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افغانس��تان طی روزهای اخیر ش��اهد دور جدیدی 
از مذاک��رات می��ان دولت و طالبان در قطر اس��ت. 
نشس��تی که می توان آن را نخس��تین اقدام جدی 
طرفین افغانس��تانی برای پایان دادن به بحران های 

کشورشان دانست. 
نگاه��ی بر رون��د تحوالت نش��ان می ده��د که دو 
دیدگاه در قب��ال مذاکرات بین االفغانی وجود دارد. 
یک دیدگاه مبتنی بر رویکرد دولتمردان افغانستان 
و طالبان اس��ت که در سخنانشان بر اصل رسیدن 
به توافق درون کش��وری تاکید کرده و حتی خروج 
نیروهای خارجی را خواستار شده اند. دیدگاه دیگر، 
رویکرد ناظران مذاکرات همچون آمریکا و ناتو است 
ک��ه تالش دارند این مذاکرات را دس��تاوردی برای 
سیاس��ت های ۲۰ سال حضورش��ان در افغانستان 
معرفی کنند.آمریکا قص��د دارد همانگونه که روند 
س��ازش و خیانت امارات و بحری��ن را به مولفه ای 
انتخابات��ی مبدل کرد، نتیجه مذاکرات بین االفغانی 
را نیز در س��بد ترامپ ریخته و وانمود کند که این 
کارکرد سیاس��ت های ترامپ اس��ت ک��ه اکنون به 
ثمر رسیده اس��ت.حلقه تکمیلی این رویکرد را در 
س��خنان ترامپ می توان مشاهده کرد که از کاهش 
نیروه��ای آمریکای��ی در افغانس��تان و ع��راق طی 
ماه های آتی س��خن گفته و سعی کرد خود را مرد 
عمل نش��ان دهد. در اصل دولتمردان آلمان با نگاه 
منفع��ت طلبانه به مذاکرات می نگرند و در صورت 
نیاز حتی آماده برهم زدن روند مذاکرات هستند. 

 نگاهی به مذاکرات گذش��ته می��ان طالبان و دولت 
مرکزی افغانس��تان نش��ان می دهد که ت��ا کنون به 
رغ��م تاکید طرفین بر لزوم رس��یدن به صلح، هرگز 
این نتیجه حاصل نش��ده و در نهایت افغانس��تان در 
همان بن بس��ت قدیم��ی باقی مانده اس��ت. نگاهی 
ریش��ه ای به این وضعیت یک اصل کلیدی را نشان 
می دهد و آن اینکه به رغم آنکه مذاکرات بر اس��اس 
اصل درون افغانس��تانی طراحی ش��ده اما در نهایت 
ای��ن بازیگران خارجی بوده ان��د که برای آن تصمیم 
گیری کرده اند که عملکرد زلمای خلیل زاد نماینده 
ویژه آمریکا، س��ندی بر این حقیقت است. آمریکا و 
نات��و تالش کرده اند تا این مذاکرات را مولفه ای برای 
ادامه اش��غال افغانستان و بعضاً پنهان سازی ناکامی 
و حتی کشتارهایش��ان در این کشور جلوه دهند که 
نتیجه آن نیز شکس��ت مذاکرات بوده است. اکنون 
ترامپ به ش��دت نیازمند نشان دادن چهره ای موفق 
در سیاس��ت خارجی است که با شکست طرح اقدام 
علیه چین، روسیه، کره شمالی و جمهوری اسالمی 
ایران به سمت حاشیه هایی همچون سازش عربی و 
توافقاتی در حوزه افغانس��تان پیش رفته اس��ت.  بر 
این اساس، راهکار افغانستان برای به نتیجه رسیدن 
مذاکرات کنونی، جلوگیری از دخالت های خارجی و 
رویکرد واقعی به مذاکرات درون افغانستانی است که 
قطعاً صلح را به این کشور بازخواهد گرداند. راهکاری 
که تحقق آن مش��روط به اخراج نیروهای خارجی از 
افغانستان است چرا که آنها نشان داده اند که نه حالل 
مشکالت بلکه ریشه مشکالت هستند و حضورشان 

جز بحران نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.

