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افشای یک معما؛
آحارونوت: اجرای طرح الحاق 

عماًل آغاز شده است!
روزنامه یدیعــوت آحارونــوت فاش کرد 
اجرای طرح الحاق اراضی اراضی کرانه باختری 
به اراضی تحت اشغال اسرائیل عمال آغاز شده 
اما اسرائیل اعالم رسمی آن را به تعویق انداخته 
است. به گزارش ایســنا، این روزنامه نوشت، 
دولت رژیم صهیونیستی تعدادی پروژه عظیم 
شــهرک ســازی در کرانه باختری را تصویب 
کرده که اجرای اولیه الحاق بخش گسترده ای 
از این منطقه محسوب می شود. آحارونوت به 
نقل از پژوهشگر سازمان غیر دولتی عیر عامیم 
نوشــت، پروژه هایی که هفته پیش تصویب 
شد در واقع گامی در جهت اجرای عملی طرح 
الحاق بدون اعالم رسمی است . این پژوهشگر 
اسرائیلی گفت، تصویب این پروژه ها بسیاری از 
شهرک های فلسطینی را به مناطقی محاصره 
شــده و جدا از هم تبدیل می کند و بعدها نیز 
ایجاد هرگونه ارتباط جغرافیایی میان مناطق 
فلسطینی را دشــوار می کند. پروژه هایی که 
هفته پیش تصویب شد شامل حفر تونل هایی 
به طول ۶۰۰ متر زیر شهرک الرام، دیواره قلندیا 
در شمال قدس اشغالی می شود تا شهرک های 
رام اهلل را به شــهرکهای قــدس متصل کند. 
یدیعوت نوشت، این پروژه عمال شهرک های 
رام اهلل و مناطق صنعتی شهرک نشینان را به 
منطقه صنعتی عطاروت در شمال قدس متصل 
می کند. این روزنامه مدعی شد، پروژه مذکور 
با موافقت تشکیالت خودگردان فلسطین که 
به فلسطینی های این مناطق خدمت می کند، 
اجرایی می شود. برای این پروژه هزاران دونم از 
اراضی کشاورزی فلسطین مصادره خواهد شد. 
این در حالی است که دولت امارات مدعی است 
توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
که با میانجیگری آمریکا حاصل شــده، طرح 
الحاق را متوقف می کند اما بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی اظهاراتی 

رسمی این ادعا را رد کرد. 

کمی بعــد وزیــر انــرژی دولــت رژیم 
صهیونیستی از اجرای کامل و تدریجی طرح 
الحاق بخش هایی از کرانــه باختری به اراضی 
اشغالی خبر داد. در این رابطه یووال اشتاینیتز 
گزارش داد که، وزیر انرژی اسرائیل در گفت وگو 
با روزنامه عبری  زبان یدیعــوت آحارونوت با 
اشــاره به طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق 
بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی 
که گفته می شــود به دنبال توافق اسرائیل و 
امارات برای عادی سازی روابط میان دو طرف 
لغو شده است، اظهار کرد که طرح الحاق اراضی 
فلسطین در کرانه باختری به اراضی اشغالی به 
طور کامل اما تدریجی اجرا خواهد شد. وی در 
این باره گفت: شــاید این طرح به تدریج اجرا 
شــود اما اطمینان دارم کــه در نهایت به طور 
کامل اجرا خواهد شد. اشتاینیتز در ادامه تأکید 
کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
موافقت اولیه واشــنگتن با الحاق مناطقی از 
کرانه باختری اشغالی را کســب کرده است. 
این سخنان در حالی مطرح  شد که همچنان 
واکنش ها به توافق اسرائیل و امارات در عرصه 
منطقه ای و فرامنطقــه ای ادامه دارد. روزنامه 
لوموند چاپ پاریس در این خصوص نوشــته 
است که، این توافق میان تل آویو و ابوظبی، در 
عالم واقع، ارتباطی بــا صلح در اراضی مقدس 
نــدارد و نتانیاهو در حال حاضر قادر اســت تا 
به خودش به خاطر ایــن توافق تبریک بگوید 
که از اســرائیل می خواهد هیچ امتیازدهی را 
به نفع فلســطینی ها ارائه ندهد و به مذاکرات 
سیاســی برنگــردد. تمامی این هــا، در ازای 
یک وعده انتخاباتی انجام می شــوند که اصال 
نتانیاهو برای اجرای آمــاده نبود که این وعده 
همان تعلیق موقت الحاق بخشــی از اراضی 
فلسطین به اراضی تحت اشغال اسرائیل است. 
در این راســتا، آالء الصدیق، فعال و پژوهشگر 
اماراتی در گفت وگو بــا رای الیوم اعالم کرده 
است که تبلیغات مقامات امارات درباره اینکه 
توافق با اسرائیل طرح الحاق را متوقف خواهد 
کرد، کاماًل دروغ بوده اســت و هیچ بندی در 
توافق مذکور نسبت به این موضع وجود ندارد؛ 
بنابراین باید منتظر واکنش سخت جریان های 

فلسطینی به اسرائیل باشیم.  

