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  گزارش  2

عادی سازی بی ریشه در میان ملل منطقه
سه    شنبه مراسم امضای توافقنامه عادی سازی روابط اسرائیل با امارات و 
بحرین در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ، رئیس دولت امریکا برگزار 
شد. در این مراس��م، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اس��رائیل و وزیران 
خارجه بحرین و امارات، اس��ناد توافقنامه    ها را امضا کردند. بر اس��اس 
این توافق، امارات و بحرین، اسرائیل را به رسمیت می شناسند و با رژیم 
اش��غالگر قدس، روابط کامل دیپلماتیک از جمله افتتاح سفارتخانه و 

تبادل سفیر خواهند داشت. 
امارات و بحرین سرانجام با علنی کردن روابط پنهانی سال های طوالنی 
با اش��غالگران قدس از نیت ش��وم خود برای همراهی با امریکا و رژیم 
صهیونیستی برای حذف مسئله فلسطین پرده برداشتند و این آغازی 
دومینوگونه است بر عادی سازی روابط کشورهای مرتجع عربی با رژیم 
صهیونیس��تی. پس از صدور بیانیه عادی س��ازی روابط میان امارات و 
بحرین با اسرائیل ، کشورها، سازمان های بین المللی و افراد صاحب نظر 
در این باره دیدگاه های خود را بیان کردند ،اما ورای این اظهارنظرها، 
آورده این توافق برای طرفین مذاکره چیست و در نهایت پیروز اصلی 

کیست؟
بدون در نظر گرفتن نوع نگاه حامیان و منتقدان سیاسی به این توافقنامه 
و تنها با توجه به معاهدات گذشته میان رژیم صهیونیستی و اعراب فقط 
یک نتیجه به دست می آید و آن این است که اسرائیل بیشترین سود را 

در این میان از آن خود کرده است. 
تل آویو و به خصوص نتانیاهو ب��ا این توافق پیروزی بزرگی به دس��ت 
آورده اند. از یک سو نتانیاهو تنها با تعلیق تهدید   ها مبنی بر الحاق کرانه 
باختری در ازای عادی سازی کامل روابط با امارات و بحرین برای خود 
فرصتی ایجاد کرد تا ش��اید محبوبیتش را که در پی عملکرد بسیار بد 
در مواجهه با بیماری کرونا و همچنین پرونده های فساد از دست  داده 
بود کمی بازسازی کند. از سوی دیگر امریکا که با صرف میلیارد   ها دالر 
نتوانسته بود به اهدافش در تحقق خاورمیانه جدید برسد شاید با این 
توافق توانس��ته باش��د به بازتولید رؤیای خاورمیانه بزرگ با محوریت 
اسرائیل دس��ت پیدا کند.  اما برای کش��ورهای عربی امارات و بحرین 

دستاوردهای این توافق چیست؟
ترس کش��ورهای عربی از امری��کا پایانی ندارد، زی��را این حکومت    ها 
برآمده از نظر و اراده کش��ورهای استعمارگر انگلیس و فرانسه هستند 
و از پشتوانه مردمی برخوردار نیستند و حیات و ممات حکمرانی خود 
را در تحت سلطه بودن یک کش��ور بزرگ تر و برتر از خود می دانند تا 
پشتوانه های مردمی و ملی. از همین روس��ت که با اندک اشاره و اخم 
امریکا پایه های حکومت خود را متزلزل می بینند و برای عقب افتادن 

زوال خود، اوامر ایاالت  متحده را بدون چون وچرا انجام می دهند. 
بحرین به عن��وان برادر کوچک ت��ر اتحادیه عرب ب��رای فائق آمدن بر 
کوچک ترین مشکالت خود همیشه دست به دامان عربستان به عنوان 
برادر بزرگ خود می ش��ود. این توافق نیز بیش��تر از آنکه برای بحرین 
دس��تاوردی داش��ته باش��د تنها به آماده کردن اف��کار عمومی مردم 
کش��ورهای عربی برای پذیرش  عادی س��ازی روابط ریاض و تل آویو 

