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  گزارش  2

 سفارت امریکا 
رزمایش نظامی برگزار می کند!

 نزدیک به چهار ماه از آزمایش موش�کی امریکا در داخل سفارت 
خود در بغداد می گذرد. در پی حمالت اخیر به مراکز دیپلماتیک و 
هشدارهای گروه های مقاومت، به قدری سفارت برای امریکایی    ها 
ناامن شده که از امروز، رزمایشی را در داخل سفارت شروع می کنند. 
س��فارت امریکا در بغداد طی بیانیه ای خطاب به ساکنان منطقه سبز، 
اعالم کرد که طی دو روز آینده دست به اقدام     های امنیتی خواهد زد. در 
این بیانیه ضمن عذرخواهی درباره هرگونه آزار و مشکل احتمالی آمده 
اس��ت: »طی این آزمایش، صدای آژیرهای خطر و سایر سر و صداهای 
مربوط به این آزمایش ها، به گوش ساکنان مناطق اطراف این سفارتخانه 

خواهد رسید.«
ماجراجویی های امریکا در خاک عراق در حالی ادامه دارد که بنابر اعالم 
منابع دیپلماتیک، امریکا از قطعی بودن بستن سفارتش در بغداد خبر داده 
است. این منابع، به شبکه خبری المیادین اعالم کردند که طرف امریکایی 
به هم پیمانانش در این زمینه اطالع داده است و قرار است پیش از اعالم 
بستن سفارتخانه، طرف امریکایی بار دیگر این مس��ئله را مورد ارزیابی 

مجدد قرار دهد. 
پیش تر، گزارش     های��ی درباره اینکه ترامپ ع��راق را تهدید کرده که اگر 
حمالت به اهداف امریکایی ادامه داش��ته باشد، عراق را هدف حمله قرار 
خواهد داد، منتشر شده بود. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا در تماس 
با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق این خبر را تکذیب و تأکید کرد که 
در تماس با برهم صالح، رئیس جمهور عراق، تنها این مسئله را مطرح کرده 

که امریکا در صورت ادامه حمالت مجبور به تعطیلی سفارت می شود. 
  نمی گذاریم عراق مستعمره شود

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در عین حال که خواستار تحقیق 
درباره حمالت به سفارتخانه    ها و مراکز دیپلماتیک شده، در توئیتی نوشت: 
»هرگز اجازه نمی دهیم عراق که یک کشور قوی دارای حاکمیت است، 

مستعمره خارجی     ها چه شرقی و چه غربی شود.«
ابوآالء الوالئی، دبیرکل گروه مقاومت کتائب سیدالشهدای عراق نیز روز 
یک     شنبه در توئیتر نوش��ت: »فریاد امریکایی     ها ما را خوشحال می کند. 
هرچه قدر این فریاد    ها بلندتر باشد، قطعاً درد آنها بیشتر بوده است. پس 
در صورتی که گروه های مقاومت که حمالت خ��ود را آزمایش کرده اند، 
تالش کامل خود را روی هدف قراردادن پایگاه های آنها قرار دهند، حال 

آنها چگونه خواهد بود؟«
الوالئی همچنین نوشت: »اگر نیروهای مقاومت به خروج امریکا از عراق 
و اجرای مصوبه پارلمان عراق اعتماد داشتند منتظر می ماندند اما از قاتل 
شهدا انتظار وفای به عهد وجود ندارد و سرزمین ]عراق[ تنها با قطع پاهای 

اشغالگران پاک خواهد شد. «

15

  » باید برود« غرب؛ این بار درباره لوکاشنکو
چند سالی غربی      های بی آبرو روی کلیدواژه »اسد باید برود« کلید  کرده 
بودند که رؤیای شان تعبیر نشد، حاال رئیس جمهور فرانسه گفته است 

لوکاشنکو باید کناره گیری کند. 
به گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در گفت وگو با 
»لودیمانش« و چند روز پس از آنکه اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن 
الکساندرلوکاشنکو به عنوان رئیس جمهور بالروس امتناع کرد، گفت: 
»مشخص اس��ت که او باید برود. این یک بحران قدرت است، قدرتی 
خودکامه و مستبد که نمی تواند منطق دموکراسی را بپذیرد و به دنبال 

توسل به زور است. مشخص است که لوکاشنکو باید برود.« 
وی با بیان اینکه از شجاعت معترضان در بالروس تحت تأثیر قرار گرفته 
است، افزود: » زنان به ویژه در اعتراضات روز        شنبه قابل احترام هستند.« 
 این خبر در حالی منتشر شد که والدیمیر ماکه ئی، وزیر خارجه بالروس 
کشورهای غربی را به تالش برای ایجاد آنارشی و آشوب در این کشور 
متهم کرده است. وی در بیانیه ای ویدئویی برای مجمع عمومی سازمان 
ملل گفت: »ما شاهد تالش       هایی برای بی ثبات کردن اوضاع در بالروس 
هستیم. مداخله در امور داخلی کشور، تحریم       ها و سایر محدودیت       ها در 

