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قاسم  غفوری

طی هفته های اخیر تحرکات آمریکا در خاورمیانه افزایش 
یافته اس��ت که مح��ور آن را نیز اقدام��ات ترامپ رئیس 

جمهور این کشور تشکیل می دهد. در این میان دو محور 
رفتار آمریکایی ها مشاهده است. بخش نخست ان تحرکات 
را اج��رای روند س��ازش میان ام��ارات و بحری��ن با رژیم 
صهیونیس��تی تش��کیل می دهد. ترامپ با ادعای مقابله با 
ایران، کشورهای عربی را به همراهی با رژیم صهیونیستی 
س��وق داده و ادعا کرده اس��ت که ای��ن همگرایی امنیتی 
و اقتص��ادی می تواند مانع اقدامات ایران در منطقه ش��ود. 
با همین ادعا برخی کش��ورهای عربی نیز س��ازش با رژیم 
صهیونیس��تی را توجیه و ادعا کرده ان��د که برای مقابله با 
تهدیدات ایران به روابط با رژیم صهیونیستی پرداخته اند. 
نکته قابل توجه آنک��ه آمریکایی ها همزمان ادعای تقویت 
ت��وان نظامی این کش��ورها را مطرح ک��رده بودند چنانکه 
ام��ارات مدعی دریاف��ت اف 35 از آمریکا ش��ده بود. این 

وعده ها با ایران هراس��ی در حالی مولفه ای برای س��ازش 
برخی کش��ورهای عربی با رژیم صهیونیس��تی شد که در 
روزهای اخیر فاز جدید تحرکات آمریکا در قبال خاورمیانه 
در حال اجراست و آن نیز ادعای اجرای تحریم های جدید 
علیه ایران اس��ت. ترامپ بر این ادعاس��ت که برای مقابله 
با ایران از یک س��و به دنبال اجرای مکانیس��م ماش��ه و از 
س��وی دیگر طرح ممانعت از فروش تس��لیحات با ایران را 
آغ��از خواهد کرد. این ادعاهای ضد ایرانی ترامپ در حالی 
مطرح می ش��ود که یک نکته کلیدی در این رفتارها وجود 
دارد و آن اینکه ترامپ این اقدامات را نوعی امتیازدهی به 
کشورهای که سازش کرده اند عنوان نموده است. در اصل 
ترامپ به جای اجرای تعهدات نظامی و اقتصادی به بحرین 
و امارات در ازای سازش آنها با رژیم صهیونیستی، مقابله با 

ایران را امتیازی برای این کش��ورها عنوان کرده است. در 
اص��ل ترامپ با ادعای ایران هراس��ی و آدرس غلط تهدید 
بودن ایران، این کشورها را به سازش با رژیم صهیونیستی 
س��وق داده تا از این مس��ئله برای انتخابات پیش رو بهره 
ب��رداری نماید و در تکرار آدرس غلط دادنهایش تحریم را 
امتی��از بزرگ آمریکا به بحرین و ام��ارات عنوان می کند. 
در اصل می توان گفت ک��ه آمریکا نه تنها امتیازی به این 
کش��ورها نداده بلکه با فریب کاری آنها را به سازش سوق 
داده و در مرحل��ه دوم نی��ز به بهانه ای جدی��د از اجرای 
تعهدات خود ش��انه خالی کرده اس��ت. در اصل بحرین و 
امارات تن به س��ازش ذل��ت باری داده اند ک��ه در نهایت 
هیچ دس��تاوری برای آنها به همراه نداش��ته است و صرفا 

امتیازاتی مجانی در ازای هیچ به آمریکا داده اند.  

یادداشت

گزارش

گروه های فلس��طینی با ص��دور فراخوانی در 
حال��ی خواس��تار حضور گس��ترده م��ردم در 
روز »جمع��ه خش��م« در محکومی��ت عادی 
سازی روابط برخی کش��ورهای عربی با رژیم 
صهیونیستی ش��دند که دیروز ملت فلسطین 
ب��ا برپایی تظاهرات در غ��زه و کرانه باختری 
ب��ر ادامه مقاومت و محکومیت روند س��ازش 

تاکید کردند.
مردم��ی  مقاوم��ت  واح��د  مل��ی  »رهب��ری 
فلسطین« روز پنجش��نبه با صدور فراخوانی 
دیروز را روز خش��م مردم معترض فلس��طین 
ب��ه توافق س��ازش و ع��ادی س��ازی روابط با 
رژیم صهیونیستی نامگذاری کرد.در فراخوان 
صادره، از همه فلس��طینیان خواسته شده تا 
در روز »جمعه خشم« حضور گسترده داشته 
باشند و امضای توافق سازش بحرین و امارات 
با رژیم صهیونیس��تی را محکوم کنند.رهبری 
ملی واحد مقاومت مردمی فلسطین همچنین 
هماهنگ��ی  و  وح��دت  ض��رورت  خواس��تار 
خطبه های جمعه برای گالیه از کش��ورهایی 
ش��د که روابط خود را با رژیم صهیونیس��تی 

عادی سازی و به فلسطین خیانت کردند.

