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  گزارش  2

ظریف: حکومت و مردم لبنان 
باید برای آینده این کشور تصمیم بگیرند

وزی�ر ام�ور خارج�ه ای�ران در جری�ان س�فر ب�ه لبن�ان ضمن 
تأکی�د ب�ر اینک�ه در پ�ی انفج�ار بن�در بی�روت، جمه�وری 
اس�امی ای�ران در کن�ار حکومت و م�ردم لبن�ان خواه�د بود، 
تصری�ح ک�رد ک�ه ای�ن حکوم�ت و م�ردم لبن�ان هس�تند که 
باید برای آین�ده کش�ور و نحوه پیش�برد امور تصمی�م بگیرند. 
 محمدجواد ظریف روز جمعه در بیروت پس از دیدار و گفت وگو با شربل 
وهبه، همتای خود در دولت پیش��برد امور لبنان ضمن ابراز تسلیت و 
همدردی با خانواده جان باختگان انفجار در بندر بیروت از آمادگی ایران 
برای کمک به بازسازی خرابی های انفجار خبر داد. ظریف در نشست 
خبری مشترک با وهبه گفت: »حکومت و مردم لبنان هستند که باید 
برای آینده لبنان و نحوه پیشبرد امور تصمیم بگیرند و جمهوری اسالمی 
ایران در کنار حکومت و مردم لبنان خواهد بود. « وزیر امور خارجه ایران 
همچنین با اشاره به جایگاه سیاسی لبنان ضرورت کمک به بازسازی 

این کشور بدون شرط گذاری را مورد تأکید قرار داد. 
وی خطاب به مردم لبنان ب��ه جنگ 33 روزه نیز اش��اره کرد و گفت: 
»می خواهم به مردم لبنان تبریک بگویم. امروز سالگرد پیروزی مردم 
لبنان بر دشمن صهیونیس��تی در جنگ 33 روزه است، همانطور که 
لبنان بر تجاوزات دش��من صهیونیستی پیروز ش��د بر این حادثه هم 

پیروز خواهد شد. 
محمدجواد ظریف در جریان این س��فر با نبیه بری، رئیس پارلمان و 
حسان دیاب، نخست وزیر دولت پیش��برد امور نیز دیدار کرد. حسان 
دیاب در گفت وگو با ظریف، ضمن تشکر از اعالم آمادگی ایران در کمک 
به لبنان، نیازهای ضروری به ویژه در حوزه های درمان و اقالم مورد نیاز 

برای بازسازی واحدهای مسکونی شهر بیروت را تشریح کرد. 

15

 بالگردهای رژیم صهیونیستی به غزه حمله کردند
بالگردهای رژیم صهیونیس��تی بامداد جمعه به منطقه شجاعیه واقع 
در ش��رق نوار غزه حمله کردند.  بنابر گ��زارش المیادین، ارتش رژیم 
صهیونیستی همچنین با دو موش��ک منطقه الفراحین واقع در شرق 
خان یونس را هدف قرار داد. توپخانه ارتش این رژیم نیز به یک دیده بانی 
متعلق به نیروهای مقاومت فلسطینی در شرق رفح واقع در جنوب نوار 

غزه حمله کرد. 
-----------------------------------------------------

 سفیر هند: استراتژی بلندمدت ما خرید نفت ایران است
س��فیر هند در گفت وگو با ایرنا ضمن تأکید بر پایبندی کش��وری به 
مناس��بات دو طرف، گفت که خرید نفت از ایران در اس��تراتژی های 
بلندمدت کش��ورش قرار دارد.  باگ��دام درمندرا در ای��ن مورد گفت : 
»اس��تراتژی بلندمدت ما، خرید نفت ایران اس��ت زیرا پاالیشگاه های 
بزرگ هند متناسب با کیفیت نفت ایران ساخته شده اند و عدم خرید 
نفت ایران، ضرر   هایی را به این پاالیشگاه    ها وارد کرده است. ایران شریک 
قابل اتکای ماست و ما می خواهیم روابط خود را حفظ کنیم و خرید نفت 

از ایران را از سربگیریم.«
-----------------------------------------------------

 میگ روسی، هواپیمای جاسوسی امریکا را رهگیری کرد
 مرکز ملی مدیریت دفاعی وزارت دفاع روسیه از ممانعت پرواز یک فروند 
هواپیمای جاسوسی امریکایی توسط جنگنده میگ-31 روسیه بر فراز 
دریای بارنتز خبر داد.  در بیانیه ای که به همین منظور منتش��ر شده، 
آمده است: »برای شناس��ایی هواپیمای ناشناس، یک فروند جنگنده 
ناوگان شمال روس��یه به پرواز درآمد و هواپیما را جاسوسی امریکایی 
از نوع پی-8ای یا پوسیدون شناسایی کرد که به نیروی دریایی امریکا 
تعلق داشت.« هواپیمای امریکایی پس از آنکه از مرزهای روسیه دور 

