
کاخ سفید در حمایت از اغتشاشگران در ایران 
بیانیه صادر ک�رد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا هم تلفن�ی ب�ا امانوئل ماک�رون، رئیس 
جمه�ور فرانس�ه، بان�ی میانجیگ�ری بی�ن 
تهران-واش�نگتن گفت وگ�و ک�رد. س�اعتی 
بع�د، دول�ت فرانس�ه نی�ز از اغتشاش�گران 
حمایت ک�رد تا اولین نش�انه های ج�دی بودن 
موضعی که روس     ه�ا ابراز کردند، نمایان ش�ود: 
»خارجی      ها در اغتشاشات ایران دست دارند.«

کاخ سفید با فاصله ای یک روزه در کنار وزارت خارجه 
مایک پمپئو ایس��تاد و در حمایت از اغتشاشگران، 
بیانیه ص��ادر ک��رد. دونال��د ترامپ که از نوش��تن 
توئیت های پی در پی ابایی ندارد، هنوز در مورد ایران 
موضع گیری نکرده ولی کاخ س��فید در بیانیه خود 
گفته که امریکا از مردم و اعتراضات مسالمت جویانه 
آنها علی��ه حکومت حمایت می کند:»ما اس��تفاده 
از نیروی کش��نده و محدودیت های ش��دید علیه 
اعتراضات را محکوم می کنیم.«  پیش از کاخ سفید، 
مای��ک پمپئو، وزی��ر خارجه امریکا ه��م در پیامی 

توئیتری نوش��ته بود که امریکا صدای مردم ایران 
را ش��نیده و از آنها حمایت می کن��د؛ موضعی که 
با واکنش تن��د وزارت خارجه ایران روبه رو ش��د و 
سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ضمن تقبیح و محکومی��ت اظهارات پمپئ��و ، از او 
خواست به جای ادعای حمایت از مردم ایران به فکر 
گرسنگان کشورش باشد. موس��وی  سخنان  وزیر 
خارجه امریکا را مداخله در امور داخلی ایران دانست 
و گفت: »جمهوری اس��امی ایران، دولت امریکا را 
در جایگاهی نمی بیند که برای مل��ت و مردم ایران 
دلسوزی کنند. آنها اگر خیلی نگران هستند، نگران 
دهها میلیون گرس��نه ای باش��ند که در جای جای 
ایاالت متحده، بی خانمان هس��تند و در فقر مطلق 

زندگی می کنند.«
 رویکرد هماهنگ اروپایی- امریکایی

با وجود اینکه ترامپ تاکنون شخصاً موضعی درباره 
رویدادهای ایران نگرفته ولی »جود دیر « دستیار 
ویژه او در پیام توئیتری از گفت وگوی تلفنی ترامپ 
با امانوئ��ل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه درباره 

ایران خب��ر داده و گفته که دو رهب��ر در خصوص 
گام های بعدی در خصوص ایران و سوریه گفت وگو 
کرده اند. در حال��ی که پیش تر خبر     های��ی درباره 
گفت وگوی مای��ک پمپئو، وزیر خارج��ه امریکا با 
همتای فرانسوی اش درباره ایران منتشر شده بود، 
به نظر می رسد که کاخ س��فید در حال هماهنگ 
کردن رویکرد خود در قبال ایران، با کاخ الیزه است 
که پیش از این تاش کرده بود بر س��ر برجام بین 
ایران و امریکا میانجیگری کند. اولین نشانه های این 
هماهنگی، دیروز زمانی نمایان شد که فرانسوی     ها 
هم ، هرچند با فاصله ای چن��د روزه، در حمایت از 
اغتشاشگران بیانیه صادر کرد. وزارت خارجه فرانسه 
در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار »لزوم احترام 
به آزادی بیان و حق اعتراضات مسالمت آمیز « در 
ایران شده است. همچنین دولت فرانسه در اقدامی 
مداخله جویانه از اغتشاش��ات و ناآرامی     ها در ایران 
حمایت و از ایران خواسته به خواسته های قانونی 
معترضان احترام بگذارد. ای��ن رویکرد هماهنگ 
اروپاییان با امریکا، ب��ا واکنش قابل توجه کرملین 

همزمان شد که گفته است، از نظر مسکو احتمال 
دست  داشتن نیروهای خارجی در اغتشاشات اخیر 
ایران وجود دارد. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، 
وزارت خارجه روس��یه در واکنش به اغتش��اش      ها 
در ایران به دنبال س��همیه بندی بنزین اعام کرد 
که از نظر مس��کو، نیروهای خارجی شاید در پس 
دامن زدن به گسترش اعتراضات و ناآرامی ها قرار 

داشته باشند. 
 آنکارا: امیدواریم آرامش به ایران بازگردد

وزیر خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرده که حوادث 
ایران هرچه زودتر پایان یابد و آرامش به این کشور 
باز گردد. به گزارش فارس، »مولود چاووش اوغلو « 
روز دو     ش��نبه در اولین واکنش به برخی ناآرامی      ها 
در ش��هرهای ایران، ابراز امیدواری کرد که آرامش 
هرچه زودتر به ایران بازگردد و حوادث پیش آمده در 
روزهای اخیر پایان یابد. به نوشته خبرگزاری تی آر تی 
ترکیه، چاووش اوغلو در خصوص اعتراضات عراق نیز 
گفت که ترکیه به زودی کنسولگری خود  را در بصره 

و موصل بازگشایی می کند. 

