
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5989 ش��نبه11م��رداد1399| 11ذیالحج��ه1441|

  گزارش  2

بني گانتس: نگرانم
 اسرائيل به جنگ داخلي کشيده شود 

ادام�ه درگیری     ه�ا در س�رزمین های اش�غالی در پ�ی ب�اال 
گرفت�ن م�وج اعتراضات ب�ه پرونده های فس�اد و سیاس�ت های 
نخس�ت وزیر ای�ن رژی�م از جمل�ه در زمین�ه اقتص�اد و مه�ار 
بیم�اری کرون�ا، ابع�اد بح�ران را در س�رزمین های اش�غالی ب�ه 
ح�دی پیچیده کرده اس�ت که وزی�ر جنگ و رئیس فراکس�یون 
مخالفان نیز درباره ام�کان وقوع جنگ داخلی هش�دار داده اند. 
طرح الح��اق 30 درصدی کرانه باخت��ری، افزایش اختی��ارات نیروهای 
امنیتی به بهان��ه مقابله با وی��روس کرونا و همچنین پرونده های فس��اد 
بنیامین نتانیاهو، شامگاه پنج  ش��نبه بار دیگر انگیزه تجمع صد     ها تن در 
برابر منزل نخس��ت وزیر شد. روزنامه صهیونیس��تی تایمز اسرائیل شمار 
شرکت کنندگان در این تظاهرات را افزون بر هزار نفر اعالم کرد و نوشت که 
این افراد پالکارد     هایی با این مضمون در دست داشتند: »ما اکثریتیم و در 
خیابان      ها هستیم.« در پالکاردی دیگر با اشاره به پرونده های فساد جاری 
علیه نتانیاهو نوشته شده بود: »رشوه، تخلف، نقض اعتماد. « همزمان گروه 
دیگری از تظاهرات کنندگان راست افراطی علیه مخالفان نتانیاهو تجمع 
کرده و شعار دادند. این گروه با پرتاب سنگ به طرف خبرنگاران دوربین یک 
نفر را هم شکستند. گزارش     ها حاکی از آن است که پلیس هشت نفر از آنها 
را دستگیر کرد. چهار     شنبه شب نیز، موافقان و مخالفان نتانیاهو با چماق و 
اسپری فلفل با هم درگیر شده بودند. روز جمعه هم پلیس تظاهرات ضد 
نتانیاهو در مقابل منزل امیر اوحانا، وزیر امنیت داخلی در شهر تل آویو را با 
استفاده از آب پرفشار و بازداشت شماری از معترضان سرکوب کرد. بنابر 
گزارش رسانه های صهیونیستی، دامنه اعتراض     ها فراتر از سرزمین های 
اشغالی رفته و افرادی از ساکنان سرزمین های اشغالی که مقیم امریکا و 

اروپا هستند، هم به خیل معترضان پیوسته اند. 
 سرازیری به سمت جنگ

موج ناآرامی     ها در سرزمین های اشغالی در هفته های گذشته، نگرانی از امکان 
وقوع جنگ داخلی را به دنبال داشته است. بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم 
در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: »خشونتی که شاهد آن هستیم برای من 
نگران کننده است و نشانه ای است که می تواند ما را به سوی جنگ داخلی 
سوق دهد، از همه طرف      ها می خواهم تبلیغات منفی را متوقف کنند، زیرا 
اوضاع خطرناک خواهد شد.«  یائیر الپید، رئیس فراکسیون مخالفان کابینه 
نتانیاهو نیز نظر مشابهی دارد. وی معتقد است: »خشونت و خونریزی      هایی 
که در تل آویو شاهد آن بودیم، دستان نتانیاهو را آلوده می کند. هر کسی 
که علیه تظاهرات کنندگان تبلیغ کند، در مقابل خون دریافت خواهد کرد 
و اسرائیل را به سوی جنگ داخلی خواهد کشاند.« رووین ریولین، رئیس 
رژیم صهیونیستی نیز با شدت گرفتن خشونت     ها در تل آویو، انگشت اتهام را 
به سمت پلیس و اعضای پارلمان نشانه گرفت و با اعالم اینکه بعید نیست که 
یکی از معترضان بتواند نتانیاهو را ترور کند، سرنوشت دموکراسی و خشونت 
روزافزون در این رژیم را مایه ناامیدی و سرخوردگی توصیف کرد.  آویگدور 
لیبرمن، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی تأکید دارد: »باید تمام تالش 
خود را برای جلوگیری از وقوع جنگ داخلی صورت دهیم. اعتراضات حق 

