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حزب دموکرات امریکا پیش نویس سندی را در 23جوالی منتشر کرد که 
تعبیر به مانیفست حزبی برای انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر شد 
و در آن بر تغییر سیاست خارجی دوران ترامپ تأکید شده بود و برجام از 
جمله موارد ذکر شده در این سند بود. تأکید در این سند بر مبنای بازگشت 
به برجام بود و گفته شده بود که »برجام می تواند در     ها را برای تالش های 
دیپلماتیک سازنده باز کند تا سایر مشکالت با ایران نیز حل شود.«  هرچند 
جو بایدن به عن��وان نامزد حزب دموکرات و رقی��ب دونالد ترامپ در آن 
انتخابات به صورت جسته و گریخته همین موضع سند حزبی را در مورد 
برجام بیان می کرد اما ابعاد بازگشت برجام در سخنان او مشهود نبود تا 
اینکه در یادداشت روز یک      شنبه خود تا اندازه ای این موضوع را روشن کرد و 

با این کار تردید     هایی را تأیید کرد که تا قبل از این مطرح شده بودند. 
اولین نکته در یادداشت بایدن این اس��ت که او بازگشت خود به برجام را 
منوط به پایبندی کامل ایران به تعهداتش به برجام کرده است. این نکته 
تأییدی است بر گمانه زنی های قبل به این که بایدن به سادگی امریکا را به 
برجام بازنمی گرداند بلکه قدم اول را باید ایران بردارد، به این نحو که ایران 
باید تمام اقدامات متقابل خود را معکوس سازد تا این که امریکا حاضر به 
بازگشت به برجام شود. باید توجه داشت که بایدن حرفی از همزمانی متقابل 
نمی زند بلکه حرف او تعیین پیش شرط برای ایران است. این کار جدای 
از انداختن تقصیر به گردن ایران معنای دیگری هم دارد که به تحریم      ها 
مربوط می شود، چرا که بایدن به صراحت از تعلیق تحریم      ها حرف نمی زند 
و چنین به نظر می رسد که در نظر او، تحریم      ها دست کم تا پایبندی کامل 
ایران به تعهداتش همچنان حفظ می شوند. این برنامه ای است که قبل از 
این توسط مشاوران نزدیک بایدن نظیر تونی بلینکن و جیک سولیوان گفته 

شده بود و حاال خود بایدن بر آن مهر تأیید می زند. 
نکته دیگر مربوط می شود به هزینه های سنگین مالی و انسانی که امریکا 
به نحو غیر قانونی بر ایران تحمیل کرده است و نه آن سند حزبی اشاره ای 
به این موضوع کرده بود و نه بایدن در یادداشت خود حرفی از آن زده است. 
روشن است که بایدن و حزب او حاضر نیستند مسئولیت ضرری را به عهده 
بگیرند که از سوی دولت امریکا بر ایران و به نحو غیرقانونی وارد شده و با 
این کار قصد فرار از تعهدات کشور خود را دارند. گذشته از این موارد، بایدن 
به صراحت بین بازگش��ت به برجام و مذاکره با ایران بر سر توافق جدید 
ارتباط برقرار کرده اس��ت. نکته مهم و البته بسیار اساسی در این ارتباط 
است و این چیزی بسیار فراتر از بازگشت به برجام است. بایدن باز در این 
یادداشت و مثل گذشته این نکته را به خوبی تشریح نکرده اما وقتی که 
بلینکن می گوید امریکا خواهان مذاکره با ایران برای »توافقی طوالنی تر و 
بهتر« است، سولیوان هم تأکید می کند که دولت بایدن فشار را بر تهران 
حفظ خواهد کرد، طنین همان کلماتی شنیده می شود که در این سه سال 
از سوی ترامپ یا وزیر خارجه اش مایک پمپئو شنیده شده، چرا که این دو 
هم مدام مدعی مذاکره با ایران برای دستیابی به توافقی »طوالنی تر و بهتر« 
بوده اند و از فشار بر تهران برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند. به 
نظر می رسد که راهبرد دولت بایدن در ماهیت خود تفاوت اساسی با دولت 
ترامپ نداشته باشد زیرا این راهبرد همانند ترامپ متکی بر این سه عنصر 
اساسی است: 1- حفظ فشار، 2- مذاکرات جدید، 3- توافقی طوالنی تر 
و بهتر. تنها اختالف در خروج یا بازگشت به برجام است و اتفاقاً بایدن با 
بازگشت به برجام به دنبال دستیابی مجدد به همان اهرم فشاری است که 
بایدن با خروج از آن و اجرای سیاست یکجانبه گرا خود را از آن محروم کرده 
بود. این اهرم فشار همراهی متحدین بین المللی و به خصوص متحدین 
اروپایی است که حاال بایدن با بازگش��ت صوری به برجام قصد همراهی 
آنان را دارد تا همان فشار دولت ترامپ یا دست کم سطحی از آن فشار را 
با همکاری متحدینش پیش ببرد. در نتیجه، مانیفست حزب دموکرات و 
یادداشت اخیر بایدن هیچ کدام طلیعه ای روشن از اجرای کامل برجام و 
پایبندی امریکا به تعهداتش را نشان نمی دهد، بلکه به نظر می رسد بایدن با 