س�ران دموکرات های کنگره امری�کا، از دونالد 
ترامپ خواس�تند ب�رای ادای ش�هادت درباره 
تالش وی برای تحقیقات علیه جو بایدن، رقیب 
دموکرات خود از طریق تحت فش�ار قرار دادن 
رئیس جمه�ور اوکراین به کنگره ب�رود. رئیس 
مجلس نمایندگان امریکا در عین حال ترامپ را با 
ریچارد نیکسون مقایسه کرد و گفت این » همتای 
بدنام ترامپ « دست کم آنقدر به کشورش اهمیت 
می داد که قبل از استیضاح، خودش استعفا داد. 
»نانسی پلوسی « رئیس مجلس نمایندگان و »چاک 
شومر« رهبر اقلیت دموکرات سنا از ترامپ خواستند 
در کمیته های تحقیق درباره اس��تیضاحش حاضر 
شود.   »چاک شومر « گفت: »اگر ترامپ از چیز     هایی 
که می ش��نود، خوش��ش نمی آید، نباید درباره آن 
توئیت کند، بلکه باید به کمیته بیاید و پس از سوگند 

خوردن، شهادت بدهد.« 
پلوسی گفت: »»دونالد ترامپ« اگر بخواهد، می تواند 
به کنگره بیای��د و صحبت کند و هم��ه حقیقتی را 
که از آن مطلع اس��ت بگوید.«  وي در مصاحبه ای 
با شبکه سی بی اس به اس��تعفای ریچارد نیکسون، 
رئیس جمهور سابق امریکا پس از رسوایی واترگیت 

اشاره کرد و گفت: »آنچه ترامپ، رئیس جمهور کنونی 
امریکا انجام داده » بسیار بدتر « از آن چیزی است که 
نیکسون انجام داده بود. نیکسون دست کم آنقدر برای 
امریکا اهمیت قائل بود که قبل از استیضاح، خودش 
استعفا داد و پذیرفت که اینگونه نمی شود ادامه داد.«  
پلوسی اخیراً به خبرنگاران گفته بود که فشار ترامپ 
بر اوکراین برای انجام تحقیقات از رقبای بالقوه اش در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ امریکا باعث شده 
کارهای نیکسون در مقایسه با این اقدامات ترامپ 
بسیار » کوچک « به نظر برسند.  این اظهارات پلوسی 
برای مقایسه ترامپ با نیکسون در بحبوحه محاکمه 
راجر استون، متحد دیرینه ترامپ که برای کمپین 
انتخاب مجدد نیکسون کار می کرد، مطرح شده اند. 
پلوسی در جریان مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت: 
»اگر ترامپ اطاعاتی دارد که بی گناهی اش را در کل 
این ماجرا ثابت می کند، ما کاماً آماده دیدن و بررسی 
آنها هستیم.«  وي ترامپ را یک » شیاد « خطاب کرد 
که نگرانی     ها و اضطراب هایش باعث می ش��ود او در 
توئیتر به شدت از ماری یووانوویچ، سفیر سابق امریکا 
در اوکراین که در تحقیقات اس��تیضاح علیه ترامپ 
ش��هادت داده، انتقاد کند و افزود: »ترامپ اش��تباه 

کرد. او به خوبی از قدرت یووانوویچ مطلع اس��ت و 
تاش می کند او را تخریب کند.«  پلوسی در بخش 
دیگری از مصاحبه خود تأکید کرد: »به ترامپ هشدار 
داده ام که اگر بخواهد افشاگر دولت را که به آغاز این 
روند استیضاح کمک کرد، مورد تهدید و ارعاب قرار 
دهد با من طرف خواهد بود. من مطمئن هستم که 
ترامپ این افشاگر را مورد تهدید و ارعاب قرار نخواهد 
داد.«  شکایت یک افشاگر، ترامپ را به تاش برای 
تحت فشار گذاش��تن اوکراین به منظور تحقیق از 
جو بایدن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
امریکا و پسرش هانتر بایدن متهم کرد و باعث شد 
پلوسی تحقیقات رسمی استیضاح ترامپ را اواخر ماه 
سپتامبر اعام کند. در هفته های بعد از آغاز این روند، 
ترامپ بار    ها اعتبار این افشاگر را زیر سؤال برد و تاش 

کرد هویت وی را فاش کند. 
پلوس��ی در این مصاحبه با شبکه سی بی اس تأکید 
کرد که چقدر مهم اس��ت قانونگذاران از هویت این 
افشاگر حفاظت کنند. وی گفت: این موضوع واقعاً 
مهم است به ویژه هنگامی که مسئله اطاعاتی باشد. 
این مسئله که فردی با وجود موانعی همچون بازرس 
کل که از سوی ترامپ تعیین ش��ده، آنقدر جرئت 

به خرج می دهد تا واقعیت را افش��ا کند، از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. ترامپ نیز این فرصت را دارد 
در بحبوحه تحقیقات اطاعات و مدارک خود را در 

