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  گزارش  2

امریکا هشدار سفر به چین صادر کرد
در پ�ی تنش ه�ای فزاین�ده چی�ن و امری�کا در عرصه ه�ای 
سیاس�ی و اقتص�ادی، دول�ت امری�کا روز سه     ش�نبه هش�دار 
جدی�دی را درباره س�فر به س�رزمین اصلی چی�ن و هنگ کنگ 
ص�ادر ک�رد و در ادعای�ی دلی�ل آن را احتم�ال » بازداش�ت 
خودس�رانه « و » اجرای خودس�رانه قوانین محلی « عن�وان کرد. 
جنگ دیپلماتیک چین و امریکا این روز    ها به اوج خود رسیده است و هر دو 
طرف سیگنال های هشدارآمیز علیه همدیگر ارسال می کنند. در تازه     ترین 
اقدام، دولت امریکا ضمن طرح اتهاماتی علیه پکن، به شهروندان خود درباره 
سفر به سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ هشدار داد. به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتد پرس ، در اعالمیه امریکا در این خصوص خطاب به شهروندان 
امریکایی آمده است: » در صورت سفر به چین ممکن است با »بازداشت 
خودسرانه و ممنوعیت خروج برای همکاری با تحقیقات، فشار بر خانواده     ها 
برای بازگشت به چین از خارج این کشور، اثر گذاشتن بر اختالفات مدنی 
و دس��تیابی به قدرت چانه زنی در ارتباط با کش��ورهای خارجی « مواجه 
ش��وند.« دولت امریکا همچنین تأکید کرده که شهروندان امریکایی که 
به چین یا هنگ کنگ سفر می کنند یا در آن ساکن هستند، ممکن است 
بدون دسترسی به اطالعات یا خدمات کنس��ولی امریکا درباره اتهامات 
خود، بازداشت شوند. بر اس��اس این گزارش، این توصیه های هشدارآمیز 
به تنش     ها میان دو کش��ور که از زمان اعمال قانون امنیتی هنگ کنگ از 
سوی چین افزایش یافت، دامن خواهد زد. واشنگتن هفته گذشته گفته 
بود دیپلمات های ارش��د چین باید برای حضور در نشس��ت     ها و مراسم 
مختلف در این کشور مجوز دریافت کنند. از سوی دیگر، رئیس فرماندهی 
راهبردی امریکا روز دو    شنبه در پنتاگون نسبت به تهدیدهای استراتژیک 
از جانب برخی کشور    ها از جمله روسیه و چین هشدار داد. به نوشته روزنامه 
واش��نگتن تایمز  دریادار »چارلز ریچارد« با هشدار نسبت به عدم آگاهی 
مردم امریکا نسبت به تهدیدهای راهبردی گفت که انتظار می رود چین 
به عنوان تهدید اصلی راهبردی علیه امریکا تا پایان این دهه ذخایر اتمی 
خود را دو برابر کند. وی با هشدار در زمینه توسعه مجموعه توانایی های 
چین گفت:»به عنوان یک فرمانده نظامی، آنچه توجهم را جلب می کند 

توانایی های دیگر این کشور و اهداف کمتر اعالم شده آنها است.«

15

 تالش پمپئو برای افزایش فشار   ها بر لبنان و حزب اهلل
همزمان با فشار فرانسه به سیاسیون لبنان برای تشکیل کابینه ای همسو با 
رویکرد کشورهای غربی، این بار مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا نیز 
سعی کرد به این فشار   ها بیفزاید. پمپئو روز سه    شنبه در مصاحبه با شبکه 
رادیویی »فرانس اینتر« گفت: »تا زمانی که فرانس��ه موضوع تس��لیحات 
جنبش مقاومت حزب اهلل لبنان را حل نکند، تالش هایش برای تش��کیل 
کابینه بی فایده خواهد بود.« وی با اش��اره به تالش واشنگتن برای تمدید 
محدودیت تسلیحاتی ایران ادعا کرد: »ایاالت متحده مسئولیت خود را ادامه 
می دهد و مانع ایران از خرید تانک های چینی و سامانه های پدافندی روسی 
می شود، ]تسلیحاتی[ که بعداً به حزب اهلل فروخته خواهد شد و تالش های 
رئیس جمهور ماکرون در لبنان را خنثی می کند«. بر این اساس، وزیر خارجه 
امریکا خطاب به ماکرون اظهار داشت: »شما نمی توانید به ایران اجازه بدهید 
که پول، قدرت و تسلیحات بیشتری داش��ته باشد و همزمان تالش کنید 