یک تغییر صوری به دنبال اجرای همان راهبرد دولت ترامپ باشد.
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  15 گروه اس�ام گرای س�وئدی:  توهین به ادی�ان در قانون 
اساسی ممنوع شود

1۵ گروه مسلمان در سوئد تمایل خود را برای تغییر قوانین در این کشور در 
راستای ممنوع شدن توهین به مذهب اعالم کرده و گفته اند که این مسئله 
باید به ویژه شامل ممنوعیت اهانت به کتاب آسمانی قرآن شود. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، این تمایل از سوی گروه های مسلمان در سوئد پس از 
آن مطرح می شود که حزب راستگرای افراطی » هارد الین « راسموس پالودان 
بار    ها در اقدامی نکوهش بار اقدام به سوزاندن قرآن کریم در سراسر سوئد کرده 
بود. حسین فرح وارسام، امام جماعتی در سوئد گفت: ما نمی خواهیم سوزاندن 
کتب مقدس نظیر قرآن، تورات و انجیل در سوئد امری قانونی شود و در عین 

حال، می خواهیم توهین به مذاهب مختلف هم قدغن شود. 

  معترضان مقر دولت را در بنغازی آتش زدند
هیئت سازمان ملل در لیبی نگرانی شدید خود را نسبت به گزارش     های مربوط به 
کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن سه تن دیگر در اعتراضات شهروندان 
در شهر المرج در شرق کشور در روز      شنبه ابراز کرد. در سایه اعتراضاتی که به 
دلیل نابسامانی اوضاع معیشتی و فساد برای سومین روز پیاپی ادامه داشته 
معترضان مقر دولت در شهر بنغازی در شرق لیبی را آتش شدند. به گزارش 
ایسنا، به نقل از الحره، نیروهای امنیتی در واکنش به ناآرامی ها، به خشونت های 

بیش از حد متوسل شده و تظاهرکنندگان را نیز بازداشت کردند. 
-----------------------------------------------------

  اپوزیسیون مالی، منشور پساکودتا را رد کرد
ائتالف اپوزیسیون مالی گفته، منشور پس��اکودتا بازتاب نتایج مذاکرات 
با ارتش نیست. ارتش مالی ماه گذش��ته میالدی قدرت را در این کشور 
به دس��ت گرفت. به گفته این ائتالف، طرح نهایی نقض تعهد داش��تن 
یک رئیس جمهور مدنی یا نظامی ظرف 1۸ماه اس��ت. به گزارش ایسنا، 
به نقل از شبکه خبری دویچه وله، جنبش اپوزیسیون مردمی مالی روز 
یک    شنبه اعالم کرد، منشور سیاسی برای یک دولت انتقالی ظرف 1۸ ماه 
را نمی پذیرد که مورد حمایت خونتای حاکم است. این ائتالف در بیانیه ای 
اعالم کرد: جنبش M5 RFP خود را از این منشور که بازتاب دیدگاه     ها و 

تصمیم های مردم مالی است، مبرا می داند.

 طالبان »امارت اسالمی« را 
به  مذاکرات آورد 

همزمان با برگزاری مذاکرات صلح افغانستان، سخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان در قطر گفت که برپایی امارت اسامی و آزادی ۷ هزار زندانی 
این گروه در دستورکار طالبان برای مذاکرات بین االفغانی قرار دارد. 
مذاکرات گروه های افغانی با طالبان در قطر درحالی برگزار می شود که 
اختالفات بین دو طرف همچنان وجود دارد و این گروه بر خواسته های 
خود برای رسیدن به صلح ادعایی در افغانس��تان پافشاری می کند. به 
گزارش بی بی سی، محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر اعالم کرد که برپایی امارت اسالمی و نیز آزادی 7 هزار زندانی این 
گروه در دستور کار آنها برای مذاکرات با دولت افغانستان قرار دارد. روز 
یک   شنبه گروه تماس طالبان و دولت افغانستان در دیدار با یکدیگر درباره 
دستورکار، جدول زمانی، رهنمود   ها و دیگر مس��ائل مربوط مذاکرات 
گفت وگو کردند. معصوم اس��تانکزی، رئیس تیم مذاکره کننده دولت 
ضمن مثبت خواندن این دیدار گفت که تالشی برای کشاندن مذاکرات 

