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  گزارش  2

طالبان مذاکرات دوحه را
 انفجاردرماني مي کند

معموالً دو طرفی که درگیر هستند، آتش بسی می دهند تا مذاکره 
کنند اما شرایط در افغانستان همیشه عجیب بوده است و حال هم 
تداوم مذاکره در حین مبارزه ، ملغمه ای است از مذاکره و مبارزه. 
 به گزارش یورونیوز، گروه ه��ای مذاکره کننده به نمایندگی از طالبان 
و دولت افغانستان از ۲۲شهریور برای مذاکره در پایتخت قطر گردهم 
آمده اند، ام��ا در این گفت وگو   ها به ویژه در م��ورد اجرای آتش بس که 
بسیاری از کشور   ها خواس��تار آن شده اند هنوز پیش��رفت چندانی به 
دس��ت نیامده زیرا گروه طالبان پیش��نهاد آتش بس را رد می کند. در 
چنین شرایطی مقامات امنیتی افغانس��تان روز دو   شنبه اعالم کردند 
درگیری های ش��بانه نیروهای دولتی با نیروه��ای طالبان در مناطق 
مختلف این کشور منجر به کشته شدن دس��ت کم ۵۷ نفر از اعضای 

نیروهای امنیتی و زخمی شدن دهها شده است 
س��ید محمد س��ادات، معاون والی والیت اروزگان گف��ت خونین    ترین 
درگیری های یک   شنبه شب در این والیت روی داده که طی آن ۲۴ نفر از 
نیروهای دولتی در حمله جنگجویان طالبان به مراکز بازرسی پلیس کشته 
ش��دند.  خبرگزاری رویترز نیز به نقل از برخی مقامات محلی نوشت که 
درگیری    ها و تلفات در والیت های تخار، هلمند، کاپیسا، بلخ، میدان وردک 
و قندوز نیز گزارش شده است. به گفته منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی 
بلخ، طالبان در این والیت سه عضو ریاست امنیت ملی را نیز به گروگان 
گرفته اس��ت.  طالبان تلفات نیروهای خود را تأیید نک��رده اما به گفته 
عبدالهادی جمال، سخنگوی اردوی ملی در پامیر، ۵۴ تن از شورشیان 
در درگیری های یک   شنبه شب در والیت های قندوز، تخار و بغالن کشته 
شده اند. محب اهلل شریف زی، سخنگوی والیت میدان وردک نیز گفت که 
در جریان درگیری    ها ۲۶جنگجوی طالبان کشته شده اند.  طارق آرین، 
سخنگوی وزارت کشور افغانس��تان گفت که در حمالت طالبان طی دو 
هفته گذشته در ۲۴والیت مختلف دست کم ۹۸ غیرنظامی کشته و ۲۳۰ 
نفر دیگر زخمی شده اند. دست کم ۱۲غیرنظامی روز     شنبه در حمالت 
هوایی نیروهای دولتی به یک پایگاه طالبان در ش��مال ش��رقی والیت 
قندوز کشته شدند. مقامات وزارت دفاع افغانس��تان بدون تأیید تلفات 

غیرنظامیان، گفتند که ۴۰جنگجوی طالبان کشته شده اند. 
با وجود فشارهای بین المللی، طالبان درخواست آتش بس را نپذیرفته 
است. اتحادیه اروپا نیز گفته اس��ت که از افزایش خشونت    ها و تلفات 
غیرنظامیان در افغانستان عمیقاً نگران  است و از طالبان می خواهد که 

به آتش بس تن بدهند. 
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  کرملین: امریکا به تحریم اعتیاد دارد
سخنگوی کرملین در واکنش به ادعای مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا 
برای اعمال تحریم علیه روس��یه به دلیل ماجرای مسمومیت ادعایی 
شخصیت منتقد دولت روسیه، گفت که واشنگتن به تحریم اعتیاد دارد. 
دیمیتری پسکوف، روز سه   شنبه به ادعای پمپئو برای اعمال تحریم علیه 
روسیه به دلیل ماجرای مسمومیت ادعایی »الکسی ناوالنی«، شخصیت 
منتقد دولت روسیه واکنش نشان داد. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، 
پس��کوف گفت کرملین درباره اظهارات مایک پمپئ��و نظری نخواهد 
داد. وی در ادامه گفت:» واشنگتن به تحریم اعتیاد دارد و این موضوع 

شناخته شده است اما دیگر کشور    ها آن را تشخیص نمی دهند. «
-----------------------------------------------------

