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  گزارش  2

فقط 22درصد  امریکایی    ها 
انتخابات نوامبر را آزاد مي دانند 

در آس�تانه انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری امری�کا، نتای�ج یک 
نظرس�نجی جدی�د حاک�ی از اعتم�اد پایی�ن امریکایی    ه�ا ب�ه 
» آزاد و عادالن�ه ب�ودن « انتخاب�ات در کشورش�ان اس�ت. نامزد 
دموکرات  ه�ا هم ب�ا انتق�اد از مدیریت ضعی�ف دول�ت در مقابله 
ب�ا کرون�ا، خواس�تار کناره گی�ری ترام�پ از ق�درت ش�د. 
ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به بروز تقلب در انتخابات نوامبر، 
موجی از بدبینی    را در بین افکار عمومی این کشور ایجاد کرده است. هرچند 
ترامپ تالش می کند برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری، 
مردم را به پای صندوق های رأی بکشاند اما امریکایی   ها دیدگاه مثبتی به 

روند انتخابات ندارند.
 به گزارش ش��بکه ان بی س��ی نیوز، یک نظرس��نجی جدید که از سوی 
یاهونیوز و یوگاو انجام شد، نشان داد تنها ۲۲ درصد امریکایی    ها معتقدند 
انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 در کشورشان آزاد و عادالنه خواهد بود. 
این نشان دهنده تنزل شدید اعتماد امریکایی    ها به فرآیند دموکراتیک در 
کشورشان بوده و می  تواند از پیش یک دوران فاجعه بار بعد از انتخابات را 
که طی آن میلیون   ها تن از طرفداران احزاب از پذیرش مشروعیت نتایج 

انتخابات سر باز بزنند، نشان دهد. 
طبق این نظرسنجی نیمی از طرفداران ترامپ معادل ۵0 درصد معتقدند 
انتخابات امسال آزاد و عادالنه نخواهد بود، در حالی که یک سوم طرفداران 
رقیب دموکرات وی یعنی ج��و بایدن معادل ۳۷درصد ب��ه این موضوع 
اعتقاد دارند. همچنین بر این اساس، 46 درصد امریکایی   ها معتقدند که 
این انتخابات آزاد و عادالنه نخواهد بود که بیش از دو برابر کس��انی است 
که به آزاد و عادالنه بودن انتخابات اعتقاد داشته  اند و همچنین ۳۲ درصد 
نیز گفتند در این مورد مطمئن نیس��تند. بیش از یک سوم امریکایی    ها 
معادل ۳4 درصد معتقدند که در انتخابات پیش رو به نفع یکی از کاندیدا   ها 
تقلب خواهد شد، در حالی که تنها ۲4 درصد این موضوع را رد کردند. از 
سوی دیگر، 60 درصد در این میان معتقد بودند که در انتخابات میزانی از 
» تقلب « رخ خواهد داد و ۳4 درصد گفتند این برای به نوسان درآوردن نتایج 
کافی خواهد بود. بر اساس این نظرسنجی۵۷ درصد شرکت کنندگان این 
نظرسنجی گفتند نظر کارشناسان امنیت انتخابات درباره اینکه نمی توان 
در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تقلب کرد را باور نمی کنند در حالی که 
تنها ۱۹ درصد گفتند که صحبت آنها را باور می کنند.  بدبینی مردم امریکا 
به فرایند انتخابات در این کشور در شرایطی است که ترامپ در هفته های 
اخیر با ادعاهای خود تالش کرده فضا را در آستانه انتخابات امنیتی کرده 
و بتواند دوباره در انتخابات پیروز ش��ود. ترامپ ادعا کرده که تنها با وجود 
تقلب در انتخابات نوامبر شکست می خورد. این درحالی است که شروع 
گسترده اعتراضات ضد نژادپرس��تی در سراسر امریکا و مدیریت ضعیف 
دولت در مقابله با ویروس کرونا به کاهش محبوبیت ترامپ منجر شده است 
و بر اساس نظرسنجی های انجام شده، جو بایدن با اختالف ۱0درصدی از 
ترامپ پیشتاز است. در همین راستا، جو بایدن     شنبه شب در سخنانی از 
دونالد ترامپ به دلیل سوء مدیریت در مقابله با ویروس کرونا خواست که از 
قدرت کناره گیری کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بایدن گفت 
که ترامپ مسئول مرگ هر فردی است که به دلیل ابتال به ویروس کرونا در 
امریکا جان خود را از دست می دهد.  بایدن اضافه کرد: »اگر رئیس جمهور 
از همان ابتدا به وظایفش عمل می کرد تمام کسانی که جان خود را از دست 
دادند امروز زنده بودند.« بای��دن همچنین گفت که ترامپ به جز بورس و 
انتخابات به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی دهد و با انتقاد شدید از ترامپ، 