در ادامه فراخوان تاکید شده که روز جمعه روز 
عزای عمومی اس��ت و در آن پرچم های سیاه 
در محکومیت توافق آمریکا، اسرائیل، امارات و 
بحرین به اهتزاز در می آید.کمیته های مردمی 
مقاوم��ت در برابر رژیم اش��غالگر نیز با صدور 
فراخوانی از مردم فلسطین خواسته تا فردا پس 
از نم��از جمعه در منطقه کفرقدوم در قلقیلیه 
تظاهرات کنند. پیشتر نیز »رهبری ملی واحد 
مقاومت مردمی فلس��طین« و دیگر گروه های 
فلسطینی روز سه ش��نبه 15 سپتامبر را روز 
خش��م مردمی در اعتراض به توافق خیانت بار 
ام��ارات و بحرین با رژیم صهیونیس��تی اعالم 
ک��رده بودند. دیروز مردم فلس��طین در کرانه 
باخت��ری و غزه با برپایی تظاهرات سراس��ری 
خواس��تار پایان روند سازش و محکوم سازی 

خیانت امارات و بحرین شدند. 
خبر دیگر آنکه نخست وزیر اردن تأکید کرد که 
در صورتی که رژیم صهیونیس��تی به اقدامات 
یک جانبه خود ادامه دهد، دست یابی به صلح 
دائ��م و فراگیر امکان پذی��ر نخواهد بود.»عمر 
الرزاز« نخس��ت وزیر اردن، روز پنجش��نبه، در 
گفت و گ��و با رادیو »حس��نی« موضع اردن در 

قبال سازش با رژیم صهیونیستی را بیان کرد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه فرامنطق��ه ای »القدس 
العرب��ی«، نخس��ت وزیر اردن با تأکی��د بر این 
مسئله که موضع اَمان در قبال آرمان فلسطین 
»ثابت« اس��ت، گفت اردن »همیش��ه به صلح 
ایمان داشته و دارد«. در این میان نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه محور مقاومت 
در منطقه نمی تواند سازش با کشورهای عربی 
را عقیم کند، مدعی شد به هر کسی که به این 

رژیم حمله کند، ضربه می زنند.
رژی��م  نخس��ت وزیر  نتانیاه��و«  »بنیامی��ن 
صهیونیس��تی که در روزهای اخیر از امضای 
توافق عادی س��ازی روابط با دولت های امارات 
عربی متحده و بحرین ذوق زده است، زبان به 

تهدید محور مقاومت در منطقه گشود.
بر این اساس، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
مدعی شد: »تالش های ایران و نوابش در غزه 
و لبنان ب��رای جلوگیری از گس��ترش صلح، 
موفق نخواهد ش��د. ما به هرکسی که علیه ما 
حمله کن��د، ضربه می زنیم و دایره صلح را به 
کشورهای بیش��تری توسعه خواهیم داد«. در 
همین حال در ادامه مخالفت با روند سازش 

یک انجمن مردم��ی اماراتی در فضای مجازی 
از جم��ع آوری بیش از دو میلی��ون امضاء در 
مخالفت با جریان سازش با رژیم صهیونیستی 
خبر داد. انجمن اماراتی »مقاومت علیه سازش« 
از جمع آوری بیش از دو میلیون امضاء از میان 
کارب��ران جهان ع��رب در مخالفت با س��ازش 
خبر داد. به نوشته وبگاه عربی۲1، این انجمن 
مردمی اماراتی در صفحه توئیتر خود نوشت که 
تا کن��ون بیش از دو میلیون امضاء در حمایت 
از مسأله فلسطین و رد »سازش لعنتی« جمع 
آوری کرده است. هشتگ »ادعم المقاومه« )از 
مقاومت حمایت کن( از روز گذشته در توئیتر 
کلید خورد که کارب��ران زیادی از آن حمایت 
و خش��م خود را نس��بت به کش��ورهای عربی 
همس��و با رژیم صهیونیس��تی اعالم کردند.از 
شامگاه پنجشنبه هشتگ »ادعم المقاومه« )از 
مقاوم��ت حمایت کن( در توئیتر کلید خورد و 

