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  گزارش  2

   خبر

بی اعتنایی ترامپ به استیضاح
 با پشتوانه جمهوریخواهان

دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنجالی امری��کا از زمانی که روی کار آمده ، 
همواره با مخالفت های جدی مواجه بوده و تاکنون چند بار مسئله استیضاح 
وی مطرح شده اما راه به جایی نبرده است. اکنون مسئله » اوکراین گیت« 
 یعنی تماس تلفنی ترامپ با » ولودیمیر زلنسکی « رئیس جمهور اوکراین به 
منظور کسب اطالع از فعالیت های هانتر بایدن پسر جو بایدن، نامزد مطرح 
دموکرات  ها برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا و سوء استفاده 
از آن در کارزار ریاست جمهوری به منظور حمله تبلیغاتی به بایدن باعث 
شد رئیس مجلس نمایندگان امریکا روند رسمی استیضاح ترامپ را کلید 
بزند. به رغم اینکه استیضاح ترامپ از اواخر سپتامبر2019 کلید خورد ، اما 
رأی مجلس نمایندگان تحت سیطره دموکرات  ها در روز 9 آبان) 31 اکتبر( 
به قطعنامه آغاز روند استیضاح ترامپ ، هشداری جدی برای رئیس جمهور 
جنجالی امریکا درباره آینده نامعلوم سیاسی اش و به منزله تحقق کابوس 
سیاسی وی بود. با تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان امریکا راه 
برای استیضاح ترامپ باز شد. به موجب این قطعنامه تمام جلسات تحقیقات 
مربوط به استیضاح ترامپ به صورت علنی برگزار خواهد شد. کمیته قضایی 
مجلس نمایندگان امریکا از چند هفته قبل تحقیقات خود را درباره رسوایی 
» اوکراین گیت « آغاز کرده بود و این قطعنامه صرفاً به این تحقیقات رسمیت 
داد و چارچوب آن را مشخص کرد. در راستای تحقیقات رسمی ، مجلس 
نمایندگان ش��ماری از مقامات دولت ترامپ را برای ادای شهادت دعوت 
کرد. در مرحله بعد با صدور حکم دادگاهی در امریکا در تاریخ 5 آذر )26 
نوامبر( دونالد ترامپ و نزدیکانش ملزم شدند در جلسات تحقیق در مورد 
پرونده اوکراین حاضر شوند. » کتانجی براون جکسون « قاضی فدرال، در 
حکمی طوالنی نوشت: » رئیس جمهور، پادشاه نیست و مصونیت کامل 
از فرآیند اجباری کنگره، وجود خارج��ی ندارد.«  با این حکم، دونالد مک 
گان، مشاور ارشد سابق ترامپ موظف شد در جلسات تحقیق استیضاح 
رئیس جمهور امریکا در کمیته های مجلس نمایندگان حاضر شود. پیش 
از این، کاخ سفید طی دستورالعملی، مقامات کنونی و سابق دولت ترامپ 
را از شرکت در این جلسات نهی کرده بود. به همین دلیل افراد کلیدی در 
پرونده اوکراین از اجرای احضاریه های کنگره سر باز زده بودند اما اکنون، 
نه فقط مک گان ، که اگر الزم باشد شخص دونالد ترامپ هم باید در جلسات 
تحقیق شرکت کند. جری نادلر، رئیس دموکرات کمیته قضایی مجلس 
نمایندگان امریکا روز 8آذر ) 29 نوامبر( در نامه  ای از دونالد ترامپ خواست 
که تا 15 آذر )6دسامبر( آمادگی خود یا وکیلش را برای شرکت در جلسات 
روند تحقیقات اس��تیضاح اعالم کند. در واکنش به این درخواست، کاخ 
سفید یک شنبه10 آذر ) اول دسامبر( در نامه ای به کمیته قضایی مجلس 
نمایندگان امریکا اعالم کرد،  دونالد ترامپ  در جلسات استماع مربوط به 
تحقیقات استیضاحش در این کمیته شرکت نخواهد کرد. نخستین جلسه 
استماع تحقیقات استیضاح ترامپ در کمیته قضایی مجلس نمایندگان،13 
آذر ) 4 دسامبر- چهارشنبه( برگزار خواهد شد. این استماع با هدف تشریح 
جرم ها، تخلف��ات و زمینه های قانونی اس��تیضاح و چگونگی جمع آوری 
شواهد از س��وی کمیته های مجلس نمایندگان امریکا، برگزار می شود. 
اگر این کمیته ضرورت استیضاح رئیس جمهور امریکا را بپذیرد، موضوع 
به صحن مجلس ارجاع داده خواهد شد. به همین دلیل، تصمیمات چند 
روز آینده کمیته قضایی و نحوه مواجهه شهود با آن، در سرنوشت سیاسی 
چهل و پنجمین رئیس جمهور امریکا تأثیر سرنوشت سازی بر جای خواهد 
گذاشت. از این رو، اکنون ترامپ پس از هفته   ها مقاومت در برابر دموکرات  ها 
و تحقیر حامیان استیضاح، مس��یر نرمش را در پیش گرفته است. وی در 
توئیتی از موافقت خود با حضور افرادی همچون ریک پری ، مایک پمپئو و 
میک مالوانی در جلسات تحقیق کنگره خبر داد. از پری، وزیر انرژی امریکا 
به عنوان یکی از سه عضو گروه فشار بر اوکراین برای واداشتن رئیس جمهور 
این کشور به انجام تحقیقاتی علیه خانواده بایدن یاد می شود. همچنین 
پمپئو به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی، نقش کلیدی در زدوبندهای 
پنهانی کاخ سفید با دولت اوکراین داشته است. دموکرات  ها امیدوار هستند 
بازخواست   ها از این مقامات، راه را برای قانع شدن جمهوریخواهان سنا در 
برکناری ترامپ فراهم کنند. دموکرات  ها معتقدند اقداماتی که تا به امروز 