کشور تأثیر عکس دارد و برای همه مضر است.« 

  عمران خان: صلح را نمی توان به افغانستان تحمیل کرد
نخست وزیر پاکستان گفت: »صلح و ثبات سیاس��ی را با توسل به زور 

نمی توان از خارج به افغانستان تحمیل کرد.« 
عمران خان افزود: تنها مذاکرات به رهبری افغانستان و با مشارکت 
آنها که در آن تمام ذی نفعان دخیل باشند، می تواند صلح دائم و پایدار 
را به این کشور وارد کند. به گفته خان، مذاکرات دولت افغانستان 
و مقامات طالبان در قطر و دوحه در راستای برقراری صلح و امنیت 
می تواند به چند دهه جنگ در این کش��ور پایان دهد.  نخست وزیر 
پاکس��تان تصری��ح کرد: طی این س��ال      ها پاکس��تان مس��ئولیت 
 بیش از 4 میلیون مهاج��ر این کش��ور را پذیرفته و پذی��رای آنها 
بوده است.  برخی کارشناسان معتقدند که پاکستانی ها نگاه چندان 
مثبتی به مذاکرات طالبان و دولت در دوحه ندارند و آن را پروژه ای 
ترامپی ارزیابی می کنند که ممکن است با رفتن از کاخ سفید اوضاع 

افغانستان را بدتر از قبل کند. 

  تداوم اعتراضات مصری       ها علیه سیسی
مصری       ها روز یک شنبه برای هفتمین روز متوالی علیه نظام سیسی 
به خیابان       ها آمدند. همزمان نیز مصریان مقیم خارج تظاهراتی در 

همبستگی با معترضان در داخل برگزار کردند. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از روزنامه عربی ۲۱، ب��رای هفتمین روز 
متوالی اعتراضات جدیدی در اس��تان های الجیزه، المنیا و اسوان 

برگزار شد. 
همچنین مصری ه��ای مخالف در خارج از کش��ور تظاهراتی را در 
همبس��تگی با معترضان داخل برگزار کرده و خواه��ان برکناری 
عبدالفتاح سیس��ی، رئیس جمهور مصر ش��دند. برای دومین روز 
متوالی مصری های مقیم فرانس��ه تظاهراتی را در مقابل برج ایفل 

برای حمایت از جنبش انقالبی مصر برگزار کردند. 
      شنبه در ش��هر میالن ایتالیا، آمستردام هلند و س��یدنی استرالیا 

اعتراضاتی در محکومیت وضعیت مصری       ها برگزار شد. 

  هشدار کره شمالی درباره تنش های دریایی
پیونگ یانگ اعالم کرد در حال جس��ت وجو برای پیدا کردن جسد 
یک مقام کره جنوبی است که به دست نیروهای کره شمالی کشته 
شده اما هش��دار داد که عملیات دریایی کره جنوبی در این منطقه 

تهدید افزایش تنش       ها را به همراه دارد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری رویت��رز، کیم جونگ اون، 
رهبر کره ش��مالی روز جمعه در اقدامی نادر به خاط��ر تیراندازی 
مرگبار ب��ه این مقام ش��یالت کره جنوبی در آب های کره ش��مالی 

عذرخواهی کرد. 
سئول سپس از پیونگ یانگ خواست بیشتر درباره این تیراندازی مرگبار 
تحقیق کند و پیشنهاد داد که دو کره می توانند تحقیقات مشترکی را 
در این خصوص انجام دهند. ارتش کره جنوبی سربازان کره شمالی را به 
کشتن این مرد، انداختن جسدش در مواد اشتعال زا و آتش زدن آن در 
نزدیکی مرز دریایی دو کره متهم کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی 
موس��وم به KCNA امروز گزارش داد، مقامات کره ش��مالی در حال 
بررس��ی راه های تحویل جس��د این مرد به کره جنوبی در صورت پیدا 

شدن آن هستند.

