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  خبر

شانس پرده دوم آشوب ترامپ در عراق
آنچ��ه ترام��پ و دس��تگاه های اطالعاتی اش ب��ه م��وازات همکاری 
صهیونیست   ها و تعدادی از کش��ورهای عربی فاسد برای لبنان، عراق، 
سوریه و ایران طراحی کرده اند، رؤیای تحقق یک موازنه قدرت جدید و 
بازگرداندن سلطه و هژمونی امریکاست که حداقل در دو دهه گذشته 
با شکست روبه رو شده است.  آنها فقط حذف حزب اهلل از ساختارهای 
لبنان یا واگرایی و تش��دید اختالف بین جریان های ش��یعه و حذف و 
انحالل حشدالش��عبی در عراق یا ظرفیت سازی برای فسادطلب   ها در 
انتخابات پارلمانی ایران را دنبال نمی کنند، بلکه این س��ناریو، دارای 
الیه  و پرده های پلکانی و گسترش یابنده و براندازی کامل در جغرافیای 

مقاومت از تهران تا بیروت را مد نظر دارد. 
در عراق با همه س��رمایه گذاری و بس��یج تمامی توان شبکه س��ازی 
اجتماعی و مزدوران نفاق، بعثی، منحرفین و نفوذی های دولتی، نظامی 
و امنیتی و آشوب  پرسرعت در استان های شیعه که با تدبر رهبران شیعه 
و مرجعیت در حال مهار و مدیریت است و آشوبگران یا دستگیر شده اند 
یا به النه های خود خزیده اند، یک پرده اصلی و دوم در حال نشان دادن 
عالئم خود است. اگر هدف آشوب در اس��تان های شیعه از نگاه دزدان 
بین المللی غربی و صهیونیس��تی را، به حداقل رس��اندن ظرفیت های 
ش��یعه برای حفظ کیان عراق و فرسایش پتانس��یل آنها برای مقابله 
با تروریس��ت های داعش جدید در عراق بدانی��م، به نحوی که همانند 
پنج س��ال قبل با فتوای مرجعیت نتوانند عفریته تروریسم داعشی را 
نابود کنند، پرده دوم سناریوی آشوب و فتنه در عراق با هدف تجزیه، 
برنامه ریزی شده اس��ت. این پرده دوم با تظاهرات در موصل و رمادی 
در حمایت از تظاهرات در استان های شیعه ش��روع شده و همزمان با 
آن عملیات های ایذایی داعش در حاش��یه کوه های حمرین در دیالی، 
کرکوک و حاشیه بغداد به اجرا درآمدند. امریکایی   ها یک هدف اعالم 
نشده در استان  ذی قار داشتند و آن این بود که  آشوبگران زندان حوت 
را با 6هزار داعشی داراي حکم اعدام که حداقل 3هزار نفر آنها سعودی 
هس��تند، آزاد کنند تا جرقه آشوب سراس��ری در عراق زده شود. این 
6هزار نفر تروریست، در کنار 16هزار داعشی در پایگاه های امریکایی 
در عین االسد و حبانیه و هزاران نیروی عشایری آموزش دیده در استان 
انبار، با حمایت نیروه��ای ویژه امریکایی، در مرحل��ه اول قصد اخراج 
حشدالشعبی از استان های غربی را داش��تند تا سپس مراحل تجزیه 
عراق را به اجرا بگذارند که در سفر پنس، معاون رئیس جمهور امریکا 
به عین االسد و سپس دیدار با نچیروان بارزانی در اربیل هماهنگ شد. 
در این پرده از سناریوی آشوب، مناطق نفتی در جنوب عراق و نزدیک 
مرز کویت نیز برای یک اقلیم س��نی منظور ش��ده و بغداد را نیز برای 

تروریست های امریکایی ثبت کرده اند. 
رؤیای آش��وب امریکایی، در همین نقطه متوقف نمی شود و با شروع 
افزایش نیرو در شرق فرات که با نام استقرار در مناطق نفتی و غارت آن 
انجام  می شود، در پرده س��وم با تکیه بر 11هزار داعشی در شرق فرات 
و صد  ها تروریست داعشی و نظامیان امریکایی در منطقه تنف سوریه، 
جغرافیای دوسوی مرز عراق و سوریه را مجدداً در اختیار تروریست های 
داعش و مزدوران جدید قرار داده تا بحران کشورهای منطقه به نقطه 
صفر بازگردد. این نقشه امریکایی-استعماری که امروز فقط با تروریسم 
و آشوب در سراسر منطقه برای حفظ سلطه و قدرت سازمان یافته، در 
اشراف اطالعاتی و تمامی محور مقاومت در منطقه است و به جز استمرار 
هزینه های جدید و بزرگ و رسوایی برای امریکا و متحدانش حاصلی 

نخواهد داشت. 

