
به نظ�ر می رس�د مناس�بات ای�ران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در حال وارد ش�دن به 
دوره ای از چال�ش جدی�د، در دوره مدیرکلی 
موقت »کرن�ل فروتا«ی آرژانتینی اس�ت. در 
حالی که این هفته متخصصان آژانس به تهران 
س�فر خواهند ک�رد، دو طرف دو دس�تور کار 
متفاوت روی می�ز دارند. آژان�س بین المللی 
انرژی خواس�تار توضیح ایران درباره ردیابی 
ذرات اورانیوم طبیعی با منشأ فعالیت انسانی 
در تورقوزآباد شده، در حالی که ایران خواستار 
روشن ش�دن ورود یکی از بازرسان آژانس به 
تأسیس�ات نطنز با » نیترات انفجاری « است. 
روز پنج  شنبه ش��ورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ش��اهد برگزاری جلس��ه این ش��ورا 
درباره ایران بود؛ جلسه ای که در آن کرنل فروتای 
آرژانتینی، مدیرکل موقت آژان��س بعد از مرگ 
مش��کوک یوکیو آمانو، یک بار دیگر در آن بحث 
ردیاب��ی ذرات اورانیوم طبیعی با منش��أ فعالیت 
انسانی در تورقوزآباد را مطرح کرد و البته از ایران 
خواست به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی همکاری کند. وی گفته است: همانطور که 
در تاریخ هفتم نوامبر به استحضار شورای حکام 
رساندم، ذرات اورانیوم طبیعی با منشأ انسانی در 
یک مکان اعالم نش��ده به آژانس در ایران یافت 
شده اس��ت. فروتا با بیان اینکه »ما از آن زمان به 
تعامالت خود با ایران ادامه داده ایم« ادعا کرد: اما 
اطالعات بیشتری دریافت نکرده ایم و این مسئله 
حل نشده باقی مانده است. مدیرکل موقت آژانس 
افزود: »الزامی اس��ت که ایران س��ریعاً برای حل 
این مس��ئله با آژانس همکاری کند. من از ایران 
می خواهم که همکاری کام��ل و بجایی با آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی در اج��رای توافق جامع 
پادمان و پروتکل الحاقی داش��ته باش��د.« بحثی 
که مدیرکل آژانس مطرح کرد باعث شد»جکی 
وولکات، نماینده امریکا در آژان��س در بیانیه ای 
بگوید که مواد هسته ای اعالم نشده در ایران بسیار 
نگران کننده است و اینکه ایران به مدت نزدیک به 

یک سال به میزان کافی به این موضوع نپرداخته، 
کاماًل غیرقابل قبول اس��ت. وی افزود:»ش��ورای 
حکام باید بداند که آیا ایران تمام مواد، سایت    ها 
و فعالیت های هس��ته ای خود را اعالم کرده یا به 
پنهان کردن فعالیت های حس��اس هسته ای از 

آژانس ادامه می دهد.«
 احتمال بازگشت »پی ام دی«؟

مدیرکل آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی بعد از 
نشس��ت روز پنج  ش��نبه هرچند گفت که »این 
سازمان برای نظارت و راستی آزمایی فعالیت های 
هسته ای، همکاری فعال و مثبتی با ایران دارد« 
ولی از ایران خواست که در جریان سفر این هفته 
متخصص��ان آژانس به ای��ران، درخصوص یافته 
شدن اورانیوم طبیعی با منشأ انسانی شفاف سازی 
کند. فروتا همچنین درب��اره آنچه او همکاری به 
موقع از س��وی ایران نامید هم توضی��ح داد: این 
عبارتی تازه نیس��ت، بلکه پی��ش از این در پایان 
آگوست در گزارش ما به شورای حکام مطرح شد 
و از آن زمان ما بر این موضوع تأکید کرده ایم که 
فرصت محدود است و به اشکال مختلف ایران را 

تشویق کرده ایم که در مورد موضوعات مطروحه 
توضیحات ارائه کند. مدی��رکل موقت آژانس در 
پاس��خ به این س��ؤال که آیا احتمال بازگش��ایی 
 پرونده موس��وم به » ابع��اد احتمال��ی نظامی«