شد جنگنده میگ-31 روسی به پایگاه خود بازگشت. 
-----------------------------------------------------

 رقیب لوکاشنکو خواستار شمارش مجدد آرا شد
رقیب نامزد پیروز در انتخابات ریاس��ت جمهوری بالروس، روز جمعه 
از هموطنانش خواس��ت درخواس��تی برای ش��مارش مج��دد آرا زیر 
نظر ناظران مس��تقل امض��ا کنند.  به گزارش اس��پوتنیک، س��وتالنا 
تیخانوفسکایا، رقیب الکساندر لوکاشنکو در پیامی تصویری گفت که در 
جایی که کمیسیون   ها صادقانه آرای انتخابات گذشته را شمارش کرده 
بودند، 60 تا 70 درصد از آرا به نفع وی بوده است. وی از جمع آوری امضا 
از ش��هروندانی که به او رأی دادند خبر داد و گفت: »بیایید همه با هم 
از انتخاب خود دفاع کنیم. درباره این واقعیت که شما به من، سوتالنا 

تیخانوفسکایا رأی داده اید.«
همزمان، شبکه خبری بی بی سی به نقل از فعاالن حقوق بشر از وجود 
شواهدی از خش��ونت پلیس بالروس علیه معترضان بازداشتی در این 
کشور خبر داده است. ناتالیا کوچانووا، رئیس مجلس سنا در بیانیه ای 
که از تلویزیون این کشور پخش ش��د، گفت که رئیس جمهور دستور 
تحقیقاتی را در مورد بازداشت گسترده معترضان داده و بیش از هزار 

نفر از دستگیرشدگان هم آزاد شده اند. 

تشدید نگرانی     ها از فعالیت های هسته ای 
مخفی عربستان

نگرانی     ها از برنامه هسته ای عربستان تشدید شده، به خصوص 
که ری�اض چند س�ال اس�ت در قب�ال آن پنهان�کاری می کند. 
بعد از گ�زارش اخیر روزنام�ه امریکای�ی نیویورک تایمز درباره 
پنهانکاری هس�ته ای عربس�تان، یکی از اعضای کنگره امریکا 
در نامه ای به مایک پمپئو، وزیر ام�ور خارجه ، قتل فجیع جمال 
خاشقجی به دست خاندان س�عودی را عاملی برای بی اعتمادی 
به ریاض و به تبع آن برنامه های هس�ته ای س�عودی     ها دانست. 
براد شرمن در نامه ای خطاب به مایک پمپئو خواستار جلوگیری از 
آن دسته فعالیت های سعودی     ها شده که ممکن است باعث افزایش 
توان این کشور در دستیابی به سالح اتمی شود. این عضو کنگره در 
بخشی از این نامه نوشته است: »نباید به داشتن سالح هسته ای در 
دست حکومتی که جمال خاش��قجی را با اره کش��ت، اعتماد کرد. 
سال هاس��ت که تالش کرده ایم در مورد خطر برنامه اتمی عربستان 

سعودی هشدار دهیم.«
پیش از این، روزنامه نیورک تایمز در گزارشی به تالش های سعودی     ها 
برای دس��تیابی به سالح هسته ای پرداخته و نوش��ته بود: »سازمان 
اطالعات امریکا کشف کرده که عربستان در نزدیکی ریاض تأسیساتی 
ساخته که ش��بیه به یک مرکز هس��ته ای اس��ت. البته طبق اعالم 
کارشناسان امریکایی، حتی اگر عربس��تان بخواهد برنامه هسته ای 
خود را توسعه دهد برای ساخت یک کالهک هسته ای به چند سال 
زمان نیاز دارد. « همچنین سازمان اطالعات امریکا در حال بررسی 
گزارشی است که در آن عربستان تالش می کند با همکاری چین و 
به صورت پنهانی اورانیوم تولید کند که این اقدام واکنش امریکا را به 
دنبال داشته است. گزارش چندی پیش بلومبرگ تصویر  روشن تری 
از اقدامات هس��ته ای عربس��تان ارائه می دهد. این ش��بکه خبری 
امریکایی، حدود سه ماه قبل به فعالیت های عربستان برای احداث 
رآکتورهای هسته ای آن هم بدون نظارت نهادهای بین المللی و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اش��اره کرده و نوش��ته بود که موکول کردن 
بازرسی از رآکتور تحقیقاتی عربس��تان به پس از تکمیل این پروژه، 
مسئله ای غیرعادی است و تضمینی برای صلح  آمیز بودن آن نیست. 
پیش تر بلومبرگ با انتشار تصاویر ماهواره ای مراحل پایانی تأسیسات 
نخستین رآکتور هسته ای عربستان که در ضلع جنوب غربی شهرک 
ملک عبدالعزیز در حومه ریاض قرار دارد، در مورد خطرات دستیابی 
ریاض به این فناوری بدون امضای قوانی��ن بین المللی حاکم بر این 