خواستار کناره گیری وی از قدرت شد. 
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  مین روبی امریکا و انگلیس در»خلیج فارس«
طی روزهای گذش��ته خلیج فارس ش��اهد تمرینی نظام��ی بود که 
کش��تی های می��ن روب »وی ای اس دکس��تروس « و »ی��و اس اس 
سنتری«، از سوی امریکا و کش��تی های مین روب »چیدینگ فولد« 
»پنزاناس « و »کاردیگان بی« متعلق به روباه پیر استعمار در آن نقش 
اصلی را به عهده داش��تند.   به نوش��ته »ژورنال ارتش انگلیس « این 
رزمایش مشترک برای افزایش آمادگی، اشتراک اطالعاتی و تاکتیکی 
بین نیروی دریایی دو کشور انجام شد. این تمرین شامل شبیه سازی 
شکار مین بود و عالوه بر شبیه سازی شکار و کشف انواع مختلف مین ، 
این نیرو     ها تمرین دفاع برابر تهدید حمالت قایق های کوچک را انجام 
دادند.  چندی قبل نی��ز یگان های دریایی فرانس��ه، امریکا و انگلیس 
از رزمایش مین روبی تحت فرماندهی ن��اوگان پنجم نیروی دریایی 
امریکا مس��تقر در خلیج فارس تحت نام »آرتمی��س ترایدنت-۱۹ « 

خبر داده بودند.
----------------------------------------------------

 »تیک تاک « از دولت ترامپ شکایت کرد
با افزای��ش تالش های دول��ت امریکا ب��رای محدود ک��ردن فعالیت 
نرم افزارهای چینی در این کشور، شرکت شبکه اجتماعی و پیام رسان 
»تیک تاک « از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده شکایت کرد.  
به نوشته خبرگزاری رویترز، ش��رکت تیک تاک و کمپانی بایت َدنس 
روز      شنبه )به وقت تهران( از یک قاضی امریکایی خواستند تا از اجرای 
دستور ترامپ برای ممنوع کردن فعالیت این نرم افزار در ایاالت متحده 
ممانعت به عمل آورد.  وزارت بازرگانی امری��کا روز جمعه اعالم کرد 
که از تاریخ بیستم سپتامبر )یک ش��نبه( مردم این کشور نمی توانند 
نرم افزارهای چینی پیام رسان و شبکه اجتماعی تیک تاک و »وی َچت « 

را دانلود کنند. 
----------------------------------------------------

 قدرت نمایی جت های روسی روی آالسکا
مرکز فرمانده��ی پدافند هوایی ش��مال امری��کا از ورود چهار فروند 
هواپیمای نظامی روسیه به این منطقه خبر داد.  مرکز پدافند هوافضای 
شمال امریکا      شنبه شب به وقت تهران اعالم کرد که دو فروند جنگنده 
»س��وخو-۳۵« و دو فروند بمب افکن »توپلوف-۱60 « روس��یه شب 
گذشته )به وقت محلی( س��ه نوبت وارد منطقه پدافند هوایی آالسکا 
شدند. این مرکز مدعی ش��ده به دنبال این حادثه یک جنگنده »اف-
۲۲ رپتور « و یک هواپیمای هشدار سریع »ایی -۳« این هواپیماهای 
روسیه را شناس��ایی و رهگیری کردند.  وزارت دفاع روسیه سه     شنبه 
گذشته از رهگیری و همراهی یک فروند هواپیمای راهبردی امریکا بر 
فراز دریای »برینگ« و دریای »اوخوتس��ک« خبر داده بودند. وزارت 
دفاع روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: »یک فروند جنگنده » میگ-۳۵ 
« و یک » سوخو-۳۵ « یک بمب افکن » لنسر-بی ۱ « امریکا را بر فراز 

دریای رینگ و اخوتسک همراهی کردند.«
----------------------------------------------------