هر انسانی در جامعه دموکرات است.«
  هواداران نتانیاهو شبیه هواداران ترامپ

شبکه المیادین روز جمعه در گزارشی با تشریح شرایط داخلی اراضی اشغالی، 
به این نکته اش��اره کرد که مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی در حالی از 
احتمال بروز جنگ داخلی س��خن می گویند که س��رکوب اعتراضات علیه 
بنیامین نتانیاهو، ابعاد خطرناکی به خود گرفته است و نشانه      هایی از کشیده 
شدن دامنه اعتراضات به سوی جنگ داخلی دیده می شود.  در این گزارش 
آمده است که اعتراضات در سایه موج فزاینده تنش و کشمکش های سیاسی 
و اتهامات متقابل درباره تبلیغات منفی و نفرت پراکنی، ادامه دارد. ضمن اینکه 
پلیس در برابر حمله گروه های افراطی به معترضان به نتانیاهو، بی طرف  مانده 
است که بسیاری از ناظران آن را شبیه باند های طرفدار دونالد ترامپ می دانند. 
اقدامات راستگرایان طرفدار بنیامین نتانیاهو، شبیه رفتار های افراد متعصب 
طرفدار دونالد ترامپ و شبه نظامیان اوست. آنها در افراط گرایی و وحشی گری 
دو روی یک سکه هستند. از طرفی مخالفان نتانیاهو، او را مسئول مستقیم 
بروز این شرایط می دانند، زیرا به تبلیغات مستمر علیه تظاهرکنندگان ادامه 
می دهد.  المیادین خاطرنشان کرد که البته سخن از وقوع جنگ داخلی مسئله 
جدیدی نیست و ناظران پیش از این، درباره س��ناریوی مشابه هشدار داده 
بودند؛ موضوعی که باعث شد رئیس اسرائیل همه طرف      ها را به خویشتنداری 

به منظور دوری جستن از وقوع جنگ داخلی، تشویق کند. 
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  »لعنت« امام جمعه ایاصوفیه به  آتاتورک 
سخنان علی ارباش در اولین مراس��م نماز جمعه در مسجد ایاصوفیه 

درباره آتاتورک، واکنش های فراوانی را در این کشور به دنبال داشت. 
به گزارش اسپوتنیک، ارباش در سخنان خود به طور غیرمستقیم کمال 
آتاتورک را خطاب قرار داد و گفت: »سلطان فاتح، مسجد ایاصوفیه را 
به ترکیه بخشید، به شرط اینکه تا قیام قیامت مسجد بماند و لعنت بر 
کس��ی که این ش��رط را نقض کرد.« کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب 
جمهوریخواه خلق، مرال آک شنر، رهبر حزب نیک و حزب حرکت ملی 
به این سخنان واکنش نشان دادند. پایگاه اینترنتی ستاد ارتش ترکیه 
در حالی که تنها در اعیاد ملی عکس مقبره آتاتورک منتشر می شود، 
اقدام به انتشار عکسی از مقبره وی کرد و به گفته ناظران آگاه انتشار این 

عکس واکنشی به سخنان ارباش است. 
-----------------------------------------------------

 نصب دوربین حرارتی در مرز سوریه و عراق 
 فرماندهی عملیات مشترک روز جمعه گفت که با نصب دوربین های 
حرارتی در مرز سوریه نفوذ تروریست    ها و قاچاق کاال رصد و مانع از ورود 
آنها به کشور خواهد ش��د.  به گزارش ایرنا، تحسین الخفاجی با اعالم 
نصب این دوربین    ها گفت که این اقدام، به دنبال تأکید نخست وزیر به 
پایش تحرکات تروریست    ها و جلوگیری از قاچاق کاال در گذرگاه های 

مرزی و برطرف کردن خأل امنیتی در مرز    ها کمک می کند. 
-----------------------------------------------------

  انصاراهلل تعطیلی حج را محکوم کرد
رهبر انصاراهلل یمن ضمن تبریک عید قربان، اقدام عربس��تان در تعطیلی 
و برگزاری محدود مناس��ک حج س��ال جاری را محکوم کرد.  به گزارش 
المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی گفت: »محدود کردن حج به حضور 
تعداد بسیار محدودی از حجاج یک کشور نقض آشکار آیات قرآن و تعرض 
آشکار به یک ویژگی برجسته حج به عنوان یک فریضه جهانی است، ممانعت 
از شرکت مسلمانان کشورهای اسالمی در حج امسال و محدود کردن آن به 
تعداد مشخصی از یک کشور اقدامی غیرقانونی است. اقدامی که امسال در 
پیش گرفته شده یک جرم بزرگ و جنایتی آشکار علیه یکی از ارکان بزرگ 

اسالم و بیت اهلل الحرام و مشاعر مقدسه و نیز امت اسالمی است.«
-----------------------------------------------------

 احتمال درگیری تل آویو و آنکارا 
هفته گذشته دولت رژیم صهیونیستی با خط لوله انتقال گاز به قبرس 
و یونان و س��پس از راه دریا به اروپا موافقت کرد. این خط لوله در قالب 
پروژه ایست مد، که میادین گاز طبیعی شرق دریای مدیترانه را به اروپا 
وصل می کند، رژیم صهیونیستی را در آس��تانه درگیری با ترکیه قرار 
می دهد.  بنابرگزارش بلوم برگ، ترکیه تأکید دارد که از طریق توافق 
دریایی با لیبی در بخش قابل توجهی از شرق مدیترانه حق استخراج 
گاز و رزمایش های دریایی دارد. از طرفی روابط ترکیه و اسرائیل در حال 
حاضر در پایین     ترین حد خود طی سالیان اخیر است و اختالفاتی که 
درباره حقوق اس��تخراج گاز و خط لوله وجود دارد، می تواند آتش این 

تنش     ها و لفاظی های دو کشور علیه هم را تندتر کند. 