با استقبال گسترده ای مواجه شد. این هشتگ 
در راس��تای حمای��ت از مقاومت فلس��طین و 
در رد و محکومیت ش��تاب کش��ورهای عربی 
برای عادی س��ازی روابط خود آغاز شد.در این 
میان  رئیس کارکنان کاخ سفید می گوید پنج 
کش��ور دیگر ب��ه صورت جدی امض��ای توافق 
عادی س��ازی رواب��ط با رژیم صهیونیس��تی را 
پیگیری می کنن��د. در مقابل دبیر کل جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین طرح »صلح عربی« که 
رژیم های سازشگر عربی حتی به آن هم متعهد 
نبودند، خطرناک ت��ر از اعالمیه بالفور خواند و 
گفت فلس��طین از بحر تا نهر حق فلسطینیان 
اس��ت.»زیاد النخاله« دبی��ر کل جنبش جهاد 
اس��المی فلس��طین در گفت وگ��و با ش��بکه 
المیادین بر آمادگی کامل مقاومت برای مقابله 
با توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای 

ملت فلسطین تاکید کرد.
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اقدامات آمریکا مانع روند سیاسی سوریه است
س��خنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که اقدامات آمریکا و تحریم 
های ظالمانه این کش��ور علیه دمش��ق همچون مانعی بر س��ر راه روند 
سیاس��ی س��وریه و حل بحران آن اس��ت. ماریا زاخ��ارووا در کنفرانس 
مطبوعاتی گفت: آمریکا با وجود ش��یوع کرونا همچنان مردم سوریه را 
در تنگنا قرار داده است. وی گفت: تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدان 
آن علیه س��وریه به ویژه پس از الزم االجرا ش��دن قانون به اصطالح س��زار، 

مانعی بر سر راه تجارت بین الملل به شمار می رود. 
زاخاروو اعالم کرد: این اقدام آمریکا مانعی در روند سیاسی سوریه و حل بحران 
این کش��ور از جمله فعالیت کمیته تدوین قانون اساس��ی جدید سوریه در ژنو و 
نیز حل و فصل مسائل انسانی بحران سوریه است که موجب درد و رنج مضاعف 

شهروندان سوری شده است.

شروط مقاومت یمن برای سعودی
عضو شورای عالی سیاس��ی یمن شروط نیروهای مقاومت این کشور را 

برای پذیرش راهکار حل بحران یمن مطرح کرد.
»محمد علی الحوثی« عضو ش��ورای عالی سیاس��ی یمن اعالم کرد: ما 
ب��ا هر راهکاری که ائتالف متجاوز س��عودی از طریق س��ازمان ملل به 
دنبال تحمیل کردن آن باشد مخالفیم. وی افزود: سازمان ملل از ائتالف 
متجاوز س��عودی جانبداری می کند و هرگونه راهکار ارائه ش��ده برای حل 
اوضاع یمن باید متعادل باشد. الحوثی بیان کرد: بازگشت یمن به اوضاع طبیعی 
خود قبل از آغاز تجاوز به این کش��ور یک مس��أله حیاتی برای مردم یمن است.
وی اضاف��ه کرد: باید حقوق کارمندان یمنی همچون گذش��ته پرداخت ش��ده و 
اش��غالگران از این کش��ور بیرون بروند و اسرا آزاد شده و روند بازسازی یمن آغاز 

شود. این شروط ما برای موافقت با راهکار حل اوضاع کشور است.

اروپا به دنبال ونزوئال سازِی بالروس 
نماینده دائم روس��یه در اتحادیه اروپا به کشورهای اروپایی توصیه کرد 
ک��ه از تکرار س��ناریوی ونزوئال و اوکراین در مورد ب��الروس خودداری 
کنن��د. »والدیمیر چیزوف« از کش��ورهای اروپایی خواس��ت از تجربه 
اوکراین س��ازی و ونزوئال س��ازِی ش��رایط در بالروس خودداری کنند.
چیزوف افزود: اگر می خواهید تجربه دیگر کش��ورها یا حتی قاره ها را در 
نظر بگیریم من پیش��نهاد می کنم ک��ه به ونزوئال نگاه کنیم. جایی که برخی 
از کش��ورها یک رهب��ر خودخوانده)خوان گوایدو( را به عن��وان رئیس جمهور به 
رس��میت شناختند و موانع بیشمار دیگری را در مسیر حل سیاسی بحران ایجاد 
کردند. وی اضافه کرد، من به اتحادیه اروپا توصیه می کنم که از در پیش گرفتن 
این دو مسیر دوری کنند. الزم به ذکر است اخیرا والدیمیر پوتین رئیس جمهور 

روسیه در سوچی با رئیس جمهور بالروس دیدار و از وی حمایت کرد.

