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  یونانی      ها پرچم امریکا را آتش زدند
مردم یونان دو     شنبه شب در اعتراض به سفر مایک پمپئو ، وزیر خارجه 
امریکا به این کشور تظاهرات برگزار کردند. به گزارش شبکه راشاتودی، 
یونانی      ها در این تظاهرات که شمار آنها حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد شده، 
اقدام به آتش زدن پرچم امریکا کردند. این تظاهرات در شهر سالونیک 
یونان برگزار شد. وزیر امور خارجه امریکا روز دو     شنبه در اولین روز از 
سفر خود به یونان، با »نیکوس دندیاس « همتای یونانی خود دیدار و بر 
لزوم حل اختالفات در شرق دریای مدیترانه تأکید کرد. طی هفته های 
گذشته، تنش      ها در شرق دریای مدیترانه بر سر اقدامات ترکیه در قبال 

آغاز حفاری      ها و فعالیت های اکتشافی در این منطقه آغاز شد. 

  عبداهلل: پاکستان و افغانستان از تئوری  توطئه دست بردارند
عبداهلل عبداهلل، رئیس تیم مذاکره کننده صلح افغانس��تان، در سفر به 
پاکس��تان گفت که زمان آن فرا رسیده اس��ت که دو کشور همسایه از 
شعار     ها و بیانیه های کهنه و تئوری های توطئه ای که ما را عقب نگه داشته 
است، دست بردارند. به گزارش یورونیوز، عبداهلل عبداهلل در اسالم آباد 
پایتخت پاکستان گفت که دو همسایه در آستانه یک دوره جدید از روابط 
قرار دارند که با »احترام متقابل، همکاری صمیمانه و رفاه مش��ترک « 
مشخص می شود. وی تأکید کرد: وضعیت موجود به نفع ما نیست و ما به 
رویکردهای تازه نیاز داریم. مردم این را از ما می خواهند. بیش از هر زمانی 
نیازمندیم که به منطقه خود به عنوان یک منطقه واحد نگاه کنیم. سفر 
عبداهلل عبداهلل در یک زمان حساس در تاریخ افغانستان صورت گرفته 
است، چراکه تیم مذاکره کننده منصوب دولت در قطر در حال مذاکره با 

طالبان برای پایان دادن به جنگ داخلی است. 

  حماس: طرح الحاق متوقف نشده است
س��خنگوی جنبش مقاومت اسالمی فلس��طین )حماس( تأکید کرد 
که گزارش دفتر امور انساندوستانه سازمان ملل متحد )اوچا( درباره 
تخریب ۵۰۶ س��اختمان در کرانه باختری، بیانگر استمرار اشغالگری 
است. حازم قاسم، سخنگوی حماس تصریح کرد که این گزارش اوچا 
تأکیدی بر استمرار اشغالگری، اجرای سیاست پاک سازی نژادی علیه 
ملت فلس��طین و بی توجهی به تمامی قوانین و ع��رف دیپلماتیک و 
قوانین بین المللی است. طبق گزارش وبگاه العهد، سخنگوی حماس 
همچنین گفت که اس��تمرار این سیاس��ت شهرک س��ازی در کرانه 
باختری بار دیگر کذب بودن ادعاهای طرف های امضا کننده توافقنامه 
عادی سازی روابط با رژیم اش��غالگر را مبنی بر اینکه طرح استعماری 

الحاق کرانه باختری متوقف شده، فاش کرد.

دیدار رسانه    ها از تأسیسات مورد ادعای 
نتانیاهو با دعوت حزب اهلل 

حزب اهلل لبنان برای اثبات دروغگویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
که ادعا کرده بود این گروه در منطقه » الجناح - االوزاعی « بیروت 
انبار تسلیحات دارد، یک بازدید رسانه ای از این منطقه ترتیب داد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از روس��یا الیوم، محمد عفیف، مسئول روابط 
رسانه ای حزب اهلل در س��خنرانی خود در این بازدید گفت: این بازدید 
آشکار می کند که این تأسیسات ارتباطی با انبار اسلحه مقاومت ندارد. 
ما این بازدید را راه انداختیم تا اتهامات نتانیاهو را تکذیب و از تحریک 

ملت لبنان علیه مقاومت شریف توسط وی ممانعت کنیم. 
عفیف تأکید کرد، در این مکان موشکی وجود ندارد. 