حزب اهلل را از فجایعی که در لبنان ایجاد کرده، منقطع کنید.«
-----------------------------------------------------

 پیشروی چشمگیر یمنی   ها در مأرب
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن توانستند پیشروی قابل توجهی 
در اطراف شهر مأرب داشته و خود را به این شهر نزدیک تر کنند. به نوشته 
وبگاه الخبر الیمنی، منطقه هفتم نظامی در اطراف شهر مأرب، دو   شنبه 
شب به دست نیروهای ارتش و انصاراهلل افتاد و قبایلی که در قالب ائتالف 
سعودی در این منطقه مستقر بودند، مجبور به عقب نشینی شدند. در 
همین حال عناصر حزب اخوانی االصالح نیز خطوط دفاعی خود را در 
مناطق »نخال« و »السحیل « برپا کردند. به گفته منابع نظامی، ائتالف 
سعودی در مدت اخیر با تالش فراوان توانسته بود برخی قبائل استان 
مأرب را به جنگ با نیروهای صنعا قانع کند، اما عقب نشینی این قبایل 
که سالح    های زیادی هم از ائتالف دریافت کرده بودند، موجب تسریع در 

سقوط منطقه هفتم به دست نیروهای صنعا شد. 
-----------------------------------------------------
 جاسوس امریکایی قصد اخالل در شبکه برق ونزوئال را داشت 

به دنبال دس��تگیری یک جاس��وس امریکایی در ونزوئال، دادس��تان 
ارشد این کش��ور روز دو   ش��نبه گفت که این فرد قصد ایجاد اخالل در 
شبکه برق و پاالیشگاه  های این کش��ور را داشت. به نوشته خبرگزاری 
آسوشیتدپرس ، »ویلیام ساب « دادستان ارش��د ونزوئال در این زمینه 
گفت سه تن از همدستان این جاس��وس امریکایی روزهای گذشته از 
سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند. این مقام ارشد ونزوئالیی نام این 
جاسوس امریکایی را »ماتیو هیث « اعالم کرد. دادستان ارشد ونزوئال 
تصاویری از تجهیزات ضبط شده از سوی این گروه از جمله نارنجک انداز، 

مواد منفجره، تلفن ماهواره ای و مقادیری دالر امریکا را نشان داد. 
-----------------------------------------------------

 امریکا فعالیت های پیونگ یانگ را تحت نظر می گیرد 
مقامات روز سه    ش��نبه اعالم کردن��د، کره جنوبی و امریکا در آس��تانه 
سالروز تأسیس    حزب حاکم کارگران کره شمالی در ماه اکتبر، با دقت 
فعالیت های پیونگ یان��گ را تحت نظر دارند. به گ��زارش خبرگزاری 
یونهاپ، کره شمالی آماده می شود تا به مناسبت هفتاد و پنجمین سالروز 
تأسیس    حزب حاکم کارگران در تاریخ ۱۰ اکتبر یک مانور نظامی در 
مقیاس بزرگ برگزار کند؛ اقدامی که باعث گمانه زنی    هایی شده دال بر 
اینکه ممکن است پیونگ یانگ از این رویداد برای به نمایش گذاشتن 
تسلیحات استراتژیک جدید استفاده کند. کیم جون-رک، سخنگوی 
رئیس ستاد مش��ترک ارتش کره جنوبی در جریان کنفرانسی خبری 
بدون اشاره به جزئیات گفت:  مقامات کره جنوبی و امریکا با همکاری 

یکدیگر با دقت اقدامات مربوط به این رویداد را تحت نظر دارند. 
-----------------------------------------------------

 نشست سران لیبی در فرانسه
پایگاه فرانسوی » اینتلیجنس آنالین « اعالم کرد، پاریس روز پنج  شنبه 
میزبان نشست س��ران لیبی خواهد بود. این درحالی است که شورای 
ریاس��تی دولت وفاق ملی لیبی هرگونه دیدار نخست وزیر این دولت با 
فرمانده نیروهای شورش��ی موس��وم به ارتش ملی لیبی را رد کرد. این 
پایگاه فرانسوی اعالم کرد، این نشست با نظارت سازمان ملل و حضور 
ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورش��ی موس��وم به ارتش ملی 
لیبی، عقیله صالح، رئیس پارلمان طبرق در شرق لیبی و نیز فائز السراج، 
نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی برگزار خواهد شد. هدف از این نشست 
ادامه نشست های لیبی در شهر بوزنیقه مراکش است که هفته گذشته 
انجام شد. فرانسه امیدوار است نمایندگان دیپلمات آلمان و ایتالیا نیز 