به سمت مسائل جنجالی صورت نگرفت. 
سخنگوی طالبان پیش از آغاز مراسم افتتاحیه مذاکرات بین االفغانی 
به رسانه    ها گفت که این گروه تا برپایی » نظام اسالمی « به مبارزه ادامه 
خواهد داد. منظور طالبان از نظام اسالمی عمدتاً »امارت اسالمی« است. 
دولت افغانستان بار   ها اعالم کرده که اولویتش در این مذاکرات برقراری 
آتش بس در این کشور اس��ت و ادامه جنگ همزمان با جریان داشتن 
مذاکرات را غیرقابل پذیرش می داند. از س��وی دیگر، سخنگوی دولت 
افغانستان هم هدف از حضور هیئت نمایندگی این کشور در مذاکرات 
دوحه را برقراری آتش بس، پایان خشونت    ها و تأمین صلح و ثبات پایدار 
در کش��ور خواند. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، صدیق صدیقی، 
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دو   شنبه در توئیتی نوشت: 
»حضور هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اس��المی افغانستان در 
گفت وگوهای صلح، با هدف برقراری آتش بس، پایان خشونت    ها و تأمین 
صلح و ثبات پایدار در کشور می باشد.«  همچنین امراهلل صالح، معاون 
اول ریاست جمهوری افغانستان دیروز در سخنانی اظهار داشت: طالبان 
یک گروه »کوچک زش��ت و خشن « اس��ت و جمهوریت یک اکثریت 
ارزش محور و انس��انی. مردم نگران نباشند و منتظر ذوب شدن طالبان 
در کوره  جامعه باشند. صالح همچنین تأکید کرد که تاریخ گواه پیروزی 
زش��تی بر زیبایی نیس��ت و نخواهد بود. وی با مقایسه نظام جمهوری 
اسالمی با رویکرد طالبان، نوش��ت که جمهوریت نظام عدلی و قضایی 

دارد، اما طالبان به دادگاه صحرایی اعتقاد دارند.

نتانیاهو: چند میلیارد دالر از عادی سازی سود می بریم!

سيدرحيمنعمتی

در آستانه امضای    گزارش  یک
توافق صلح میان 
تل آوی�و ب�ا ابوظب�ی و منام�ه، نخس�ت وزیر 
رژیم صهیونیستی گفته که توافق صلح با اینها 
دس�تاوردی چند میلیارد دالری برای اسرائیل 
خواهد داشت. چنین موضعی آن هم در شرایط 
نابسامان اقتصادی این رژیم و تداوم اعتراضات 
مردمی، حاکی از آن است که نتانیاهو و کابینه او 
به توافق با امارات و بحرین به منزله روزنه امیدی 
ب�رای برون رفت از بح�ران کنون�ی می نگرند. 
جمعه گذش��ته، کمتر از یک ماه از اع��الم توافق 
بین امارات و رژیم اش��غالگر قدس، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریکا از توافق مشابهی میان بحرین 
و رژیم صهیونیس��تی خبر داد. قرار اس��ت مراسم 
امضای توافق صلح میان رژیم صهیونیستی با امارات 
و بحرین امروز در واش��نگتن برگزار شود. نتانیاهو 
که مدتی است تالش های وی و دولت متبوعش با 
میانجی گری امریکا در برقراری ارتباط با کشورهای 
عربی علنی شده است، قبل از س��فر به واشنگتن 
برای شرکت در مراسم امضای توافق، در عین حال 
که گفت، برای تحقق توافق صلح در ازای صلح به 
واش��نگتن می رود، اما تأکید کرد که این توافق     ها 

میلیارد    ها دالر برای اقتصاد اسرائیل سود دارد. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین از دیدار 
امروز)سه ش��نبه( با عنوان مأموریتی تاریخی یاد 

کرد و افزود: »این تواف��ق دوره جدیدی از صلح را 
رقم می زند که مدت 2۵ سال برای آن تالش کردم 
و ادغام بعد سیاسی با بعد اقتصادی است و از طریق 
سرمایه گذاری و همکاری و پروژه های اقتصادی 

میلیارد    ها دالر برای اقتصاد اسرائیل سود دارد.«
  چشم امید نتانیاهو به سرمایه های خارجی

آمارهای رسمی، سیر نزولی پرشتاب رشد اقتصادی 
رژیم اش��غالگر قدس در س��ال های اخی��ر را تأیید 
می کند. این روند از آغاز حاکمیت نتانیاهو در سال 
2009 میالدی تاکنون شروع شده و کاهش روزافزون 
بهای واحد پول، افزایش تورم و تشدید بیکاری را به 
دنبال داشته است. ضمن اینکه در هفته های گذشته 
موج تظاهرات در سرزمین های اشغالی در واکنش 
به وضعیت نابس��امان اقتصادی و پرونده های فساد 
نتانیاهو، دولت و ش��خص نخس��ت وزیر را بیش از 
پیش تحت فش��ار گذاش��ته اس��ت.  ارکان اقتصاد 
رژیم صهیونیس��تی یعنی بخش انرژی، کشاورزی، 
بانکی و مالی و فناوری ه��ای نوین در ماه های اخیر 
در پی شیوع بیماری کرونا به شدت آسیب دیده اند. 
بازرگانان برجس��ته در این رژیم هشدار داده اند که 
دومین تعطیلی     ها ناش��ی  از ش��یوع کرونا که از روز 
جمعه آغاز می شود، می تواند پیامدهای فاجعه باری 
بر اقتصاد این رژیم داشته باش��د. از طرفی اقتصاد 
این رژیم که همواره وابسته به سرمایه گذاری های 
خارجی است، با توجه به بحران جهانی ناشی از کرونا، 