وی ادامه داد: ادعاهای دشمن دروغ است و این تأسیسات یک تأسیسات 
صنعتی متعلق به یک فرد لبنانی است که در آن کارگران مشغول کار 
هستند و هیچ نوع موشکی در این مکان وجود ندارد. ما این بازدید را به 

سرعت ترتیب دادیم تا دروغ نتانیاهو فاش شود. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی مجازی 
خود در هفتادوپنجمین نشس��ت مجمع عمومی سازمان ملل مدعی 
وجود انبار موش��ک حزب اهلل در کنار ش��رکت گاز، در منطقه الجناح 
ش��د و گفت: این انبار می تواند عامل فاجعه ای ش��بیه انفجار در بندر 

بیروت باشد. 
سیدحس��ن نصراهلل، دبیرکل ح��زب اهلل لبنان ه��م در واکنش به این 
ادعای نتانیاهو اعالم کرد، نتانیاهو ادعا می کند حزب اهلل موشک    ها را در 
مکانی نزدیک ایستگاه گاز ذخیره می کند. روابط عمومی حزب اهلل به 
زودی رسانه    ها را برای حضور و بازدید از مکانی که نتانیاهو مدعی است 
موشک    ها در آنجا انبار شده اند، دعوت خواهد کرد تا دروغ او معلوم شود 
و مستقیماً این بازدید پخش خواهد شد. روابط عمومی حزب اهلل رأس 
ساعت ۱۰ شب بازدید رسانه ای از منطقه الجناح - االوزاعی را ترتیب 
می دهد تا حقیقت ماجرا مشخص ش��ود و وضعیت آنجا را همه بدانند 
و ادعاهای دروغین نخست وزیر دشمن برمال شود.  این رهبر مقاومت 
لبنان اش��اره کرد: ما موش��ک    ها را نه در بندر بیروت و ن��ه در نزدیکی 
ایستگاه گاز قرار ندادیم و به خوبی می دانیم کجا باید موشک های مان 
را قرار دهیم. این کار ما برای این است که لبنانی    ها نسبت به نبرد واقف 

باشند. ما موشک های مان را بین خانه    ها قرار نمی دهیم.

زورآزمایی اروپا با ترکیه در قره باغ 
در پی ش�روع درگیری    ها در مناطق م�رزی ارمنس�تان و جمهوری 
آذربایجان و اصرار دو طرف به تداوم تنش ها، پای قدرت های خارجی نیز 
به ماجرا باز شده است. با حمایت های قاطع ترکیه از باکو، رئیس جمهور 
فرانسه به اظهارات مقام های ترکیه ای درباره تنش های جدید در قره باغ 
واکنش نشان داد و اینگونه موضع گیری     ها را خطرناک توصیف کرد و 
گفت که با رؤسای جمهور روسیه و امریکا در این باره صحبت می کند. 
با گذشت چند روز از دور جدید درگیری    ها در منطقه خودمختار قره باغ، 
بین نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان، کشورهای خارجی بار 
دیگر به زورآزمایی پرداخته اند. پس از تنش اخیر ترکیه با اروپایی    ها در 
شرق مدیترانه، این بار قره باغ به عرصه رویارویی اروپا با آنکارا تبدیل شده 
است. در همین راستا، بیانیه های اخیر مقامات ترکیه ای درباره حمایت 
از آذربایجان در دور جدید تنش های نظامی این کشور با ارمنستان بر 
سر منطقه مورد مناقشه »قره باغ کوهستانی« با واکنش پاریس رو به رو 
شد. به نوشته خبرگزاری اس��پوتنیک، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه طی نشست خبری در پایتخت لتونی گفت:»متوجه بیانیه های 
سیاسی ترکیه ]در حمایت از آذربایجان[ شدم، که به نظرم بی  مالحظه 

و خطرناک هستند«.
 ماکرون همچنین افزود: »امروز با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
در این باره صحبت خواهم کرد و همچنین با رئیس جمهور دونالد ترامپ 
رایزنی خواهم کرد تا راهی برای برون رفت از بحران بیابیم«. وی با بیان 
اینکه فرانسه هیچ  گونه پیام تنش  زا در موضوع قره باغ از سوی کشورهای 
طرف سوم را نمی پذیرد، توضیح داد: »پیام های جنگ طلبانه طی چند 
ساعت قبل، آن بخش از موانع در مسیر آذربایجان را که می تواند منجر 

به تسخیر مجدد قره باغ شود، بر می دارد.«
 به نوش��ته خبرگزاری بلومبرگ، رئیس جمهور فرانسه با متهم کردن 
آذربایجان به آغاز تبادل آتش با ارمنستان، خواستار توقف بی قید و شرط 
درگیری     ها شد. ماکرون همچنین در واکنش به اتهام زنی ارمنستان به 
ترکیه درباره ارس��ال نیروی کمکی به آذربایجان گفت:»در این مرحله 
فعاًل پاریس هیچ مدرکی از ارائه کمک آن��کارا به باکو ندارد.« اظهارات 
ماکرون درحالی مطرح می شود که9 مقام آنکارا در روزهای اخیر حمایت 
قاطع خود را از جمهوری آذربایجان در مقابل ارمنستان اعالم کرده اند و 
ایروان را برای خروج فوری نیروهایش از منطقه قره باغ تحت فشار قرار 
داده اند. اروپایی    ها به ویژه فرانسه در ماه های اخیر بر سر اقدامات ترکیه 
در شرق مدیترانه و درگیری با یونان، به مشکل برخورد کرده اند و این بار 