  تظاهرات مصری    ها برای برکناری سیسی
در چندین منطقه مصر تظاهرات ش��بانه ای برای دومین روز متوالی 
برگزار شد و تظاهرکنندگان شعار   هایی در برکناری عبدالفتاح سیسی 
سر دادند. به گزارش روزنامه عربی ۲۱، هشتگ » سیسی برو « در توئیتر 
و شبکه های اجتماعی بسیار استفاده شده است. تصاویر منتشر شده 
حکایت از تظاهرات در ش��برا الخیمه و دارالسالم در الفیوم داشت. در 
منطقه طفیح نیز تظاهرکنندگان شعار » وزارت کشور قلدرمآب است« 
را سردادند و درگیری    هایی بین آنها و نیروهای امنیتی رخ داد. شبکه 
رصد مصر نیز گزارش داد که درگیری    هایی میان س��اکنان و نیروهای 

امنیتی در سمالوط در استان المنیا به وقوع پیوست. 

ترامپ: دوباره استیضاحم کنند 
تا پیروزی ام تضمین شود

رئیس جمه�ور امری�کا در واکن�ش به ام�کان به جری�ان افتادن 
روند جدی�د اس�تیضاحش به دلی�ل اختالف�ات بر س�ر انتخاب 
قاضی جدی�د دی�وان عالی گفت ک�ه در ای�ن ص�ورت، وی قطعًا 
در انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری پی�ش رو پی�روز خواهد ش�د. 
از جمعه گذشته و در پی مرگ روث بیدر گینزبرگ، قاضی دیوان عالی 
امریکا، گمانه زنی   هایی درباره اینکه دونال��د ترامپ طی روزهای آتی 
برای وی جانش��ینی انتخاب کند، مطرح ش��د. این در حالی است که 
دموکرات  ها تأکید دارند که قاضی بعدی دیوان عالی ایاالت متحده باید 
پس از انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر )۱۳ آبان( تعیین شود. 

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، روز یک   شنبه گفت 
که به منظور جلوگیری از تأیید صالحیت نامزد موردنظر ترامپ برای 
تصدی این سمت، آغاز روند جدید اس��تیضاح را رد نمی کند. پلوسی 
گفت: »ما نیز گزینه های خود را داری��م که نمی خواهم در حال حاضر 
درباره آنها صحبتی کنم اما حقیقت این است که ما چالش بزرگی در 
کشورمان داریم.« ترامپ در مصاحبه ای با شبکه خبری فاکس نیوز به 
موضع گیری پلوسی واکنش نش��ان داد و گفت: »شنیده ام که اگر من 
شخصی را برای پست قاضی دیوان عالی معرفی کنم، آنها مرا استیضاح 
خواهند کرد. یعنی آنها می خواهند مرا به خاطر انجام کاری که از لحاظ 
قانونی باید انجام دهم، استیضاح کنند. اگر آنها چنین کاری انجام دهند، 

ما به طور قطع پیروز انتخابات خواهیم بود.«
وی افزود: »اگر دموکرات های مجلس نمایندگان امریکا برنامه استیضاح 
را پیش ببرند، شمار طرفداران من افزایش خواهد یافت. فکر می کنم که 
به طور قطع در کل انتخابات نوامبر پیروز خواهیم شد و در هر صورت 

مجلس نمایندگان را پس خواهیم گرفت.«
رئیس جمهور امریکا در شرایطی با قطعیت از پیروزی خود در انتخابات 
آتی سخن می گوید که بنابر نظرسنجی هیل- هریس ایکس، ۵۲ درصد 
از رأی دهندگان ثبت نامی طی بازه ۱۸ تا ۲۱ سپتامبر )۲۸ شهریور تا ۳۱ 
شهریور(، عملکرد ترامپ در سمت ریاست جمهوری را تأیید نکرده اند. 
ترامپ با ۵۴ درصد در بین مردان دارای نرخ محبوبیت باالتر نسبت به 
۴۱ درصد نرخ محبوبیت در بین زنان است.  همچنین نظرسنجی ای که 
خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس به صورت مشترک انجام داده اند 
هم حاکی از این است که جو بایدن، رقیب دموکرات ترامپ در دو ایالت 

مهم »ویسکانسین« و »پنسیلوانیا« از وی پیش است. 