گزارشیادداشت

جش��ن صهیونیس��ت ها از خیانت امارات و 
بحرین به فلس��طین چندان دوام نیاورده و 
همزمان با تظاهرات هزاران نفری س��اکنان 
اراضی اش��غالی ب��رای برکن��اری نتانیاهو،  
رهب��ری واحد ب��رای مقاوم��ت مردمی در 
فلسطین در اولین بیانیه خود، روز سه شنبه هفته جاری را 
روز مخالفت خروش��ان مردمی با توافق عادی سازی روابط 

میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی اعالم کرد.
فلس��طین به رغم تصور صهیونیس��ت ها، ارتج��اع عربی و 
آمریکا که تصور می کردند سازکاری امارات و بحرین زمینه 
ساز سازشکاری فلسطینی ها خواهد شد، این روزها گرایش 
ب��ه مقاومت را در پیش گرفته و با رویکرد به رهبری واحد 
در برابر اشغالگران هم پیمان شده اند. »عزام االحمد« عضو 
کمیت��ه اجرایی و مرکزی س��ازمان آزادیبخش فلس��طین 
»س��اف« از نزدیک بودن اعالم رهبری واحد برای مقاومت 

مردمی فلسطین خبر داد.
رهب��ری واحد برای مقاومت مردمی فلس��طین اولین بیانیه 
خود را صادر و روز سه ش��نبه )۱۵ سپتامبر( را روز مخالفت 
خروش��ان مردمی با توافق عادی س��ازی روابط میان امارات 
و بحری��ن با رژیم صهیونیس��تی اعالم ک��رد و افزود، پرچم 
فلسطین در تمام روستاها، شهرها و اردوگاه های فلسطینی 
در داخل و خارج به همین منظور برافراش��ته خواهد شد.در 
ادامه این بیانیه از اس��رای آزاد ش��ده، خانواده های ش��هدا و 
خانواده های شهدایی که پیکر فرزندان آنها پس داده نشده، 
خواس��ته ش��ده که تجمعاتی در رد توافق ذلت بار مذکور در 
نقاظ مختلف برگزار کنند.همچنین از فلسطینی های مقیم 
کشورهای مختلف و آزادگان جهان درخواست شده در برابر 
سفارت های آمریکا، رژیم صهیونیستی، امارات و بحرین دست 

به برگزاری تجمع در اعالم محکومیت این توافق بزنند.
فرماندهی مقاومت مردمی فلس��طین همچنین روز جمعه 
)۱۸ سپتامبر( را روز عزا اعالم کرد که در محکومیت توافق 
آمریکا، رژیم صهیونیس��تی، امارات و بحرین پرچم های عزا 
ب��ر فراز تم��ام خانه ها، س��اختمان ها و میدان ها پرچم های 
س��یاه برافراشته خواهد ش��د، ناقوس های کلیساها به صدا 
در خواهد آم��د و در خطبه های نماز جمعه به خیانت های 
کشورهای مذکور به مسأله فلسطین پرداخته خواهد شد.از 
س��وی دیگر س��اکنان غزه در اعتراض به سازش بحرین و 
امارات با رژیم صهیونیس��تی، تصاویر حکام این دو کش��ور 

عربی را به آتش کشیدند.
رویکرد مقاومتی فلسطینی ها در حالی فضای بحرانی برای 
صهیونیس��ت ها ایجاد کرده که در ادامه چالش��های سران 
این رژیم،  پلیس رژیم صهیونیس��تی ب��رای متفرق کردن 
تظاهرات کنن��دگان مقابل اقامت��گاه »بنیامی��ن نتانیاهو« 

نخست وزیر این رژیم در قدس اشغالی، با آنها درگیر شد.
خب��ر دیگر از فلس��طین آنکه حم��اس در س��الروز توافق 
»اس��لو« اعالم کرد، همانطور که ای��ن توافق موفق به خط 
زدن حق بازگشت آوارگان فلسطینی نشد، اقدامات مشابه 
نیز به جایی نخواهد رس��ید.حماس در بیس��ت و هفتمین 