)possible military dimension ( وجود دارد یا 
نه، عنوان کرد که این موضوعی مربوط به شورای 
ح��کام آژانس اس��ت و او در این ب��اره گمانه زنی 
نمی کن��د. وی افزود:» این مس��ئله ای مربوط به 
اجرای س��از و کاره��ای پادمانی در کش��ورهای 
عضو اس��ت و اختیار آن با ش��ورای حکام است. 
شورای حکام اختیار قضاوت در خصوص وضعیت 
اجرای ساز و کارهای پادمانی در یک کشور عضو 
را دارد.« وی درباره ادعای کش��ف مواد هسته ای 
در تورغوزآباد هم گفت:» الزم است که بین نقش 
آژانس در اجرای برجام و موضوع مشخصی که من 
به ش��ورای حکام ارائه کردم که مربوط به اجرای 
توافقنامه پادمانی اس��ت، تفکیک قائل ش��ویم. 
موضوعی که به اطالع ش��ورای حکام رسانده ام، 
مربوط به مسئله » کامل بودن « بیانیه های ایران 

است.« 

 امریکا منزوی ماند
با وجود توپ پ��ر مدیرکل آژانس ک��ه زمینه ای 
فراهم کرد تا نماینده امریکا در نشس��ت شورای 
حکام مقابل ایران موضع گیری کند، »میخائیل 
اولیانوف«، نماینده دائم روسیه در سازمان های 
بین المللی مس��تقر در وین و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مشاهداتش از جلسه شورای حکام 
آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی درب��اره ایران را 
در حس��اب توئیتری خود اینگونه بیان کرد:»در 
جلس��ه ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مباحثات س��ختی درباره ایران برقرار بود. 
سه مشاهده اصلی من اینها بودند: ۱- عده زیادی 
از سیاس��ت امریکا در قبال برجام ابراز تأس��ف 
کردند؛ ۲- سخنرانانی که شمارشان حتی بیشتر 
]از دسته اول[ بود از کاهش تعهدات هسته ای از 
سوی ایران ابراز نگرانی کردند و ۳- تقریباً همه 
بر پایبندی کامل به برجام تأکید کردند و امریکا 
کماکان منزوی ماند.«  همزمان، قرار اس��ت در 
س��فر هفته جاری متخصصان آژان��س به ایران، 
درباره ردگیری مواد انفجاری هنگام حضور یک 
نماینده زن آژانس در تأسیسات نظنز نیز بین دو 
طرف مذاکره انجام ش��ود. مدی��رکل آژانس روز 
پنج  شنبه در پاسخ به س��ؤال خبرنگاری درباره 
اخراج ب��ازرس آژان��س از ایران مدعی ش��د که 
استدالل ایران را در ایران رابطه نمی پذیرد. روز 
۲۸ اکتبر، دستگاه های امنیتی ردگیر )دیتکتور( 
ایران هنگام بازرس��ی گروهی از بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات غنی سازی 
نطنز، هشدار    هایی درباره وجود مواد خطرناک یا 
آلوده همراه یک بازرس زن آژانس صادر کردند. 
کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در مقر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در وین و سازمان انرژی 
اتمی ای��ران گفته اند که در حی��ن انجام فرآیند 
بازرسی معمول، آالرم دستگاه تشخیص روی یک 
فرد معین روشن شد که تیم امنیتی این فرآیند 
را مجدداً چند بار تکرار کرد و نتایج، هر بار برای 

یکی از بازرسان یکسان بود. 

88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5798 | 1441 ربي��عاالول 25  | 1398 آذر 2 ش��نبه