ترامپ دستور داد 12 هزار نیروی امریکایی
 از آلمان خارج شوند 

آغاز واگرایی در روابط آلمان و امریکا 
در پی دس�تور خروج 12 هزار نظام�ی امریکایی از خ�اک آلمان، 
مقامات برلین واکنش های انتقاد آمی�زی به تصمیم دونالد ترامپ 
نش�ان داده و با بیان اینک�ه این اق�دام از توانمن�دی ناتو خواهد 
کاست، گفته اند به دنبال پر کردن جای خالی این نظامیان هستند. 
تصمیم دونال��د ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا برای خ��روج نیروهای 
امریکایی از آلمان، سبب واگرایی بین دو کشور شده است. به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا روز پنج  شنبه 
با حضور در نشست خبری اعالم کرد که واشنگتن در راستای اجرای 
دس��تور دونالد ترامپ تعداد نیرو های خود را در آلمان به ۲۴ هزار نفر 
کاهش می دهد و ۱۲ ه��زار نظامی خود را خارج می کن��د. وزیر دفاع 
امریکا همچنین اعالم ک��رد که مرکز فرمانده��ی نیرو های امریکایی 
در اتحادیه اروپا، از آلمان به بلژیک منتقل می ش��ود. اس��پر در ادامه 
افزود:»پایگاه جنگنده های اف ۱۶ امریکا نیز از آلمان به ایتالیا منتقل 
خواهد ش��د«. خروج نظامیان امریکایی، واکنش مقامات برلین را در 
پی داشته است. نوربرت روتگن، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان 
آلمان در اولین واکنش به این اقدام اعالم کرد که این تصمیم به تضعیف 
سازمان ناتو منجر می شود. به گزارش شبکه راشاتودی، نوربرت روتِگن 
گفت:»فعالیت ارتش امریکا در مقایسه با گذش��ته، به ویژه با توجه به 
مواضع امریکا در قبال روسیه و درگیری های نظامی در خاورمیانه، به 
شکل قابل توجهی در حال کاهش است«. آنه گرت کرامپ کارنباوئر، 
وزیر دفاع آلمان هم در واکنش به کاهش نظامی��ان امریکایی در این 
کشور، ابراز تأسف کرد. کارنباوئر روز جمعه با انتشار بیانیه ای گفت که 
بعد از فصل تابستان، نشست     هایی را با مقامات ایالت     هایی که نظامیان 
امریکایی از آنها خارج شده اند، برگزار خواهد کرد تا این موضوع را که 
نیرو های ارتش ملی آلمان چگونه می توانند به این ایالت     ها کمک کنند، 
مورد بررس��ی قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه وزیر 
دفاع آلمان آمده اس��ت:»در خصوص طرح های تأسف بار امریکا برای 
خارج کردن نیرو های خود، در آغاز نشس��ت پارلمان پس از تابستان، 
من مقامات ایالت های تأثیر پذیرفته از ای��ن تصمیم را دعوت خواهم 
کرد درباره چگونگی حمایت از این مناطق بحث و گفت وگو کنم«. وزیر 
دفاع آلمان تأکید کرد:»ما منافع آلمان و اتحادیه اروپا را در نظر داریم. 
حقیقت این است که زندگی خوب در آلمان و اروپا به طور فزاینده ای 
به این موضوع بستگی دارد که ما چگونه امنیت خود را تضمین کنیم«. 
ش��کاف بین آلمان و امریکا در ماه   های اخیر افزای��ش یافته و عالوه بر 
بحث های نظامی به مس��ائل دیگر نیز تسری پیدا کرده است. نزدیکی 
اروپا به چین تحت رهبری آلمان و تأکید مقام��ات برلین به غیرقابل 
اعتماد بودن واشنگتن، از جمله مصادیقی است که ترامپ را به سمت 

دوری از برلین سوق داده است. 
هرچند مقامات آلمان، تصمیم واش��نگتن را ضرب��ه ای به امنیت اروپا 
می دانند، اما مقامات روسیه بر این باورند که این اقدام به نفع آلمان تمام 
خواهد ش��د. به گزارش خبرگزاری تاس، میخائیل اولیانوف، نماینده 
دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین روز پنج  شنبه در صفحه 
توئیتر خود نوشت:»خروج بخشی از نیروهای نظامی امریکایی، وضعیت 
امنیتی آلمان را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و احتماالً از لحاظ سیاسی، 