جهاننما
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فرشاد گلزاری

ترامپ حاال تا حد زیادی خوشحال 
است. بخشی از این خوشحالی به مسائلی 
مربوط است که از هفته پیش تاکنون 
باعث شــده تمام دنیا بــه آن واکنش 
نشان دهند. مساله ای که برای منطقه 
خاورمیانه و حتی شمال آفریقا تبعات 
زیادی خواهــد داشــت و در راس آن 
اســرائیل و امارات قرار دارند؛ اما در این 
ســوی میدان برای ترامپ نه تنها ضرر 
ندارد، بلکه پر است از فایده هایی که او 
درصدد دســتیابی به آنها بود. واقعیت 
این است که علنی شدن روابط امارات 
و اســرائیل موضوع مهمی در ســطح 
منطقه از حیث امنیتی به حساب می آید 
ولی نمی توان بیــش از حد آن را بزرگ 
دانست؛ چراکه این روابط به رغم تایید 
و تکذیب های فعلــی، از دهه ها پیش 
وجود داشته و در مسائلی مانند اقتصاد، 
سیاســت و امنیت به صورت مستقیم 
دخیل بوده است. بر این اساس به نظر 
می رسد که برنده این میدان نه امارات 
است و نه اســرائیل؛ بلکه برنده نهایی و 
اصلی این موضوع دونالد ترامپ خواهد 

بود. ترامپ به این بُرد، بیش از کشــف 
واکسن کرونا توسط آمریکا نیاز داشت. 
او به خوبی می داند که مشکالت زیادی 
را برای انتخابات پیش روی ریاســت 
جمهوری که قرار است در نوامبر 2۰2۰ 
)13 آبان( برگزار شود پیش روی خود 
دارد و به همین دلیل ســعی می کند از 
پرونده عادی ســازی روابط اسرائیل و 
امارات به نفع خود و منافعش استفاده 
کند. ترامپ به حدی ذوق زده اســت 
که قصد دارد مراسم امضای توافقنامه 
عادی ســازی روابط میان اســرائیل و 
امارات را رسماً در باغ کاخ سفید برگزار 

کند. 
در این رابطه، روزنامه هاآرتص چاپ 
تل آویو به نقل از چند منبع آمریکایی و 
اسرائیلی نوشته است که  دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا اصرار دارد این 
مراسم در شب سال نو عبری باشد که 
امسال با 1۸ ســپتامبر مصادف شده 
است. افشــاگری این روزنامه در حالی 
اتفاق افتاده که مذاکرات شتاب زده بین 
کادر اســرائیلی و اماراتی برای تدوین 
بندها و ضمائم توافقنامه صلح اسرائیل 
و امارات در جریان اســت؛ بندهایی که 
به نظر می رســد باعث تقویت جبهه 
ترامــپ و به خصوص ســرمایه داران 

آمریکایی و فروشندگان سالح می شود 
اما باز هم ما می بینیم که ترامپ دست 
از بهره برداری خــود از پرونده امارات و 
اسرائیل برنمی دارد. در این راستا کمپین 
دموکرات ها شواهدی در دست دارند که 
نشان می دهد امضای توافق اسرائیل و 
امارات در کاخ سفید یک نوع سرپوش 
گذاشتن بر شکست دولت او در سیاست 
خارجی است؛ سیاســتی که از منظر 
دموکرات ها و تیم بایدن نتوانســته در 
منطقه و سراسر جهان نمره ای قابل قبول 
کسب کند و حتی در برخی مواقع قربانی 
خودخواهی ترامپ شــده است. به این 
جهت برگزاری این مراســم به ترامپ 
در کمپین انتخاباتی اش علیه جو بایدن 
کمک می کند و وجهه حمایت گرانه او از 
اسرائیل را در مقابل مسیحیان انجیلی 
تقویت خواهد کرد. اما قبل از برگزاری 
این مراســم در خاک آمریــکا باید به 
این موضوع توجه کنیــم که چند روز 
دیگر ترامپ باید از ســوی کنوانسیون 
سراسری حزب جمهوریخواه به عنوان 
نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری 2۰2۰ آمریکا انتخاب 
و معرفی شود. او که در نظرسنجی های 
پیش از انتخابات نوامبر، از جو بایدن عقب 
است، هفته گذشته به نیویورک پست 

