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ریاســت  مناظره  دومین  بینالملل:  گروه
جمهــوری میان دونالــد ترامپ و جــو بایدن 
دموکرات پنج شنبه ساعت ۹ شب به وقت شرق 
آمریکا )جمعه ۴.۳۰ صبح به وقت تهران( برگزار 
می شود. دانشگاه بلمونت تنسی در سال ۲۰۰۸ 
هم میزبان مناظره ریاست جمهوری باراک اوباما 
و جان مک کین بــود. آخرین مناظره میان این 
نامزدها در آســتانه انتخابات سوم نوامبر پس از 
آن برگزار می شود که دور دوم مصاف آنها بابت 
ابتــای دونالد ترامپ جمهوری خــواه به کرونا 
لغو شــد. آن مناظره برای ۱۵ اکتبر برنامه ریزی 
شــده بود اما پس از مخالفــت ترامپ با مناظره 
مجازی برگزار نشــد و دو طرف تصمیم گرفتند 
مصاحبه های جداگانه با ای بی ســی و ان بی سی 
نیوز داشته باشند. مجری دومین مناظره، خانم 
»کریستن والکر« اســت و او موضوعات مقابله 
بــا کووید-۱۹، خانواده هــای آمریکایی، نژاد در 
آمریــکا، تغییرات اقلیمی، امنیت ملی و رهبری 
را برای گفت وگو انتخاب کرده است. والکر مجری 
ان بی سی است اما اینکه بتواند ترامپ را کنترل 
کند، ســوالی است که پاســخ آن بعدا مشخص 
می شود. در جریان اولین مناظره، ترامپ مرتب به 
میانه صحبت های مجری و بایدن می آمد و هرج 
و مرجی ایجاد کرد. والکر پیش از پیوســتن به 
ان بی سی خبرنگار کاخ سفید بود. فرمت آخرین 
مناظره هم شبیه دور پیشین است. شش بخش 
۱۵ دقیقه ای وجــود دارد و در ابتدای هر بخش 
هر نامزد دو دقیقه فرصت پاسخ دارد و بعد بحث 
عمیق تر روی آن موضوع انجام می شــود. مدت 

این مناظره ۹۰ دقیقه خواهد بود.
ترسجمهوریخواهان

فاجعه بــرای محافظه کاران این اســت که 
»مایکل استیل« رئیس سابق کمیته ملی حزب 
جمهوری خــواه آمریکا به جمع ۳۴۷ جمهوری 
خواه برجســته دیگری کــه در این انتخابات به 
جو بایدن، رقیب دموکــرات دونالد ترامپ رای 
می دهند پیوسته اســت. یکی از شاخص ترین 
گروه های جمهوری خواه مخالف با ترامپ پروژه 
لینکلن نام دارد که تحت رهبری چند جمهوری 
خواه برجسته شــامل جان ویور، ریک ویلسون، 
جورج کانوی، رید گالن و جنیفر هورن اســت. 
جان کیســیچ، فرماندار ســابق اوهایو که چهار 
ســابق قبل در نامزدی از جانب حزب جمهوری 
خواه ترامــپ را به چالش طلبیــد و خودش را 
جمهوری خواه برای تمام عمر خوانده تبدیل به 
چهره برجسته جنبش مخالفان جمهوری خواه 

ترامپ به نام »ترامپ هرگز« شده است.
کمی بعد از کنوانســیون حزب دموکرات نیز 
چارلی دنت، نماینده جمهوری خواه سابق ایالت 

پنسیلوانیا هم حمایتش از بایدن را در مطلبی در 
ســی ان ان اعام داشت. از جمله دیگر حامیان 
جمهوری خواه سرشــناس بایدن سیندی مک 
کین، همسر بیوه ســناتور جمهوری خواه فوت 
کــرده، جان مک کین اســت. به همین ترتیب 
کارکنان کمپین ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ 
»میت رامنی« سناتور جمهوری خواه ایالت یوتا 