 آماده باش در آستانه تظاهرات علیه سیسی
 به دنب��ال فراخوان     ها در ش��بکه های اجتماعی ب��رای تظاهرات علیه 
عبدالفتاح سیس��ی، رئیس جمهور مصر و اوضاع اقتصادی و سیاسی 
کشور، مناطق و شهرهای مختلف مصر شاهد آماده باش امنیتی پیش 
از موعد تظاهرات است.  به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، فراخوان 
این تظاهرات را محمد علی، پیمانکار مصری کلید زده اس��ت. وی در 
مصاحبه ای با شبکه الجزیره اعالم کرد که خشم بی سابقه ای در مردم 
مصر وجود دارد.  وی در مصاحبه ای از شهر بارسلونا که در حال حاضر 
در آنجا اقام��ت دارد، گفت که مردم مصر ش��اهد صحنه های تخریب 
خانه     ها طی دوره های اخیر بوده اند و دیگر از بیان خشم خود هراسی 
ندارند.  محمد علی قبل از آنکه کش��ور خود را ت��رک کند، پیمانکار 
پروژه های ارتش مص��ر بود، اما پس از آن، ویدئو    هایی را منتش��ر کرد 
که در آن، اتهام     های فساد را علیه سیسی و فرماندهان ارشد در ارتش 

مطرح ساخت. 

اشرف غنی: طالبان
 برای صلح آتش بس را بپذیرد

 رئیس جمه�ور افغانس�تان ب�ا اش�اره ب�ه مذاک�رات قط�ر 
تأکی�د ک�رد ک�ه یک�ی از اه�داف ای�ن مذاک�رات، تأمی�ن 
صل�ح اس�ت بنابرای�ن طالب�ان بای�د آتش ب�س را بپذی�رد. 
اش��رف غنی که پیش از این نیز بار   ها از طالبان خواسته بود که برای 
جلوگیری از افزایش خش��ونت، حفظ ج��ان غیرنظامی و رویدادهای 
تروریستی، این گروه آتش بس دائمی کند، در بیانیه ای با اشاره به ترور 
دیروز معاون شورای والیتی پکتیا گفت که مبارزه  نیروهای امنیتی با 
تروریست    ها و جنایتکاران ادامه می یابد. دیروز چهار نیروی پلیس بر 
اثر حمله طالبان به پاسگاه آنها در منطقه »تخته پل« از توابع استان 
قندهار کشته شدند. سخنگوی پلیس استان غور نیز گفت: دو نیروی 
پلیس بر اثر انفج��ار و حمله طالبان در منطق��ه »فیروزکوه « از توابع 
مرکز اس��تان غور جان خود را از دس��ت  دادند. مقامات محلی استان 
بدخشان نیز از هالکت چهار عضو طالبان در درگیری با نظامیان افغان 
در این استان خبر دادند. موضع دولت درباره ایجاد ناآرامی   ها توسط 
طالبان در حالی اس��ت که رئیس تیم مذاکره کننده دولت افغانستان 
در قطر نیز روزهای گذش��ته گفته بود که در این کشور نباید جنگ و 
مذاکره را با هم به پیش ببریم. در مقابل، طالبان با انتش��ار مطلبی در 
وب سایت این گروه، برخی افراد در ارگ ریاست جمهوری افغانستان 
را به تخریب روند صلح متهم کرده است. در این مطلب آمده است که 
تالش های س��ازنده تیم های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان 
جهت زمینه سازی مذاکرات جریان دارد اما ارگ ریاست جمهوری این 

کشور به طور عامدانه برای تخریب روند صلح تالش می کند. 
 تمایل گلبدین حکمتیار برای ائتالف با طالبان

رهبر حزب اسالمی افغانستان تمایل خود را برای تشکیل ائتالفی با 
طالبان در افغانستان ابراز کرد. به نقل از خبرگزاری آناتولی، گلبدین 
حکمتیار، به طرفدارانش در مقر این ح��زب در کابل گفت: »حزب 
اسالمی برای مذاکرات مستقیم با طالبان و همچنین برای مشارکت 
و همکاری آماده اس��ت. ما معتقدیم که اگر این دو گروه دس��ت در 
دست یکدیگر دهند، این بحران در افغانستان به زودی پایان خواهد 
یافت و هی��چ نیرویی قادر نخواه��د بود در مقابل آن بایس��تد.«وی 
افزود: هنگامی که نخس��تین دور از مذاکرات میان دولت افغانستان 
و طالبان تکمیل ش��ود، ما برای آغاز مذاکرات میان حزب اسالمی و 
طالبان آم��اده خواهیم بود. دیگر تصمیم گی��ری در این خصوص بر 
عهده طالبان است. حکمتیار تأکید کرد: دولت افغانستان ضعیف و 
دودسته است، در حالی که طالبان و حزب اسالمی از عقاید، ارزش    ها 
و ایدئولوژی مشترکی برخوردار هس��تند. اوایل ماه جاری میالدی، 
حکمتیار گفته بود که امریکا درک کرده که حضورش در افغانستان 
هیچ نتیجه ای جز خس��ارات مالی و جانی نداش��ته است. وی افزود: 
امریکایی    ها خواستار یک توافق با طالبان هس��تند که بدون تأخیر 
و خیلی زود اجرا ش��ود و به دولت کابل نیز گفته شده که این توافق 
اجرا خواهد شد، حتی اگر آنها مخالف آن باشند. حکمتیار مدعی شد 
که دولت کابل در تالش اس��ت این روند صلح را تا انتخابات ریاست 

جمهوری نوامبر امریکا به تأخیر اندازد. 

ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی
 در مرز لبنان

ش�لیک چندین منور توس�ط نظامیان رژیم صهیونیستی منجر 
به بروز آتش س�وزی در منطقه ای در مرز لبنان ش�د و وزیر دفاع 
دولت پیش�برد امور لبنان از یونیفل خواس�ت دش�من اسرائیلی 
را ب�ه احت�رام کام�ل ب�ه بنده�ای قطعنام�ه 1701 وادار کن�د. 
رژیم صهیونیستی در ادامه تنش آفرینی    ها در مرز با لبنان، شب گذشته یک 
آتش سوزی در منطقه »کروم الشراقی« به راه انداخت. بر اساس گزارش 
خبرگزاری رسمی لبنان »ان ان ای«، نظامیان صهیونیستی چندین منور 
شلیک کردند که این اقدام منجر به راه افتادن آتش سوزی در کروم الشراقی 

میان حصار هوشمند و خط آبی در مرز لبنان و فلسطین اشغالی شد. 
»زینه عکر « وزیر دفاع دولت پیش��برد امور لبن��ان از مرکز فرماندهی 
نیروهای حافظ صلح س��ازمان ملل در جنوب لبنان »یونیفل « بازدید 
کرد و مورد استقبال فرمانده یونیفل »استفان دل کول « و تعدادی از 
افسران دیگر قرار گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان ، در 
نشستی که در مقر یونیفل برگزار شد درباره آخرین تحوالت در سایه 
کاهش تعداد نیروهای یونیفل به عالوه نقض روزانه حریم لبنان بحث و 
تبادل نظر شد. بر اساس بیانیه صادر شده از دفتر وزیر دفاع لبنان، وی 
اعالم کرد، یونیفل باید دشمن اسرائیلی را به احترام کامل به بندهای 
قطعنامه ۱۷0۱ وادار کند. عکر گفت: پایبندی لبنان به قطعنامه های 
بین المللی به معنای ش��انه خالی کردن از حق م��ان در دفاع از وطن و 
حاکمیت در مقابل تجاوز   ها نیست.  وی در ادامه بر ضرورت هماهنگی 
و پایبندی میان ارتش لبن��ان و نیروهای یونفیل ب��رای جلوگیری از 

تجاوزهای صهیونیستی تأکید کرد. 

بیانیه هاي پي درپي مخالفت با احیاي تحریم ها نیز صادر شد

نوبت مقابله عملي 1 + 4 با قلدري امریکا

پس از رد قطعنامه 

آزاده سادات عطار
پیشنهادی امریکا   گزارش  یک

بازگش�ت  ب�رای 
تحریم ه�ای ایران و مخالفت ت�ک تک اعضای 
شورای امنیت با فعال س�ازی مکانیسم ماشه، 
وزیر امور خارجه امریکا نیمه شب یک     شنبه در 
بیانیه ای مدعی بازگشت تحریم     ها علیه تهران و 
احیای شش قطعنامه س�ازمان ملل علیه ایران 
ش�د؛ موضعی که منجر به بیانیه هاي پي درپي 
مخالفت بین المللي شده است. حاال بازماندگان 
برجام بایستي در عمل هم نش�ان دهند که آیا 
رودرروي ماجراجویي امریکا خواهند ایستاد یا 
نه؟ دبیرکل س�ازمان ملل گفته ک�ه نمی تواند 
درباره ادعای امریکا درباره بازگشت تحریم های 
ایران اقدامی انجام دهد ولی مایک پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا در موضع گیری طعنه  آمیز گفته 
که امریکا از بازگشت تحریم     هایی که تنها خود 
امریکا آنها را احیا ش�ده می پندارد، اس�تقبال 
ک�رده و البته جه�ان را ه�م تهدید ک�رده که 
تحریم     ها را اجرا کنند،در غیر این صورت، آنها را 
ک�رد.  خواه�د  تحری�م  نی�ز 
بیست سپتامبر )۳0 شهریور ( شد و کاخ سفید که از 
مدتی پیش جنجال آفرینی درباره بازگشت خودکار 
تحریم های ایران تحت عنوان مکانیس��م ماشه را 
شروع کرده بود، رسماً احیای شش قطعنامه سازمان 
ملل درباره ایران را اعالم کرد. مایک پمپئو بامداد 
یک     ش��نبه با صدور بیانیه ای گفت: »امروز، امریکا 
عماًل از بازگشت تمام تحریم های سازمان ملل بر 
ایران، که پیش تر لغو شده بودند، استقبال می کند. 
تحریم      ها متعاقب فرایند اسنپ بک ذیل قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، بازگشته اند. در 
تاریخ بیستم آگوست )۳0 مرداد(، ایاالت متحده 
درباره عدم اهتمام ایران به تعهدات برجامی اش، به 

