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امریکاتحریمکلنظاممالیایرانرابررسیمیکند
سه منبع مطلع مدعی شده اند دولت امریکا اعمال تحریم های جدید علیه 
ایران را با هدف قطع کام��ل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج بررس��ی 
می کند.  منابع مورد استناد بلومبرگ که نخواس��تند نام شان فاش شود، 
گفته اند که دولت ترامپ قص��د دارد بیش از ۱۲ بان��ک ایرانی را تحریم و 
ارتباط با کل بخش مالی ایران را ممنوع اعالم کند. بستن معدود منافذ مالی 
موجود در تحریم     ها که به دولت ایران اجازه کسب درآمد می دهد و بی اثر 
کردن وعده جو بایدن برای بازگشت به برجام در صورت پیروزی در انتخابات 

ریاست جمهوری ماه نوامبر، اهداف این تحریم    ها اعالم شده  است. 

ریاضمدعیدستگیریگروهیمرتبطباایرانشد
سخنگوی رسمی ریاست امنیت کشور در عربستان سعودی مدعی شد که یک 
گروه ۱0 نفره دستگیر شدند که اعضای آن در ایران آموزش دیده اند.  به گزارش 
»واس«، وی بدون ارائه مدرک موثقی با تروریست خواندن گروه یاد شده، ادعا 

کرد که سه نفر از اعضای این گروه، در ایران تعلیمات نظامی دیده اند. 

مادورو:ایرانوونزوئالحقتعیینسرنوشتخودرادارند
رئیس جمهور ونزوئال با اشاره به تحریم     ها یکجانبه اخیر ایاالت متحده 
امریکا، تأکید کرد که کشور    هایی چون ایران و ونزوئال حق دارند در صلح 
و آرامش، سرنوشت خود را تعیین کنند.  نیکالس مادورو روز دو    شنبه 
در پیامی در صفحه توئیتر نوشت:»کوبا، نیکاراگوئه، سوریه، ایران و دیگر 
کشورهای برادر در جهان حق تعیین سرنوشت خود و صلح و آرامش را 
دارند. اینجا ما با عزت تاریخی خود در صلح ایستاده ایم و آماده چالش     ها 

و پیروزی های جدید هستیم.«

14کشتهدرانفجارمیندرافغانستان
در پی انفجار یک مین در والیت دایکندی واقع در مرکز افغانستان، ۱۴ 
غیرنظامی جان باخته و سه کودک زخمی ش��دند.  به گزارش فارس، 
طارق آرین، سخنگوی وزارت کشور افغانستان با تأیید این خبر گفت 
که این انفجار روز سه     شنبه در منطقه دشت سلیمان شهرستان کجران 
والیت دایکندی رخ داده  است. گل آقا سجادی، سخنگوی فرماندهی 
پلیس دایکندی نیز گفت که قربانیان شامل هفت زن، پنج کودک و دو 

مرد می شوند و سه کودک نیز زخمی شده اند. 

ائتالفسعودیدرالحدیدهآتشبسرانقضکرد
عناصر وابسته به ائتالف سعودی، روز سه     شنبه با نقض آتش بس، منطقه 
منطقه »الدریهمی « در استان الحدیده را هدف قرار دادند.  به نوشته وبگاه 
اطالع رس��انی انصاراهلل، شبه نظامیان ائتالف س��عودی از جنوب و شرق 
منطقه الدریهمی، حرکت کردند و همزمان توپخانه سنگین آنها نیز مناطق 
مسکونی را گلوله باران کرد که در نتیجه تعدادی از خانه های غیرنظامیان 
آتش گرفت. پس از این حمله، نیروهای ارتش و کمیته های مرکزی نیز به 

مقابله برخاستند و توانستند جلوی حرکت شبه نظامیان را بگیرند. 

نگاهنهچندانمثبتانگلیسیهابهکشورشان
نظرسنجی جدید ایپسوس موری نشان می دهد که با کاهش قابل توجه 
در ۱7 ماه گذش��ته، کمتر از نیمی از بریتانیایی     ها معتقدند این کشور 
نیروی خیر در جهان اس��ت.  به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، ۴۹ 
درصد انگلیسی    ها معتقدند کشورشان نیروی خیر در جهان است که 
۱0 درصد کمتر از نتیجه نظرسنجی انجام شده در آوریل سال ۲0۱۹ 
است. با این وجود ۴۱درصد پاسخ دهندگان به این نظرسنجی گفتند 
که انگلیس باید به مش��ارکت در امور جهانی ادامه دهد، ۲۴ درصد از 
شرکت کنندگان با این نظر مخالف بودند.  این در حالی است که شارل 
میشل، رئیس شورای اروپا گفت که انگلیس بعد از برگزیت بخشی از 
یک » هالل بی ثباتی « است که پیرامون اتحادیه اروپا بروز پیدا کرده و 
تصمیم لندن برای ترک اتحادیه اروپا در رده تهدیدات ناشی از ترکیه، 

روسیه، لیبی و سوریه علیه این اتحادیه قرار می گیرد.