صنعت هشدار داده بود. 
 ریاض به نگرانی     ها پاسخ دهد

اسماعیل بقایی هامانه، سفیر ایران در ژنو، در نشست عمومی کنفرانس 
خلع سالح به برنامه هسته ای عربستان و رژیم صهیونیستی اشاره کرد 
و گفت: »در حالی که رژیم اسرائیل به عنوان تنها دارنده تسلیحات اتمی 
در منطقه به سرپیچی آشکار از قوانین بین المللی و تقویت زرادخانه های 
اتمی اش ادامه می دهد، برنامه اتمی عربستان سعودی نیز به پیچیده تر 
ش��دن اوضاع منطقه دامن می زن��د.«  بقایی هامان��ه تصریح کرد که 
عربس��تان با وجودی که عضو پیمان منع گس��ترش جنگ افزارهای 
هسته ای )ان پی تی( اس��ت اما به تعهداتش در این زمینه عمل نکرده 
است. فقدان شفافیت و همکاری با بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی باعث ایجاد نگرانی های جدی درباره ابعاد برنامه های هسته ای 
عربستان شده است. وی از آژانس خواست به وظایف خود در خصوص 
بازرسی و راستی آزمایی عمل کرده و گزارشی را از فعالیت های هسته ای 
عربستان ارائه کند. بقایی هامانه از سفیر عربستان سعودی هم خواست 
به جای اظهارات ساختگی و سرزنش دیگران برای تمام اشتباهات و 
جنایت های ریاض که با حمایت امریکا در منطقه صورت گرفته است، 

به نگرانی های جامعه جهانی پاسخ دهد. 
هفته گذش��ته نیز در پی انتش��ار اخباری درباره اقدام عربستان در 
ساخت کارخانه تولید کیک زرد، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده 
دائم ایران در س��ازمان های بین المللی از آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی درخواست کرده بود درباره برنامه پنهانی هسته ای این کشور 

شفاف سازی کرده و گزارشی را به اعضای آژانس ارائه کند. 

امارات خیانت و حماقت
اقدام رسمی امارات متحده عربی در برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی که احتماالً پیروی برخی دیگر از شیوخ عقب مانده منطقه را 

به  دنبال داشته باشد، از سوی ایران، ترکیه و محور مقاومت، اقدامی حماقت بار و خیانت آمیز خوانده شد

پ�س از س�ال    ها    گزارش  یک
مخفی کاری تاش 
ارتجاع عرب برای عادی س�ازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، سرانجام این روابط علنی شد و 
امارات گوی سبقت را از دیگر اعراب ربود و چراغ 
اتحاد نامقدس با تل آویو را روشن کرد تا دیگر 
اعراب نیز که برای برقراری روابط دیپلماتیک با 
تل آویو له له می زنند، این جسارت در آنها ایجاد 
شود که پشت کردن به آرمان فلسطین چندان 
هم سخت نیست. چنانکه عمان و بحرین از اقدام 
ابوظبی استقبال کرده و با اعام موضع رسمی 
خود، نشان دادند برای عادی س�ازی روابط به 
صف شده اند؛ توافقی که با وساطت دونالد ترامپ 
انجام ش�د و او برق�راری روابط بی�ن دو متحد 
واش�نگتن را تاریخی توصیف ک�رد.  مقامات 
ابوظبی و تل آویو قرار است با سفرهای رسمی 
مفاد توافق  را تنظیم کرده و ب�ا حضور در کاخ 
سفید پای این توافق را امضا کنند. ایران و ترکیه 
اتحاد ابوظب�ی با تل آوی�و را حماقت راهبردی 
توصیف کرده و آن را به شدت محکوم کردند. 

درحالی ک��ه گروه های فلس��طینی از جهان عرب 
خواس��ته اند با اتحاد در مقابل رژیم صهیونیستی 
مانع اجرایی ش��دن ط��رح الحاق کران��ه باختری 
به س��رزمین های اشغالی ش��وند، رژیم های عربی 
رویکرد ي متفاوت در پیش گرفته اند. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا که یکی از برنامه های سیاست 
خارجی اش نزدیکی بین اعراب و رژیم صهیونیستی 
بود، پنج  شنبه شب در بیانیه ای اعالم کرد که اسرائیل 
و امارات به توافقی برای عادی س��ازی کامل روابط 
دست پیدا کرده اند. به گزارش شبکه اسکای نیوز، بر 
اساس بیانیه مشترک امریکا، اسرائیل و امارات، »در 
نتیجه این گشایش دیپلماتیک و بنا به درخواست 
ترامپ و با حمایت امارات ، اسرائیل اعالم حاکمیت بر 
مناطق اعالم شده در چشم انداز صلح رئیس جمهور 
ترامپ )معامل��ه قرن( را معلق ک��رده و تالش های 
خودش را بر توس��عه روابط با س��ایر کش��ور    ها در 
جهان عرب و اس��الم متمرکز خواهد کرد«. در این 
بیانیه آمده اس��ت: هیئت های اس��رائیل و امارات 
در هفته های آتی برای امض��ای توافقات دوجانبه 
در زمینه های س��رمایه گذاری، توریسم، پروازهای 
مستقیم، امنیت، مخابرات، فناوری، انرژی، بهداشت، 
فرهنگ، محیط زیس��ت، تأسیس     سفارتخانه های 
دوجانبه و س��ایر حیطه های دارای منافع دوطرفه 
دیدار خواهند کرد«. همچنین، »امارات و اسرائیل 
فوراً همکاری های خود را در زمینه درمان ویروس 
کرونا و ساخت واکسن برای آن آغاز خواهند کرد. 
با همکاری های مشترک، این تالش     ها باعث نجات 

