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ترامپ و توهم توراتی برای فرار از عراق
از زمانی که مصطفی کاظمی با گروه های عراقی و حمایت و کارس��ازی 
برخی در ایران و از طریق پنجره  پشتی، به قدرت رسید، همواره امریکا این 
نگرانی را داشت که وی کاریزما و اقتدار الزم برای تحقق اراده ای بزرگ تر 
از اراده اخراج امریکا را ندارد و با اینکه فعالیت های پنهان سفارت امریکا و 
انگلیس برای حمایت سازی از وی در بین گروه های شیعه پرثمر بود ولی 
رفتار زیراکسی در پیگیری و حل مس��ائل اصلی عراق، کاظمی و قدرت 
پنهان مقاومت عراقی در دو ماه گذش��ته، فضا را ب��رای کاظمی و امریکا 
آنچنان دشوار نمود که امریکایی   ها وعده خروج نیروهای شان را سریع تر 
کرده و با ثبت افزایش عملیات های روزانه و هوش��مند مقاومت در عراق 

مواجه شدند. 
این تنگنای امنیتی در حالی که ترامپ در روزهای پایانی ریاستش، در حال 
شمارش معکوس است و نتوانسته توافقات خود با کاظمی را عملیاتی کند 
و تنها از طریق گروگان گرفتن اقتصاد عراق، در آرزوی گشایش و تسلیم 
عراقی هاست، شرایط را  آنچنان دشوار کرده که س��فیر امریکا در عراق، 
پیامی را از طریق برهم صالح به مصطفی کاظمی داده و او نیز در نشست با 
گروه های شیعه به عنوان خط و نشان و تهدید امریکایی مطرح کرده است. 
این پیام اوالً به کاظمی داده نشده و امریکایی ها، برهم صالح را همسوتر از 
کاظمی ارزیابی می کنند و ظاهراً برای مراحل سیاسی آینده عراق به او دل 
بسته  اند. محتوای پیام این است که اگر حمالت به سفارت و کاروان  های 
نظامی و لجس��تیکی و پایگاه های امریکایی ادامه یابد، سفارت امریکا را 
تعطیل و حمالت علیه کتائب حزب اهلل و عصائب اهل الحق و حشدالشعبی 

را آغاز و روزگار حکومت عراق را سیاه خواهد کرد! 
در جلسه کاظمی و گروه های شیعه، مالکی و حسن عامری حضور نیافتند 
و بیانیه های حشدالشعبی نیز که خود را از حمالت مبرا می کند صادر شده 
و از کاظمی خواسته اند مس��تندات امریکایی را درخواست نماید. امریکا 
به خوبی می داند که جریان مقاومت، سازمانی گسترده تر از حشدالشعبی 
و به موازات آن است ولی چون نمی توانند مس��تقیماً به آن دست یابند، 
هدف اصلی را در حذف و مهار حشدالش��عبی قرار داده و سعی می کنند 
کاظمی و بقیه  جریان های سیاسی را علیه آنان تحریک نمایند. طبیعی 
است که پیچیدگی بازی های سیاسی موجب می شود فشار امریکایی برای 
ارعاب حکومت یا احزاب شیعه، راه به جایی نبرد و موضوع اخراج نظامیان 
تروریست امریکایی، امری زودهنگام تر به جلو خواهد رفت و برنامه ریزی 
امریکایی برای ماندن اشغالگرانه تحقق نمی یابد. به همین دلیل ترامپ و 
امریکا که خود را مجبور به فرار از عراق دیده اند، برای جبران دست های 
خالی در تبلیغات انتخاباتی امریکا، مابه ازای اخراج از عراق را عادی سازی 
روابط عراق و رژیم صهیونیستی مطرح کرده اند که نشان می دهد، مقامات 
غربی با همه امکانات و ابزارهای اجرایی و دسته  های مرعوب شده در عراق، 
چقدر خام و ناتوان هستند. مطرح کردن رسانه ای عادی سازی در روابط با 
صهیونیست   ها شاید در امریکا خریدار داشته باشد، ولی در عراق شعله های 
مقاومت را همه گیرتر خواهد کرد و حاصل آن خسارت و هزینه های اضافی 
است که شتاب اخراج نظامیان امریکایی را به دنبال خواهد داشت. توهم 
توراتی ترامپ، نه در انتخابات ترامپ و نه برای نتانیاهو حاصلی دارد، بلکه 
بر چالش   ها و هزینه های عملی و میدانی صهیونیسم محوری در اقتصاد 
منطقه، خواهد افزود و ناچار هستند با عروسک های حکومتی که از مدت   ها 