 فاصله بایدن با ترامپ
به 5درصد رسید 

درش�رایطیکهبامداددی�روزاولی�نمناظرهانتخابات�یامریکا
دورقیبدموک�راتوجمهوریخواهبرگزارش�د،نظرس�نجیها
ازکاهشفاصلهدونالدترام�پوجوبایدن،ب�ه5درصدحکایت
دارد.مایکلکوهن،وکیلسابقرئیسجمهورامریکاهمگفتکه
افش�اگریمالیاتیعلیهترامپمیتواندآغازیبرپایاناوباشد.
حدود یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی مانده و 
مناظره های انتخاباتی بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور و جو 
بایدن، نامزد دموکرات ها، کلید خورد و قبل از برگزاری اولین مناظره، 
نظرسنجی     ها از پیشتازی جو بایدن در برابر دونالد ترامپ حکایت داشت. 
به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، این نظرس��نجی که به صورت 
مشترک توس��ط وبگاه »هیل« و مؤسس��ه تحقیقاتی »هریس « انجام 
شده و نتایج آن ش��امگاه دو    شنبه منتشر شد، نش��ان می دهد بایدن با 
اختالف ۵ درصدی در سطح ملی و کل ایالت های امریکا از ترامپ پیش 
است. به نوشته هیل، بر اساس این تحقیق، بایدن هم اکنون و پیش از 
برگزاری اولین مناظره انتخاباتی، از حمایت ۴۵ درصدی مردم امریکا 
برخوردار اس��ت و ترامپ نیز با ۴0 درصد از آرا، پشت س��ر او قرار دارد. 
بایدن و ترامپ قرار بود صبح امروز اولین مناظره انتخاباتی خود را برگزار 
کنند و این در حالی است که بایدن گفته بود که خود را برای دروغ     ها و 
حمالت شخصی ترامپ آماده کرده است. نظرسنجی های دو دانشگاه 
امریکایی نشان می دهد بایدن با اختالف ۱0 درصدی در سطح ملی و کل 
ایالت های امریکا از ترامپ پیش است. هرچند بسیاری از مردم امریکا از 
سیاست های ترامپ ناراضی هستند اما پیش تر گفته بودند که ترامپ به 
احتمال زیاد در مناظره    ها پیروز خواهد شد. روند مناظره    ها در انتخابات 
امریکا تأثیرگذار اس��ت و هر نامزدی که در این کارزار افکار عمومی را 
متقاعد کند، می تواند مسیر انتخابات را به نفع خود تغییر دهد. شروع دور 
جدید اعتراضات ضد نژادپرستی در امریکا و مدیریت ضعیف ترامپ در 
مقابله با بیماری کرونا، سبب کاهش محبوبیت ترامپ شده است. ترامپ 
در هفته های اخیر، برای اینکه محبوبیت بایدن را در بین مردم تضعیف 
کند، بار    ها القاب زشتی برای توصیف جو بایدن به کار برده و ادعا کرده 
که تنها در صورت بروز تقلب، در انتخابات شکست خواهد خورد. ترامپ 
حتی تهدید کرده که در صورت شکست در انتخابات، انتقال قدرت به 

طور مسالمت  آمیز انجام نخواهد شد. 
فرارمالیاتیترامپ

اگرچه ترامپ به پیروزی خود در مناظره    ها در برابر بایدن امید زیادی 
دارد تا بتوان��د افکار عمومی را به س��مت خود جلب کند، اما افش��ای 
اقدامات غیرقانونی ترامپ می تواند علیه او تمام ش��ود. مایکل کوهن، 
وکیل سابق رئیس جمهور امریکا دو    شنبه ش��ب در مصاحبه  با سایت 
یاهو نیوز، به دنبال انتشار اطالعاتی درباره اظهارنامه مالیاتی ترامپ در 
نیویورک تایمز، اظهار کرد: » بزرگ ترین ترس رئیس جمهور این است 
که در نهایت به خاطر خودداری از پرداخت مالیات درآمد فدرال برای 
حدود یک دهه، با جریمه یا مجازات دیگری مواجه شود. « کوهن به این 
سایت گفت: » سوابق مالی دونالد ترامپ، برای درک عمق فساد و جرائم 
وی، مانند نرم افزار » روزتا استون « عمل می کند. هر چه بیشتر گشوده 
شود، او هم گشوده تر خواهد شد. به همین دلیل هم هست که ترامپ 
به سختی جنگیده تا این موضوع را پنهان نگه دارد. « این وکیل سابق 
ترامپ همچنین گفت، افشاگری های جدید از اظهارنامه های مالیاتی 

رئیس جمهور امریکا می تواند آغازی بر پایان او باشد.