 لبنان:  فراکسیون پارلمانی حزب اهلل در بیانیه ای 
اع��الم کرد توافق ذلت ب��اری را که بر حکام امارات 
و بحرین برخالف اراده ملت هایش��ان تحمیل ش��د، 
محکوم و آن را خیانت به مس��ئله فلسطین قلمداد 
می کنیم. این فراکس��یون همچنین درباره تحوالت 
داخلی لبنان به کارشکنی آمریکا در مسیر تشکیل 
دولت اشاره و تصریح کرد ما بر اهمیت ابتکار فرانسه 
تاکید می کنیم و معتقدیم دولت آمریکا که از رژیم 
صهیونیستی برای ضربه زدن به ثبات لبنان حمایت 

می کند، مسئول عدم  تشکیل دولت جدید است.

 اتحادیه اروپا: یکی از مقام های سازمان جهانی 
بهداش��ت هش��دار داده که وضعیت شیوع ویروس 
کرونا در اروپا هم اکنون وخیم تر از زمان آغاز شیوع 
این ویروس است.»هانس کلوگ«، مدیر منطقه ای 
امور اروپا در س��ازمان جهانی بهداشت هشدار داد 
که وضعیت ش��یوع ویروس کرونا در اروپا هم اکنون 
وخیم ت��ر از ماه مارس، یعنی زمان تقریبی آغاز این 
ویروس است.به نوش��ته وبگاه هیل، کلوگ در این 
باره گفت ش��یوع وی��روس کرونا در اروپ��ا باید به 

عنوان یک زنگ هشدار در نظر گرفته شود. 

 انگلی�س: ل��رد کین، مس��ئول ارش��د حقوقی 
اسکاتلند در اعتراض به نقض توافق برگزیت استعفا 
کرد تا س��ومین عضو کابینه باش��د که در اعتراض 
به الیحه بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر با عنوان 
"بازار ه��ای درونی " از س��مت خود کن��اره گیری 
می کند. ش��ماری از اعض��ای ح��زب محافظه کار 
به رهب��ری باب نی��ل )Bob Neill(، هفته آینده 
طرحی را به مجلس ارائه خواهند داد که در صورت 
تصویب، نخس��ت وزیر را از زیر پا گذاشتن توافق با 

اتحادیه اروپا منع می کند.

 ترکی�ه: رج��ب طی��ب اردوغ��ان رئیس جمهور 
ترکیه به صورت ویدئوکنفرانس��ی با »آنگال مرکل« 
صدراعظ��م آلمان دیدار و رایزن��ی کرد.اردوغان در 
این نشس��ت به مرکل گفت که کشورهای اروپایی 
بای��د موضع عادالنه و ثابتی درباره مس��ئله ش��رق 

مدیترانه داشته باشند.

 لیبی: رئیس دولت وفاق ملی لیبی با اس��تقبال از 
گفت وگوها بین طرف های درگیر در این کشور، گفت 
که قصد دارد چند هفته دیگر از این س��مت استعفا 
دهد. »فائز الس��راج« رئیس دول��ت وفاق ملی لیبی 
مس��تقر در طرابلس، از آمادگی خود برای استعفا از 

این سمت در پایان ماه میالدی اکتبر خبر داد.

مردم فلسطین در تظاهراتی سراسری خیانت امارات و بحرین را محکوم کردند 

سوختن توهمات سازشکاران در 
جمعه خشم فلسطین 

 *** 

ROA

روزهای مشکوک انفجار و آشوب در عراق 
عراق طی روزهای اخیر ش��اهد انفجارها و ناارامی های مشکوکی بویژه در 
منطقه دیپلماتیک بوده اس��ت چنانکه»مقتدی صدر« رهبر جریان صدر 
در این توئیت نوشت: ورود عراق به مسیری تاریک و فضایی از خشونت با 

هدف گرفتن مکان های فرهنگی و دیپلماتیک را به صالح نمی دانم.
وی تاکی��د کرد که باید از راه سیاس��ی و از مس��یر پارلم��ان برای پایان 
دادن به اش��غالگری و جلوگیری از دخالت های آنها وارد ش��د.صدر ادامه 
داد: کس��انی که ای��ن اقدام را انجام م��ی دهند باید بدانند که  کش��ور و 
ملت عراق را در آس��تانه خطر جدی ق��رار داده اند. دیروز  در انفجار یک 