قره باغ را برای تصفیه حساب شخصی انتخاب کرده اند. 
   پاسخ آنکارا به ماکرون 

ترکیه که از هر گونه موضع گیری رسمی به نفع ارمنستان در قره باغ انتقاد 
می کند، این بار پاسخ فرانسوی    ها را داد. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه روز چهار    شنبه در واکنش به انتقاد رئیس جمهور فرانسه از حمایت 
آنکارا از باکو در دور جدید تنش های قره باغ، به شدت انتقاد کرد. به نوشته 
خبرگزاری آناتولی، چاووش اوغلو گفت: »ارمنستان با حمالتش نشان 
داد که قوانین و نظم بین المللی را به رسمیت نمی شناسد. آذربایجان در 
حال مبارزه در سرزمین خود است و با نیروهای اشغالگر نمی توان یکسان 
رفتار کرد«. وی در واکنش به انتقاد ماکرون از حمایت ترکیه از آذربایجان 
در موضوع قره باغ، تصریح کرد: »ما گفتیم اگر آذربایجان بخواهد مشکل 
اشغالگری ارمنستان در سرزمین  هایش را در عرصه میدانی حل کند، 
ما نیز کنارش خواهیم بود«. بر این اساس، وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: 
»ماکرون از اشغال شدن سرزمین های آذربایجان ابراز نگرانی نمی کند 

پس حمایت او از ارمنستان به معنای حمایت از اشغالگری است.«
   رد سازش 

هرچند قدرت ه��ای بین المللی ب��ه دنبال ایجاد آتش ب��س در منطقه 
قره باغ هستند اما طرف های مناقشه هرگونه طرح خارجی را برای پایان 
درگیری    ها رد کرده اند. دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان دیروز 
با متهم کردن یکدیگر به حمالت مستقیم به قلمروی شان، هرگونه فشار 
برای برگزاری مذاکرات سازش برای رفع اختالفات در خصوص منطقه 
مورد مناقشه »قره باغ کوهستانی« را رد کردند.  شبکه الجزیره در این 
خصوص گزارش کرد، به رغم درخواست های کشورهای روسیه، امریکا، 
سازمان ملل و دیگر کشور    ها برای برقراری صلح و آرامش میان دو کشور، 
»الهام علی اف « رئیس جمهور آذربایجان در گفت وگو با تلویزیون دولتی 
روسیه، به صراحت احتمال هرگونه مذاکره با طرف ارمنی را رد کرد. از 
طرف دیگر، »نیکول پاشینیان « نخست وزیر ارمنستان نیز تصریح کرد 
که با تداوم درگیری     ها و تنش ها، احتمال برگزاری مذاکره با آذربایجان 
وجود ندارد.  به گزارش شبکه راشاتودی، ارتش آذربایجان روز چهار    شنبه 
از انهدام یک سامانه دفاع موشکی اس3۰۰ ارمنستان در ناگورنو- قره باغ 
خبر داد. باکو همچنین مدعی شد که دس��ت کم 2هزار و 7۰۰ نیروی 
ارمنستانی در درگیری های اخیر کشته و زخمی شدند. ایروان هم تأکید 

کرد که دو پهپاد آذربایجان را ساقط کرده است.

گروسی: سال گذشته بیش از 400 بازرسی 
در ایران داشتیم

آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه ای اعالم کرد طبق توافقی 
که ماه قبل با جمهوری اسالمی ایران حاصل شد، بازرسان این سازمان 
در دومین مکان مورد نظر برای بازرسی حضور پیدا کرده اند. رئیس 
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهار    ش�نبه گف�ت، این نهاد در 
سال گذشته میالدی بیش از ۴۰۰ بازرسی در ایران انجام داده است. 
»رافائل گروسی « در مصاحبه با نشریه اشپیگل  آلمان گفت: »فعالیت های 
هسته ای ایران پس از توافق ]برجام[ کاهش یافت اما هرگز کامالً متوقف نشد. 
چنین چیزی به هیچ عنوان برای کشوری که معاهده منع گسترش را امضا 
کرده غیرعادی نیست و طبق آن عملکرد نظارتی خود را انجام می دهیم.« وی 
افزود:  »برنامه هسته ای ایران بسیار پیچیده است و نیروگاهی هسته ای دارد که 
برنامه ای برای گسترش آن، آزمایشگاه های تحقیقاتی و تأسیسات غنی سازی 
وجود دارد. به همین دلیل است که رژیم نظارتی گس��ترده ای داریم. سال 
گذشته بیش از ۴۰۰ بازرسی در ایران داشتیم.« همزمان آژانس روز چهار    شنبه 
طی بیانیه اعالم کرد: »به عنوان بخشی از توافق با ایران برای حل مسائل مربوط 
به اجرای پادمان که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی]و طی سفر ماه قبل 
گروسی به تهران[ تعیین ش��ده بود، آژانس در هفته جاری دسترسی های 
تکمیلی به دومین مکان در این کش��ور را انجام داده و نمونه های محیطی 
برداشت کرد.« پیش تر گروسی  در مصاحبه با شبکه »بی بی سی« گفته بود 
اکنون سطحی از همکاری با ایران را به دست آورده اند که نیاز بود و بازرسان 