ترامپ انجام داده به طور جدی قانون اساسی امریکا را نقض کرده است. 
نانسی پلوس��ی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان اخیراً اظهار داشت: 
اقدامات دونالد ترامپ حتی بدتر از کار    هایی است که ریچارد نیکسون کرده 
بود. نیکسون در مواردی به کش��ور اهمیت می داد و قبل از اینکه مجلس 
نمایندگان وی را اس��تیضاح کند، از قدرت کناره گیری کرد. با این حال، 
بعید به نظر می رسد، ترامپ همان کاری را انجام دهد که نیکسون 45 سال 
پیش انجام داد. در آن زمان، نیکسون جمهوریخواه اطمینان یافت که اگر 
استیضاح در کنگره تحت کنترل دموکرات  ها به طور رسمی به جریان بیفتد، 
وی به نخستین رئیس جمهور معزول تاریخ امریکا بدل خواهد شد. به همین 
دلیل، نیکسون ترجیح داد به اولین رئیس جمهور مستعفی تاریخ امریکا 
بدل شود. در حالی که با توجه به ترکیب حزبی در کنگره کنونی امریکا، 
ترامپ تقریباً از پشتیبانی سنای تحت کنترل جمهوریخواهان و ادامه عمر 
ریاست جمهوری خود اطمینان دارد. » زو لوفگرن«کارشناس حقوقی که 
درتحقیقات استیضاح س��ه رئیس جمهور امریکا )ریچارد نیکسون، بیل 
کلینتون و ترامپ( مشارکت داشته معتقد است که مسئله استیضاح ترامپ 
حتی از رسوایی ریچارد نیکسون در پرونده »واترگیت«  جدی تر است. به 
گفته وی، نیکسون هیچ کشور خارجی را در بحث انتخابات مداخله نداد اما 
وقتی فردی یک کشور خارجی را درگیر سیستم سیاسی امریکا می کند، 
این مسئله بی نهایت نگران  کننده اس��ت. با این حال، برخالف استیضاح 
ریچارد نیکس��ون و بیل کلینتون که در دور دوم ریاست جمهوری آنان 
برگزار شد، قرار است استیضاح ترامپ در دور اول و 10 ماه پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار شود. همین موضوع می تواند مخاطراتی به مراتب 
بزرگ تر را برای ترامپ و حامیانش به دنبال آورد. دموکرات  ها امیدوارند روند 
استیضاح باعث کاهش محبوبیت ترامپ و حتی کنار رفتن وی از مبارزات 

انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا شود. 
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ترامپ رسمًا اعالم کرد در جلسات 
استماع استیضاح شرکت نخواهد کرد

کاخ سفید با ارس�ال یک نامه به کمیته قضایی مجلس نمایندگان 
اعالم کرد که در جلسات اس�تماع مربوط به تحقیقات استیضاح 
ترامپ ش�رکت نخواهد کرد. در همین حال، در پی انتش�ار برخی 
گزارش    ها مبنی بر نقش وزیر انرژی امریکا در قضیه »اوکراین گیت«، 
این مقام امریکایی امروز رس�مًا از س�مت خ�ود کناره گیری کرد. 
به گزارش پایگاه خبری پالتیکو کاخ سفید به اطالع مجلس نمایندگان 
امریکا رسانده است که رئیس جمهور در جلسه کمیته اطالعات مجلس 

