
پیام هسته ای پوتین 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روس��یه در پیامی 
به کارکنان حوزه های اتمی روس��یه اعالم کرد که 
روس��یه توانمندی اتمی خ��ود را برای رفع نیازها و 
پاس��خ دادن به چالش های معاص��ر تقویت خواهد 

کرد.
پوتین در این پیام،  به مناسبت روز کارکنان بخش 
های اتمی روس��یه خاطرنش��ان کرد: امسال بخش 
های اتمی روسیه هفتاد و پنچمین سالروز تاسیس 
این بخش را )در دوره ش��وروی( جش��ن می گیرد. 
وی با قدردانی از کارکنان بخش های اتمی روسیه، 
نوش��ت: در آن زمان برای خدمت به میهن مسائل 
زیادی حل ش��د و در حالی که زم��ان کوتاه حتی 
چند ماه فرصت وجود داش��ت، آنچه که غیرممکن 
بود تحقق یافت و بخش اتمی از نقطه صفر ش��روع 
ب��ه کار کرد.رئیس جمهوری روس��یه در ادامه پیام 
خود با اش��اره به اینکه در آن زمان ش��وروی سالح 
اتمی به دست آورد، اضافه کرد: این نکته اصلی بود 
و موازنه راهبردی برهم خورده دوباره برقرار شد.  

وی ادامه داد: با دستیابی به این سالح، تجاوز بدون 
مجازات )و پاس��خ متقابل(  به ملت ما ناممکن شد 
و صلح و امنیت ملی برای دهها سال آینده تضمین 

شده است.
پوتین افزود: در آن زمان کش��ور ما )ش��وروی( در 
استفاده از انرژی هسته ای برای مصارف غیرنظامی 
پیشگام شد که افق های گسترده ای را برای توسعه 
اجتماعی و اقتصادی مناطق کشور، صنایع و عرصه 
های اجتماعی و برای تس��خیر قطب شمال گشود.
رئیس جمهوری روس��یه همچنین به نقش شرکت 
دولتی روس اتم روس��یه برای توسعه فناوری ها در 
این کش��ور و ط��رح های نوآوران��ه و پژوهش های 
گس��ترده در بخش های صنعتی، پزشکی و زیست 
محیطی اشاره و خاطرنشان کرد: این شرکت نقش 
بس��یار مهمی در استفاده از مس��یر دریایی شمال 
روس��یه و نوسازی ناوگان اتمی یخ شکن کشور ایفا 
می کن��د. وی در پایان تصریح کرد که حوزه اتمی 
روسیه همچنان تقویت خواهد شد تا پاسخ شایسته 
به چال��ش های ژئوپلیتیکی و فن��اوری ها در قرن 

بیست و یکم داده شود.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

مصر طی س��ال های اخیر دورانی به نس��بت آرام را سپری 
ک��رده بود ط��ی روزهای اخیر ب��ا تح��والت و ناآرامی های 
جدیدی همراه ش��ده است چنانکه ش��هروندان مصر برای 
هشتمین روز پیاپی علیه رئیس جمهور این کشور تظاهرات 
برگزار کردند و خواستار کناره گیری عبدالفتاح السیسی از 
قدرت شدند. در واکنش به این اعتراضات در کنار سرکوب 
توسط نیروهای امنیتی، السیسی در سخنانی به تظاهراتی 

که علیه وی در این کش��ور جریان دارد، واکنش نشان داد 
و ه��دف آن را نابودی و تخریب دانس��ت. حال این س��وال 
مطرح است که ریشه بحران ها و اعتراض های اخیر در مصر 
چیست و آیا این اعتراضات می تواند به تکرار تحوالت سال 
2011 و س��رنگونی مبارک منجر شود؟ نگاهی به تحوالت 
مصر نش��ان می دهد که دولت السیس��ی به رغم وعده های 
بس��یار نتوانس��ته وعده های اقتصادی برای رف��ع نیازهای 
مردم��ی را رفع نماید و این کش��ور همچنان با بحران های 
ش��دید اقتصادی مواجه اس��ت. بر این اساس بخشی از این 
تحوالت برگرفته از مطالبات اقتصادی مردم است. در کنار 
این مس��ئله برخی تحوالت سیاسی بویژه در حوزه سیاست 
خارجی نیز بر این اعتراضات نقش داشته است. مردم مصر 