این مسئله حتی به منزله پیروزی برای برلین تلقی خواهد شد.«
 دالیل ترامپ برای خروج 

دونالد ترامپ از تصمیم خود برای خارج کردن ۱۱هزار و ۹00 نظامی 
ایاالت متحده از آلمان دفاع کرد و گفت:»چه معنایی دارد که واشنگتن 
از آلمان حفاظت کند«. ترامپ در توئیتی نوشت:»آلمان هر سال برای 
خرید انرژی میلیارد    ها دالر به روسیه پرداخت می کند و ما باید از آنها 
حفاظت کنیم. این کار چه معنایی دارد؟ ما دیگر نمی خواهیم احمق 
فرض شویم. ما تعدادی از نیروهای مان را از آلمان خارج می کنیم، چرا 
که آلمان حتی در پرداخت ۲درصد از تولی��د ناخالص داخلی خود به 
س��ازمان ناتو کوتاهی می کند«. تصمیم ترامپ برای خروج نیرو    ها از 
آلمان پس از آن انجام شد که برلین قرارداد »نورد استریم ۲ « را برای 
انتقال گاز روسیه به آلمان امضا کرد و همین مسئله خشم واشنگتن را 
در پی داشته است. دولت امریکا بر این باور است که این قرارداد، اروپا را 
از نظر انرژی به روسیه وابسته می کند، آن هم زمانی که غرب به دنبال 
تشدید تحریم های مسکو است. ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید، بار    ها 
اروپایی    ها را تهدید کرده در صورتی که هزینه های دفاعی خود در ناتو 
را افزایش ندهند، واشنگتن از این سازمان خارج خواهد شد. به همین 
منظور، کش��ورهای اروپایی به دنبال تشکیل ناتوی اروپایی هستند تا 
از وابس��تگی امنیتی خود به امریکا بکاهند. امریکا به دلیل مشکالت 
اقتصادی که در سال های اخیر گریبانگیر این کشور شده است، تالش 
می کند از میزان تعهدات خارجی خود بکاهد و خواهان تأمین هزینه 
نیروهای امریکایی مستقر در کشورهای دوست و هم پیمانش از جمله 

آلمان است. 

چين با رزمایش هوایی 
به امریکا پيام داد 

در پ�ی تح�رکات نظام�ی امری�کا در نزدیک�ی مرزه�ای چین، 
مقام�ات چین اع�ام کردند ک�ه این کش�ور تمرین�ات هوایی با 
ش�دت زی�اد در دری�ای چی�ن جنوب�ی اج�را ک�رده اس�ت. 
همزمان با افزایش تنش   ها بین چین و امری��کا در ماه های اخیر، پکن 
برای مقابله با اقدامات واشنگتن سطح آمادگی نظامی خود را افزایش 
داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چین روز پنج  شنبه اعالم کرد 
تمرینات هوایی با شدت زیاد در دریای چین جنوبی اجرا کرده است. رن 
گوکیانگ، سخنگوی وزارت دفاع چین اعالم کرد:»ناوگان هوایی چین 
به تازگی تمریناتی شدید و سنگین را با جنگنده های H-6G, H-6 J و 
دیگر جنگنده های خود در دریای چین جنوبی اجرا کرد. وی در نشست 
خبری ماهانه آنالین خود گف��ت: پرواز جنگنده و فرود های ش��بانه، 
حمالت با مسافت طوالنی و حمله به اهداف دریایی از جمله برنامه های 
ما بود؛ ضمن آنکه اهداف مورد نظر نیز حاصل شدند. محل دقیق این 
رزمایش اعالم نشد«. رن گوکیانگ گفت:»امریکا خود را به عنوان یک 
حکم و داور در منطقه می بیند، اما در واقع تنها صلح را برهم می زند. این 
پیامی روشن برای امریکاست که دو ناوهواپیمابر را از این منطقه پرتنش 
عبور داده است. امریکا به طور مرتب با تأکید بر آزادی تردد در دریای 
چین، ناو های خود را به این منطقه اعزام می کند«. دریای چین جنوبی، 
مساحتی شش برابر خاک فرانس��ه دارد و برخی مناطق آن به ویژه در 
نزدیکی سرزمین اصلی چین، محل مناقشه نیست. سخنگوی وزارت 
دفاع، این تمرین را به عنوان راهی برای بهبود س��طح فنی و تاکتیکی 
خلبانان و بهبود ظرفیت جنگی نیرو    ها معرفی کرد. دو کشور در مورد 
مسئله دریای چین جنوبی به شدت مخالف هم هستند؛ به ویژه آنکه در 
اوایل ماه ژوئیه در اقدامی غیرمتعارف، دو ناو هواپیمابر امریکایی وارد 
دریای چین جنوبی شدند. از سوی دیگر، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
امریکا روز پنج  شنبه در سخنانی مدعی شد که علت افزایش بی سابقه 
تهدید های پکن ناشی از زانو زدن امریکا در برابر چین است. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، پمپئو گفت:»این سطح از تهدیدی که ما اکنون 
در آن به سر می بریم و برای امنیت ملی امریکا نیز تهدید به شمار می آید 
ناشی از ضعف و زانو زدن در برابر چین است«. پمپئو همچنین مدعی 
ش��د مقصر بحران مدیریت کرونا در امریکا و تحوالت اخیر این کشور 

چینی   ها هستند. 