س��الروز توافق »اس��لو« بیانیه ای صادر ک��رد.در این بیانیه 
آمده است: روند عادی سازی که برخی کشورهای عربی در 
پیش گرفته اند، خنجری به پش��ت ملت فلسطین است. در 
این میان ُعمان در بیانیه ای ضمن اس��تقبال از عادی سازی 
روابط بحرین با رژیم صهیونیستی این تصمیم بحرین را در 

چارچوب حق حاکمیتی آن دانست.
ام��ا ی��ک منب��ع دیپلماتی��ک مغرب اخب��ار رس��انه های 
صهیونیس��تی درباره افتتاح خط هوایی مس��تقیم بین این 
کش��ور با رژی��م صهیونیس��تی را تکذیب ک��رد. همچنین 
مقام��ات محلی اس��تان »الحدیده« در مخالفت با س��ازش 
امارات با رژیم صهیونیس��تی نام یک خیابان در این استان 
را تغیی��ر دادن��د. همچنین مردم بحرین با وجود اس��تقرار 
نیروه��ای امنیتی در خیابان ها دس��ت ب��ه تظاهرات زده و 
مخالفت خود را با عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی 
اعالم کردند. عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین مدعی 
ش��د که توافق این کش��ور با رژیم صهیونیستی در راستای 
بازگردان��دن حقوق فلس��طینی ها و برقراری ثبات و امنیت 
در منطقه بوده اس��ت.آیت اهلل عیسی قاسم سازش با رژیم 
صهیونیس��تی را شوم و ش��ری بزرگ دانست و اعالم کرد، 
این س��ازش ب��ا اراده، قدرت و حاکمیت مل��ت ها به یقین 
س��اقط خواهد ش��د. همچنین فعاالن کمپی��ن مخالفت با 
عادی سازی روابط با رزیم صهیونیستی توماری را به منظور 
درخواست برای تبدیل مقر اتحادیه عرب به سالن عروسی 
تهی��ه کرده ان��د. محمد عم��اس از بیت المق��دس یکی از 
فعاالن کمپین مخالفت با عادی سازی، توماری را به منظور 
درخواست برای تبدیل مقر اتحادیه عرب به سالن عروسی 
تهیه کرده و ای��ن تومار تاکنون به امضای بیش از دو هزار 

نفر رسیده است.
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بازی انتخاب��ات میان دموکرات ها و جمهوریخواه��ان بر درد و رنج مردم 
آمریکا افزوده اس��ت چنانکه بیزینس اینس��ایدر به نق��ل از مقامات ایالت 
اورگان اعالم کرد آتش سوزی همچنان در سواحل غربی آمریکا از جمله 

در اورگان درحال گسترش است،
 بیزینس اینسایدر به نقل از مقامات ایالت اورگان نوشت، از آنجا که آتش 
سوزی همچنان درحال گسترش است و تعداد زیادی از مردم هنوز موفق 
به تخلیه منطقه نش��ده اند، باید برای وقوع یک فاجعه مرگبار گس��ترده 
آماده بود. این پایگاه اینترنتی آمریکایی در گزارش��ی به قلم کیتی کانالز 
نوشت: آتش سوزی همچنان در سواحل غربی از جمله در اورگان درحال 
گس��ترش است، منطقه ای که مقامات تاکنون ۴۰ هزار نفر از ساکنان آن 
را از ش��عله های آتش��ی که میلیون ها هکتار را نابود و هزاران ساختمان را 

تخریب کرده است، دور ساخته اند.
ب��ه گزارش س��ی بی اس پورتلن��د، روز جمعه اندرو فلپ��س، رئیس دفتر 
مدیری��ت بح��ران اورگان، گفت این ایالت برای وق��وع یک فاجعه مرگبار 
گس��ترده آماده می ش��ود، زیرا آتش همچنان درحال گسترش در سراسر 
ای��ن ایالت اس��ت.وی افزود: عملیات بازس��ازی طوالن��ی در پیش داریم. 