درد حضور ایران در مرزهای شمالی 
نتانیاهو را رها نمی کند

حضورایراندرسوریهخاریدرچشمصهیونیستهاشدهاستو
ادعایحملهبهنیروهایمستشاریایراندرسوریهبرایاقناعافکار
عمومیبهسیاستثابتاینس�الهایتلآویوتبدیلشدهاست.
نخستوزیررژیمصهیونیستیکهازبیشازسهماهپیشباتظاهرات
گس�تردهمعترضانورکودشدیدناش�یازکرونادستوپنجهنرم
میکندباتکرارادبی�اتتهاجمیعلیهایرانب�رایاحیایحیثیت
نداشتهاشدستوپامیزندودرتازهتریناظهاراتازایندست،با
تهدیدبهانجامحملهپیشدستانهعلیهایران،مدعیشدکهتلآویو
اجازهاستقرارنظامیایراندرشمالفلسطیناشغالیرانمیدهد.
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی روز سه شنبه در مراسم 
صهیونیست های تلف شده در جنگ »یوم کیپور« گفت: »اگر ایران بخواهد 
خودش را در مرز های شمالی ما مستقر کند و البته به ما هم حمله ای نکند، 
ما نمی توانیم به آنها اجازه دهیم در آنجا مستقر شوند.« وی در صفحه توئیتر 
خود نوشت: »پس ما مانع تجمع نیرو های آن ]در شمال فلسطین اشغالی[
می شویم و با آنها مبارزه می کنیم. این درسی است که از جنگ یوم کیپور 
یاد گرفته ایم.«  خبرگزاری اس��پوتنیک  نیز نوش��ت که نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی با تهدید ایران به انجام حمله پیش دس��تانه، گفت این اقدام 
کاری دشوار است، اما اسرائیل آماده است در صورت نیاز، آن را انجام دهد.  
نتانیاهو پیش تر نیز در واکنش به پاسخ راکتی مقاومت غزه علیه حمالت رژیم 
صهیونیستی، مدعی ش��ده بود: »تالش های ایران و نوابش در غزه و لبنان 
برای جلوگیری از گسترش صلح، موفق نخواهد شد. ما به هرکسی که علیه 
ما حمله کند، ضربه می زنیم و دایره صلح را به کشور های بیشتری توسعه 
خواهیم داد.« طی چند هفته گذشته، نظامیان اشغالگر به صورت روزانه و 
به بهانه های واهی مواضعی را در نوار غزه هدف حمله هوایی قرار داده اند.  از 
سوی دیگر نیز جنبش حماس هفته گذشته با هشدار به رژیم صهیونیستی 
در خصوص هرگونه ماجراجویی در غزه، در بیانیه ای اعالم کرد که متناسب 
با حجم تجاوزات اشغالگران، پاسخ خواهد داد و و رژیم صهیونیستی هزینه 
هرگونه حمله به مواضع مقاومت را خواهد داد. حماس تأکید کرد که در مقابل 

بمباران، مقاومت نیز مواضع صهیونیست    ها را هدف قرار خواهد داد. 
ادامهاعتراضاتضدنتانیاهو

گروه انونیم س��یتوآین )Anonyme Citoyen( که اخبار سیاسی 
و جنبش های اجتماعی در سراس��ر جهان را پوشش می دهد، با انتشار 
تصویری در حس��اب کاربری خود در توئیتر نوش��ت ش��مار زیادی از 
معترضان دو   شنبه شب با برگزاری تظاهرات مقابل محل سکونت پنج تن 
از وزرای کابینه اسرائیل، اعتراض خود را نسبت به قانون منع تظاهرات 
به دالیل بهداشتی که قرار است چهار   شنبه تصویب شود، نشان دادند.  
این اعتراضات در حالی برگزار شد که تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز از بیش از سه ماه پیش آغاز شده است 
و همچنان ادامه دارد. به طور مشخص از این     شنبه اعتراضات و تجمع 

معترضان مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو دامنه دار شده  است.
وعدههایترامپبهسودان