در آستانه هفتاد و پنجمین نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل 

جهان به یکه تازی امریکا 
در شورای امنیت »نه« گفت 

در پ�ی سیاس�ت های یکجانبه گرایی و س�وء اس�تفاده امریکا از 
شورای امنیت سازمان ملل، مقامات دیگر کشور      ها خواهان اصالح 
این نهاد بین المللی شدند. در آس�تانه برگزاری هفتاد و پنجمین 
نشس�ت مجمع عمومی س�ازمان ملل، ژاپن از آمادگی خود برای 
عضویت دائم در ش�ورای امنیت خب�ر داد، آلمان نی�ز برای قبول 
مسئولیت در یک شورای امنیت گسترش یافته اعالم آمادگی کرد. 
درحالی که قرار است به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان، هفتاد 
و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حال و هوای دیگری برگزار 
شود، کش��ور      ها نیز خواهان تغییرات بنیادین در این سازمان بین المللی 
هستند. توشیمیتوس��و موتگی، وزیر خارجه ژاپن روز سه       شنبه از تمایل 
کشورش برای مشارکت در حاکمیت جهانی به عنوان یک عضو دائم شورای 
امنیت خبر داد. موتگی در بیانیه ای به مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد 
تأسیس       سازمان ملل، ضمن درخواست برای افزایش تعداد اعضای دائمی 
شورای امنیت، چنین اقدامی را در جهت تبدیل این شورا به نهادی مؤثر و 
نماینده که می تواند واقعیات جامعه جهانی را در قرن بیست ویکم منعکس 
کند، توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، این مقام ژاپنی با اعالم 
تمایل کش��ورش برای به عهده گرفتن نقش رهبری در مقابله با مس��ائل 
مهمی مانند همه گیری جهانی کرونا، گفت:» ژاپن کاماًل آماده است این 
مسئولیت       ها را به عنوان عضو دائم شورای امنیت انجام دهد و به تأمین صلح 
و ثبات جهان کمک کند.« وی در پیامی ویدئویی افزود:» کشورهای عضو 
س��ازمان ملل نمی توانند از وضع موجود راضی باشند و خواستار اقدامات 
جدی برای اصالح شورای امنیت برای دوران پساکرونا شد.« عالوه بر ژاپن، 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان خواستار اصالح شورای امنیت سازمان ملل 
با توجه به چالش های جهانی فعلی شد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
آنگال مرکل روز سه       شنبه در س��خنانی ویدئویی به مناسبت گرامیداشت 
هفتادوپنجمین سالگرد تأسیس       این س��ازمان تأکید کرد:» سازمان ملل 
 باید با توسعه یافتگی بیشتر بتواند خود را با چالش های جهانی قرن بیست و 
یکم تطبیق دهد.« مرکل تصریح کرد، منافع کشورهای عضو می تواند مانع 
کارکرد مناسب نظام سازمان ملل شود. صدراعظم آلمان خاطرنشان کرد: 
خوشی ما مشترک است و بنابراین رنج ما نیز مشترک است. ما یک جهان 
هستیم. صدراعظم آلمان ادامه داد کشورش آماده قبول مسئولیت از جمله 
» در یک شورای امنیت گسترش یافته « است. به گزارش شبکه راشاتودی، 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم در سخنانی در نشست مجازی 
هفتادوپنجمین سالگرد تأسیس       سازمان ملل با بیان اینکه دنیا از اختالف 
خس��ته و نیازمند همکاری چند جانبه اس��ت، تأکید کرد:» تالش      ها برای 
بازبینی تاریخ و کم اهمیت انگاشتن نقش مردمانی که کمکی تعیین کننده 
به پیروزی بر نازیسم کردند پوچ هستند« . وزیر امور خارجه روسیه تأکید 
کرد، اختالفات فزاینده همچنان که برخی کشور      ها منافع قانونی کشورهای 
دیگر را نادیده می گیرند هر س��ال کار را برای پاسخ به چالش های جهانی 
دشوارتر می سازد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز با تأکید بر 
ضرورت اصالح ساختار شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد:» ساختار 
شورایی که سرنوشت بیش از ۷میلیارد انسان به انصاف پنج کشور ر      ها شده 
است، نه تنها عادالنه نیست بلکه قابلیت پایداری نیز ندارد.«. درخواست 
قدرت های جهان برای تغییرات اساسی در س��اختارهای شورای امنیت، 
درحالی است که امریکا در سال های اخیر بدون تبعیت از قوانین این نهاد 
بین المللی، سیاست های یکجانبه ای را علیه کشورهای غیر همسو با خود در 

پیش گرفته که موجی از مخالفت های جهانی را در پی داشته است. 