کمک می کند. 
اما امارات که همواره در تالش بود جایگاه خود را در میان کش��ورهای 
عربی ح��وزه جنوبی خلیج فارس ارتقا ببخش��د و در م��واردی خود را 
همشانه و هم شأن عربستان نماید، شاید در آغاز راه باشد. مداخله این 
کش��ور در بحران یمن را می توان ناش��ی از همین نوع نگاه دانست. اما 
پیامد این توافق جز نفرت و تنزل جایگاه حاکمان شیخ نش��ین امارات 
در میان ملت های عربی نتیجه ای نخواهد داشت، زیرا رژیم های عربی 
همواره خود را مدافع آرمان فلس��طین نش��ان می دادند اما در نهان با 
دشمن صهیونیستی روابطی را تعریف کرده بودند و حاال که نفاق آنها 
آشکار شده ، این موضوع موجب خشم ملت های مسلمان منطقه خواهد 
شد که می تواند شرایط امنیتی را در این کشور   ها با چالش های جدی 

روبه رو کند. 
از سوی دیگر صهیونیست    ها نش��ان داده اند وقتی در کشور   ی حضور 
می یابن��د، آن کش��ور را به عن��وان پایگاهی برای طرح ه��ای امنیتی، 
اقتصادی، فرهنگی و تروریس��تی خود در نظر می گیرند. حضور رژیم 
صهیونیستی و امریکا در منطقه غرب آسیا پس از سال 2000 میالدی 
چیزی جز غارت منابع انرژی و تخریب زیرساخت های مادی و معنوی 
مردم این منطقه نداش��ته اس��ت. حضور امریکا در افغانستان، عراق و 

سوریه مؤید این مطلب است. 
این توافق شاید در کوتاه مدت خاطر حاکمان عربی را از ادامه و استمرار 
حکمرانی آسوده کرده باشد . اما آنچه که در سال های گذشته از آن به 
 اش��تباه بهار عربی یاد کردند ولی در واقع بیداری ملت های مس��لمان 
منطقه در بازگشت به اصول فراموش شده دین مبین اسالم و ایستادگی 
در برابر ستم و ظلم حاکمان خواهد بوده است، نشان مي دهد که مسیر 
دولت هاي عربي با ملل خود یکسان نیست و این حاکمان درنهایت باید 

پاسخگوي افکار عمومي خود باشند.
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ادامهمذاکراتامریکا-کرهشمالی
وزیر خارجه امریکا اذعان کرد که پیش��رفت مطلوب در مذاکرات این 
کشور با کره شمالی محقق نشده است.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
مای��ک پمپئو در این م��ورد گفت: »ما امی��دوار بودیم ک��ه بتوانیم به 
پیشرفت های بیشتری دست یابیم و رهبر کره شمالی در مسیر متفاوتی 

قدم بردارد. این اتفاق نیفتاد اما من همچنان خوش بین هستم.«
-----------------------------------------------------

 تمدیدمهلتماکرونبرایتشکیلدولتلبنان
یک روزنامه سعودی نوش��ت که رئیس جمهور فرانسه به منظور حل 
موانع موجود، مهلتی را که قباًل برای تشکیل دولت در لبنان مشخص 

کرده بود، تمدید کرده است.
الشرق االوسط با اعالم اینکه رایزنی میان مصطفی ادیب، نخست وزیر 
مکلف لبنان با امانوئل ماکرون ادامه دارد، نوش��ت که ماکرون مهلت 
مذکور را تا روز پنج  شنبه )امروز( تمدید کرده تا زمینه برای رایزنی       ها و 
پشت سر گذاشتن بن بست کنونی در روند تشکیل دولت فراهم شود.  
این در حالی است که سه       شنبه شب منابعی نزدیک به ادیب اعالم کردند 
که وی قصد به چالش کشیدن احزاب را ندارد و کناره گیری از تشکیل 

دولت گزینه جدی اوست. 
-----------------------------------------------------

 کمک250میلیوندالریامریکابهکردستانعراق
س��فیر امریکا در بغداد از کمک نظامی این کشور به منطقه کردستان 
عراق به میزان 250 میلیون دالر خبر داد.  متیو تولر در کنفرانس خبری 
مشترک با شورش اسماعیل، وزیر پیش��مرگه کردستان عراق با اعالم 
این خبر گفت که یک تیم نظامی نیز قرار است نوع کار با این تجهیزات 
را به نیروهای پیشمرگه آموزش دهد. شورش اسماعیل با استقبال از 
اقدامات امریکا گفت که همکاری طرفین با هدف ایجاد امنیت در عراق 