در معرض خطر جدی قرار گرفته است و با توجه به 
هشدار کارشناس��ان در زمینه وقوع بد    ترین رکود 
اقتصادی در سرزمین های اشغالی، تالش نتانیاهو 
برای توافق صلح با دیگر کشور    ها می تواند برای وی 
شرایطی در راستای تس��هیل برون رفت از وضعیت 

وخیم کنونی ایجاد کند. 
  عمان گزینه  بعدی است؟

پس از توافق میان امارات با رژیم صهیونیستی، از 
سودان به عنوان گزینه بعدی توافق صهیونیست     ها 
یاد شده بود. با این حال، روزنامه اسرائیل هیوم روز 
دو    ش��نبه نام عمان را به عنوان سومین کشوری 
اعالم کرده اس��ت که ب��ا صهیونیس��ت     ها توافق 
خواهد کرد و نوشت: »دلیل اینکه هنوز عمان با 
برقراری روابط کامل و علنی با رژیم صهیونیستی 
موافقت نکرده است این اس��ت که چنین کاری 
باعث آسیب وارد شدن قابل توجه به روابطش با 

ایران خواهد شد.«
در بیانیه روز یک    شنبه دولت عمان هم آمده است 
که عمان امیدوار است در مسیر جدید استراتژیکی 
برخی کشورهای عربی برای دس��تیابی به صلح 
برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در اراضی 
فلسطین و ایجاد دولت مستقل فلسطین با قدس 

شرقی به عنوان پایتختش کمک کند. 
  حضور کمرنگ اروپا

عالوه ب��ر عبداللطیف الزیانی، وزی��ر امور خارجه 

بحرین، عبداهلل بن زاید، وزیر امور خارجه امارات در 
رأس هیئتی برای شرکت در مراسم روز سه     شنبه 
وارد امریکا شده است. این در حالی است که هیچ 
وزیری از کش��ورهای مهم اروپایی نظیر فرانس��ه 
و انگلیس که از توافق س��ازش ابوظبی با تل آویو 
استقبال کردند، برای شرکت در این مراسم دعوت 
نشده است. بنابر اعالم سخنگوی وزارت امور خارجه 
مجارستان، پیتر س��یارتو، وزیر خارجه این کشور 
تنها وزیر اروپایی خواهد بود که در مراسم امضای 
توافق عادی س��ازی روابط امارات عربی متحده و 
رژیم صهیونیستی حاضر خواهد بود. سیارنو روز 
یک    شنبه در ش��بکه اجتماعی فیس بوک نوشت: 
»از آنجایی که کاخ س��فید دستورکار بازگرداندن 
ثبات به منطقه را آماده کرده اس��ت، این دومین 
تحول است که ثابت می کند که )این طرح( بهترین 
نقشه صلح تاکنون است و در نهایت صلح را برای 

خاورمیانه به ارمغان می آورد.«
سخنگوی وزارت خارجه مجارس��تان نیز در این 
مورد به یک رس��انه محلی گفت که س��یارتو به 
دعوت ترامپ، تنها وزیر اتحادیه اروپا خواهد بود 
که در مراس��م روز سه     شنبه ش��رکت می کند. از 
سرزمین های اشغالی هم نتانیاهو، یوسی کوهن، 
رئیس موس��اد و مئیر بن ش��بات، رئیس شورای 
امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی در این مراسم 

حضور خواهند داشت. 
  تش�دید تنش می�ان فلس�طین و رژیم 

صهیونیستی
خبرگزاری آسوش��یتدپرس در گزارش��ی درباره 
مراسم امروز نوشته است که امارات با اسرائیل به 
عنوان یک هم پیمان امریکا که هرگز با این کشور 
وارد جنگ نشده روابط دیپلماتیک برقرار کرده و به 
روابط شان که به چند سال قبل بر می گردد رسمیت 
می بخشد. این توافق یک ائتالف غیررسمی علیه 
ای��ران را تقویت کرده و می توان��د راه را برای آنکه 
امارات سالح های پیشرفته امریکایی دریافت کند 
هموار سازد اما در عین حال نزاع مناقشه برانگیز بین 
فلسطین و اسرائیل را کنترل نشده  تر از هر زمان به 

حال خود ر    ها می کند. 
منصف المرزوقی، رئیس جمهور سابق تونس هم 
معتقد است که این توافق     ها در آینده از بین خواهند 
رفت و اگرچه توافقنامه های عادی سازی روابط بین 
برخی کشور    ها با رژیم صهیونیستی امضا می شود اما 
این کشور     ها هرگز در تحمیل عادی سازی روابط بر 
ملت های خود موفق نخواهند بود، چرا که این ملت     ها 
با تسلیم شدن در برابر رژیم صهیونیستی و برقراری 

هرگونه رابطه ای با این رژیم مخالف هستند.