برای حمایت از این مذاکرات حضور داشته باشند. 
-----------------------------------------------------

  قطر: شراکت ما با امریکا قوی تر از هر زمان دیگری است
محمد ب��ن عبدالرحم��ن آل ثان��ی، وزیر خارج��ه قط��ر تأکید کرد 
س��رمایه گذاری های دوحه در امریکا بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دالر است و 
روابط میان دو کشور » تاریخی « است. به گزارش روزنامه الشرق قطر، 
آل ثانی در پی دیدار با مایک پمپئو، همتای امریکایی خود در واشنگتن 
گفت که درباره روابط دوجانبه میان دو کش��ور بحث و گفت وگو کرده 
اس��ت. وی گفت: نشس��ت ما دس��تاورد مهم دیگری در مسیر روابط 
مستحکم و تاریخی میان دو کشور و تمایل ما برای تقویت همکاری در 

زمینه های مختلف است.  

مدارس سوریه
 پادگان امریکایی   ها شد

ش�به نظامیان ک�رد عض�و نیروه�ای دموکراتی�ک س�وریه 
ب�ا اش�غال دهه�ا مدرس�ه در اس�تان الحس�که، آنه�ا را ب�ه 
پادگان ه�ای خ�ود و نظامی�ان امریکای�ی تبدی�ل کرده ان�د. 
با گذشت یک روز از ورود معلمان و دانش آموزان به مدارس در استان 
الحسکه، شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به قسد با 
حمله به این مدارس، مانع از ورود دانش آموزان و معلمان شدند. بنابر 
گزارش س��انا، آمار اداره کل آموزش و پرورش اس��تان الحسکه نشان 
می دهد که شبه نظامیان کرد، ۲هزار و ۲85مدرسه از مقاطع مختلف 
تحصیلی را با زور سالح به تصرف خود درآوردند و تنها ۱۷۹مدرسه باقی 
مانده است که اداره آموزش و پرورش الحسکه آنها را مدیریت می کند. 
الهام صورخان، رئی��س کل آموزش و پرورش الحس��که با اعالم اینکه 
حدود ۱۰۰ هزار دانش آموز از تحصی��ل باز مانده اند، در این باره گفت: 
»تسلط نیروهای قسد بر مدارس الحسکه فشار زیادی را روی مدارس 
دولتی تحت مدیریت اداره آم��وزش و پرورش الحس��که وارد کرده و 
ما تالش خود را می کنی��م تا حد امکان تعداد بیش��تری دانش آموز را 
در مدارس مان پذیرش کنیم، اما تعداد جامانده    ها از تحصیل بس��یار 

باالست.«
خانواده های دانش آموزان نیز که شاهد سکوت مجامع جهانی در برابر 
این اقدام تروریست   ها هستند، تصرف مدارس را واکنش نیروهای قسد 
به مخالفت مردم محلی با تسلط بر شهر   ها و روستاهای خود می دانند و 
با تجمع و تظاهرات مقابل مدارس، مخالفت خود را با اقدام شبه نظامیان 

قسد در تصرف مدارس اعالم می کنند. 

بارش موشک های سرگردان 
روي  نیروهای امریکایی در عراق

بنابر اع�الم منابع عراق�ی، بامداد سه     ش�نبه منطقه س�بز بغداد 
ه�دف حمله موش�کی ق�رار گرفت. دو    ش�نبه ش�ب نی�ز در پی 
انفجار بم�ب کن�ار ج�اده ای در اس�تان باب�ل، کاروان امریکایی 
متش�کل از تجهیزات زرهی متحمل خس�ارات س�نگینی ش�د. 
یک منبع امنیتی عراقی درب��اره حمله به منطقه س��بز گفت که این 
حمله با موشک کاتیوشا صورت گرفت و در اطراف پایگاه نظامی امریکا 
در داخل سفارت این کشور در منطقه سبز س��قوط کرد. سامانه دفاع 
هوایی سی رام که امریکا چند ماه قبل آن را در سفارتش نصب کرده دو 
موشک را سرنگون کرد. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده 
نگرفته و گزارشی هم درباره حجم خس��ارات مادی و تلفات جانی این 