و منطقه ادامه خواهد داشت. 
-----------------------------------------------------

 نظامسیاسیافغانستانباطالبانقابلمذاکرهنیست
معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که هیچ معامله ای درباره نام، 
محتوا و نوع نظام در مذاکرات صلح با طالبان انجام نخواهد شد.  امراهلل 
صالح در گفت وگوی تلفنی با لیسا کورتیس، معاون مشاور امنیت ملی 
امریکا با اعالم این مطلب، بر حفظ نظام سیاسی فعلی کشورش تأکید 
کرد. معاون مشاور امنیت ملی امریکا نیز گفت که اگر طالبان از مذاکرات 

خارج شود، متحمل خسارت فراوانی خواهد شد. 

فشار آژانس برای دسترسی بیشتر
 به برنامه اتمی عربستان

درحالیکهعربس�تانسعودیدرتدارکگس�ترشفعالیتهای
اتمیخوداس�ت،آژانسبینالملل�یانرژیاتم�یتالشهابرای
بازرسیازبرنامهاتمیعربستانراتش�دیدکردهاست؛برنامهای
کهدرسالهایاخیر،ظنوگمانهادربارهآنافزایشیافتهاست.
به گزارش ایسنا، شبکه خبری بلومبرگ با انتشار گزارشی در خصوص 
برنامه  هسته ای عربس��تان نوش��ته که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به موازات مس��اعدت های مس��ئوالن چینی به عربس��تان در زمینه 
بهره برداری از اورانیوم کمک می کند. این در حالی است که عربستان 
پیش تر از پذیرش بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی اتمی سر باز زده 
بود و حاال هم رافائل گروسی، مدیرکل آژانس گفته که آژانس تاکنون 
تنها مش��اوره     هایی محدود درباره تهیه سوخت از اورانیوم به عربستان 
ارائه داده و هم اکنون در حال رایزنی با مقامات س��عودی در خصوص 
اعطای دسترس��ی بازرس��ان به افراد، مکان    ها و اطالعات بیشتر است 
تا بدین وسیله بتواند بر نحوه اس��تفاده از اورانیوم بالقوه در این کشور 
نظارت و کنترل کند. گروسی با اشاره به برنامه های هسته ای عربستان 
گفته است: » این بسیار مهم است که آژانس حضور داشته باشد و با هر 
کش��وری که می خواهد هر فعالیت مرتبط با چرخه سوخت هسته ای 

داشته باشد، همکاری کند. « 
ایران پیش از این بار    ها از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته بود که 
درباره برنامه »پنهانی« هسته ای عربستان شفاف سازی کند. عربستان 
سعودی یکی از ۳۱کشور جهان است که با استناد به مجموعه مقررات 
قدیمی آژان��س بین المللی انرژی اتمی اجازه بازرس��ی از تأسیس��ات 
هسته ای خود را به این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد نمی دهد. آژانس 
روز دو    شنبه نیز اعالم کرد که در تدارک یک ابتکار عمل تازه برای ملغی 
کردن مقررات قدیمی است زیرا به اعتقاد آژانس این مقررات نمی تواند 
ضامن صلح آمیز بودن همه فعالیت های هس��ته ای باشد. کارشناسان 
سازمان منع گس��ترش سالح های هسته ای بار    ها هش��دار داده اند که 
بدون تضمین های قوی و بازرسی های متناسب، همکاری فنی آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای می تواند ناخواس��ته به کشور    ها در توسعه 

ظرفیت و توانایی تولید تسلیحات اتمی کمک کند. 

»سوگا« نخست وزیر ژاپن شد 
درپیاستعفایکابینهژاپن،پارلماناینکشوریوشیهیدهسوگارا
بهعنواننخستوزیرجدیداینکشوروجانشینآبهشینزوبرگزید.
آبه شینزو، نخست وزیر سابق ژاپن به همراه کابینه  اش سه    شنبه شب 
رسماً استعفا کردند تا راه را برای تأیید نهایی جانشین نخست وزیر این 
کشور باز کنند. به گزارش شبکه راشاتودی ، آبه روز سه     شنبه در آخرین 
جلسه کابینه خود حاضر شد و در حالی که نمایندگان پارلمانی برای 
رأی گیری به منظور تأیید نخست وزیر جدید آماده    می شدند، بیانیه ای 
را درباره دوران نخس��ت وزیری خود ایراد کرد. آبه قبل از این نشست 
پارلمانی به خبرنگاران گفت:»از زمانی که به قدرت بازگشتم، هر روز، 
روح و جس��م خود را صرف بهبود وضعیت اقتصادی و دیپلماس��ی به 