نامزد دموکرات    ها در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا در یادداشتی در سی ان ان نوشته که اگر 
در انتخابات 3 نوامبر 2020 )13 آبان 99( وارد کاخ 
سفید شود، به برجام برخواهد گشت تا زمینه ای 
شود برای شروع مجدد مذاکرات برای تقویت 
برجام و واردکردن مس�ائل دیگ�ر در آن.   این 
موضع گیری بایدن مهر بطانی بر ساده انگاری 
کسانی است که هنوز هم مصرند که دموکرات ها 
بدون قید و ش�رط به برجام باز خواهند گشت.

جو بایدن در یادداش��تی که دیروز درباره سیاس��ت 
دولت ترامپ در قبال ایران نوشته، برنامه سه مرحله ای 
خود در م��ورد ایران را برش��مرده و گفته که راه های 
هوشمندانه تری نیز برای سختگیری علیه ایران وجود 
دارد. او نوشته که سیاست »فشار حداکثری« ترامپ در 
قبال ایران برای سیاست خارجی امریکا یک شکست 
و برای ایران »یک موهبت « بود.  او نوشته است: » ماه 
گذشته نشان داد که سیاست ترامپ در قبال ایران، 
یک شکست خطرناک است. در سازمان ملل ترامپ 
حتی نتوانست یکی از نزدیک    ترین متحدان امریکا را 
برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران، با خود همراه 
کند. بعد از آن، ترامپ تالش کرد یکجانبه تحریم های 
سازمان ملل را بر ایران احیا کند، که فقط باعث شد 
تمام اعضای شورای امنیت در جلسه مجازی این قمار 
]ترامپ[ را رد کنند.«  بایدن نوشته که »ترامپ بار    ها 
تنش     ها را افزایش داد و در نزدیک کردن ما به جنگی 
دیگر در خاورمیانه، بدون داش��تن یک اس��تراتژی 
واقع گرایانه یا راه پایان، خطر کرد.«  نامزد دموکرات  ها 

مدعی است که ایران امروز بیشتر از زمانی که ترامپ 
زمام امور را در دس��ت گرفت، به بمب اتمی نزدیک 
است و تأکید می کند:» ترامپ هم هیچ پاسخی برای 
این ندارد. پنج سال حتی روسیه و چین هم به همراه 
اروپایی     ها پش��ت رویکرد امریکا علیه برنام هسته ای 
ایران ایستادند.«  او نتیجه این سیاست ترامپ را این 
می داند که »اکنون امریکا تنها مانده است« و توضیح 
می دهد:» سیاس��ت های ترامپ، چین و روسیه را به 
سمت ایران نزدیک تر کرد، همزمان روابط فراآتالنتیک 
را به نازل     ترین سطح خود در دهه های گذشته رساند. 

به دلیل اینکه ترامپ توافقی را که خود امریکا مذاکره 
کرده بود، نقض نموده و سپس بی پروایانه عمل کرد، 
دیگر قدرت های جهانی اکنون ان��رژی خود را برای 
مقابله با سیاست های امریکا اختصاص داده اند،  به جای 
اینکه در کنار ما برای مقابله با تهران همکاری کنند.«

بایدن بعد از نقد سیاس��ت ترامپ، توضی��ح داده در 
صورتی که رئیس جمهور شود، چه مسیری در قبال 
ایران در پیش خواهد گرفت: »خبر خوب اما این است 
که راه بهتری هم وج��ود دارد. اگر من رئیس جمهور 
ش��وم، ابتدا تعهد تزلزل ناپذیری ب��رای ممانعت از 

