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قمپز امریکایی
 یا برجام کاغذ پاره؟! 

روایت ش��ده که واژه قمپز به دوره س��اطین صفوی و جن��گ آنها با 
امپراطوری عثمانی برمی گردد. قمپز نام نوعی توپ بوده که س��ربازان 
عثمانی استفاده می کردند، به این نحو که در آن از گلوله استفاده نمی شد 
بلکه آن را با باروت و پارچه پر می کردند تا با شلیک به خصوص در مناطق 
کوهستانی صدای مهیبی به راه بیندازند و باعث رعب و وحشت سربازان 
صفوی شوند. سربازان صفوی بعد از مدتی متوجه این نقشه عثمانی    ها 
شدند و به آن عادت کردند و به همین علت نیز هنگام شلیک این توپ با 
خنده و تمسخر به یکدیگر می گفتند: »نترسید، قمپز در می کنند، گلوله 
ندارد و پوچ است.«  حاال اجرای مکانیسم ماشه از سوی امریکا علیه ایران 
حکم همین قضیه را پیدا کرده، چنان که رویترز به نقل از یک دیپلمات 
ارشد سازمان ملل گفت که کار امریکا برای اعمال مکانیسم ماشه مانند 
آن است که »ماشه ای چکانده شود ولی گلوله ای خارج نشود.« آیا واقعاً 

امریکا با اعمال مکانیسم ماشه قمپز در کرده است؟
باید گفت که به لحاظ دیپلماتیک و تا آنجایی که به س��ازمان ملل و به 
خصوص شورای امنیت به عنوان باال   ترین نهاد اجرایی آن مربوط    می شد، 
پاسخ مثبت است و اقدام امریکا برای اعمال مکانیسم ماشه تا اینجای کار 
بی نتیجه و همانند در کردن قمپز بوده است. یادداشت سردبیر روزنامه 
نیویورک تایمز در روز دو   شنبه هم این پاس��خ را تأیید کرده است. این 
روزنامه به پشت کردن کشورهای جهان و حتی نزدیک    ترین متحدان 
اروپایی واشنگتن به این اقدام آن اشاره کرده و معتقد است که این امر 
نشان دهنده انزوای واشنگتن است. عاوه بر این، اعمال مکانیسم ماشه 
نیازمند راه اندازی مجدد کمیته نظارت بر تحریم های س��ازمان ملل از 
سوی شورای امنیت است تا مکانیسم ماشه در عمل و نه روی کاغذ یا با 
بیانیه های سیاسی اجرایی شود اما از آنجایی که اکثریت قریب به اتفاق 
اعضای شورای امنیت مخالف اعمال مکانیسم ماشه هستند، تشکیل این 
کمیته نیز در محاق رفته و از این رو نمی توان انتظار داشت که مکانیسم 
ماش��ه به آن گونه به اجرا در بیاید که وزیر خارجه امریکا مایک پمپئو 

مدعی شده است. 
انتظار می رود که دولت امریکا خود خأل شورای امنیت و کمیته نظارتی 
آن را پر کند و رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ با صدور فرمان اجرایی 
و تشدید تحریم های ثانویه، ضمانت اجرایی برای اعمال مکانیسم ماشه 
دست و پا کند. در این صورت، امریکا با وضع تحریم های یکجانبه در عمل 
به دنبال بازگرداندن تحریم های چندجانبه سازمان ملل است. عاوه بر 
این، سخنان اخیر پمپئو در مورد خرید و فروش تسلیحات با ایران نشان 
می دهد که امریکا قصد انجام اقدامات عملی غیرقانونی دارد و شاید از 
نیروی دریایی خود برای گشت زنی و کنترل حمل و نقل دریایی به ایران 
استفاده کند. در هر صورت، این وضعیت مسئله را تا اندازه زیادی تغییر 
می دهد و امریکا با این نوع عمل هرچند که به لحاظ دیپلماتیک منزوی 
شده باشد اما در عمل تنها فایده برجام برای ایران را نیز منتفی خواهد 
کرد. نکته مهم عکس العمل دیگر امضا  کنندگان برجام است که باید دید 
در قبال تعهدشان به برجام و لغو تحریم  تسلیحاتی سازمان ملل در بعد 
از 18 اکتبر چه خواهند کرد. اگر رفتارشان مثل سابق باشد و تنها به شعار 
و حمایت لفظی از برجام بسنده کنند، باید گفت که امریکا مکانیسم ماشه 
را اجرایی کرده و در عمل برجام را از حیز انتفاع س��اقط کرده است که 
در این صورت، برجام جز چند کاغذ تاریخ مصرف گذشته چیز دیگری 
نیست. اما اگر دیگر طرف های برجام دست به اقدام عملی بزنند، به نحوی 
که امریکا بعد از 18 اکتبر و انقضای تحریم تس��لیحاتی ایران نتواند در 
عمل کاری بکند و خرید و فروش تسلیحات از سر گرفته شود، دست کم 
می توان گفت که برجام این فایده عملی را داشته و هنوز می تواند به نفس 
کشیدن خود ادامه بدهد. در این صورت است که می توان گفت مکانیسم 