این سازمان می توانند به فعالیت خود در این کشور ادامه دهند. 
   آلمان: از اتمام تحریم تسلیحاتی ایران نگرانیم!

وزیر خارجه آلمان در س��خنرانی خود در هفتادوپنجمین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، ضمن ابراز نگرانی از انقضای محدودیت های 
تسلیحاتی علیه ایران خواستار حفظ توافق هسته ای برجام شد.  هایکو ماس 
گفت: »تا زمانی که ایران، اسرائیل را تهدید می کند و باعث ایجاد بی ثباتی در 
سراسر منطقه از لبنان گرفته تا سوریه و یمن می شود، ما از به پایان رسیدن 
محدودیت های تسلیحاتی علیه این کشور نگران هستیم.« ماس اضافه کرد: 
»به همین دلیل است که ما به عنوان شرکای برجام، کماکان طرفدار اجرای 
کامل آن هستیم و از ایرانی     ها هم خواس��ته ایم به طور کامل به آن پایبند 
باشند.« تروئیکای اروپا به رغم مخالفت های لفظی با خروج امریکا از برجام 
در سال 2۰۱8 به وعده های خود برای جبران آثار این خروج و در عین حال 
گزارش های متعدد آژانس درباره شفافیت ایران تقریباً به هیچ یک از تعهدات 

خود در برجام در قبال ایران عمل نکرده اند.

33 سفیر اروپایی    گزارش یک
در  امریکای�ی  و 
بغداد با حضور س�فیر امریکا و میزبانی سفارت 
انگلیس در بغداد جلس�ه می گذارند و یک روز 
بعد، جلسه ای دیگر با حضور 25 سفیر به میزبانی 
مصطفی الکاظمی، نخس�ت وزیر ع�راق برگزار 
می شود. پیام هماهنگ شده جلسه 33 سفیر را 
25 نف�ر از آنها ب�ه مصطفی الکاظم�ی منتقل 
می کنند: » یا حمل�ه به س�فارتخانه    ها متوقف 
می شود یا اینکه ما هم مثل امریکا ، سفارت مان 
را در بغ�داد خواهی�م بس�ت.«  ای�ن پی�ام را 
نخس�ت وزیر عراق در نشس�ت سه     شنبه شب 
هیئت دولت اع�الم می کند و همزم�ان، اعالم 
می شود که معترضان عراقی، در آستانه نخستین 
سالروز اعتراضات، یک ماه به نخست وزیر عراق 
مهلت داده اند که یا خواسته های شان را برآورده 
کند ی�ا دوب�اره ب�ه خیابان    ه�ا خواهن�د آمد. 
به گ��زارش »ج��وان«، هم��ه پازل ه��ای فتنه 
س��فارتخانه    ها در ع��راق در حال تکمیل ش��دن 
است. روز دو    شنبه به فاصله سه روز بعد از تهدید 
مایک پمپئو، وزی��ر خارجه امریکا ب��ه تعطیلی 
سفارت امریکا در عراق به دلیل زنجیره حمالت 
ناشناس به این سفارتخانه، حال روزنامه امریکایی 
نیویورک تایمز تأیید کرده ک��ه پمپئو در یکی از 
تماس های تلفنی خود، مقام های عراقی را تهدید 
هم کرده و گفته که در صورت تصمیم به خروج از 
عراق، نیروهای امریکایی، تک تک اعضای کتائب 
حزب اهلل  را خواهند کشت. معلوم نیست که این 
مقام عراقی ، رئیس جمهور است یا نخست وزیر و 
وزیر خارجه، ولی خود نیویورک تایمز با نوش��تن 
اینکه »هش��دار وزیر خارجه امریکا درباره بستن 
سفارتخانه، برخی از مقام های پنتاگون را شوکه 
کرده«  تلویحاً از قول مقام ه��ای امریکایی تأیید 
کرده که امریکا قصد ندارد به آسانی عراق را ر    ها 
کند:» تهدیده��ای وزیر خارج��ه امریکا ممکن 