15

رایزنیقطروامریکادربارهتقویتهمکاریهايشان
تعدادی از اعضای کنگره امریکا روز دو   شنبه با امیر قطر دیدار و درباره 
تقویت همکاری سیاسی، اقتصادی، دفاعی، بهداشت و آموزش گفت وگو 
کردند.  این هیئت شامل »شون پاتریک مالونی« نماینده دموکرات  ها از 
ایالت نیویورک، »ریک الرسن « نماینده دموکرات  ها از ایالت واشنگتن و 
»نانیت باراگان « نماینده دموکرات  ها از ایالت کالیفرنیا بود. طبق گزارش 
خبرگزاری قطر، در این دیدار روابط دوستانه و همکاری استراتژیک بین 
قطر و امریکا، راهکارهای حمایت و تقویت روابط دو کشور در زمینه های 
مختلف به ویژه سیاسی، اقتصادی، دفاعی، بهداشت و آموزش بررسی 
شد. همچنین دیدگاه های دو طرف درباره تحوالت و حوادث منطقه ای 

و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. 
-----------------------------------------------------

دولتامریکاکمکنظامیبهلبنانراازسرگرفت
مقامات دولت امریکا اعالم کردند که مبلغ 105میلیون دالر کمک به 
ارتش لبنان که چندی پیش به حالت تعلیق درآمده بود در اختیار آن 
کشور قرار می گیرد.  به گزارش بی بی س��ی، یک منبع وزارت خارجه 
امریکا گفته است که این پول به دستور رئیس جمهور آزاد شده است. 
وزارت خارجه امریکا دلیلی برای ازس��رگیری ارسال کمک ارائه نداده 
است اما به نقل از یک مقام وزارت خارجه آن کشور گفته شده بود که 
» اختالف نظر   هایی درباره کارایی این کمک وجود داش��ت که مرتفع 

شده است.«
-----------------------------------------------------
»مداخلهاوکرایندرانتخابات۲۰1۶»دروغپوتین«است«

رهبر اقلیت سنای امریکا ادعاهای اخیر برخی جمهوریخواهان دال بر 
اینکه اوکراین احتماالً در انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲016 مداخله 
کرده را رد و آن را » دروغی « که از سوی رئیس جمهور روسیه حمایت 
می ش��ود، قلمداد کرد.  به گزارش پایگاه خبری هیل، »چارلز شومر« 
گفت: برخ��ی جمهوریخواهان س��نا ادعاهای بس��یار عجیبی مطرح 
کرده اند از جمله اینکه اوکراین احتماالً در انتخابات ریاست جمهوری 
۲016 مداخله کرده است. اجازه دهید خیلی صریح و شفاف بگویم، این 
اتهام که اوکراین ارتباطی با مداخله انتخاباتی دارد » دروغی است که 
توسط والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پخش شده است.« وی 
افزود: پوتین این » دروغ « را ساخته تا آب را گل آلود کند و توجهات را از 

مسئله مداخله روسیه در انتخابات ۲016 منحرف سازد. 
-----------------------------------------------------

پافشاریسناتورهایامریکابرایتحریمترکیه
قانونگذاران امریکایی ضمن اعمال فش��ار علیه واش��نگتن برای وضع 
تحریم    هایی علیه ترکیه به خاطر خرید اس ۴00، هشدار دادند که عدم 
انجام این کار حامل پیام هولناکی برای کش��ورهای دیگر خواهد بود. 
همچنین یکی از کمیته های اصلی سنا جلسه رأی گیری را در خصوص 

قوانین بیشتر برای تنبیه آنکارا تعیین کرده است. 
به گزارش رویترز، »کریس وان هالن« س��ناتور دموکرات و »لیندسی 
گراهام « سناتور جمهوریخواه در نامه ای خطاب به مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه امریکا گفتند: صبر ما تمام شده است. االن زمان آن است 
که قانون اعمال ش��ود. عدم انجام این کار حامل پی��ام هولناکی برای 
کش��ورهای دیگر اس��ت مبنی بر اینکه آنها می توانند بدون هیچ گونه 
پیامدی به قوانین امریکا اهانت کنند. »جیم ریچ « سناتور جمهوریخواه 
و رئیس کمیته روابط خارجی س��نا به خبرنگاران گفت: این کمیته به 
زودی در خصوص الیحه مجزایی برای اعمال تحریم های سفت و سخت 
علیه آنکارا رأی گیری خواهد کرد. و در پاسخ به این سؤال که آیا برگزاری 
این جلسه به این معنا است که صبرش در مقابل ترکیه به سر آمده است، 

گفت: خیلی وقت پیش صبر من در مقابل ترکیه به سر آمده بود. 
یکی از مقامات سنا گفت: کمیته روابط خارجی سنا روز چهار   شنبه این 
الیحه را که از سوی سناتور جیم ریچ و سناتور باب منندز مورد حمایت 

قرار گرفته، بررسی خواهد کرد. 