ماشه امریکا شلیک بدون گلوله یا همان قمپز در کردن است. 
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 تظاهرات ضد نتانیاهو در قدس 
علی�ه  اش�غالی  ق�دس  در  ش�ب  نف�ر      ش�نبه  ه�زاران 
کردن�د.  تظاه�رات  صهیونیس�تی  رژی�م  نخس�ت وزیر 
 به گزارش تایمز اس��رائیل، تظاهرات علیه بنیامی��ن نتانیاهو به دلیل 
اتهامات فس��اد وی و مدیریت در مهار ویروس کرون��ا در حالی برگزار 
می شود که از روز جمعه و به دلیل شیوع ویروس کرونا در سرزمین های 

اشغالی قرنطینه سراسری اعام شده است. 

بحران در امریکا جدي است
استاد تمام دانشگاه تهران در پانزدهمین برنامه از پیش رویدادهای 
همایش بین المللی »افول امریکا؛ روند گذشته و تحوالت آینده« 
با اش�اره به نقش بحران     ها در نظام سیاس�ی امریکا، از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی به عنوان عاملی برای پیگیری هر چه بیشتر 
لیبرالیس�م و حرکت واش�نگتن به سمت س�رمایه داری یاد کرد. 
در این برنامه با عنوان »افول ایاالت متحده از نظر امریکاشناس��ی« که به 
میزبانی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر محمد 
مرندی گفت: »بحران     ها همواره نقش جدی و اثرمندی در نظام سیاسی 
و روابط بین الملل امریکا ایفا کرده اند. جمعی از اندیشمندان بر این باورند 
که این بحران     ها پس از ریاست جمهوری ریگان بیشتر شده است. « وی 
افزود: » با س��رنگونی رقیب ایدئولوژیک امریکا یعنی شوروی، لیبرالیسم 
با جدیت بیشتری دنبال ش��د و امریکا به سوی سرمایه داری افراطی تری 

حرکت کرد.«
مرندی خاطرنشان کرد: » از بین رفتن قوانین ضد انحصار یکی از دالیل بروز 
بحران در ایاالت متحده به شمار می رود. وقتی که تنها ایدئولوژی باقی مانده 
لیبرالیسم شود و دیگر دیدگاه    ها به کنار برود، امریکا دیگر نیازی به قوانین 
ضد انحصار احساس نمی کند و همین موضوع باعث می شود قدرت و ثروت 
در دست عده قلیلی باقی بماند. این واقعیت زمینه ساز بروز بی اعتمادی ها، 
نگرانی     ها و اعتراض     هایی شده و خواهد شد که بحران را برای ایاالت متحده 

جدی تر خواهد کرد.«
در همین راستا، دکتر حسن حسینی، مدیر گروه مطالعات امریکای شمالی 
دانشکده مطالعات جهان با اشاره به سخنرانی روز پنج  شنبه ترامپ گفت: 
»مفهوم سخنان ترامپ این بود که امریکا تنها در صورتی که بتواند نمادهای 
روایت تمدنی اش را حفظ کند، امکان بقا دارد. جورج اورول اصطاحی دارد 
که می گوید هر تمدنی نیاز به یک روایت دارد و زمانی که روایت یک تمدن 
به بن بست می رسد، آغاز افول سیاسی تمدن شکل می گیرد. امریکای امروز 
روایت تمدنی خود را با چالش های جدی مواجه می بیند. به روایت دقیق تر 
روایت امروز امریکا تضمین کننده بقای تمدن امریکا است، اما نمادهای 
گوناگونی که در طول تاریخ امریکا وجود داشته در طول شش ماه اخیر به 
گونه ای به چالش کشیده شده اند که آینده تمدن امریکا را تحت الشعاع 

قرار داده است.«
دکتر حامد وفایی، استاد مطالعات چین دانشگاه تهران نیز گفت: »درکتابی 
تحت عنوان متحد شدن جهان و تحقق مارکسیسم به قلم یک اندیشمند 
چینی، نگارنده از چرخه عمر محصول صحبت می کند و معتقد است هر 
محصولی اعم از خوراکی، ایده تا ساختار سیاسی یک حکومت، سه مرحله 
رشد، بلوغ و افول را پشت سر می گذارد. با بررسی وضعیت امریکا از همین 
منظر، دوران طایی ایاالت متحده به پایان رسیده و دوران افول امریکا پس 