جان انسان     ها در جهان اسالم، یهودیت و مسیحیت 
در سراسر منطقه خواهد شد.«

در این بیانیه مش��ترک آمده است:»این توافق یک 
دس��تاورد تاریخی اس��ت و صل��ح در خاورمیانه را 
تقویت خواهد کرد«. محمد بن زاید، ولیعهد امارات 
و حاکم دبي در توئیتی نوشت:»در پی تماس تلفنی 
با رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر اسرائیل، توافق 
شد اس��رائیل الحاق اراضی فلس��طینی را متوقف 
کند«. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دونالد 
ترامپ نیز در توئیتی نوشت:»امروز پیشرفتی بزرگ 
حاصل ش��د؛ توافق صلح تاریخی میان دو دوست 
بزرگ ما، اس��رائیل و امارات«. ترامپ همچنین در 
نشست خبری گفت:»از بنیامین نتانیاهو و محمد 
بن زاید متشکرم و امیدوارم که به  زودی برای رسمی 
کردن این توافق میزبان آنها در کاخ سفید باشم«. با 
این توافق، امارات بعد از مصر و اردن، سومین کشور 
عربی خواهد بود که روابط رس��می و علنی با رژیم 

صهیونیستي  را آغاز می کند. 
به گزارش شبکه المیادین، شهرداری تل آیو برای 
جشن گرفتن توافق برای عادی سازی روابط امارات 
و رژیم صهیونیستی، پنج  شنبه شب پرچم های آن 
را روی ساختمان این ش��هرداری نورپردازی کرد. 
همکاری های اعراب و اسرائیل در بحران های سوریه 
و یمن برای مقابله با محور مقاومت به وضوح آشکار 
بود و با گرم شدن مناسبات سیاسی بین ارتجاع عرب 
و رژیم صهیونیستی، این همکاری    ها بیش از پیش 
توسعه خواهد یافت. گسترش روابط اعراب با رژیم 
صهیونیستی به معنای چراغ سبز نشان دادن به این 
رژیم برای توسعه طلبی در منطقه است تا طرح امریکا 
برای تشکیل »خاورمیانه بزرگ« یا همان سیاست 
»از نیل تا فرات « را به س��رانجام برساند. همانگونه 
که برایان هوک، نماینده س��ابق دول��ت امریکا در 
امور ایران گفت که این توافق بخشی از »خاورمیانه 
جدید« است. هوک مدعی شد:»صلح میان اعراب و 
اس��رائیلی     ها بد    ترین کابوس ایران است. هیچ کس 
بیشتر از ایران برای تشدید درگیری     ها میان اعراب و 

اسرائیل تالش نکرده است.«
 نتانیاهو دوباره به امارات رفته است

امارات و دیگر رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس 
از سال    ها پیش به طور مخفیانه دنبال عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی بودند و دیدار    هایی بین 
مقامات دو طرف انجام شده بود و اکنون این روابط 
علنی شده اس��ت و مقامات رژیم های عربی نشان 
دادند که از نزدیک شدن به تل آویو ابایی ندارند. اقدام 
امارات در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، 
خنجر از پش��ت به آرمان قدس و فلس��طین است. 
علنی شدن روابط امارات و اسرائیل یک شبه اتفاق 
نیفتاده است و این اقدام نتیجه رفت و آمدهای چند 

ساله و پش��ت پرده مقامات تل آویو و ابوظبی بوده 
اس��ت. همچنان که دیروز برخی رسانه    ها گزارش 
دادند که نتانیاهو در سال های اخیر، دو بار به ابوظبی 

سفر کرده است. 
ترامپ از زمان روی کار آمدن دنبال ائتالف منطقه ای 
بین اعراب و اس��رائیل بود تا بتواند ایران را به انزوا 
کشانده و فشار    ها علیه این کش��ور را افزایش دهد. 
علنی ش��دن عادی س��ازی روابط ام��ارات و رژیم 
صهیونیستی در این برهه زمانی با هدف رو کردن 
برگ برنده ترامپ برای پیروزی مجدد در انتخابات 
آتی ریاست جمهوری امریکا اس��ت. ترامپ که در 
سیاست خارجی کارنامه درخش��انی ندارد تالش 
می کند در مدت کوتاه باقی مانده تا انتخابات، یک 
برگ برنده برای خود دس��ت و پا کرده و نظر البی 
صهیونیستی را برای حمایت در انتخابات ریاست 