همواره ب��ر اصل مبارزه با رژیم صهیونیس��تی و حمایت از 
فلسطین تاکید داشته اند و یکی از ابعاد اعتراضی آنها را نیز 
اعتراض به روابط کشورش��ان با این رژیم تشکیل می دهد. 
در ش��رایط کنونی نیز در حالی امارات و بحرین به س��ازش 
آش��کار با رژیم صهیونیستی پرداخته و اتحادیه عرب نیز به 
حمای��ت از این روند تاکید کرده، همراهی دولتمردان مصر 
با سازش��کاری مذکور با اعتراض مردم مواجه شده و آن را 
ننگی برای کشورشان می دانند که زمانی در خط اول مبارزه 
با صهیونیست ها بوده است. در این میان  برخی نیز عوامل 
حاشیه ای خارجی را زمینه ساز این اعتراضات می دانند. در 
ماه های اخیر روابط مصر با کشورهایی مانند لیبی و ترکیه 
با چالش مواجه ش��ده اس��ت که مح��ور آن را نیز تحوالت 

مدیترانه تش��کیل می ده��د. برخی این س��ناریو را مطرح 
می س��ازند که ترکیه با بهره گی��ری از جریان های اخوانی 
سعی دارد تا فضای درونی مصر را ملتهب ساخته تا شاید از 
تحرکات ضد ترکیه ای مصر که همراه امارات، یونان، قبرس 
و فرانس��ه در مدیترانه  و لیبی صورت می گیرد جلوگیری 
نماید. به هر تقدیر هر کدام از این سناریوها که مطرح باشد 
هر چن��د که به تکرار تحوالت س��ال 2011 منجر نخواهد 
ش��د چرا که السیسی همچنان بخش��ی از پایگاه مردمی و 
البته حمایت ارتش را دارد اما تا مدتها می تواند زمینه س��از 
تنش های درونی در مصر شوید بویژه اینکه رویکرد السیسی 
به حمایت از س��ازش بحرین و امارات با صهیونیس��ت ها با 

واکنش شدید منفی مردم مصر مواجه شده است. 

یادداشت

به رغم درخواست های مکرر جهانی برای پایان منازعات 
میان ارمنس��تان و جمه��وری آذربایج��ان همچنان دو 
کشور با متهم سازی طرف مقابل همچنان بر نوار جنگ 

باقی مانده اند.
عض��و وزارت دفاع ارمنس��تان با اتهام زن��ی به جمهوری 
آذربایجان درباره درگیری های اخیر مرزی هش��دار داد، 
ضرورت اقتضا کند این کش��ور از موش��ک های بالستیک 
»اسکندر« و جنگنده های »سوخو ۳0 « استفاده می کند.

آرتس��رون هووهانیسیان« نماینده وزارت دفاع ارمنستان 
با برگزاری نشست خبری درباره درگیری ها بر سر منطقه 
مورد مناقش��ه قره باغ توضیحاتی داد.در جریان نشس��ت 
خبری، یک خبرنگار از این نماینده وزارت دفاع ارمنستان 
درباره اینکه ارمنستان چه زمانی از موشک های بالستیک 
اس��کندر و جنگنده های س��وخو ۳0 اس ام خود استفاده 
خواهد ک��رد، مواجه ش��د. این عضو ارش��د وزارت دفاع 
ارمنس��تان در پاس��خ به این س��وال ابتدا گفت که »من 
فکر نمی کنم که اصال درباره استفاده از سالح های خاص 
صحبتی بکنم«.وی س��پس افزود: نوقتی آنها )مقام های 
سیاس��ی و نظامی ارمنستان استفاده از اسکندر و سوخو 
۳0( را ض��روری بدانند و وقتی منطق مربوط به س��طح 
درگیری ه��ا نیاز به اس��تفاده از این تس��لیحات را اقتضا 
کند، آنها قطعا از این تس��لیحات استفاده خواهند کرد«.