  سناریو لیبی سازی 
سعودی- امریکایی در لبنان

پ�روژه امریکای�ی- س�عودی ب�ی دول�ت نگ�ه داش�تن لبنان، 
روی دیگ�رش نگه داش�تن ای�ن ملت در م�رز جن�گ داخلی و 
فضا دادن به تروریست هاس�ت. ارتش لبنان روز یک    ش�نبه در 
بیانیه ای از حمله عناصر تروریس�تی به یکی از مراکز ارتش این 
کش�ور واقع در غ�رب لبنان و ج�ان باختن دو نظام�ی خبر داد. 
در گیر و دار التهابات سیاسی و اقتصادی لبنان و در حالی که روز      شنبه 
مصطفی ادیب، نخست وزیر مکلف از تشکیل کابینه انصراف داد ، حدود 
ساعت یک نیمه شب یک شنبه، عناصر تروریستی سوار بر خودرو  به 
سمت نیروهای ارتش مستقر در مرکز محله عرمان-المنیه تیراندازی 

کردند. نیروهای ارتش نیز متقاباًل به سمت آنها تیر گشودند. 
 به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، ارتش در بیانی��ه ای اعالم کرد: در 
جریان این حمله،  دو نظامی لبنانی و یک عنصر تروریس��تی کش��ته 
شدند. طبق تحقیقات ارتش، مشخص شد تروریست کشته شده عمر 
بریص نام دارد. او سوار بر موتور سعی داشته با نارنجک و کمربندهای 
انفجاری وارد مرکز ارتش ش��ود که نیروهای لبنانی با او مقابله کردند 
و او را کش��تند و در ادامه دیگر تروریست     ها پا به فرار گذاشتند. منابع 
خبری شامگاه      شنبه نیز از درگیری پلیس لبنان با گروهک تروریستی 
»خالد التالوی« وابس��ته به گروهک تروریستی داعش در شمال این 

کشور خبر دادند. 
ارتش لبن��ان ای��ن گروهک مس��لح را در منطق��ه جبلی��ه در وادی 
 )دره( خال��د در ش��مال این کش��ور محاصره ک��رده و ب��ا آن درگیر 
شده اس��ت. چند روز پیش ارتش لبنان اعالم کرد در یکی از مزارع به 
نام سهل دنحی واقع در حد فاصل الضنیه و زغرتا در شمال این کشور، 
با سه عنصر تروریس��تی تحت تعقیب درگیر شده اس��ت.  در چنین 
ش��رایطی »عبدالباری عطوان « تحلیلگر سرش��ناس عرب و سردبیر 
روزنامه رأی الیوم در گزارش��ی ب��ه وضعیت لبنان پس از اس��تعفای 
مصطفی ادیب  از مأموریت تش��کیل کابینه نوشت: »امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه ثابت کرد که تا چه اندازه ساده لوحانه عمل کرده 
و از ماهیت صحنه سیاس��ی لبنان و واقعیت بحران های آن بی اطالع 

است. 
این تحلیلگر عرب درعین حال درباره تفاوت منافع فرانسه و امریکا در 
لبنان نوشت قصد دارد حداقل سطح ثبات را در لبنان برای تثبیت نفوذ 
خود حفظ کند، اما امریکا به عکس آن از خالل هرگونه توطئه چینی و 
تشدید درگیری های فرقه ای و افزایش مشکالت معیشتی و اقتصادی 
ملت لبنان و رساندن آنها به مرحله گرسنگی تالش می کند لبنانی     ها را 
تسلیم و سپس حزب اهلل را خلع سالح کند. عطوان با بیان اینکه نتیجه 
اجرای سیاست     ها و استراتژی امریکا در لبنان دوگانه جنگ و کشتار 
داخلی یا تسلیم شدن کامل در برابر پروژه های امریکاست افزود: لبنان 
اکنون در مرحله ای قرار گرفته اس��ت که سناریو های عراق و سوریه و 
لیبی و شاید یمن می تواند در آن اجرا شود؛ نان در برابر خلع سالح. در 
غیر این صورت گرسنگی و انفجار و کشتار و بمب گذاری در خودرو     ها 
و سرازیر شدن تجهیزات جنگی و ایجاد فرقه های متخاصم در انتظار 

این کشور خواهد بود. 
  رفتن سعودی- امریکایی ادیب

 مصطفی ادیب  که در دهم شهریور مأمور به تشکیل کابینه جدید لبنان 
شده بود      شنبه انصراف خود را از این موضوع اعالم کرد و عقب کشید. 
وبگاه خبری تحلیلی »النش��ره « لبنان عدم موفقیت نشس��ت اخیر 
ادیب با »علی حسن الخلیل « )از جنبش امل( و »حاج حسین خلیل« 
)حزب اهلل( نوشت: دوگانه شیعی، همچنان شاهد مخالفت سرسختانه 
مصطفی ادیب در انتخاب یک وزیر ش��یعه به عن��وان وزیر دارایی از 
میان لیست ۱0 نفره ارائه شده از جانب حزب اهلل و امل بودند و ادیب از 

پذیرفتن این لیست امتناع کرد. 
بر اساس این گزارش، نخست وزیران س��ابق یعنی »فواد السنیوره«، 
»نجیب میقاتی« و »تمام س��الم « همان کسانی هستند که در پشت 
پرده به هم خوردن تشکیل کابینه و اعمال فشار بر ادیب برای ندادن 