سودان هدف اصلی امریکا برای کشاندن به روند عادی سازی رابطه با تل آویو 
است. سفیر سودان در واشنگتن پیش بینی کرد دونالد ترامپ طی چند روز 
آینده دستور حذف نام این کشور از لیست تروریسم را صادر کند.  نورالدین 
ساتی، سفیر سودان در واشنگتن در مصاحبه با روزنامه الشرق االوسط گفت: 
زمانی که اس��توارنامه خود را به عنوان سفیر به دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا تقدیم کردم، او وعده داد که پرونده حذف نام سودان از لیست تروریسم 
را بررسی کند. به ترامپ گفتم که ما انتظار داریم روابط خوبی داشته باشیم و 
ترامپ گفت که نهایت تالش خود را برای حذف نام سودان از لیست تروریسم به 
کار می گیرد.  ساتی درباره عادی سازی روابط میان سودان و رژیم صهیونیستی 
گفت: حذف نام سودان از لیست تروریسم شرط عادی سازی روابط با اسرائیل 
نیست. کمک های اقتصادی و مالی به س��ودان و حذف نام سودان از لیست 
تروریسم دالیلی برای بررسی عادی سازی روابط با اسرائیل هستند. وضعیت 

اقتصادی، روانی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی کشور اکنون آماده نیست.

همس�ایهغربیایران34روزماندهبهانتخابات
امریکاآبستنحوادثیمش�کوکاست.سهروز
بعدازتهدید»مایکپمپئو«وزیرخارجهامریکابه
بستنسفارتامریکادرعراق،33سفیرازجمله
سفیرامریکاوشماریازسفرایکشورهایاروپایی
وعربیدرسفارتانگلیسدربغدادنشستبرگزار
کردند؛نشستیکهظاهراًبامحوراصلیدرخواست
ازدولتعراقب�رایحمایتازس�فارتخانههاو
هیئته�ایدیپلماتی�کوتعقی�بوپیگ�رد
گروههایمس�لححملهکنندهبهاینسفارتها
برگزارش�دهاس�ت.بااینحال،گ�زارشمنابع
امنیتیازاقداماتمشکوکدرپایگاهامریکایی
»عیناالسد«نشانمیدهدامریکایترامپدر
آستانهانتخابات،مقاصدیمشکوکدرسردارد.
دو منبع عراق��ی و دو دیپلمات غرب��ی دیروز به 
»رویترز« گفتند که دولت امریکا از روز دو    شنبه 
مقدمات اولیه خروج دیپلمات های خود از عراق 
را فراهم کرده است. به گفته دیپلمات های غربی،  
امریکا تصمیم خود را درباره طرح احتمالی تعطیل 
کردن س��فارتش در بغداد به اط��الع دولت های 
متبوع آنها رسانده است. این خبر    ها به فاصله سه 
روز بعد از تهدید غیرمستقیم مایک پمپئو به بسته 
شدن سفارت امریکا در بغداد منتشر می شود که 
به بهانه حمالت ادامه دار گرو های مسلح ابراز شده 
اس��ت. البته برخی منابع هم بسته شدن سفارت 
امریکا را این گونه تعبی��ر کردند که دولت ترامپ 
در آستانه انتخابات سوم نوامبر )۱3 آبان( خود را 

برای حمله به گروه های مقاومت آماده می کند، به 
خصوص که وزارت امور خارجه امریکا از اظهارنظر 
مستقیم درباره احتمال خروج دیپلمات های این 

کشور از عراق خودداری کرده است. 
حملهمشکوکالرضوانیه

در حالی که »واشنگتن پست« تخمین زده که در 
صورت قصد امریکا برای بستن س��فارت، فرایند 
تعطیلی آن ۹0 روز طول خواهد کش��ید، هنوز به 
درستی مشخص نیست که گزارش های غیر رسمی 
از خروج دیپلمات هایش چقدر صحت دارد و قصد 
امریکا از این کار چیست. حدس    هایی زده می شود 
درباره اینکه دولت امریکا که با حمالت زنجیره ای 
گروه های ناشناس روبه رو است، قصد دارد زمینه 
را برای فش��ار بر گروه  های مقاومت عراقی فراهم 
کند و همزمان، دولت ع��راق را برای مقابله جدی 
با این گرو    ه ها تحت فشار قرار دهد، به خصوص که 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق نیز در دیدار با 
وزیر دفاع ایتالیا از  »چالش جدی سالح بی ضابطه« 
 در کشورش صحبت کرده است. عصر دو    شنبه هم 
یک حمله راکتی از س��وی طرف های ناشناس به 
منطقه »الرضوانیه « در بغداد اتف��اق افتاد که در 
جریان آن، یک خانه در محله البوشعبان )البوعامر( 
هدف اصابت دو فروند راکت کاتیوش��ا قرار گرفت 
که به تخریب کامل آن و کشته شدن هفت نفر از 
اعضای یک خانواده انجامید. در حالی که سرلشکر 
»یحیی رسول« س��خنگوی نظامی فرمانده کل 
نیروهای مسلح عراق، روز سه شنبه در گفت وگو با 