جمهوری ه��ای آذربایج��ان و ارمنس��تان، دو جمهوری 
استقالل یافته از اتحاد جماهیر شوروی از سال 1۹۹2 به 
دنبال تصرف منطقه قره باغ کوهستانی توسط ارمنستان 
و اع��الم خودمختاری این منطق��ه وارد درگیری نظامی 
ش��دند و تالش ها برای حل مناقشه قره باغ در قالب گروه 
میانجی مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکنون 

بی نتیجه بوده است.
نیکل پاش��ینیان نخس��ت وزیر ارمنس��تان در نشس��ت 
اضطراری با نمایندگان پارلمان این کشور درباره درگیری 
نظامی با جمهوری آذربایجان اعالم کرد که ایروان ممکن 
است به طور رسمی اس��تقالل جمهوری خودخوانده قره 
باغ کوهستانی)جمهوری آرتساخ( را به رسمیت بشناسد.در 
ادامه درگیری ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در 
منطقه مورد مناقشه »قره باغ«، سفیر ارمنستان در روسیه 
مدعی شده ترکیه چهار هزار نیروی مسلح را به آذربایجان 
اعزام کرده است. یکی از دستیاران رئیس جمهور آذربایجان 
با رد ادعای استقرار 4 هزار نیرو ی ترکیه در خاک کشورش 
گفت��ه این ادعا کاماًل بی معنی اس��ت. درگیری ها میان دو 
کشور همس��ایه آذربایجان و ارمنس��تان در منطقه مورد 
مناقشه قره باغ ادامه داشته و دو طرف تجهیزات توپخانه ای 
س��نگین در منطقه مس��تقر کرده اند. در این میان وزارت 
امور خارجه ازبکستان ضمن صدور بیانیه ای خواستار توقف 
فوری درگیری  بین آذربایجان و ارمنس��تان ش��د. وزارت 
خارجه روس��یه نیز با دعوت ک��ردن دولت های آذربایجان 
و ارمنس��تان به خویش��تن داری در موضوع قره باغ، گفت 

تشدید تنش ها در این منطقه خطرناک است.
همچنی��ن س��خنگوی کرملین ضمن تأکید ب��ر اینکه در 
حال حاضر زمان مناس��بی برای تعیی��ن مقصر در قضیه 
»قره باغ« نیس��ت، گفت که اگر الزم باشد، رئیس جمهور 
روس��یه با رئیس جمه��ور آذربایجان گفت وگ��وی تلفنی 
برقرار می کند.»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین در 
کنفرانس خبری خود ضمن از طرفین آذربایجانی و ارمنی 
درخواست کرد که از هرگونه اقدامی که به صورت ناخواسته 
به دامن زدن به تنش ها منتهی می شود، خودداری کنند.  

درخواست های جهانی برای توقف منازعات ارمنستان و جمهوری آذربایجان نتیجه نداد

باکو و ایروان همچنان روی مدار جنگ 
تشکیل دولت لبنان بهانه 

بدعهدی اروپا
اتحادیه اروپا نس��بت به استعفای نخست وزیر مکلف 
لبنان ابراز نگرانی و تاکید کرد لبنان برای دستیابی به 
حمایت صندوق بین المللی پول باید دولت تشکیل 
دهد.  جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپ��ا گفت: م��ا به خاطر اس��تعفای مصطفی ادیب، 
نخست وزیر مکلف لبنان و شرایطی که وی را مجبور 
به اتخاذ چنین تصمیمی کرده، ناامید و نگران هستیم.
وی اف��زود: رهبران لبنان باید متحد ش��وند و نهایت 
تالششان را برای تشکیل سریع دولت به کار گیرند. 
تش��کیل فوری دولت برای رسیدن به توافق مطلوب 
با صندوق بین المللی پول ضروری است.میشل عون، 
رئیس جمه��ور لبنان امروز بر پایبن��دی اش به طرح 
فرانسه برای حل بحران تاکید کرد. یک منبع نزدیک 
به رئیس جمهور فرانس��ه اعالم کرد انصراف ادیب از 
تش��کیل دولت یک "خیانت جمعی" از سوی احزاب 
سیاسی لبنان اس��ت. این منبع در عین حال تاکید 
کرد فرانس��ه از لبنان برای خ��روج از بحران حمایت 
می کند. میشل عون نسبت به اینکه مصطفی ادیب، 
مامور تشکیل کابینه جدید نتوانست طبق آنچه که 
در ابتکار عمل رئیس جمهوری فرانس��ه درج ش��ده، 
دولت جدید را تشکیل دهد، ابراز تأسف کرد.پیشتر 
ی��ک منبع نزدیک به امانوئل ماک��رون، بعد از اینکه 
مصطفی ادیب از تش��کیل دول��ت انصراف داد، اعالم 