قبل در خدمت صهیونیسم بوده اند، دلخوش باشند. 
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  آمادگی ژاپن برای مذاکره با کره شمالی 
نخس��ت وزیر ژاپن روز جمعه در یک پیام ویدئویی برای هفتاد و پنجمین 
جلسه مجازی مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرد که آمادگی دارد بدون 
هرگونه پیش شرطی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دیدار و گفت وگو 
کند  .بنابر گزارش اسپوتنیک، یو ش��ی هیده سوگا تصریح کرد: »به عنوان 
نخس��ت وزیر ژاپن، آماده مالقات با رئیس کیم جون��گ اون بدون هرگونه 
شرطی هستم. برقراری روابط سازنده بین ژاپن و کره شمالی نه تنها به نفع 
هر دو کشور است بلکه نقش بس��یار مهمی در صلح و ثبات منطقه نیز ایفا 

می کند.«

  انصراف ش�هردار نیویورک از حضور در نشس�تی ب�ه میزبانی 
سعودی    ها 

شهردار ش��هر نیویورک در اعتراض به موارد نقض حقوق بشر در عربستان 
س��عودی از جمله قتل روزنامه نگار منتقد س��عودی، از شرکت در نشست 

مجازی شهرداران گروه 20 به میزبانی عربستان  سعودی انصراف داد. 
بیل دو بلیسیو روز پنج  ش��نبه در بیانیه ای انصراف خود را از شرکت در این 
نشست که قرار است آخر ماه جاری و در آستانه قتل جمال خاشقجی برگزار 
شود، اعالم کرد. یک گروه حقوق بشری از شهرداران شهرهای بزرگ جهان 

خواسته در این نشست شرکت نکنند. 

  مسکو: امریکا تحریم کند، تالفی خواهیم کرد
معاون اول کمیته امور خارجه شورای فدراسیون روسیه گفت که در صورت 
تصویب تحریم این کشور در سنای امریکا، سناتور   هایی که به آن رأی دهند 
مورد تحریم قرار خواهند گرفت  .بنابر گزارش نیوزویک، والدیمیر جباروف 
با اعالم اینکه تحریم های جدید احتمالی امریکا علیه مس��کو بدون پاسخ 
نخواهند ماند، گفت: »شخصاً چنین پیشنهادی را به همکارانم خواهم داد. 
ضروری است که تحریم های فرد به فرد مش��ابهی را علیه سناتور   هایی که 
این قانون را ]در امریکا[ پیش��نهاد کرده اند و کسانی که به آن رأی بدهند، 

اعمال کنیم.«

  هشدار نبنزیا درباره تقسیم جهان بین امریکا و چین
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با اشاره به امکان جهانی دو قطبی که در 
آن امریکا و چین تسلط داشته باشند گفت که روسیه مشتاق دیدن چنین 
اتفاقی نیست  .واسیلی نبنزیا گفت: »یک ش��کاف جهانی ممکن است در 
روابط بین الملل در نتیجه رویارویی در جریان امور امریکا و چین بروز پیدا 
کند. « وی افزود: »در درجه اول ما با هیچ طرفی علیه طرف دیگری هم پیمان 
نمی شویم. ما با چین علیه امریکا هم پیمان نمی شویم و نمی خواهیم با امریکا 
علیه چین هم پیمان شویم. ما می خواهیم جهان متفاوت باشد اما در حال 

حاضر وضعیت در مسیری که ما می خواهیم، حرکت نمی کند.«

  کشته شدن ۳ معترض در مصر
تعدادی از اس��تان های مصر جمعه شاهد اعتراضات گس��ترده علیه نظام 
عبدالفتاح سیسی بودند که در جریان این تظاهرات سه معترض در استان 
الجیزه کش��ته و تعدادی نیز بازداشت ش��دند  .به گزارش القدس العربی، 
روس��تاهای العطف، ام دینار و ش��هر۶  اکتبر در اس��تان الجی��زه، منطقه 
شبرا الخیمه در اس��تان القلیوبیه، روس��تا   هایی در اس��تان های المنیا در 
مرکز مصر، دمیاط، قاهره و ش��مال مصر و دیگر اس��تان    ها جمعه ش��اهد 
اعتراضات گسترده ای علیه نظام عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر بود. 
تظاهرکنندگان شعار » برو سیسی « و » سیسی دشمن خداست « سردادند. 

  کرافت: جهان باید امریکا را تشویق کند
نماینده امریکا در سازمان ملل، این سازمان را متهم کرد به اینکه در پایبندی 
به مأموریتش برای تبدیل جهان به مکانی امن تر، دموکراتیک تر و موفق تر 
شکست خورده است  .کلی کرافت در مصاحبه با سی بی اس نیوز، در انتقاد 
از سازمان ملل و شورای امنیت گفت که سازمان ملل باید به جای انتقاد از 
کشورش آن را به خاطر کار   ها و سیاست هایش از جمله علیه ایران و تأمین 
بزرگ ترین بخش از بودجه س��ازمان ملل و اختصاص 20 میلیارد دالر به 

مبارزه با ویروس کووید ۱۹ در جهان  تشویق کند.