امتیاز قرار دارند. 
این وبگاه لبنانی ادامه داد، تالش برای شکست طرح فرانسه برای لبنان 
از روز دهم ارائه این طرح و با اعمال تحریم های امریکا بر دو وزیر سابق 
یعنی علی حسن خلیل وابسته به امل و »یوسف فینانوس « وابسته به 

جریان »المرده « )از متحدان مقاومت( آشکار شد. 
همچنین عربس��تان س��عودی یک روز پس از اعالم طرح »سعد 
الحریری« نخس��ت وزیر س��ابق، برای جلوگیری از تشکیل دولت 
لبنان وارد عمل شد زیرا از نظر ریاض تشکیل یک دولت با حضور 
حزب اهلل مجاز نیس��ت. س��خنرانی »س��لمان بن عبدالعزیز « شاه 
سعودی در سازمان ملل نیز هشداری واضح برای الحریری، ادیب و 
نخست وزیران سابق لبنان بود مبنی بر اینکه تشکیل دولت با این 

شروط ممنوع است. 
در همین ارتباط، تحلیلگر و س��ردبیر روزنامه البناء لبنان فاش کرد 
که عربستان س��عودی از طریق واسطه     هایی به س��عد الحریری پیام 
تهدیدآمیزی فرس��تاده و گفته اس��ت اگر به ادیب در تشکیل کابینه 

کمک کند، از قدرت حذف خواهد شد. 

در پی نقض آتش بس از سوی نیروهای ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان، بار دیگر تنش    ها در منطقه 
قره باغ از سرگرفته شده اس�ت و در درگیری های 
دیروز تعدادی از نیروهای دو طرف کش�ته شدند. 
باکو با بیان اینکه چندین روستای مرزی را به کنترل 
خ�ود درآورده، هش�دار داده که تم�ام تجهیزات 
نظامی ارمنس�تان را نابود خواهد کرد، ایروان هم 
وضعیت جنگی و بسیج عمومی اعالم کرده است. 
روس�یه و فرانس�ه خواستار خویش�تنداری بین 
دو کش�ور ش�ده اند و ترکیه حمایت قاطع نظامی 
خ�ود را از آذربایجان اع�الم کرده اس�ت. دیروز 
گزارش هایی از انتق�ال معارض�ان تحت حمایت 
ترکی�ه ب�ه جمه�وری آذربایجان منتش�ر ش�د. 
به رغم آتش بس شکننده در مناطق مرزی جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان از صبح دیروز باز هم نیروهای 
نظامی دو کشور با یکدیگر درگیر شده اند. سخنگوی 
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در همین رابطه گفت، 
نیرو های مسلح ارمنستان به روی منازل در امتداد خط 
مرزی در منطقه » ناگورنو قره باغ « آتش گشوده اند و در 
بین جمعیت غیرنظامی تلفاتی وجود داشته است. به 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این سخنگو اظهار کرد: 
صبح یک    شنبه نیرو های مسلح ارمنستان که تحریکات 
گسترده انجام داده بودند، به گلوله  باران شدید مواضع 
ارتش جمه��وری آذربایجان در امت��داد خط مقدم و 

منازل ما در ناحیه خط مقدم پرداختند. بنا بر گفته این 
سخنگو، »دست کم شش خانه مورد حمله قرار گرفته 
و افرادی از میان مردم محلی کشته و زخمی شده اند.« 
وی افزود: » زیرساخت های غیرنظامیان به طور جدی 
آسیب دید  و  اطالعات درباره تلفات و زخمی     ها در بین 
جمعیت غیرنظامی و ارتش، در حال تأیید است.« این 
مقام آذربایجانی اف��زود: » واحد های ارتش جمهوری 
آذربایجان مس��تقر در نزدیکی خط تماس نیرو    ها با 
استفاده از سامانه های موشکی و توپخانه ها ، جنگنده و 
ماشین های زره پوش در راستای جلوگیری از حمالت 
نیروهای ارمنستان در مسیر » ترتر – آقدام« و »فضولی 
– جبرایل«  اقدام می کنند.« همچنین رسانه     ها به نقل 
از مقام های جمهوری آذربایجان خب��ر دادند که این 
کشور در درگیری     ها با ارمنستان بر شش روستای تحت 

