
بی اعتمادی به نتانیاهو،اعتماد 
به نصراهلل 

بررس��ی نتایج یک نظرس��نجی توئیتری نشان داد 
که بی��ش از ۹۰ درصد صهیونیس��ت ها، دروغ های 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی را ب��اور ندارند و 

سخنان دبیرکل حزب اهلل را تأیید می کنند.
دروغ ه��ای بنیامی��ن نتانیاهو نخس��ت وزی��ر رژیم 
صهیونیس��تی در خص��وص انباره��ای تس��لیحاتی 
حزب اهلل لبنان باعث شده تا یک کاربر صهیونیست، 
یک نظرسنجی در این خصوص در توئیتر به راه اندازد.

در این نظرس��نجی خطاب به صهیونیس��ت ها سوال 
شده اس��ت: حرف های چه کسی را باور می کنید؟۱. 
نتانیاهو ۲. نصراهلل. بررسی آماری پاسخ های انتخاب 
شده در این نظرسنجی نشان می دهد که بیش از ۹۰ 
درصد از شرکت کنندگان در آن، سخنان سید حسن 
نصراهلل را باور می کنند. این مسأله نشان می دهد که 
خود صهیونیس��ت ها هم دروغ های نخست وزیرشان 
را ب��اور ندارند. الزم به ذکر اس��ت حزب اهلل لبنان به 
خبرن��گاران و مردم اج��ازه داد از مکانی که نتانیاهو 
مدعی انبار تسلیحاتی این جنبش است بازدید کنند.
بر این اس��اس، رس��انه های لبنانی و سایر رسانه های 
مستقر در بیروت به دعوت حزب اهلل لبنان در محل 
ادعای��ی بنیامی��ن نتانیاهو حاضر ش��دند. محلی که 
نتانیاهو ادعا می کرد در آن موش��ک ساخته می شود 

انباری است که ضایعات آهن نگهداری می شود.
ش��بکه تلویزیونی المیادین نیز در گزارش��ی فوری، 
تصاویری از محلی که نتانیاهو مدعی ش��ده بود انبار 
موشکی حزب اهلل لبنان در منطقه جناح است پخش 
کرد. خبرنگار المیادین تصاویری از مکان پخش کرده 
و اظهار داشت اینجا یک کارگاه آهن بری است. حزب 
اهلل پس از س��خنرانی نتانیاهو سریعاً امکان بازدید از 
م��کان مورد ادعای نتانیاه��و را فراهم کرد و اینگونه 
ضمن آنکه دروغ بودن ادعا های نتانیاهو را ثابت کرد، 
با س��رعت عملی که برای بازدید از این مکان از خود 
نش��ان داد ادعای انتقال موش��ک ها از این مکان به 
مکان دیگر را از دس��ت بهانه جویان گرفت. نخست 
وزیر رژیم صهیونیس��تی در س��خنرانی مجازی خود 
در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد با نشان دادن 

تصاویری مدعی شد: اینجا محل انفجار دوم است.

گزارشنیمچه گزارش

اولین مناظره میان ترامپ و بایدن نامزدهای جمهوریخواه و 
دموکرات نشان داد که ته مانده های اخالق و دموکراسی نیز 
در آمریکا در حال نابود شدن است در حالی که نظرسنجی ها 
هم نش��ان می دهد 4۰ درصد مردم آمریکا خواستار تجزیه 
ایالت ها هستند.  نخس��تین مناظره انتخاباتی میان »دونالد 
ترام��پ« و »جو بایدن«، نامزدهای ح��زب جمهوری خواه و 
دموک��رات از برگزار ش��د.این مناظره در »دانش��گاه کیس 
وس��ترن رزرو«، در ش��هر کلیولند ایالت اوهایو برگزار شد و 
ترامپ آن را فرصتی برای جبران عملکرد ضعیف ترش نسبت 

به جو بایدن در نظرسنجی ها می بیند.
»ج��و بایدن« قب��ل از آغاز ای��ن مناظره اس��ناد مروبط به 
پرداخت های مالیاتی خودش را منتشر کرد. یک روز قبل تر، 
روزنامه نیویورک تایمز افشا کرد دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ 
فقط ۷۵۰ دالر مالیات پرداخت کرده است.نخس��تین سوال 
مناظره به انتخاب قاضی دیوان عالی از سوی ترامپ اختصاص 
داش��ت. ترامپ از تصمیم خود برای نامزد کردن ایمی بارت 
برای این س��مت دفاع کرد و گفت که بارت گزینه ای ایده آل 
برای این س��مت بوده است.جو بایدن از تصمیم ترامپ برای 
مشخص کردن گزینه عضویت در دیوان عالی آمریکا پیش از 
نتیجه انتخابات انتقاد کرد.ترامپ بارها هنگام صحبت کردن 
ج��و بایدن و کریس واالس، صحبت ه��ای آنها را قطع کرده 