از کلینتون کلید خورده است.«

چین حمله به گوام امریکا را 
شبیه سازی کرد

پک�ن دی�روز ماه�واره ای جدی�د ب�رای نظ�ارت ب�ر محی�ط 
اقیان�وس پرتاب ک�رد و نی�روی هوایی چی�ن هم ی�ک ویدئوی 
جدی�د منتش�ر کرده ک�ه تمری�ن حمل�ه ب�ه پای�گاه امریکایی 
دیگوگارس�یای امریکا در منطقه ش�رق آسیا را نش�ان می دهد. 
نی��روی هوایی چی��ن ب��ه تازگ��ی تصاوی��ری از رزمای��ش نظامی 
بمب افکن های »اِچ-۶ « را که قادر به حمل بمب های اتمی هس��تند، 
منتشر کرد. انتشار چنین ویدئویی در فضای تصاعد تنش بین امریکا و 
چین، معنای خاصی را القا می کند. »رویترز « گزارش کرده که در این 
رزمایش، حمله بمب افکن های چینی تمرین شده است و از روی پایگاه 
هوایی »اندرسون« متعلق به ارتش امریکا در جزیره گوام شبیه سازی 
شده اس��ت. به گزارش فارس، رویترز همچنین نوشت: این ویدئو که 
به سبک فیلم های هالیوودی و با موسیقی متن جالب توجه ساخته 
ش��ده، در دومین روز رزمایش نظامی چین در نزدیکی تنگه تایوان 
منتشر شده و خشم پکن از سفر دستیار وزیر خارجه امریکا به تایپه 
را منعکس می کند. کلیپ دو دقیقه و پانزده ثانیه ای که تحت عنوان 
»اچ-۶، خدای جنگ حمله می کند « منتشر شده، بمب افکن های اتمی 
چین را نشان می دهد که از پایگاهی در صحرا بلند شده و دقایقی بعد 
موشکی را به یک باند فرود ساحلی،  شبیه پایگاه هوایی امریکایی در 
گوام، ش��لیک می کند. نیروی هوایی ارتش چین در شرح مختصری 
برای این ویدئو نوش��ته اس��ت: »ما مدافعان امنیت هوایی سرزمین 
مادری خود هستیم، ما اعتماد و توانایی الزم را برای اینکه همواره از 
امنیت آسمان های سرزمین مادری خود دفاع کنیم، داریم.«  وزارت 
دفاع چین و مرکز فرماندهی نیروهای امریکا در ش��رق آسیا هنوز به 
سؤاالت درباره این ویدئو و شباهت تأسیسات رزمایش با پایگاه هوایی 

اندرسون پاسخ نداده اند.  
 رزمایش قفقاز 2020 با حضور ایران، روسیه و چین 

رزمایش مش��ترک ش��ش روزه نظامیان ای��ران، چین، ارمنس��تان، 
باروس، پاکس��تان و میانمار در منطقه جنوبی روسیه تحت عنوان 
»قفقاز ۲0۲0« با حضور تقریبا 80هزار نظامی آغاز ش��د. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، روسیه دو    شنبه رزمایش نظامی »قفقاز ۲0۲0« 
با حضور تقریباً 80هزار نظامی را آغاز کرد. وزارت دفاع روسیه اعام 
کرده که این رزمایش آخرین مرحله از رزمایش آموزش نبرد در سال 
جاری اس��ت. در جریان این رزمایش مأموریت های اصلی در شمال 
قفقاز و همچنین در دریای خزر و دریای س��یاه انجام خواهد ش��د. 
آناتولی گزارش داد، از حدود هزار نظامی از ارمنستان، باروس، چین، 
میانمار و پاکستان برای مشارکت در این رزمایش دعوت شده و انتظار 
می رود که شناورهای نظامی ایران هم در این رزمایش حضور داشته 
باشند. در رزمایش قفقاز ۲0۲0 ، از ۲۵0تانک، ۴۵0 خودروی جنگی 
پیاده   نظام و خودروی زرهی، ۲00 سامانه خمپاره انداز و چندین سامانه 

راکت انداز استفاده می شود. 

ترامپ با فرمان ادعایی
بایدن را کنار می زند! 