حمله ارائه نشده است. 
در پی این حمله، روز سه     ش��نبه گروهی از نیروهای امنیتی در ورودی 
منطقه سبز را محاصره کرده اند. »شفق نیوز« اعالم کرد که یک گروه 
از نیروهای امنیتی، در ورودی منطقه سبز را از طرف منطقه القادسیه 
محاصره و یک کارش��ناس انفجار برای بررس��ی واقعه، به محل اعزام 
کرده اند. این پایگاه خبری همچنین از انفجار یک شیء ناشناس مقابل 
مس��جد ام الطبول در نزدیکی پ��ل موازی با منطقه س��بز خبر داد که 

خسارت مادی بر جای گذاشته است. 
 لزوم زمانبندی اخراج امریکایی ها

حمالت یاد ش��ده در حالی صورت گرفت که شامگاه روز دو    شنبه یک 
کاروان حامل تجهیزات و خودروهای زرهی امریکایی در اس��تان بابل 
عراق به دنبال انفجار بمب کنار ج��اده ای هدف حمله قرار گرفت. این 
کاروان، حامل ماشین های زرهی کوگار MRAP و تجهیزات تانک بود 
که به صورت گسترده ای تخریب شدند و آتش تا مدت زیادی در کاروان 
نظامی در بزرگراه بین المللی ش��عله ور بود. هفته پیش نیز دو کاروان 
تجهیزات و تسلیحات امریکایی در اس��تان دیوانیه در جنوب عراق و 

دیگری پایگاه نظامی التاجی در شمال بغداد هدف حمله قرار گرفت. 
ه��ادی العامری، رئیس ائتالف الفتح،  ش��امگاه دوش��نبه، تأکید کرد: 
»ائتالف الفتح از هم��ان ابتدا بار    ها تکرار کرده اس��ت که تمام آنچه از 
دولت می خواهد دو چیز است: اول زمانبندی خروج نیروهای امریکایی 
در اسرع وقت و دوم بازگرداندن شکوه کش��ور و ایجاد فضایی مناسب 
برای اجرای انتخاباتی آزادانه، بی طرف، عادالن��ه و به دور از تأثیر پول 

و تسلیحات.«

پمپئو اروپاییان را به حمایت از احیاي تحریم هاي ایران فراخواند

البه تحریمی امریکا 4 روز مانده به 30 شهریور
4 روز مان�ده به    گزارش  یک
 ، 30شه�ری�ور
موعدی که امریکایی    ها مدعی اند تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران احیا می شود، تالش 
آنها برای کسب حمایت شرکای اروپایی شان 
تشدید شده است. هنوز نشانه ای از این وجود 
ندارد که اروپاییان سست موضع، تغییری در 
موضع قبلی مخالفت با فعال شدن مکانیسم 
ماشه ابراز کنند، ولی تالش های امریکا برای 
همراه کردن آنها در حال تشدید شدن است. 
مایک پمپئو، وزی�ر خارجه امری�کا با لحنی 
ملتمسانه از اروپایی ها خواست به واشنگتن 
در تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران کمک 
کنن�د و البته بالفاصل�ه با لحن�ی طلبکارانه 
مدعی ش�د ک�ه ظ�رف ی�ک هفت�ه آینده 
بازمی گ�ردد.  ای�ران  تحریم ه�ای 

به گزارش »جوان«، ش��مارش معکوس برای 
اعضای ش��ورای امنیت درخص��وص یک نبرد 
دیپلماتیک ش��روع ش��ده اس��ت. در تهران، 
دیپلمات های بلند پایه می گویند که نشانه ای 
از تغییر موضع مخالف اروپاییان با مکانیس��م 
ماش��ه دیده نمی ش��ود ولی ح��دس می زنند 
که دولت امریکا دو    ش��نبه هفت��ه آینده در پی 
راه انداخت��ن ی��ک جنگ تبلیغاتی گس��ترده 
درخصوص احیای تحریم های س��ازمان ملل 
علیه ایران باش��د. نزدیک به س��ه هفته قبل، 
بعد از مخالفت قاطع ۱3 عضو شورای امنیت با 
تفسیر امریکا درخصوص فعال شدن مکانیسم 
ماش��ه، دولت امری��کا به ط��ور یکجانبه اعالم 
کرد که این مکانیس��م را فعال شده می بیند و 
مایک پمپئو گفت:» پس از آنکه شورای امنیت 
نتوانس��ته مأموریت خود را برای حفظ صلح و 
امنیت بین المللی تأیی��د کند، این تحریم     ها از 
نیمه ش��ب به وقت گرینویچ ۲۰ سپتامبر )3۰ 