درباره استیضاح شرکت نخواهد کرد. 
این گزارش اف��زود: این تصمیم نش��ان دهنده این موضوع اس��ت که 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا به توصیه متحدان خود در دولت 
و هم حزبی هایش در مجلس نمایندگان امریکا گوش کرده و نمی خواهد 
با حضور در جلسه استماع کمیته مجلس در این باره به روند استیضاح 

اعتبار دهد، چرا که آنها این فرآیند را غیرقانونی و نامشروع می دانند. 
براساس این گزارش، این تصمیم همچنین به این معنی است که ترامپ 
در دفاع از خود در اولین جلس��ه کمیته اس��تیضاح که روز چهار   شنبه 
برگزار خواهد ش��د، روی نزدیک   ترین متحدان جمهوریخواه خود در 
مجلس نمایندگان از جمله جیم جردن نماینده اوهایو، جان رتکلیف 

نماینده تگزاس و مت گائتز از فلوریدا حساب باز کرده است. 
»پَت سیپولون « مشاور کاخ سفید طی نامه ای به جرد ندلر رئیس کمیته 
قضایی مجلس نمایندگان گفته، تحت شرایط کنونی، ما قصد نداریم در 

جلسه استماع شما شرکت کنیم. 
کاخ سفید این پروسه را غیرمنصفانه خوانده و حضور رئیس جمهور در 
آن رد کرده است.  کمیته قضایی مجلس نمایندگان هفته پیش از ترامپ 
درخواست کرده بود که تا روز یک    شنبه مشخص کند خودش یا نماینده 
قضایی وی روز چهار   شنبه در این نشست استماع حضور خواهد یافت 
یا نه.  دموکرات  ها تالش می کنند تا پایان ماه دسامبر درباره استیضاح 

ترامپ در مجلس نمایندگان امریکا رأی گیری کنند. 
بر اس��اس گزارش   ها مشخص ش��ده اس��ت که دونالد ترامپ و برخی 
اعضای کابینه وی برای انجام تحقیقات فساد علیه »جو بایدن«، یکی 
از نامزده��ای بالقوه حزب دموک��رات در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
2020 امریکا از طریق تعلق کمک های نظامی به این کش��ور دربرابر 
آغاز تحقیقات مذکور اقدام به تحت فش��ار ق��رار دادن رئیس جمهور 

اوکراین کرده اند.

آخرین رفت و آمد های بازماندگان برجام
بن علوی، واسطه همیشگی امریکایی ها دیروز در تهران با ظریف دیدار کرد. عراقچی در چین و ژاپن است 

سه روز دیگر همه بازماندگان برجام به وین بازمی گردند

دکترسيدرضاميرطاهر

چینی    ها می گویند    گزارش  یک
برج�ام ب�ا خطر 
فروپاشی روبه رو اس�ت اما معاون وزیر خارجه 
کویت گفته ک�ه نش�انه    هایی از آرامش درباره 
پرون�ده هس�ته ای ای�ران دیده می ش�ود. در 
شرایطی که وزیر خارجه عمان دیروز در تهران 
با ظریف مالقات کرد، به نظر می رس�د سه روز 
مانده به نشست ایران و بازماندگان برجام )4+1( 
در وی�ن، آخری�ن تالش    ها برای نج�ات توافق 
هس�ته ای س�ال 1394 در حال انجام اس�ت. 
به گزارش »جوان«، اوضاع حول توافق هس��ته ای 
ایران به مرحله حساس��ی رس��یده و نشست روز 
جمعه بازماندگان برج��ام در ماندن یا نماندن این 
توافق نقشی اساس��ی خواهد داش��ت. »جوسپ 
بورل« که از روز یک ش��نبه روی صندلی فدریکا 
موگرینی در سمت کمیس��یونر سیاست خارجی 
اروپا نشسته، بر لزوم انجام تالش های همه جانبه 
برای »زنده نگه داشتن « برجام تأکید کرد و از ایران 
نیز خواست همه مساعی خود را در این زمینه به 
کار گیرد. بورل در مصاحبه ب��ا روزنامه ال پاییس 
اسپانیا که روز یک    شنبه منتشر ش��د، گفت: »ما 
بیشترین عالقه را برای حفظ و بقای توافق هسته ای 
داریم و از مقام های ایرانی هم می خواهیم هر چه 
را که می توانند، انج��ام دهند تا ای��ن توافق زنده 
بماند.«مس��ئول جدید سیاست خارجی و امنیت 
مشترک اتحادیه اروپا با اشاره به یک ضرب المثل 
اسپانیایی تصریح کرد: »ما اکنون هر کاری را که 