تالش برای فرقه ای سازی 
جریان انتخاب نخست وزیر عراق

ائت�افس�نی»الق�ویالعراقی�ه«ب�هریاس�ترئی�سپارلمان
ع�راق،ط�یدوروزاخی�ر،ضم�ناش�ارهب�هواگ�ذاریپس�ت
نخس�توزیریب�هغیرش�یعیان،ب�هبرگ�زاریهمهپرس�ی
ب�رایانتخ�ابنخس�توزیرجدی�دچ�راغس�بزنش�انداد.
به گزارش فارس، »هیبت الحلبوسی « نماینده ائتالف »القوی العراقیه«، 
تأکید کرد که نخس��ت وزیر آتی ع��راق باید خارج از چارچوب سیاس��ی 
کشور باشد.  وی در گفت وگو با پایگاه خبری »بغدادالیوم«، اظهار داشت: 
فراکسیون های سیاسی و به طور مشخص ائتالف القوی العراقیه، مصمم 
هستند که نخست وزیر آتی کشور باید از قلب عراق و تظاهرات های جاری 
در کشور انتخاب شود. این فرد باید در خارج از چارچوب گروه های سیاسی 
باشد زیرا چهره های ]سیاسی[ قدیمی مردود هستند.  این نماینده عضو 
ائتالف سنی القوی العراقیه که »محمد الحلبوسی « رئیس پارلمان عراق 
ریاس��ت آن را برعهده دارد، گفت: بر اس��اس قانون اساسی، فراکسیون 
بزرگ تر باید نامزد جدید را برای انتخاب نخست وزیر معرفی کند و بر اساس 
نتایج انتخابات اخیر، ائتالف سائرون فراکسیون بزرگ تر پارلمان محسوب 
می شود. این ائتالف نیز از حق خود گذشته است لذا باید تظاهرات کنندگان 
نامزد پیشنهادی خود را معرفی کنند.  دو   شنبه نیز »رعد الدهلکی« دیگر 
نماینده ائتالف القوی العراقیه به ریاست رئیس پارلمان عراق، در اظهاراتی 
عجیب، خواستار نامزدی فردی غیرشیعی برای تصدی پست نخست وزیری 
ش��ده بود.  وی طی بیانیه ای گفته بود طرف    هایی که ش��عار مخالفت با 
سهم خواهی سیاسی سر می دهند، باید این شعار را عملی کنند و شخصیتی 

غیرشیعی برای نخست وزیری معرفی کنند. 
این اظهارات جنجالی الدهلکی، با واکنش منفی حزب »حرکه عطاء « به 
ریاست »فالح الفیاض « مواجه شد و »حیدر الفوادی« رئیس فراکسیون 
پارلمانی این حزب طی بیانیه ای گفت: شیوه طرح رد سهم خواهی سیاسی 
از طریق نامزد کردن شخصی غیرشیعی برای تصدی پست نخست وزیری 
عراق، بسیار عجیب بود. آیا واقعاً شیعیان نمی توانند شخصیت    هایی شایسته 

و مستقل را برای این پست نامزد کنند؟
وی با رد این پیش��نهاد نماینده ائتالف القوی العراقیه گفت: این شعار   ها 
جعلی هستند و مشکلی از مشکالت مردم را حل نمی کنند. برخی افراد 
می خواهند از فرصت ایجاد شده برای دستیابی به پست   هایی مشخص سوء 
استفاده کنند.   از سوی دیگر، »عالیه نصیف« نماینده ائتالف الفتح عراق نیز 
با این پیشنهاد ائتالف الحلبوسی مخالفت کرد و گفت: عقب نشینی ائتالف 
سائرون از حقش در پیش��نهاد برای نخست وزیر آتی کشور، به این معنی 

نیست که شیعیان باید از پست نخست وزیری صرف نظر کنند. 
وی اف��زود: گروه های سیاس��ی ع��راق در حال مناقش��ه ب��رای انتخاب 
شخصیت های سیاسی مستقل برای معرفی به عنوان نامزد نخست وزیری 
هس��تند و تأکید آنها بر این اس��ت ک��ه ف��رد انتخابی باید م��ورد تأیید 
تظاهرات کنندگان و مرجعیت دینی باش��د.  پارلمان عراق، یک   ش��نبه 
پیش، با اس��تعفای »عادل عبدالمهدی « نخس��ت وزیر موافقت کرد و در 
پی آن، ائتالف سائرون نیز ضمن استقبال از این استعفا اعالم کرد که در 
هیچ یک از نشست های فراکسیون های سیاسی برای انتخاب جانشین او 
شرکت نخواهد کرد زیرا این مسئله به مردم و تظاهرات کنندگان مربوط 
است و آنها باید جانشین نخست وزیر مستعفی را انتخاب کنند. در حالی که 
کمیسیون حقوقی پارلمان در واکنش به زمزمه های برگزاری همه پرسی 
برای انتخاب نخست وزیر جدید اعالم می کند که برگزاری همه پرسی برای 
انتخاب نخست وزیر پس از پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی در پارلمان 
غیرقانونی اس��ت، برخی طرف های سیاس��ی همچنان بر این امر تأکید 
دارند.  »سلیم حمزه« عضو این کمیسیون در گفت وگو با المعلومه اظهار 
داشت: نظام سیاسی کشور، ریاست جمهوری نیست و هیچ گروه سیاسی 
حق برگزاری همه پرسی برای انتخاب نخس��ت وزیر را ندارد. لذا برگزاری 