»اسپوتنیک « از تشکیل گروهی ویژه برای حفاظت 
از هیئت ه��ای  دیپلماتیک خب��ر داده، گروه های 
مقاومت عراق��ی از جمله کتائب سیدالش��هدا ی 
عراق با تأکید بر ضرورت تحقیق درباره جنایت در 
»الرضوانیه « بغداد، هدف اصلی چنین حمله ای را 
اتهام زنی به مقاوم��ت می دانند. ائتالف الفتح طی 
بیانیه ای ضمن محکومیت ش��دید حمله راکتی 
به الرضوانی��ه بغداد، از دولت خواس��ت به صورت 
جدی و قاطع ای��ن امر را پیگی��ری و عامالن این 
جنایت را شناسایی کند. »اکرم الکعبی « دبیرکل 
جنبش مقاومت اسالمی »النجباء « این حمله را در 
راستای نقشه امریکا »برای فتنه انگیزی«  خوانده و 
گفته که »شیطان بزرگ« از هر ابزاری برای ایجاد 
فتنه و برافروختن آتش جنگ استفاده می کند. او 
نیز خواستار تحقیقات شفاف و واضح برای کشف 

عامالن این جنایت شد. 
جاسوسخانه170کیلومترمربعی

چیزی که تحوالت اخیر عراق را مشکوک کرده، 
گزارش های تأیید نشده ای درباره نشست دیروز 
33 سفیر از جمله سفیر امریکا و شماری از سفرای 
کش��ورهای اروپایی و عربی در سفارت انگلیس 
در بغداد اس��ت. پایگاه خبری ش��بکه »دجله « 
عراق به نق��ل از منابع آگاه نوش��ت ک��ه اکنون، 
س��فارت انگلیس در بغداد میزبان 33 س��فیر از 
کش��ورهای مختلف از جمله »متیو تولر« سفیر 
امریکا و سفرای کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا و 
کشورهای عربی است. ظاهراً در این نشست روی 

ضرورت درخواست از دولت عراق برای حمایت از 
سفارتخانه     ها و هیئت های دیپلماتیک و تعقیب و 
پیگرد گروه های مسلحی تمرکز شده که منطقه 
سبز بغداد را هدف قرار می دهند، ولی همزمانی 
این نشست با گزارش های مربوط به تخلیه سفارت 
امریکا و انتقال دیپلمات های امریکایی به اربیل، 
تأمل برانگیز است. همزمان با تداوم این تحرکات، 
منابع امنیتی در عراق با اش��اره به تداوم اقدامات 
مش��کوک امریکا در»عین االس��د« از ورود یک 
فرمانده ارشد امریکایی به این پایگاه هوایی خبر 
می دهند. »علی الوائلی « کارشناس امنیتی عراق 
می گوید: » پایگاه عین االسد، کانون عملیات های 
نظامی امریکا در عراق اس��ت و در نتیجه بیش از 
سایر پایگاه     ها برای این کش��ور خطرناک است و 
امریکا شماری از س��رکرده های تروریست را در 
اختیار دارد ک��ه در صورت نیاز از آنها اس��تفاده 
می کند بدون اینک��ه اقدام به عملی��ات نظامی 
مس��تقیم کند.«  یک منب��ع آگاه امنیتی هم از 
ورود یک فرمانده ارش��د ارتش امری��کا به پایگاه 
هوایی عین االس��د در غرب اس��تان االنبار خبر 
داده و گفت��ه که یک فرمان��ده امنیتی عالی رتبه 
ارتش امریکا با ی��ک فروند هواپیمای اختصاصی 
وارد پایگاه عین االسد در ناحیه البغدادی واقع در 
شهرستان هیت در غرب استان االنبار شده و ورود 
او به عین االسد تحت تدابیر امنیتی بی سابقه ای 
صورت گرفت. این منبع گفته که ورود این فرمانده 
عالی رتبه همزمان با انتش��ار اخباری درباره قصد 
امریکا برای بس��تن س��فارتش در بغداد و اتخاذ 
تدابیر فوری برای انتقال کادر س��فارت به پایگاه 
عین االسد صورت می گیرد، ضمن اینکه آسمان 
عین االسد شاهد پرواز مستمر و متعدد هواپیما    ها 
و بالگردهای امریکایی است. »عبدالباری عطوان « 
در مقاله ای در رأی الیوم نوش��ته که دولت امریکا 
زمینی را که س��فارت آن در منطقه خضراء بغداد 
در آن قرار دارد، غصب کرده  و از لحاظ مس��احت 
)۱70 کیلومتر مربع( بزرگ ترین س��فارتخانه در 
سطح جهان اس��ت که هزاران جاس��وس در آن 
فعالیت دارند و در واقع مقر حکومت در عراق است 
نه س��فارتخانه که همانند دیگر سفارتخانه های 
خارج��ی تنها فعالی��ت دیپلماتیک انج��ام دهد. 
عطوان نوشته است: » تمامی موشک های شلیک 
شده به منطقه خضرا هیچ خس��ارتی به سفارت 
امریکا به بار نی��اورده و حتی ی��ک کارمند آن را 
زخمی نکرده است اما پهپاد امریکایی به دستور 
دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امری��کا از یکی از 
پایگاه های نظامی آن در عراق برخاست و سردار 
قاس��م س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران و 
»ابومهدی المهندس« یک��ی از فرماند هان جوان 
حشدالش��عبی را در نزدیکی فرودگاه بغداد ترور 
کرد، آیا این جنایت نقض عرف و قوانین بین المللی 
و حاکمیت یک کشور عضو سازمان ملل نیست؟ 
چه کس��ی تضمین می کند که ای��ن توطئه ترور 