می توانیم برای حفظ برجام انجام می دهیم. ما به 
دوستان ایرانی خود می گوییم که بهترین کار برای 
آنها این است که اجازه ندهند این توافق بمیرد.«وی 
هشدار داد:» این یک خطای بزرگ خواهد بود که 
آنها کاری انجام دهند که به م��رگ و نابودی این 
توافق منجر شود.« راب مک ایر، سفیر انگلیس در 
تهران با لحنی متفاوت، خواستار حفظ برجام شده 
و از اینکه ایران به تهدید اروپا ب��رای به کار گیری 
مکانیسم ماشه واکنش نش��ان داده، ابراز تعجب 
کرده است. مک ایر دیروز در توئیتر نوشت: » لحن 
بعضی عکس العمل     ها به این بیانیه تعجب آور است. 
ما همواره نگرانی خود را نسبت به وضعیت حقوق 
بشر در ایران ابراز می نماییم ولی»اینستکس« نشان 
می دهد که ما همگی تا زمانی که برجام پا برجاست، 
در راستای حمایت از تجارت که به نفع همه ایرانیان 

است فعالیت می کنیم.«
ماشینی که همچنان بدون بنزین است

اروپاییان خواستار حفظ توافق هسته ای هستند 
ولی در ته��ران، این دیدگاه در حال غالب ش��دن 
است که طرف های اروپایی ، حفظ برجام را بدون 
هزینه ک��ردن می خواهند. دقیقاً یک س��ال قبل 
بود که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه خطاب به 
اروپاییان گفت که نمی شود بدون خیس شدن، شنا 
کرد. از آن زمان به این طرف، مقام های ایرانی بار    ها 
همین موضع را با زبان های مختلف تکرار کرده اند، 
ولی بزرگ ترین چیزی که تاکنون عاید تهران شده، 
سازو کار مالی اروپاییان موسوم به اینستکس است 

که مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان 
ملل آن را  به »ماشینی بدون بنزین « تشبیه کرد. 
حتی الحاق چند روز قبل شش کشور اروپایی هم 
هیچ تغییر ملموس��ی برای ایران به وجود نیاروده 
و ماشین اینستکس همچنان بدون بنزین است. 
ایران در واکنش به این اوضاع از اردیبهش��ت ماه 
1398، گام های تعدیلی در توافق را ش��روع کرد، 
گام    هایی که مقام های ایرانی می گویند آنها را در 
چارچوب ماده 36 توافق هس��ته ای برداش��ته اند. 
اروپاییان تا گام سوم صرفاً به ابراز نگرانی از گام های 
تعدیلی ایران پرداختند ولی گام چهارم، نشان داد 
که اروپاییان گام هاي  ایران را جدی گرفته اند. کار 
به جایی رسید که منابع خبری ماه سپتامبر نوشتند 
که دیپلمات های اروپایی به ایران هشدار داده اند 
که در صورت ادامه گام های بعدی، از برجام خارج 
خواهند شد. حاال این هش��دارها، شکل و شمایل 
علنی گرفته تا جایی که ژان ایو لودریان، وزیر امور 
خارجه فرانسه چهارشنبه قبل تهدید کرد:» ایران 
هر دو ماه یک بار یک شکاف جدید ایجاد می کند 
و اوضاع به جایی رسیده است که من به صراحت 
می توانم بگویم که ما به فعال سازی مکانیسم ماشه 

تحریم های اقتصادی فکر می کنیم.«
 نقطه عطف وین

با وجود تهدید اروپاییان برای به کار گیری مکانیسم 
ماشه، به نظر می رسد آنها دیپلماسی گسترده ای 
برای حفظ برجام به کار گرفته اند و احتمال ورود 
طرف های غیربرجامی در این دیپلماسی در این بین 