دستیابی ایران به س��الح اتمی می دهم. دوم اینکه 
به تهران راهی معتبر برای بازگش��ت به دیپلماسی 
پیشنهاد می کنم. « در حالی که بایدن پیش از این هم 
بار    ها گفته که در صورت ورود به کاخ سفید، بار دیگر به 
برجام برخواهد گشت، او در مقاله خود یک بار دیگر این 
موضوع را تکرار کرد ولی بازگشت به برجام را زمینه ای 
برای فشار بر ایران برای مذاکرات در موضوعات غیر 
هسته ای می خواند:»اگر ایران به پایبندی محض به 
توافق هس��ته ای بازگردد، ایاالت متحده هم دوباره 
به توافق می پیوندد تا نقطه ش��روعی برای مذاکرات 
متعاقب آن باش��د. «  او توضیح می دهد:» با متحدان 
خود هم��کاری می کنیم تا مفاد توافق هس��ته ای را 
تقویت و تمدید کنیم، همزمان دیگر مس��ائل مورد 
نظر را نیز برطرف کنیم. این شامل همکاری مجدانه 
برای آزادی امریکایی     هایی که غیرعادالنه ]در ایران[ 
بازداشت شدند، می ش��ود. همچنین با شرکای خود 
کار می کنیم تا تنش     ها را کاهش داده و به مناقشات 
منطقه ای پایان دهیم که ش��امل جنگ در یمن نیز 
می شود. «او نوشته که »به عقب راندن فعالیت های 
ثبات زدای ایران، که دوستان و شرکای ما در منطقه 
را تهدید می کند، شرط و شروط بایدن برای برگشتن 
به توافق هسته ای در حالی است که تیم مذاکره کننده 
هسته ای امیدوار است که پیروزی دموکرات ها باعث 
بازگشت امریکا به برجام شود. مجید تخت روانچی 
مذاکره کننده برجام و نماینده ایران در سازمان ملل 
گفته است: »برجام تعهد امریکا است؛ ممکن است 

رئیس جمهور دیگری بیاید و این تعهد انجام شود.«

تیر خالص بایدن به امید برجامیان

 ترامپ: لیاقت دور سوم
 ریاست جمهوری را هم دارم

رئیس جمه�ور امریکا ب�ار دیگ�ر از تمایل�ش برای نامزد ش�دن 
برای س�ومین دور متوالی در انتخابات س�ال 202۴ صحبت کرد. 
این در حالی اس�ت که حتی نظرسنجی های رس�انه های نزدیک 
ب�ه او هم عق�ب بودنش را نس�بت به رقیب آش�کار کرده اس�ت. 
به گزارش روزنامه دیلی میل، دونالد ترامپ در نوادا گفت مایل اس��ت 
برای سومین بار هم در انتخابات سال 202۴ نامزد ریاست جمهوری 
شود.  او به جمعیت صد    ها نفری حامیانش که اکثرشان ماسک نداشتند 
و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکرده بودن��د، گفت: ۵2 روز دیگر 
قرار است ما در نوادا پیروز ش��ویم و قرار است برنده چهار سال ریاست 
جمهوری دیگر در کاخ سفید شویم.  رئیس جمهور امریکا خاطرنشان 
کرد: و بعد از آن ما مذاکره خواهیم کرد، درست است؟ چون ما احتماالً 
به سبب چگونگی رفتاری که با ما ش��د لیاقت یک چهار سال دیگر را 

بعد از آن دور داریم!
ترامپ چند بار گفته خواستار حضور در ریاست جمهوری برای بیش از 
دو دور است که این صحبت زنگ خطر را برای منتقدانی که تمایل او را به 
نقض محدودیت های قانون اساسی جدی می گیرند، به صدا در آورده است.  
او ماه گذشته میالدی هم صحبت های مشابهی را در تجمعی در اوشکوش 
ویسکانسین مطرح کرد و گفت: ما قرار است برنده یک چهار سال دیگر 
هم بشویم و بعد از آن هم به دنبال چهار سال دیگر خواهیم بود زیرا آنها از 

کمپین من جاسوسی کردند. ما باید یک چهار سال را بازتکرار کنیم!
ترامپ همچنین ادعا کرد ک��ه در صحبتش در خصوص رس��یدن به 
ریاست جمهوری برای بیش از دو دوری که قانون اساسی امریکا مجاز 
کرده، شوخی می کند.  در نوامبر 201۸ رئیس جمهور امریکا بعد از ضبط 
شدن صدایش در حال تحسین شی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
به خاطر حذف محدودیت دورهای ریاست جمهوری در قانون اساسی 
کشورش مجبور ش��د تأیید کند که خواس��تار دور ریاست جمهوری 
اضافی تر نیست.  بعد از انتشار آن کلیپ ترامپ به کریس واالس مجری 
فاکس نیوز گفت، به دنبال اصالح قانون اساسی که به او اجازه سومین 

دور متوالی ریاست جمهوری را بدهد، نیست.
 او گفت: من فکر می کنم محدودیت هشت ساله برای ریاست جمهوری 

چیز خوبی است و چیز بدی نیست.  
 کشته شدن یک سیاه پوست دیگر

 در پی تیراندازی دوباره پلیس امریکا به یک جوان 27 ساله سیاهپوست، 
آتش اعتراضات بار دیگر در ایالت پنسیلوانیا شعله ور شد.