منظور محافظت از منافع ملی ژاپن کردم«.
 با استعفای کابینه آبه، پارلمان ژاپن روز چهار   شنبه در جلسه فوق العاده، 
یوش��ی هیده س��وگا، رئیس جدید حزب حاکم لیبرال دموکرات را به 
عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، در رأی گیری پارلمان ژاپن ۳۱۴ قانونگذار به نفع سوگا 
رأی دادند و در مجموع ۴۶2 رأی معتبر شناخته شد. سوگا که در دولت 
آبه دبیر ارشد کابینه بود، در حالی قدرت را تحویل گرفته که این کشور 
با چالش    هایی از جمله اقتصاد بحران زده به دلیل ش��یوع کرونا مواجه 
است. یوشی هیده س��وگا که هم  اکنون دبیر کابینه ژاپن است و یکی 
از افراد مورد اعتماد و نزدیک به آبه محسوب می شود، روز دو   شنبه به 
جای آبه به عنوان رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن برگزیده شد. 
آبه به عنوان باسابقه    ترین نخست وزیر ژاپن ماه گذشته استعفای خود 
را اعالم و تأکید کرد به دلیل مشکل جدی جسمانی دیگر قادر به ادامه 

نخست وزیری ژاپن نیست. 

پاسخموشکیبهعادیسازیبحرینوامارات

مقاومت فلسطینی:
 نبرد پایان اسرائیل از کرانه باختری شروع خواهد شد

محسنطاهری

نخستوزیررژیم   گزارش  یک
صهیونیس�تیدر
پایانس�فرشبهواش�نگتنوامض�ایتوافق
عادیس�ازیب�اام�اراتوبحرینوع�دهکرد
ش�هرونداناس�رائیلیخیلیزود»ثمره«این
توافقه�اراخواهن�ددی�د.درواش�نگتنهم
رئیسجمهورامریکاسرخوشازتوافقسهشنبه
شب،گفتهکههفتهشتکشوردیگربهروند
عادیسازیخواهندپیوستامادرسرزمینهای
اشغالی،خش�مفزایندهازعادیسازیجریان
دارد.اگرتوافقهایسال1993معروفبهاسلو،
12س�البعد،منجرب�هعقبنش�ینیتاریخی
تلآویوازغزهشد،حاالفلس�طینیاندرسایه
توافقسهشنبهشبمیگویندکهنبردرابهکرانه
باختریخواهندکشاند؛جاییکهبهگفته»محمد
الهندی«ازاعضایارشدجهاداسالمیفلسطین،
آغازپای�انپروژهصهیونیس�تیخواه�دبود.
به گزارش »جوان«، سه    شنبه همزمان که بنیامین 
نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در حیاط 
جنوبی کاخ سفید توافق عادی سازی را به وساطت 
ترامپ با وزیران امور خارجه ام��ارات و بحرین امضا 
می کرد، ش��هرداری تل آویو نمای ساختمان خود را 
با کلمه »صلح« به سه زبان انگلیسی، عربی و عبری 
روش��ن کرد تا امضای این توافق را جش��ن بگیرد. 
ساعتی قبل از این نورافش��انی، بنیامین نتانیاهو در 
مراس��م امضای توافق عادی س��ازی در کاخ سفید، 
با استفاده از لفظ عربی »س��الم علیکم«بر دوستان 
اسرائیل در خاورمیانه، اوج خشنودی و جدی بودن 
این توافق را با زبانی س��مبلیک بی��ان کرد. نتانیاهو 
دیروز هم بعد از ترک واش��نگتن به مقصد تل آویو، 
وعده کرد که شهروندان اسرائیلی خیلی زود » ثمره « 
توافق های صلح با امارات و بحرین را خواهند دید. او 