هشدار درباره جنگ داخلی  در امریکا 
پس از انتخابات

ترامپ: بایدن جز با تقلب پیروز نمی شود
ترامپ به تنهای�ی در حال بازی کردن چند نقش متعارض اس�ت 
و درحالی ک�ه مخالفان امیدوارن�د این تعارض�ات نقطه ضعف او 
باش�د، کاهش فاصل�ه او با رقی�ب در جدید    ترین نظرس�نجی   ها 
نش�ان از این دارد که این قمارباز حرفه ای اتفاقًا عامدانه دس�ت 
کم با توجه به اینکه پایگاه اجتماعی اش دقیقًا حاوی و برس�اخته 
چنین تعارضاتی است، این نقش   ها را ایفا می کند تا این پایگاه را 
ارضا کرده باش�د. تأکید بر تقلب رقیب و ارائه شخصیتی از خود 
که در برابر این تقل�ب ادعایی حتی برنامه ع�دم خروج از قدرت 
را در س�ر دارد و از طرف دیگ�ر این ادعا ک�ه صحبت هایش برای 
تمدید دوره های ماندن در قدرت شوخی بوده است، نقشی است 
برای ملزم نش�ان دادن خود به قوانین و سنت های رایج سیاسی. 
این بازی های متناقض نمای ترامپ حتی ط�رف مقابل را هم گیج 
کرده اس�ت؛ از س�ویی خود رقیب اصلی اظهارات ترامپ درباره 
ع�دم تحویل ق�درت را نش�ان » حواس پرتی « او جل�وه می دهد 
و از طرف دیگ�ر طی�ف نگران ت�ر دموکرات  ها حت�ی صحبت از 
جنگ داخلی در این دو قطبی تش�دید ش�ده تاریخی می کنند.
نظرسنجی    هایی که رویترز/ایپسوس در ایالت های اصلی محل رقابت 
بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا موسوم به ایالت  های 
میدان مبارزه انجام داده اند، نشان می دهند که جو بایدن دموکرات تنها 
در سه ایالت از این ایالت   ها برتری اندکی بر دونالد ترامپ دارد و در سه 
ایالت دیگر نیز رقابت تقریباً برابری بین آنها وجود دارد و این حاکی از 
آن است که رقابت ریاست جمهوری در امریکا خیلی نزدیک تر از آن 

چیزی است که نظرسنجی های پیشین روایت می کردند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، نظرسنجی های اینترنتی ایالتی که 
اوایل سپتامبر انجام و در روزهای اخیر منتشر شدند، نشان دادند که 
جو بایدن و دونالد ترامپ در فلوریدا و کارولینای شمالی آرای برابری 
در میان رأی دهندگان احتمالی دارند. همچنین بایدن در آریزونا تنها 
با یک درصد رأی بیشتر جلوتر است اما در پنسیلوانیا به میزان 3درصد 

و در ویسکانسین و میشیگان به میزان 5درصد برتری دارد. 
در همه این ایاالت که برای تعیین برنده انتخابات ریاس��ت جمهوری 
سوم نوامبر نقشی مهم دارند اختالف آرا بین دو کاندیدا نزدیک یا کاماًل 
در چارچوب حاشیه خطای نظرسنجی بوده است و معنای آن این است 

که هیچ کاندیدایی برتری روشنی ندارد. 
نظرسنجی رویترز/ایپسوس در سطح سراسری که دو   شنبه و سه    شنبه 
گذشته انجام شده بود حاکی از برتری 8 درصدی بایدن بر ترامپ در 

میان تمام رأی دهندگان احتمالی بود. 
نظرسنجی    ها نش��ان داده اند که جایگاه بایدن در یکی از بزرگ ترین 
بلوک های رأی دهندگان در امریکا یعنی سفیدپوستان بدون مدرک 
کالج، در حال تضعیف ش��دن و تس��لط ترامپ در آن در حال تقویت 

شدن است. 
   حواس پرتی یا جنگ داخلی

رئیس جمهور امریکا بامداد     ش��نبه در یک تجمع انتخاباتی گفت: »ما 
برنده می شویم. نمی بازیم مگر اینکه تقلب کنند. نگاه من اینطور است. 
نمی توانیم اجازه بدهیم تقلب کنند. کشورمان در خطر است، چون این 

آدم    ها کشورمان را نابود می کنند.«
ترامپ با لحنی تهدید آمیز اضافه ک��رد: »نمی توانیم اجازه بدهیم این 
کار را انجام بدهند. خودش��ان خبر دارند، رس��انه    ها خب��ر دارند ولی 
نمی خواهند آن را پوش��ش بدهند. دقیقاً می دانند چه خبر است، من 
هم می دانم ولی دموکرات  ها بهتر از همه ما می فهمند چه خبر است. 
بنابراین نباید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد و شما هم اگر چیزی دیدید 