کنترل این کشور مسلط شده است. 
در مقابل، ارمنستان هم آذربایجان را به نقض آتش بس 
متهم کرده و گفته است که آذربایجان حمالتی هوایی 
و توپخانه ای انجام داده اس��ت و نیرو ه��ای ارمنی در 
پاسخ دو هلی کوپتر و سه پهپاد آذربایجان را سرنگون 
کرده اند. به گزارش خبرگزاری تاس، نیکول پاشینیان، 
نخست وزیر ارمنس��تان دیروز در سخنانی گفت: » بر 
اساس تصمیم دولت، حکومت نظامی و بسیج کامل 
مردمی در جمهوری ارمنستان اعالم شده است. این 
تصمیم بالفاصله پس از انتشار اجرایی می شود. من به 

تمامی نیروهای ارتش تأکید دارم در کمیسیون های 
نظامی منطقه ای اوضاع را گزارش دهند.« به گزارش 
شبکه الجزیره، الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان 
هم دیروز در س��خنانی گفت: »در بمب��اران مناطق 
مسکونی خط آتش بس در منطقه مورد منازعه به  وسیله 
ارتش ارمنستان چندین نفر کشته و زخمی شده اند.« 
وی افزود: » ارمنستان درصدد تمرکز غیرقانونی بر خاک 
آذربایجان و اشغال آنجاست. « رئیس جمهور آذربایجان 
همچنین تأکید کرد که این کشور از خون شهروندان 
خود نمی گ��ذرد و مقر    ها و تجهی��زات نظامی ارتش 

ارمنستان را هدف قرار خواهد داد و نابود خواهد کرد. 
سه دهه است که مناقشه بر سر مالکیت منطقه قره باغ 
موجب تنش در این منطقه شده است، از لحاظ حقوق 
بین الملل این منطقه ۲0 درص��د از خاک جمهوری 
آذربایجان را ش��امل می ش��ود، اما باتوجه به حضور 
اکثریت ارمنی در این منطقه تحت کنترل اقوام ارمنی 
قرار دارد. این منطقه در جنگی که سال ۱99۱ میالدی، 
بین دو طرف رخ داد توسط ارمنستان اشغال شد و از آن 
زمان تحت کنترل این کشور قرار دارد. هرچند جامعه 
بین المللی قره باغ را متعلق به جمه��وری آذربایجان 
می داند، اما اقدامی در راستای بازگرداندن این منطقه به 
خاک اصلی انجام نداده است و همین مسئله آتش جنگ 
را در منطقه شعله ور نگه داشته است. اگر تنش    ها بین 
دو کشور از کنترل خارج شود، می تواند پای قدرت های 

بین المللی به ویژه روسیه را به ماجرا باز کند. 
  آنکارا در کنار باکو 

ترکیه که همواره از موضع آذربایجان در مقابل ارمنستان 
حمایت کرده است، این بار نیز تمام قد در پشت باکو 
ایستاد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، خلوصی آکار، 
وزیر دفاع ترکیه دیروز در سخنانی اعالم کرد: ارمنستان 
باید به سرعت اقدامات و رویکرد خصمانه علیه جمهوری 
آذربایجان را متوقف کند چون این رفتار    ها منطقه را به 
آتش جنگ می کش��اند. « آکار با اش��اره به حمایت 
آنکارا از باکو با تمامی قوا گف��ت: »بزرگ ترین مانع بر 
س��ر راه صلح و ثبات در منطقه قفقاز موضع خصمانه 
دولت ایروان است و این کش��ور بایستی فوراً دست از 
این اقدامات و رویکرد خصمانه ب��ردارد. « به گزارش 
روزنامه دیلی صباح، ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست 
جمهوری ترکیه گفت که حمالت ارمنس��تان علیه 
غیرنظامیان جمهوری آذربایجان را به شدت محکوم 
می کند و در برابر » تحرکات خطرناک « همچنان در 
کنار متحد خود خواهد ماند. باتوجه به هشدار قاطع 
ترکیه به ارمنستان، در شرایطی که درگیری    ها ادامه 
داشته باشد، ممکن است آنکارا وارد عمل شده و جبهه 
جدید دیگری از جنگ منطقه ای گشوده شود. به دلیل 
همجواری حتی ادامه بحران می تواند امنیت مرزهای 
ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. دیروز دیده بان حقوق 
بشر سوریه وابسته به مخالفان سوری هم اعالم کرد که 
ترکیه  گروهی از شبه نظامیان مورد حمایت خود  را از 