شهریور( بازمی گردد.«
  این تفس��یر امریکا را نه تنها پن��ج عضو دائم 
ش��ورای امنیت، بلک��ه اعض��ای غیردائم نیز 
نپذیرفته اند. اندونزی به عنوان رئیس دوره ای 
وقت ش��ورای امنیت و نیجر ب��ه عنوان رئیس 
کنونی ب��ه صراح��ت گفته اند ک��ه از نظر آنها 
مکانیسم ماش��ه فعال نش��ده و آنگونه که یک 
دیپلمات بلندپایه ایرانی که »جوان« از ذکر نام 
او خودداری می کند، تأکید کرده، حتی دبیرکل 
س��ازمان ملل نیز قصد ندارد موضعی همس��و 
با تفس��یر امریکا در پیش بگیرد. موضع گیری 
دیروز آنتونیو گوترش، دبیر کل س��ازمان ملل 
نیز نش��ان می دهد ک��ه او قص��د چنین کاری 
ندارد. گوترش در گفت وگویی با ریانووس��تی 
گفته که کشور    ها باید از هر امکانی برای حفظ 

برجام)توافق هسته ای( استفاده کنند. 

 سیرک امریکایی؟!
اینکه شورای امنیت از دو    ش��نبه به چه سمتی 
حرکت خواهد کرد برای کسی مشخص نیست 
ولی دو دیپلمات بلندپای��ه وزارت امور خارجه 
دیروز به رسانه های ایرانی گفتند که ممکن است 
دولت ترامپ به دنبال برگ��زاری یک کنفرانس 
مطبوعاتی در س��طوح باال یا چیزی شبیه به آن 
باشد تا بازگشت مجدد تحریم    ها را اعالم نمایند. 
این دو دیپلم��ات از تعبیر »س��یرک امریکایی 
بازگش��ت تحریم ها« اس��تفاده کردن��د و البته 
پیش بینی می کنند که جدای از تداوم مخالفت 
روسیه و چین، شرکای اروپایی امریکا نیز بعد از 
روز دو    ش��نبه از دولت امریکا حمایت نخواهند 
کرد. البته نش��انه هاي عدم اطمینان به موضع 
اروپا از موضع دیروز هر دو دیپلمات نمایان بود، 
موضوعي که یک بار دیگر عدم اطمینان تهران به 
مواضع سست طرف هاي اروپایي را نشان مي دهد.  
نشانه های اولیه سیرکی که دولت امریکا در پی 
راه انداختن آن است، دیروز در موضع ملتمسانه 
مای��ک پمپئو مش��خص ش��د. پمپئو ب��ا تکرار 
اتهام زنی به ایران، از کشورهای اروپایی خواست 
به واش��نگتن در تمدید تحریم های تسلیحاتی 
کمک کنند و البته در موضعی مدعیانه ادعا کرد 
که ظرف یک هفته آینده با فعال شدن مکانیسم 

ماشه، تحریم های ایران بازمی گردد. 

پمپئو در گفت وگو با فاکس نیوز به منقضی شدن 
محدودیت های تس��لیحاتی س��ازمان ملل علیه 
ایران در ۱8 اکتبر ۲۰۲۰ )۲۷ مهرماه ۹۹( اشاره 
کرد و گف��ت: »ظرف 3۰ ت��ا 3۲ روز آینده، ایران 
می تواند سالح خرید و فروش کند و ما از کشورهای 
اروپایی می خواهیم به ما در تضمین تحریم های 
تس��لیحاتی )علیه ایران( بپیوندند. فکر می کنم 
همه می دانند که دسترس��ی ایران به سالح یک 
چیز بد است.«  وزیر خارجه امریکا بار دیگر با تأکید 
بر تالش واشنگتن برای بازگرداندن تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران و استناد به مکانیسم ماشه 
گفت: »کش��ورهای اروپایی نیز می دانند که لغو 
محدودیت های تسلیحاتی ایران ایده بدی است. 
اطمینان دارم که ایاالت متحده ظرف یک هفته 
موفق خواهد شد و مکانیسم ماشه فعال می شود و 
ایران یک بار دیگر از قاچاق سالح منع خواهد شد.« 
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا 
نیز همسو با پمپئو ، شامگاه دوشنبه، در گفت وگو با 
شبکه سعودی  العربیه گفت که انتظار دارد شرکای 
اروپایی امریکا علیه ای��ران تحریم اعمال کنند. او 
مدعی شد که بر این باور است، شرکت های اروپایی 
و هم پیمانان امریکا به تحریم های واشنگتن احترام 
خواهند گذاشت؛ موضعی محافظه کارانه که نشان 
می دهد امریکا انتظار خود از شرکای اروپایی را به 

»نفروختن سالح به ایران « تقلیل داده است. 