گزارش کنید.«
رئیس جمه��ور امریکا تصریح ک��رد: »همه مان، اوض��اع را تحت نظر 
داریم. پلیس اوضاع را تحت نظر دارد ولی نظارت خیلی سخت است. 
همان طور که می دانید صحبت از میلیون    ها رأی است. نظارت سخت 
است. تنها راهی که ما ممکن اس��ت ببازیم همین است: تخلف؛ و این 

تخلف باید در مقیاسی بزرگ انجام شود، بنابراین مراقب باشید.«
 ترامپ مدعی شد: »ما خواستار انتقال قدرت به صورتی بسیار دوستانه 
هستیم ولی نمی خواهیم علیه ما تقلب شود و ]نمی خواهیم[ در حالی 
که می دانیم در هزاران هزار رأیی که سرنوشت متفاوتی را رقم می زدند 
تقلب صورت گرفته احمق بازی دربیاوریم و بگوییم، اوه، بیایید قدرت 

را انتقال دهیم.«
ترامپ روز پنج  شنبه هم در پاسخ به سؤالی درباره تحویل مسالمت آمیز 
قدرت به رقیبش در صورت باخت در انتخابات گفته بود: »باید ببینیم 
چه پیش می آید...  صندوق های رأی فاجعه و خارج از کنترل هستند! 
صادقانه بگویم، انتقالی در کار نخواهد بود بلکه تداوم ]ریاست جمهوری 

من را[ خواهیم داشت.«
رئیس جمهور امریکا همچنین جمعه در یک گردهمایی در ویرجینیا 
گفت، ش��اید امریکایی    ها تا چند ماه ندانند پیروز انتخابات ریاس��ت 
جمهوری نوامبر چه کسی است و علت آن مناقشه بر سر آرای پستی 
است. او به روشی انتقاد دارد که شاید امس��ال مورد استفاده بیش از 

نیمی از رأی دهندگان امریکایی باشد. 
ترامپ همچنین همان جمعه در میان حامیانش در آتالنتا با اش��اره 
به س��خنانش درباره تمدید دوره های ریاس��ت جمهوری گفت: شما 
نمی توانید ش��وخی کنید. رس��انه    ها همیش��ه پیش از آغاز خندیدن 
مردم، فیلم را قطع می کنند و بع��د دیگران فکر می کنند که ما جدی 

می گوییم. 
دونالد ترامپ گفت: بعد آنها می گویند » او دیکتاتور است و نمی خواهد 
قدرت را تحویل ده��د، او نمی خواهد قدرت را تحت هیچ ش��رایطی 
تحویل دهد. او می خواهد حداقل دو دوره دیگر در قدرت بماند.«  بعد 
آنها فکر می کنند که ما جدی می گوییم و می خواهیم ۱2 سال دیگر 
در قدرت بمانیم  .بعد از پایان س��خنان ترامپ هواداران او شعار » ۱2 

سال دیگر « سر دادند که با خنده رئیس جمهور امریکا همراه شد. 
 در چنین ش��رایطی س��تون نویس روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به 
اظهارات رئیس جمهور امریکا درباره احتم��ال تحویل ندادن منصب 
خود در صورت شکست در انتخابات هشدار داد احتمال کشیده شدن 

این کشور به جنگ داخلی وجود دارد. 
»توماس فریدمن« در مصاحبه با شبکه سی ان ان گفت: »می دانید که 
من کارم را به عنوان خبرنگار در لبنان و با پوشش اخبار دومین جنگ 
داخلی در تاریخ لبنان شروع کردم اما به شدت وحشت دارم که خودم 
را در موقعیتی بیابم که کارم به عنوان خبرنگار را با پوشش خبرهای 

جنگ دوم داخلی بالقوه امریکا در تاریخش به پایان برسانم.«
فریدمن افزود: »اگر شما هم اکنون نگران اوضاع نیستید و از اینکه چه 
اتفاقی ممکن است بیفتد وحشت زده نیستید، باید بگویم که این طور 
نیست که ما » شاید « یک انتخابات مناقشه برانگیز داشته باشیم بلکه 
 اوضاع این اس��ت که ما » تقریباً به طور قطع و یقی��ن « یک انتخابات 

مناقشه برانگیز خواهیم داشت مگر اینکه ترامپ برنده شود.«
در همی��ن ح��ال ج��و بای��دن، نام��زد دموکرات  ه��ا در انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری امریکا با رد کردن نگرانی    ها از اینکه ممکن اس��ت 
ترامپ در برابر گذار صلح  آمیز قدرت مقاومت کند، پیش بینی کرد که 
ترامپ در صورت شکس��ت در انتخابات نوامبر، از قدرت کناره گیری 
خواهد کرد  .به گزارش رویترز، بای��دن افزود: تالش های ترامپ برای 
ایجاد تردید در این روند دموکراتیک از طریق مطرح کردن نگرانی    هایی 
نس��بت به تقلب در انتخابات به ویژه در رأی گیری های پستی بیانگر 

» حواس پرتی معمول ترامپ « است. 