جمهوری جلب کند. 
 هلهله اعراب

امارات با اتحاد با اسرائیل، پیشگام رژیم های عربی 
شد و دیگر اعراب هم در صف عادی سازی ایستاده اند. 
به گزارش ش��بکه المیادین، یک شاهزاده سعودی 
در اش��اره به عادی س��ازی روابط ابوظبی با تل آویو 
ضمن تبریک به امارات، گف��ت که ابوظبی صدای 
عربستان سعودی است. این شاهزاده سعودی که 
نامش در گزارش فاش نشده است، در این خصوص 
گفت:»توافق امارات و اسرائیل را تبریک می گویم. 
امیدوارم این اتفاق به زودی در عربس��تان سعودی 
نیز رخ ده��د«. به گزارش روزنام��ه القدس العربی، 
وزارت خارجه بحرین ه��م روز جمعه در بیانیه ای 
حصول توافق مذکور را به امارات تبریک گفت و ابراز 
امیدواری کرد که آن بتواند راه را برای تحقق صلح و 
ثبات در منطقه باز کند. سخنگوی وزارت امور خارجه 
عمان هم حمایت کشورش از تصمیم امارات برای 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را اعالم کرد. 
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر با استقبال 
از این توافق، گفت:»بیانیه سه جانبه مشترک میان 
امریکا، کشور برادر امارات و اسرائیل درباره توافق بر 
سر توقف الحاق اراضی فلسطین و برداشتن گام     هایی 
به سمت ایجاد صلح در خاورمیانه را با عالقه و اهتمام 
فراوان دنب��ال کردم و تالش مس��ئوالن این توافق 
برای دستیابی به شکوفایی و ثبات در منطقه را ارج 
می نهم«. در همین راس��تا، سایت اسرائیلی مکان، 
گزارش کرد:»بحرین، عمان و سودان هم به زودی 
اقدام مش��ابه انجام داده و با اس��رائیل عادی سازی 
روابط را آغاز می کنند«. کشورهای اروپایی هم که به 
دنبال پایان دادن به اختالفات اعراب و اسرائیل برای 
حفظ امنیت صهیونیست    ها هستند، از این توافقنامه 

استقبال کردند. 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 

که از سال    ها پیش دنبال چنین فرصتی بود درباره 
عادی س��ازی رواب��ط این رژی��م با ام��ارات مدعی 
ش��د:»امروز ما ش��اهد دوره جدیدی از صلح بین 
اسرائیل و جهان عرب هستیم«. به گزارش شبکه 
الجزیره، نتانیاهو تأکید کرد:»من از یک نشس��ت 
خبری مجازی ب��ا رئیس جمهور دونال��د ترامپ و 
محمد بن زاید ولیعهد امارات ب��ه اینجا آمده ام. ما 
برقراری رسمی و کامل صلح بین اسرائیل و امارات 
متحده عربی را اعالم کردیم. این موضوع ش��امل 
افتتاح دوجانبه سفارتخانه ها، پرواز های مستقیم و 
بسیاری از توافق های دوجانبه خواهد بود«. هرچند 
مقامات ابوظبی مدعی هس��تند که در راس��تای 
عادی سازی، رژیم صهیونیس��تی قرار است طرح 
الحاق کرانه باختری را به تعویق بیندازد اما نتانیاهو 
خالف این ادعا را مطرح کرد و گفت:»سیاس��ت ما 
نسبت به کرانه باختری هیچ تغییری نکرده است 
و درخواست های زیادی برای درنگ در الحاق کرانه 
باختری وجود داشت اما این مسئله هنوز روی میز 
است و از دستور کار من خارج نشده است«. سفیر 
اسرائیل در امریکا هم مدعی شد:»این روزی عظیم 
برای صلح است«. نتانیاهو همواره مترصد فرصتی 
بر ای توسعه مناس��بات با رژیم های عربی حاشیه 
خلیج فارس بود تا با نزدیک شدن به مرزهای ایران، 
بتواند تحرکات تهران را رصد کن��د و امارات که با 
آب های س��احلی ایران فاصله چندانی ندارد، این 