رئیس جمهور امریکا طرح تعویق را مطرح کرد

ترامپ  دنبال عقب بردن عقربه انتخابات

رئیس جمهور امریکا    گزارش  یک
کش�اکش  در 
اعتراضات و تقویت بحث    ها درباره کاهش پایگاه 
اجتماعی خود در فاصله 90 روز مانده به انتخابات 
امریکا، پیشنهاد تعویق انتخابات سوم نوامبر را 
مطرح کرد و البته از آن مهم تر اینکه هیچ زمانی 
هم برای برگزاری شدن آن ارائه نکرد: » انتخابات 
را تا زمانی که مردم بتوانند به صورت مناسب، امن 

و سالم رأی بدهند، به تأخیر بیندازید.«
مدت زیادی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا احتمال تقلب در انتخابات سوم نوامبر ۲0۲0 
را مطرح می کند. ترامپ آخرین ب��ار اواخر ژوئن از 
انتخابات پستی در امریکا انتقاد کرده و گفته بود:»در 
تقلب انتخاباتی ۲0۲0 میلیون     ها برگه رأی پستی 
توسط کش��ورهای خارجی و دیگران چاپ خواهد 
شد. این یک رسوایی در زمان ما خواهد بود!« او روز 
پنج  شنبه یک بار دیگر این بحث را مطرح کرد و البته 
این بار برای جلوگیری از چنین تقلبی، خواس��تار 
تعویق در انتخابات ش��د. ترامپ در توئیتر نوشت: 
»ب��ا روش رأی گیری از طریق پس��ت الکترونیکی 
)نه رأی گیری غیابی که خوب است(، سال ۲0۲0 
ش��اهد غیردقیق     ترین و جعلی     تری��ن انتخابات در 
تاریخ خواهد بود.«  او در توئیت خود نوشته است: » 
این انتخابات بیش از همه برای امریکا شرمساری 

به بار خواه��د آورد. انتخابات را ت��ا زمانی که مردم 
بتوانند به صورت مناسب، امن و سالم رأی بدهند، 
به تأخیر بیندازید.«  جدای از اینکه به لحاظ قانونی، 
رئیس جمهور امریکا امکان تعویق انتخابات را دارد یا 
نه، حواله دادن انتخابات به زمانی نامعلوم که »مردم 
بتوانند به صورت مناسب، امن و سالم رأی بدهند « 
بیش از همه چیز بحث برانگیز به نظر می رس��د، به 
خصوص که او پیش از این چند بار از احتمال شورش 
حامیان خود در صورت پیروز نشدنش در انتخابات 
صحبت کرده است. ترامپ اولین بار در اسفند ماه ۹۴ 
در رقابت های انتخابات ۲0۱۶ امریکا تهدید کرده 
بود که اطمینان دارد در رقابت ه��ای درون حزبی 
به حد کافی آرای ایالتی را به دست می آورد تا   نامزد 
نهایی حزب باشد، اما اگر اعضای حزب نامزدی را از 
وی دریغ کنند، امریکا شاهد ناآرامی خواهد بود. او 
آخرین بار ، اواخر خرداد امسال تهدید کرد که اگر در 
انتخابات ریاست جمهوری سال جاری بازنده شود، 

تمام امریکا تبدیل به »مینیاپولیس « می شود. 
 تعویق برای عقب ماندگی 10 درصدی؟!

پیش��نهاد ترامپ برای تعویق انتخاب��ات در حالی 
که فق��ط ۹0 روز تا س��وم نوامبر مان��ده در حالی 
است که آخرین نظرسنجی    ها که هفته قبل انجام 
ش��ده، نش��ان می دهد »جو بایدن«، نامزد حزب 
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری دست کم 

با اختالف ۱0درصدی از او پیش افتاده اس��ت. در 
یک نظرسنجی که سی بی اس آن را انجام داده ۵۱ 
درصد از ش��رکت کنندگان از بایدن و ۴۱ درصد از 
ترامپ حمایت کرده اند. ب��ه این ترتیب، این فرض 
که ترامپ برای جبران عقب ماندگی، بحث تعویق 
انتخابات را پیش کشیده، مطرح است. البته ترامپ 
روز پنج  شنبه بالفاصله بعد از توئیت تعویق، کمی 
موضع خود را تعدیل کرد و نوشت که اگر قرار است 
انتخابات در زمان خود برگزار هم شود، باید نتیجه 
انتخابات را شب انتخابات بدانیم، نه روزها، ماه     ها یا 