سفر سه    شنبه به واشنگتن را سفری » تاریخی  « خواند 
و تأکید کرد :»درحالی که س��ندهای توافق صلح را 
با دو کشور عربی امضا کردیم، شهروندان اسرائیلی 
» ثمره « این توافق    ها را خیلی زود خواهند دید اما این 
» ثمره « برای نس��ل های آتی نیز باقی می ماند. تمام 
کسانی که در مراسم شرکت کرده بودند فهمیدند که 
ما » تحول استراتژیکی « را به نفع اسرائیل و به » نفع 
صلح « محقق کردیم.«  او گفت:» به وطن بازمی گردم 
درحالی که سه مأموریت به دوش دارم؛ اول مبارزه با 
کرونا، دوم مبارزه با  تروریسم  و سوم ادامه گسترش 
دایره » صلح«.   ترامپ هم گفته که دست کم هفت 
الی 9 کشور خود را برای پیوستن به دومینوی صلح 
آماده می کنند. ترامپ که روز چهار   ش��نبه در جمع 
خبرنگاران صحبت می کرد، وعده کرده که عربستان 
س��عودی به زودی و در وقت مناس��ب به روند صلح 

خواهد پیوست. 
   پیامموشکی

ورای ای��ن موضع گیری   ه��ا، اوض��اع ح��ول توافق 
عادی سازی، نه چندان بر وفق مراد اسرائیل  بود و نه  دو 
شیخ نشینی که بعد از مصر و اردن، به عنوان سومین و 
چهارمین کشورهای عربی وارد دومینوی عادی سازی 
شدند. تقریباً همزمان با امضای توافق عادی سازی در 
واشنگتن، چند راکت از نوار غزه به سمت شهرک های 
اشدود و عسقالن شلیک شد که به گفته برخی منابع 
خبری حداقل ش��ش شهرک نشین صهیونیست در 
این شلیک   ها مجروح شده اند. ارتش اسرائیل با صدور 
بیانیه ای شلیک این موشک   ها از غزه را تأیید و حماس 
را مسئول این شلیک   ها دانسته است.  در این بیانیه 
آمده است: »شب گذشته حدود ۱5 راکت از نوار غزه 
به سمت اسرائیل شلیک شد. ]بعد از آن[، جنگنده    ها 
و بالگردهای رزمی ارتش اسرائیل تعدادی از اهداف 
گروه حماس در نوار غزه را هدف گرفتند.« شلیک این 

موشک   ها به قدری مراسم عادی سازی را تحت تأثیر 
قرار داد که نتانیاهو مجبور به واکنش ش��د و گفت:» 
تعجب نمی کنم که تروریس��ت های فلسطینی طی 
حضور من در این مراسم تاریخی اراضی مان را هدف 
موشک های خود قرار دادند. آنها می خواهند صلح را 
به عقب برگردانند اما موفق نخواهند شد.« او تأکید 
کرد:»ما تمام کسانی را که دست شان را برای » تجاوز « 
علیه ما دراز کنند مورد حمله قرار داده و دستان مان را 
به سمت تمام کسانی که به دنبال » صلح « با ما باشند، 

دراز می کنیم.«
  خبریازتوقفالحاقنیست

این تلخکامی فقط به نتانیاهو محدود نماند و ۱2ساعت 
از امضای توافق عادی سازی نگذشته، با انتشار متن 
توافق امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی، مشخص 
شد در توافقنامه های امضا شده،نامی از طرح الحاق 
یا کشور فلسطین برده نشده است. امارات از روزهای 
آغازینی که ترامپ توافق عادی سازی را اعالم کرده 
بود، برای قانع کردن جهان عرب گفته بود این توافق 
در ازای لغ��و طرح الحاق انجام ش��ده ولی مقام های 
بلندپایه اس��رائیلی چنین مابه ازایی را رد کرده اند. 
گلعاد آردان، سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن 
و نماینده این رژیم در س��ازمان ملل گفت که وی با 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل صحبت کرده 
و طرح الحاق از دستور کار حذف نشده است و بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا بررسی خواهد شد. 
یاریو لوین، رئیس کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( 
هم گفته است:» از طرح الحاق کوتاه نیامده ایم. روند 
الحاق طی یک روز انجام نخواهد شد.«  »یائیر الپید « 
رئیس حزب یش عاتید و رئیس فراکس��یون احزاب 
اپوزیسیون در پارلمان رژیم صهیونیستی )کنست( 
از توافق عادی سازی اس��تقبال کرده ولی گفته که 
معتقد است اسرائیل باید همزمان مذاکرات سازش با 