این رابطه ارائه کند. 
 اکثریت خواهان برکناری ترامپ 

طبق نتایج نظرس��نجی جدید، 7۰ درصد از مردم 
امریکا معتقدند که اقدام رئیس جمهور کشورشان در 
زمینه درخواست از یک رهبر خارجی برای تحقیق 
درباره یکی از رقبای اصلی انتخاباتی اش، اش��تباه 
بوده است.  به گزارش فارس، طبق نتایج نظرسنجی 
مشترک »ای بی سی نیوز/ایپس��وس«، 7۰ درصد 
از م��ردم امری��کا معتقدند که درخواس��ت ترامپ، 
از »ولودیمیر زلنس��کی« رئیس جمه��ور اوکراین 
برای تحقیق درباره »جو بای��دن « رقیب اصلی در 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ امریکا، 
اشتباه بوده است.  طبق این نظرسنجی، 51 درصد از 
مردم امریکا می گویند نه تنها این اقدام ترامپ اشتباه 
بوده بلکه وی باید استیضاح و از سمت خود برکنار 
شود.  ۲5 درصد از افرادی که در نظرسنجی مشارکت 
کرده بودند، اعتقاد داشتند که ترامپ اقدام اشتباهی 

در قضیه اوکراین گیت مرتکب نشده است.  
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مسکو: خارجی      ها در اغتشاشات ایران دست دارند

مجلس نمایندگان ترامپ را هم فراخواند

  گزارش  2

  خبر

قمار انتخاباتي ترامپ 
در بيروت- تهران- بغداد

ترامپ در آس��تانه آغاز رقابت های انتخاباتی در داخل امریکا، ش��رایط 
دشواری را تجربه می کند. نه تنها او، بلکه تمامی طرف  هایی که سرنوشت 
خود را به او گره زده اند، همانند رژیم صهیونیستی و نتانیاهو و رژیم  های 
عربی همچون امارات، عربستان و حتی صهیونیسم بین الملل، با دغدغه ای 
جدی روبه رو هس��تند و لذا هم در جبهه داخل��ی امریکا و هم در محیط 
خارجی، تمامی پتانسیل خود را به میدان آورده اند تا بتوانند اوضاع خود 
را با کمترین فرصت، تغییر دهند. در حالی که ترامپ با پله های کنگره و 
محاکمه و بازجویی در هفت پرونده قضایی روبه روست و به تعبیر واقعی، 
»خانه اش از پای بست ویران اس��ت«، ولی با کمک رژیم صهیونیستی و 
دالرهای نفتی عربستان و امارات و همکاری سرویس های اطاعاتی این 
تیم، خود را برای یک کودتای بزرگ منطقه ای آماده کرده و ستاد عملیاتی 
خود را در امارات قرار داده است. این تیم پس از شکست در حاشیه نشست 
مجمع عمومی برای به دام کشاندن دکتر روحانی و داللی ماکرون فرانسوی 
که تدارک یک دیدار ملتمسانه را دیده  بودند، آشوب سازی در لبنان و عراق 
و سپس ایران را با هدف فرسایش قدرت و رسیدن به یک کودتای نرم و 
متکی بر مؤلفه های اقتصادی و معیشتی کلید زدند. در این کودتاهای نرم 
همه ابزارهای فشار اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی، اطاعاتی، رسانه ای و 
جنگ روانی برای تبدیل فضای اعتراضی شرایط معیشتی به یک بحران و 
بن بست سیاسی طراحی شده و صد  ها سازمان اجتماعی NGO، به عنوان 
پیاده نظام بحران سازی در کشورهای یاد شده، به میدان آمده و هدایت 
میدانی آنها به سفارت های امریکا و سرپل های اطاعاتی سپرده شده و 
به دلیل تنگنا  هایی که ترامپ و متحدان او به لحاظ زمانی و استراتژیک 
روبه رو هستند، تمامی پتانس��یل   های نقابدار خود مانند تروریست   های 
داعش��ی و القاعده و بعثی و تیم های آموزش دیده، چهره های سیاس��ی 
سوخته رسانه های استعماری انگلیسی، سعودی، امریکایی و جریان های 
مذهبی انگلیسی و امریکایی را به صحنه وارد کرده اند تا نتیجه  ای بگیرند. 
ترامپ و تمامی تیم اس��تعماری او، به لحاظ زمانی وقت زیادی ندارند تا 
در یک دوره زمانی بدون سقف، نیازهای برنامه ریزی شده خود را محقق 
کنند و باید کارت بازی انتخاباتی خود را از غرب آسیا به دست آورند و لذا 
دستپاچه هستند تا نتیجه گیری سریع داشته باشند و این درحالی است که 
کشورهای هدف آنها، نفس طوالنی تری برای مقابله دارند. در لبنان، بازی 
با کارت معیشت و دالرهای بانکی و کابینه سازی بدون حزب اهلل بی نتیجه 
بوده و حریری به ناچار دوباره به صحنه آمده تا با مجموعه 8 مارس توافق 
جدید داشته باشد. در عراق بازی را باخته اند و نه تنها آشوب سازی به هزینه  
تبدیل شده، فضای اجتماعی به موج ضد امریکایی و ضد اسرائیلی و ضد 
سعودی تبدیل شده و مسیرهای اصاح قوانین هم دستاوردی برای امریکا 
تاکنون دربرنداشته است و بالعکس، طرف های رقیب به دنبال آن هستند 
تا از بحران سازی امریکایی، برای عراق و منطقه، فرصت سازی کنند. در 
ایران نیز که هرگونه حرکت اصاح اقتصادی و خروج از ریل اقتصاد نفتی 
و وارد شدن به اقتصاد مقاومتی به زیان امریکاست، ذوق زدگی ترامپ و 
پمپئو برای حمایت از آشوب و تروریسم، به ناامیدی رسیده است. حکایت 
ترامپ و پمپئو که برای ایران و عراق و لبنان خط و نش��ان می کش��ند و 
پالس های حمایت تروریستی و آشوب می دهند، به نقطه ای رسیده که 
در امریکا در شرایط رانده شدن و برکناری و در غرب آسیا، همانند حیوان 