کرد: پاریس هرگز لبنان را تنها نخواهد گذاشت.
از سوی دیگر  بعد از آنکه »امانوئل ماکرون« رئیس 
جمهور فرانس��ه، تهدیداتی را علیه حزب اهلل لبنان 
مطرح کرد طرف��داران و حامیان نیروهای مقاومت 

در لبنان در فضای مجازی دست به کار شدند.

انتفاضة االقصی راه نجات 
فلسطین

عض��و دفتر سیاس��ی جنبش جهاد اس��المی گفت 
ک��ه انتفاض��ة االقصی ی��ک نقطه نورانی اس��ت که 
الهام بخش نس��ل های آین��ده برای ادام��ه مبارزه و 
مقاومت خواهد بود. »نافذ عزام« عضو دفتر سیاسی 
جنبش جهاد اس��المی تأکید کرد ک��ه باید در برابر 
دشمن صهیونیس��تی مقاومت کرد.وی تأکید کرد،  
این انتفاضه به همه نشان داد که »مقاومت در برابر 
تالش ها برای ریش��ه کن کردن ]مسئله فلسطین[ و 
تسلیم کردن ]ملت فلسطین[ اثربخش است«. این 
مسئول جهاد ادامه داد، بیست سال از انتفاضه ای که 
نام مسجد االقصی را با خود یدک می کشید، گذشته 
است و این انتفاضه، تصویر ملت فلسطین را به عنوان 
یک ملت اس��توار و مبارز تثبیت کرد.از سوی دیگر 
رئیس بخش پژوهش کمیته ویژه اس��را و آزادگان از 
بازداشت 120 هزار فلسطینی از انتفاضه االقصی در 
2۸ سپتامبر 2000 تا کنون خبر داد. در همین حال 
»احم��د المدلل« یکی از رهبران برجس��ته جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین اعالم کرد که مواضع امارات 
با مواضع دولت آمریکا در قبال الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری به اراضی اشغالی یکی است. خبر دیگر 
از فلسطین آنکه شهرک نشینان رژیم صهیونیستی 
تح��ت حمایت نیروه��ای امنیتی ای��ن رژیم ضمن 
یورش به صحن های مس��جداالقصی اقدام به َس��ر 
دادن شعارهای ضد اس��المی کردند.در همین حال 
در ادامه تحرکات سعودی برای فشار بر فلسطینی ها 
عربستان سعودی محاکمه فلسطینی های بازداشت 
ش��ده را از سر گرفت و بنا به گفته ها این محاکمه ها 

در چهارده جلسه انجام خواهد شد. 

گزارش

آمریکایی ها در چارچوب فش��ار ب��ر عراق برای تن دادن به 
خواس��ته های سیاسی و امنیتی آمریکا از جمله خلع سالح 
مقاومت مردمی عراق، ادعای تعطیل کردن سفارش��تان را 
مط��رح کردند که با واکنش گروه های عراقی مبنی بر عدم 

ناراحتی و نگرانی از این اقدام واشنگتن همراه شد. 
دبیرکل گروه مقاومت جنبش اسالمی »النجباء« خواستار 
موضع  گی��ری جریان ها و احزاب سیاس��ی عراقی در قبال 
فعالیت  های نظامی س��فارت آمریکا در بغداد شد.»ش��یخ 
اکرم الکعبی« امروز دوشنبه در توئیتی تصریح کرد: »هنوز 
منتظ��ر مواضع رس��می جریان  های سیاس��ی در خصوص 
پای��گاه نظامی آمریکا )س��فارت آمریکا در بغداد( هس��تیم 
ک��ه حاکمیت عراق را زیر پا گذاش��ته اس��ت.« وی خاطر 
نشان س��اخت که اگر همه س��کوت کنند، مقاومت موضع 
اختصاص��ی خود را دارد؛ به  ویژه آنکه  »س��الح  های نقطه 