نخس�ت وزیر مکلف لبن�ان دی�روز از مأموریت 
خود برای تشکیل کابینه استعفا کرد تا سومین 
نخست وزیری باشد که در یک سال اخیر مجبور 
به استعفا می شود. اس�تعفای مصطفی ادیب در 
حالی که لبن�ان بع�د از انفجار ه�ای فاجعه بار 4 
آگوس�ت در بیروت با بحران روبه رو اس�ت، این 
کشور را وارد دوره ای دیگر از بالتکلیفی سیاسی 
می کند. یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری 
فرانس�ه این را به گردن گروه های سیاسی لبنان 
انداخته و اس�تعفای ادیب را به ای�ن معنا تعبیر 
کرده ک�ه احزاب سیاس�ی دس�ت ب�ه »خیانت 
جمعی« زده اند ولی در پس پرده، نمی توان نقش 
امری�کا را در بازی های سیاس�ی لبن�ان نادیده 
گرفت، به خصوص که معاون وزیر خارجه امریکا 
جمعه ش�ب تلویح�ا تأیید ک�رد ک�ه 6 میلیارد 
دالر ب�ه گروه ه�ای لبنان�ی کمک کرده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه در جریان دومین سفر خود به بیروت بعد از 
انفجارهای فاجعه بار در بندر این شهر، ۱5 سپتامبر 
را به عن��وان ضرب االجل توافق گروه ه��ای لبنانی 
برای تش��کیل کابینه تعیین کرده ب��ود ولی دیروز 

)2۶س��پتامبر( مشخص ش��د که نه تنها گروه های 
لبنانی بر سر ترکیب کابینه به توافق نرسیده اند بلکه 
کار به جایی رسیده که مصطفی ادیب، نخست وزیر 
لبنان نیز به این نتیجه رس��یده که قادر به تشکیل 
دولت نیست و با تحویل نامه ای به میشل عون از ادامه 
فرایند تشکیل دولت عذرخواهی کرده است. ادیب 
در س��خنرانی کوتاهی از کاخ بعبدا گفت: »می روم 
از مردم لبنان عذرخواهی کن��م .«  وی افزود:»طرح 
فرانسه باید ادامه یابد زیرا بیانگر نیت صادقانه فرانسه 
است.« نخس��ت وزیر مس��تعفی لبنان در خصوص 
دلیل استعفایش هم گفت: »توافقی که زمان مکلف 
شدنم برای این س��مت وجود داشت دیگر نیست.« 
 ادیب پیش از اس��تعفا ش��ش مرتبه با میشل عون، 
رئیس جمهور لبنان مالقات کرده بود و البته در پایان 
ششمین جلسه، میش��ل عون نیز از قبول استعفای 
ادیب و اتخاذ اقدامات مناسب خبر داد. با استعفای 
مصطفی ادیب، نخس��ت وزیر پیش��برد امور یعنی 
حس��ان دیاب ضمن حمایت از طرح فرانسه درباره 
این کشور، خواستار تسریع در ش��روع رایزنی های 
الزام آور پارلمانی به منظور مأمور کردن فردی برای 

تشکیل کابینه شد. 

   تالش برای حذف حزب اهلل و امل
اس��تعفای مصطفی ادیب از تش��کیل کابینه نشان 
داد که دولت امریکا و عربس��تان همچنین بر حذف 
حزب اهلل و امل از کابینه لبنان اص��رار دارند و البته 
ادیب نیز به رغم اینکه تأیید حزب اهلل و امل را با خود 
داش��ت، تا حدی داخل پازل امریکای��ی بازی کرد. 
مصطفی ادیب طی هفته های اخیر اصرار داشت که 
قرار نیست وزارت دارایی همواره در اختیار شیعیان 
باشد ، موضعی که مورد حمایت جریان غربگرای ۱4 
مارس نیز قرار گرفت. با این حال، »نبیه بری « رئیس 
پارلمان لبنان و حزب اهلل و جنبش امل قاطعانه تأکید 
کردند که از حق خود در دولت کوتاه نخواهند آمد. 
جامعه سیاسی شیعیان لبنان که با تحریم های امریکا 
روبه رو است، خواستار تصدی وزارت دارایی است تا 
از این طریق،تحریم های امریکا را بی اثر کند ولی در 
مقابل امریکا و دولت عربستان برای اینکه امکان نفود 
بر این وزارت کلیدی داشته باش��ند، خواستار یک 
کابینه اصطالحاً تکنوکرات شده اند که به تبع آن، وزیر 
دارایی نیز یک وزیر غیر شیعی و احتماالً نزدیک به 
جریان غربگرای ۱4 مارس باشد. هرچند چهار     شنبه 
قبل روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی گزارش کرد 