همه پرسی امری مخالف قانون اساسی کشور است و قابل اجرا نیست. 
تاشاربیلبرایگرفتنامتیازاتنفتی

 »حنین القدو« نماینده ائتالف »الفتح« عراق از ورود یک هیئت از منطقه 
کردستان به بغداد برای توافق با »عادل عبدالمهدی « نخست وزیر مستعفی 
به منظور امضای چندین توافق نفتی و تضمین آنها در پیش نویس قانون 
بودجه ۲0۲0 خبر داد.  وی در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه « گفت: 
یک هیئت از منطقه کردس��تان عراق وارد بغداد ش��ده تا با نخست وزیر 
مستعفی توافقی برای لغو بدهی های این منطقه به دولت مرکزی در قبال 
پرداخت نشدن درآمدهای نفتی طی سال های گذشته تا پایان سال ۲01۹، 
امضا کند. بر اساس این توافق، از آغاز سال ۲0۲0، روزانه ۲50 هزار بشکه 
نفت برای فروش در اختیار دولت مرکزی قرار خواه��د داد .  این نماینده 
عراقی گفت: کرد   ها عجل��ه دارند که پیش از خ��روج نهایی عبدالمهدی 
از قدرت، امتیازات الزم را از او بگیرند اما واقعیت این اس��ت که این توافق 
اجرایی نخواهد شد و نخست وزیر آتی آن را لغو خواهد کرد یا به محض طرح 

آن در پارلمان، لغو خواهد شد.

اتهام ناتوستيزي به کوربين رسيد
بانزدیکش�دنبهزمانبرگزاریانتخاباتسراسریدرانگلیس،
نظرسنجیهانشانمیدهدکهفاصله»جرمیکوربین«از»بوریس
جانسون«روبهکاهشاس�ت،بااینحالبرخیاقداماتازجمله
مطرحکردنموضوعانتقادویازس�ازمانناتوعمًااقدامیاست
کهبهتخریبچهرهکوربیندربرابرجانسونمنتهیخواهدشد.
مبارزات کوربین و جانس��ون س��ران احزاب کارگر و محافظه کار برای 
حضور قوی تر در انتخابات 1۲دسامبر )۲1 آذرماه( شدت گرفته است. 
نظرسنجی جدیدی که مؤسسه تحقیقاتی »آی.سی.اِم « برای خبرگزاری 
رویترز انجام داده نشان می دهد که حزب محافظه کار اکنون با اختالف 
7 درصدی از حزب کارگر پیش است. این در حالی است که نظرسنجی 
دیگری که پیش تر منتشر ش��ده بود، فاصله حزب محافظه کار با حزب 
کارگر را ۹درصد نشان می داد. حزب کارگر به رهبری »جرمی کوربین« 
نیز فعاًل از حمایت 35 درصدی مردم انگلیس برخوردار است.  همزمان 
با بهبود وضعیت کوربین، روز سه    شنبه روزنامه انگلیسی »دیلی میلی« 
گزارش��ی درباره مواضع کوربین علیه نات��و و ائتالف های نظامی غربی 
منتشر کرده است. در این گزارش ، به موضع گیری کوربین علیه سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( اشاره شده است. بنابر گزارش این روزنامه 
در یک فایل ویدئویی که مربوط به سال ۲01۴ است، کوربین در جریان 
یک تجمع اعتراضی در برابر ساختمان شبکه »بی بی سی« در لندن، علیه 
ناتو و ائتالف های نظامی غربی موضع  گیری کرد و گفت: »کاش ناتو وجود 
نداشت.«  این افشاگری در شرایطی صورت گرفت که انگلیس در هفته 

جاری میزبان نشست سران کشورهای عضو ناتو خواهد بود. 
این نخستین باری نیس��ت که کوربین علیه ناتو موضع گیری می کند. 
او در مصاحبه ماه گذشته خود با »بی بی سی« در پاسخ به اینکه درباره 
صحبت های رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح انگلیس و تأکید او 
بر اینکه »ناتو موفق    ترین ائتالف نظامی در تاریخ است«، سؤال کرد و 
پرس��ید که آیا او با حرف های این ژنرال موافق اس��ت، گفته بود: »من 
مطمئن نیستم که ناتو را آنگونه تعریف کنم بلکه آن را به عنوان محصول 
یک تالش برای متحد کردن مردم در جریان و بعد از جنگ جهانی دوم 
تعریف خواهم کرد، البته که ما عضو ناتو هس��تیم و صدای ما در آنجا 
وجود دارد تا از تنش    ها کاشته شود. مجری بی بی سی سپس به اظهارات 
جنجالی »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در خصوص »مرگ 
مغزی ناتو« و انتقادهایش از مواضع ترکیه در شمال سوریه سؤال کرد. 
کوربین در انتقاد گفته بود: »هر دوی ای��ن اظهارات ]اظهارات رئیس 
ستاد مشترک انگلیس و اظهارات ماکرون[ اظهاراتی تند هستند و شاید 