سوریه به آذربایجان منتقل کرده است.
  درخواست آتش بس 

در پی تشدید تنش    ها در مناطق مرزی ارمنستان 
و آذربایجان، اتحادیه اروپا، روسیه، فرانسه و ترکیه 
کاهش تنش     ها میان دو طرف و آغ��از مذاکرات را 
خواستار شده اند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
ایران نیز در پیامی توئیتری دو کش��ور را به پایان 
درگیری دعوت کرد و گف��ت: »منطقه هم اکنون 
نیازمند صلح اس��ت.« او گفته که ای��ران به دقت 
خش��ونت هش��دار آمیز منطقه قره ب��اغ را زیرنظر 
دارد.  در  وزارت خارجه روس��یه روز یک    ش��نبه از 
تمامی طرف های درگیر در منطقه مورد مناقش��ه 
ناگورنو- قره باغ خواست هر چه س��ریع تر با اعالم 
آتش بس مذاکرات را آغاز کنند. به گزارش شبکه 
راش��اتودی، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده 
اس��ت: » ما از تمامی طرف های درگیر در مس��ئله 
ناگورنو- قره باغ می خواهیم هر چه سریع تر آتش بس 
را اعمال کنند و برای ثب��ات در منطقه به مذاکره 
بنشینند. « به گزارش خیرگزاری رویترز، فرانسه 
نیز از ایروان و باکو خواس��ت به اقدامات و رویکرد 
خصمانه خود پایان داده و به س��رعت مذاکرات را 
از سر بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در 
بیانیه ای اعالم کرد: » فرانسه به شدت نگران اوضاع 
در منطقه است. از طرف های درگیر می خواهیم وارد 

مذاکره شوند.«

هرچه به س�وم نوامب�ر روز انتخاب�ات امریکا 
نزدیک تر می شویم، تنش     ها در سطوح اجتماعی 
و رده های باالی سیاسی بیشتر می شود. از روز 
      ش�نبه تعدادی از س�فید برترپنداران افراطی 
حامی ترام�پ وارد پورتلند ش�ده اند و انتظار 
می رود درگیری     ه�ا میان مخالف�ان و موافقان 
رئیس جمهور امریکا تشدید و به خشونت کشیده 
ش�ود. خطر به حدی جدی اس�ت که فرماندار 
ایالت اورگان در آستانه گردهمایی برنامه ریزی 
شده حامیان ترامپ در پورتلند اعالم وضعیت 
اضطراری کرده و برای دومین بار گزارش شد که 
پرچم امریکا در اعتراضات به آتش کشیده شده 
است. انعکاس همین تنش     ها در باالترین سطوح 
سیاسی هم دیده می شود. دموکرات  ها تا االن در 
واکنش به تهدید های ترامپ به انتقاد از او بسنده 
می کردند ولی برنی س�ندرز، سناتور چپگرای 
حذف شده از گردونه رقابت     ها ، دیروز برای اولین 
بار هشدار داد که اگر ترامپ از قدرت کنار نرود 
برنامه     هایی برای کنار گذاش�تن او وجود دارد. 
سناتور برنی سندرز دیروز در گفت وگو با بیل ماهر 
گفت که فکر نمی کرد که امریکا به روزی بیفتد که 
یک نامزد انتخابات از کنار نرفتن از قدرت در صورت 
شکست صحبت کند:» صد سال سیاه هم فکرش را 
نمی کردم که روزی درباره این حرف بزنم که اگر یک 
رئیس جمهور نخواست بعد از شکست در انتخابات از 
قدرت کنار برود، چه کاری باید انجام شود. اما خب 
امروز در چنین وضعیتی هستیم. به حرف های ترامپ 

گوش کنید. به آنها کم محلی نکنید. «
سندرز البته اولین دموکراتی است که تلویحاً هشدار 
داده که برای سناریوی خارج نشدن ترامپ از کاخ 
سفید برنامه     هایی در پشت پرده وجود دارد. او بدون 
اینکه درباره جزئیات این س��ناریو     ها چیزی بگوید 
هشدار داد که در صورت شکست دونالد ترامپ در 
انتخابات نوامبر و امتناع او از ترک قدرت، چند برنامه 
برای رسیدگی به این س��ناریو وجود دارد:» حرف 
آخر اینکه، کار     هایی هست که ما اکنون باید انجام 
دهیم تا از پیروزی بایدن مطمئن شویم و اگر ترامپ 
برای مان��دن در قدرت پس از شکس��ت تقال کند، 
برنامه      هایی در دست است که از خروج او از قدرت 

اطمینان حاصل می کند. «
  از سرکوب تا جنگ

ترامپ تاکنون چند مرتب��ه از تقلب در انتخابات و 

احتمال ترک نکردن کاخ سفید صحبت کرده ولی 
جدی      ترین سخنان او چهارشنبه قبل در پاسخ به 
س��ؤال یکی از خبرنگاران ابراز شد که گفت:» باید 
ببینیم چه پیش می آید اما خب من انتقاد شدیدی 
به رأی گیری داش��ته ام. این رأی گیری یک فاجعه 
اس��ت. این نوع رأی گیری خارج از کنترل اس��ت 
و دموکرات  ها به خوب��ی از آن آگاهند. پیش بینی 
می کنم که دیوان عالی امریکا در نهایت ش��خص 