حتی سال     ها بعد. 
 او همچنی��ن عصر پنج  ش��نبه در نشس��ت خبری 
روزانه خود که درباره شیوع کرونا در امریکا برگزار 
می ش��ود، در پاس��خ به س��ؤالی درباره درخواست 
تعویق انتخاب��ات گفت:» م��ن می خواهم به مردم 
توضیح دهم، اما نیازی به توضیح آنها نیست. شما در 
مقاله های متعدد روزنامه     ها درباره فاجعه پستی در 
نیویورک می بینید. دهها هزار برگه رأی در انتخابات 
مقدماتی برداشته شد. چه اتفاقی در نوامبر خواهد 
افتاد؟«رئیس جمهور امریکا ادامه داد: »این یادداشت 
را واشنگتن پست منتشر کرد. اگر می توانید به آن 
اعتماد کنید. تمام صفحات واش��نگتن پست خبر 
جعلی اس��ت اما این موارد جعلی نیستند و درست 
است.«  این در حالی است که در حال حاضر شش 

ایالت برای برگزاری » کاماًل پس��تی « انتخابات ماه 
نوامبر برنامه ریزی کرده اند - کالیفرنیا، یوتا، هاوایی، 
اورگان و واش��نگتن - و ایاالت دیگری نیز ممکن 
است به این جمع اضافه شوند. بس��یاری از ایاالت 
امریکا می خواهند به خاطر دلواپس��ی های موجود 
بابت تأثیر همه گی��ری ویروس کرونا بر س��المت 
عمومی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ماه 
نوامبر را از طریق پست آسان تر کنند. حدود نیمی 
از ای��االت امریکا به همه رأی دهندگان ثبت ش��ده 
اجازه می دهند که در صورت تمایل از طریق پست 
در انتخابات شرکت کنند ولی ترامپ گفته که این 
خطر وجود دارد، »چندین هزار نفر در اتاق نشیمن 
این و آن می نشینند و تا دل تان بخواهد برگه رأی 

امضا می کنند.«
 زمینه قانونی؟!

پیشنهاد ترامپ برای تعویق انتخابات، با واکنش های 
جدی در در داخل روبه رو شده است. مایک پمپئو، 
وزیر خارجه امریکا در جریان جلسه کنگره مجبور 
شده که در قبال موضع ترامپ، موضعی محتاطانه 
در پیش بگیرد:» من نمی خواهم وارد یک قضاوت 
حقوقی ش��وم. در نهایت، وزارت دادگستری است 
که درباره این مس��ئله به تعیی��ن تکلیف حقوقی 
می پردازد. « سناتور میچ مک کانل، رهبر اکثریت 
جمهوریخواه مجلس سنا و کوین مک کارتی، رهبر 
اقلیت جمهوریخواه مجلس نماین��دگان از جمله 
افرادی هس��تند که با تعویق انتخاب��ات مخالفت 
کرده اند. مک کانل در ی��ک مصاحبه گفت:  »هیچ 
وقت در تاریخ این کش��ور، چه در زمان جنگ، چه 
رکود اقتصادی یا جنگ داخلی، ما مجبور به تعویق 
یک انتخابات فدرال نش��ده ایم. امسال هم بار دیگر 
راهی پیدا می کنیم که س��وم نوامبر رأی دهیم.« 
س��ناتور جمهوریخواه، لیندسی گراهام هم تعویق 
انتخابات را فکر مناس��بی ندانست. بر اساس قانون 
اساسی امریکا، این کنگره امریکا است که می تواند 
درباره تعویق تاریخ انتخابات تصمیم بگیرد. نانسی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا در توئیتی 
این موضوع را به ترامپ خاطرنش��ان کرد و نوشت: 
»بند ۲ بخش اول قانون اساسی امریکا صراحت دارد: 
کنگره می تواند زمان انتخاب��ات الکتور    ها و زمانی 
که آنها می توانند رأی بدهند را تعیین کند.« »الن 
وینتراب«، یکی از اعضای کمیسیون فدرال انتخابات 
امریکا ک��ه یک نهاد نظارتی ب��رای ضمانت اجرای 
قوانین انتخاباتی است مسئله ای مشابه را به ترامپ 
گوشزد کرد. او نوشت: »نه آقای رئیس جمهور. نه. 
ش��ما اختیار تغییر ]زمان[ انتخابات را ندارید. این 
کار نباید هم انجام شود. «وی اضافه کرد: »ایالت     ها 
و نهادهای محلی از شما و کنگره بودجه می خواهند 
تا بتوانند انتخابات را همان طور که همه امریکایی     ها 
می خواهند به صورت ایمن و سالم برگزار کنند. چرا 