  بر اساس این گزارش، فعاالن جنبش »جان سیاهپوستان مهم است« 
در شهر لنکس��تر در ایالت پنس��یلوانیا به خیابان     ها آمدند و خواهان 
برقراری عدالت برای »ریکاردو مونوز « جوان 27 س��اله ای شدند که از 
س��وی پلیس هدف اصابت گلوله قرار گرفت و جان سپرد.   در پی این 
حادثه که اوایل بامداد روز دو    ش��نبه به وقوع پیوس��ت، مردم به سوی 
ایس��تگاه پلیس در جنوب غربی شهر لنکستر س��رازیر شدند و شعار 

»تیراندازی نکن « را سر دادند. 
  کلیساهای سیاهپوست علیه کمپین ترامپ

گروهی از رهبران سیاهپوست کلیسا در امریکا در تدارک برای انتشار 
یک بیانیه با هدف محکوم کردن یک تبلیغ منتشر شده از سوی کمپین 
ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ هس��تند و قصد دارند ای��ن تبلیغ را 
مصداق همدستی با » تروریسم س��فیدها « در امریکا به خاطر مرتبط 
کردن کلیساهای سیاهپوستان با معترضان خشونت طلب بخوانند.  به 
گزارش ایسنا، پایگاه ریلیجن نیوز سرویس )RNS( گزارش کرد، قرار 
است کشیش ارشد کلیسای افریکن متودیست اپیسکوپال )AME( در 
ولمینگتون دالور بیانیه ای را منتشر کند. رهبران این کلیسا می گویند 
که تبلیغ جدی��د کمپین ترامپ تحت عنوان » مالق��ات با حامیان جو 
بایدن « سیاهپوستانی را که به کلیسا می روند، یک سری » قانون شکن 

اوباش « به تصویر کشیده است. 
سیلوستر بیمن، از کشیش های این کلیسای اسقفی به پایگاه آران اس 
)RNS( گفت: این تبلیغ علناً نژادپرست و در سطوح مختلف توهین آمیز 
است. این یک حمله نژادپرستانه به کلیسای آفریقایی-امریکایی     ها بوده 
و چون یک حمله به کلیسای مسیحیت است باید برای همه مسیحیان 
و پیروان مذاهب توهین آمیز باشد.   در پیش نویس بیانیه تنظیم شده 
از سوی بیمن و دیگر رهبران کلیسا نیز آمده است: این تبلیغ به صورت 
ظریفی تروریسم سفید    ها را علیه مردم رنگین پوست تحریک می کند و 
به کلیسای سیاهپوستان و مردم سیاهپوست به خاطر خودداری از سر 

خم کردن در برابر بتی به نام برتری سفیدپوستان حمله می کند. 
 این تبلیغ شامل تصاویری از خش��ونت و غارتگری رخ داده در حاشیه 
اعتراضات اخیر امریکاست اما بیمن به ویژه به تصاویر اواخر ویدئو اشاره 
دارد که نش��ان می دهد خود او و سیاهپوس��تان اهل کلیسا پشت جو 
بایدن زانوزده  هس��تند و بعد از آن عبارت » جو بایدن و آشوبگرانش را 
متوقف کنید « دیده می شود. همچنین در این تبلیغ صدای خانم کاماال 
هریس، نامزد سیاهپوست پست معاونت جو بایدن شنیده می شود که 

در حال خندیدن است. 
  پیشتازی 5 درصدی بایدن در نظرسنجی فاکس نیوز

نخستین نظرسنجی شبکه فاکس نیوز از زمان برگزاری کنوانسیون ملی 
دموکرات  ها و نخستین نظرسنجی این شبکه با مشارکت رأی دهندگان 
احتمالی نشان داد که جو بایدن، نامزد دموکرات  ها در انتخابات ریاست 
جمهوری 2020 با کسب ۵1درصد آرا از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

امریکا و رقیب جمهوریخواه وی با ۴۶ درصد آرا پیشتاز است. 
به گزارش »هیل«، این نظرسنجی که روز یک    شنبه منتشر شد، نشان 
داد که بایدن در بین زنان، س��اکنین حومه ش��هرها، سالمندان، نسل 
ه��زاره، امریکایی - اس��پانیایی     ها و امریکای��ی - آفریقایی     ها محبوب 
است، در حالی که ترامپ در بین رأی دهندگان سفیدپوست، مردان، 
رأی دهندگان روس��تایی، کاتولیک ها، نس��ل ایکس و کهنه سربازان 
محبوبیت دارد.  رأی دهندگان در خصوص مس��ئله نابرابری نژادی با 
اختالف 12 درصد، نحوه مدیریت وی��روس کرونا با ۸درصد، خدمات 
درمانی با ۸ درصد، نامزده��ای دیوان عالی با 7 درص��د و مهاجرت با 

7درصد بایدن را به ترامپ ترجیح می دهند.