 زن« عملیاتی شده اند.
ش��یخ الکعبی تاکید کرد که پایگاه��ی که آمریکا در مرکز 
بغ��داد ایج��اد کرده و آن را س��فارت نامیده، به گس��ترش 
فس��اد و خراب��کاری در ع��راق مش��غول اس��ت. همچنین 
مع��اون دبیرکل جنب��ش مقاومت اس��المی »نجباء« عراق 
در س��خنانی گفت: آمریکا از دهه ۸0 قرن گذشته تاکنون 
عامل تخریب و ویرانی عراق بوده است. نصر الشمری اظهار 
داش��ت: آمریکایی ها از آن زمان تاکن��ون عامل تخریب و 

ویرانی عراق بوده اند.
همچنین عضو کمیس��یون روابط خارج��ه پارلمان عراق با 
اشاره به اینکه واشنگتن در پی تشدید تنش در این کشور 
اس��ت، از وزارت خارجه خواس��ت درباره جزئیات تحرکات 
اخی��ر آمریکا توضی��ح دهد.عامر الفایز«، عضو کمیس��یون 
روابط خارجه پارلمان عراق،  گفت که اخبار منتش��ر شده 

درباره خروج س��فیر آمریکا از بغداد و سایر اخبار مربوط به 
بستن س��فارت خانه با هدف تش��دید تنش با عراق منتشر 
می شود و وزارت خارجه باید درباره جزئیات تحرکات اخیر 
آمریکا توضیح دهد. پس از اینکه گفته شد آمریکا قصد دارد 
س��فارت خود را در بغداد ببندد، یک مسئول عراقی تأکید 
کرد که واش��نگتن »عجوالنه و به صورتی نامفهوم« در پی 
انجام این کار اس��ت. منابع دیپلماتیک خبر دادند که قرار 
است آمریکا سفارت خود را در عراق ببندد و به همپیمانان 
خود اعالم کرده اس��ت که تصمیم بستن سفارت در بغداد، 

قطعی اس��ت.روزنامه فرامنطقه ای »العربی الجدید« به نقل 
از مناب��ع سیاس��ی عراقی گ��زارش داد، مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و برهم صالح 
رئیس جمهور عراق »تماس های زیادی با طرف آمریکایی« 
گرفتند.یک مسئول عراقی در این زمینه گفت: »آمریکایی ها  
عجوالنه و به ش��کلی نامفهوم در تالش هستند تا با بستن 
س��فارت یا تعلیق فعالیت و انتقال آن، وضعیت را متش��نج 
کنند«.برخی منابع رسانه ای از خروج سفیر ایاالت متحده 
آمریکا از بغداد و اس��تقرار وی در کنسولگری واشنگتن در 