در این خصوص کاری نمی کنید؟«

وزیر امور خارجه امریکا در جلسه ای در مجلس 
سنای این کشور به شکست سیاست دولت این 
کشور در تغییر رفتار ایران اذعان کرد و همچنین 
با صدور بیانیه ای از گس�ترده تر شدن فهرست 
فلزاتی که فروش آنها به ایران مش�مول تحریم 
امریکا می ش�ود، خبر داد. از سوی دیگر گزارش 
خبرگزاری انگلیس�ی رویترز نشان می دهد که 
به رغم جار و جنجال   ه�ا درباره کانال به اصطاح 
بشردوستانه دولت س�وئیس برای انتقال دارو و 
غذا به ایران، به واس�طه عدم اج�ازه انتقال پول 
ایران از اقم�ار ش�رق دور امری�کا )کره جنوبی 
و ژاپن( ای�ن کان�ال کارایی چندانی ن�دارد و به 
دستاویزی برای پوشاندن انگیزه ایران ستیزانه 
واش�نگتن و متحدان�ش تبدیل ش�ده اس�ت. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا روز پنج  ش��نبه در 
نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنا در جواب 
»لیندسی گراهام«، نماینده جمهوریخواه مجلس سنا 
گفت: »تحریم    ها به وضوح اثر داشته اند. آنها قابلیت 
رژیم برای کمک به حزب اهلل و ش��به نظامیان شیعه 
در عراق را از بین بردند، ولی مشخصاً به هدف نهایی 
خود که تغییر رفتار رژیم ایران بوده دست نیافته اند.« 
وی با بیان اینکه وزارت خارجه امریکا »با تمام قوا« 
کارزار فشار حداکثری را اجرا کرده، گفت که امریکا 
توانسته ۹0 درصد از درآمدهای نفتی ایران را کاهش 
دهد.  در بخش دیگری از این نشست تد کروز، سناتور 
جمهوریخواه و از ایران ستیزان معروف سنا گفت: من 
فکر می کنم فشار بر ایران باید حداکثری باشد. وقتی 
آنها شعار مرگ بر امریکا یا اسرائیل می گویند، دقیقاً 
منظورشان همین است.  کروز ادامه داد: تحت توافق 
هسته ای ایران در دوره اوباما و قطعنامه شورای امنیت 
سازمان ملل متحد، ایاالت متحده این حق را دارد که 
از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم    ها در صورت 
نقض این توافق از سوی ایران ایران استفاده کند.  کروز 
با تأکید بر این ادعا که »ما این اختیار را داریم حتی اگر 
از توافق خارج شده باشیم«، اضافه کرد: ایران اکنون به 
طور روشن، باز و آشکارا این توافق را به استهزا گرفته 
است. آنها قصد ندارند این توافق را اجرا کنند، آنها از 

آن سرپیچی کرده اند و به ما هم گفته اند. 
وی از وزیر خارجه امریکا این پرسش را مطرح کرد 
که آیا امریکا به دنبال بازگرداندن نه فقط تحریم های 
امریکا بلکه تمام تحریم    هایی که به موجب این توافق 
لغو شده، خواهد بود که پمپئو در پاسخ مدعی شد: 

همانطور که گفته ام امری��کا تحت قطعنامه ۲۲3۱ 
شورای امنیت سازمان ملل متحد این اختیار را دارد 
که از مکانیسم ماشه استفاده کند. ما نمی خواهیم 
اجازه دهیم که ممنوعیت تس��لیحاتی ایران در ۲۷ 
مهرماه امسال به پایان برسد.  وزیر امور خارجه امریکا 
ادامه داد: ما یک قطعنامه به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد ارائه دادیم و امیدواریم که مورد موافقت 
پنج عضو دائم شورا قرار گیرد. اگر این اتفاق نیفتد، 
هر اقدام دیگری را که برای تمدید این ممنوعیت نیاز 
باشد، اتخاذ خواهیم کرد. ما این اختیار را داریم که 
مکانیسم ماشه را به اجرا درآوریم تا از امریکا محافظت 
و دفاع کنیم.  پمپئو گفت ایاالت متحده امریکا »در 
آینده نزدیک « قطعنامه ای را برای تمدید تحریم های 

تسلیحاتی معرفی خواهد کرد. 
پمپئو بعد از ابراز امیدواری از تصویب این قطعنامه 
گفت: »در صورتی که چنین نشود ما اقدامات الزم 
را انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که این 

تحریم های تسلیحاتی منقضی نمی شوند..«
وزیر خارجه امریکا تأکید کرد: »ما توانایی استفاده 
از بند بازگش��ت خودکار تحریم    ها )ساز و کار حل و 
فصل اختالفات در برجام( را داریم و از آن به طریقی 

استفاده خواهیم کرد که از امریکا محافظت کند
 گسترش تحریم فلزات 

پمپئو همچنین بامداد جمع��ه در بیانیه ای که در 
تارنمای رسمی وزارت خارجه منتشر شد، اعالم کرد 