رئیس شورای امنیت اطالع داد.
در بخش��ی از بیانی��ه وزارت خارج��ه امریکا آمده 
است: »این یعنی که از امروز، تمام مفاد قطعنامه های 
۱6۹6، ۱۷۳۷، ۱۷4۷، ۱۸0۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ که 
ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ ملغی شده بودند، دوباره فعال 
ش��ده اند.«  در بیانیه وزارت خارجه امریکا عالوه بر 
اینکه ایران متهم به رعایت نکردن تعهدات برجامی 
ش��ده، از عدم تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران 
در ش��ورای امنیت به عنوان انفعال ای��ن نهاد یاد 
شده است که به وسیله آن، امکان خرید تمام انواع 
تسلیحات متعارف را از هجدهم اکتبر )۲۷ مهرماه( 

برای ایران فراهم می کرد. 
امریکا به این حد اکتفا نکرد و در بیانیه خود، دیگر 
کشور     ها را در صورت مخالفت با اجرای این تحریم     ها 
تهدید کرده است: »اگر اعضاي سازمان ملل الزامات 
خود براي اجراي این تحریم ها را اجرا نکنند، ایاالت 
متحده آماده است از اختیارات داخلي براي اعمال 

عواقبي بر آنها استفاده کنند.« 
  امریکا مشارکت کننده در برجام نیست

س��ه کش��ور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه که 
تاکنون با به میان کشیدن مخالفت و کارشکنی های 
امریکا، از اجرای تعهدات خود در برجام شانه خالی 
کرده اند و با وقت کش��ی در راه ان��دازی کانال مالی 
موسوم به اینستکس ضمن اینکه ایران را در برجام 
نگه داشتند، مانع از بهره برداری تهران از منافع برجام 
شدند، به بیانیه اخیر امریکایی     ها روی خوش نشان 
ندادند و در قالب بیانیه ای مشترک، بر تعهد کامل 
خود به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأکید کردند. 
در این بیانیه آمده است: » فرانسه، آلمان و بریتانیا 
)تروئیکای اروپایی( متذکر می شوند که امریکا به 
دنبال خ��روج از برجام در ۸ مه س��ال ۲0۱۸ دیگر 
مشارکت کننده در آن نیس��ت. در نتیجه، اعالمیه 
ادعایی تحت پارگراف ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 

امنیت )۲0۱۵( که امریکا آن را برای اعضای شورای 
امنیت فرستاده، فاقد اثر قانونی است. در پی آن، هر 
تصمیم و اقدامی که بر مبنای این روند یا پیامدهای 

احتمالی آن اتخاذ شود هم اثر قانونی ندارد.«
  نمی توانم برای امریکا کاری کنم

مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل 
طی نامه ای از دبیرکل این سازمان و اعضای شورای 
امنیت خواس��ت مانع اقدام امریکا در بازگرداندن 
تحریم      ها علیه تهران شوند. در این مورد، خبرگزاری 
رویترز از نامه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
متحد به شورای امنیت خبر داده که در آن گوترش 
اعالم کرده که به نظر می رس��د، درباره بازگش��ت 
همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران قطعیت 
وجود ن��دارد، از این رو او نمی توان��د اقدامی انجام 
دهد. وظیفه دبیرکل نیس��ت که در ش��رایطی که 
عدم قطعیت وجود دارد اقدامی صورت دهد.  عالوه 
بر موضع گیری اروپایی     ها و دبیرکل سازمان ملل، 
روسیه و چین نیز با شدت هر چه تمام رویکرد امریکا 
را به باد انتقاد گرفتند. نمایندگی روسیه در سازمان 
ملل نیز با انتقاد از این اقدام امریکا گفت: »دردناک 
است که شاهد این باشیم که کشوری به این بزرگی، 
بدین شکل به خودش توهین می کند و لجوجانه با 