کارشناسان آژانس براي مذاکره به تهران مي آیند

نماينده روسيه: امريکا در نشست اخير آژانس منزوي شد

  گزارش  2

به دنبال اعالم جرم رسمی دادستانی اسرائیل

نتانیاهو: علیه من کودتا شده است!
به دنبال اعالم جرم دادس�تانی اس�رائیل علی�ه بنیامین نتانیاهو 
ب�ه اته�ام فس�اد، نخس�ت وزیر رژی�م صهیونیس�تی اتهام�ات 
وارده مبنی ب�ر خیان�ت در امانت و فس�اد مال�ی را کودت�ا علیه 
خود عنوان ک�رد و گفت ک�ه هرگز اس�تعفا نخواه�د داد. در پی 
ناکامی احزاب صهیونیس�تی در تش�کیل کابین�ه ائتالفی، برای 
اولین بار پارلمان این رژیم مس�ئول تش�کیل کابینه شده است. 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی که پیش تر استعفای 
خود را از این منصب اعالم کرده بود، اکنون که در پرونده های فسادی که 
گریبانگیرش شده، متهم شناخته شده است، حاضر به کناره گیری از قدرت 
نیست. از یک س��ال پیش مواردی از رشوه، تقلب و خیانت در امانت علیه 
نتانیاهو مطرح بود و قرار بود دادستان کل اسرائیل بعد از انتخابات درباره 
اعالم جرم احتمالی علیه وی تصمیم بگیرد. دادستان کل اسرائیل در زمان 
خواندن لیست اتهام گفت:»امروز روز دشوار و ناراحت کننده ای است. وظیفه 
من این است که تضمین کنم کسی در اسرائیل فراتر از قانون نباشد. لیست 
اتهامی که وزارت دادگستری اسرائیل صادر کرده است، نشان می دهد که 
نتانیاهو به خیانت در امانت و فساد مالی در سه پرونده و رشوه گیری متهم 
است«. این درحالی است که نتانیاهو در واکنش به این حکم، آن را کودتا 
علیه خود خوانده و گفته اس��ت که به رغم اعالم جرم علیه او از س��متش 
اس��تعفا نخواهد کرد. به نوشته خبرگزاری فرانس��ه، »نتانیاهو بالفاصله 
پس از اعالم جرم علیه خود، نهاد قضایی، پلیس و دیگر نهادهای مرتبط 
را متهم کرد که با مدعیات جعلی و انگیزه های سیاسی علیه وی دسیسه 
کرده اند«. نتانیاهو در نطق تلویزیونی تأکید کرد:»من کماکان طبق نص 
قانون با مسئولیت پذیری، فداکاری و نگرانی برای آینده همه مان هدایت 
کشور را در دست خواهم داشت«. این نخستین بار است که دادستان رژیم 
صهیونیستی علیه یک نخست وزیر مستقر این رژیم اعالم جرم می کند. 
اعالم جرم علیه نتانیاهو، ش��دید   ترین بحران را در زندگی سیاسی او که 
بیش از هر فرد دیگری در این سمت بوده رقم زده است. نتانیاهو در ماه های 
اخیر تالش های گسترده ای کرده تا بتواند با متقاعد کردن رهبران سایر 
احزاب کابینه ائتالفی تشکیل داده و با حفظ سمت نخست وزیری، از مهلکه 
اتهامات قضایی ر   هایی یابد اما این تالش   ها راه به جایی نبرده است. نتانیاهو 
در صورتی که در این اتهامات مجرم شناخته شود باید برای مدت طوالنی 
روانه زندان شود، اما بحران های سیاس��ی موجود برگزاری دادگاه را برای 
ماه    ها به تأخیر خواهد انداخت. روزنامه نیویورک تایمز هم دیروز در گزارشی 
نوشت که با رسمی شدن اتهامات فساد مالی علیه نتانیاهو، آینده سیاسی او 

در وضعیت نابسامان سیاسی، در ابهام قرار گرفته است. 
 پارلمان مسئول تشکیل کابینه 

پس از ناکامی بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس، رئیس ائتالف آبی و سفید 
در تشکیل کابینه، رووین ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی برای نخستین 
بار پارلمان این رژیم را مسئول تشکیل کابینه کرد. کانال ۲ اسرائیل روز 
پنج  ش��نبه با اعالم این خبر اعالم کرد:»ریولین پارلمان را مکلف کرده با 
انتخاب یکی از اعضای خود مأموریت تشکیل کابینه را به سرانجام برساند«. 
دفتر ریولی��ن با صدور بیانی��ه ای اعالم که رئیس اس��رائیل در کنفرانس 
مطبوعاتی اش با یولی ادلشاین، رئیس پارلمان این موضوع را مطرح خواهد 
کرد. گانتس روز چهار   شنبه ناکامی خود را در تشکیل کابینه به طور رسمی 
به رئیس رژیم صهیونیستی اعالم کرد. انتخاب نخست وزیر از سوی پارلمان 
در شرایطی است که احزاب قدرتمند رژیم صهیونیستی حاضر نیستند به 
رقیب خود رأی بدهند و به نظر می رسد، فرد مورد اعتماد پارلمان نتواند 
اکثریت 6۱ رأی برای س��مت نخست زویری را کس��ب کند و در صورت 
شکس��ت پارلمان، راه برای برگزاری انتخابات س��وم در یک سال فراهم 
می شود. انتخاباتی که بسیاری از مقامات صهیونیستی با آن مخالف بوده و 

معتقدند که این اقدام اقتصاد اسرائیل را فلج خواهد کرد. 
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 پیشنهاد عجیب امریکا به ترکیه 
امریکا به ترکیه پیشنهاد داده سامانه های موشکی روسی دفاع هوایی اس 
400 را نابود سازد، پس دهد یا از آنها خالص شود. به گزارش اسپوتنیک، 
یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه امریکا گفت:تحویل اس 400 غیر قابل 
قبول اس��ت چون خطر اعمال تحریم    ها را به همراه دارد. هرچند زمان 
اعمال تحریم    ها طبق قانون کاس��تا ذکر نمی شود و هنوز دقیق نیست. 
همچنین درباره دامنه، گس��تردگی و عمق تحریم    ها علیه ترکیه زیاد 
می توان صحبت کرد. این مقام عالی رتبه افزود: ترکیه دارای آزادی مانور 
برای بازگشت به پش��ت میز مذاکرات است. ترک    ها می دانند که   برای 
رسیدن به موفقیت باید اس 400 را نابود کرده، پس داده یا به شکلی از 
آن خالص شوند. در عین حال ما امکان خریداری موشک های پاتریوت 
را برای آنها از بین نبرده ایم و این سامانه    ها با نیازهای پدافند هوایی آنها 
مطابقت دارند. این درحالی است که وزیر دفاع ترکیه دیروز در سخنانی 