در گل مانده هستند!
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 چین: استقالل تایوان را تحمل نخواهیم کرد 
وزیر دف��اع چین در دیدار با همتای امریکایی خود در حاش��یه نشس��ت 
بانکوک، درباره اقدامات تحریک آمیز واش��نگتن در دریای چین جنوبی 
هشدار داد و اعام کرد، پکن اس��تقال تایوان را تحمل نخواهد کرد. ِوی 
فِنگ، وزیر دفاع چین درباره دریای چین جنوبی، فروش تس��لیحات به 
تایوان و تاش    ها برای جدایی تایوان از چین، به واشنگتن هشداری جدی 
داده است. به گزارش رویترز، وزیر دفاع چین در این دیدار با هشدار درباره 
اقدامات ضد چینی امریکا از واشنگتن خواست، »به قدرت نمایی در دریای 
چین جنوبی پایان دهد و سبب افزایش تنش    ها و تحریک تنش های بیشتر 
نشود«. طبق این روایت، وی فنگ در دیدار با مارک اسپر درباره تایوان هم 
صحبت کرد و ضمن انتقاد از مواضع واشنگتن در قبال این منطقه، خواستار 
اجتناب از هرگونه تاش برای جدایی تایوان از سرزمین مادری چین شد. 
----------------------------------------------------
 مسکو کشتی های توقیف شده اوکراین را به کی یف تحویل داد 
وزارت خارجه روسیه اعام کرد، بعد از اتمام تحقیقات درباره حضور سه 
کشتی اوکراین در آب های روسیه در تنگه کرچ، مسکو روز دو   شنبه سه 
کشتی توقیفی اوکراین را به کی یف تحویل داد. به نوشته »اسپوتنیک«، 
طبق اعام این وزارتخانه، تحویل این کشتی    ها بعد از اتمام تحقیقات 
مسکو درباره اقدام سال گذشته آنها در ورود غیرمجاز به آب های روسیه 
در تنگه کرچ صورت گرفته است. مقام های مسکو پیش تر اعام کرده 
بودند که سه کش��تی نیروی دریایی اوکراین، نوامبر ۲۰18 با عبور از 
مرز دریایی روسیه وارد آب های منطقه ای روسیه شده و به هشدارهای 

نیروهای امنیتی روسیه توجهی نکردند. 
----------------------------------------------------

 تمرین دریایی مشترک عربستان و چین
تمرین نظامی دریایی عربستان س��عودی و چین در دریای سرخ و در 
استان جده در غرب عربستان از روز یک   شنبه آغاز شده و قرار است تا 
سه هفته ادامه یابد. به نوشته روزنامه الشرق االوسط، در مراسم افتتاح 
این رزمایش، دریابان فالح الفالح، فرمانده ناوگان غربی سعودی و لین 
لی، وابسته نظامی چین در عربستان حضور یافتند و ناخدا یکم عبداهلل 
العمری، فرمانده این رزمایش هدف از این تمرین نظامی مش��ترک را 
مقابله با تمامی تهدیدات از جمله دزدی دریایی و تروریسم دریایی و 
همچنین افزایش هماهنگی    ها و تبادل اطاعات بین دو کشور دانست. 
----------------------------------------------------

 آل خلیفه دعا برای آزادی زندانیان را ممنوع کرد 
جمعیت الوفاق بزرگ ترین جمعیت سیاسی معارض در بحرین، از افزایش 
فشار دولت بر علمای دینی این کشور خبر داد و گفت، حتی دعا کردن 
برای آزادی زندانیان سیاسی نیز از نظر دولت ممنوع است. به گزارش 
وبگاه »مرآه البحرین«، طبق بیانیه الوفاق، دلیل تهدید علمای بحرینی 
به سبب دعا برای آزادی فرزندان شان و خانواده    هایی است که به عنوان 
زندانی سیاسی در زندان های این کشور به سر می برند. جمعیت الوفاق در 
این بیانیه ضمن انتقاد از چشم پوشی سازمان ملل بر حقیقیت وحشتناک 
زندگی مردم بحرین اعام کرد که بازرسان وزارت کشور و دستگاه های 
امنیتی بحرین شماری از علما را از دعای بعد از نماز و هر آنچه به آزادی و 