نشانه های ناامیدی از دور دوم در اردوگاه ترامپ
پمپئو: ثبات منطقه یعني رویارویي با ایران

ظاهراً دولت ترامپ    گزارش  یک
نه تنها شکس�ت 
در فعال کردن مکانیسم ماشه و متقاعد کردن 
ش�ورای امنیت را پذیرفته، بلکه شواهدی هم 
تردی�د  اینک�ه  ب�ر  مبن�ی  دارد  وج�ود 
هم کابینه ای های ترامپ درب�اره پیروزی او در 
انتخابات نوامبر هم روز به روز بیشتر می شود. 
از یک طرف، نماینده ویژه امریکا در امور ایران 
می گوید که واشنگتن از کش�ورهای اروپایی 
درباره اعمال تحریم های تسلیحاتی علیه ایران 
ناامید شده و از طرف دیگر مایک پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا ابراز امیدواری کرده که اگر تیم 
بایدن هم روی کار بیاید، سیاست دولت ترامپ 
در قبال تهران را ادامه بدهد؛ موضعی که تلویحًا 
نشان دهنده امید کم به پیروزی ترامپ است. 

»س��رگئی ریابکوف« معاون وزی��ر امور خارجه 
روس��یه دیروز، هرچند با لحنی متفاوت، مجدداً 
تأکید کرد که تفس��یر امریکا از بازگش��ت شش 
قطعنامه تحریمی ش��ورای امنیت را نمی پذیرد. 
ریابک��وف گفته ک��ه تحریم های جدی��د ایاالت 
متحده امریکا علیه جمهوری اسالمی هیچ گونه 
تأثیرسیاس��ی یا اقتص��ادی بر همکاری مس��کو 
با ته��ران نخواهد داش��ت. ریابکوف با اش��اره به 
تحریم های جدیدی که واشنگتن دو    شنبه شب 

اعمال کرد، گفت: »مس��کو اقدامات الزم را برای 
محافظت از خ��ود در مقابل تأثی��رات احتمالی 
تحریم های امریکا به واس��طه هم��کاری با ایران 
انجام مي دهد. «در ی��ک موضع گیری جداگانه، 
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه هم  با گفتن 
اینکه » تحریم ه��ای جدید امریکا علی��ه ایران، 
غیرقانونی است« نش��ان داد که قصد دارد عماًل 
هم در مس��یری متفاوت حرکت کن��د. الوروف 
گفته اس��ت: » تمامی محدودیت های مربوط به 
فروش سالح به ایران، بر اساس قطعنامه شورای 
امنیت درباره برجام، در تاریخ ۱۸ اکتبر )۲۷ مهر 
ماه( متوقف خواهد ش��د.«  همچنین »والدیمیر 
دژاباروف « رئیس کمیته شورای روابط خارجی 
فدراس��یون روس��یه به اینترفکس گفته است: 
»بگذاری��د آنها تحری��م کنند، م��ن معتقدم که 
همکاری های نظامی ما با ایران ادامه خواهد یافت 
و امیدواریم که ای��ن تحریم     ها روی این همکاری 
تأثیر نگ��ذارد. « هرچند اروپایی��ان موضعی ابراز 
نکرده اند که نش��ان دهد قصدی ب��رای چالش با 
امریکا دارند، ولی »ندیم زهاوی« معاون پارلمانی 
وزیر کار، انرژی و استراتژی صنعتی انگلیس طی 
سخنرانی در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت: »انگلیس قویاً از برجام حمایت 
کرده و برای حفظ این توافق با توجه اهمیت آن 

برای امنیت و عدم اشاعه، عمل می کند.«
 ناامید از اروپا

هرچند نماینده انگلیس با گفتن اینکه از تهران 
می خواهیم که به پیروی از تعهداتش ذیل توافق 
هسته ای بازگردد، نشان داد که از نظر اروپاییان، 
برجام تبدیل به جاده یک طرفه اجرای تعهدات 
ایران شده، ولی موضع مخالف متحدان اروپایی 
امریکا با تفسیر واشنگتن از فعال شدن مکانیسم 
ماشه و بازگش��ت تحریم ها، باعث شده که دولت 
امریکا بی��ش از هر زمان دیگری احس��اس یأس 
و س��رخوردگی کند. مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا دی��روز یک بار دیگر در پیام��ی در توئیتر 
نوش��ت امیدوارم اروپایی     ها به این درک برسند 
که برای کاهش خطر در خاورمیانه باید تحریم     ها 
علیه ایران بازگردد. پمپئو در این پیام توئیتری، 
یک فیلم ویدئویی از سخنانش را منتشر کرد که 
طی آن گفته است کشورهای اروپایی به صورت 
خصوصی به امری��کا گفته اند ک��ه نمی خواهند 
تحریم تسلیحاتی ایران برداشته شود و آنها نگران 
فروش تس��لیحات به ایران هستند. وزیر خارجه 
امریکا افزود: »من امیدوارم که آنها به ما بپیوندند. 
آنها همچنان در توافق هس��ته ای احمقانه ای که 
پنج سال پیش به امضا رس��یده، حضور دارند.« 
 با وجود این اس��تغاثه های وزی��ر خارجه امریکا، 