در نامه سرگشاده ای از بایدن حمایت کردند.
۴۳ تــن از کارکنان ســابق کمپین و دولت 
»جورج دبلیو بوش« نیز تحت رهبری »کارلوس 
گوتیــرز« وزیــر بازرگانی اســبق آمریکا هم بر 
ضرورت انتخــاب جو بایدن به عنــوان رئیس 
جمهور آمریــکا تاکید کردنــد. »کالین پاول« 
وزیر خارجه دولت »جــورج دبلیو. بوش«، »تام 
ریــج« وزیر امنیت داخلــی دولت بوش و »بیل 
کوهن« وزیر دفاع دولت بیل کلینتون و سناتور 
ســابق جمهوری خواه هم به طور مجزا از نامزد 
دموکرات ها در انتخابات امسال حمایت کرده اند. 
نتایــج نظرســنجی ها همچنان نشــان دهنده 

پیشتازی پایدار کاندیدای دموکرات ها است. افت 
ترامپ در نظرسنجی ها ممکن است منجر شود 
که جمهوری خواهان اکثریت خود در ســنا را از 
دســت داده و کنگره آتی در قبضه دموکرات ها 
قرار گیرد. جمهوری خواهان اکنون ۵۳ کرسی 
سنا را در برابر ۴۷ کرسی مخالفان خود در اختیار 
دارند. داده های تارنمای ریل کلیر پالیتسکس نیز 
پیش بینی می کند که سهم جمهوری خواهان و 
دموکرات ها از ســنای آتی بــه ترتیب ۴۹ و ۵۱ 
کرســی خواهد بود. در ادامه حمایت رســانه ها 
از جــو بایدن، پرتیراژتریــن روزنامه آمریکا نیز 
از نامــزد دموکرات ها حمایت کــرد. یو اس ای 
تودی با شــمار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نســخه، 
در انتخابات دور پیــش و بدون آنکه از هیاری 
کلینتــون حمایت کنــد، از خواننــدگان خود 
خواســته بود که به ترامپ رأی ندهند. پیش تر 
نشریات علمی نیچر )Nature( و ساینتیفیک 
امریکــن )Scientific American( نیز برای 
نخســتین بار در انتخابات موضع گیری کرده و 

از بایدن حمایت کرده بودند.
ادامهجنگنظرسنجیها

رســانه های آمریکایی خبر دادند که ســتاد 
ترامپ پس از آنکه در سپتامبر ۱۳۹ میلیون دالر 
صــرف تبلیغات کرد، اکنون ۶۳ میلیون دالر در 
اختیار دارد. در حالی که رقیب دموکرات وی اگر 
چه هنوز اطاعــات کاملی از کمک های مالی و 
هزینه های انتخاباتی سپتامبر را ارائه نداده، ولی 
اعــام کرده که در پایــان آن ماه ۱۷۷ میلیون 
دالر در اختیار داشــته اســت. نشریه انگلیسی 
اکونومیســت پیش بینی کرده که اگر انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا امروز برگزار شــود، 
احتمال آنکه بایدن بیشترین آراء گزینشگران را 
کســب کند، ۹۳ درصد در برابر ۷ درصد ترامپ 
بوده و نامزد دموکرات ها ۳۵۰ رأی گزینشگران را 
در برابر ۱۸۸ رأی گزینشــگران ترامپ به دست 
می آورد. اکونومیست همچنین پیش بینی کرده 
که بایدن به احتمال ۹۹ درصد بیشترین تعداد 

آراء مردمی را نیز به دست آورد.