که فرانسه با پیشنهاد سعد حریری، برای تعیین وزیر 
دارایی مستقل از طایفه شیعه موافقت کرده تا بحران 
تشکیل دولت پایان یابد، ولی سه نخست وزیر پیشین 
لبنان یعنی نجیب میقاتی، فؤاد سنیوره و تمام سالم 
که هر سه نفر وابسته به جریان ۱4 مارس هستند، با 
صدور بیانیه ای اع��الم کردند که بیانیه حریری یک 
تصمیم شخصی است. بر اساس گزارش رویترز، یک 
منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که 
انصراف »مصطفی ادیب«، نخست وزیر مکلف لبنان 
از تشکیل دولت به این معناست که احزاب سیاسی 
دس��ت به »خیانت جمعی« زده اند. این منبع آگاه 
گفت: »استعفای مصطفی ادیب نتیجه خیانت جمعی 
احزاب لبنان است، اما فرانسه همچنان برای کمک به 
این کشور در میانه بحران آماده است.«  سعد حریری، 
رهبر جریان المس��تقبل در توئیتی بعد از استعفای 
مصطفی ادیب نوشت: » کس��انی که امروز شکست 
ابتکارعمل فرانسه برای سوق دادن رهبران لبنان به 
سمت تشکیل دولت جدید را جشن می گیرند به دلیل 
از دست دادن این فرصت پشیمان خواهند شد.«  نبیه 
بری، رئیس پارلمان لبنان نیز در این زمینه گفت که 
برخی طرف      ها تالش دارند ابتکار فرانسه را برخالف 
همه اصول تثبیت شده نابود کنند اما ما به موضع خود 

در حمایت از این طرح پایبندیم.
   »4-10« میلیارد دالر امریکایی

دیروز همزمان با استعفای نخست وزیر مأمور به کابینه 
لبنان، سخنان دیوید هیل، معاون وزیر خارجه امریکا 
که ادعا کرد امریکا ۱0 میلیارد دالر برای تقویت ارتش 
لبنان و س��ازمان های جامعه مدنی اختصاص داده، 
نشان داد که دولت امریکا چگونه اهداف خود را با نفوذ 
بر جریان هایی لبنانی پیش می برد. دیوید هیل، طی 
اظهاراتی در نشست کمیسیون امور خارجی کنگره 
گفته که دولت های امریکای��ی از 2005 تا امروز ۱0 
میلیارد دالر برای تقویت » نیروهای مسلح لبنان و 
سازمان های جامعه مدنی « هزینه کرده اند. طبق آمار 
و ارقام، سقف کمک های امریکا به ارتش لبنان حداکثر 
4 میلیارد دالر بوده است. کاربران لبنانی با راه اندازی 
هشتگ #ثوره_۱0_ملیار )انقالب ۱0 میلیاردی( و 
ترند کردن آن، تأکید کردند که تظاهراتی که برای 
براندازی دولت سابق به بهانه مبارزه با فساد راه افتاد، با 
همین پول و از یک سو به منظور نهادینه کردن فساد 
سیاسی و از سوی دیگر براندازی دولت راه افتاد تا به 
این بهانه با حمایت از سیاست های امریکایی مقاومت 
و پایگاه مردمی و گروه های لبنانی حامی مقاومت را 
در انزوا قرار دهند. کاربری به نام » مُ « نوش��ت: ساده 
است پیاده نظام سیاست امریکا در حکومت با پول 
مردم بر ما حکومت می کنند و ما بهای خدمت آنها به 

امریکا را می پردازیم. 