است تا حد زیادی هیاهوهای مبالغه آمیز با هدف 
مجبور کردن دولت عراق به انتخاب میان ایاالت 
متحده یا ایران باشد« و اینکه »بسته شدن سفارت 
امریکا در عراق این پیام را مخابره خواهد کرد که 
واشنگتن مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
را تنها ر    ها کرده است.« به نوشته نیویورک تایمز، 
طبق طرحی که امریکا داد، سفیر امریکا در عراق 
یا به کنسولگری امریکا در اربیل یا به پایگاه هوایی 

عین االسد در استان االنبار منتقل خواهد شد. 
  سناریوی جایگزین

حاال به فاصله کمتر از ی��ک هفته از تهدید پمپئو، 
قطعات یک س��ناریوی جایگزین که ظاهراً هدف 
اصلی پمپئو از تهدید در آس��تانه انتخابات امریکا 
بوده، در حال تکمیل شدن است. عصر دو     شنبه یک 
حمله راکتی از سوی طرف های ناشناس به منطقه 
»الرضوانیه « در بغداد اتفاق افتاد که در جریان آن، 
یک خانه در محل��ه البوش��عبان )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. تقریباً همه گروه های مقاومت 
عراقی از جمله کتائب سیدالشهدا ی عراق با تأکید 
بر ضرورت تحقیق درباره جنایت در »الرضوانیه « 
بغداد، هدف اصلی چنی��ن حمله ای را اتهام زنی به 
مقاومت دانستند. کتائب حزب اهلل دیروز حتی گام 
از این هم فراتر گذاشت و با صدور بیانیه ای از دخالت 
امریکا در حمله راکتی مشکوک دوشنبه عصر خبر 
داد و خواستار تحقیق و تفحص در این باره شد. با 
این حال، نشست 33 س��فیر عربی- اروپایی مقیم 
بغداد که ظاهراً روز دو    شنبه همین هفته با حضور 
»متیو تولر« سفیر امریکا به میزبانی سفیر انگلیس 
در بغداد برگزار شد، زمینه ساز فتنه ای شد که دیروز 
بخش دیگری از پازل آن تکمیل ش��د. بعد از این 
جلسه، 2۵ سفیر از 33 سفیر، درخواست جلسه ای 
با مصطفی الکاظم��ی را دادند که این جلس��ه نیز 
سه     شنبه برگزار شد. نتیجه این جلسه، صدور بیانیه 

مش��ترک این س��فرا بود که در آن آمده است:»ما 
نگرانی عمیق خود را از افزایش تعداد و پیچیدگی 
حمالت علیه منطقه های دیپلماتیک در عراق، از 
جمله حمالت راکتی و بمب های کنار جاده ای، ابراز 
کردیم .« آنها در بیانیه خود حادثه دو    ش��نبه عصر 
الرضوانیه را هم به حمله به س��فارت امریکا پیوند 
زده اند و در حالی که هیچ س��فارت غیر امریکایی 
تاکنون در بغداد مورد تهدید قرار نگرفته، در بیانیه 
خود ابراز نگرانی کرده اند:» ما توجه داریم که این 
حمالت نه تنها سفارتخانه های خارجی ]در عراق[ 
را به خطر می اندازد بلکه عراقی     ه��ا را نیز ]تهدید 
می کند[، همانطور که مرگ دلخراش خانواده ای 
در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد بعد از حمله 
راکتی روز دو    ش��نبه ش��اهدی بر این مدعاست.« 
 در این بیانیه که س��فرا و کارداران سفارتخانه های 
استرالیا، کانادا، کرواسی، مصر، اتحادیه اروپا، فنالند، 
آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، اردن، بحرین، عربستان 
سعودی، کویت، هلند، نروژ، لهستان، کره جنوبی، 
صربستان، اسپانیا، سوئد، ترکیه، انگلیس، امریکا و 
دولت مس��تعفی یمن صادر کرده اند.البته ردپایی 
از تهدید به خروج از بغداد نیس��ت تا وجهه دولت 
الکاظم��ی حفظ ش��ود، ولی مصطف��ی الکاظمی 
سه     شنبه ش��ب در جلس��ه خود در هیئت وزیران 
عراق با اش��اره به دیدار با س��فرا و نمایندگی    ها در 
بغداد گفت که امریکا و کش��ورهای عضو اتحادیه 
اروپا در اندیش��ه بستن س��فارتخانه های خود در 
بغداد هستند. خود الکاظمی هم حادثه الرضوانیه 
را با حمالت ناشناس به س��فارت امریکا گره زده و 
بر اساس گزارش اسپوتنیک گفته است:  »حمالت 
موشکی ادامه دارد و آخرین آنها به کشته شدن پنج 
نفر از جمله چند کودک منجر ش��د. این حمالت 
برخی از سازمان های هیئت های دیپلماتیک و در 
رأس آنها ایاالت متحده و اتحادی��ه اروپا را به فکر 
بستن س��فارتخانه     ها انداخت.« الکاظمی افزود:» 
اگر امنیت در منطقه تضمین نشود، آنها نخواهند 