است. کریس واالس به او در این باره تذکر داد.
جو بایدن از دونالد ترامپ بابت برنامه هایش در زمینه سالمت 
انتق��اد کرد و گف��ت او هیچ برنامه ای برای س��المت ندارد. 
بایدن گفت ترامپ همانند همه کارهای دیگرش، بر اس��اس 
آرزوهای��ش تصمیم می گیرد و نمی دان��د درباره چه چیزی 
صحبت می کند.نامزد حزب دموکرات در بخش دوم مناظره 
که به ویروس کرونا اختصاص داشت از عملکرد دونالد ترامپ 
انتقاد کرد. بایدن گفت که ترامپ برنامه ای برای مبارزه با این 
بیماری نداشت. ترامپ در پاسخ به انتقادات بایدن گفت که 
فرمانداران ایالت ها عملکرد او را مورد تمجید قرار داده اند. او 
گفت که دولت او اقدام به تولید دستگاه های تنفس مصنوعی 
کرده، در حالی که اگر بایدن رئیس جمهور بود چنین اتفاقی 
نمی افتاد. رئیس جمهور آمریکا گفت در صورتی که کار دست 

بایدن بود میلیون ها نفر کش��ته می شدند. ترامپ همچنین 
گفت که رس��انه ها برخورد خوبی ب��ا او ندارند.جو بایدن در 
ادامه برخی از اظهارنظرهای نادرس��ت ترامپ درباره ویروس 
کرونا را یادآور شد و گفت: » ترامپ کسی است که می گفت 
کرونا با آمدن فصل گرم از بین می رود.«او در بخش دیگری 
از انتقاداتش هم گفت: » »او همان کس��ی اس��ت که گفت 
م��اده ضدعفونی کننده تزریق کنید ت��ا مریضی تان برطرف 
ش��ود.«ترامپ با قطع کردن سخنان جو بایدن گفت که این 
حرف او ش��وخی بوده است.جو بایدن همچنین ادعا کرد در 
دوران ریاس��ت جمهوری ترامپ آمری��کا ضعیف تر، بیمارتر، 
فقیرتر و پراختالف تر ش��ده اس��ت.دونالد ترامپ مدعی شد 
دموکرات ها س��ال ۲۰۱۶ خواس��ته اند علی��ه او کودتا کنند. 
او بر همین اس��اس، به تلویح گفت ک��ه در خصوص انتقال 
مس��المت آمیز قدرت در صورت باخت در انتخابات همکاری 
الزم را به عمل نخواهد آورد.ترامپ گفت: »وقتی که می شنوم 
جو درباره انتقال قدرت صحبت می کند، باید بگویم که وقتی 

من آن انتخابات را بردم خبری از انتقال قدرت نبود.«

وی اضاف��ه کرد: »اگر رفتارهای کلینتون حقه باز و آن آدم ها 
را در نظ��ر بگیرید می بینید که خبری از انتقال قدرت نبود. 
چون آنها من را رصد کرده و دنبال کودتا بودند. آنها ش��روع 
به جاسوس��ی از س��تاد من کردند. ای��ن کار را از روزی که 
برنده ش��دم و قبل از برنده ش��دنم در انتخابات انجام دادند. 
آنها فاجعه بودند و برای کشورمان شرم ایجاد کردند. ما مچ 
آنها را گرفتیم.«رئیس جمهور آمریکا همچنین در پاس��خ به 
س��ئوال مج��ری برنامه مبنی بر اینکه آی��ا در صورت باخت 
نتیج��ه 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.«
وی اضافه کرد: »همان طور که می دانید امروز مشکل بزرگی 
پیش آمدو در فیالدلفیا، ناظران رأی برای نظارت رفته بودند، 
ولی به آنها اجازه داده نش��ده ب��ود. می دانید چرا؟ چون در 
فیالدلفی��ا اتفاقات بدی رخ می دهد.« او در ادامه گفت: »اگر 
انتخابات منصفانه باش��د، م��ن ۱۰۰ درصد همکاری خواهم 
ک��رد. ولی اگر ببینم ک��ه ده ها هزار رأی دارند دس��تکاری 