عملیاتی که به سال ها زمان نیاز خواهد داشت.
اورگان یکی از ایالت هایی بود که از آتش سوزی های اخیر به شدت آسیب 
دید. براس��اس گزارش ها در این ایالت تاکنون شش نفر ازجمله یک پسر 

۱۲ ساله و مادربزرگش، جان خود را از دست داده اند.
کیت ب��راون، فرماندار اورگان، روز جمعه گف��ت، مقامات ۴۰ هزار نفر از 

س��اکنان اورگان را تخلیه کرده اند، اما ۵۰۰ هزار نفر دیگر درحال حاضر 
در مناطق تخلیه حضور دارند.

ب��ه گزارش روزنامه یو اس ای تودی، مرکز ملی آتش نش��انی روز ش��نبه 
اع��الم کرد، برای دیگر ایالت های منطق��ه ازجمله کلرادو، کالیفرنیا و یوتا 
نیز دستور تخلیه صادر شده است. در ایالت کالیفرنیا تاکنون ۱۹ نفر براثر 
آتش سوزی جان خود را از دست داده اند.به گفته منابع مطلع، دستیاران 
وزارت بهداشت آمریکا که رئیس جمهور این کشور آن ها را منصوب کرده، 
با اعمال فش��ار به مسئوالن مراکز کنترل و پیش��گیری از بیماری تالش 
کرده ان��د گزارش ها درباره کرون��ا را با گفته های ترام��پ مطابقت دهند.

این اقدام آن ها در جهت ترس��اندن نگارندگان گزارش و کاستن از میزان 
ارتباط آن ها با متخصصان بهداشتی انجام شده است.

در این میان س��ران آمریکا ب��ه جای توجه به بح��ران کرونا درگیر بازی 
انتخابات هس��تند چنانکه رئیس جمه��ور آمریکا با انتش��ار پیام هایی در 
توئیت��ر بار دیگر به رقیب دموکرات خود تاخت و از اقدامات چهار س��ال 
گذشته خود تمجید کرد. »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در رشته  
توئیت های��ی بار دیگر به »جو بایدن«، رقی��ب دموکرات خود تاخت. وی 
در اولین پیام توئیتری خود نوش��ت: »جو بایدن نمی تواند کش��ورمان را 
هدایت کند، زیرا او به کش��ور ما ایم��ان ندارد. در مجمع ملی بایدن، آنها 
]دموکرات ها[ آمریکا را با عناوین ش��رور، خبیث و کشوری که سرنوشت 
آن شوم و ناامیدی است تضعیف کردند. آنها حتی جمله "در پناه خدا" را 

دوبار در زمان ابراز تعهد تابعیت حذف کردند.« 

اورگانهمچناندرآتشانتخاباتآمریکامیسوزد

به ترکیه درس تاریخ نده!
رئیس جمهور ترکیه خطاب به همتای فرانسوی خود ضمن یادآور شدن 
جنایات فرانس��ه در آفریقا، از این کش��ور خواست به آنکارا درس تاریخ 
ندهد. رجب طیب اردوغان، در برنامه »پیوس��تن ۱۰۰ هزار عضو جدید 
به حزب عدالت و توسعه« در استانبول خطاب به شدت امانوئل مکرون 
گفت: ما ش��ما را از الجزایر می شناس��یم. یک میلیون شهروند الجزایر را 
کش��تید، ش��ما بودید که ۸۰۰ هزار ش��هروند رواندا را به قتل رساندید. ما 
شما را از لیبی می شناس��یم. صد ها هزار لیبییایی را شما کشتید. رئیس جمهور 
ترکیه افزود: مکرون، دوره ریاس��ت تو رو به پایان اس��ت. رفتنی هستی. من به 
تو چند س��ال پیش چه گفته بودم؟ طی یک تماس تلفنی به تو گفته بودم که 
هی��چ اطالعاتی در مورد تاریخ نداری، گفته بودم اول تاریخ یاد بگیر و به ترکیه 

درس تاریخ یاد نده.