امنیت کشور و به ویژه زندانیان سیاسی مرتبط باشد، منع کرده اند. 
----------------------------------------------------

 ترامپ در خروج از خاورمیانه جدی نیست
مجله نشنال اینترست نوشت که رئیس جمهور امریکا زمانی که از نیت 
خود درباره خروج نیروهای کشورش از س��وریه و خاورمیانه صحبت 
می کند، جدی نیست. به گزارش این نشریه تعداد سربازان امریکایی 
در سوریه در حال حاضر بیش از آن تعدادی است که در دسامبر ۲۰18 
بودند؛ ماهی که ترامپ اعام کرد سربازان امریکایی پس از چهار سال 
عملیات نظامی علیه داعش در تدارک برای خروج هستند. این گزارش 
اشاره کرد، ترامپ بار   ها قبل از اذعان اخیرش مبنی بر اینکه نیرو   ها را 
در اطراف میادین نفتی در شمال کشور سوریه مستقر می کند، خروج 

نیروهای امریکایی را از سوریه اعام کرد. 

العربيه توئيت تحریک  آميز عليه ایران را
حذف کرد

ش�بکه خب�ری العربی�ه وابس�ته ب�ه عربس�تان س�عودی، 
روز دو     ش�نبه با انتش�ار مطلب�ی در ش�بکه اجتماع�ی توئیتر به 
ص�ورت تلویحی معترضان عراق�ی را به حمله و حرکت به س�وی 
س�فارت ایران ترغیب، اما دقایقی بعد این مطل�ب را حذف کرد. 
خبرگزاری فارس دیروز اینفوموشنی را از شبکه خبری سعودی العربیه 
منتشر کرد که در آن با ترکیب چند عکس و ویدئو از معترضان در بغداد، 
حضور آنان روی پل های »االحرار « و »الس��نک«،   را دس��تمایه اقدام 
تحریک آمیز علیه ایران قرار داده بود. العربیه نوشت: »نبرد پُل      ها از زمان 
آغاز تظاهرات در عراق آغاز ش��د...  معترضان تاش می کنند بر دو پُل 
االحرار و السنک مسلط شوند تا تردد به منطقه سبز بغداد را؛ جایی که 
بیشتر مقرهای دولتی و سفارتخانه      ها در آنجاست، مختل کنند.« در پیام 
العربیه آمده است: »تظاهرات کنندگان یک هدف دیگر هم دارند و آن 
مختل کردن تردد به سفارت ایران است که آن را به تشدید فرقه گرایی 

و حمایت از فساد در عراق متهمش می کنند.«
تاکنون معترضان عراقی نگفته اند که هدف آنها س��فارت ایران است و 
این نخستین بار است که شبکه العربیه چنین اقدام خرابکارانه ای را به 
آنان نس��بت می دهد. توئیتر العربیه دقایقی بعد از انتش��ار این مطلب 

تحریک آمیز، آن را از خروجی صفحه خود حذف کرد. 
ش��بکه الجزیره هم چندی پیش در گزارشی به حضور معترضان روی 
پل های داخل ش��هر بغداد پرداخت اما هدف آنان را سفارت ایران ذکر 
نکرد بلکه نوش��ت: »معترضان با حضور روی پل      ها می خواهند مسیر 
دسترس��ی به نهادهای حیاتی را مختل کنند تا شورش مدنی خود را 
نش��ان دهند. همچنین س��یطره بر پل      ها مانع نزدیک شدن نیروهای 
امنیتی به میدان التحریر -که محل اصل��ی تجمع معترضان در بغداد 

است- می شود.«
  موضع گیری علیه ایران در پی تخلیه سفارت امریکا

العربیه در حالی به جریان سازی علیه ایران اقدام کرد که به دنبال شلیک 
سه گلوله » کاتیوشا « به حومه منطقه امنیتی سبز که سفارت امریکا و 
انگلیس و نهادهای حاکمیتی مهم ع��راق در آن قرار دارند و به زخمی 
شدن دست کم یک نفر منجر شد، کارکنان سفارت امریکا تخلیه شدند 
و گزارش     ها حاکی از آن است که فقط نیروهای محافظ در ساختمان 

آن باقی مانده اند. 
یک کاربر عراقی به نام »سیده االولی « که معموالً گزارش های ویژه از 
داخل هیئت حاکمه عراق می دهد، دیروز در توئیتر نوشت که »ماتیو 
تولر« صبح یک     شنبه با یک بالگرد نظامی وارد وزارت دفاع عراق شد و 
بعد از دیدار 45 دقیقه ای با »نجاح الشمری « وزیر دفاع عراق، به سرعت 
به همراه دستیارانش بغداد را به مقصد اربیل ترک کردند. به گفته این 
کاربر عراقی، تیم دیپلماسی که امور سفارتخانه امریکا را در حال حاضر 
در بخشی از هتل »المنصور« اداره می کند نیز به سمت اربیل نقل مکان 
کرده و پنج نفر از کارکنان سفارت نیز به پایگاه نظامی امریکا در فرودگاه 