دیگر اعضای شورای امنیت مخالفت می کند.«
نمایندگی چین در این سازمان نیز نوشت: »اینک 
وقت خاتمه دادن به نمایش مسخره خود آرایی شده 
) امریکا( است. تحریم های شورای امنیت سازمان 
ملل متحد همچنان رفع شده خواهند ماند. موضع 
تمام طرف های مانده در برجام نیز مشخص است؛ 
امریکا دیگر جزو مشارکت کنندگان در برجام نیست 
و ادعای فعال ساختن مکانیسم ماشه این کشور فاقد 
اعتبار است. ما متعهد به حفظ این توافق هستیم.«

  جهان در برابر قلدری امریکا بایستد
وزارت ام��ور خارجه امریکا در بیانی��ه خود پس از 

تهدید سایر کشورها، همچنان از تالش براي پیشبرد 
اهداف خود سخن گفته است: »در روزهای آینده، 
ایاالت متحده گس��تره ای از اقدامات بیشتر برای 
تقویت اجرای تحریم های سازمان ملل و همچنین 
پاسخگو کردن ناقضان آنها را اعالم می کند. کارزار 
فشار حداکثری ما بر رژیم ایران ادامه دارد تا زمانی 
که ایران ب��ه توافق فراگیر با م��ا جهت مهار کردن 

تهدیدات اشاعه و توقف آشوب پراکنی برسد.«
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران روز یک     شنبه به موضع گیری امریکا و شخص 
پمپئو واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواست 

در مقابل گردن کشی و قلدری امریکا بایستد. 
 خطیب زاده درب��اره بازگش��ت قطعنامه ۱۹۲۹ 
براساس ادعای امریکایی      ها و بازرسی از کشتی      ها و 
هواپیماهای ایرانی و در پاسخ به این سؤال که اگر 
کشوری یا خود امریکا دست به چنین اقدامی بزند، 
واکنش تهران چه خواهد بود نیز گفت: »امریکا در 
ادعای خود بسیار منزوی اس��ت. اینکه امریکا در 
مرکز ادعایی قدرت خود این چنین منزوی شود، 
بهترین نشانه است که به شما بگوید چقدر قدرت 
امریکا پوشالی و تصنعی است. امریکا وقتی نتوانست 
در فضای سیاس��ی و روندهای حقوق��ی به آنچه 
می خواهد برسد دوباره به سیاست قلدری برگشته 
و می خواهد از این طریق کارهایش را جلو ببرد. دنیا 
در حال تغییر است و اطراف قدرت در حال تغییر 
هستند و به خاطر سیاست های کوته بینانه ترامپ و 
شرکا اولین قربانی این تغییر در نظام بین الملل، خود 

امریکا شده است.«
  کمیته های اجرای تحریم فعال نمی شوند

روز       ش��نبه و ب��ا نزدیک ش��دن به زم��ان ادعایی 
امریکایی     ها برای بازگشت تحریم های ایران، یک 
مقام سازمان ملل متحد که نخواست نامش فاش 
شود، با اعالم اینکه شورای امنیت درخواست امریکا 
برای ایجاد کمیته ناظر بر اجرای تحریم های ایران را 
نخواهد پذیرفت، به پایگاه »دیپلماتیک « گفته بود: 
»امریکا احتماالً در نامه ای به رئیس  شورای امنیت، 
با بزرگ نمایی بازگش��ت تحریم      ه��ا ]علیه ایران[ 
خواستار تشکیل کمیته ناظر بر اجرای تحریم      ها و 

هیئت کارشناسان خواهد شد.«
وی از امریکا به عنوان کشوری یاد کرد که در دنیای 
موازی دیگری س��یر می کند؛ دنیایی ک��ه در آن 
تصمیم ه��ای یکجانبه روی اقدام��ات چندجانبه 
سلطه دارند و تأکید کرد: »هیچ کدام از این اتفاقات 
رخ نخواهد داد چون هیچ اجماعی در داخل شورای 
امنیت وجود ندارد. این، اساساً یک ژست تو خالی از 
سوی امریکا خواهد بود. مسئله ای که واقعاً اهمیت 
دارد، صدور یک فرمان اجرایی خواهد بود تا به وزرای 
خارجه و خزانه داری امریکا امکان دهد کشور     ها یا 
ش��رکت های ناقض تحریم های س��ازمان ملل را 

جریمه کنند.«
این مقام سازمان ملل تصریح کرد: »امریکا احتماالً 
کش��ورهای زیادی را ملزم خواهد کرد هواپیماها، 
نفتکش      ها و کش��تی های ای��ران را رهیابی کرده و 
حتی محموله های ش��ان را توقیف کنند. من فکر 
می کنم این جزو مؤثر     ترین روش      ها برای تحریک 
کردن ایرانی      ها است. « وی معتقد است که چنین 
اقداماتی، ابزارهای بیشتری برای از بین بردن برجام 

در اختیار امریکا قرار می دهد. 