فلسطینی    ها را نیز از سر بگیرد، این در حالی است که 
به گفته او، »بنیامین نتانیاهو« کوچک ترین تمایلی 
برای مذاکره با فلسطین ندارد.  روزنامه صهیونیستی 
هاآرتص  در سرمقاله  خود پا از این هم فراتر گذاشته 
و نوش��ته در حالی که قرار بود اسرائیل طرح اشغال 
کرانه باخت��ری را اجرا نکن��د، حقیقت کاماًل عکس 
این قضیه اس��ت. بر اس��اس توافقات ۱99۳ اسلو، 
کرانه باختری رود اردن به س��ه منطق��ه »الف، ب و 
ج « تقس��یم    می ش��د؛ منطقه »الف« از نظر اداری و 
امنیتی توسط تشکیالت خودگردان، منطقه »ب« 
از نظر اداری توسط تش��کیالت خودگردان و از نظر 
امنیتی توسط رژیم صهیونیس��تی و منطقه »ج« از 
نظر امنیتی و اداری توسط رژیم صهیونیستی اداره 
می شود اما هاآرتص در گزارش خود نوشته ، گرچه 
در پیمان اس��لو، منطقه »ج« تحت کنترل اداری و 
امنیتی اسرائیل تعریف شده، اما در حقیقت این یک 
تعریف موقتی بوده که ه��دف آن برنامه ریزی برای 
استقرار مجدد و تدریجی نیروهای جنگ اسرائیل در 
این منطقه بوده است . به نوشته هاآرتص، کشورهای 
عربی حاش��یه خلیج فارس که از این توافق حمایت 
می کنند و از نظر فلسطینیان و اسرائیلی   ها نیز روشن 
است که منطقه »ج« درون دولت فلسطین خواهد بود 
تا در کنار اسرائیل ایجاد شود اما تل آویو نه تنها کنترل 
اداری و امنیتی خود در آنجا را تداوم بخشیده بلکه به 
طور مداوم از طریق روش های اداری و نظامی به دنبال 
کاهش تعداد فلسطینیانی است که در آنجا زندگی 
می کنند و همچنین از توس��عه و ساخت و سازهای 
ضروری ناشی از نیازهای جمعیت حفاظت شده در 
این منطقه جلوگیری می کن��د و از تعهدات خود به 

عنوان یک قدرت اشغالگر شانه خالی می کند. 
  آمادگیبرایمرحلهپساعادیسازی

تحت چنین شرایطی، به فاصله کوتاهی بعد از توافق 
عادی سازی روز سه    ش��نبه در کاخ سفید، شواهد و 
قرائن نشان می دهد که این توافق نیز مانند توافقات 
صلح اسرائیل و تشکیالت خودگردان لغزنده است. 
نشست دو هفته قبل ۱5 گروه فلسطینی در بیروت 
نشان داد که آنها خود را پیشاپیش برای مرحله بعد از 
بعد عادی سازی آماده می کنند. بعد از حمالت راکتی 
سه    شنبه شب به شهرک های اشدود و عسقالن که 
کسی آنها را به عهده نگرفته، جنگنده های اسرائیلی 
غزه را بمباران کردند و مقاومت فلسطیینی   ها به این 
حمالت پاس��خ داد. »محمد الهندی « عضو ارش��د 
جهاد اسالمی فلسطین با اشاره به این پاسخ راکتی 
فلسطینیان گفت که فلسطینی    ها غرور بیش از حد 
امریکا و رژیم صهیونیستی را در هم خواهند شکست. 
بر اساس گزارش »فلسطین الیوم«، الهندی همچنین 
در واکنش به امضای توافق عادی سازی روابط میان 
امارات و بحرین و رژیم صهیونیستی وعده کرد:»نبرد 
در مرحله آینده در کرانه باختری خواهد بود، جایی 
که ]رژیم[ اش��غالگر در آنجا به عن��وان قلب پروژه 
صهیونیستی فعالیت می کند، مقاومت کرانه باختری 
آغاز پایان پروژه صهیونیس��تی خواهد بود.« اوضاع 
حتی در داخل سرزمین های اشغالی هم چندان پایدار 
نیست. سایت های شبکه های اجتماعی ویدئویی را 
منتشر کرده اند که نشان می دهد گروهی از فعاالن 
اسرائیلی شهر نتانیا در ش��مال اسرائیل پرچم های 
امارات و بحرین را پایین کش��یده و جای آن پرچم 

فلسطین را برافراشتند. 