اتحاد نامقدس اعراب با رژیم صهیونیستی، خون 
تازه ای در رگ های فلسطینی ها دمیده تا اختالفات 
را کنار گذاش�ته و ب�ه دور از حمایت ه�ای جهان 
عرب، آزادسازی قدس از دس�ت اشغالگران را به 
پیش ببرند. جنبش فتح ضمن برگزاری نشس�ت 
با گروه های غزه در روزه�ای آینده، بر لزوم اتحاد 
فلسطینی ها برای مقابله با رژیم صهیونیستی تأکید 
کرد. جنبش حماس هم از تعیین سازوکار برگزاری 
انتخابات فلسطین در چارچوب توافقات انجام شده 
با فتح خبر داد؛ اتحاد مبارکی که تن صهیونیست ها 
را به ل�رزه انداخته، ت�ا جایی که ارت�ش این رژیم 
در نوار غ�زه به حال�ت آماده باش درآمده اس�ت. 
پس از نشس��ت های امنیتی اخیر که بین گروه های 
مقاومت غزه و تش��کیالت خودگردان فلس��طین در 
بیروت و استانبول برگزار شد، این بار طرح های سیاسی 
مقابله با دشمن صهیونیستی در دستور کار قرار گرفته 
است. اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس جمعه شب در تماسی تلفنی محمود عباس، 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین بر اهمیت ادامه 
مذاکرات تا رسیدن به نتایج مورد نظر تأکید کرد. بر 
اساس گزارش خبرگزاری رس��می فلسطین »وفا«، 
عباس در این تماس بر حمایت خود از گفت  وگو میان 
فتح و حماس و دیگر گروه های فلس��طینی با هدف 
رسیدن به نتایج مورد نظر و برگزاری انتخابات تأکید 
کرد. عب��اس همچنین ضرورت وحدت فلس��طینی 
برای مقابله با خطرات و چالش ه��ای موجود در این 
مرحله سرنوشت ساز را یادآور شد. هنیه هم بر موضع 
حمایتی حماس برای موفقیت گفت  وگوی  های جاری 
و اهمیت ایجاد جبهه  ملی واحد برای مقابله با توطئه   ها 
تأکید کرد. همچنین، در این تماس تلفنی اعالم شد 
که نشست جدید میان گروه های فلسطینی در سوم 
اکتبر )دوازدهم مهر( با هدف بررس��ی توافق اخیر در 

استانبول و نیز مشخص کردن زمان برگزاری انتخابات 
ریاستی و شورای قانونگذاری برگزار خواهد شد. احمد 
المجدالنی، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش 
فلس��طین ضمن اعالم این تاریخ تصریح کرد، مکان 
نشست مشخص نشده است. وی افزود، : » دوره زمانی 
میان صدور فرمان ریاستی برای تعیین زمان انتخابات 
و اج��رای آن ۹0 روز خواهد بود.« به گزارش ش��بکه 
المیادین، حسام بدران از رهبران حماس هم درباره 
چارچوب ای��ن گفت وگو ها تأکید ک��رد: » مهم  ترین 
بندهای مورد بحث، سازوکار ایجاد یک رهبری ملی 
مقاوم و مردمی و توافق بر اس��تراتژی ها مؤثر به ویژه 
در کرانه باختری و قدس اشغالی بوده است.« از سوی 
دیگر، محمود العالول، نایب رئیس جنبش فتح تأکید 
کرد: »دستیابی فتح به یک توافق اصولی با حماس در 
راستای تالش برای متحد کردن گروه های فلسطینی 

علیه هرگونه طرح امریکا و اسرائیل است.«

اتحاد گروه های مقاومت غزه با تشکیالت خودگردان 
درحالی است که تا پیش از عادی سازی روابط رژیم های 
عربی با اسرائیل، برخی اختالفات سیاسی و امنیتی بین 
این گروه ها وجود داش��ت اما فلسطینی ها اکنون که 
پشتوانه جهان عرب برای مقابله با دشمن صهیونیستی 
را از دست داده اند، به همگرایی سیاسی و امنیتی بین 
خودشان روی آورده اند. اتحاد حماس با فتح می تواند 
هشداری برای صهیونیست ها باشد که در سال های 
اخیر تالش می کردند با اس��تفاده از شکاف بین این 
گروه ها، فشارهای سیاس��ی خود را بر فلسطینی ها 
تحمیل کنند. مقامات تل آوی��و و فرماندهان نظامی 
اسرائیل بار ها به قدرت موشکی حماس در غزه اذعان 
کرده و این مس��ئله را تهدیدی اساسی برای امنیت 
اسرائیلی ها برشمرده اند و بنابراین، اتحاد فلسطینی ها 
بیش از پیش به امنیت رژیم صهیونیستی ضربه وارد 

خواهد کرد.  