شرایط را برای تل آویو فراهم کرده است. 
 واکنش فلسطینی    ها 

توافق امارات با رژیم صهیونیستی به شدت از سوی 
گروه های فلسطینی محکوم شده است. به گزارش 
خبرگزاری صفا، فوزی برهوم، س��خنگوی جنبش 
حماس توافق س��ازش کامل امارات با اس��رائیل را 
محکوم کرد و گفت که این اقدام خطرناک ابوظبی 
پاداشی به رژیم صهیونیس��تی به خاطر جنایاتش 
علیه مردم فلسطین است. سخنگوی حماس تأکید 
کرد که این توافق، رژیم صهیونیستی را به جنایت 
بیش��تر علیه مردم و مقدسات فلس��طین تشویق 
خواهد کرد. جهاد اسالمی فلس��طین نیز با صدور 
بیانیه ای توافق رژیم صهیونیستی و امارات را محکوم 
و تأکید کرد:»عادی سازی رابطه نوعی تسلیم شدن 
اس��ت و باعث ش��دت یافتن روحیه تروریستی در 
رژیم صهیونیستی می ش��ود«. به گزارش روزنامه 
رأی الیوم، تش��کیالت خودگردان فلسطین هم در 
واکنش به اقدام امارات، س��فیر خ��ود را از ابوظبی 
فراخوان��د. یکی از رهبران جنبش فتح فلس��طین 
تأکید کرد که سازش امارات با اسرائیل بیش از آنکه 
خیانت به فلسطین باشد خیانت به کشورهای عربی 
است. ش��مار زیادی از مردم فلسطین هم دیروز در 
ش��هرهای مختلف، ضمن برگزاری تظاهرات علیه 
توافق امارات و رژیم صهیونیستی، تصاویر ولیعهد 
ابوظبی، رئیس جمهور امریکا و نخس��ت وزیر رژیم 

صهیونیستی را آتش زدند. 
 واکنش ایران و ترکیه 

هرچند کشور    هایی مثل عمان، بحرین و مصر از اتحاد 
امارات و اسرائیل اس��تقبال کردند اما در این میان 
کشور    هایی هم بودند که تند    ترین واکنش    ها را به این 
اقدام نامبارک داشتند. به گزارش بی بی سی، وزارت 
خارجه ایران روز جمعه تصمیم امارات برای برقراری 
رابطه رسمی با اسرائیل را » ننگین « و » خطرناک « 
خواند و با هشدار به اسرائیل درباره » هرگونه دخالت « 
در خلیج فارس، » دولت ام��ارات و دیگر دولت های 
همراه « را مس��ئول » تمامی عواقب « این تصمیم 
دانست. در این بیانیه آمده است:»این خنجری که 
به ناحق از س��وی امارات بر پشت مردم فلسطین و 
بلکه تمامی مسلمانان وارد آمد، برعکس منجر به 
تقویت محور مقاومت خواهد شد و مردم فلسطین 
» عادی سازی روابط « با اسرائیل را هرگز نمی بخشند 
و خون فلسطینیان دیر یا زود گریبان خیانتکاران را 
می گیرد«. در همین حال وزارت خارجه ترکیه هم 
از تصمیم امارات به شدت انتقاد کرد و گفت:»امارات 
قصد دارد مس��ئله اصلی خاورمیانه یعنی موضوع 
فلس��طین را به مقابله با ایران تغییر دهد. تاریخ و 
وجدان مردم منطقه رفتار ریاکارانه امارات متحده 
را نه فراموش می کند نه می بخشد که برای منافع 

محدود خود به آرمان فلسطین خیانت کرد.«

یک�ی از اعض�ای ائت�اف الفت�ح از وج�ود 
س�ند محرمان�ه ای س�خن ب�ه می�ان آورد 
امریکای�ی  نیروه�ای  مان�دن  اج�ازه  ک�ه 
در ع�راق ط�ی ۲۰ ت�ا ۲۸ س�ال را می ده�د. 
به گزارش بغداد الیوم، حسن شاکر روز جمعه  گفت: 
یک مسئله بسیار مهم وجود دارد که اخیراً برمال شده 
اس��ت که همان گفت وگوی اولیه ای است که میان 
بغداد و واشنتگن انجام شده و به یک توافق غیرعلنی 
و مدون در سندی در وزارت خارجه انجامیده است 
که امکان ابقای نیروهای امریکایی در عراق طی ۲0 

تا ۲8 سال را فراهم می کند. 
وی تأکید کرد که هنوز این سند را به دست نیاورده 
است و دولت از مسئله این س��ند آگاه است. اما اگر 
ثابت شود که این سند درس��ت است، یک واکنش 
مردمی گسترده را در عراق به دنبال خواهد داشت، 
چراکه ابقای نیروهای امریکایی در عراق کامالً مردود 
است.  پیش تر ژنرال مک کنزی گفت که پیش بینی 
می کند نیروهای امریکای��ی و نیروهای ناتو حضور 

بلندمدت خود را در عراق حفظ کنند. 

از سوی دیگر هشام داود، مشاور مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر عراق با اشاره به سفر سه الی چهار روزه 
الکاظمی به امریکا طی روزهای آینده و با بیان اینکه 
وزیران دارایی، نفت ، امنیت و هیئت��ی که دور اول 
گفت وگوهای راهب��ردی با امریکا را انج��ام دادند، 
الکاظمی را در این س��فر همراه��ی خواهند کرد، 
درباره پرونده حضور نظامی��ان خارجی گفت: »به 
تداوم کمک های امریکا در زمینه تجهیز س��الح و 
آموزش نیاز اس��ت و عراق نیازمند تقویت روابط با 
امریکا خواهد بود.« داود همچنین افزود: »نیروهای 
امریکایی موجود در خاک عراق بنا به درخواس��ت 
دولت عراق در س��ال ۲01۴ در کشور حضور دارند 
و دولت کنونی نیز خواهان برقراری روابط در سطح 

برابر است.«
 ادامه حمات ترکیه

منابع عراقی روز جمعه اع��الم کردند که ترکیه بار 
دیگر مناطقی را در شمال عراق بمباران کرد. این در 
حالی است که روز پنج  شنبه دهها نفر از شهروندان 
عراقی در مقابل ساختمان سفارت ترکیه در بغداد در 

اعتراض به حمله نظامی آنکارا و کشته شدن مرزبانان 
این کشور در اقلیم کردستان تجمع کردند.