توانس��ت در عراق فعالیت کنند. اکن��ون مرحله 
تصحیح فعالیت س��رویس های امنیتی بر اساس 
تخصص های آنها است و دخالت در امور آنها اوضاع 

امنیتی را به هم می ریزد.«
  سفارت امریکا مرکز دیپلماتیک نیست

تحت چنین شرایطی، گروه های عراقی می گویند 
گزارش    هایی که درباره تهدید پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا به خروج سفارت امریکا از عراق و همچنین 
حمله به گروه های عراقی منتشر شده، تکه های پازلی 
است که هدف آن ایجاد یک آشوب و به مرکز توجه    ها 
کشیدن سالح گروه های مقاومت عراق و دستور کار 
اخراج امریکا از عراق به سناریوی ماندن نیروهای 
امریکایی اس��ت. دیروز بغداد الیوم گزارش کرد که 
معترضان عراقی چند روزی اس��ت برای نخستین 
سالروز تظاهرات مردمی در یکم اکتبر 2۰۱9 آماده 
می شوند. » ابو منتظر الالمی«، فعال عراقی گفته که 
از جمله مهم  ترین توافقات میان فعاالن )معترضان( 
می توان به مجازات عامالن قتل معترضان، راه اندازی 
قانون احزاب، تکمیل قانون جدید انتخابات طبق 
خواس��ته معترضان نه فراکس��یون های سیاسی و 
انحصار سالح در دس��ت دولت اش��اره کرد. با این 
حال، گروه ه��ای عراقی س��ناریوی روزهای اخیر 
س��فارتخانه    ها را س��اخته و پرداخت��ه امریکا برای 
ماندن در عراق می دانند. »محمود الربیعی« عضو 
دفتر سیاس��ی فراکس��یون پارلمانی »الصادقون« 
عراق می گوید که »برهم صال��ح« رئیس جمهور و 
»مصطف��ی الکاظمی « نخس��ت وزیر، »ارتش های 
الکترونیک« برای انتش��ار اخبار نادرس��ت درباره 
س��فارت امریکا در بغداد ایجاد کرده اند. »غضنفر 
البطیخ « دیگر نماینده ائتالف الفتح در پارلمان عراق 
نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور در گفت وگو با 
»المعلومه « تصریح کرد: »تصمیم گیری درباره امور 
سیاس��ی و حکومتی در عراق تحت کنترل ایاالت 
متحده است و رئیس جمهور و نخست وزیر تسلیم 

دیکته های امریکایی هستند.«

رئیس جمه�ور  کان�ادا علی�ه  و  انگلی�س 
بالروس، پس�ر وی و س�ایر مقام های ارش�د 
این کش�ور تحریم    هایی وضع ک�رده و دولت 
این کش�ور را به تقلب در انتخابات و ارتکاب 
خش�ونت علی�ه معترض�ان مته�م کرده اند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این 
تحریم    ها شامل مسدود سازی اموال و ممنوعیت 
سفر علیه الکس��اندر لوکاش��نکو، رئیس جمهور 
بالروس، پسر وی و همچنین چند تن از مقام های 
این کشور می شود.  این تحریم    ها نخستین بار است 
که از سوی قدرت های اصلی غربی در واکنش به 
بحران بالروس علیه مقام های این کش��ور وضع 
می ش��ود.  دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس 

گفت، لوکاشنکو باید هزینه اقدامات نقض کننده 
حقوق بشر را که ما شاهدش هستیم، بپردازد. 

فرانسوا فیلیپه ش��امپاین، وزیر خارجه کانادا نیز 
گفت: همراهی ما با مردم بالروس تمامی ندارد و 
اینجا به پایان نمی رسد. این گام نخست است. ما 
به همکاری با شرکای بین المللی برای انجام این 
کار ادامه می دهیم که ممکن است به تحریم های 
بیشتر با توجه به اوضاع در این کشور منجر شود.  
اتحادیه اروپا گفته که تحریم    هایی را علیه برخی 
مقام های بالروس وضع می کند اما هنوز فهرست 
آن را نهایی نکرده است. بعد از دیدار رئیس جمهور 
فرانس��ه با رهبر مخالفان بالروس در سفر وی به 
لیتوانی، صدراعظم آلمان ه��م گفت قصد دارد با 

»سوتالنا تیخانوفسکایا« رهبر مخالفان بالروس 
گفت وگو کن��د.  »آنگال مرکل« در س��خنانی در 
پارلمان آلمان ضمن اعالم تصمیمش، » شجاعت « 