رئیس جمه�ور امریکا در س�خنرانی در یک تجم�ع انتخاباتی که 
به نظر می رسد بیشتر به مزاح ش�باهت دارد تا واقعیت، گفت که 
ممکن اس�ت با امضای یک فرم�ان اجرایی نگذارد ج�و بایدن به 
عنوان رقیبش از حزب دموکرات در انتخابات نوامبر آتی ش�رکت 
کند. دموکرات  ها ه�م اعالم کرده ان�د که ترامپ ب�رای در قدرت 
ماندن ه�ر کاری می کند و بای�د امریکایی ها خ�ود را آماده کنند. 
تنها ۴۲ روز تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی مانده، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور این کشور از هیچ اتهامی برای کنار زدن رقیب 

دموکرات خود فروگذار نمی کند. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ترامپ یک    شنبه شب در سخنرانی 
خود در جمع هوادارانش در ایالت کارولینای شمالی، جو بایدن، نامزد 
دموکرات  ها در انتخابات نوامبر را بار دیگر به باد انتقاد گرفت و او را به 
عنوان » احمق     ترین تمام نامزدها « و » بد    ترین نامزد در تاریخ سیاست 
ریاست جمهوری « این کشور توصیف کرد. رئیس جمهور امریکا بار 
دیگر عنوان کرد :»بایدن قبل از ایراد سخنرانی های انتخاباتی برای 
بهبود عملکرد ذهنی اش موادی مصرف می کند.« ترامپ تأکید کرد:» 
من قرار است با این فرد مناظره ای داشته باشم. شما هرگز نخواهید 
دانست. آنها به او یک چیز گنده تزریق می کنند و برای دو ساعت او 
بهتر از هر زمان عمل می کند. مشکل این است که بعد از آن چه اتفاقی 
می افتد.« ترامپ با اشاره مشخص به بایدن، عنوان کرد: »ما می  توانیم 
لطیفه بگوییم، می توانیم بازی کنیم، می توانیم خوش بگذرانیم. شما 
نمی توانید این فرد را به عنوان رئیس جمهورتان داشته باشید. شاید 
من فرمانی اجرایی امضا کنم برای اینکه ش��ما نتوانید او را به عنوان 

رئیس جمهورتان داشته باشید.«
 ترامپ در ادامه سخنان خود خواستار آن ش��د که او و بایدن قبل از 
شرکت در مناظرات آتی ریاست جمهوری از بابت مصرف مواد مخدر 
تست بدهند. ترامپ پیش تر چند بار ضمن یاد کردن از جو بایدن به 
عنوان » ج��وی خوابالو « او را فاقد صاحیت روانی برای رس��یدن به 
ریاست جمهور امریکا دانسته است. این در حالی است که جو بایدن 
در ارزیابی  های پزشکی » س��امت « و » نیرومند « توصیف می شود. 
بایدن اخیراً در مصاحبه ای با سی ان ان وعده داد که » کامًا شفاف « 
عمل کند و به ترامپ به خاطر زیر سؤال بردن قابلیت ذهنی  اش حمله 
کرد. ترامپ در حالی به دنبال کنار زدن بایدن از روند انتخابات است 
که در نظرسنجی های انجام ش��ده، رقیب دموکراتش با اختاف 10 
درصدی پیش است. باتوجه به ش��روع گسترده اعتراضات سراسری 
ضد نژادپرس��تی در امریکا و ضعف دولت در مدیریت بیماری کرونا، 
محبوبیت ترامپ به ش��دت کاهش یافته اس��ت. در مقابل ادعاهای 
ترامپ، جو بایدن هم بیکار ننشس��ته و از بیرون راندن ترامپ از کاخ 
س��فید س��خن می گوید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جو 
بایدن یک    شنبه شب در سخنانی با انتقاد از سیاست های دونالد ترامپ 
گفت: »آلودگی این رئیس جمهور برای دموکراسی ما می تواند کشنده 

باشد. دیگر کافی و کافی و کافی است.« 

در واکنش به تهدید امریکا علیه کشورهاي مخالف تفسیر امریکا از مکانیسم ماشه

مسکو : ترسی از فروش سالح به ایران نداریم

سيدرحيمنعمتی

نماینده دائم روسیه    گزارش  یک
در س�ازمان ملل 
هرگونه اقدام یکجانبه واشنگتن برای بازگرداندن 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران را غیرقانونی 
توصیف کرد.  معاون وزیر امور خارجه روسیه هم  
با بیان اینکه مسکو ترسی از تحریم های امریکا 
ندارد، گفت همکاری این کشور با ایران بر مبنای 
نیازهای دوجانبه طرفین پیش می رود تا مسکو 
نشان داده باشد که در این زمینه حاضر است در 