پایگاه خبری بغداد الیوم به نقل از یک مقام امنیتی 
اعالم کرد که یک فروند هواپیمای ترکیه، روستای 

»اردنیه « در استان دهوک را بمباران کرد. 
این منبع که به نام وی اشاره نشده است، افزود در پی 
این حمله سه سرنشین یک دستگاه خودرو کشته 
شدند.  روز سه    شنبه در حمله پهپادی ترکیه به یک 
خودرو حامل مرزبانان عراقی به منطقه »سیدکان « 
در شمال استان اربیل اقلیم کردستان، چهار نظامی از 

جمله دو فرمانده ارشد این کشور کشته شدند. 
وزارت امور خارجه عراق این حمله را نقض حاکمیت 
بغداد و اقدام��ی خصمان��ه و در تضاد ب��ا قوانین و 
کنوانسیون های بین المللی س��ازمان دهنده روابط 
میان کش��ور   ها و همچنین برخالف اصل حس��ن 
همجواری قلمداد کرد، اصلی ک��ه باید دلیلی برای 
اهتمام و تمایل دو کش��ور به انجام فعالیت امنیتی 

مشترک در راستای منافع دو جانبه باشد. 
وزارت خارج��ه ع��راق همچنین »فات��ح ییلدیز« 

سفیر ترکیه در بغداد را احضار و یادداشت اعتراض 
شدیداللحن دولت عراق را به وی تحویل داد. 

»برهم صالح« رئیس جمهور عراق نیز سه    شنبه شب 
در بیانیه ای حمله پهپادی ترکیه را که به کشته شدن 
شماری از فرماندهان و مرزبانان این کشور انجامید 
محکوم و تأکید کرد که برای حل و فصل مس��ائل 
موجود در مرزهای دو کش��ور گفت وگ��و و مذاکره 
بهترین راهکار است.  کش��ورهای مصر، عربستان، 
کوی��ت، بحرین و ام��ارات متحده عرب��ی به همراه 
اتحادیه عرب این حمله را محکوم کردند و خواستار 
توقف عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق شدند. 

وزارت امور خارجه فرانس��ه نیز روز پنج  ش��نبه در 
بیانیه ای حمالت ترکیه به خاک عراق را محکوم و آن 

را اقدامی خطرناک توصیف کرد. 
ترکی��ه از اواخر خرداد گذش��ته، عملی��ات »پنجه 
ببر « را از زمین و هوا در ش��مال ع��راق علیه عناصر 
گ��روه »پ.ک.ک « آغ��از کرده اس��ت و همین امر 
زمینه س��از دور جدیدی از حمالت ترکیه به شمال 

عراق شده است.

ائتالف الفتح:   امریکا براي ماندن  در عراق توافق ۲۸ ساله دارد

غنی: نوبت طالبان است 
که تعهد به صلح را نشان دهد

دولت افغانستان ۸۰ نفر از فهرس�ت ۴۰۰ نفری زندانیان خطرناک 
گروه طالبان از زندان پلچرخی را آزاد کرد. رئیس جمهور افغانستان 
گفته حاال ای�ن گروه بای�د تعهد خ�ود را برای صلح نش�ان دهد. 
دفتر شورای امنیت ملی افغانس��تان روز جمعه ضمن اعالم آزادی 80 
نفر از زندانیان خطرن��اک طالبان اعالم کرد که ای��ن 80 نفر از جمله 
۴00 زندانی ای هس��تند که لویه جرگه برای آزادی آنها تصمیم گیری 
کرده است. به این ترتیب، 3۲0 نفر دیگر از زندانیان طالبان در زندان 
باق��ی مانده اند که قاعدت��اً این 3۲0نفر ه��م آزاد خواهند ش��د. دفتر 
ش��ورای امنیت ملی افغانس��تان دیروز اعالم کرد که برای رسیدن به 
یک صلح پایدار نیاز اس��ت طرف های دیگر جنگ نیز با در نظر داشتن 
مسئولیت     ها و توافقات شان اقدامات الزم را انجام دهند. شورای امنیت 
ملی افغانستان گفته که این افراد هنگام آزادی سوگند یاد کرده اند که 
پس از آزادی به زندگی صلح  آمی��ز ادامه دهند و دیگر به صحنه جنگ 
بازنگردند. محمداش��رف غنی، رئیس جمهور افغانستان که چهار روز 
پیش حکم آزادی این ۴00 زندانی گ��روه طالبان را امضا کرده بود، در 
ویدئو کنفرانسی گفت که مردم افغانستان یکصدا از برنامه صلح دولت 
حمایت کردند و از طالبان خواستند که از جنگ و خشونت دست بکشد 
و یک راه حل سیاس��ی را بپذیرد. وی افزود ک��ه در لویه جرگه اجماع 
بزرگی به وجود آمد و نش��ان داد که ما می توانیم تصمیم های بزرگ را 
در زمان اندک، بگیریم. لویه جرگه برای دولت و هیئت مذاکره کننده 
خط مشی و حدود را مش��خص کرد اینکه روی چه چارچوب سیاسی 
با طالبان بحث شود، با آنان به چه نتیجه ای برسیم و چگونه آتش بس 
صورت گیرد. غنی گفت که اگر طالبان خواست مردم افغانستان را به 
خاطر صلح نپذیرند، مسئولیت ادامه جنگ به عهده آنها خواهد بود و 
تاریخ آنان را محکوم خواهد ک��رد. وی از اجماع بزرگ منطقه ای برای 
صلح افغانستان سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این اجماع بزرگ 