»الیوت آبرامز« نماینده ویژه امریکا در امور ایران 
تأیید کرد که امید واشنگتن به کشورهای اروپایی 

درباره ایران ناامید شده است. 
 نقض سخنان پمپئو در موضع بولتون

امریکایی    ها قصد دارند، به رغم مخالفت متحدان 
اروپایی ش��ان، تحریم های ایران را خود یکجانبه 
اجرا کنند. نماینده ت��ازه کار امریکا در امور ایران 
به شبکه خبری العربیه گفته که اطمینان داریم 
بازگش��ت اعمال تحریم    ها اجرایی خواهد شد و 
درباره آن جدی هستیم. آبرامز گفته که ایرانیان 
امید کاذبی درباره عدم انتخاب مجدد ترامپ دارند 
و تأکید کرده که واش��نگتن برای هرگونه تهدید 
ایران آماده است.  او افزود:»حداکثر میزان فشار    ها 
را تا زمانی که ایران رفتارش را تغییر دهد حفظ 
خواهیم کرد و اگر ایران بخواهد تحریم    ها علیه این 
کشور برداشته شود باید همانند یک کشور طبیعی 
رفتار کند.«  وزیر خارجه امریکا هم در گفت وگو با 
فاکس نیوز همین اظهارات را بازتولید کرد و گفت 
که ثبات منطقه در مقابله با ایران حاصل می شود. 
پمپئو مدعی شد: »باید مانع از آن شویم که ایران 
به حزب اهلل لبنان سالح منتقل کند و انتقال سالح 
به حزب اهلل باعث بی ثباتی لبنان شده است.« با 
این حال، از صحبت های پمپئو مشخص است که 
نه تنها به همکاری بین المللی برای اعمال تحریم 
بر ایران، بلکه حتی از انتخ��اب دوباره ترامپ هم 
مطمئن نیست. پمپئو در مصاحبه با خبرگزاری 
»مدیا الین« که وزارت خارجه امریکا آن را منتشر 
کرد، گفته امیدوار است واشنگتن سیاست کنونی 
خود را در قبال ایران بدون در نظر گرفتن نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ادامه دهد. 
پمپئو مدعی شد:» حمایت گسترده از سوی هر دو 
حزب از اقدامات ترامپ وجود دارد. در واقع، شاید 
حدوداً پنج یا شش هفته از زمانی که من نامه ای از 
سوی صد    ها عضو کنگره از همه بخش های طیف 
سیاسی امریکا دریافت کردم، می گذرد؛ همه آنها 
خواستار این هس��تند که امریکا به شکلی عمل 
کند که به ایران اجازه ندهد توانایی خرید و فروش 
سالح داشته باش��د. ما این کار را انجام داده ایم و 
بنابراین فکر می کنم حمایت گس��ترده از سوی 
هر دو حزب وج��ود دارد.« این حرف های پمپئو، 
حداقل از هم تیم س��ابق او تأیید نش��ده، جایی 
که »جان بولتون« مشاور امنیت ملی سابق کاخ 
سفید در دولت کنونی امریکا از رئیس جمهور این 
کشور بابت کلید زدن مکانیسم ماشه و »شکست « 
خوردن در بازگرداندن تحریم های سازمان ملل 
انتقاد کرد. او در این باره نوشت: »تالش شکست 
خورده دولت ترامپ برای » بازگرداندن تحریم ها«، 
به طرزی طعنه آمیز و تأسف آور تالش های ایاالت 
متحده برای از بین بردن برنامه هسته ای نظامی 

ایران را تضعیف خواهد کرد.«

رئیس تش�کیالت خودگردان فلس�طین در 
تم�اس تلفنی ب�ا رئیس جمهور ترکی�ه، او را 
در جری�ان آخرین تح�والت سیاس�ی قرار 
داد و خواس�تار نظ�ارت ترکیه ب�ر انتخابات 
فلسطین ش�د. یک منبع فلسطینی گزارش 
داد که هیئت�ی از جنب�ش فلس�طینی فتح 
ب�ا هیئت�ی از جنب�ش مقاوم�ت اس�المی 
فلس�طین )حم�اس( ب�رای پای�ان دادن به 
اختالف�ات در ترکیه دی�دار خواهن�د کرد. 
در آس��تانه آغاز مذاک��رات هیئت های جنبش 
مقاومت اسالمی فلس��طین )حماس(  و جنبش 
فلس��طینی فت��ح در ترکیه »محم��ود عباس « 
رئیس تش��کیالت خودگ��ردان و »رجب طیب 
اردوغان « رئیس جمهور ترکیه دو    ش��نبه ش��ب 
تلفنی ب��ا یکدیگ��ر رایزنی کردن��د و عباس در 
این دیدار خواس��تار نظارت آن��کارا بر انتخابات 