عراق هرگز رژیم صهیونیستی را نخواهد پذیرفت 
رهبر جریان حکمت مل��ی عراق در دیدار با گروهی از نخبگان و فعاالن 
جنبش مردمی اعالم کرد، سازش عراق و رژیم صهیونیستی هیج زمانی 
اتفاق نخواهد افتاد. »سید عمار الحکیم«، در دیدار با گروهی از توانمندان 
و چهره های موفق در زمینه شغلی، روسای سندیکاها، نخبگان و فعاالن 
جنبش مردمی اعالم کرد: عادی س��ازی میان عراق و رژیم صهیونیس��تی 
صورت نمی گیرد، مس��أله فلس��طین پایان نخواهد یاف��ت و پیچیدگی های 
گس��ترده ای در این مس��اله وجود دارد. »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا ۲۱ 
ش��هریور اعالم کرد بحرین و رژیم صهیونیستی به توافقی برای عادی سازی روابط 
دست پیدا کرده اند.این خبر در حالی اعالم شد که امارات عربی متحده نیز حدود 
یک ماه پیش از عادی س��ازی روابط خود با رژیم صهیونیستی خبر داد و تا کنون 

هیأت هایی از دو طرف نیز با یکدیگر دیدار کرده اند یا تماس داشته اند. 

تاکید آیت اهلل سیستانی بر برگزاری انتخابات 
»جنی��ن پالس��خارت« نماینده س��ازمان ملل در عراق بع��د از دیدار با 
آیت اهلل العظمی س��ید علی سیس��تانی مرجع عالیقدر ش��یعیان عراق 
در نجف اش��رف یک کنفرانس خبری برگزار کرد.پالسخارت در جریان 
ای��ن کنفرانس گفت: آیت اهلل سیس��تانی از دولت ع��راق می خواهد به 
پرونده های فساد و محاکمه عامالن آن رسیدگی کند. وی ادامه داد: آیت 
اهلل سیستانی برگزاری انتخابات در موعد مقرر آن را تأیید می کند. ایشان از 
جایگاه و اهمیت به سزایی برای سازمان ملل برخوردار هستند.پالسخارت گفت: 
آیت اهلل سیستانی شهروندان را به شرکت گسترده در انتخابات تشویق کردند. در 
همین حال نماینده سازمان ملل در عراق اعالم کرد: آیت اهلل سیستانی همچنین 
از دولت خواستند که کنترل گذرگاه های مرزی را در اختیار داشته باشد. ایشان 

از دولت خواستند که به موضوع فسادهای بزرگ رسیدگی کند.

جشن صهیونیست ها از سازشکاری امارات و بحرین چندان دوام نیاورد 

تشکیل رهبری واحد مقاومت مردمی فلسطین

گروهی از کارشناس��ان بین المللی با انتشار گزارشی از جنگ 
یمن تصریح کردند که ائتالف سعودی - اماراتی، دولت فراری 
یمن و ش��ورای انتقالی جنوب همه مرتکب جنایت جنگی و 

نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشردوستانه شده اند.
گروهی از برجسته ترین کارشناسان بین المللی و منطقه ای 
سازمان ملل روز یکشنبه با اشاره به اینکه طرف های درگیر 
در جنگ یمن به چشم پوشی از قوانین بین المللی و حیات، 
عزت و حقوق مردم یمن ادامه می دهند،از ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل خواس��تند پرونده یمن را به دادگاه کیفری 

بین المللی ارجاع دهد. 
این گروه در س��ومین گزارش خ��ود درباره وضعیت حقوق 
بش��ر در یمن بی��ن ژوئی��ه ۲۰۱۹ تا ژوئ��ن ۲۰۲۰  که با 

عن��وان " یمن. .  همه گیری فرار از مجازات در س��رزمین 
عذاب دیده" منتش��ر ش��ده اس��ت، به این نتیجه رسیدند 
ک��ه طرف های درگیری ] در جنگ یم��ن [ به مجموعه از 
نق��ض قوانین بین المللی حقوق بش��ر و حقوق بین المللی 
بش��ر دوستانه مرتکب ش��ده اند. در این گزارش به مواردی 
از نقض حقوق بش��ر توس��ط طرف ه��ای متخاصم در یمن 
از جمله محرومیت خودس��رانه از زندگی، تبعید، بازداشت 
خودس��رانه، ش��کنجه و س��ایر انواع رفتاره��ای بیرحمانه، 
غیرانس��انی و تحقیرآمیز، تجاوز و س��وء اس��تفاده جنسی،  
اس��تخدام و اس��تفاده از ک��ودکان در جنگ و س��لب حق 
دادرسی عادالنه اش��اره کردند که می تواند در زمره جرایم 