می شوند نمی توانم این را بپذیرم.«رئیس جمهور آمریکا ادعا 
کرد: همین س��ه 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؟«
جو بایدن گفت که او نتیج��ه انتخابات را خواهد پذیرفت و 
ترام��پ هم همین کار را خواهد ک��رد. 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 ش��وم، نه فقط رئیس جمهور دموکرات ها، 
بلک��ه رئیس جمهور دمکرات ه��ا و جمهوری خواهان خواهم 
بود.«رس��انه های مختل��ف آمریکایی بع��د از اولین مناظره 
تلویزیونی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، به 
انجام نظرس��نجی هایی پرداختند تا پی��روز اولین مناظره را 
از نظر افکار عمومی ایاالت متحده مش��خص کنند.فقط ۲۸ 
درصد از ش��رکت کنندگان در این نظرس��نجی، ترامپ را در 
این چالش موفق دانستند. اما ریچارد هاس رئیس اندیشکده 
ش��ورای روابط خارجی آمریکا مدتی که به تماش��ای جدال 
انتخابات��ی ترامپ و بایدن گذران��د؛ بدترین دقایق عمر خود 
را توصی��ف کرد و گفت آنها باقی مان��ده نفوذ جهانی آمریکا 
را تضعیف کردند. ریچارد هاس رئیس اندیش��کده آمریکایی 
ش��ورای روابط خارجی در پیامی توئیتری نوشت: امیدوارم 
آن طور که مارشال مک لوهان )فیلسوف کانادایی( گفته؛ همه 
جهان به تماشای این مناظره ننشسته باشند چراکه در این 
صورت باقی مانده نفوذ آمریکا در جهان نیز تضعیف می شود 
و آرمان دموکراس��ی به مخاطره می افتد.وی در پیام دیگری 
نوشت: )این مناظره( ناامیدکننده ترین، مایوس کننده ترین و 
ناراحت کننده ترین ۹۰ دقیقه عمرم بود. اگر نگران آینده این 

کشور نبودید، به تماشای آن نمی نشستید.
در همین حال نظرس��نجی دانش��گاه »هوفسترا« نشان داد 
بی��ش از 4۰ درصد مردم آمریکا از هر دو حزب دموکرات و 
جمهوری خواه از جدایی ایالتشان از آمریکا در صورت شکست 

نامزد مورد حمایتشان در انتخابات حمایت می کنند.

علی تتماج 

سید حس��ن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان 
در سخنرانی سه شنبه خود در کنار پردازش 
ب��ه تحوالت درونی و منطقه بر این اصل مهم 
تاکی��د داش��ت و آن واکن��ش ب��ه رفتارهای 
فرانس��ه بوده است. فرانس��ه اخیرا دو رویکرد 
را اجرا کرده اس��ت از یک سو مکرون رئیس 
جمهور فرانس��ه طرحی را ب��رای آنچه خروج 
لبنان از بن بس��ت سیاسی نامیده ارائه کرده 
است و از س��وی دیگر پس از ناکامی خطیب 
برای تشکیل دولت اتهاماتی را علیه مقاومت 
مطرح و آن را مس��ئول ای��ن ناکامی معرفی 
کرده اس��ت. با توج��ه به رفتارهای فرانس��ه، 
مواضع نصراهلل از چند منظر قابل توجه است. 
نخس��ت آنکه بخشی از سخنان نصراهلل جنبه 
اطالع رسانی از شرایط داخلی لبنان داشته و 
به نوعی تالش نموده تا آدرس های غلطی که 
احیانا از س��وی جریان ه��ای خاص در اختیار 
مکرون قرار گرفته اصالح نماید تا فرانس��ه را 
از ادامه روند نادرس��ت ب��از گرداند. در همین 
چارچوب نص��راهلل گفت: به بح��ث و مذاکره 