گفت که سامانه اس 400 به زودی در این کشور فعال می شود. 
-------------------------------------------------

 گزارش تکان دهنده از تأثیر جنگ بر کودکان یمن
وزارت بهداشت یمن اعالم کرد که ساالنه ۱00 هزار کودک به دلیل جنگ، 
بیماری، سوء تغذیه و نبود داروهای مورد نیاز به خاطر محاصره ظالمانه 
دشمن سعودی جان خود را از دست می دهند. به گزارش شبکه المیادین، 
طه المتوکل، وزیر بهداشت یمن خاطرنشان کرد: حدود ۲ میلیون و ۲00 
هزار تن در یمن به بیماری وبا مبتال شده اند که حدود ۳هزار و 750تن از 
آنها جان خود را به خاطر ابتال به این بیماری از دست داده اند و ۳۲ درصد 
آنها کودک هستند. وی در ادامه افزود: در نتیجه حمالت هوایی مستقیم 
جنگنده های سعودی 7 هزار و ۲00 کودک یمنی تاکنون کشته و زخمی 
و بیش از ۸00کودک دچار معلولیت شده اند. المتوکل همچنین تصریح 
کرد: ۸6 درصد از کودکان زیر پنج س��ال از یکی از انواع کمبود آهن رنج 

می برند و 46درصد آنها نیز دچار لکنت زبان هستند. 
-------------------------------------------------

 کره شمالی: واشنگتن مسئول شکست مذاکرات است
معاون وزیر خارجه کره شمالی ضمن مقصر دانستن امریکا در هرگونه 
شکست احتمالی مذاکرات درخصوص شبه جزیره کره اظهار داشت که 
احساس خیانت از سوی واشنگتن دارند. خبرگزاری »یونهاپ « به نقل 
از چو سون هوی نوشت اگر فرصت مذاکره و استفاده از دیپلماسی برای 
حل مشکل ش��به جزیره کره از بین برود پیونگ یانگ امریکا را مقصر 
آن می داند. وی همچنین توضیح داد که کره شمالی گام     هایی را برای 
اعتمادسازی با ایاالت متحده برداش��ته اما تمام چیزی که در ازای آن 

دریافت کرده، حس خیانت از سوی واشنگتن بوده است. 
-------------------------------------------------

 گفت وگوی تلفنی ترامپ و غنی درباره صلح افغانستان
رئیس جمهور امریکا روز جمعه در گفت وگوی تلفنی با همتای افغان خود 
درباره روند صلح افغانستان گفت وگو کرد. به گزارش روزنامه الیوم السابع، 
کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد که دونالد ترامپ و اشرف غنی در این تماس 
بر لزوم جلوگیری از خشونت برای پیشبرد روند صلح در افغانستان و موفقیت 
هر مذاکراتی در راستای حل و فصل سیاسی تأکید کردند. دونالد ترامپ 
همچنین در این گفت وگو آتش بس را پیش شرط گفت وگو های صلح در 
افغانستان اعالم  کرد و از سرگیری دوباره گفت وگو های صلح را خواستار شد. 
این درحالی است که ترامپ حدود سه ماه قبل گفت وگو های صلح امریکا 
با طالبان را در آستانه توافق متوقف کرد. ترامپ همچنین در این گفت وگو 
در حالی بر نقش دولت افغانستان در مذاکرات صلح تأکید کرد که در 9 دور 
مذاکرات امریکایی     ها با طالبان، دولت افغانستان غایب این مذاکرات بود. 
براساس اعالمیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی نیز در این 

گفت وگو طرح هفت ماده ای صلح خود را با ترامپ در میان گذاشت. 