هیچ کدام از آنها درست نباشد.«

پيونگ یانگ: مذاکره با  امریکا چيزي جز فریب نيست
کرهشماليگفتهاینکهامریکابخواهددرکریسمسچههدیهايبگیردبهخودشبستگيدارد

هادیمحمدی

معاونوزیرخارجه   گزارش  یک
کرهشمالیضمن
هشداردربارهتبعاتمواضعواشنگتندرقبال
پیونگیانگاعامکرد،»مذاکرهایکهامریکا
بهدنبالفروختنآناست،چیزیجزترفندی

احمقانهوبااهدافانتخاباتینیست.«
به گزارش فارس، با نزدیک ش��دن به پایان سال 
ج��اری می��الدی )۲01۹( و ت��داوم تنش      ها در 
ش��به جزیره کره، رس��انه دولتی کره شمالی در 
بیانیه ای تند به مواضع امری��کا تاخته و مذاکره 
پیشنهادی واشنگتن را »ترفندی احمقانه« برای 

سودجویی انتخاباتی خوانده است.  بنا بر گزارش 
شبکه »سی ان بی س��ی« به نقل از رسانه دولتی 
کره شمالی )ِکی.سی.اِن.اِی(، »ری تائه سونگ« 
معاون وزیر خارجه کره ش��مالی و مس��ئول امور 
امریکا در این وزارتخانه اعالم کرد: »اینکه ایاالت 
متحده خواهان دریافت چه هدیه کریسمس��ی 

است، کاماًل به خود این کشور بستگی دارد.«
به گفته این مق��ام کره ش��مالی، »مذاکره ای که 
ایاالت متح��ده در تالش ب��رای فروختن آن )به 
کره شمالی( است در اساس چیزی جز یک ترفند 
احمقانه برای محدود نگه داش��تن کره شمالی به 

مذاکره و استفاده از آن برای سودجویی سیاسی و 
انتخابات در ایاالت متحده نیست.«

وی اف��زود: »هر وقت که ای��االت متحده در یک 
گوشه گیر می افتد، شروع به لفاظی در خصوص 
مذاکره می کند، کره ش��مالی به ان��دازه کافی در 
خصوص مذاکره، لفاظی شنیده است، در نتیجه 
دیگر هیچ کس به حرف های ایاالت متحده گوش 

شنوایی نخواهد داد.«
اظهارات تند این مقام کره شمالی و طعنه او درباره 
دادن »هدیه کریس��مس« به امریکا در شرایطی 
مطرح شده که طبق گزارش رس��انه دولتی این 

کش��ور، »کیم جون��گ اون« رهبر کره ش��مالی 
بر »آزمای��ش موفقیت   آمیز « س��امانه »چندین 
موشک اندازهای فوق بزرگ« این کشور نظارت 

و از آن ابراز رضایت کرده است. 
پیش تر نشریه  »چوسان سیمبو « گزارش داده بود، 
پیونگ یانگ آماده اس��ت در صورت عدم حصول 
پیشرفت چشمگیر در دیپلماس��ی با امریکا، در 
»مسیر جدیدی « قدم بردارد و تولید سامانه های 
تسلیحاتی جدید خود را تسریع بخشد، بنابراین 
امریکا نباید فرصت حیاتی گفت وگو با کره شمالی 

را از دست بدهد. 
اقتصادخودکفا

رهبری کره شمالی تکمیل پروژه ساختمانی در 
شهری جدید نزدیک کوهس��تانی را که خانواده  

وی ریشه در آن دارند، جشن گرفت. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگ��زاری رویترز، 
رسانه های دولتی کره شمالی روز گذشته تکمیل 
این پروژه را » نمونه ب��ارز تمدن مدرن « نامیدند.  
این جشن بزرگ شامل آتش بازی در شهر جدید 

نزدیک کوه پائکتو می شود. 
روزنامه رودونگ نیز تصاویری را منتشر کرد که 
نشان می دهند کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
در حالی که روبانی را برای افتتاح این شهر جدید 

قیچی می کند، می خندد. 
این شهر جدید به نام » س��امجیون « بیانگر یک 
» آرمانشهر سوسیالیستی « با آپارتمان های جدید، 
هتل ها، یک زمین اس��کی و تأسیسات تجاری، 

فرهنگی و پزشکی است. 
خبرگزاری »کی.سی.ان. ای« نیز گزارش داد، این 
شهر جدید می تواند مسکن ۴هزار خانوار باشد و 
3۸0 ساختمان عمومی و صنعتی در صد     ها هکتار 

را شامل شود. 
این شهر یکی از بزرگ ترین اقدامات کیم جونگ 
اون محسوب می شود که بخشی از تالش وی برای 
یک » اقتصاد خوداتکا « است اما ساخت این شهر 
در پی کمبود مصالح ساختمانی و نیروی کار در 

نتیجه تحریم های امریکا به تأخیر افتاده بود. 