نشس��تیم و در بحث متوجه شدیم که دولت 
متش��کل از چهارده وزیر خواهد بود؛ موضوع 
دوم در کرس��ی های وزراتی و موضوع س��وم 
درباره نخس��ت وزیر یا باش��گاه نخست وزیران 
س��ابق بود ک��ه آنه��ا تمام��ی وزرا را معرفی 
می کردن��د و آنها چگونگی توزیع کرس��ی ها 
را مش��خص می کردند و ما فق��ط در جریان 
باید  قرار می گرفتیم ن��ه بیشتر.فرانس��وی ها 
بدانند کجا اشتباه کردند، خصوصا در موضوع 
خط زدن اختیارات رئیس جمهور باید به این 
مس��أله توجه کنند؛ آنها از عملیات سیاس��ی 
ب��رای خ��ط زدن اختی��ارات رئیس جمه��ور 
اس��تفاده کردند. وی تاکید می کند که طرف 
فرانسه و رفتارهایی که با عنوان طرح فرانسه 
عنوان شد قرار داد طائف یعنی مشارکت همه 
جریان ها در حکوم��ت را نقض کرده و این از 

نواقص طرح مکرون بوده است. 
نکت��ه دیگ��ر در این عرصه تاکی��د نصراهلل بر 
حض��ور ح��زب اهلل در دول��ت بوده ک��ه برای 
حمایت از مقاومت اس��ت و ای��ن یعنی اینکه 
مقاومت هرگز تس��لیم نخواهد شد. نکته دوم 
مواضع هشدار گون نصراهلل بوده است چنانکه 
وی از مکرون خواس��ت طرف��ی را که از نظر 
وی منجر به شکست طرح فرانسه برای لبنان 
شده، مشخص کند و این موضوع را به گردن 

تم��ام احزاب نین��دازد بلکه نام ط��رف مورد 
نظرش را مشخصا اعالم کند. دبیرکل حزب اهلل 
در تذک��ری به مکرون، خطاب به وی گفت: با 
ما به این ادبیات صحبت نکن؛ ما نمی پذیریم 
که که کسی با این ادبیات با ما سخن بگوید. 
وی تصریح کرد: نمی پذیریم که ماکرون ما را 
مته��م به خیانت کند و ای��ن رفتار را محکوم 
می کنیم. نمی پذیریم که درباره ما ایجاد شک 
کنند یا اینکه ما را متهم به فش��ار کنند. اگر 
فرانسه پرونده فسادی درباره وزرای وابسته به 
حزب اهلل دارد به دستگاه قضایی ارائه دهد. از 
طرح فرانسه اس��تقبال کردیم اما نمی پذیریم 
که این کش��ور قیم لبنان باشد. نکته مهم در 
سخنان نصراهلل که ریشه شکست طرح مکرون 
را نیز مش��خص می سازد آنکه نصراهلل خطاب 
به ماکرون گفت: اگر دنبال این هستی که چه 
کس��ی خارج از لبنان طرح تو را به شکس��ت 
کش��اند به دنبال آمریکایی ها و ملک سلمان 
)شاه س��عودی( و س��خنرانی اخیر وی باش. 
نص��راهلل با این مواضع در کن��ار رفع اتهامات 
فرانس��ه از حزب اهلل، نس��بت به هرگونه رفتار 
ضد مقاومتی هشدار داده و اهکار تحقق طرح 
فرانسه را دست کشیدن از رفتارهای مغرضانه 
و پذیرش حق ملت لبن��ان در برخورداری از 

مقاومت عنوان نموده است. 

یادداشت

هشدار به مکرون 
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آتش جنگ میان ارمنس��تان و جمهوری آذربایچ��ان در حالی باال گرفته 
است که ترکیه و فرانسه نیز دامنه تنشهایشان از مدیترانه به قفقاز رسیده 
و هر کدام دیگری را به دخالت و بحران س��ازی در مناقش��ه باکو- ایروان 

متهم می سازند. 
رئیس جمهور فرانس��ه در واکنش به اظهارات مقام ه��ای ترکیه ای درباره 
تنش های جدید در قره باغ، اینگونه موضع گیری ها را خطرناک توصیف کرد 
و گفت که با رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در این باره صحبت می کند.

بیانیه ه��ای اخیر مقام��ات ترکیه ای درباره حمای��ت از آذرباجیان در دور 
جدید تنش های نظامی این کشور با ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه 
»قره باغ کوهس��تانی« با واکنش پاریس رو به رو ش��د.به نوشته خبرگزاری 

اس��پوتنیک، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه طی نشست خبری 
در پایتخت لتونی گفت: »متوجه بیانیه هیا سیاس��ی ترکیه ]در حمایت از 

آذربایجان[ شدم، که به نظرم بی مالحظه و خطرناک هستند«.
بر این اس��اس، ماکرون همچنین افزود: »امروز با رئیس جمهور ]والدیمر[ 
پوتی��ن در این ب��اره صحبت خواهم کرد و گمان می کن��م که فردا نیز با 
رئیس جمه��ور ]دونالد[ ترامپ رایزنی خواهم کرد تا راهی برای برون رفت 
از بح��ران بیابیم«. در این میان وزیر خارجه ترکی��ه در واکنش به انتقاد 
رئیس جمه��ور فرانس��ه از حمایت آنکارا از باک��و در دور جدید تنش های 
قره باغ، گفت حمایت فرانس��ه از ارمنس��تان به معنی حمایت از اش��غال 

آذربایجان است.