دستپخت سفارت امریکا در بغداد نیست؟«

باگذشتسهروزازدرگیریهامیانجمهوری
آذربایج�انوارمنس�تاندرمنطق�هقرهباغ،
تالشجهان�یب�رایتنشزداییمی�انباکو
وای�روانش�دتگرفتهاس�ت.درای�نبین،
رئیسجمه�ورووزی�رام�ورخارج�هترکیه
درحال�یازح�لمس�المتآمیزبح�راندم
میزنندکهعماًلازباکوجانب�داریمیکنند.
تنش های م��رزی میان جمه��وری آذربایجان و 
ارمنستان بر سر منطقه قره باغ از بامداد یک    شنبه 
یعنی دو روز پس از اینکه س��فارت امریکا در باکو 
و ایروان از شهروندان امریکایی خواسته بود وارد 
منطقه مورد مناقش��ه نشوند، آغاز ش��ده است. 
وزارت ام��ور خارجه آذربایجان و دادس��تانی کل 
این کش��ور در بیانیه ای مش��ترک اع��الم کردند 
که از ۲7 س��پتامبر )6مه��ر(، 30 غیرنظامی در 
جریان درگیری     ها زخمی شده اند. الهام علی اف، 
رئیس جمهور آذربایجان روز سه     شنبه در مراسم 
دریاف��ت اعتبارنامه س��فیر جدید پاکس��تان به 
درگیری اخیر میان کش��ورش و ارمنستان اشاره 
کرد و گفت: »ما در دو روز گذشته تلفات داده ایم. 
متأس��فانه تلفات غیرنظامیان در ح��ال افزایش 
است. ۱0 غیرنظامی از جمله پنج عضو یک خانواده 
شامل دو کودک کشته ش��ده اند.«  از طرفی دیگر 
وزارت دفاع ارمنستان روز گذشته اعالم کرد که 
۲00 ارمنستانی در جریان این درگیری     ها مجروح 
ش��ده اند. مقامات منطقه قره باغ هم آخرین آمار 

تلفات نیروهای خود را 3۲ نفر اعالم کرده اند. 
خطونشانآذربایجانوارمنستان

المار ممدی��اروف، وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
آذربایج��ان گفت��ه در صورتی که ارمنس��تان از 
سیستم موشکی اسکندر استفاده کند، نیروهای 
جمهوری آذربایجان هم می توانند مقابله به مثل 
کنند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز با متهم 
کردن نیروهای ارمنی به حمله به ش��هر تارتار و 
وعده حمله متقابل گفت که نیروهای جمهوری 
آذربایجان دست کم دو تانک ارمنستان را در این 
درگیری     ها منهدم کردن��د. جمهوری آذربایجان 
می گوید که نیروهای ارمنستان ۵۵0 نیروی خود 
را از دست داده اند، در حالی که ایروان گفته تنها 

چند ده تن از نیروهایش کشته شدند و باکو صد    ها 
سرباز را از دست داده است. 

در مقابل، ای��روان نیز اعالم کرد ک��ه جمهوری 
آذربایج��ان به حمالت خ��ود در منطق��ه مورد 
مناقشه ناگورنو – قره باغ با اس��تفاده از توپخانه 
س��نگین ادامه می دهد. ارمنس��تان اعالم کرد، 
یک اتوبوس حامل غیرنظامیان پس از آنکه مورد 
اصابت یک پهپاد جمهوری آذربایجان قرار گرفت، 
دچار حریق شد. ارمنستان همچنین گفت که یک 
بالگرد آذربایجان را در منطقه ساقط کرده و اعالم 
کرد:» جمهوری آذربایجان چاره ای جز استفاده از 
سیستم های دارای کالیبر بزرگ با قدرت تخریب 