منتفی نیست. سکوت یک هفته ای دونالد ترامپ در 
قبال آشوب های ایران در حالی که او از هر فرصتی 
برای پیشبرد دیپلماس��ی توئیتری خود استفاده 
می کرد، یک قرینه جدی در این باره است. در حالی 
که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران این 
هفته برای رایزنی با طرف های چینی به پکن رفت و 
دیروز »هوا چون یینگ« سخنگوی وزارت خارجه 
چین به صراحت گفت که »دو طرف درباره برجام 
تبادل نظر کرده و به توافقات زیادی رس��یده اند«. 
هرچند س��خنگوی وزارت خارجه چین با اشاره 
به »خروج امریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری 
بر ای��ران « گفته این اقدام امری��کا باعث »وخامت 
وضعیت موضوع هسته ای ایران شده و برجام نیز 
با خطر فروپاش��ی روبه رو اس��ت« ولی ظاهراً طی 
روزهای باقی مانده تا نشس��ت بازماندگان برجام 
در وین، دیپلماس��ی همچنان در جریان اس��ت. ، 
»یوس��ف بن علوی« وزیر خارجه عمان دیروز به 
تهران آمد و با محمدجواد ظریف گفت وگو کرد.  از 
جزئیات مالقات ظریف با بن علوی گزارشی منتشر 
نشده ولی او در مالقات با ظریف شرایط منطقه ای 
را نیازمند گفت وگو و تفاهم هر چه بیشتر دانسته و 
گفته است: » در این زمینه برگزاری یک کنفرانس 
جامع و فراگیر با حضور همه کش��ورهای ذی نفع 
می تواند مفید باشد.«  ظریف نیز در واکنش گفته 
اس��ت:»جمهوری اس��المی ایران از هر حرکت و 
ابتکاری که با حسن نیت در راستای کاهش تنش     ها 
در منطقه انجام ش��ود، اس��تقبال و به آن کمک 
خواهد کرد. « آنچه بیش از هر چیز بحث    ها حول 
برجام را جدی کرده، سخنان معاون  وزیر مشاور 
در امور خارجه کویت است که گفته نشانه     هایی از 
آرامش درباره پرونده هسته ای ایران دیده می شود. 
»خالد الج��اراهلل« توضیح بیش��تری در این باره 
نداده که مقصود او از پرونده هس��ته ای، تنش     ها و 
اتفاقات اخیر در ماه های گذشته در منطقه است 
که در نتیجه خروج امریکا از توافق هسته ای است یا 
مسائل دیگر. او به دیپلماسی ُعمان نیز اشاره کرده 
و گفته است: »تالش های عمانی     ها در این خصوص 

نیز قابل تقدیر است.« 
 س��ه روز مانده به نشس��ت 1+4 با ایران در وین، 
به نظر می رسد این نشس��ت یک نقطه عطف در 
ماندن ی��ا نماندن برجام خواهد بود. س��یدعباس 
موسوی، س��خنگوی وزارت خارجه هفته قبل با 
اشاره به مذاکراتی که ظاهراً بیرون از لنز دوربین    ها 
جری��ان دارد، گفته بود:» ما ب��ه طرف     های غربی 
گفته ایم هیچ تعارف و مماشاتی در راستای حقوق 
ملت مان نداریم. مذاکراتی در حال انجام است که 
اگر به نتیجه نرسد، تکیه بر منابع داخلی و گام های 
بعدی کاهش تعهدات هسته ای مدنظر قرار خواهد 
گرفت.«  او گفته اس��ت: » باب مذاکرات همچنان 
باز است اما هنوز نتیجه مشخصی به دست نیامده 
اس��ت... اگر دیپلمات     ها بتوانن��د راهی پیدا کنند 
کمکی برای کش��ور خواهد بود و اگر نتوانس��تند 

که هیچ.«

پذیرش اس�تعفای »ع�ادل  عبدالمه�دی « از 
سمت نخس�ت وزیری هم نتوانس�ت آرامش 
را به عراق بازگرداند. خش�ونت ک�ور به ویژه 
در دو اس�تان  نجف و ذی قار به حدی ش�دت 
گرفت ک�ه واکنش حشدالش�عبی و عش�ایر 
نجف را هم به دنبال داش�ته و حشدالش�عبي 
درباره بازگش�ت داعش هش�دار داده است. 
پارلم��ان ع��راق روز یک   ش��نبه ب��ا اس��تعفای 
عبدالمه��دی موافقت ک��رد، با ای��ن حال نجف 
یک   ش��نبه ش��ب همچنان عرصه ناآرامی   ها بود. 
آشوبگران روز یک   شنبه برای دومین بار در کمتر 
از یک هفته، به س��اختمان کنس��ولگری ایران 
در این اس��تان حمله کرده و حومه ساختمان را 
آتش زدند. فرماندهی عملیات فرات و فرماندهی 
پلیس نجف اشرف به منظور کنترل اوضاع، حالت 
آماده باش کامل اعالم کردند و همه افسران خود 
را فراخواندند. یک منبع امنیتی در استان نجف 
نیز گفت که نیروهای امنیتی صبح روز دو   شنبه 
تمامی راه های منتهی به میدان »ثوره العشرین« 
و آرامگاه محمدباقر حکیم در مرکز این اس��تان 
را بس��تند و مانع حرکت معترضان به سمت دو 
منطقه مذکور ش��دند. منابع پزشکی و شاهدان 
اعالم کردند ک��ه از آغاز اعتراض��ات در عراق، در 
دو روز اخیر، اس��تان های نجف و ذی قار، ش��اهد 
شدید   ترین موج خش��ونت بوده اند و ۷0 نفر طی 