آبوه�وایلندن،   گزارش  2
ترام�پ دی�روز
دروغگوراکذابترکردتاآنجاکهدروغپشت
دروغگفتوالبتهدرجاهاییسکوتکردوبعد
دوبارهس�کوتشراشکس�ت!اوابت�داگفت:
»همینحاالحکومتدرایرانداردهزارانهزار
نفررامیکشد!«بعدگفتازمعترضاندرایران
حمایتنمیکن�د.س�پستوئی�تزدکهچرا
حمایتمیکند!بااینحالدرمجموعتأکیدکرد
کهفعًانمیخواهددربارهای�رانحرفیبزند.



بهنظرمیرسدشکستپروژهآشوبدرایران
پساز»برنامهریزیگسترده«و»هزینه«زیادی
کهامریکامتحملش�د،موجبشدهترامپبا
س�کوتازکنارآنبگذردومس�ئولیتآنرا
نپذیرد.ازطرف�یایناحتمالوج�ودداردکه
ترامپپیامیباواس�طهعمانیخ�ودبهایران
فرس�تادهاس�توپسازناامیدیازآشوببه
دنبالعقبنش�ینیباش�دول�ذانمیخواهد
هرگونهاظهارنظراوتأثیریب�راینتاشهاو
اتفاقاتیکهبازماندگانبرجام،فردادروینرقم

میزنند،داشتهباشد.
ترامپ بعد از سه هفته، لفاظی و سیاست توئیتری 
خود را مقابل ایران ش��روع کرد و ط��ی کمتر از 
۲۴ساعت، س��ه موضع کاماًل متفاوت از خودش 
ب��روز داد. رئیس جمهور امریکا اول در پاس��خ به 
س��ؤال یک خبرنگار مدعی ش��د در همان حالی 
که دارد صحبت می کند،»ایران در حال کش��تن 
هزاران هزار نفر اس��ت« ولی تأکید کرد که فعاًل 
نمی خواهد درباره رویدادهای ای��ران اظهارنظر 
کند. س��اعاتی بعد در واکنش به یک خبرنگار به 
صراحت گفت ک��ه از اعتراضات در ایران حمایت 
نمی کند و دس��ت آخر هم با فاصله چند دقیقه، 
توئی��ت کرد:»ما به ط��ور کامل از آنه��ا حمایت 

می کنیم.«
ترامپ درباره اغتشاشات ایران توئیت و اظهارنظر 
نکرد و نکرد اما دیروز س��ه موضع متفاوت از خود 
بروز داد که برآیند نقطه اشتراک هر سه آنها این 
بود:»فعاًل نمی خواهم اظهارنظر کنم.«  او ابتدا در 
آستانه نشست ناتو در لندن در پاسخ به سؤال یک 
خبرنگار درباره وقایع ایران گفت:»همین االن که 
صحبت می کنیم ایران احتماالً در حال کش��تن 
هزاران هزار نفر اس��ت.«   ترامپ اغتشاشگران را 
»معترضان « خواند و تأکید کرد:» تعداد بس��یار 
زیادی در ایران کشته می شوند، تنها به این دلیل 

که معترضند. « 
رئیس جمهور امریکا خواهان ورود روزنامه نگاران 
به ایران ش��ده تا به گفته او »ببینند آنجا چه خبر 
اس��ت. « وی افزود :»تنها تعداد کمی نبود که آن 
هم بد است، تعداد زیادی بود که بسیار بد است، 
تعداد بسیار زیاد...  این هولناک است و جهان باید 

نظاره گر باشد.«  
ترامپ با همه اینها گفت که فعالً نمی خواهد درباره 
رویدادهای ایران صحبت کند و البته نگفت که چرا 
نمی خواهد صحب��ت کند:»ترجیح می دهم االن 

درباره این موضوع صحبت نکنم.«
روزه سکوت ترامپ خبرنگاران را حساس کرد تا 
جایی که ساعاتی بعد یک خبرنگار از او پرسید:»آیا 
ایاالت متح��ده از معترض��ان در ای��ران حمایت 
می کند؟« ترامپ در پاس��خ به او کمی ش��فاف تر 
جواب داد و گفت:» من نمی خواه��م در این باره 
اظهارنظر کنم. جوابم نه اس��ت، ولی نمی خواهم 

اظهارنظر کنم.« 
رئیس جمهور امریکا دقایقی بعد سعی کرد موضع 
خودش را در این باره شفاف کند و دست به توئیت 
برد:» ما کاماًل از آنها )معترضان( حمایت می کنیم 
و از هم��ان اول هم حمایت کرده ایم. س��ؤالی که 