 »بلوف 1000 برابر« تا  »بلوف 52 نقطه«
اینکه امریکا در فاصله چهار روزمانده به 3۰ شهریور  
به دنبال ایجاد شرایط روانی است، دیروز در سخنان 
رئیس جمه��ور امریکا نیز مش��خص ش��د. دونالد 
ترامپ دیروز ایران را تهدید کرد و مدعی ش��د که 
هر حمله ای علیه منافع ایاالت متحده را با »شدت 
هزار برابر« پاس��خ خواهد داد. به گ��زارش فارس، 
ترامپ با استناد به گزارش های مطبوعاتی با منبع 
ناش��ناس برخی رس��انه های امریکایی به تهدید 
جمهوری اس��المی ایران پرداخ��ت. او در صفحه 
توئیتر خود نوشت: »بر اساس گزارش های رسانه ای، 
ای��ران احتماالً در ح��ال برنامه ریزی ی��ک ترور یا 
حمله دیگ��ری علیه ایاالت متحده ب��رای گرفتن 
انتقام کشتن ]سردار[ سلیمانی است که به دلیل 
برنامه ریزی او برای حمله ای در آینده، قتل نیروهای 
امریکایی و رنجی که س��ال     ها ایجاد ک��رد، انجام 
شد.«وی که پاس��خ اولیه  ایران در واکنش به ترور 
سردار سلیمانی و موشک باران پایگاه عین االسد را 
فراموش کرده، این بار ادعا کرد »هر حمله ای توسط 
ایران به هر شکلی علیه ایاالت متحده، با حمله ای 
به ایران با شدت ۱۰۰۰ برابر پاسخ داده می شود!« 
ترامپ بعد از ترور سردار س��لیمانی نیز در توئیتر 
نوشته بود در صورت تهدید ش��هروندان یا منافع 
کشورش 5۲ نقطه ایران، از جمله نقاط مهم از نظر 

فرهنگی، هدف قرار خواهد گرفت. 

توافق سازش امارات با رژیم صهیونیستی و در کنار 
آن بحرین، دیشب با فاصله ۲۷ سال بعد از توافق 
سازش اسلو امضا شد. کاخ سفید حال و هوای توافق 
و حتی محل و ساختمان آن را هم با توافق معروف 
به اسلو شبیه سازی کرد؛ توافقاتی که حاال دیگر از 

آنها چیزی جز خاکستر به جای نمانده است. 
توافق دیشب در حیاط جنوبی کاخ سفید ، همان 
جایی امضا شد که ۲۷ سال قبل عرفات با وساطت 
بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت امریکا، با اسحاق 
رابین اسرائیلی توافق امضا کرد تا ترامپ خاطرات 
آن س��ازش را زنده کند. کاخ سفید ۷۰۰ نفر برای 
شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. رئیس جمهور 
امریکا در سخنان خود، توافق اسرائیل با امارات را 
»روز صلح خاورمیانه« خواند و گفت که در طول 
تاریخ، فقط دو بار توافق صلح با اسرائیل انجام شده 
با این تفاوت که دولت او فقط طی یک ماه این توافق 
را انجام داده است. رئیس جمهور امریکا مدعی شد 
که این توافقات یک »صلح جامع« در منطقه ایجاد 
می کند و راه مسلمانان را برای ورود به مکان های 
مذهب��ی از جمله قدس، باز می کن��د. او گفت که 
کشورهای بیشتری به این توافقات خواهند پیوست 
و از 54 کشور مسلمان و عربی خواست که مشکالت 
را با اسرائیل کنار بگذارند. ترامپ در مراسم امضای 
توافق، یک به یک از بنیامین نتانیاهو، جرالد کوشنر، 

وزرای خارجه امارات و بحرین قدردانی کرد. 
نتانیاهو نیز قبل از امضای توافق، از نقش رهبری 
ترامپ در این توافق قدردان��ی کرد و او را به خاطر 
ایستادن مقابل ایران ستود و گفت:» شما صلح را 
برای جهان به ارمغان آوردید. «  نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی این صلح را به مفاهیم مذهبی گره زد 
و آن را توافق »فرزندان ابراهیم « خواند و گفت که 
کشورهای دیگری نیز برای صلح با اسرائیل آماده 
می شوند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که 
می خواهد اسرائیل را قدرتمند کند و در پس قدرت، 
صلح و امنیت م��ی آورد. او همچنین گفت که این 