درشرایطیکهرئیسجمهورامریکااخیراًلحن
خودرابهظاهرنرمکردهوازتوافقچندهفتهایبا
ایرانسخنمیگوید،دامادترامپکهمردپشت
صحنهطراحیسیاس�تخارجیکاخسفیدبه
شمارمیرودمدعیاستکهدرتوافقاحتمالی
ترامپهی�چامتیازیب�هتهراننخواه�دداد.
هر چه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا نزدیک می شویم، لفاظی مقامات واشنگتن 
علیه ایران نیز تش��دید می ش��ود. جارد کوش��نر، 
مشاور ارش��د رئیس جمهور امریکا روز چهار    شنبه 
در مصاحبه ای تأکید کرد که رئیس جمهور امریکا 
هیچ گونه امتیازی به ایران نخواهد داد. کوشنر که با 
شبکه العربیه مصاحبه می کرد، گفت: »به تالش    ها 
برای عدم دس��تیابی ایران به سالح هسته ای ادامه 
خواهیم داد و دولت امریکا به سیاست فشار نظامی 
علیه ایران ادامه می دهد.«  ادعای کوشنر به ندادن 
هیچ گونه امتیازی به ایران درحالی است که دونالد 
ترامپ در ماه های اخیر بار    ها مدعی شده است که در 
صورت پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا، در مدت کمتر از یک م��اه ایرانی    ها با دولت 
امریکا به توافق خواهند رسید. ترامپ تالش می کند 
توافقی جدید با ایران در عرصه های مختلف اقتصادی 
و موشکی امضا کند تا این توافق را به نام خود ثبت 
کند. هرچند معلوم نیست که ترامپ برای دومین بار 
راهی کاخ سفید شود، چرا که همه نظرسنجی های 
انجام شده از پیش��تازی چند درصدی جو بایدن، 
نامزد دموکرات    ها حکایت دارد. همچنین به گفته 
مایک پمپئو، وزیر خارج��ه امریکا هفته آینده قرار 
است سیستم مکانیسم ماشه )بازگشت تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران( فعال شود. مقامات امریکایی 

در هفته های اخیر تالش مضاعفی انجام داده اند تا 
بتوانند کشورهای اروپایی را برای افزایش فشار    ها به 
ایران با خود همراه کنند اما این تحرکات به نتیجه 
نرسیده و به شکاف بین واشنگتن و اروپا منجر شده 
است. اقدام امریکا درباره فعال کردن مکانیسم ماشه 
درحالی است که هیچ یک از اعضای شورای امنیت 
سازمان ملل از آن اس��تقبال نکرده و واشنگتن به 

صورت یکجانبه سعی در فعال کردن آن دارد. 
در همین زمینه، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی در وین، فضای شورای حکام 
آژانس هنگام بررسی گزارش راستی آزمایی در ایران را 
مثبت اعالم کرد و افزود هیچ طرفی عمالً با تالش  های 
مضحک امریکا همراه نیست. به گزارش خبرگزاری 

اسپوتنیک، اولیانوف روز چهار    شنبه در توئیتی در این 
خصوص نوشت:»ش��ورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بررسی گزارش راستی آزمایی در ایران را 
با توجه به قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
آغاز کرده است. لحن مثبت است. اتحادیه اروپا حتی 
قاطع تر حمایت از توافق هسته ای را اعالم کرده است. 
تروئیکای اروپایی موضع منفی خود درباره اسنپ بک 

را تکرار کرد. مذاکرات ادامه دارد.« 
دیپلم��ات روس در توئیتی دیگر فضای ش��ورای 
حکام در ارتباط با تالش امریکا ب��رای بازگرداندن 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران را اینطور توصیف 
کرد:»مباحث در شورای حکام تأیید می کند که عماًل 
هیچ کس تالش های مضحک امریکا برای نشان دادن 

خود به عنوان یک مشارکت کننده خودخوانده برجام 
را جدی نمی گیرد. واشنگتن سال 20۱۸، زمانی که 
از توافق هسته ای خارج ش��د، خود را از این جایگاه 
محروم کرد«. روسیه به همراه چین بار    ها از موضع 
خصمانه امریکا علیه ایران انتقاد کرده و قطعنامه های 
واشنگتن برای بازگرداندن تحریم    ها علیه ایران در 