بغداد انتقال داده شده اند. 
طبق گفته این کاربر عراق��ی، امریکایی     ها در حال حاضر در ش��رایط 
آشفتگی و نگرانی که علل آن نامشخص است، به سر می برند و سفارت 
امریکا بیش از دو ماه است که از نیروهای آن تخلیه شده است و احتماالً 

تخلیه این محل با برخی تهدید      ها بی ارتباط نیست. 
به موازات این تحوالت، »سلیم الجبوری« رئیس سابق پارلمان عراق 
از تهدید »برت مک گ��ورک« نماینده امریکا در ع��راق مبنی بر اینکه 
عراق را به کره ش��مالی دیگری تبدیل خواهد کرد، پرده برداشت. وی 
در گفت وگویی تلویزیونی گفت: »در یکی از جلس��ات با مک گورک، او 
گوشی همراهش را از جیب درآورد و تصویری از کره شمالی و تصویری 
دیگر از عراق نشانم داد. او تهدید کرد که عراق دو گزینه برای انتخاب 
دارد.«  رئیس س��ابق پارلمان عراق گفت که بعد از این تهدید نماینده 
امریکا، با او جدال لفظی پیدا کرده و انتقاد کرده که چرا حرفی زده که 

دخالت در امور عراق است. 
  العبادی به دنبال برکناری عبدالمهدی

با ادامه ناآرامی      ها در عراق، »حیدر العبادی« نخست وزیر پیشین این 
کش��ور طرحی را برای حل بحران عراق ارائه و تأکید کرد که براساس 
این طرح باید پارلمان، »عادل عبدالمهدی « نخست وزیر را از سمتش 
برکنار کند. وی پیشنهاد داد که دولت موقتی از شخصیت های مستقل 
تشکیل شود که به مدت شش ماه اداره امور کشور را در دست بگیرد و 

اصاحاتی در قانون انتخابات انجام دهد. 
نخست وزیر پیش��ین عراق تصریح کرد که براس��اس این طرح، دولت 
منتخب فعالیت خود را در نیمه دوم س��ال آتی میادی آغاز می کند 
و اقدامات ویژه ای را در خصوص اصاح قانون اساس��ی و به همه پرسی 
گذاشتن آن اتخاذ و س��اح را به دولت منحصر و جنایتکارانی را که در 

قتل تظاهرکنندگان شرکت داشته اند، مجازات می کند. 
در ادام��ه تظاهرات ه��ای مردمی عراق، دی��روز نیز در بغداد و س��ایر 
استان های مرکزی و جنوبی عراق اعتراض های مردمی ادامه داشت و به 
دنبال درگیری      ها روی پل االحرار، مسئوالن عراقی مجبور شدند آن را 

با بلوک های بتونی مسدود کنند. 

هشدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره خطرناک بودن ائتالف با عرب هاي فلسطیني 

نتانياهو: دوره کنونی نقطه فروپاشی در تاریخ اسرائيل است

هادیمحمدی

نخست وزیر رژیم    گزارش  یک
نیس�تی  صهیو
تالش احزاب رقیبش برای ائتالف با نمایندگان 
عرب را خطرن�اک توصیف ک�رد و گفت که این 
اقدام نقطه فروپاش�ی در تاریخ اسرائیل است. 
اظه�ارات نتانیاهو برای خطرن�اک اعالم کردن 
وضعیت، جنبه سیاسی دارد و با هدف جلب نظر 
رهبران احزاب و افکار عمومی عنوان شده است. 
به گزارش »جوان«، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی که در تشکیل کابینه ائتافی با 
رهبران احزاب صهیونیستی شکست خورده، به 
هر حربه ای متوسل می شود تا همچنان در قدرت 
باقی بماند. نتانیاهو که به شدت با اعراب ساکن در 
سرزمین های اشغالی مخالف بوده و آنها را تهدیدی 
برای امنیت اسرائیل اعام کرده، بار دیگر اظهارات 
نژادپرستانه خود را علیه عرب    ها تکرار کرد. نتانیاهو 
از رؤسای حزب رقیب انتخاباتی خود آبی  - سفید 
خواست فکر تشکیل دولت اقلیت با حمایت لیست 
مشترک عربی را از س��ر بیرون کنند. به گزارش 
شبکه روسیا الیوم، بنیامین نتانیاهو     شنبه شب در 
کنفرانسی که آن را فوق العاده و اضطراری خواند، 
گفت:»وابس��تگی به نمایندگان ع��رب خطری 
آشکار برای اسرائیل و شکافی بی سابقه در تاریخ 
آن است«. در این کنفرانس سران و فعاالن حزب 
لیکود که نتانیاهو ریاس��ت آن را برعه��ده دارد، 
حضور داشتند. شبکه آی۲4 نیوز اسرائیل اظهارات 
نتانیاهو را منتشر کرد که گفته است:»دوره کنونی 
شاهد نقطه فروپاشی در تاریخ اسرائیل است، زیرا 
رؤسای حزب آبی - سفید به ریاست بنی گانتس 
که مأمور تش��کیل دولت جدید اسرائیل است، با 
اعضای کنست که از تشکیات تروریستی حمایت 
می کنند و به دنبال نابودی آن هس��تند، مذاکره 
می کنند«. نتانیاه��و افزود:»اگر این دولت اقلیت 
تشکیل ش��ود، در تهران، رام اهلل و غزه جشن برپا 
می ش��ود، همانگونه که پس از ه��ر حمله ای که 
به اس��رائیل انجام می شود، جش��ن می گیرند«. 
تأکید نتانیاهو به ش��روع نقطه فروپاشی در رژیم 
صهیونیستی، در شرایطی است که بحران سیاسی 
در این رژیم در دهه های اخیر بی سابقه بوده است 
و برای اولین بار در تاریخ اسرائیل دو انتخابات در 
کمتر از ش��ش ماه برگزار ش��د که نشان می دهد 