بیشتر برای این کشور باقی نگذاشته است.«
جانبداریآنکارا

آن��ا گدالی��ان، س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
ارمنستان، شامگاه دو    ش��نبه گفت که کشورش 
اطالعات��ی در دس��ت دارد که نش��ان می دهد، 
مس��ئوالن ترکیه ای در حال جذب »مزدورانی« 
از غرب آسیا برای استقرار در قره باغ کوهستانی 
هستند و گفت: »مربی های ترک )در قره باغ (کنار 
آذربایجانی ها می جنگند. آنها از تسلیحات ترکیه 
از جمله پهپادها و هواپیماهای رزمی اس��تفاده 
می کنند. ما همچنین اطالعاتی داریم که ترکیه 

تروریس��ت     ها و مزدوران را از برخی کش��ورهای 
خاورمیانه اس��تخدام کرده و به آذربایجان اعزام 
می کند.«  استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل 
س��ازمان ملل در نشس��ت خبری در واکنش به 
ای��ن موضع گیری ط��رف ارمنس��تانی گفت که 
این سازمان نمی تواند مس��تقاًل گزارش     ها درباره 
دخالت ترکیه در دور جدید تنش های نظامی در 
منطقه قره باغ کوهستانی را تأیید یا تکذیب کند. 
روز دو    ش��نبه ه��م رج��ب طی��ب اردوغ��ان، 
رئیس جمه��ور ترکیه با متهم کردن ارمنس��تان 
به اشغال بخش��ی از خاک آذربایجان گفته بود: 
»ترکیه با تمام امکانات در کنار برادران آذربایجانی 
خود می ایستد.«  این اظهارات استقبال علی اف را 
به دنبال داش��ت. مولود چاووش اوغلو، وزیر امور 
خارجه ترکیه، دیگر مقام این کشور، روز سه     شنبه 
با جانبداری از آذربایجان، بر لزوم عقب نش��ینی 
نظامیان ارمنستان از منطقه قره باغ تأکید کرد و 
گفت که کشورش برای صلح در قره باغ هر کاری 
بتواند انجام خواهد داد. وی ارمنستان را به اشغال 
بخش��ی از خاک جمهوری آذربایجان متهم کرد 
و گفت: »ما در کن��ار ب��رادران آذربایجانی خود 
هم در عرضه میدانی و هم پش��ت می��ز مذاکره، 
ایس��تاده ایم.« دیمیتری پس��کوف، سخنگوی 

ریاست جمهوری روسیه روز سه     شنبه گفت: »ما 
از تمام طرف ها، از جمله ترکیه می خواهیم که به 
بازگرداندن مناقش��ات آذربایجان و ارمنستان به 
مسیر دیپلماسی و سیاسی کمک کند.« وزارت 
امور خارجه افغانس��تان هم در بیانی��ه ای با ابراز 
نگرانی از تنش می��ان ایروان و باک��و اعالم کرد: 
»منطقه ناگورن��و - قره باغ به عنوان بخش��ی از 
خاک جمهوری آذربایجان ش��ناخته شده است. 
افغانستان خواس��تار اتمام اش��غال قره باغ است 
و از تالش های ملت و دول��ت آذربایجان و دیگر 
کشور    ها در این راس��تا حمایت می کند.«  در این 
بیانیه وزارت امور خارجه افغانس��تان، همچنین 
خواس��تار آتش بس و حل و فصل ای��ن بحران از 

طریق مسالمت  آمیز شد. 
اجماعجهانیبرایحلبحران

وزارت امور خارجه سوئیس از تالش های رؤسای 
گروه مینسک در سازمان همکاری و امنیت اروپا 
برای حل مناقش��ات قره ب��اغ از طریق گفت وگو 
حمایت کرده و آماده اس��ت تا نشس��ت     هایی در 
سطح مقامات عالی رتبه آذربایجان و ارمنستان را 
میزبانی کند. سوئیس اعالم کرد که آمادگی دارد 
برای حل بحران، میان طرفین میانجیگری کند. 
اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان هم گفت 
که آنگال مرکل، صدراعظم این کش��ور در تماس 
تلفنی با سران ارمنس��تان و آذر بایجان خواستار 
آتش بس فوری در منطقه قره باغ کوهستانی شده 
است.  س��خنگوی وزارت خارجه چین نیز تأکید 
کرد: »امیدوار هس��تیم که ه��ر دو طرف از خود 
خویشتنداری نش��ان دهند و برای جلوگیری از 

تشدید تنش     ها گام های مثبت بردارند.«
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران که پیش تر خواستار توقف درگیری    ها شده 
بود، با تکذیب برخی ادعا    ها در مور ترانزیت سالح 
و ادوات نظامی از مسیر خاک جمهوری اسالمی 
ایران ب��ه مقصد ارمنس��تان گف��ت: »جمهوری 
اسالمی ایران ضمن نظارت دقیق و کنترل الزم بر 
روند جابه جایی و ترانزیت کاال به کشورها، به هیچ 
وجه اجازه نمی دهد از خاک کشورمان برای انتقال 