ت�الش امریکا ب�رای تحت فش�ار ق�رار دادن 
س�ران کش�ورهای عربی به تس�لیم در برابر 
روند عادی س�ازی با رژیم صهیونیستی شدت 
گرفته است؛ تالشی که در بستر امید به انفعال 
ملت های عربی- اسالمی ناشی از شیوع کرونا و 
از طرف دیگر طمع کاری و فساد سران عرب معنا 
گرفته و پیش می رود. با این حال به خصوص با 
پیش�گامی ملت بحرین اعتراضات مردمی در 
سراسر جهان عرب در حال شکل گیری است. 
سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین هم 
ناظر به همین تحرکات ملی و با تأکید بر آگاهی 
ملت     ها از خطر س�ازش با رژیم صهیونیس�تی 
هشدار داده اس�ت که حکومت های عربی باید 
به صدای ملت های شان که مخالف عادی سازی 
روابط با اشغالگران هس�تند، گوش فرادهند. 
با وجود فضای امنیتی، تظاهرات مردم بحرین از 
همان روز اول اعالم مشارکت آل خلیفه در روند 
عادی سازی با اسرائیل شروع ش��ده است و ادامه 
دارد. به گزارش شبکه تلویزیونی »اللؤلؤه« بحرین، 
شماری از شهروندان  بحریني  شنبه  شب همانند 
شب های گذش��ته با در دست داش��تن پالکارد و 
دست نوشته     هایی بار دیگر اقدام منامه در به رسمیت 
شناختن رژیم اش��غالگر قدس را محکوم کردند.  
به دلیل مخالفت و س��رکوب ش��دید در بحرین، 
مخالفان توافق عادی سازی با رژیم صهیونیستی 
ش��ب هنگام دس��ت به تظاهرات علیه این اقدام 
مقامات بحرین می زنند. در پارچه نوشته     هایی که 
معترضان بحرینی حمل می کردند، جمالتی مانند 
»اسرائیل غده سرطانی اس��ت که باید ریشه کن 
ش��ود « یا »رژیمی که مش��روعیت ندارد با رژیم 
دیگری که آن هم مشروعیت ندارد، عادی سازی 

می کند « آمده است. 
مردم مراکش هم از روز جمعه تظاهرات خود را در 

محکومیت اقدام منامه و ابوظبی در عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی شروع کرده اند. تجمع 
معترضان مراکشی، در برابر ساختمان پارلمان این 
کشور با شعار »فلسطین امانت و عادی سازی روابط 
خیانت اس��ت« بنا به دعوت ۲۸ جمعیت و هیئت 

سیاسی در این کشور برگزار شده بود. 
همچنین      شنبه صد    ها نفر از اهالی شهر »زنجبار « در 
جنوب یمن که تحت کنترل عناصر مورد حمایت 
امارات قرار دارد، علیه سازش و عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی شعار دادند.  به نوشته وبگاه 
القدس العربی، این تظاهرات در مقابل ساختمان 
استانداری »ابین « که در کنترل عناصر »شورای 
انتقالی جنوب« )همسو با امارات( است برگزار شد و 
پس از آن معترضان وارد خیابان اصلی شهر شدند. 
آنها همچنین پالکاردهایي در دست داشتند که بر 
روی آنها نوشته شده بود: » جز به آنچه مردم فلسطین 

راضی هستند، رضایت نخواهیم داد.« معترضان به 
سازش همچنین امارات و بحرین را به خیانت علیه 
مردم فلس��طین و رویگردانی از مقدسات اسالمی، 
متهم کردند.  تظاهرات در شهرهای مختلف استان 
ابین برای چهارمین هفته متوالی اس��ت که برگزار 
می ش��ود و پیش از این، ش��هرهای لودر، الوضیع و 
زنجبار شاهد اعتراضات علیه سازش بودند.   نکته 
قابل تأمل اینکه شهر س��قطری که مدتی است به 
مرکز همکاری اطالعاتی امارات و رژیم اسرائیل برای 
برپایی یک پایگاه جاسوسی تبدیل شده است، هم 

شاهد تظاهرات ضد سازش بود. 
 هشدار حماس

 حازم قاسم، سخنگوی حماس در اظهاراتی خبری 
گفت: »تظاهرات در کشورهای عربی نشانه مخالفت 
ملت     ها با همه اشکال عادی سازی با رژیم اشغالگر 
اسرائیل است.« وی افزود: »این مردم با وجدان ملی 