آموزش��گاه آمریکایی زبان انگلیس��ی در مرکز ش��هر نجف خسارت عمده 
ای به س��اختمان آن وارد ش��د. در هفته های اخیر حم��الت به مراکز و 
اه��داف نیروهای نظامی بیگانه و مراک��ز دیپلماتیک آنها در عراق افزایش 
یافته اس��ت. همچنین برخی مناب��ع عراقی گزارش دادند ک��ه در پایگاه 
هوایی »اسپایکر« در شمال این کشور انفجاری بزرگ رخ داده است.پایگاه 
خبری »شفق نیوز« در این خصوص گزارش داد یک انبار مهمات جنگی 
در پایگاه هوایی اس��پایکر منفجر ش��ده اس��ت. یک منبع امنیتی در این 
خصوص به ش��فق نیوز گفت که این انفجار در س��اختمان محل نگهداری 
تجهیزات باقی مانده از زمان جنگ در پایگاه اس��پایکر به وقوع پیوس��ته 
اس��ت. همچنین نیروهای الحشدالش��عبی در دو منطقه جداگانه در عراق 

توانستند یورش تروریست های داعش را دفع کنند.

رسانه های آمریکایی از دستگیری خشونت بار معترضان به نژادپرستی 
در نیویورک خبر دادند.

 پلی��س نیویورک با حمله و ش��لیک گاز اش��ک آور ب��ه صد ها معترض 
آمریکایی، که منطقه ای در نزدیکی ش��هرداری را به اشغال خود درآورده 
بودند، شماری از آنها را بازداشت کرد.رانندگان تاکسی شهر نیویورک که 
خواس��تار بخشودگی بدهی هایش��ان بودند، با خودرو های خود، روی پل 
بروکلی��ن تجمع کردند. مدیر اتحادیه رانندگان تاکس��ی نیویورک گفت: 
»بحران انسانی جدی وجود دارد که در این صنعت رو به گسترش است. 
همه آنچه که ما می خواهیم، آن است که بدهی های ما بخشوده شود و به 
1۲5 هزار دالر کاهش یابد.«دادستان کل آمریکا به قضات دستور داد علیه 
بازداش��تی های اعتراضات اخیر در این کشور اتهامات فدرال تنظیم کنند 
و حتی آن ها را به ایجاد فتنه متهم کنند.»ویلیام بار« وزیر دادگس��تری 
آمریکا به قضات دس��تور داده است با طرح ش��دیدترین مجازات ها علیه 

معترضان به نژادپرستی، آن ها را به »ایجاد فتنه« متهم کنند.
روزنام��ه »گاردی��ن« در این باره نوش��ت، از طریق چن��د منبع موثق 
مطلع ش��ده است که دادستان کل آمریکا چند روز پیش در کنفرانسی 
تلفنی به قضات سراس��ر این کش��ور دس��تور داده اتهامات فدرال علیه 

بازداشت شدگان اعتراضات اخیر آمریکا تنظیم کنند. رسانه های آمریکا 
گزارش داده اند مأموران پلیس این کشور استفاده از »اسلحه حرارتی« 
برای متفرق کردن معترضان را مورد بررس��ی قرار داده اند.ساعاتی قبل 
از آنک��ه پلیس فدرال آمریکا در روز 1 ژوئیه )1۲ خرداد( معترضان در 
نزدیکی کاخ سفید را متفرق کند، یک مقام پلیس، استفاده از چند نوع 

»اسلحه حرارتی« علیه معترضان را مورد بررسی قرار داده است. 
در همی��ن ح��ال در ادام��ه ب��ازی انتخاب��ات در آمریکا رئی��س اداره 
تحقیقات فدرال آمریکا روس��یه را به ت��الش برای دخالت در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا متهم کرد. »کریستوفر رای«، رئیس اف بی آی 
پنجشنبه بار دیگر مدعی شده عوامل مرتبط با دولت روسیه در تالش 
برای تضعی��ف کارزار انتخاباتی »جو بایدن«، نامزد حزب دموکرات در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ماه نوامبر اس��ت. کریس��توفر رای در یک 
جلس��ه اس��تماع مقابل کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان گفت: 
»ارزیابی جامعه اطالعاتی این است که روسیه به تالش برای اثرگذاری 
بر انتخابات ما ادامه می دهد.«یک نهاد رس��می آمریکا مردادماه س��ال 
جاری  در بیانیه ای ایران، روس��یه و چین را به تالش برای دخالت در 

انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرده بود.

دستگیری های گسترده معترضان در نیویورک