گفته اســت که احتماالً نامزدی حزب 
جمهوری خواه را از چمن زار کاخ سفید 
و به صورت  مجــازی خواهد پذیرفت و 
به این ترتیب وارد کارزار اصلی می شود. 
اگر به سیر اظهارنظرهای او دقت کنید 
به خوبی می بینید که طــی چند روز 
اخیر، مواضع ترامپ بیش از گذشــته 
توسط رسانه های ایاالت متحده برجسته 
می شود و این به خوبی نشان می دهد که 
تیم رسانه ای و تبلیغاتی او در حال آماده 
کردن افکار عمومی برای ورود ترامپ 
به مناظره ها هستند. برای همین است 
که هر روز، کوچکترین کارهای نکردة 
خود را با آب و تــاب توضیح می دهد و 
اوضاع زمانی خراب می شــود که تمام 
دموکرات ها مقابل دروغ ها و بزرگنمایی 
او می ایستند و حال سوال می شود که 

چرا دموکرات ها تا به این حد در مقابل 
ترامپ صف آرایی می کنند؟ 

رقیب را متقلب جلوه بده! 
از زمانی که زمزمه هــای برگزاری 
انتخابات پُستی در آمریکا مطرح شد، 
ترامپ دســت به یک مانور منفی علیه 
دموکرات هــا زد که درون مایــة آن را 
»تقلب« تشــکیل می داد. او اوضاع را 
به جایی رســاند که هم حزبی هایش با 
دســت فرمان او جلو رفتند و حاال تمام 
محافظه کاران معتقدند که دموکرات ها 
به دنبال تقلب هستند. ترامپ دوشنبه 
در پایان ســخنرانی برای هوادارانش 
در شهر اوشــکوش ویسکانسین و در 
حالی که مردم را برای رای دادن ترغیب 
می کرد، یکباره اعالم کرد تنها در صورتی 
در انتخابات نوامبر شکست می خورد 
که تقلب شده باشد! او صریحا چشم در 
چشِم هوادارانش دوخت و گفت که اگر 
رای گیری غیابی انجام دادید، اطمینان 
حاصل کنید که رای شــما شــمارش 
می شود اما تنها راهی که ممکن است 
ما در انتخابات شکســت بخوریم این 
است که در انتخابات تقلب شود. این را 
به یاد داشته باشید؛ این تنها راهی است 
که ممکن است ما در انتخابات ببازیم، 
پس باید خیلی مراقب باشــیم! تزریق 
شــائبه و تردید آن هم کمتر از سه ماه 
مانده به انتخابات نوامبر، به حدی برای 
دمکرات ها سنگین اســت که  آنها به 
صورت دسته جمعی و تیمی ترامپ را 
مورد حمله قرار دادند. نانسی پلوسی، 
رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا در 
اظهاراتش خطاب بــه ترامپ و مارک 
میدوز، رئیس دفتر کاخ ســفید اعالم 
کرد که مردم به حرف های آن ها توجهی 
نکنند؛ چراکه هدف آن ها ترســاندن 
مردم از رای دادن است. آن ها هر چقدر 
بیشتر بتوانند آشوب ایجاد کنند بیشتر 
این ترس را درباره اینکه آرای مردم قرار 
نیست در انتخابات شمرده شود، ایجاد 

می کنند. 
از سوی دیگر سناتور مستقل برنی 
ســندرز که قباًل در رقابــت مقدماتی 
حزب دموکــرات برای تعییــن نامزد 
ریاســت جمهوری این حزب شرکت 
داشت، دوشنبه شب از حامیان سابقش 
خواســت در انتخابات ماه نوامبر از جو 
بایدن، حمایت کنند و هشــدار داد که 
در این انتخابات ارزش های مترقی در 
خطر هســتند. ســندرز در سخنرانی 
خود ضمن برگزاری کنوانسیون ملی 