شورای امنیت را وتو کرده است. 
 حمایتازعضویتدائمایراندرس�ازمان

شانگهای
به نظر مي رسد روس ها در مسیر مواجهه با تالش های 
امریکا برای افزایش فشار حداکثری به ایران و تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی و فعال کردن مکانیس��م 
ماشه، به دنبال تقویت جایگاه ایران در سازمان های 
بین المللی هستند. در همین راستا، کاظم جاللی، 
سفیر ایران در مسکو به منظور بحث و گفت وگو در 
خصوص روند همکاری های ایران و سازمان همکاری 
شانگهای روز سه     شنبه با بختیار حکیم اف، نماینده 
رئیس جمهور روسیه در امور این سازمان، دیدار و 
گفت وگو کرد. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، 
سفیر ایران و نماینده روسیه در این دیدار بر وجود 
زمینه های مختلف برای حضور فعال ت��ر ایران در 
سازمان شانگهای تأکید و طرف روس موضع روسیه 
در مورد حمایت از عضویت دائم ایران در این سازمان 
را مورد اش��اره قرار داد. در ای��ن مالقات همچنین 
دورنمای همکاری های دو کشور با توجه به ریاست 
روس��یه بر این س��ازمان مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. ایران از چند سال پیش درخواست عضویت 
دائم در سازمان ش��انگهای را داده اس��ت اما بنا به 
دالیلی درخواست عضویت از سوی اعضای سازمان 

مورد موافقت قرار نگرفته است. 

بهرغملحنبهظاهرمصالحهجویانهرئیسجمهورامریکا

کوشنر: ترامپ هیچ گونه امتیازی به ایران نخواهد داد
شکست مذاکرات پکن و دهلی نو

 درباره مناقشه مرز لداخ
وزیردفاعهندروزسهشنبهطیسخنانیدرمجلساینکشوراعالم
کردکهبهدلیلارائهنشدنپیشنهادیقابلقبول،مذاکراتبرای
رفعتنشمیاناینکشوروچیندربارهمرزلداخشکستخورد.
بنابر اعالم مقامات هندی، نیروهای این کش��ور و چین در 200 متری 
هم در منطقه لداخ قرار گرفته اند. یک مقام مطلع دولت هند با متشنج 
توصیف کردن شرایط گفت که نیروهای چین و هند دست کم در چهار 

منطقه در چند صد متری هم قرار گرفته اند. 
راجنات سینک، وزیر دفاع هند درباره تنش موجود میان کشورش 
و چین گفت که این موضوع تاکنون حل نش��ده و راه حل های ارائه 
شده دو طرف نیز قابل قبول نبوده اس��ت. دهلی نو در شرایطی پکن 
را هدف انتقاد قرار داده اس��ت که چین از هند خواس��ته تالش های 
مشخصی برای بهبود وضعیت در منطقه انجام دهد و مطمئن شود 
که دو کشور از طریق مس��یرهای دیپلماتیک و نظامی با یکدیگر در 

ارتباط هستند. 
سینگ همچنین با اعالم اینکه چین برابری مرسوم در مرز دو کشور 
را نمی پذیرد، پکن را متهم کرد که تعداد زیادی نیرو و حجم قابل 
توجهی مهمات در نقاط مرزی مس��تقر کرده اس��ت. بنابر گزارش 
اس��پوتنیک، تعداد نیروهای ارتش آزادیبخش خلق چین در مرز 
با هند به حدود 52 هزار نفر رس��یده اس��ت. ضمن اینکه چین در 
این منطقه ۱50 جنگنده و موش��ک زمین به هوا نیز مستقر کرده 
است. نیروهای جدید در ساحل جنوبی دریاچه »پانگونگ « جایی 
که ش��اهد تنش    ها بین ارتش های دو کشور بوده، استقرار یافته اند. 
هند نیز در اقدامی مشابه، شمار نیروهای خود را در مناطق مرزی 

افزایش داده است. 
هند و چین در حالی به استقرار نیرو و تجهیزات نظامی و لجستیکی در 
منطقه هیمالیایی لداخ ادامه می دهند که مذاکرات دیپلماتیک بین دو 

طرف برای کاستن از تنش های پنج ماهه همچنان در جریان است. 