توافق پیام روشنی را برای ایران ارسال می کند. 
 دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور امری��کا قبل از 
مراسم امضای توافق، جداگانه با بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و عبداهلل بن زاید 
و عبداهلل عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین 

مالقات ک��رد. ترام��پ در مالقات با ای��ن دو هم، 
فرصت اشاره به ایران را از دست نداد و گفت:»من 
می خواهم ایران کشور بزرگی باشد؛ می خواهم ملت 
بزرگی باشد. فکر می کنم این رویداد فوق العاده ای 
باش��د.«  او گفت:»من به نماینده های آنها گفته ام 
باید اول صبر کنند انتخابات تمام شود. آنها، چین و 
احتماالً روسیه هیچ چیز را بیشتر از رئیس جمهور 
شدن جو بایدن خوب آلود دوس��ت ندارند.« او به 
طعنه گفت:» بعد از انتخابات باید به توافق بهتری 
دس��ت پیدا کنیم. درباره ایران، آنها باید تا بعد از 
انتخابات صبر کنند، چون اگر بایدن پیروز ش��ود، 
آنها توافق خیلی بهتری نصیب شان می شود.« او 
تأکید کرد:»ولی من توافق خوبی با ایران خواهم 
کرد. ]این توافق[ آنها را برخواهد گرداند. ما به آنها 
به هر طریق ممکن کمک خواهیم کرد و ایران بسیار 
خوشحال خواهد شد. ایران خیلی سریع ثروتمند 
خواهد شد. فکر می کنم آنها باید تا بعد از انتخابات 

صبر کنند.«
  نماز مشترک با جالد!

مراس��م امضای دو توافق عادی سازی روابط میان 
رژیم صهیونیس��تی با امارات و بحرین برگزار شد 
تا آل نهیان و آل خلیفه اس��م خود را در فهرست 
خیانتکاران به آرمان فلسطین به طور رسمی ثبت 

کنند، آن هم در حالی که نه غزه از محاصره درآمده 
نه دولت نیم بند فلسطینی از سوی اسرائیلی    ها به 

رسمیت شناخته شده است. 
هیئت اماراتی تقریباً شامل همه مقامات ارشد این 
کش��ور از جمله وزیر اقتصاد، وزیر مشاور در امور 
مالی، وزیر مشاور در امور همکاری های بین المللی 
و وزیر صنایع و تکنولوژی های پیشرفته بود تا آل 
خلیفه نمایشی از پردس��تاورد بودن این توافق را 
به رخ مخاطب بکش��د.  در هیئت صهیونیست    ها 
هم به جز نتانیاهو، یوس��ی کوهن، رئیس موساد 
و مئیر بن شبات، مش��اور امنیت داخلی اسرائیل 
حضور داشتند.  عالوه بر امضای یک سند واحد به 
نام » توافق ابراهیم « از سوی سه طرف، توافق های 

دوجانبه ای نیز امضا شد. 
روزنامه عبری زبان اورشلیم  پست در گزارشی راجع 
به این توافق پیش��نهاد داد که بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی نماز مشترکی را در 
مسجداالقصی با محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی یا با 
رئیس هیئت اماراتی که قرار است در ۲۲ ماه جاری 

میالدی به اراضی اشغالی برود، اقامه کند. 
این روزنامه مدعی شد: انتخاب اسم » توافق ابراهیم « 
برای توافق صلح با امارات، اقدامی بیهوده نبود، بلکه 
صلح میان ادیان می طلبد که » حق یهودیان برای 

اقامه نماز در کوه هیکل « ]این اصطالحی کذایی از 
سوی اسرائیل است که برای مسجداالقصی به کار 

می رود[ به رسمیت شناخته شود. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل دو    شنبه شب 
در توئیتی اعالم کرد که تل آویو سال های طوالنی 
برای امضای توافق با امارات و بحرین تالش کرده 
است و متعهد شد که کشورهای عربی بیشتری به 

قطار عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندند. 
 تظاهرات مردمی در بحرین

مناطق مختلف بحرین دو    شنبه شب شاهد تظاهرات 
مردمی در اعتراض به تواف��ق صلح میان نظام آل 
خلیفه با رژیم صهیونیستی بود. شرکت کنندگان در 
این تظاهرات توافق عادی سازی روابط با اسرائیل را 
خیانت به فلسطین خواندند.  این درحالی است که 
وزیر کشور بحرین مدعی شده که صلح با اسرائیل 
برای تقویت منافع بحرین است و به معنای دست 