تل آویو دچار بی ثباتی سیاسی شده است. 
 ائتالف با اعراب ممنوع!

درحالی که لیس��ت نمایندگان عرب می تواند در 
تشکیل کابینه ائتافی نقشی تعیین کننده داشته 
باش��ند، نتانیاهو ائتاف با اع��راب را ممنوع اعام 
کرده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی خطاب 
به رئیس ائتاف آبی- سفید گفت:»من به منظور 
تش��کیل دولت متحد فراگیر همین امشب آماده 

مذاکره با تو هس��تم. این کاری است که باید کرد. 
تشکیل دولتی اقلیت وابس��ته به حمایت حامیان 
تروریسم حتی برای یک لحظه یا یک روز ممنوع 
اس��ت«. وی افزود:»دولت اقلیت م��ورد حمایت 
ائتاف مش��ترک احزاب عربی خطر بزرگی است. 
ما نه انتخابات دیگ��ری می خواهیم و نه دولتی که 
به عرب    ها تکیه کند«. نتانیاه��و ادامه داد:»اینجا 
تلفنی قرمز اس��ت که هر عصر زنگ می خورد و به 
من می گویند: می خواهیم اینجا را هدف بگیریم، 
می خواهیم آنجا را هدف بگیریم، چه می خواهید به 
آنها بگویم؟ کمی صبر کنید. می خواهم مسئله را با 
ایمن عوده مطرح کنم یا از احمد الطیبی مشورت 
بگیرم؟«. نخست وزیر رژیم صهیونیستی این گونه 
به هشدارهایش ادامه داد:»آیا کسی تصور می کرد 
چنین چیزی در تاریخ اسرائیل رخ دهد؟ این موضوع 
به امنیت اس��رائیل ضربه می زند و منجر به تهدید 
وجودی اسرائیل می شود، س��یلی به دموکراسی 
اسرائیل و سیلی به صورت کسانی است که به آبی 

- سفید رأی دادند. اگر رأی دهندگان می دانستند 
که گانتس چنین کاری خواهد کرد )دولتی با اعراب 
تشکیل خواهد داد( پنج کرسی به او می دادند؟ قطعاً 
نه«. نتانیاهو در هفته های اخیر با شروع درگیری در 
غزه، فضا را در سرزمین های اشغالی به شدت امنیتی 
کرده و سعی دارد از این وضعیت به نفع خود استفاده 
کند. اظهارات وی علیه عرب های س��اکن اراضی 
اشغالی هم در این راستا انجام شده است تا بتواند از 
این طریق نظر رهبران سایر احزاب را به سمت خود 

جلب کند تا مسند نخست وزیری را حفظ کند. 
نتانیاهو در ادامه لفاظی های خود علیه نمایندگان 
عرب پارلمان اس��رائیل گفته اس��ت:»از این رو از 
اشکنازی و یعالون از ژنرال های سابق اسرائیلی که 
در ارتش خدمت کرده اند و رؤسای سابق ستاد ارتش 
بودند می خواهم با گانتس که او هم رئیس س��تاد 
ارتش بوده، حرف بزنند. به او یادآور ش��وند آنهایی 
که می خواهند شریک ما شوند )نمایندگان لیست 
مشترک عربی( چه کسانی هس��تند، می خواهید 

دولت شما وابس��ته به آنها باشد، آنها می خواستند 
شما را مانند دیگر سربازان ارتش اسرائیل به عنوان 
جنایتکار جنگی محاکمه کنند، مگر عقل خود را 
از دس��ت داده اید؟« نتانیاهو در پایان حرف هایش 
گفت:»زمان زیادی برای مهار این بحران وجود دارد، 
با او صحبت کنید و او را به راه درس��ت بازگردانید، 
بیایید، با هم دولتی متحد  و فراگیر را در جهت تحقق 

خواسته های ملت تشکیل دهیم.«
اظهارات نتانیاهو علیه اعراب درحالی است که او در 
دوران نخست وزیری خود بار    ها تاش کرده است با 
تصویب قوانینی در کنست، اعراب را به کوچ کردن 
از سرزمین های اشغالی وادار کند. نتانیاهو و دیگر 
مقامات تندرو رژیم صهیونیس��تی، فلسطینی    ها و 
اعراب ساکن در اراضی اشغالی را تروریست می دانند 
و مدعی هس��تند باید فلس��طینی    ها اعدام شوند و 
حتی در سال های گذشته تاش    هایی برای تصویب 
قوانین سخت علیه فلسطینی    ها و اعراب در کابینه 
اسرائیل انجام شده است. به دنبال ناکامی نتانیاهو در 
تشکیل کابینه ائتافی، بنی گانتس مأمور تشکیل 
کابینه شده است و در صورت ناکامی گانتس برای 
همراه کردن دیگر احزاب در تش��کیل کابینه، باید 
برای سومین بار در س��ال جاری میادی انتخابات 
زودهنگام در اسرائیل برگزار شود؛ انتخاباتی که به 
گفته مقامات صهیونیستی به فروپاشی اقتصادی 