   آماده باش صهیونیست ها 
با اتحاد گروه های فلسطینی برای مقابله با اشغالگری های 
رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم خود را برای هرگونه 
درگیری احتمالی در نوار غزه آماده می کند. شبکه ۱2 
رژیم صهیونیستی روز   شنبه در گزارشی اعالم کرد که 
ارتش این رژیم از اینکه سلسله حوادث پیش رو در یک 
ماه آتی به افزایش تنش  ها تا بروز جنگ در غزه کشیده 
ش��ود، بیم دارد. ایتی زعفران��ی، از فرماندهان ارتش 
اسرائیل در گردان ۷4 سپاه جنوب، به این شبکه گفت 
که ممکن است اوضاع در غزه هر لحظه  دگرگون شود 
و این گردان اخیراً 24 مقر نظامی وابس��ته به جنبش 
حماس را در پاسخ به به پرواز در آمدن بالن های آتش زا و 
شلیک خمپاره، هدف قرار داده است. شبکه ۱2 اسرائیل 
در خصوص این سلسله حوادث که احتمال دارد منجر به 
جنگ شود، گفت که شیوع ویروس کرونا در غزه و پایان 
کمک های قطر در ابتدای ماه آتی میالدی و ممانعت 
اسرائیل از ورود تجهیزات پزشکی به غزه و از سوی دیگر 
انتخابات امریکا می تواند عامل این افزایش تنش باشد. 
این شبکه در این خصوص گفت که این مسائل می تواند 
بر اوضاع سیاس��ی و به طور کل بر فلس��طینیان تأثیر 
بگذارد. هفته گذش��ته نیز »بنی گانتس « وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی پیش بینی کرد که در ماه آتی باید 
منتظر افزایش تنش در غزه باشیم. او گفت:» اسرائیل 
باید مذاکرات سیاس��ی با فلس��طینی  ها و تالش برای 
بازگردانی هماهنگی امنیتی با تشکیالت خودگردان 
را در پیش بگیرد«. نگرانی صهیونیس��ت ها از احتمال 
درگیری در نوار غزه در شرایطی است که حماس هفته 
گذشته با هش��دار به رژیم صهیونیستی در خصوص 
هرگونه ماجراجویی در غزه، در بیانیه ای اعالم کرد که 
متناسب با حجم تجاوزات اشغالگران، پاسخ خواهد داد 
و و رژیم صهیونیستی هزینه هرگونه حمله به مواضع 

مقاومت را خواهد داد. 

نماین�ده امری�کا در س�ازمان ملل اذعان ک�رد که این کش�ور در 
موضوع ادع�ای بازگرداندن تحریم های س�ازمان ملل علیه ایران 
تنها مانده است. همزمان رئیس جمهور امریکا که ظاهراً همچنان 
امیدوار به ماندن در کاخ سفید و در سودای مذاکره و امتیازگیری 
از ایران است، تهدید کرد چنانچه در انتخابات پیروز شود شرایط 
را ب�رای توافق ب�ا ای�ران و ونزوئال بس�یار س�خت تر خواهد کرد. 
کلی کرافت در مصاحبه با شبکه »سی بی اس نیوز«، ضمن اعتراف به 
تنها ماندن امریکا در شورای امنیت، ادعا کرد »سازمان ملل در انجام 
تعهداتش برای تبدی��ل جهان به مکانی امن تر و موفق تر شکس��ت 
خورد.«  نماینده امریکا در سازمان ملل گفت: »جهان باید به جای 

انتقاد از امریکا به خاطر کار     ها و سیاست هایش از جمله علیه ایران و 
تأمین بخش عمده بودجه سازمان ملل و تخصیص مبلغ 20میلیارد 
دالر برای مبارزه با کرونا در جهان، این کشور را تشویق کند؛ ما تنها 
هس��تیم، همانطور که در هنگام اعالم خبر بازگش��ت تحریم های 
س��ازمان ملل علیه ایران تنها بودیم؛ ناامید کننده است که اعضای 
شورای امنیت با این تحریم     ها مخالفت کردند.« این مقام امریکایی 
همچنین در مورد اقدامات آتی ضد ایرانی امریکا با توجه به مخالفت 
سایر طرف های برجام با استناد به عدم عضویت امریکا دراین توافق، 
مدعی ش��د »هدف ما طی ماه های گذشته تأمین صلح جهانی بوده 
است؛ ما می خواهیم خاورمیانه را امن نگه داریم، اسرائیل را ایمن نگه 

داریم، ش��هروندان اروپایی را ایمن نگه داریم، به همین خاطر عدم 
اقدام E3 برای من ناامید کننده است.«

 کرافت در پایان هشدار داد هر کشوری که قطعنامه 223۱ را نقض کند، 
تحت تحریم های بین المللی قرار خواهد گرفت. 

دونالد ترامپ روز جمعه مدعی ش��د چنانچه در انتخابات پیروز شود، 
شرایط را برای توافق ایران و ونزوئال با کشورش دشوار خواهد کرد. 

ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی تأکید کرد: »من می خواهم تا بعد از 
انتخابات صبر کنم، چون گفته ام صبر کنید. یک سال پیش گفتم یک 
انتخاب پیش رو دارید؛ می توانید االن گفت وگو کنید یا بعد از انتخابات. 

اما بعد از انتخابات، توافق بسیار سخت تر خواهد بود.«

همگرایی امنیتی- سیاسی فلسطینی  ها علیه سازش 

 اذعان نماینده امریکا در سازمان ملل  
امریکا را در احیای تحریم های ایران تنها گذاشته اند

هادیمحمدی

کنار ه گیری سومین نخست وزیر لبنان در کمتر از یک سال

دالرهای امریکا ادیب را هم مستعفی کرد 