کشیدن از مسئله فلسطین نیست!
پیش از برگزاری مراسم روز سه    شنبه وزیر جنگ 
رژیم صهیونیس��تی در تماس تلفنی با وزیر دفاع 
بحرین از وی برای س��فر به اراضی اشغالی دعوت 

کرد. 
 مقام امریکایی: توقف الحاق در کار نیست

در پی ادعای نیتزان هورویتز، رئیس حزب چپگرای 
مرتز رژیم صهیونیستی که به نقل از منابع موثق 
مدعی شد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
موافقت رسمی خود را با توقف تمام شهرک سازی     ها 
در کرانه باختری به عنوان بخشی از توافق صلح با 
امارات و بحرین اعالم کرده است، یک مسئول ارشد 
کاخ س��فید گفت: من از این شایعه که می گویند 
توافق صلح امارات و بحرین با اسرائیل شامل توقف 
برنامه های الح��اق در کرانه باخت��ری برای چهار 
سال اس��ت، خبر ندارم. من بعد از سفر به منامه با 
عربستانی     ها درباره این توافق به صورت مستقیم 

گفت وگو داشتم. 
به گزارش ش��بکه خب��ری المیادی��ن، این مقام 
امریکایی همچنین گفته اس��ت: ق��رارداد فروش 
جنگنده های اف35 به امارات امنیت اسرائیل را از 
بین نخواهد برد. جارد کوشنر، مشاور و داماد دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا رهبری این پرونده را 

برعهده دارد. 

امضای توافق صلح امارات و بحرین با اسرائیل در کاخ سفید همزمان با انتفاضه مردمی در فلسطین

رقص شيخک ها در جشن فروش قدس 

منتقد روسیه
 به وطن خود برمی گردد 

در شرایطی که مقامات آلمان روس�یه را به مسموم کردن الکسی 
ناوالن�ی، چهره سرش�ناس اپوزیس�یون این کش�ور متهم کرده 
بودند، یک مق�ام امنیتی ارش�د آلمان گ�زارش داد ک�ه ناوالنی 
قص�د دارد به روس�یه بازگ�ردد و ب�ه فعالیت هایش ادام�ه دهد. 
روز دو   شنبه بیمارستان » چریته « در برلین اعالم کرد، وضعیت ناوالنی 
که بعد از بیمار شدن در روس��یه برای درمان به آنجا منتقل شد، رو به 
بهبود است و او دیگر از دس��تگاه تنفس مصنوعی استفاده نمی کند و 
می تواند از تخت خارج شود. این مقام آلمانی که خواست نامش فاش 
نشود، به روزنامه نیویورک  تایمز گفت: او قصد ندارد در آلمان در تبعید 
بماند. او می خواهد به وطنش روسیه بازگردد و به مأموریت خود ادامه 
دهد. او کاماًل از وضعیت خودش مطلع اس��ت، کام��اًل می داند که چه 
اتفاقی رخ داده است و کاماًل آگاه اس��ت که در کجا به سر می برد. این 
منبع امنیتی ارشد همچنین گفت، ناوالنی در گفت وگو با یک دادستان 
آلمانی از همکاری با روس��یه در یک تحقیقات مشترک با برلین که از 
سوی مسکو پیشنهاد ش��ده، مخالفت کرد. به گفته این منبع، ناوالنی 
تحت مراقب شدید پلیس آلمان در بیمارستان چریته قرار دارد. ناوالنی 
در تاریخ ۲۰ آگوست در جریان یک پرواز داخلی در روسیه بیمار شد و به 
محض آنکه پزشکان اطمینان حاصل کردند که او می تواند پرواز داشته 
باشد، به بیمارستان چریته برای درمان منتقل شد. به دنبال آن آلمان 
اعالم کرد، پزشکان عالئمی از یک عامل اعصاب از گروه نوویچوک در 
بدن او یافته اند. مسکو هم با رد ادعاهای برلین تأکید کرد که پزشکان 
روس هیچ نوع ماده سمی در بدن ناوالنی پیدا نکردند. در همین راستا، 
وزارت خارجه روس��یه روز سه    ش��نبه در بیانیه ای از لغو سفر سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه این کشور به برلین خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، در این بیانیه علت لغو س��فر الوروف تغییر برنامه وزیر خارجه 

آلمان عنوان شده است. 