این دو روز کشته شده اند. 
 موان�ع پی�ش رو در دوران پ�س از 

عبدالمهدی
روزنامه فرامنطقه ای رأی الی��وم به نقل از برخی 
منابع آگاه نوشت که »برهم صالح« رئیس جمهور 
عراق در معرفی نامزد تصدی نخست وزیری برای 
تشکیل کابینه جدید با مش��کالتی مواجه شده 

است. »حیدر العبادی« نخست وزیر سابق و رئیس 
ائتالف النصر در پارلمان عراق در پی اس��تعفای 
عبدالمهدی گفت: »س��عی ک��ردم مواضعم در 
راستای منافع ملت و اصالح دولت باشد و همچنان 
با حس مسئولیت پذیری ملی و نه رقابتی، از مردم 
و وطنم حمایت خواهم کرد. در انتخاب جانشین 
نخست وزیر مشارکت نمی کنم و می خواهم این 

فرد مستقل و مورد اعتماد ملت باشد.«
ائت��الف پارلمانی »س��ائرون« عراق ب��ه رهبری 
»مقتدی الصدر« هم اع��الم کرد که در هیچ یک 
از نشس��ت های فراکس��یون های سیاسی برای 
انتخاب نخست وزیر شرکت نخواهد کرد. سائرون 
بر ضرورت برگزاری همه پرس��ی ب��رای انتخاب 
نخست وزیر تأکید دارد. »س��تار الجابری « عضو 
جریان حکم��ت از دس��تیابی فراکس��یون های 

سیاس��ی از ش��روطی مش��خص ب��رای معرفی 
نخس��ت وزیر جدید خب��ر داد. الجاب��ری گفت: 
»نشس��ت   هایی از طرف فراکسیون های سیاسی 
به منظور بررس��ی تحوالت اخیر برگزار شد و در 
آنجا شروط مشخصی برای تعیین نام نخست وزیر 
جدید به دس��ت آمد و تأکید شد که نخست وزیر 
باید کاماًل مس��تقل، مقب��ول و ملی گرا باش��د و 

دوتابعیتی هم نباشد.«
 هشدار حشدالشعبی درباره بازگشت داعش
هیئت حشدالش��عبی عراق روز دو   شنبه با صدور 
بیانیه ای نسبت به بازگشت مجدد گروه تروریستی 
داعش هش��دار داد. در این بیانیه آمده است: »از 
مهم  ترین مناطقی که داعش به آنها حمله کرده، 
استان دیالی است که روز یک   شنبه صحنه درگیری 
میان حشدالشعبی و تروریست های داعش بود. این 

گروه تروریستی تالش داشت به شهر نفوذ کرده 
و به لحاظ نظامی آن را براندازد که در جریان این 
درگیری    ها ش��ش نفر از نیروهای حشدالشعبی 
کشته و 1۷ تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر 
استان دیالی تحت کنترل نیروهای حشدالشعبی 
اس��ت و این نیرو   ها همچنان در مناطق عملیات 

برای حفاظت از آن مستقر هستند.«
در پایان این بیانیه، حشدالشعبی درباره تحرکات 
داعش در استان های موصل، صالح الدین، االنبار، 
دیالی، کرکوک و اطراف بغداد هشدار داد و اعالم 
کرد داعش تالش دارد مجدداً بر برخی از روستا   ها 
و شهر   هایی که پیش از این کنترل داشت، تسلط 
یابد. تحوالت اخیر، عشایر نجف را هم به صحنه 
آورد. ب��ه دنبال بیانیه جمعه گذش��ته مرجعیت 
عالی دینی عراق، عش��ایر برای حف��ظ امنیت و 
حفاظت از تظاهرات کنندگان مس��المت جو در 
برابر تخریبگران و نفوذی   ها ب��ه میدان آمده اند. 
عش��ایر ذی قار با فرزندان و س��الح های خود از 
یک   شنبه ش��ب به خیابان آمدند و در حمایت از 
بیانات آیت اهلل »سید علی سیستانی« مرجع عالی 
شیعیان عراق و علیه امریکا شعار دادند. همچنین 
فرماندهی عملیات فرات مرکزی اعالم کرد: این 
فرماندهی به توافقی با شیوخ و شخصیت های مهم 
استان نجف به منظور حل بحران در نجف دست 
یافته است. طبق این توافق، شیوخ و بزرگان عشایر 
نجف مسئولیت حمایت از آرامگاه امام علی)ع( و 
مؤسسه وابس��ته به آن را به عهده می گیرند. آنها 
در منطقه حایل میان آرام��گاه و معترضان قرار 
می گیرند و اجازه ورود به ای��ن منطقه را تا زمان 
پایان بحران نمی دهند. اجرای این توافق تا زمان 
آرام شدن اوضاع برای حمایت از مرقد امام علی)ع( 