مسکو: امريکا حقوق اساسي و منافع
مشروع مردم ايران را نقض کرده است

مسکو در یک موضع گیری متحورانه گفته که از ابراز حمایت امریکا 
از مردم ایران »بهت زده « ش�ده و تأکید کرده تا آنجایی که روس�یه 
می داند، تحریم های غیرقانونی باعث نارضایتی مردم ایران شده است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا روز پنج  شنبه روزه سکوت پنج روزه 
خود را درباره رویداد های ایران شکست و گفت که ایران آنقدر ناپایدار شده 
که حکومت اینترنت را قطع کرده تا »مردم بزرگ ایران « نتوانند با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند. او در توئیتی دیگر تهران را به تالش برای جلوگیری 
از شفافیت متهم کرد و گفت ایران فکر می کند دنیا از »تراژدی و مرگی« 
که آنها به بار می آورند خبردار نخواهد شد. ترامپ اغلب اوقات از نوشتن 
توئیت های مکرر و پی درپی درباره رویداد     ها ابایی ندارد ولی مش��خص 
نیست دلیل توئیت دیرهنگام او چیست، به خصوص که مقام های دولت 
او، از وزیر خارجه گرفته تا سخنگوی کاخ س��فید، هیچ فرصتی را برای 
موضع گیری دراین باره از دس��ت ندادند.  » مایک پمپئو«، وزیر خارجه 
امریکا شامگاه پنج  شنبه برای چندمین بار در صفحه توئیترش در حمایت 
از آشوبگران توئیت منتشر کرد و نوشت: »معترضان شجاع ایران! ویدئوها، 
عکس ها، و اطالعات خود را پیرامون سرکوب اعتراض     ها توسط رژیم ایران 
برای ما بفرستید. ایاالت متحده آزار معترضان را علنی و محکوم خواهد 
کرد.«  توئیت پمپئو در حالی انجام شد که آشوب     ها در ایران به صفر رسیده 
است. »مورگان اورتاگوس«، سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز با انتشار 
ویدئویی در صفحه توئیتر خود گفت  »امریکا به دقت اعتراضات در ایران را 
دنبال می کند.« او همچنین از اغتشاشگران خواست به ارسال ویدئوهای 
مربوط به آشوب      ها ادامه دهند. اورتاگوس گفت: »به ارسال ویدئو     ها ادامه 
دهید. ما شما را می بینیم و حرف تان را می شنویم. « روس     ها در پاسخی 
متحورانه، از اینکه دولت امریکا خود را حامی مردم ایران معرفی می کند، 
ابراز تعجب کرده اند. »ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
روز پنج  ش��نبه گفت: »]ادعاهای پمپئو[ ما را مبهوت کرد، زیرا بیش��تر 
چیز     هایی که موجب جرقه خوردن نارضایتی      ها و رویه های دیگر در ایران 
شده است، اقداماتی است که خود امریکا علیه جمهوری اسالمی اتخاذ 
کرده است.«  زاخارووا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است: » همه اینها 
)اعتراضات( در اثر فشارهای تحریمی شدید و کامالً غیر قانونی اتفاق افتاده 
که روی این کشور )ایران( اعمال می شود.«  سخنگوی روسیه می گوید: » در 
کل، به دلیل اقدامات واشنگتن، حقوق اساسی و منافع مشروع مردم ایران 

برای دریافت غذا، دارو و همه انواع مایحتاج نقض شده است.«
  تل آویو خواستار افزایش فشار بر ایران شد

وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی همزمان با پایان اغتش��اش در حاشیه 
اعتراضات در ایران، از جامعه جهانی خواست، فشار بر ایران را افزایش دهد.  
به گزارش فارس، »اسرائیل کاتص« وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی 
همزمان با پایان آشوب برخی عناصر در حاشیه اعتراضات در چند شهر 
ایران، در سخنرانی در کنفرانس روزنامه »جروزالم پست « در قدس اشغالی، 
گفت: »ایران به تازگی برنامه هس��ته ای خود را از سر گرفته است. اکنون 
زمان آن است که جهان به رهبری ایاالت متحده، تهدید نظامی مؤثری 

علیه رژیم ایران در صورت تداوم برنامه هسته ای آن، انجام دهند«. 