حزب دموکرات آمریکا هشدار داد که 
دونالد ترامپ دارد ما را در مسیر نزولی 
رفتن به سمت استبداد به پیش می برد 
و اگر دموکرات هــا در انتخابات نوامبر 
شکست بخورند تصور هزینه باالی این 
شکست بسیار سخت خواهد بود. عالوه 
بر پلوسی و سندرز، میشل اوباما، بانوی 
اول سابق آمریکا در حمایت از جو بایدن 
در کنوانســیون ملی دموکرات ها که 
دوشنبه برگزار شده بود اعالم کرد که 
ترامپ به خاطر بحران ویروس کرونا و 
مشکالت سالمتی که در پی این بحران 
به وجود آمده، رئیس جمهورِ اشتباه برای 
کشور ما خواهد بود و به راحتی می توان 
او را شکست داد. تمام این اظهارات در 
حالی بیان می شود که دونالد ترامپ، روز 
دوشنبه در جریان یک تجمع انتخاباتی 
مدعی شد رقبای دموکراتش در صورت 
پیروز شدن در انتخابات ماه نوامبر آتی، 
این کشور را »تبدیل به یک ونزوئالی 
دیگر خواهند کرد«. ایــن اظهارات در 
حالی بیان می شود که  ترامپ اخیراً در 
تجمع هوادارانش واقــع در منکاتو، از 
توابع ایالت مینه سوتا به صورت تلویحی 
اعالم کرده که از 12 ســاله شدن دوره 
ریاست جمهوری اش استقبال می کند. 
امری که بســیاری از تحلیلگران را به 
شدت نگران کرده است، به طوری که ال 
گور، معاون رئیس جمهور اسبق آمریکا 
در همین راستا هفته پیش در گفت وگو 
با اندرسون کوپر، مجری معروف شبکه 
ســی.ان.ان، گفت زانوی ترامپ روی 

گردن دموکراسی آمریکا قرار دارد. 
بدون تردیــد ترامــپ در روزهای 
آینده سعی می کند تردید و شائبه های 
زیادی در مورد آینده و نتایج انتخابات 
2۰2۰ طرح کند که به نظر می رسد اگر 
نظرسنجی ها به سمت سقوط او پیش 
برود، دست به کارهای خطرناک علیه 

دموکرات ها خواهد زد. 

نگاهی به روند تهاجمی اظهارات ترامپ علیه دموکرات ها در آستانه انتخابات

تزریق شائبه؛ تکنیک حمله به بایدن! 
ترامپ در روزهای آینده 

سعی می کند تردید و 
شائبه های زیادی در مورد 

آینده و نتایج انتخابات 2020 
طرح کند که به نظر می رسد 

اگر نظرسنجی ها به سمت 
سقوط او پیش برود، دست 
به کارهای خطرناک علیه 

دموکرات ها خواهد زد

ترامپ اصرار دارد مراسم 
امضای توافق اسرائیل و 

امارات در شب سال نو عبری 
در حیاط کاخ سفید برگزار 
شود تا ازاین طریق بتواند 
مانور انتخاباتی خود علیه 

دموکرات ها را کامل کند

دادگاه ویژه ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان امروز سه شنبه رای نهایی خود را درباره این پرونده 2۶۰۰ صفحه ای 
اعالم می کند. به گزارش اسکای نیوز، این دادگاه پس از تعویق 11 روزه به خاطر انفجار بیروت، امروز در الهه هلند و با حضور سعد 
حریری برگزار شده است. در ابتدای این جلسه مقامات دادگاه به شرح عملیات منجر به ترور رفیق حریری پرداختند. دیوید ری، 
قاضی دادگاه عنوان داشت، متهمان این اقدام سیاسی که وابسته به حزب اهلل هستند، از قبل 
حریری را به شدت تحت نظر داشتند و از طریق تلفن های همراه هماهنگ شدند و انفجار 
خودروی حامل رفیق حریری با خودروی وانت میتسوبیشی یک عامل انتحاری که حاوی 
2.۵ تن مواد منفجره بود، صورت گرفت. با این تفاســیر گفته می شود، دادگاه شاهدی بر 
مسئولیت رهبری حزب اهلل در این ترور ندارد ولی فشارها بر دادگاه برای اعالم مظنونیت 

علیه حزب اهلل ادامه دارد. 