فلسطین شد. 
بر اس��اس گزارش خبرگزاری »صف��ا«، رئیس 
تش��کیالت خودگردان در ادامه، اردوغان را در 
جریان مذاکرات کنونی میان دو جنبش فتح و 
حماس و گروه های فلسطینی و نتیجه نشست 

بیروت قرار داد. 
در نشست اخیر دبیران کل گروه های فلسطینی 
در بیروت، بر وحدت موضع با هدف تحقق آشتی 

و برگزاری انتخابات تأکید کردند. 
عباس از اردوغان خواست که در چارچوب حضور 
ناظران بین الملل��ی، ناظران��ی از ترکیه را برای 

نظارت بر انتخابات فلسطین بفرستد. 
رئیس تشکیالت خودگردان در ادامه اردوغان را 
در جریان آخرین تحوالت سیاسی و فشارهای 
امریکا بر تعدادی از کشور    ها و ضرورت مقابله با 

این فشار    ها و تعهد به صلح عربی قرار داد. 
وی در پای��ان از مواض��ع ترکی��ه در حمایت از 
آرمان فلسطین و تماس های اردوغان با رؤسای 
صربس��تان و کوزوو ب��ه منظور عدم گش��ایش 

سفارتخانه  یا دفتر در قدس قدردانی کرد. 
در همی��ن حال ترکیه از روز دو    ش��نبه ش��اهد 
نشس��ت هیئتی از فتح با رئیس دفتر سیاس��ی 
حماس و معاونش است که هدف نهایی آن پایان 
دودس��تگی و اجرای نتایج و توافق های حاصل 
شده در نشس��ت اخیر گروه های فلسطینی در 

بیروت و رام اهلل اعالم شده است. این اقدام پس 
از آن است که امارات متحده عربی رسماً اعالم 
کرد ک��ه روابط خ��ود را با رژیم صهیونیس��تی 
عادی  سازی کرده است. در همین راستا،  دبیران 
کل گروه های فلسطینی به تاریخ ۱۳شهریورماه 
در نشستی که به صورت ویدئوکنفرانس از رام اهلل 
و بیروت برگزار ش��د، بر توسعه مقاومت مردمی 

فراگیر در برابر صهیونیست     ها تأکید کردند. 
»خلی��ل الحیه« عض��و دفتر سیاس��ی جنبش 
حماس دو    شنبه با اشاره به نشست این جنبش و 
فتح در استانبول ترکیه از تمایل حماس به تحقق 
وحدت ملی و حصول یک راهب��رد ملی فراگیر 
برای مقابله با چالش های کنونی علیه مس��ئله 

فلسطین سخن گفت. 
در همین زمینه روزنامه »العربی الجدید « به نقل 
از منابع فلسطینی نوشت در این نشست درباره 
سرنوشت انتخابات ریاست تشکیالت خودگردان 
و شورای قانونگذاری فلسطین رایزنی می شود و 
اگر دو طرف به توافق برس��ند، فرمان ریاس��تی 
درباره تاریخ انتخابات صادر می  ش��ود. محمود 
عب��اس تمایل دارد ص��دور این دس��تور قبل از 
سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل در 

جمعه آینده )۲۵ سپتامبر( صورت بگیرد. 
در ادامه این گزارش تأکید ش��ده، در نشس��ت 

مذکور درب��اره تاریخ اج��رای انتخابات در کرانه 
باختری و نوار غ��زه و تش��کیل کمیته     هایی که 
در نشس��ت بیروت درباره آن تصمیم گیری شد، 
تبادل نظر  می ش��ود؛ مهم  ترین ای��ن کمیته ها، 
کمیته اصالح س��ازمان آزادیبخش فلس��طین 
)ساف ( و کمیته ای درباره مقاومت مردمی است. 
در ادامه این گزارش ب��ه نقل از منابع آگاه آمده، 
دو طرف از اش��تباهات گذش��ته درس خواهند 
گرفت و وارد بحث درباره پرونده     هایی که عامل 
اختالف بود، نخواهند شد. این پرونده     ها شبیه به 
مین هایی هستند که در مذاکرات پیشین منفجر 
می  شد و دو طرف را به نقشه صفر بازمی گرداند. 

