تماس در اختیار خبرنگاران 
قرار گرفت، دولت امریکا اعالم کرده بود که ترامپ 
برای اجرای اصالحات به منظور تقویت دموکراسی، 
افزایش رفاه و ریشه کن کردن فساد در اوکراین به 

زلنسکی قول همکاری داده بود.«
به نوش��ته نیویورک تایمز، »کاخ س��فید امیدوار 
اس��ت که نش��ان دهد هیچ چیز خاصی در روابط 
امریکا و اوکراین وجود نداش��ته هیچ کسی ترامپ 
را به انجام کار نادرست در این تماس تلفنی متهم 
نکرد تماس��ی که برای اعالم تبری��ک پیروزی در 
انتخابات گرفته شد«. س��ی ان ان درباره اقدام کاخ 
سفید در انتش��ار متن اولین مکالمه تلفنی ترامپ 
با زلنسکی نوش��ت:»مکالمه درباره تبریک ترامپ 
به زلنسکی کمتر از مکالمه بعدی او در ماه جوالی 

حاوی درخواست های مشکل س��از بوده است، اما 
نشان داد که ترامپ راغب به تعامل با رئیس جمهور 
ولودیمیر زلنسکی بود و بعداً از او خواست که علیه 
رقبای سیاس��ی اش تحقیقات کن��د«. جنجال     ها 
درباره گفت وگو های ترامپ با زلنسکی در شرایطی 
باال گرفته که از هفته گذشته جلسات علنی مجلس 
نمایندگان امریکا درباره تحقیقات استیضاح ترامپ 
آغاز شده اس��ت. ناظران سیاس��ی معتقدند پایان 
ماجرای استیضاح هرچه باشد، قدرت ترامپ در کاخ 
س��فید را به افول نزدیک تر می کند.  در صورتی که 
مجلس نمایندگان ترامپ را استیضاح کند، پرونده 
به مجلس سنا فرستاده می شود که اکثریت آن در 
دست جمهوریخواهان اس��ت و دموکرات  ها برای 
برکناری ترامپ کار دش��واری در پیش دارند. اما با 
این حال، دموکرات  ها می گویند که پیگیری پرونده 
استیضاح ترامپ ارزشش را دارد چرا که باعث تنویر 
افکار عمومی نسبت به اقدامات ترامپ خواهد شد. 
در همین راستا، پس از افشای پرونده اوکراین گیت، 
بیش از ۵0 درصد افکار عمومی امریکا با استیضاح 
ترامپ موافق هستند. نتایج یک نظرسنجی جدید 
نشان می دهد اکثر التین تبار    ها از استیضاح ترامپ و 
خلع او از قدرت در برخی از ایالت های امریکا حمایت 
می کنند. نتایج نظرس��نجی شبکه تلموندو امریکا 
نش��ان می دهد، در کالیفرنی��ا ۵۹ درصد، کالرک 
کانتی ۵8 درصد و در تگزاس ۵۲ درصد از استیضاح 

و خلع ترامپ از قدرت حمایت کردند. 
 پیام های تهديدآمیز ترامپ 

ترامپ که سعی می کند خود را از مهلکه استیضاح 
نجات دهد، به سیاست ارعاب شاهدان استیضاحش 
پرداخته است. ماری یوانوویچ سفیر سابق امریکا در 
اوکراین هنگام ادای شهادت در مجلس نمایندگان 
در رابطه با جنج��ال اوکراین، انتش��ار توئیت های 
روز جمع��ه دونالد ترامپ را تهدیدآمی��ز خواند. به 
گزارش دویچه وله، ترامپ همزمان با ادای توضیحات 
یوانوویچ در مجلس نمایندگان توئیت     هایی منتشر 
کرد که در یکی از آنها نوش��ت:»هر جایی که ماری 
یوانوویچ رفت، وضعیت بد شد. این خانم کارش را از 
سومالی آغاز کرد. چه شد؟ بعد به اوکراین می رسیم، 
جایی که رئیس جمهور جدیدش در دومین مکالمه 
تلفنی با من نظر مساعدی درباره او نداشت. این حق 
بالمنازع رئیس جمهور امریکاس��ت که سفیر    ها را 
منصوب کند«. ترامپ گفت:»بخش هایی از جلسه 
شهادت در جریان تحقیقات برای استیضاح را تماشا 
کرده و آن را مایه ننگ خواند«. در هفته های اخیر 
برخی ش��اهدان اس��تیضاح گفته اند از سوی افراد 
ناشناس تهدید به مرگ ش��ده اند. تهدید و ارعاب 
شاهدان تحقیقات استیضاح می تواند موقعیت دونالد 

ترامپ را بیش از پیش به خطر بیندازد. 