اربیل خبر می دهند.
عضو کمیس��یون رواب��ط خارجه پارلمان ع��راق اعالم کرد 
ک��ه ه��دف از اقدامات اخی��ر آمریکا در این کش��ور ایجاد 
تنش اس��ت.»عامر الفایز« عضو کمیس��یون روابط خارجه 
پارلم��ان ع��راق اعالم کرد ک��ه وزارت خارجه این کش��ور 
بای��د در خصوص تحرکات اخیر آمریکا در عراق پاس��خگو 
باش��د.وی افزود: سخنان مکرر مس��ئوالن آمریکایی مبنی 
بر فراخواندن س��فیر این کش��ور در عراق و دیگر سخنان، 
با ه��دف ایجاد تنش در عراق مطرح می ش��ود.الفایز بیان 
کرد: رس��اندن پیام وزارت خارجه آمریکا به رئیس جمهور 
و اقدام��ات اخیر س��فارت آمریکا در ع��راق با همین هدف 
صورت می گیرد.رئیس دفتر سیاس��ی جنبش عصائب اهل 
الحق عراق ضمن تاکید ب��ر ضرورت اعالم نتایج تحقیقات 
درب��اره جنایت آمریکا علیه فرمانده��ان مقاومت در حمله 
تروریستی به فرودگاه بغداد، تصریح کرد که صبر عراقی ها 
حد و اندازه ای دارد.»محمود الربیعی« عضو دفتر سیاس��ی 
»عصائ��ب اهل الحق« عراق می گوید که دلیل اصلی ضعف 
در رویکرد دولتی با تجاوز خائنانه آمریکا به فرودگاه بغداد 
که به ش��هادت فرماندهان مقاومت و پیروزی منجر شد، به 
ماهیت سیس��تم سیاس��ی حاکم بر عراق ب��از می گردد که 
موجب ش��ده تا حکومت در عراق نتواند در حفظ امنیت و 
حاکمیت ملی و ش��هروندان خود به وظیفه خود عمل کند. 
زیرا اختیارات نخس��ت وزیر محدود و ضعیف اس��ت و کل 

سیستم کشور تسلیم هژمونی آمریکا است.
در ای��ن می��ان  روزنام��ه آمریکایی  واش��نگتن پُس��ت در 
گزارش��ی درباره تهدی��د وزیر خارجه آمری��کا در خصوص 
تعطیلی س��فارت واش��نگتن در بغداد نوشت که این بستن 

سفارتخانه حداقل ۹0 روز طول می کشد.

در مصر چه می گذرد 
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تقدیر »این« از اقدام »اون«
رئیس جمهور کره جنوبی عذرخواهی رهبر کره ش��مالی را حاکی از عزم 

پیونگ یانگ برای بهبود روابط بین دو کشور دانست.
مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی اظهار داش��ت که عذرخواهی 
رهب��ر معظم کره ش��مالی کیم جونگ اون در م��ورد تیراندازی به یک 
تبع��ه کره جنوبی، عزم پیون��گ یانگ را در تالش برای بهبود روابط بین 
دو کش��ور نشان می دهد. مون این حادثه را »تأسف انگیز و ناگوار« خواند و 
از ش��هروندان کره جنوبی به دلیل شوکی که خبر تیراندازی آن ها را برانگیخته، 
عذرخواهی کرد. در همین حال چونگ س��ای کیون، نخس��ت وزیر کره جنوبی 
خواس��تار تحقیق »س��ریع« در مورد این حادثه شد و تأکید کرد که تنها کشف 
همه حقایق مربوط به تیراندازی می تواند جلوی تبدیل ش��دن آن به »یک مانع 

جدی« در روابط بین دو کره شود.

طرح جدید ونزوئال برای مقابله با آمریکا 
رئیس جمه��ور ونزوئال از کار بر روی یک طرح قانونی جدید برای مقابله 
ب��ا تأثیر تحریم های آمریکا بر بخش های اقتصادی کش��ورش خبر داده 
اس��ت. همزمان با تحریم های جدید آمریکا، نیکوالس مادورو از کار بر 
روی یک طرح قانون��ی جدید برای مقابله با تأثیر تحریم های آمریکا بر 
بخش های اقتصادی کشورش خبر داد.  مادورو با انتشار پیامی در توئیتر 
ب��ا اعالم این خبر نوش��ت:  »ما در حال کار بر روی ی��ک قانون ضد تحریم 
هس��تیم... این ]طرح قانونی[ بر اس��اس قانون اساسی است که علیه تحریم های 
جنایی آمریکا در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ما ]طرح[ این قانون را روز سه ش��نبه 
ب��ه مجمع ملی ارائه خواهیم ک��رد.« طبق گفته مادورو یک نظر س��نجی جدید 
انجام خواهد ش��د تا مش��خص ش��ود بخش های مختلف اقتصادی در کشور چه 

آسیب هایی را به دلیل تحریم های آمریکا متحمل شده اند.  