  گزارش  2

 گروسی: امیدوارم توافق ایران و آژانس 
به تقویت اعتماد دوجانبه منتهی شود

مدی�رکل آژان�س بین الملل�ی ان�رژی اتم�ی در بیانی�ه ای خطاب ب�ه رئیس ش�ورای حکام 
اب�راز امی�دواری ک�رد تواف�ق ای�ران و آژانس ب�ه تقوی�ت اعتم�اد دوجانبه منتهی ش�ود. 
به گزارش فارس، رافائل گروسی در بیانیه خود گفته که آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف برنامه هسته ای 
ایران طبق توافقات پادمانی ادامه می دهد. در بیانیه گروسی که در پایگاه اینترنتی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی منتشر شده، آمده است: گزارش من درباره راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسالمی ایران تحت 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت های ما را در چند ماه گذشته در ارتباط با تأیید و نظارت 
بر اجرای تعهدات هسته ای ایران تحت برجام پوش��ش می دهد. وی افزود: آژانس به راستی آزمایی عدم 
انحراف مواد هسته ای که از سوی ایران در توافق پادمان    ها ذکر شده، ادامه می دهد. ارزیابی    ها درباره نبود مواد 
هسته ای اعالم نشده و فعالیت ها، ادامه می یابد. گروسی خطاب به رئیس شورای حکام گفت: شما گزارش 
من تحت عنوان توافق پادمان های ان پی تی با جمهوری اسالمی ایران را دریافت کردید که در آن شرح 
اقدامات آژانس برای روشن کردن سؤاالت درباره صحت و کامل بودن اعالمیه های ایران تحت توافقنامه 
پادمان    ها و پروتکل الحاقی آمده است. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه به سفر خود به تهران 
اشاره و اعالم کرد: ماه گذشته من در تهران با »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات ارشد 
آن مذاکراتی با هدف پیشرفت در رسیدگی به سواالت برجسته آژانس، به ویژه حل مسئله دسترسی به دو 
سایت در ایران داشتم. ما درباره رفع موضوعات مرتبط با اجرای پادمان    ها که از سوی آژانس مطرح شده بود 
به توافق رسیدیم. گروسی مدعی شد: »آژانس متعاقباً طبق پروتکل الحاقی به یکی از دو مکان مشخص 
شده از طرف ما دسترسی تکمیلی انجام داد. بازرسان ما نمونه های محیطی برداشتند که مورد تحلیل قرار 

خواهند گرفت. دسترسی تکمیلی به دومین مکان مشخص شده اواخر این ماه انجام خواهد شد.«

 فشار ادامه دار ماکرون 
به سیاسیون لبنان برای ترکیب کابینه 

در ش�رایطی که برخ�ی جریان های سیاس�ی ب�ا سیاس�ت های دیکته ش�ده فرانس�ه برای 
تش�کیل کابینه مخالف هس�تند، دفتر ریاس�ت جمهوری فرانس�ه اع�ام کرد ک�ه ماکرون 
به فش�ار ب�ر سیاس�یون لبنان�ی ب�رای تش�کیل کابین�ه در هفت�ه ج�اری ادام�ه می دهد. 
کاخ الیزه شامگاه یک    شنبه اعالم کرد که »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در حال فشار آوردن 
به سیاسیون لبنان درخصوص تشکیل کابینه دولت این کشور است. به نوشته خبرگزاری رویترز، سران 
سیاسی لبنان در تاریخ یکم سپتامبر و در جریان سفر ماکرون به لبنان، به او وعده دادند که کابینه ای 
تکنوکرات بدون تعلقات حزبی را در حدود دو هفته تشکیل می دهند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه 
در بیانیه ای بدون ارائه جزئیات درباره فشارهای ماکرون به سیاسیون لبنان گفت: »رئیس جمهور به 
درخواست     ها از بازیگران سیاسی مختلف در لبنان برای تشکیل کابینه ادامه می دهد«. پیش از این 
وب سایت »النشره « به نقل از منابع آگاه گزارش کرد، تماس های ماکرون با »نبیه بری « رئیس پارلمان 
لبنان برای باز کردن گره کرس��ی وزارت دارایی جهت تش��کیل دولت جدید به جایی نرسیده است. 
ماکرون هفته گذشته و در جریان سفر به لبنان به مقامات این کشور تا پایان ماه اکتبر برای آغاز برنامه 
اصالحات مهلت داد. رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که کشورش در صورت کارشکنی در مسیر اجرای 
اصالحات مورد نظر پاریس، تحریم     هایی علیه سیاستمداران لبنانی وضع خواهد کرد. به گزارش پایگاه 
النشره، یک منبع رسمی که خواست نامش فاش نشود، گفت:» مصطفی ادیب مأمور تشکیل کابینه 
لبنان قرار است برنامه های خود برای تشکیل کابینه را به میشل عون ، رئیس جمهور این کشور تقدیم 
کند. «. این درحالی است که روزنامه االخبار روز دو    شنبه گزارش داد که اطالعات مربوط به روند تشکیل 

دولت در لبنان حاکی از آن است که امروز چشم اندازی برای تشکیل کابینه دیده نمی شود.

   خبر