 ادامه روند عادی سازی
در ادامه روند عادی س��ازی، یوعاز هندل، وزیر 
ارتباطات رژی��م صهیونیس��تي و  کمال احمد 
محمد، همتای بحرینی وی روز دو    شنبه در مورد 
ایجاد خطوط ارتباطی مس��تقیم بین دو طرف 

گفت وگو کردند. 
رادیو اس��رائیل اعالم ک��رد که هن��دل در این 
تماس با محمد درباره راه های پیشبرد و تقویت 
ارتباطات میان تل آوی��و و منامه گفت وگو کرده 
اس��ت و دو وزیر همچنین مسئله ایجاد خطوط 
ارتباط��ی مس��تقیم و توس��عه تکنولوژی های 
پیشرفته و ارتباطات ماهواره ای را مورد بررسی 

قرار دادند. 
پیش از این نیز بنی گانتس، وزیر جنگ اسرائیل 
با عبداهلل النعیمی، وزیر دفاع بحرین گفت وگوی 

تلفنی کرده بود. 
در همین حال یک خبرگزاری انگلیسی به نقل 
از منابع مطلع ادعا کرد ک��ه تفاهمنامه فروش 
جنگنده های پیشرفته امریکایی به امارات عربی 
متحده احتماالً در ماه دسامبر امضا خواهد شد. 
منابع مطل��ع می گویند امریکا و ام��ارات عربی 
متحده انتظار دارند در ماه دس��امبر به توافقی 

درباره فروش جنگنده های »اف-۳۵« برسند. 
خبرگزاری رویترز  به نقل از این منابع نوش��ت: 
»امریکا و ام��ارات امیدوارند تفاهمنامه  اولیه ای 
را ب��رای ف��روش جنگنده ه��ای اف-۳۵ به این 
کشور ]حاش��یه[ خلیج ]فارس[ در ماه دسامبر 

امضا کنند.«
بر این اس��اس، مناب��ع نزدیک ب��ه مذاکرات در 
این موضوع ب��ه »رویترز« گفتن��د که هدف دو 
طرف این اس��ت که تفاهمنامه فروش اف-۳۵ 
به ابوظبی، در تاریخ دوم دس��امبر که »روز ملی 

امارات عربی متحده « است، امضا شود. 
به نوش��ته »رویت��رز«، یک��ی از گزینه     هایی که 
واش��نگتن در حال بررسی آن اس��ت، افزایش 
احتمال ردیابی جنگنده ه��ای اف-۳۵ اماراتی 
توسط رادارهای اسرائیلی باشد اما هنوز مشخص 
نیس��ت که ش��رکت الکهید مارتین قرار است 
این کار را با کاس��تن از می��زان رادارگریز بودن 
جنگنده     هایی که به ابوظبی می فروش��د انجام 
دهد یا امریکا رادارهای پیشرفته تری به تل آویو 
ارائه می کند.  از س��وی دیگر، منابع رس��انه ای 
س��ودان از برگزاری نشس��ت ائتالف نیروهای 
موسوم به آزادی و تغییر ائتالف حاکم این کشور 
طی روز سه     شنبه برای بررسی عادی سازی روابط 

با رژیم صهیونیستی خبر دادند. 
به گزارش ایس��نا، سایت » س��ودان تریبون « به 
نقل از احمد حضره، عضو شورای مرکزی سودان 
اعالم کرد که ائتالف حاکم )آزادی و تغییر( امروز 
موضوع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
و نتایج س��فر هیئت این کش��ور به ریاست عبد 
الفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان 

به امارات را بررسی می کند. 

آنکارا به مقاومت نزدیک مي شود

مذاکرات اتحاد فلسطینیان در تر کیه

وعده امریکا به عناصر کرد در سوریه
عملیات »چشمه صلح « 

در مناطق کردنشین سوریه تکرار نخواهد شد
فرستاده ویژه امریکا در جریان سفر به سوریه و دیدار با شبه نظامیان 
کرد در ش�مال این کش�ور، به آنها وع�ده داد که هرگ�ز عملیات 
ترکیه با عنوان چش�مه صل�ح در این نواحی تکرار نخواهد ش�د. 
س��وریه تأکید دارد که حضور عناصر کرد وابس��ته به امریکا در خاک 
سوریه غیرقانونی است و دمشق به این حضور اشغالگرانه پایان خواهد 
داد. با این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که علناً اعالم کرده 
کشورش به منظور بهره برداری از نفت سوریه در آنجا حضور دارد، به 
تازگی گفت که واشنگتن می کوشد وضعیت کرد      ها را در سوریه بهبود 
بخشد و نهایت تالش خود را برای حفظ درآمد      ها و سازه های نفتی تحت 

کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه  به کار خواهد بست. 
در راس��تای پیش��برد اهداف امریکایی      ها در س��وریه، جیمز جفری 
یک      شنبه گذشته به صورت غیرقانونی وارد این کشور شد و بنابر اعالم 
پایگاه خبری »خبر ۲۴«، با احزاب اتحادیه میهنی کرد و شورای ملی 
کرد      ها دیدار ک��رد. صالح کدو، دبیر حزب دموکراتیک کردس��تان در 
س��وریه با اعالم اینکه گفت وگوی طرف های کرد برای امریکا اهمیت 
دارد و از آن حمایت می کند، خاطرنشان کرد که طرفین کرد، در جریان 
این گفت وگو موضع مشترکی داشتند و این باعث شد که فضای مثبتی 
برای تسریع این گفت وگو و دس��تیابی به یک توافق زودهنگام ایجاد 
شود.  بنابر اعالم صالح کدو، بخش قابل توجهی از این دیدار مربوط به 
تجاوزهای ترکیه و گروه های تروریستی وابسته به این کشور در مناطق 
»عفرین«، »تل ابیض « و »رأس العین« بود. جفری به کرد      ها وعده داد 
که عملیات نظامی ترکیه موسوم به »چشمه صلح « به هیچ عنوان در 

مناطق کردنشین واقع در شمال و شرق سوریه تکرار نخواهد شد. 
وزارت امور خارجه امریکا هم با صدور بیانیه ای درباره سفر اخیر جفری 
به سوریه اعالم کرد که وی روز ۲۳ سپتامبر )۲ مهر( در برلین، پایتخت 
آلمان با مقامات این کشور درباره اوضاع سوریه گفت وگو خواهد کرد. 

ترامپ چین هراسی کرد 
و نطق ایران ستیزی سر داد

رئیس جمهور امریکا سخنرانی خود در س�ازمان ملل را به صحنه 
چین س�تیزی و رویارویی با ای�ران تبدیل کرد. دونال�د ترامپ در 
سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که واشنگتن 
از توافق وحشتناک برجام خارج شده و تحریم های فلج کننده ای 
علیه ای�ران وضع ک�رد. او همچنین گفت که س�ازمان ملل متحد 
باید چین را به خاطر انتش�ار وی�روس کرونا پاس�خگو نگه دارد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در سخنرانی مجازی خود در مجمع 
عمومی س��ازمان ملل گفت که س��ازمان ملل باید روی مشکالت واقعی 
جهان تمرکز کند. وی در بخش دیگری از س��خنانش گفت: »ما از توافق 
وحشتناک برجام خارج شدیم و تحریم های فلج کننده ای علیه اصلی    ترین 
دولت حامی تروریسم وضع کردیم. « او در بخشی از اظهارات خود، بار دیگر 
ترور سردار شهید قاسم سلیمانی را از افتخارات دولت خود برشمرد و مدعی 
شد »از توافق هسته ای بسیار بد ایران « خارج شده و تحریم های فلج کننده 
را بر آنچه که او »دولت ش��ماره یک حامی تروریسم«خواند، اعمال کرده  
است.  رئیس جمهور امریکا همچنین در سخنرانی خود به چین حمله کرد 
و گفت که دولت چین و س��ازمان جهانی بهداشت که عماًل توسط چین 
کنترل می شود، مقررات منع پرواز از چین به امریکا را محکوم کردند. آنها 
به غلط ادعا کردند هیچ شواهدی برای انتقال این ویروس از انسان به انسان 
وجود ندارد. ترامپ تأکید کرد: س��ازمان ملل متحد باید چین را پاسخگو 
سازد. عالوه بر آن، چین میلیون    ها تن زباله پالستیکی را در اقیانوس ر   ها 
کرد و گس��تره بزرگی از زندگی دریایی را از بین برد. وی ادامه داد: میزان 
آالیندگی که از چین صادر می شود، فزاینده است در حالی که من از پیمان 
یک طرفه اقلیمی پاریس خارج شدم، میزان تولید دی اکسید کربن امریکا 
کاهش یافت. آنهایی که به کارنامه زیست محیطی امریکا حمله می کنند، 
می خواهند به امریکا حمله کنند و من آن را تحمل نخواهم کرد. ترامپ با 
اشاره به اینکه ۲/۴ میلیارد دالر در حیطه نظامی هزینه کرده است، افزود: 
در برابر سوء استفاده تجاری چین ایستادیم. ناتو را احیا کردیم و کشور   ها 

سهم خود را برای آن می پردازند. 