پرس��یده ش��د  این بود  که آیا م��ا از آنها حمایت 
می کنیم که من فکر کردم منظورش به لحاظ مالی 
است که ما حمایت نمی کنیم...  من نمی دانم که آیا 
از ما خواسته شده که از آنها حمایت مالی بکنیم.« 
 در حالی که در تهران هیچ تردیدي درباره حمایت 
کاخ سفید از اغتشاشات وجود ندارد، با این حال به 
نظر می رسد موضع گیري هاي دیروز او به تردیدها 

و ابهام ها دامن خواهد زد.
برخي معتقدند شکس��ت پروژه آش��وب پس از 
»برنامه ریزي« و »هزینه زی��اد« امریکا در ایران 
یکي از دالیلي اس��ت که ترامپ سعي مي کند با 
سکوت هم از کنار آن بگذرد و هم مسئولیت این 

آشوب را نپذیرد.
او البت��ه روز ۲1 نوامبر، به فاصل��ه یک هفته بعد 
از وقایع، یک باردر توئیتي  نوش��ت: »ایران آنقدر 
ناپایدار ش��ده که حکومت اینترنت را قطع کرده 
تا مردم بزرگ ای��ران  نتوانند ب��ا یکدیگر ارتباط 

برقرار کنند.«
   برخ��ی ناظران ح��دس می زنند ترام��پ به این 
دلیل طی س��ه هفته اخیر کمتر درب��اره اتفاقات 
ای��ران اظهارنظر ک��رده که رایزنی            ها در آس��تانه 
نشست 1+۴ و ایران در وین درخصوص برجام در 
جریان اس��ت که احتماالً او به نتیجه بخش بودن 
آن امیدوار است. روز دو            ش��نبه همزمان که وزیر 
خارجه عمان برای رایزنی ب��ا مقام های ایرانی به 
تهران سفر کرد، خالد جاراهلل، وزیر مشاور در امور 
خارجه کویت گفت که نشانه             هایی از آرامش درباره 
پرونده هسته ای ایران دیده می شود. خالد الجاراهلل 
توضیح بیشتری در این باره نداده که مقصود او از 
پرونده هسته ای، تنش             ها و اتفاقات اخیر در ماه های 
گذشته در منطقه در نتیجه خروج امریکا از توافق 
هسته ای است یا مسائل دیگر، ولی او به دیپلماسی 
عمان نیز اشاره کرد و گفت: »تالش های عمانی             ها 

در این خصوص نیز قابل تقدیر است.« دیروز هم 
خبرگزاری ژاپنی کیودو به نقل از یک منبع آگاه 
مدعی شده که ایران در خصوص سفر رئیس جمهور 
ایران به ژاپن، پیشنهادی به توکیو ارائه کرده است. 
در حالی که آبه ش��ینزو، نخست وزیر ژاپن خرداد 
ماه گذشته در سفری به تهران تالش کرد که نقش 
میانجی را بین واشنگتن و تهران ایفا کند ، بر اساس 
گزارش بی بی سی یک منبع آگاه به کیودوی ژاپن 
گفته که تهران خواستار آن است که این دیدار در 
آینده نزدیک صورت پذیرد و این در حالی است که 
انتظار می رود توکیو این پیشنهاد را با دقت مورد 

ارزیابی قرار دهد. 
وزیرخارجهایپرگو

برعکس رئیس جمهور امریکا، ظاهراً وزیر خارجه 
او تصمیم گرفته هر روز درباره ایران صحبت کند. 
مایک پمپئو در یک ب��رآورد جدید گفته که یک 
عامل وحدت بخش در اعتراضاتی که در ماه های 
اخیر در لبنان، عراق و در داخل ایران شروع شده 
مخالفت با سیاس��ت های حکومت ایران است. به 
گزارش بی بی س��ی به نقل از خبرگزاری فرانسه 
پمپئو اذعان کرد ک��ه این اعتراض��ات به دالیل 
متنوع بومی انجام می شود اما خشم از ایران را وجه 
مشترک آنها دانست. وزیر خارجه امریکا گفته که 
عادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر عراق مجبور به 
استعفا ش��د » چون مردم خواهان آزادی بودند و 
نیروهای امنیتی دهها و دهها نفر را کشتند. این تا 
حدود زیادی به دلیل نفوذ ایران است.«  او که در 
دانشگاه لوئی ویل کنتاکی صحبت می کرد، افزود: 
» همین موضوع در مورد لبنان و اعتراضات بیروت 
صادق است.«  پمپئو گفت: » آنها خواهان خروج 
حزب اهلل و ایران از کشورش��ان هستند، خواهان 
خروج آنها از سیستم های سیاسی خود به عنوان 

یک نیروی خشن و سرکوبگر هستند.«

ترامپ:فعاًدربارهایراناظهارنظرنميکنم

دروغ و سکو ت!