تأکید مرجعیت عراق بر تسريع اصالحات
»آیت اهلل س�یدعلی سیس�تانی« روز جمعه بار دیگر ضمن تأکید 
بر تس�ریع روند اصالح�ات در عراق، پای�ان هرچه س�ریع تر دو 
قانون انتخابات و کمیس�یون عالی مس�تقل انتخابات را به عنوان 
راه برون رف�ت از بح�ران کنونی در این کش�ور خواس�تار ش�د. 
مرج��ع عالی دینی ع��راق در بیانی��ه ای کوتاه که ش��یخ عبدالمهدی 
الکربالی��ی، آن را دی��روز در خطب��ه جمعه در صح��ن کربالی معلی 
خواند، اعالم کرد که مرجعیت عالی دینی عراق بر ضرورت تسریع در 
اتمام قانون انتخابات و قانون کمیسیون عالی مستقل انتخابات طبق 
توصیه   هایی که در خطبه های گذشته درباره آن داشته، تأکید می کند. 
در بخش دیگری از این بیانیه ضمن اینکه از جریان های سیاسی خواسته 
شده است که به مطالبات برحق تظاهرکنندگان رسیدگی کنند، آمده 
اس��ت که این دو قانون بس��تر الزم را برای عبور از بح��ران بزرگی که 
عراق را فراگرفته اس��ت، مهیا می کند. آیت اهلل سیستانی همچنین بر 
مس��المت  آمیز بودن مجدد تظاهرات و دوری از خش��ونت و تخریب و 
حرمت خونریزی تأکید کرد.  این بیانیه در شرایطی منتشر شد که عراق 
همچنان ناآرام است. روز جمعه و در بیس��ت و نهمین روز اعتراضات، 
ش��هرهای بغداد و الناصریه در استان »ذی قار « ش��اهد تظاهرات بود. 
وبگاه السومریه نیوز هم نوشت که پیش از ظهر دیروز کانون تجمعات در 
بغداد در نزدیکی پل »االحرار « در مرکز این شهر بود و طبق آخرین آمار 
40نفر که در پی شلیک گاز اشک آور از سوی نیروهای امنیتی حالت 
خفگی به آنها دست داد، راهی بیمارستان شدند. همچنین منابعی در 

عراق از بازگشایی و فعالیت مجدد بندر » أم قصر « خبر دادند. 

مهر تأيید پمپئو بر تمايل غرب
 به تغییر ساختار سیاسی در لبنان

اظهارات وزیر ام�ور خارجه امری�کا در حمای�ت از اعتراضات در 
لبن�ان، تمایل غرب به ویژه امریکا برای تغییر س�اختار سیاس�ی 
در این کشور و تشکیل دولت تکنو سیاسی را آشکار کرده است. 
»مایک پمپئو« اخیراً در بیانی��ه ای درباره تحوالت لبنان تأکید کرد: »ما 
آماده ایم با دولت جدیدی در لبنان همکاری کنیم که نیازهای شهروندانش 
را برآورده کند و توانایی و اراده سیاسی برای ایجاد کشوری باثبات، شکوفا، 
مستقل و امن برای همگان داشته باش��د. ما به آینده ای بهتر برای لبنان 
پایبند هستیم و با افتخار از مردم لبنان در اعتراضات مسالمت آمیزشان که 

خواهان اصالحات و پایان فساد هستند حمایت می کنیم.«
روزنامه  االخبار  نوشت: اکنون غرب با در نظر گرفتن رکودی که بر صحنه 
سیاسی لبنان حاکم است، می کوشد به جای اینکه مدیریت پرونده لبنان 
را به عربستان و امارات و نیز برخی نیروهای لبنانی واگذار کند، خود آن را 
برعهده بگیرد. درباره دولت آینده نیز گفته می شود که حاصل رایزنی های 
غرب با »س��عد الحریری« اصالح تصور غرب و موافقت با تشکیل دولت 
تکنو- سیاسی با یک اصالح اصلی در این خصوص همراه است.«  روزنامه 
» البناء « نیز با اشاره به اینکه غرب در گفت وگو با حریری بر لزوم تشکیل 
هرچه سریع تر دولت تأکید کرده است، نوشت: »کشورهای غربی مرتبط 
با تحوالت لبنان کم کم متوجه خطرناک بودن وضعیت کنونی ش��ده اند 
و سیگنال های مثبتی در قبال تشکیل دولت تکنو - سیاسی داشته اند. 
روزنامه  الجمهوریه  این پرسش را مطرح کرد که چه کسی وزیران دولت را 

تعیین خواهد کرد؟ چه کسی مانع وتوی هر یک از آنان خواهد شد؟
شیخ علی دعموش ، نایب رئیس ش��ورای اجرایی حزب اهلل لبنان گفت: 
»امریکا از اعتراضات مردمی در لبنان برای تغییر ساختار دولت استفاده 
کرده است.«  وی تأکید کرد که امریکا و دس��ت نشانده هایش در داخل 
تالش کردند با بهره داری از اعتراضات مردمی، آن را در مسیر اهداف شان 
و در صدر آن تالش برای تغییر ساختار سیاسی دولت به بهانه نجات اوضاع 
اقتصادی و نیز حفظ برخی از نماد های فساد طرفدار امریکا در لبنان پیش 
ببرند. این تالش های واشنگتن مقدمه ای برای رسیدن به مجموعه ای از 
اهداف سیاسی مانند ترسیم مرز     ها بر اساس شرط های اسرائیل و استخراج 
نفت به نفع شرکت های امریکایی و رسیدن به راه حلی درباره پرونده سالح 

مقاومت و محاصره و انزوای سیاسی و مردمی آن است. 