ادامه خواهد داشت.«

استان دیالي روز یکشنبه صحنه درگیري میان تروریست هاي داعش و حشدالشعبي بود

خروج دوباره داعش از دل ناآرامي هاي عراق

تظاهرات » یک    شنبه شفافیت « در لبنان
 با درخواست تشکیل دولت مستقل

احتمال تشکیل دولت جدید لبنان 
در هفته جاری

همزمان با فشار احزاب مرتبط با س�عودی و امریکا برای تشکیل 
دولت به اصطالح تکنوکرات که اسم رمز عملیات حذف حزب اهلل 
لبنان از دولت این کش�ور اس�ت، نماین�دگان پارلم�ان لبنان از 
احتمال تش�کیل دولت جدید طی هفته جاری خب�ر دادند. این 
در حالی اس�ت که ه�زاران لبنانی ش�امگاه یک    ش�نبه با ش�عار 
» یک    ش�نبه ش�فافیت « در مناطق مختلف این کشور راهپیمایی 
کردند و خواستار تش�کیل یک دولت مس�تقل و کارآمد شدند. 
به گزارش ایس��نا، به نوش��ته روزنامه فرامنطقه ای الش��رق االوسط، 
نمایندگان جنبش » ام��ل « و » جریان آزاد مل��ی « در پارلمان لبنان 
پیش بینی کردند که دولت جدید این کشور طی هفته جاری تشکیل 
ش��ود.  این نمایندگان با توجه به آغاز گفت وگوهای پارلمانی، هفته 

جاری را برای تشکیل دولت لبنان » تعیین کننده « خواندند. 
در همین راستا، انور الخلیل، نماینده فراکسیون » توسعه و آزادسازی « 
به ریاست نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان نیز پیش بینی کرد که دولت 
جدید این کشور هفته جاری و مطابق با تصویری که ملت و معترضان 

از آن ارائه کرده اند، تشکیل شود. 
وی افزود: اگر اطالعات محدود ما صحیح باش��د، لبنانی     ها طی هفته 
جاری خبری را خواهند ش��نید که مدت طوالنی منتظر آن هستیم 
و امیدواریم این دولت آنگونه که مردم و جنبش مردمی می خواهند، 
تش��کیل ش��ود.  ابراهیم کنعان، نماینده جریان آزاد ملی به ریاست 
جبران باس��یل، وزیر خارجه لبنان هم در این باره عنوان کرد: میشل 
عون، رئیس جمهور لبنان در چارچ��وب اختیارات قانونی اش در حال 
تالش برای فراهم کردن ش��رایط تش��کیل فوری دولت است و قرار 
اس��ت که هفته جاری موعد مکلف کردن فرد موردنظر برای تشکیل 

دولت باشد. 
در همین حال مناطق مختلف لبنان شامگاه یک    شنبه شاهد راهپیمایی 

مردمی این کشور تحت شعار » یک    شنبه شفافیت « بود. 
راهپیمایی یک    شنبه مردم لبنان از سه مسیر در مناطق اصلی بیروت 
یعنی » المتحف«، »الحمراء « و » جعیتاو « آغاز شد و در نهایت معترضان 

در دو میدان » الشهداء« و » ریاض الصلح « به یکدیگر ملحق شدند. 
در همین راستا، » اتاق کنترل ترافیک « بیروت از بسته شدن بزرگراه 
منتهی به کاخ ریاست جمهوری در نتیجه تجمع معترضان لبنانی خبر 
داد.  خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داد، معترضان با حرکت به سمت 
کاخ ریاست جمهوری از میشل عون، رئیس جمهور لبنان خواستند که 

روند مذاکرات پارلمانی برای تعیین نخست وزیر را تسریع کند. 
با شروع تظاهرات همزمان معترضان لبنانی و طرفداران حزب » جریان 
آزاد ملی « به ریاست جبران باس��یل، وزیر خارجه لبنان در حمایت از 
میشل عون، پلیس و نیروهای امنیتی این کشور برای جلوگیری از بروز 
تنش بین این دو گروه در مسیر کاخ ریاست جمهوری مستقر شدند. 