عمل هم  رودروی امریکا بایستد. 
»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه 
روز دو    شنبه در واکنش به تهدید امریکا برای تحریم 
کش��ور    هایی که با ایران تجارت کرده و از بازگشت 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران تبعیت نکنند، 
گفت:» ما از تحریم های امریکا نمی ترس��یم، ما به 
آنها عادت داریم. این مسئله به هیچ وجه بر سیاست 
ما اثر نمی گذارد. همکاری م��ا با ایران چند وجهی 
اس��ت و همکاری های نظامی نیز وابسته به نیاز    ها 
و تمایات دو طرف، پیش خواهد رف��ت.«  بامداد 
یک    شنبه بود که »مایک پمپئو« وزیر خارجه امریکا 
با صدور بیانیه ای مدعی ش��د با توسل به مکانیسم 
موسوم به ماشه، عماً تمام تحریم های سازمان ملل 
بر ایران، که پیش تر لغو ش��ده بودند، اکنون دوباره 

اجرایی شدند.  
امریکا همچنین تهدید کرد: »اگر اعضای سازمان 
ملل الزامات خود برای اجرای این تحریم     ها را اجرا 
نکنند، ایاالت متحده آماده است از اختیارات داخلی 
برای اعمال عواقبی بر آنها استفاده کند و مطمئن 
شود ایران از عواید فعالیت های ممنوع شده توسط 

سازمان ملل، بهره مند نمی شود.«
  امریکا خالف عقل سلیم عمل مي کند

امریکا غ��روب دیروز هم تحریم ه��اي جدید علیه 
ایران اعمال کرد. وزیر بازرگاني امریکا از تحریم پنج 
دانشمند ایراني به دلیل پیش��برد برنامه هسته اي 
ایران خب��ر داده و چند ش��رکت ایراني هم تحریم 
شده اند.  نماینده دائم روس��یه در سازمان ملل در 
گفت وگوی خود با ریانووستی با اشاره به این اقدامات 
ایاالت متحده گفت: »نظام تحریم     ها علیه ایران پنج 
سال پیش با تصویب قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 
لغو ش��د و هم اکنون ما نمی توانیم درباره هرگونه 
تحریم های سازمان ملل )علیه ایران( بحث کنیم.«

نبنزیا با یادآوری مخالفت اکثریت اعضای شورای 
امنیت س��ازمان ملل از جمله رئیس این ش��ورا با 
تاش های امریکا برای بازگرداندن تحریم های ایران 
گفت: »شورا به این درک مشترک رسیده است که 
ایاالت متحده با خروج از برجام، تمامی حقوق خود 
برای استفاده از مکانیسم قطعنامه ۲۲31 )مکانیسم 
ماشه( را از دست داده است. مهم نیست که چطور 
شرکای واشنگتن تاش کرده اند در ماه های گذشته 
عکس این قضیه را اثبات کنند، امریکا نمی تواند به 

مکانیسم ماشه )اسنپ بک( استناد کند.«
این دیپلم��ات روس ادامه داد که احتم��االً ایاالت 
متح��ده برخاف نظ��ر اکثریت ش��ورای امنیت و 
برخاف قوانی��ن بین المللی و عقل س��لیم، تاش 
خواهد ک��رد تحریم     هایی را علیه ای��ران وضع کند 
»اما الزم اس��ت که به صراحت بیان کنیم هرگونه 

اقدامات بیشتر ایاالت متحده با تحریم های سازمان 
ملل )علیه ایران( س��ازگار نخواهد ب��ود و اقدامات 
یکجانبه غیرقانونی جدید )امریکا( علیه ایران با هدف 

مانع تراشی در مسیر ایران صورت می گیرد.«
 روزنامه های امریکا: ما منزوی هستیم

با این ح��ال روزنامه نیویورک تایمز  در یادداش��ت 
سردبیری روز دو    شنبه خود نوشت زمانی واشنگتن 
در کنار کش��ورهای اروپایی و حتی روسیه و چین 
برای منزوی کردن ایران ایس��تاده ب��ود، اما اکنون 

ایاالت متحده است که منزوی شده است. 
روزنامه واشنگتن پس��ت هم در گزارش��ی  نوشت: 
درحالی که امریکا روز یک     ش��نبه اع��ام کرد که 
آماده اجرای همه تحریم های بین المللی علیه ایران 
است، بیشتر کشورهای جهان با این اقدام واشنگتن 
مخالفت کردند و طوری عمل کردند که انگار هیچ 