رئیس جمهور چین: براي جنگ تجاري  با امريکا آماده ايم
هنري کسینجر هشدار داد درصورت حل نشدن اختالفات پکن - واشنگتن

 اوضاع از جنگ اول جهاني هم بدتر مي شود

همزمان با هشدار    گزارش  یک
یس�ت  تژ ا ستر ا
معروف امریکا درباره تبعات ادامه جنگ تجاری 
بین چین و امریکا و احتمال تبدیل شدن آن به 
جنگی واقعی، دولت چین در واکنش به حضور 
کشتی های جنگی امریکایی در آب های جنوب 
این کشور، از واشنگتن خواست به این اقدامات 
تحریک آمیز پایان دهد. در چنین ش�رایطی 
رئیس جمهور چین ضمن تأکید بر ادامه تالش 
برای منعقد کردن توافق تج�اری با امریکا در 
عین حال هش�دار داد که ابای�ی از جنگیدن 

متقابل برای محافظت از منافعش ندارد. 
سخنگوی ناوگان هفتم نیروی دریایی امریکا به 
»رویترز« گفت کش��تی نظامی ساحلی گابریل 
گیفورد در دریای جنوبی چین، دو مرتبه از فاصله 
۲۲ کیلومتری جزیره »میسچیف ریف « که مورد 
مناقشه دولت های چین، تایوان، ویتنام و فیلیپین 

است، عبور کرده است. 
این مقام نظام��ی امریکا همچنی��ن توضیح داد 
ناوش��کن ِوین ِمِیر نیز با نق��ض محدودیت های 
اعمالی از سوی چین درخصوص حرکت کشتی     ها 
در نزدیکی »جزایر پاراس��ل«، که مورد مناقشه 
ویتنام و پکن اس��ت، به این منطقه نزدیک شده 

است. 
ارتش چین نیز روز جمعه تأیید کرد که دو فروند 
از کشتی های جنگی امریکایی در آبراه های مورد 

مناقش��ه حرکت کرده و پکن نیز آنها را رهگیری 
کرده است. 

س��خنگوی فرمانده��ی جنوبی چین ب��ا صدور 
بیانی��ه ای ضم��ن تحریک آمیز توصی��ف کردن 
این اقدامات امریکا گفت: »م��ا از ایاالت متحده 
می خواهیم از چنین اقدامات تحریک آمیزی در 
هرگونه حوادث غیرقابل پیش بینی اجتناب کند. 
چین حاکمیت بی چون وچرایی بر جزایر دریای 

جنوبی و مناطق اطراف آن دارد.«
 بدتر از جنگ اول جهانی 

هنری کس��ینجر، وزیر امور خارجه اسبق امریکا 
که روز پنج  شنبه در مجمع اقتصاد جدید در پکن 
حضور یافته بود، اعالم کرد که چین و امریکا در 
سایه جنگ تجاری به مرز جنگ سرد با یکدیگر 
رسیده اند.  در این نشست هنری کسینجر، وزیر 
امور خارجه اس��بق امریکا، هانک پائولسن، وزیر 
خزانه داری اس��بق این کش��ور و مایک فرومن، 

نماینده تجاری اسبق امریکا حضور داشتند. 
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، کسینجر در 
سخنان خود هشدار دارد: در صورتی که اختالف 
بین دو کشور حل نشود اوضاع می تواند از جنگ 

جهانی اول بدتر شود. 
کسینجر ادامه داد: به نظر من چیزی که شرایط را 
بیش از همه مهم می کند، این است که شاهد آن 
هستیم که در یک دوره پرتنش کشور    ها به سمت 
درک دالیل سیاس��ی به وجود آورنده اختالفات 

رفته و هر دو طرف متعهد هستند که این عوامل 
سیاسی را حل کنند. 

وزیر امور خارجه اسبق امریکا افزود: چین و امریکا 
در شرایط کنونی کش��ور    هایی هستند که اندازه 
آنها نسبت به گذش��ته و زمان جنگ سرد امریکا 
و شوروی بزرگ تر ش��ده است و از طرف دیگر دو 
اقتصاد برتر جهان هستند که درگیر جنگ تجاری 
با یکدیگر شده اند و تالش می کنند در هر نقطه از 
جهان پا جای پای یکدیگر بگذارند چرا که همواره 

نسبت به اهداف طرف مقابل کنجکاو هستند. 
کسینجر ادامه داد: بنابراین به نظر من گفت وگو 
درباره اهداف مشترک و تالش برای محدود کردن 
تأثیر اختالفات بسیار ضروری است. اگر اختالف 
بدون حل شدن ادامه پیدا کند نتیجه آن می تواند 
خیلی بدتر از چیزی باشد که در گذشته در اروپا 
شاهد آن بودیم. جنگ جهانی اول به این دلیل رخ 
داد که یک بحران به مراتب کوچک تر حل نشد. 