 تکنوکراتیسم ضد مقاومت
روزنامه الجمهوریه گزارش داد که در زمانی که رسیدن به یک توافق 
درباره ماهیت دولت آینده و نخست وزیر آن دشوار شده، سمیر جعجع، 
رئیس حزب نیروهای لبنانی چند روز قبل ایل��ی براگید، مدیر دفتر 
خود و ملحم ریاشی، وزیر سابق را در راستای تالش برای راضی کردن 
میشل عون رئیس جمهور لبنان برای پذیرش گزینه دولت تکنوکرات 

به کاخ بعبدا فرستاد. 
به گزارش این روزنامه نمایندگان ح��زب نیروهای لبنانی بر ضرورت 
انجام سریع رایزنی های پارلمانی و انتخاب گزینه مأمور تشکیل کابینه 

جدید در کوتاه     ترین زمان ممکن تأکید کردند. 
به گزارش الجمهوریه عون به این نمایندگان گفت: اگر مأمور تشکیل 
کابینه جدید مرا در شرایط تشکیل یک دولت نامناسب قرار دهد چه 
باید بکنم؟ اگر آن را نپذی��رم، در برابر مردم متهم می ش��وم که مانع 
تشکیل دولت نجات شده و عامل تأخیر در حل بحران کنونی هستم! و 

اگر آن را بپذیرم روی وجدان و اعتقادات خودم پا گذاشته ام. 
عون ادامه داد: ع��الوه بر این اگ��ر پارلمان به چنی��ن کابینه ای رأی 
اعتماد ندهد، دولت جدید نیز دولت موقت و پیشبرد امور خواهد بود و 
بنابراین الزم است قبل از انجام رایزنی های پارلمانی به حداقل تفاهم 
در خصوص ترکیب وزیران دست پیدا کنیم.  طبق گزارش الجمهوریه، 
نمایندگان جعجع از طرح عون راضی نشدند و در ادامه پیشنهاد خود 
به رئیس جمهور مبنی بر تشکیل دولت تکنوکرات مدعی شدند که در 
چنین دولتی، میشل عون وجود حزب اهلل و نیروهای اکثریت پارلمانی 
را تضمین می کند و س��عد حری��ری حزب نیروه��ای لبنانی و حزب 

سوسیالیست ترقی خواه را، تا جایی که نگرانی نباشد. 

پیشنهاد نتانیاهو به گانتس: فقط ۶ ماه 
نخست وزیر باشم

اج�ازه  ک�ه  داده  پیش�نهاد  خ�ود  رقب�ای  ب�ه  نتانیاه�و 
باش�د  نخس�ت وزیر  دیگ�ر  م�اه  ش�ش  نهایت�ًا  او  دهن�د 
و س�پس ای�ن س�مت را ب�ه ط�رف مقاب�ل واگ�ذار کن�د. 
کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی روز یک   شنبه به نقل از منابع آگاه 
از پیشنهاد »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی برای 
تشکیل کابینه فراگیر و ادامه حضور وی در سمت نخست وزیری صرفاً 

برای شش ماه دیگر خبر داده است. 
بر اساس این گزارش، این پیش��نهاد در نشست اخیر میان نمایندگان 
حزب »لیکود« به ریاست نتانیاهو و ائتالف انتخاباتی »آبی و سفید« به 
ریاست »بنی گانتس « ارائه شده است.  بر اساس این پیشنهاد، بعد از 
تشکیل کابینه فراگیر میان لیکود و آبی و سفید، سمت نخست وزیری 
وضعیت چرخشی پیدا می کند و نتانیاهو نهایتاً تا شش ماه نخست در 
این سمت حضور می یابد و پس از آن نخست وزیری به گانتس می رسد.  
نتانیاهو قول داده اس��ت که در صورت موافقت گانت��س، این طرح را 
»بدون دوز و کلک « و طبق برنامه اجرا کرده و در موعد مقرر س��مت 

نخست وزیری را واگذار کند. 
با این وجود، ظاه��راً »یائیر الپید « نفر دوم ائتالف آبی و س��فید با این 

پیشنهاد مخالفت کرده و از توافق بر سر آن ممانعت کرده است. 

چی��ن ب��ه تالف��ی قان��ون حمای��ت از معترضان 
هنگ کنگی که اخیراً از س��وی دونالد ترامپ امضا 
ش��د، س��ازمان های امریکایی از جمل��ه دیده بان 
حقوق بش��ر را تحریم کرد. به گزارش اسپوتنیک، 
س��خنگوی وزارت خارج��ه چی��ن روز دو     ش��نبه 

اعالم کرد، کش��ورش مجموعه تحریم      هایی را بر 
س��ازمان های غیردولتی امریکای��ی اعمال کرده 
که از جمله آنها دیده بان حقوق بش��ر اس��ت. این 
اقدام چین در واکنش به قانون هنگ کنگ اس��ت 
که رئیس جمه��ور امریکا با امضای خ��ود، الیحه 

حمایت از معترضان هنگ کنگی را به قانون ایاالت 
متحده تبدیل کرد. چین به تالفی قانون حمایت 
از معترضان هنگ کنگی که اخیراً توس��ط دونالد 
ترامپ امضا شد، س��ازمان های امریکایی از جمله 

دیده بان حقوق بشر را تحریم کرد. 

چین
 امریکا را
 تحریم کرد