تنشها میان فرانسه و ترکیه از مدیترانه به حوزه قفقاز رسید 

جدال ماکرون و اردوغان در جاده ایروان- باکو

دخالت مرکل در بالروس 
بعد از دیدار رئیس جمهور فرانس��ه با رهبر مخالفان بالروس در س��فر وی به 
لیتوانی، صدراعظم آلمان هم گفت قصد دارد با »س��وتالنا تیخانوفس��کایا« 
گفت وگو کند. »آنگال مرکل« در س��خنانی در پارلم��ان آلمان ضمن اعالم 
تصمیمش، "ش��جاعت" رهبر مخالفان بالروس را ستود. مرکل که در حال 
حاضر رئیس دوره ای اتحادیه اروپاس��ت گفت آلمان »الکس��اندر لوکاشنکو« 
رئیس جمهور منتخب بالروس را به عنوان پیروز انتخابات به رس��میت نشناخته 
و در ادامه از برخورد دولت بالروس با معترضان انتقاد کرد.  پیش تر »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه در ادامه مواضع مداخله جویانه خود درباره بالروس با رهبر مخالفان 
این کشور دیدار کرد. کانال تلگرام رسمی تیخانوفسکایا همچنین نوشته که برنامه ریزی 
ش��ده بود که وی در این دیدار در خصوص میانجیگری های بین المللی در بن بس��ت 
سیاسی به وجود آمده بعد از بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری بالروس صحبت کند.  

عراق از سال ۲۰۱۷ به نیرو های بین المللی نیاز نداشت
نخس��ت وزیر س��ابق عراق تاکید کرد این کشور از س��ال ۲۰۱۷ و آغاز 
پیروزی ه��ا بر تروریس��ت های داعش، دیگر نیازی ب��ه حضور نیرو های 

ائتالف بین المللی نداشت.
 حیدر عبادی تاکید کرد که عراق از سال ۲۰۱۷ به بعد نیازی به حضور 
نیرو های ائتالف بین المللی در کشور نداشت. او در مصاحبه ای تلویزیونی 
اعالم کرد: عراق از زمان اعالم پیروزی بر گروه تروریستی داعش دیگر نیازی 
به حضور نیرو های بیگانه و ائتالف بین المللی نداش��ت و هم اکنون نیز نیازی به 
نیرو های بیگانه برای حفظ امنیت کش��ور وجود ن��دارد. عبادی افزود: باید تعداد 
نیرو های بیگانه در عراق طی دو سال تا حدود ۵۰ درصد کاهش یابد و از ۶ هزار 
نیروی خارجی به ۳ هزار برس��د و پس از آن نیز تعداد نیرو های بیگانه در کشور 

تنها به حضور مستشاران در حوزه آموزش و تسلیحات کاهش یابد.

امیر جدید کویت سوگند یاد کرد
امیر جدید کویت در مجلس امت این کش��ور مراس��م سوگند خود را به 
جا آورد.ن��واف االحمد الحابر الصباح با حضور در مجلس امت کویت به 

عنوان امیر جدید این کشور سوگند یاد کرد.
رئیس مجلس امت کویت در مراسم سوگند امیر جدید این کشور اعالم 
کرد: ما به توانایی ش��ما در حفظ اعتماد و مس��ئولیت پذیری باور داریم.
امیر جدید کویت نیز در س��خنانی اعالم کرد کش��ور ما با شرایط حساس و 
چالش ه��ای جدی روبرو اس��ت که تنها با تالش های هماهن��گ می توان با آن ها 
روبرو شد. شورای وزیران کویت ساعاتی بعد از تایید شدن خبر درگذشت »شیخ 
صب��اح احمد جابر الصباح«، ولیعهد کویت را به عنوان جانش��ین او انتخاب کرد. 
دیوان امیری کویت روز س��ه ش��نبه در بیانیه ای رس��می اعالم کرد شیخ صباح 

االحمد الجابر الصباح امیر کویت در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن آشکار ساخت 
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