وی تأکید کرد: همه می دانند که مذاکرات تجاری 
که امیدوارم موفقیت آمیز باشد و من از موفقیت 
آن حمایت می کنم،  می تواند شروع کوچکی باشد 
برای شکل گرفتن گفت وگوهای عمیق تر بین دو 

کشور که من نسبت به آن امیدوار هستم. 
اما در همین مجمع شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چی��ن در اظهاراتی خطاب به هیئ��ت امریکایی 
حاضر در پکن با بیان اینک��ه چین نگرش مثبت 
نسبت به مذاکرات تجاری با امریکا دارد، تصریح 

کرد: همانطورکه ما همواره گفتیم خواستار آغاز 
یک جنگ تجاری نیس��تیم اما ترسی هم از این 
بابت نداریم.  او ادامه داد: ما زمانی که الزم باشد 
متقاباًل خواهیم جنگی��د اما فعاًل تالش می کنیم 

یک جنگ تجاری نداشته باشیم.
رئیس جمه��ور چی��ن در جریان ای��ن دیدار که 
در محل تاالر ب��زرگ خلق در ش��هر پکن انجام 
ش��د خطاب به این گ��روه تصریح ک��رد: موضع 
چین این اس��ت که یک توافق بای��د در بردارنده 
احترام دو جانب��ه و برابری باش��د.  او تأکید کرد: 
ما می خواهیم ب��ه روی یک تواف��ق مرحله اولی 
براس��اس احترام دو جانبه و برابری کار کنیم.  او 
همچنین گفت: پکن از حاکمیت مالی خود دست 

نخواهد کشید. 
  استقالل تایوان یعنی نابودی

سخنگوی دولت چین به استقالل طلبان تایوانی 
هش��دار داد که حرکت به سمت اس��تقالل این 
جزیره جز نابودی نتیجه دیگری نخواهد داشت. 

»ماش��یایو گوانگ« روز جمعه در مصاحبه ای با 
خبرنگاران در پکن خاطرنش��ان کرد آنها که دم 
از استقالل تایوان می زنند باید آگاه باشند که این 
مسیر به س��مت مرگ می رود و پیامدهای بسیار 

مخربی خواهد داشت. 
وی تأکید کرد: چین و تایوان باید با یکدیگر متحد 
ش��وند و این کار نهایتاً انجام خواهد ش��د و هیچ 

کسی و هیچ قدرتی نمی تواند مانع آن شود. 
سخنگوی اداره امور تایوان در دولت چین افزود : 
کسانی که با نزدیک شدن به انتخابات در تایوان به 
دنبال پیشبرد برنامه های استقالل طلبانه هستند ، 

منافع تایوانی    ها را در نظر نمی گیرند. 
وی گفت ک��ه اعضای حزب حاک��م دموکراتیک 
ترقی خواه تایوان برای پیش��برد استقالل تالش 
می کنند و این روز    ها برخی از مقام های این حزب 
صراحتاً از اس��تقالل می گویند و نق��اب از چهره 

واقعی خود برداشته اند. 
انتخابات ریاس��ت جمهوری تایوان ژانویه س��ال 
آینده برگزار می ش��ود و در آس��تانه رقابت های 
انتخابات��ی نامزد    ه��ا برنامه های خ��ود را معرفی 
می کنند. ش��ماری از اعضای حزب حاکم در این 
جزیره اشاره    هایی به فعالیت های استقالل طلبانه 

داشته اند که از سوی چین محکوم شده است. 
تای��وان تنها نقط��ه ای نیس��ت که ب��ا حمایت 
امریکا س��از جدایی از چین را بلندتر از گذشته 
می نوازد. اعتراضات اخی��ر هنگ کنگ در چند 
ماه اخیر با حمایت رسانه ای غرب به شدت رنگ 
جدایی طلبان��ه گرفته اس��ت. جدایی طلبان در 
آخرین اقدام یک دانشگاه را اش��غال کرده و در 
راستای کش دار کردن بحران دست به تحصن 
در آن زده اند، در حالی که رس��انه های غربی که 
جدایی طلبان را دموکراسی خواه می خوانند، در 
راس��تای مظلوم نمایی از معرتضان از محاصره 

دانشگاه توسط پلیس سخن می گویند. 