رهبر مخالفان بالروس را ستود. 
مرکل که در حال حاضر رئی��س دوره ای اتحادیه 
اروپاس��ت گفت آلمان »الکس��اندر لوکاشنکو« 
رئیس جمهور منتخب بالروس را به عنوان پیروز 
انتخابات به رسمیت نشناخته و در ادامه از برخورد 
دولت بالروس با معترضان انتق��اد کرد.  پیش تر 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه در ادامه 
مواضع مداخله جویان��ه خود درب��اره بالروس با 
رهب��ر مخالفان این کش��ور دیدار ک��رده بود.  به 
دنبال برگ��زاری انتخابات م��اه اوت در بالروس 

که به پیروزی لوکاشنکو با کس��ب 8۰ درصد آرا 
منتهی ش��د، موجی از اعتراضات در این کش��ور 
در اعتراض ب��ه نتیجه انتخابات ب��ه راه افتاده که 

همچنان ادامه دارد. 
تیخانوفس��کایا، رقیب اصلی لوکاش��نکو در این 
انتخاب��ات تنه��ا ۱۰/۱2 درص��د آرای انتخاباتی 
را ب��ه دس��ت آورد اما تاکن��ون نتای��ج انتخابات 
ریاست جمهوری بالروس را به رسمیت نشناخته 
است.  تیخانوفسکایا بعد از شکست در انتخابات به 
کشور لیتوانی گریخت و در آنجا ضمن اتهام زنی 
درباره تقلب در انتخابات، در حال رایزنی و دیدار 
با مقام های امریکایی و برخی کشورهای اروپایی 

علیه لوکاشنکو است. 

کانادا وانگلیس هم وارد بازی آشوب سازی در بالروس شدند

مفاحشه!
  گزارش  2

ادامه از صفحه یک
  بحث تقلب و تهدید به عدم قبول نتیجه

رئیس جمهور امریکا همچنین در پاس��خ به س��ؤال 
مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا در صورت باخت نتیجه 
انتخابات را خواهد پذیرفت، گفت: »من از طرفدارانم 
می خواهم به مراکز رأی دهی بروند و اوضاع را به دقت 
تحت نظر بگیرند. این اتفاقی است که باید بیفتد. اگر 
انتخابات منصفانه باش��د، من ۱۰۰درصد همکاری 
خواهم کرد. ولی اگر ببینم که دهها هزار رأی دارند 
دستکاری می شوند نمی توانم این را بپذیرم. همین 
سه روز پیش رأی         هایی داخل سطل کاغذهای باطله 
پیدا کرده اند که روی همه آنها ترامپ نوشته شده بود. 

فکر می کنید این خوب است؟«
بایدن گف��ت که او نتیج��ه انتخاب��ات را خواهد 
پذیرفت و ترامپ هم همی��ن کار را خواهد کرد. 
او گفت: »من نتیجه انتخابات را خواهم پذیرفت، 

او هم همین طور؛ می دانید چرا؟ چون بعد از آنکه 
برنده انتخابات پس از شمارش همه آرا اعالم شود، 
همه چیز تمام می شود. اگر برنده من باشم، ماجرا 
فیصله می یابد و اگر من نباشم، از نتیجه انتخابات 
حمایت می کنم. اگر رئیس جمهور شوم، نه فقط 
رئیس جمهور دموکرات ه��ا، بلکه رئیس جمهور 

دموکرات  ها و جمهوریخواهان خواهم بود.«
  صحنه قلدری سیاستمداران

کریس واالس، مجری شبکه خبری فاکس نیوز که 
اداره این برنامه را بر عهده داشت در طول مناظره به 
ترامپ به دلیل قطع کردن حرف های خود و بایدن 
تذکر داد. رسانه         ها س��طح این مناظره را در حدی 
پایین ارزیابی و تالش واالس برای آرام کردن اوضاع 
را به تالش های یک مربی مهدکودک تشبیه کردند. 
ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی امریکا در 
توئیتر، از لفظ صحنه قلدری برای توصیف مناظره 

اس��تفاده کرد و با آرزوی اینکه کسی این مناظره 
را ندیده باشد، نوش��ت: »این دلسرد کننده ترین، 
دلگیر        ترین و ناراحت کننده         ترین 9۰ دقیقه ای بود که 
می توانم به خاطر بیاورم. اگر کسی نگران آینده این 
کشور نبود، اصالً آن را تماشا نمی کرد.« نظرسنجی 
شبکه خبری س��ی بی اس پس از مناظره، دیدگاه 
هاس را تأیید می کند. بنابر این نظرسنجی، حدود 
7۰ درصد امریکایی        ها مناظره را آزاردهنده توصیف 

کردند و فقط ۱7 درصد آن را مفید دانستند. 
  مناظره ای در حد شوهای تلویزیونی

رس��انه        ها در پی پای��ان این مناظ��ره، انبوهی از 
انتقاد        ه��ا را متوجه رقب��ای انتخابات��ی کردند. 
روزنام��ه امریکایی واشنگتن پس��ت نوش��ت که 
مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن، بد        ترین مناظره 
انتخاباتی در تاریخ کش��ور بود. پایگاه پولیتیکو 
از این مناظره با عنوان مناظره ای که س��ال های 