تغییری ایجاد نشده است. 
این روزنامه امریکایی افزود: این اقدام واش��نگتن 
آغازگر ی��ک دوره جدید از ابهام و تنش در س��طح 
جهان خواهد بود. توجیه امریکا برای ادامه عضویت 
در برجام و اس��تفاده از این حق ب��رای بازگرداندن 
تحریم ها، به جز چند کشور معدود هیچ طرفداری 
ندارد.  و این موضع همچنان مبهم است که دولت 
امریکا چگونه به طور یکجانبه می تواند تحریم های 
چندجانبه را اجرا کند! بیش��تر کشور    ها می گویند 
واش��نگتن در زمان خروج دونالد ترام��پ از توافق 
هسته ای، مشارکت خود در برجام را متوقف کرده 
است.  این روزنامه امریکایی در ادامه نوشت: متحدان 
سنتی امریکا در اروپا قول داده اند که صراحتاً آنچه 
را که امریکا در حال انجام آن است، نادیده بگیرند 
و نگران هس��تند که ترامپ باز به دنبال راهی برای 
از بین بردن توافق باش��د. چنین چی��زی ایران را 
به س��مت اخراج بازرس��ان بین المللی که در حال 

نظارت بر فعالیت های اتمی این کشور هستند سوق 
خواهد داد. 

 اروپای پر رو!
نماینده دائم فرانس��ه در س��ازمان های بین المللی 
مس��تقر در وین در ش��صت و چهارمین کنفرانس 
عمومی آژانس بدون اش��اره به بدعهدی اروپایی    ها 
در اجرای برجام از ایران خواس��ت به طور کامل به 

تعهداتش ذیل این توافق بازگردد. 
نماینده فرانس��ه بدون اش��اره به اینک��ه بدعهدی 
کشورهای اروپایی برجام در عمل به تعهدات شان 
ذیل برجام،  ایران را بعد از یک سال وادار کرد تا برخی 
تعهداتش را در قبال توافق هسته ای کاهش دهد، از 
جمهوری اسامی درخواست کرد که هرچه سریع تر 

به طور کامل به تعهداتش بازگردد. 
همچنین نخست وزیر سوئد روز دو    ش��نبه با ایراد 
سخنانی در نشست مجمع عمومی آژانس بین المللی 
انرژی اتم��ی تصریح کرد که این کش��ور فعاالنه از 
تاش     ها برای حفظ توافق هسته ای با ایران حمایت 

می کند. 
»استفان لوفن« که به صورت مجازی در این نشست 
س��خنرانی می کرد گفت که برج��ام بخش مهمی 
از معم��اری نظام جهانی عدم اش��اعه تس��لیحات 
هس��ته ای به ش��مار می رود و ب��رای حفظ امنیت 
منطقه و جهان ضروری است ولی او هم از جمهوری 
اسامی خواست تا به تعهداتش ذیل برجام بازگردد 
البته ضمن استقبال از توافق اخیر ایران با آژانس در 

خصوص مسائل پادمانی. 
 برجام بود عادی سازی نبود

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا در مصاحبه با 
شبکه فاکس نیوز بار دیگر با »فاجعه « خواندن توافق 
هسته ای ایران مدعی شد که با برجام، امکان توافق 
میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی حاشیه 

خلیج  فارس وجود نداشت. 
ترامپ ضمن دفاع از توافقات اخیر رژیم صهیونیستی 
و دو کشور امارات عربی متحده و بحرین و انتقاد از 
دولت  قبلی امریکا به دلی��ل راه اندازی جنگ های 
غرب آس��یا گفت: »توافق ایران یک فاجعه بود. با 
توافق ایران شما هرگز نمی توانستید این توافقات 
)میان رژیم صهیونیستی و دو کشور عربی حاشیه 
خلیج فارس( را پیش ببری��د. 1۵0 میلیارد دالر به 
عاوه 1/8میلیارد دالر پول نقد به ایران داده ش��د. 
افراد حتی نمی توانند تصورش را هم بکنند که آنها 

چنین توافق بدی صورت دهند.« 
رئیس جمهور امریکا سپس با انتقاد از »جان کری « 
وزیر خارجه دولت پیش��ین امریکا به دلیل توافق 
با ایران تصریح کرد: »جان کری بس��یار بی کفایت 
بود. آنها درباره توافقی مذاکره کردند که گرچه به 
دنبال تمامی نکات بودند ام��ا حتی حداقل     ها را در 
این توافق به دس��ت نیاورد. برخی اوقات باید بلند 
شوید و خارج شوید. برخی اوقات باید بلند شوید و 
بگویید که متأسفم ما توافق نمی کنیم و خداحافظی 
کنید و آنها دوباره با شما تماس خواهند گرفت چون 
تمامی دالیل را برای ای��ن کار در اختیار داریم. این 
)برجام( احمقانه     ترین توافق بود و انجام هرکاری را 