پیروز را معرفی کند.«
 او در موضع گیری جداگانه نیز بامداد پنج  شنبه در 
پاسخ به سؤالی درباره تحویل مسالمت آمیز قدرت 
به رقیبش در صورت باخت گفت: »باید ببینیم چه 
پیش می آید...  صندوق ه��ای رأی فاجعه و خارج 
از کنترل هس��تند! صادقانه بگویم، انتقالی در کار 
نخواهد بود بلکه تداوم ]ریاس��ت جمهوری من را[ 
خواهیم داش��ت.« رئیس جمهور امریکا گفت: »ما 
خواس��تار انتقال قدرت به صورتی بسیار دوستانه 
هس��تیم ولی نمی خواهیم علیه ما تقلب ش��ود و 
]نمی خواهیم[ در حالی که می دانیم که در هزاران 
هزار رأیی که سرنوش��ت متفاوتی را رقم می زدند 
تقلب صورت گرفته احمق بازی در بیاوریم و بگوییم، 

اوه، بیایید قدرت را انتقال دهیم.«
 صحبت های ترامپ واکنش     های گسترده ای به دنبال 
داشت و حتی جمهوریخواهان نیز به موضع گیری او 
واکنش نشان دادند و از او انتقاد کردند. در حالی که 
بعضی     ها مانند »توماس فریدمن« مفسر و ستون نویس 

»نیویورک تایمز « هش��دار داده اند امتناع ترامپ از 
واگذاری قدرت »می تواند باعث بروز دومین جنگ 
داخلی در امریکا شود.« مقام های رسمی از بیان اینکه 
ارتش یا نیروهای پلیس ممکن است چه واکنشی به 
امتناع ترامپ نشان دهند خودداری کرده اند، هرچند 
که روزنامه نیویورک تایمز از قول فرماندهان ارتش و 
مقام های پنتاگون نوش��ته که در صورتی که ترامپ 
شکس��ت در انتخابات را نپذیرد و احتمال سرکوب 

اعتراضات مردمی را بدهد، استعفا می کنند. 
  برتری بایدن

واکنش برنی س��ندرز که خود تا م��اه آوریل یکی از 
نامزدهای دموکرات بود، نشان می دهد که طرح های 
پشت پرده در حالتی که ترامپ تن به نتیجه انتخابات 
ندهد، جدی است. س��ندرز البته گفته که در مرحله 
فعلی برنامه دموکرات     ها این است که  »از پیروزی بایدن 
مطمئن « شوند. وی تأکیدکرده است: » ظرف پنج هفته 
آتی کار و هدف ما شکست او و شکست او به شکلی بد 
است .« او تأکید کرد:»اگر ترامپ برای ماندن در قدرت 
پس از شکست تقال کند، برنامه      هایی در دست است که 
از خروج او از قدرت اطمینان حاصل می کند.«  او تأکید 
کرد: » لیبرال      ها اطمینان زیادی دارند که »جو بایدن « 
نامزد دموکرات  ها انتخابات را خواهد برد.« سندرز در 
پیام دیگری در توئیتر به ترامپ هشدار داد: »در امریکا 
کسی نمی تواند مشخص کند که چه کسی می تواند 
رأی دهد یا چه کسی نمی تواند رأی دهد یا اینکه چه 
رأی      هایی شمرده شوند. « سندرز ادامه داد: »ممکن 

است این موضوع در کشورهای دیکتاتوری اتفاق بیفتد 
اما این موضوع در امریکا نخواهد بود. اینجا دموکراسی 
است.« صحبت های ترامپ در شرایطی بیان شد که 
نظرسنجی جدید واشنگتن پست و ای بی سی نیوز نشان 
می دهد جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری دموکرات 
امریکا ۱0 درصد بر رقیب جمهوری خواه یعنی دونالد 
ترامپ در میان رأی دهندگان ثبت نام شده سراسر این 
کشور برتری دارد. جو بایدن  در تازه      ترین موضع گیری 
علیه ترامپ دیروز او را به سیاس��تمداران آلمان نازی 