رهبر کره شمالی سگ های خانگی را نماد کاپیتالیسم دانسته و نگهداری این حیوانات را ممنوع کرد. به گزارش آناتولی، یک منبع 
آگاه که خواست نامش فاش نشود، به روزنامه دونگبا ایلبو کره جنوبی گفت: کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی سگ های خانگی را 
نماد کاپیتالیسم و ایدئولوژی بورژوازی می داند و نگهداری این حیوانات جرم محسوب می شود. بر اساس این گزارش، سگ های 
خانگی در کره شمالی جمع آوری و برخی از آنها به باغ وحش های دولتی یا به رستوران های 
گوشت سگ فروخته می شود. صاحبان سگ های خانگی در کره شمالی از اینکه گوشت این 
حیوانات برای تامین کمبود مواد غذایی در این کشور استفاده شود، ابراز نگرانی کردند. بر 
اساس گزارش سازمان ملل حدود 2۵.۵ میلیون نفر از مردم کره شمالی )حدود ۶۰ درصد از 
مردم این کشور( به دلیل برنامه هسته ای کیم جونگ-اون و تحریم های بین المللی با بحران 

کمبود مواد غذایی روبرو هستند.

رهبر کره  شمالی فرمان جمع آوری سگ های خانگی را صادر کرد!دادگاه ترور رفیق حریری: مدرکی علیه حزب اهلل وجود ندارد

منابع خبری از توافق میان دولت وفاق ملی لیبی، ترکیه و 
قطر درباره احیای فعالیت بندر مصراته و تبدیل آن به پایگاه 
دریایی آنکارا خبر دادند. به گــزارش رای الیوم، منابع آگاه 
اعالم کردند که دولت وفاق ملی لیبی، قطر و ترکیه رسماً 
به توافقی دست یافتند که طبق آن بندر مصراته تبدیل به 
پایگاه دریایی یگان های دریایی آنکارا در مدیترانه می شود. 
در همین حال، یک منبع درباره جزئیات این توافق به شبکه 
21۸ گفته است که این توافق شامل تبدیل بندر مصراته به 
پایگاه دریایی یگان های دریایی ترکیه در دریای مدیترانه 
و ایجاد یک مرکز هماهنگی میان ســه طرف می شود که 
نشست های ماهانه ای را در ســطح روسای ستاد ارتش و با 
حضور مشاوران سه کشور در مصراته برگزار کنند. این منبع 
افزود: سه طرف توافق کردند که قطر مسئولیت راه اندازی 
دوباره همه مراکز امنیتی و مقرهای آموزشی در طرابلس را 

که در جنگ اخیر نابود شــده اند، عهده دار شود. در همین 
راستا، دفتر رسانه ای فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق 
ملی لیبی درباره گفت وگوهای دوشــنبه میان سه طرف 
اعالم کرد که این گفتگوها شامل همکاری نظامی و امنیتی 
و برنامه های ایجاد توانمندی هــای امنیتی و دفاعی برای 

نیروهای دولت وفاق بود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار کرد، افزایش حضور 
نظامی آمریکا در لهستان در افزایش تنش در مرزهای غربی 
روسیه سهیم خواهد بود. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
در واکنش به امضای توافقنامه بین واشنگتن و ورشو درباره 
افزایش حضور نظامی آمریکا در لهســتان و حضور 1۰۰۰ 
نیروی نظامی دیگر گفت: افزایش حضور نظامی آمریکا در 
لهستان مشکالت امنیتی را حل نمی کند، برعکس منجر به 
افزایش تنش در مرزهای روسیه خواهد شد. زاخارووا افزود: 
این مساله در افزایش تنش و خطرات وقوع حوادث غیرعمدی 
سهیم خواهد بود. این ســخنگو اضافه کرد: تنها می توانیم 
بگوییم این مساله تالشــی برای وارونه نشان دادن واقعیت 
است. اجرای توافقات لهســتان و آمریکا امکانات هجومی 
نیروهای آمریکایی در لهستان را تقویت خواهد کرد. آمریکا و 

لهستان روز شنبه یک توافق همکاری نظامی امضا کردند که به 
 موجب آن حضور نظامی آمریکا در این کشور شرق اروپا تقویت 
خواهد شد. این در حالیست که ماه گذشته میالدی وزارت 
دفاع لهســتان اعالم کرد آمریکا و لهستان بر سر یک توافق 
همکاری نظامی که راه را برای استقرار حدود 1۰۰۰ سرباز 

دیگر آمریکایی در این کشور هموار می کند، توافق کرده اند.

بندر مصراته لیبی به پایگاه دریایی آنکارا تبدیل می شودمسکو: حضور نظامی آمریکا در لهستان، تنش آفرین است
خبرخبر