جنگی قرار گیرد. 
" کم��ال الجندوبی " رئیس این گروه از کارشناس��ان گفت: 
پس از سالها اطمینان یافتن از هزینه های سنگین این جنگ، 
هیچ کس نمی تواند بگوید ] که [ ما نمی دانستیم در یمن چه 
می گذرد. " میلیس��ا بارک "  یکی دیگر از اعضای این گروه 
به خبرنگاران گفت: مس��ئولیت ای��ن تخلفات به عهده همه 
طرف های درگیر یعنی دولت)فراری( یمن، ش��ورای انتقالی 

جنوب و اعضای ائتالف سعودی و اماراتی است. 

این سه کارش��ناس از شورای امنیت س��ازمان ملل متحد 
خواستند تا اوضاع یمن را برای محاکمه احتمالی به دادگاه 
کیف��ری بین الملل��ی ارجاع دهد و لیس��ت افراد مش��مول 
تحریم ه��ا را گس��ترش ده��د. در این پیوند، کارشناس��ان 
س��ازمان ملل تایید کردند که سالح های ارائه شده توسط 
قدرت ه��ای غربی ب��ه طرف های درگیر، درگیری ۶ س��اله 
در یمن را دامن زده اس��ت. خب��ر دیگر از یمن آنکه منابع 
خبری از وقوع چهار انفجار در ش��هر مأرب در ش��رق یمن 
خب��ر دادند که احتماال ناش��ی از حمالت راکتی از س��وی 
طرف های ناشناس بوده است. پایگاه خبری »اخبار الیمن« 
به نقل از منابع محلی مأرب اعالم کرد، انفجارها ناش��ی از 
هدف گرفته ش��دن این شهر با چند موشک بالستیک بوده 
اس��ت؛ چهار انفجار در ش��هر و اطراف آن ش��نیده شده و 
به قدری قوی بوده که تا فاصله ها دورتر از ش��هر احس��اس 
شده است.جنگنده های ائتالف س��عودی برای دومین روز 
متوالی شهرهای مختلف استان صنعاء را هدف گرفتند. این 
جنگنده ها پنج حمله به اطراف فرودگاه بین المللی صنعاء، 
س��ه حمله به منطقه »النهضه« در ش��هر »الثوره« و س��ه 
حمله به منطقه »العروق« در شهر »بنی الحارث« داشتند.

در ادامه این گزارش آمده، جنگنده های  ائتالف س��عودی 
چهار نوبت به منطقه »الصمع« در ش��هر »ارحب« و س��ه 
نوبت به منطقه »حزیز« در ش��هر »سنحان« حمله کردند. 
حمل��ه جنگنده های مذک��ور به یک مرغ��داری در منطقه 
»الصم��ع« در ش��هر ارحب منجر به زخمی ش��دن دو نفر 
از کارگران آن ش��د. ارتش و کمیته های مردمی یمن هفته 
گذشته در پاسخ به حمالت ائتالف متجاوز به غیرنظامیان 
یمنی، فرودگاه »ابها« در جنوب عربس��تان س��عودی را در 
چند نوبت هدف حمله پهپ��ادی قرار دادند. آنها همچنین 
یک عملیات مش��ترک پهپادی-موشکی به هدفی مهم در 
ری��اض انجام دادند که این عملیات با موش��ک بالس��تیک 

ذوالفقار و »صماد ۳« انجام شد.
خب��ر دیگر از یمن آنکه »صالح بن محمد العامری« فرمانده 
نیروهای زمینی امارات روز ش��نبه)دیروز( در مقر فرماندهی 
نیروهای مشترک )ائتالف( سعودی علیه یمن با »مطلق بن 
س��الم األزیمع« فرمانده این نیروها دیدار کرد.در این دیدار 
روند عملیات های نظامی در یمن با حمایت نیروهای دولت 
مس��تعفی به ریاس��ت »عبدربه منصور هادی« و تالش های 
مشترک نیروهای ائتالف سعودی، مورد بررسی قرار گرفت.

اعتراف کارشناسان 
بین المللی به جنایات ائتالف 

سعودی در یمن 