اسرائیل منجر می شود. 
 پایه های صهیونیستی لرزان شده 

در پی شکس��ت های متعدد رژیم صهیونیستی از 
گروه های مقاومت فلسطینی، رهبران فلسطینی 
بر این باورند که بنیاد این رژیم سس��ت شده است. 
به گزارش پایگاه العهد، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاس��ی جنبش مقاومت اس��امی )حماس( روز 
دو    شنبه در سخنانی تأکید کرد:»پیروزی مقاومت 
به تعداد موشک     هایی که شلیک کرده، نیست بلکه 
پیروزی مقاومت به این است که موفق شده پایه     ها 
و ستون های رژیم صهیونیس��تی را برای روزهای 
طوالنی فلج کرده و آنها را به لرزه در بیاورد«. هنیه 
همچنین تصریح کرد:»با مدیری��ت امور اراضی به 
اتفاق نظر رسیدیم تا یک قطعه زمین را به خانواده 
شهید الس��وراکه اختصاص بدهیم. این امر حداقل 
وظیفه ما در برابر خانواده ای است که اعضایش را به 
خاطر فلسطین از دست داده است«. وی خاطرنشان 
کرد:»ما انتقام خون ش��هیدان خ��ود را می گیریم 
و درگیری های اخی��ر خاتمه یافته ام��ا نبرد هنوز 
پایان نیافته اس��ت و این نبرد تا زمان بیرون راندن 
صهیونیست     ها از سرزمین مان ادامه خواهد یافت«. 
اسرائیل در یک دهه گذشته جنگ های متعددی را 
علیه نوار غزه به راه انداخته است و در نهایت در مقابل 
قدرت موشکی گروه های مقاومت شکست خورده و 

به آتش بس تن داده است. 

 نشست آستانه به اوایل دسامبر موکول شد
وزیر خارجه قزاقستان اعام کرد، نشست آس��تانه درباره سوریه قرار 
است در ش��هر نور س��لطان در اوایل دسامبر برگزار ش��ود. به گزارش 
اس��پوتنیک، مختار تیلوبردی اظهار کرد:»طرح    های��ی برای برگزاری 
نشس��ت در دس��امبر وجود دارد، وزارت خارجه منتظر درخواس��ت 
رسمی کشورهای ضامن روند آستانه )روسیه، ترکیه و ایران( است«. 
آخرین دور نشست های آستانه در ابتدای اوت گذشته بود و هیئت های 
کشورهای ضامن، هیئت دولت سوریه، مخالفان و مقامات ارشد سازمان 

ملل و نمایندگان اردن و لبنان به عنوان ناظر شرکت داشتند. 
----------------------------------------------------

 مادورو: خدا را شکر اقتصادمان دالری شد
نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئا با پذیرش دالری شدن اقتصاد 
کش��ورش، آن را دریچه گریز و س��وپاپ اطمینان��ی توصیف کرد که 
می تواند این کشور را به سامت از بحران اقتصادی  جاری و تحریم های 
واشنگتن که هدفش براندازی اوس��ت، عبور دهد. به گزارش رویترز، 
نیکوالس مادورو در سخنانی گفت:»من این را چیز بدی نمی بینم. این 
روندی که آنها به آن دالریزه شدن می گویند. این دالر می تواند احیای 
کشورمان را به دنبال داشته باشد، به نیروهای تولیدی و اقتصادی در این 
کشور شتاب دهد. شکر خدا که هست«. مادورو همچنین گفت:»ونزوئا 
همواره واحد پول خودش را خواهد داش��ت. ما هم��واره بولیوار را نگه 

می داریم و آن را احیا کرده و از آن دفاع می کنیم.«
----------------------------------------------------

 تظاهرات یونانی    ها در سالگرد قیام 1۹۷۳ 
هزاران یونانی در سالگرد شورش 1۹7۳ علیه دیکتاتوری نظامی این 
کش��ور به خیابان    ها آمدند، این اولین تظاهرات بزرگ در این کشور از 
زمان انتخ��اب دولت جدید محافظه کار در این کش��ور بود. به گزارش 
دویچه وله، بیش از ۲۰ هزار تن با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضور 
گس��ترده پلیس در آتن به خیابان    ها آمده و یادبود چهل و شش��مین 
سالگرد شورش دانشجویی علیه خونتا را گرامی داشتند. بیش از 5 هزار 
نیروی پلیس برای ممانعت از وقوع هرگونه خشونت و درگیری میان 
تظاهرات کنندگان و آنارشیست    ها و دیگر گروه های افراطی چپ گرا در 

خیابان مستقر بودند. 