کنایه لوکاشنکو به ماکرون
الکس��اندر لوکاش��نکو رئیس جمهور ب��الروس در واکنش ب��ه لفاظی های 
مداخله جویانه رئیس جمهور فرانس��ه، گفت اگر قرار باش��د سران کشورها 
با اعتراضات اس��عتفا کنند، همان دو سال پیش با شروع اعتراض جلیقه  
زردها، »امانوئل ماکرون« باید اس��تعفا می کرد.  لوکاش��نکو در واکنش به 
اظهارات ماکرون رئیس جمهور فرانسه تصریح کرد اگر اعتقاد ماکرون بر این 
اس��ت که سران کشورها به دنبال اعتراضات خیابانی می بایست استعفا کنند، 
خودش باید زمانی که معترضان موس��وم به »جلیقه  زردها« به خیابان های فرانسه 
آمدند، استعفا می کرد. در همین حال این مقام عالیرتبه بالروس، ماکرون را به عنوان 
یک »سیاس��تمدار نابالغ« توصیف کرد و به وی توصیه کرد: »حواس خود را به این 
سو و آن سو پرت نکن در عوض بر امور داخلی فرانسه متمرکز شو. دست کم، شروع 

به حل مشکالت فراوانی که در کشورت روی هم انباشته شده، کن«.

 عربس�تان: عربس��تان س��عودی اعالم کرد که 
نشس��ت رهبران  گ��روه 20 تحت عن��وان »تحقق 
فرصته��ای قرن 21 برای هم��ه« به صورت آنالین 
و مجازی به میزبانی این کش��ور برگزار خواهد شد. 
در بیانیه دبیرخانه گروه 20 در عربس��تان سعودی 
در این زمینه آمده اس��ت که نشس��ت سران گروه 
20 روزه��ای 21 و 22 نوامب��ر 2020 ) یکم و دوم 
آذرماه( به ریاس��ت »ملک سلمان بن عبدالعزیز آل 

سعود« برگزار خواهد شد. 

 چین:به دنبال فش��ارهای ضد چینی واش��نگتن 
و اعم��ال محدودیت ها علیه دیپلمات ها و مقام های 
چین��ی در آمریکا، پکن در اقدام��ی تالفی جویانه 
دیداره��ای دیپلمات ه��ای آمریکای��ی مس��تقر در 
هنگ کنگ را به ص��دور مجوز وزارت خارجه چین 
منوط کرد.دیپلمات های آمریکایی مستقر در هنگ 
کن��گ اکنون برای دیدار با مقام ها، ش��خصیت ها و 
سیاس��تمداران ای��ن جزیره بای��د از وزارت خارجه 

چین مجوز بگیرند.

 مص�ر: ش��هروندان مصر ب��رای هش��تمین روز 
پیاپ��ی علیه رئی��س جمهور این کش��ور تظاهرات 
برگزار کردند و خواس��تار کناره گیری »عبدالفتاح 
السیس��ی« از قدرت شدند. س��اکنان استان الجیزه 
در مناطق مختلف این اس��تان از جمله کفر قندیل 
و البدرشین تظاهرات برگزار کرده و خواهان بهبود 
اوضاع معیش��تی خود شدند. اس��تان قنا نیز شاهد 
برگ��زاری تظاهرات ضد دولتی در ش��هرهای نجع 

حمادی و دشنا بوده است.

 س�وئیس: نتای��ج جدیدتری��ن همه پرس��ی در 
سوئیس نشان می دهد که رای دهندگان این کشور 
با خروج از پیمان موس��وم به »توافق نامه ش��نگن« 
که اجازه رفت وآمد آزادانه افراد به کشورهای عضو 
اتحادی��ه اروپ��ا را می دهد، مخالفند.ب��ر پایه نتایج 
رس��می، ۶۳ درصد از ش��رکت کنن��دگان در این 
همه پرس��ی خواس��تار ادامه اجرای معاهده رفت و 
آمد آزاد با اتحادیه اروپا شده اند و تنها ۳۷ درصد از 
مردم این کشور با لغو این معاهده که مورد حمایت 

راست گرایان سوئیس بود، موافقت کرده اند.

واکنش عراقی  ها به انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی سفارت ایاالت متحده در این کشور 

رفتن آمریکا جای تاسف هم ندارد