خود از خطر امضای توافقنامه های عادی سازی با 
اشغالگران آگاه هستند«. این مقام حماس تأکید 
کرد: »این مردم همواره مسئله فلسطین را مسئله 
اساسی جهان عرب برش��مرده اند و رژیم اشغالگر 
صهیونیس��تی را دش��من اصلی خود می دانند.« 
او از گروه های حزبی، اجتماع��ی و مدنی در همه 
کشورهای عربی خواست صدای خود را در مخالفت 
با عادی سازی روابط برخی کشور    ها با رژیم اشغالگر 

بلند کنند. 
 محمود عباس فعالً تن نداده است

»محمود العالول « نایب رئیس جنبش فتح اعالم 
کرد، »محمود عباس « رئیس تشکیالت خودگردان 
تحت فشارهای عربی و بین المللی برای مذاکره با 

دولت امریکا قرار گرفته اما وی تن نداده است. 
العالول در گفت وگو با تلویزیون فلس��طین گفت: 
گزینه فلسطین در مرحله فعلی مقابله با این چالش 
است زیرا همه می دانند آنها )بدون نام بردن از طرفی 
مشخص( خواستار نابودی مسئله فلسطین هستند.  
العالول ادام��ه داد: به وضعیت قب��ل از هماهنگی 
امنیتی با رژیم اشغالگر برنمی گردیم؛ ملت فلسطین 
خواستار رفتن به پای صندوق های رأی برای انتخاب 
نمایندگان خود در سازمان های ملی است، ما نیاز 
زیادی به برگزاری انتخاب ریاس��تی و قانونگذاری 
داریم.  وی س��پس تصریح کرد: س��ران فتح طی 
روزهای آینده ب��ه اعضای حم��اس در چارچوب 
مذاکرات دو جانبه دیدار خواهند داشت و دو طرف 

در بسیاری از مسائل مشترک اتفاق نظر دارند. 
این عضو فتح ادامه داد: آرزوی »دیوید فریدمن« 
سفیر امریکا در فلسطین اشغالی برای منزوی کردن 
ملت فلس��طین محقق نخواهد شد زیرا ملت های 
عربی در کنار فلسطین ایستاده اند و فلسطین به 
فعالیت های خود علیه اشغال اراضی و عادی سازی 

روابط ادامه خواهد داد. 

پس از بحرین، مردم مراکش و یمن هم علیه عادي سازي تظاهرات کردند

خیزش ملت ها علیه فرایند سازش 

رایزنی امارات با امریکا 
برای انتقال پایگاه اینجرلیک از ترکیه 

چند روز بعد از توافق عادی س�ازی امارات با رژیم صهیونیس�تی 
در کاخ س�فید، ولیعهد ابوظبی در ح�ال مذاکره ب�ا وزارت دفاع 
امریکا ب�رای انتقال پای�گاه اینجرلیک از ترکیه به امارات اس�ت. 
به گ��زارش آنا به نق��ل از العربی الجدید، برخی منابع آگاه با اش��اره به 
رایزنی »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی با پنتاگون برای انتقال پایگاه 
اینجرلیک امریکا از ترکیه به امارات گفتن��د که هدف بن زاید تقویت 
روابط امارات با امریکاس��ت. وبگاه »الخلیج الجدید « با اعالم این خبر 
نوش��ت که تحوالت اخیر در صحنه امارات از جمله امضای توافقنامه 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تحرکات ابوظبی در لیبی و 
شرق دریای مدیترانه در همین راستا بوده است. امارات همچنین برای 
اجرای پروژه های اقتصادی و نظامی استراتژیک با همکاری پنتاگون و 
مؤسسات اقتصادی و مالی بزرگ امریکا در ساحل جنوبی یمن و تعدادی 
از جزایر این کشور ازجمله س��قطری تالش می کند. ظاهراً همزمان با 
تنش های ترکیه با غرب به خصوص در حوزه مدیترانه، امارات فرصت 
را برای مذاکره با غرب در این خصوص مغتنم می داند و این در شرایطی 
است که »رجب طیب اردوغان « رئیس جمهور ترکیه تاکنون بار    ها به 
پایان حضور نظامی امری��کا در پایگاه اینجرلیک تهدید کرده اس��ت. 
گزارش     ها حاکی از وجود کالهک های هس��ته ای امریکا در این پایگاه 
است.  ۱۳ سپتامبر نیز سناتور »رون جانسون« عضو کمیسیون روابط 
خارجه مجلس سنای امریکا گفته بود که دولت امریکا انتقال نیروهایش 
از پایگاه اینجرلیک را به دلیل سیاست های نگران کننده ترکیه در منطقه 

شرق دریای مدیترانه، بررسی می کند. 