که واشنگتن دامنه تحریم    ها علیه فلزات ایران را که 
هدف آن مقابله با برنامه هسته ای، نظامی و موشکی 
تهران است، به ۲۲ فلز گسترش داده است.  پمپئو 
ضمن تهدید کسانی که به تجارت این ۲۲ فلز با تهران 
اقدام کنند، افزود: فشار ما تا زمانی که ایران مانند یک 

کشور عادی رفتار کند، ادامه می یابد. 
وزیر امور خارجه امریکا همچنین در این بیانیه گفت 
که براساس اختیاراتی که قانون این کشور به او داده، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را همچنان به عنوان 

کنترل کننده بخش عمران ایران می شناسد. 
وی در بخش دیگری از س��خنان به نوعی به نقش 
مستقیم در ترور س��ردار س��لیمانی اعتراف کرد و 
در پاسخ به س��ؤال جیم ریش، رئیس کمیته روابط 
خارجی س��نا مبنی بر اینکه آیا با کش��تن س��ردار 
س��لیمانی پیام روش��نی به همه کش��ورهای روی 
زمین دادید که در صورت هدف قرار دادن نیروهای 
امریکایی در مناطق جنگی چه اتفاقی خواهد افتاد، 

گفت: بله، این کار را کردم. 
 نقش کره و ژاپ�ن در جان باخت�ن بیماران 

ایرانی
گزارش��ی از خبرگزاری رویترز روش��ن می کند که 
به رغم ادعای معاف بودن معامالت دارو و مواد غذایی 
از تحریم های امریکا، بانک   ها و دولت های خارجی به 
خاطر نگرانی از نقض احتمالی تحریم های پیچیده 
ایاالت متحده نس��بت به نقل و انتقال پول ایران یا 

معامله با این کشور بی عالقه هستند و مشخصاً سئول 
و توکیو که حجم قابل توجهی از پول ایران را با اشاره 
واشنگتن بلوکه کرده و مانع وارادت دارو و غذا به ایران 
هستند و مشخصاً در کشتار بیماران ایرانی نیازمند 

داروهای حساس همدست واشنگتن شده اند.
بر اساس گزارش رویترز، به رغم راه اندازی یک کانال 
مالی به وسیله سوئیس برای تسهیل مبادالت دارو و 
غذا، موسوم به توافق تجارت بشردوستانه سوئیس 
)SHTA( ، بانک مرکزی ایران ب��رای انتقال ذخایر 
ارزی این کش��ور از بانک های خارجی به بانک های 
طرف توافق این کانال مالی دچار مش��کل اس��ت.  
بخش عمده ای از این پول در بانک های کشور   هایی 
مانند ژاپن و کره جنوبی است که خریداران نفت خام 
ایران بوده اند.  خبرگزاری رویترز همچنین خودداری 
ش��رکت های حمل و نقل دریایی و بیمه گذاران از 
انجام مبادالت مربوط به ایران ب��ه خاطر نگرانی از 
تحریم های امریکا را از دیگر مش��کالت جمهوری 

اسالمی برای واردات غذا و دارو عنوان کرده است. 
دولت س��وئیس دو   ش��نبه اعالم کرد یک ش��رکت 
داروسازی این کش��ور اولین مبادله بشردوستانه با 
ایران را از طریق کانال مالی این کش��ور انجام داده 
اس��ت.  دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس به 
رویترز گفت: » برای مبادله مداوم کاال و خدمات از 
طریق کانال مالی این کشور به انتقال مستمر منابع 

مالی ایران از بانک های خارجی نیاز است.« 
تاکنون فقط بانک سوئیس��ی بی س��ی پی با انجام 

مبادالت این کانال مالی موافقت کرده است. 
با این حال، به نوشته گزارش رویترز، مقام های ژاپن 
و کره جنوبی از انتقال پول های ایران به کانال مالی 
س��وئیس بدون مجوز مش��خص امریکا خودداری 
کرده اند.  یک مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی با 
این تأیید این موضوع، به خبرگزاری رویترز گفت:  بر 
اساس تحریم های فعلی ایاالت متحده بازگرداندن 

پول به صورت نقد امکان پذیر نیست. 
به گفته این مقام کره جنوبی،  مقام های امریکایی به 
انتقال پول ایران از طریق کانال مالی سوئیس پاسخ 
مثبتی نداده اند و وزارت ام��ور خارجه ژاپن از اظهار 
نظر در این ب��اره خودداری کرده ان��د.  این در حالی 
است که یک سخنگوی وزارت خزانه داری امریکا در 
پاسخ به سؤال رویترز مدعی شده است که  » امریکا 
به انتقال کاال و خدمات بشردوستانه به مردم ایران 

متعهد است.«

ضمن گسترش دادن تحریم های فلزات ، غذا و دارو

پمپئو: تحريم ها رفتار ايران را تغيير نداده است