غیرممکن می کرد .«
ترامپ افزود: »بنابراین من به این توافق پایان دادم 
و ایران به یک کشور متفاوت تبدیل شده است که 
گرچه رفتارهای خشونت آمیز و شرورانه خود را پایان 
نداده است اما ضعیف شده است. تولید ناخالص این 
کش��ور به ۲7 درصد رسیده اس��ت که یک رکورد 
تاریخی است. من دنبال این نیستم و من می خواهم 
که این کشور مجدداً قدرتمند باشد اما نمی خواهم 
تسلیحات هسته ای داشته باشند. آنها نمی توانند 

تسلیحات هسته ای داشته باشند.«

همزم�ان ب�ا تالش های رژی�م  صهیونیس�تی و 
کشورهای عربی برای عادی س�ازی، گروه های 
فتح و حماس به منظور انسجام بیشتر، رهبری 
مش�ترک را پیگیری می کنند. یک مقام ارش�د 
حماس از مهلت دوماهه به صهیونیست     ها برای 
پای�ان دادن به محاصره غزه س�خن گفته و یک 
عضو بلند پای�ه فتح نی�ز از برگ�زاری انتخابات 
سراس�ری در فلس�طین خب�ر داده اس�ت. 
اقدامات اخیر دو گروه فلس��طینی حماس و فتح به 
موازات تاش های صهیونیست     ها و برخی کشورهای 
عربی در س��ایه حمایت امریکا برای گسترش دایره 
کش��ورهای حامی عادی س��ازی ، باعث شده فتح و 

حماس هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند. 
گروه های فلس��طینی قرار اس��ت از روز سه شنبه، 
برنامه های ملی خود را علیه عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی آغاز کنند. نماینده حماس به تازگی با 
نیکای ماینوف، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل 
در روند صلح درباره محاصره غزه و مشکات اسرای 
فلس��طینی در زندان های رژیم صهیونیستی دیدار 
کرد. خلیل الحیه، عضو دفتر سیاس��ی حماس در 
گفت وگو با رادیو صوت االقصی گفت که این جنبش 
به رژیم صهیونیستی دو ماه فرصت داده تا به محاصره 
غزه پای��ان دهد. الحی��ه تأکید کرد: »غ��زه کمبود 
تجهیزات پزشکی برای مقابله با کرونا را نمی پذیرد و 
مقاومت قادر است تمام صهیونیست های اشغالگر را 
به پناهگاه بفرستد و نمی پذیریم که در کنار محاصره، 
مرگ جدیدی برای ملت ما رقم بخورد.«  یک منبع 
آگاه نیز اعام کرد که جبریل الرجوب، دبیرکل کمیته 
اجرایی فتح با سران حماس در ترکیه دیدار خواهد 
کرد. هدف از دیدار مذکور، رایزنی درباره »رهبری 
مشترک « اس��ت. الرجوب اخیراً از مذاکره دوجانبه 
با حماس برای پایان اختافات و حصول آش��تی بر 

اساس شراکت و مقاومت مردمی خبر داده بود. 
 این مقام جنبش فتح در مصاحبه با تلویزیون رسمی 
فلس��طین گفت: » نشس��ت بیروت که با مشارکت 

بیش از 1۲ گروه از جمله حماس و جهاد برگزار شد 
نقطه عطف مهم و جدی برای ساختن آینده مردم 
فلسطین است. این نشست با دعوت و اراده و اجماع 
گروه های فلسطینی برگزار شد و این اتفاق تاکنون 

در تاریخ ما رخ نداده بود.«
 فلسطین در آستانه انتخابات سراسری

دبیرکل کمیته اجرایی فتح مي گوید: »تصمیمات 
تشکیات خودگردان فلس��طین برای اولین بار در 
تاریخ به صورت مس��تقل و به دور از هرگونه نفوذ یا 
فشار منطقه ای اتخاذ می شود. ما به دنبال شراکت 
داخلی در انتخابات هستیم. فلسطینی     ها با شراکت 
از طریق صندوق رأی گی��ری توافق کرده اند. بعد از 
انتخابات س��اختاری برای دولت ائتاف ملی وجود 
خواهد داشت و امیدواریم که تمام فلسطینی     ها در 

نظام سیاسی مشارکت داشته باشند.«
وی گفت: »نخست انتخابات ش��ورای قانونگذاری 
)پارلم��ان( و بع��د انتخابات ریاس��ت تش��کیات 
خودگردان برگزار می شود و بعد از آن شورای ملی 
فلسطین براساس مکانیسم     ها تشکیل خواهد شد. 