سالح و مهمات استفاده شود.«

ستیزه جویی آنکارا به رغم فشار جهانی برای آتش بس در قره باغ

 بیروت: حزب اهلل 
بخشی از اراده لبنانی هاست
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دادهبود،پاسخدادوگفتکهحزباهللبخشیازارادهلبنانیهااست.
نماینده هیئت دائم لبنان در سازمان ملل دو    شنبه شب در چهل و پنجمین 
جلسه شورای حقوق بشر در شهر ژنو سوئیس به گزافه گویی های نماینده 
رژیم صهیونیستی علیه حزب اهلل پاسخ محکمی داد و گفت:» لبنان با همه 
نهادهای قانونی خود که نماینده اراده ملت لبنان هس��تند، بر حق خود در 
مقاومت برای آزادسازی سرزمین خود و دفاع از حاکمیتش تأکید می کند و 
حزب اهلل لبنان به عنوان یکی از جنبش های مقاومت، بخش جدایی ناپذیر از 
اراده ملت لبنان است«. به گزارش پایگاه خبری العهد، هیئت مذکور تأکید 
کرد:» اسرائیل در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت خود را در جایگاه قوه 
قضائیه لبنان قرار داده است، پرونده ای که هنوز تحقیقات درباره دالیل آن 
ادامه دارد و نمی توان فرضیه توطئه طراحی شده از خارج را در خصوص این 
پرونده بعید دانس��ت و در این صورت رژیم صهیونیستی در رأس متهمان 
این حادثه قرار خواهد گرفت.« هیئت نمایندگی دائمی لبنان در این جلسه 
گفت: »لبنان حق پاسخگویی به نماینده رژیم اسرائیل را دارد، رژیمی که 
مجهز به پیشرفته     ترین انواع سالح است و زرادخانه هسته ای برای تهدید 
همسایگان خود و کارنامه سنگینی در نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب 
جرایم بین المللی در لبنان و سایر سرزمین های عربی اشغال شده را دارد که 
البته جامعه بین المللی باید روزی طبق وظیفه خود، مرتکبان این جنایات 

اسرائیل را تحت پیگرد قرار دهد.«

دستور ترامپ برای تقویت قوای هسته ای 
در بحبوحه بن بست با روسیه

درش�رایطیک�همذاک�راتکنت�رلتس�لیحاتب�اروس�یه
بیشازحدبهط�ولانجامیدهاس�ت،دول�تامریکاب�هارزیابی
تقوی�تنی�رویهس�تهایای�االتمتحدهدس�توردادهاس�ت.
به گزارش ایس��نا، نش��ریه پولیتیکو  به نقل از منابع مطلع گزارش داد، 
درخواس��ت از فرماندهی اس��تراتژیک ایاالت متحده در نبراسکا برای 
ارزیابی زمان الزم برای خارج سازی کالهک های هسته ای از زرادخانه 
و بارگیری آنها روی بمب افکن    ها و زیردریایی ها، برای این منظور است 
که اگر اس��تارت جدید با مس��کو در فوریه ۲0۲۱ منقضی شد، روسیه 
پیش از انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا درب��اره این پیمان کنترل 
تسلیحاتی دوباره وارد مذاکره ش��ود.  به نظر می رسد که دولت دونالد 
ترامپ می  خواهد نشان دهد که اگر روسیه نتواند خواسته های امریکا را 
برآورده کند، واقعاً اجازه می دهد که این پیمان پایان یابد.  پیمان استارت 
جدید فوریه ۲0۲۱ منقضی می شود، مگر آنکه مسکو و واشنگتن آن را 
تمدید کنند. این پیمان در پنجم فوریه ۲0۱۱ بین دو کشور بسته شد 
که هدفش کاهش بیشتر و محدودیت تسلیحات استراتژیک تهاجمی 
است.  دولت ترامپ نگران است که روسیه بتواند مذاکرات را طوالنی تر 
کند، به این امید که جو بایدن، رقیب دموکرات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده که احتماالً می تواند استارت جدید را تحت شرایط مطلوب تری 
برای مسکو تمدید کند، برنده انتخابات نوامبر شود.  مسکو، مدت هاست 
که از واشنگتن خواس��ته تمدید این توافق را تأخیر نیندازد چون آن را 

معیاری طالیی در عرصه خلع سالح می داند.

فتنه امریکایی سفارتخانه    ها در بغداد
33سفیراروپایی-عربیباهماهنگیامریکادرسفارتانگلیستشکیلجلسهدادند