تشبیه کرد. 
  پرچم امریکا باز هم در آتش

در طرح پایین اجتماعی 36 روز مانده به انتخابات 
امریکا تنش     ها در حال تشدید شدن است. اعتراض ها 
در سه شهر سیاتل، پورتلند و لوئیزویل       شنبه شب 
نیز ادامه یافت و نیرو های امنیتی دهها معترض را 
بازداشت کردند. در لوئیزویل سی ان ان گزارش کرده 
که مقامات این شهر هر شب از ساعت ۲۱ اقدام به 
گسیل نیرو های گارد ملی و پلیس برای برخورد با 
معترضان به این حکم می کند.   شنبه شب معترضان 
در کلیسایی که در پشت س��ر من قرار دارد تجمع 
می کنند تا با پناه بردن به آن از حمله و بازداش��ت 
ش��دن به دس��ت نیرو های پلیس در امان بمانند، 
مقامات کلیس��ا نیز اجازه ورود و ماندن کسانی که 
به صحن کلیسا پناه آورده اند، می دهند. در پورتلند 
شرایط به شدت بحرانی اس��ت. یک گروه راستگرا 
موسوم به »گروه پسران مفتخر « قرار است در پارکی 
واقع در مرکز شهر پورتلند گردهمایی برگزار کنند و 
به همین خاطر شماری از سفید پوست برترپنداران 
افراطی حامی ترامپ وارد پورتلند شده اند تا در این 
گرد     همایی شرکت کنند؛ گردهمایی که احتماالً به 
رویارویی و درگیری میان مخالفان و موافقان ترامپ 
می انجامد. » کیت براون « فرماندار دموکرات ایالت 
اورگان برای جلوگیری از تشدید درگیری و خشونت 
از روز جمعه وضعیت اضط��راری در پورتلند اعالم 
کرد و اظهار داشت: گروه های برتری طلبان سفید در 
حال ورود به پورتلند از شهرهای دیگر هستند و یک 
تالش هماهنگ میان نیروهای اجرای قانون ایالتی 
و محلی در ایام آخر هفته برای حفظ امنیت مردم 
باید برقرار   شود. تصاویری از ضرب و شتم خبرنگاران 
و عکاسان به دست نیروهای پلیس پورتلند مخابره 
شده و تظاهرکنندگان پرچم ایاالت متحده امریکا را 

نیز به آتش کشیدند.

هشدار نامزد حذف شده دموکرات ها

ترامپ  کنار نرود  برایش برنامه داریم

آتش جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان بار دیگر زبانه کشید

هیزم آنکارا بر آتش جنگ ایروان- باکو

 تأکید گروه های فلسطینی 
بر تحقق آشتی ملی

 جبری�ل الرج�وب، دبی�رکل کمیت�ه مرک�زی جنب�ش فت�ح 
در جری�ان دیدار ب�ا خالد مش�عل، رئیس س�ابق دفتر سیاس�ی 
جنبش حماس و موس�ی ابو م�رزوق، نایب رئیس دفتر سیاس�ی 
در قط�ر تأکی�د ک�رد که ای�ن جنب�ش ی�ک تصمی�م راهبردی 
گرفته اس�ت ت�ا آش�تی ملی ب�ا جنب�ش حم�اس با مش�ارکت 
تمامی گروه های سیاس�ی فلس�طین به س�رانجام نهایی برس�د. 
خالد مش��عل مواضع محمود عباس، رئیس تش��کیالت خودگردان 
فلسطین و پافشاری وی از نهایی کردن روند آشتی با شراکت تمامی 
گروه های ملی و اسالمی فلسطین نیز استقبال کرد و از تحقق وحدت 
و آشتی ملی فلس��طین با عنوان یک واجب ملی برای تشکیل کشور 
مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی یاد کرد. روحی فتوح، عضو 
کمیته مرکزی جنبش فتح نیز که در این دیدار حضور داش��ت گفت 
که جنبش فتح به نتایج انتخابات فلس��طین، هر چه که باشد، پایبند 

خواهد بود و به آن احترام خواهد گذاشت. 
الرجوب در گفت وگو با روزنامه العربی الجدید، خاطرنش��ان کرد که 
توافق بین فتح و جنبش حماس نش��ان داد که گروه های فلسطینی 
در تصمیم گیری رویکرد مس��تقلی دارند. این مس��ئول فتح، ارزش 
مقاومت مردمی را ب��ه عنوان یک راهب��رد مبارزات��ی در برابر رژیم 
صهیونیس��تی بس��یار مهم دانس��ت و گفت که »ما روزان��ه در همه 
 بخش های زندگی خود، در وضعیت درگیری ]با رژیم صهیونیستی[ 

قرار داریم.«
 دبیرکل کمیته مرکزی جنبش فتح، از عادی س��ازی رابطه امارات با 
رژیم صهیونیستی نیز انتقاد کرد و گفت: »عادی سازی، زبانی نیست 
که اش��غالگر آن را درک کن��د و نمی دانیم که چگونه عادی س��ازی 
به عرب   ها کمک خواهد ک��رد.«  وی با بیان اینکه با گذش��ت زمان، 
کشورهای عربی متوجه خواهند ش��د که در حق فلسطین، جنایت 
کردند، تصریح ک��رد، باید امری��کا و رژیم صهیونیس��تی، حق ملت 

فلسطین را در تعیین سرنوشت خود به رسمیت بشناسند. 