ما اکنون تواف��ق کرده ایم و کس��ی نمی تواند مانع 
برگزاری انتخابات و احیای نظام سیاسی و مشارکت 

تمام گروه     ها شود.«
 از مخالفان با عادی سازی قدردانی می کنیم

صائ��ب عریق��ات، دبیر کمیت��ه اجرایی س��ازمان 
آزادیبخش فلسطین)س��اف( نیز گفت که از متهم 
شدن رهبری فلسطین به خیانت به دلیل مخالفت 
با عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم 
صهیونیستی تعجب می کند و تأکید کرد: »با شفافیت 
با همگان صحبت و از تمام کسانی که با عادی سازی 

مخالفت کردند، قدردانی می کنیم.«
عریقات گفت: »دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
هرآنچه که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
می خواس��ت برایش محقق ک��رد و آن ادامه نزاع با 
فلسطینی     ها و عادی سازی روابط با کشورهای عربی 
قبل از پایان اشغال است. نتانیاهو می داند که اسرائیل 
به ادامه نزاع با فلسطینی     ها و امضای معاهدات صلح با 

کشورهای عربی نیاز دارد.«
عزام االحم��د، عضو دو کمیته مرکزی س��ازمان 

آزادیبخش فلسطین و جنبش فتح در گفت وگو 
با ش��بکه تلویزیونی »العربی « گفت: »ملت های 
عربی عادی سازی روابط با اس��رائیل را خیانت و 
خنجری مسموم بر پش��ت ملت فلسطین برمی 
ش��مرند. فلس��طینی     ها مدافع همه امت عربی و 
به خصوص مکه مکرم��ه، بغداد، قاه��ره، عمان 
و دمش��ق هس��تند. ما محافظان قدس در برابر 
زیاده خواهی های صهیونیس��ت    ها از نیل تا فرات 
هستیم و پیشگام مقابله با دولت امریکا و جنبش 

صهیونیسم خواهیم ماند.«
 بغداد عادی سازی را رد نکرد

فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق در مصاحبه با شبکه 
امریکایی »الحره« درباره مسئله توافق عادی سازی 
روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و 
احتمال تغییر موضع عراق برای امضای توافق صلح با 
صهیونیست     ها گفت: »عراق با جدیت روند تحوالت 
را پیگیری می کند اما تا ب��ه این لحظه همچنان به 
قطعنامه های نشس��ت های اتحادیه عراق که یکی 
از آنها در س��ال ۲01۲ در بغداد برگزار شد، درباره 
این مس��ئله پایبند اس��ت. « وی با بس��یار حساس 
توصیف کردن چنین اقدامی گفت که باید به صورت 
جمعی درباره آن تصمیم گیری شود.  به دنبال اعام 
عادی س��ازی روابط میان ابوظبی و تل آویو، بیشتر 
شخصیت های سیاسی  عراقی این اقدام را به شدت 
محکوم کردند، اما دولت عراق و ش��خص مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر این کشور در قبال آن موضعی 
نگرفت. چندی بعد، الکاظمی در مصاحبه با روزنامه 
امریکایی واشنگتن پست به این حد که عادی سازی 
روابط امارات - اسرائیل تصمیمی است که به امارات 
مربوط است و نباید در آن دخالت کرد، بسنده کرد. 

احمد ما طال، سخنگوی نخس��ت وزیر عراق نیز 
تأکید کرده بود که قانون عراق، عادی سازی روابط 
با اس��رائیل را ممنوع می کند اما عادی سازی روابط 
میان امارات و اسرائیل یک موضوع داخلی مربوط به 

آن کشور    ها است. 

ضرب االجل دو ماهه فلسطینیان برای رفع حصر غزه
محاصره برداشته نشود صهیونیست ها را به پناهگاه مي فرستیم

محمد حسن زاده |  تسنیم

همه برای موفقیت طرح فرانسه
 در لبنان اقدام کنند

نخس�ت وزیر مکلف لبن�ان روز دو    ش�نبه ب�ا تأکید ب�ر همکاری 
تمام�ی طرف     ه�ا ب�رای تس�هیل تش�کیل دول�ت ب�ا برنامه ای 
مش�خص، از اج�رای ط�رح م�ورد نظ�ر فرانس�ه حمای�ت کرد. 
 بر اساس گزارش النشره، مصطفی ادیب با اعام اینکه برخی طرف     ها 
پیش تر قول حمایت از دولتی متش��کل از افراد متخصص را داده اند، 
گفت که از هیچ کمکی برای همکاری با میش��ل عون، رئیس جمهور 
دریغ نخواهد کرد. وی افزود: »همه برای موفقیت طرح فرانسه ]برای 
لبنان[ بدون اتاف وقت کار کنند، طرحی که مسیر نجات را در برابر 

لبنان می گشاید و تنش     ها را متوقف می کند.«