نتانیاهو: می خواهم نخست وزیر بمانم و دره غور را ملحق کنم
نتانیاه�ودرحضی�ضسیاس�تناش�یاز
فس�ادخود،میخواه�دمانندی�کقهرمان
صحنهسیاس�یرژیمصهیونیس�تیراترک
کن�د.اودیروزیکب�اردیگربابن�یگانتس
ماقاتکردتاش�ایدبتوانددس�تکمبرای
ش�شماهنخس�توزیربماند.نخس�توزیر
رژی�مصهیونیس�تیگفتهک�هاینب�ار»نه
ب�رایاه�دافحزبیی�امنفعتش�خصی«
بلکهتنهاب�رایالح�اقدرهغ�وراردنطی
ش�شم�اهمیخواه�دنخس�توزیربماند.
در حالی که از امروز فقط هفت روز تا ضرب االجل 
قانونی تش��کیل کابینه رژیم صهیونیس��تی باقی 
مان��ده، »بنیامی��ن نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی دیروز یک بار دیگر با بنی گانتس، 
 رئیس ائتالف »آبی و س��فید«، رقی��ب اصلی اش 
دیدار ک��رد. او با وجود برگ��زاری دو دور انتخابات 
موفق به تشکیل کابینه نش��ده و حاال هم خودش 

را با س��ه تهدید همزمان روب��ه رو می بیند؛ تهدید 
انتخابات درون حزبی که می تواند به ریاس��ت وی 
بر حزب »لیکود« و به تب��ع آن حضورش در دفتر 
نخس��ت وزیری پایان دهد، اتهام فس��اد علیه او و 
تهدید انتخابات مجددی ک��ه ثابت خواهد کرد او 
نمی تواند کابینه فراگیر تش��کیل ده��د. نتانیاهو 
چند روز قبل خطاب ب��ه بنی گانتس گفته بود که 
فقط شش ماه نخس��ت وزیری را به او بدهد. او یک 
دستمایه دیگر هم به دست آورده و می گوید تنها 
کسی است که طی شش ماه می تواند دره غور اردن 
را به سرزمین های اشغالی ملحق کند. از زمانی که 
دونالد ترامپ در ایاالت متحده به قدرت رسید، یکی 
از مدعیات صهیونیست    ها در داخل کرانه باختری، 
الحاق بخش    هایی از منطقه موسوم به منطقه »ج« 
به سرزمین های اشغالی 1۹۴۸ بوده است. این در 
حالی است که منطقه غور اردن و شمال بحرالمیت 
به مناطق موس��وم به »ج« افزوده ش��ده اس��ت و 

نتانیاهو مدعی س��یطره و الحاق بخش    هایی است 
که تاکنون مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص 
آن ادعایی نداش��ته اند. به گزارش ایسنا، روزنامه 
عبری زبان » یسرائیل هیوم«، نوشته که یک مسئول 
عالی رتبه در حزب لیکود گفته که نتانیاهو معتقد 
اس��ت می تواند طی ش��ش ماه اقدامات مهمی را 
رهبری کند که از جمله این اقدامات پیشبرد اعمال 
حاکمیت اس��رائیل بر غور اردن اس��ت. این اقدام 
تاریخی و متمایزی است و نخست وزیر می خواهد 
آن را هدایت کند. وی بر این باور است که در حال 
حاضر، وضعیت سیاسی متمایزی وجود دارد و او 
تنها کسی است که می تواند این اوضاع را در مقابل 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا پیش ببرد. این 
مسئول حزب لیکود همچنین گفت: نخست وزیر 
می داند که احتمال به دست آوردن 61 کرسی در 
کنست )پارلمان اسرائیل( پس از سومین انتخابات 
زیاد نیست، بنابراین می خواهد نخست وزیر باشد. 

زئیو الکین، وزیر حفاظت از محیط زیست و شخص 
نزدیک به نتانیاه��و در گفت وگو ب��ا رادیو » کان « 
رژیم صهیونیستی تصریح کرد، الحاق غور اردن به 
اراضی اشغالی یکی از امور اصلی است که نتانیاهو 
برای آن برنامه ریزی می کند. هر ش��خص عاقلی 
به خوبی می دان��د که این اقدام موافقت بی س��ر و 
صدای امریکا را می طلب��د. در حال حاضر، فرصت 
نادری وجود دارد که نباید آن را از دست داد. منابع 
صهیونیس��تی هرچند این ادع��ای نتانیاهو را رد 
نمی کنند ولی می گویند که او در حضیض سیاسی 
با این دستاوردتراشی سعی دارد مانند یک قهرمان 
از صحنه سیاسی خارج ش��ود. این در حالی است 
که در کیفرخواس��تی که روز دوشنبه در خصوص 
پرونده های فساد نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به کنست ارائه ش��د، نام 333 شاهد که قرار است 
علیه وی شهادت دهند، لیست شده که حتی شامل 

دوستان ثروتمند و مشاوران سابق وی     می شدند. 