در ختم جنگ و تأمین صلح پایدار، مفید واقع شود. 

خبرنگار هافینگتون پست خطاب به ترامپ:
از این همه دروغ خسته نشدی؟!
ترامپ: خبرنگار بعدی سؤال کند لطفاً!

خبرن�گار  دات�ه«  وی  »اس  کوت�اه  هرچن�د  مش�اجره 
فهرس�ت  ب�ه  »هافینگتون پس�ت«،  س�فید  کاخ  ح�وزه 
مش�اجرات رئیس جمه�ور امری�کا ب�ا خبرن�گاران اضافه ش�د.
 ظاهراً »اس وی داته« خبرنگار هافینگتون پس��ت سال    ها صبر کرده 
بود تا از دونالد ترامپ یک سؤال بپرسد: »آقای رئیس جمهور، بعد از 
سه سال و نیم ]از ریاس��ت جمهوری[، آیا اصاًل پشیمان نیستید، از 
همه دروغ    هایی که به مردم امریکا گفته اید؟ترامپ در جلسه توجیهی 
روز پنج  شنبه در کاخ سفید، با س��ؤال غافلگیر کننده داته مواجه شد 
و سؤال را با س��ؤال خود او پاس��خ داد. ترامپ گفت: از چی؟ خبرنگار 
هافینگتون پس��ت خطاب به ترامپ گف��ت:» از ای��ن دروغ هایی که  
میگی پشیمون نیستی؟«ترامپ پاس��خ داد: از چی؟ خبرنگار گفت: 
دروغ گفتن. ترامپ پرسید: با کی هس��تی؟ خبرنگار جواب داد: با تو. 

ترامپ گفت: خبرنگار بعدی سؤال کند. 
در تحولی جداگانه، دونالد ترامپ همچنین مدعی شد که ممکن است 
»کاماال هریس« که سه     شنبه قبل از طرف جو بایدن به عنوان معاون 
معرفی شد، امریکایی نباشد و شرایط ریاست جمهوری این کشور را 
نداشته باش��د. منتقدان می گویند این حرف از سر نژادپرستی است. 
یک استاد حقوق محافظه کار با برداشتی غیرمعمول از قوانین امریکا 
مدعی ش��ده که هریس نمی تواند امریکایی باشد، چرا که در زمان به 
دنیا آمدنش، والدین او با ویزای دانشجویی در امریکا به سر می بردند. 
به گزارش بی بی سی، ترامپ که س��ال ها، فرضیه باب شده امریکایی 
نبودن باراک اوباما را رواج می داد، از ایده این اس��تاد حقوق خوشش 
آمده و آن را در یک نشست خبری تکرار کرده است. ترامپ حاال همان 
حرف    ها را درباره هریس هم بی��ان می کند. او گفته که این حقوقدان 
بسیار کارآزموده و با استعداد است. پیش از صحبت های ترامپ، جان 
ایس��تمن یکی از مقام های کارزار انتخاباتی او هم با نشر نوشته     هایی 
از این دست در توئیتر س��عی کرده بود این تئوری نادرست را درباره 
هریس جا بیندازد. تالش ترامپ برای شبهه در امریکایی نبودن هریس 
از بعد دیگری هم قابل توجه است و آن اینکه خبرگزاری رویترز دیروز 
به نقل از یکی از س��خنگویان کارزار انتخاباتی جو بایدن خبر داد که 
ظرف ۴8 ساعت از انتخاب کاماال هریس، ۴8 میلیون دالر به این کارزار 
کمک شده است. به گزارش رویترز ، سناتور کاماال هریس که در دور 
مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری به نفع بایدن کناره گیری کرده 
بود، سه     شنبه به عنوان معاون و شریک انتخاباتی نامزد دموکرات  ها در 

انتخابات 13 آبان برگزیده شد. 