تداوم حمالت صهیونیست     ها به غزه 
به رغم  قطعنامه های سازمان ملل 

کمیت�ه چه�ارم مجمع عموم�ی س�ازمان مل�ل متح�د روز جمعه 
همزمان با ادامه تجاوز رژيم صهیونیس�تی به غزه و نقض آتش بس، 
با وجود مخالف�ت هیئت های امري�کا، کانادا و رژيم صهیونیس�تی 
با تصوي�ب قاط�ع هش�ت قطعنامه علی�ه تل آوي�و موافق�ت کرد. 
در این قطعنامه ها، عالوه بر شهرک سازی در سرزمین های اشغالی از جمله 
قدس شرقی و جوالن اش��غالی، اقدامات صهیونیس��ت     ها مبنی بر نقض 
سیستماتیک حقوق بشر مردم فلسطین، محاصره زمینی، هوایی و دریایی 
غزه و کاربرد زور علیه شهروندان فلسطینی به ویژه ساکنان نوار غزه، تخریب 
منازل و بازداشت های خودسرانه و زندانی کردن فلسطینیان محکوم و بر 

بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه و کاشانه خود، تأکید شده است. 
در یکی از قطعنامه     ها با اشاره به وضعیت نابسامان آوارگان فلسطینی و نیز 
وضعیت بحرانی آژانس امداد و اشتغال سازمان ملل متحد )آنروا(، از تمامی 
کشورها، آژانس های تخصصی و سازمان های غیردولتی خواسته شده است 
از اقدامات آنروا در کمک رسانی به آوارگان فلسطینی حمایت کنند. دراین 
رابطه، قطعنامه مربوط به ادامه فعالیت های این نهاد امدادرسانی با رأی 
مثبت اکثریت اعضا به تصویب رسید.  در قطعنامه مربوط به جوالن سوریه، 
از صهیونیست     ها خواسته شد با عمل به قطعنامه های مصوب سازمان ملل 
درباره جوالن، به اشغال این منطقه پایان دهد. همچنین رژیم صهیونیستی 
از اعطای حق شهروندی »اسرائیل « به ساکنان جوالن سوریه منع شده 
است. در این نشست  محمدرضا صحرایی،  نماینده جمهوری اسالمی ایران 
در کمیته چهارم در پاس��خ به اتهامات نماینده رژیم صهیونیستی گفت: 
»تصویب قطعنامه های متعدد در محکومیت رژیم اشغالگر، ارائه طرح     ها 
و ابتکارات مختلف صلح و نیز ایجاد مأموریت ه��ای حقیقت یابی در این 
راستا بوده است. برخالف این واقعیت، عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به 
حقوق و مقررات بین المللی که از سوی برخی قدرت     ها حمایت می شود، 
مانع دستیابی جامعه بین المللی به یک راه حل عادالنه برای این بحران شده 
است.« با وجود صدور این قطعنامه ها، جنگنده های رژیم صهیونیستی صبح 
روز      شنبه با هشت موشک پایگاه های مقاومت یعنی پایگاه »عسقالن « در 
غرب »بیت الهیا« در شمال نوار غزه، پایگاه »حطین « در بیت الهیا به عالوه 
پایگاه های دریایی در »سودانیه « واقع در غرب غزه و نیز پایگاه های پلیس 
در نوار غزه )وابسته به حماس( را هدف قرار داد. حمالت یاد شده، خسارت 
جانی نداشت اما خسارت های مادی بر جای گذاشت. سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی ادعا کرد، این حمالت در پاسخ به شلیک دو راکت از نوار غزه به 

سمت فلسطین اشغالی صورت گرفته است. 