س��ال باعث شرمس��اری خواهد بود، ی��اد کرد و 
نوشت :»این مناظره بیش از 9۰ دقیقه ای، تقریباً 
یک عصاره بی نقص از سیاس��ت ت��وأم با اهانت، 
عصبانیت، قطع کردن حرف یکدیگر و اظهارات 
بی ربط بود که در شو های رادیویی، تلویزیونی و 
توئیتر امری رایج است. ترامپ، تبدیل این برنامه 
تلویزیونی به بد        ترین در نوع خود در تاریخ امریکا و 

ایجاد صحنه ای از تحقیر ملی را تضمین کرد.«
 اما از حیث برنده و بازنده بودن، سی ان ان ضمن 
انتشار نظرسنجی ای که نشان می دهد از هر ۱۰ 
بیننده مناظره، شش نفر بایدن را دارای عملکرد 
بهتر توصیف ک��رده و ۶۵ درصد از بینندگان این 
شبکه معتقد بودند بایدن صادقانه         ترین پاسخ         ها را 
به سؤاالت داد ، نوشت که نباید فراموش کرد که 
ترامپ در مناظره های 2۰۱۶ شکس��ت خورد اما 

رئیس جمهور شد.

 وکیل منافقین در انتخابات 
به یاری ترامپ می آید

»ایمی کانی بارت«، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا برای عضوی�ت در دیوان عالی این کش�ور س�ابقه وکالت 
برای گ�روه تروریس�تی منافقی�ن را داش�ته و اگ�ر در انتخابات 
کار به جاهای باریک بکش�د، ممکن اس�ت به ترام�پ کمک کند. 
مرگ قاضی روث بیدر گینزبرگ و خالی ماندن کرسی او در دیوان عالی 
امریکا، این فرصت را برای دونالد ترامپ فراهم کرد تا همین یک شنبه ای که 
گذشت در فاصله کم تا انتخابات، به تعداد قضات حامی خود در این دیوان 
بیفزاید. این دیوان در صورتی که اختالف��ات در مورد نتایج انتخابات باال 
بگیرد، مرجع تصمیم گیری در مورد نتیجه انتخابات خواهد بود، به خصوص 
که ترامپ خودش هم گفته احتمال می دهد کار انتخابات به دیوان عالی 
امریکا کشیده شود. حاال در چنین شرایطی، روزنامه واشنگتن پست دیروز 
گزارش داده ایمی بارت که برای پست دیوان عالی معرفی شده، زمانی که 
گروه تبعیدی از ایران )گروهک منافقین( در تالش برای خروج از فهرست 
سازمان های تروریستی خارجی وزارت خارجه امریکا بوده وکالت این گروه 
را به عهده داشته است. بارت سابقه وکالت برای این گروه تروریستی را سال 
2۰۱7، قبل از برگزاری جلسه تأیید صالحیتش برای تصدی سمت ریاست 
دادگاه استیناف شیکاگو، در قالب یک پرسشنامه مجلس سنای امریکا ذکر 
کرده بود. دیوان عالی امریکا باال   ترین مرجع حل اختالف در امریکاست و 
تصمیم گیری نهایی در موارد بروز اختالف بین دولت و کنگره نیز بر عهده 
این نهاد اس��ت. عضویت در هیئت قضات دیوان عالی امریکا مادام العمر 
است و تغییر در ترکیب این هیئت می تواند سال    ها بر وضعیت موازنه قوا 
در این کشور اثرگذار باشد. در جریان مناظره سحرگاه دیروز نیز بارت یکی 
از موضوعات مورد منازعه بایدن و ترامپ بود. در حالی که بایدن خواسته 
که انتصاب بارت تا بعد از انتخابات به تعویق بیفتد، ترامپ در مناظره دیروز 
گفت:»ما در انتخابات پیروز شدیم ، بنابراین ما حق انتخاب بارت را داریم. 
تعداد کمی از مردم مخالف این حرف می زدند. اتفاقاً اگر دموکرات  ها االن 
در جای ما بودند، حتی به فکر انتخاب نبودند.« گفتنی است، دیوان عالی 
امریکا هشت قاضی و یک رئیس دارد. هرچند که هر یک از این 9 نفر، آرایی 
برابر دارند، اما در عمل پس از رئیس که از س��وی رئیس جمهور منصوب 
می شود، قاضی ارشد، که بیشترین سابقه را در میان قضات دیوان عالی 

دارد، دارای باال   ترین نفوذ است.

تکمیل قطعات پازل فتنه سفارتخانه    ها در بغداد