تارنمای معــروف ۵۳۸ نیز که در پیش بینی 
نتایج انتخابات آمریکا ید طوالیی دارد ۸۷ درصد 
احتمال داده که بایدن بر ترامپ پیروز شــده و 
۳۴۶ رأی گزینشگران را به دست آورد. این تارنما 
در شــب انتخابات چهار سال پیش پیش بینی 
کرده بود که شــانس پیروزی ترامپ بر هیاری 
کلینتون ۲۹ درصد اســت. نتایج نظرسنجی که 
به سفارش پایگاه خبری کمیته یهودیان آمریکا 
) ای جی ســی( انجام شده است، نشان می دهد 
اگر انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا همین 
امروز برگزار شود، اکثریت )۷۵ درصدی( جامعه 
یهودیــان آمریکا به جو بایدن نامزد دموکرات ها 
رای می دهند و همچنیــن اکثریت این جامعه 
معتقدند بایدن به شــکل موثرتــری می تواند 
از عهده مســائل ایران برآید. نتایج نظرسنجی  
شــرکت »اس اس ار اس« رای دهنــدگان در 
پاسخ به این پرسش که اگر انتخابات همین امروز 
برگزار شــود به کدام نامزد رای می دهند،  ۷۵ 
درصد گفته اند  به بایدن و فقط ۲۲ درصد دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا را 
انتخاب کرده اند. در نظرسنجی جدید »اس اس 
آر اس«، ۷۳ درصــد از رای دهندگان گفتند که 
قویا عملکرد ترامــپ به عنوان رئیس جمهوری 
را قبــول ندارند و فقط ۱۵ درصــد با عملکرد 
ترامپ موافقت کردند. ۷ درصد گفته اند تا حدی 
عملکرد او را قبــول دارند و ۴ درصد گفته اند تا 
حدی عملکرد رئیس جمهور را قبول ندارند. این 
نتایج همچنین نشان داد که ۷۹ درصد بایدن را 
نامزدی می دانند که می تواند وحدت را به آمریکا 
بازگردانــد. ۱۵ درصد  در این مــورد به ترامپ 
رای دادنــد و ۶ درصد پاســخ دادند که به هیچ 
یک رای نمی دهند یا نمی دانند چه پاســخی 
دهند. در ارزیابی وضعیــت کنونی روابط امروز 
تل آویــو و آمریکا ۵۳ درصــد گفتند این روابط 
نسبتا قوی اســت، ۳۳ درصد آن را بسیار قوی 
دانستند، ۹ درصد نسبتا ضعیف، ۳ درصد بسیار 
ضعیف عنوان کردند و ۳ درصد هم گفتند نظری 
ندارند.  در رابطه با ایران، شرکت کنندگان به این 
پرسش که »نامزد کدام حزب به شکل موثرتری 
می تواند از عهده مسائل ایران برآید« ۷۱ درصد 
بایــدن و ۲۷ درصد ترامپ را انتخاب کردند و ۳ 
درصد گفتند »هیچ یک از نامزدها« و یا پاسخی 
ندارند. درباره بهترین عملکرد در مقابله با یهودی 
ستیزی در آمریکا، ۲۲ درصد ترامپ و ۷۵ درصد 
بایدن را انتخاب کردند و »هیچ یک از نامزدها« 
یا »نمی دانند« پاسخ ۳ درصد از شرکت کنندگان 
در این نظرسنجی بود. پنجاه و نهمین انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا سوم نوامبر ۲۰۲۰ برابر 

با ۱۳ ابان ۱۳۹۹ برگزار می شود.

»بایدن« به شکل پایدار پیشتاز است

آمریکا در انتظار مناظره دوم
شکاف میان محافظه کاران آمریکا درباره »ترامپ« عمیق شده است

منابع مصری و ســودانی در گفت وگو با العربی الجدید درباره جزئیات توافق 
اعام شده میان ســودان و آمریکا گفتند: آمریکا حذف نام سودان از فهرست 
حامیان تروریســم را به پرداخت غرامت ۳۳۵ میلیــون دالری به خانواده های 

قربانیان آمریکایی منوط کرده است.
این درحالی اســت که خارطوم اعام کرده قادر به تحقق این شرط آمریکا 
نیست. این منابع افزودند که امور در این زمینه معلق مانده بود تا اینکه به یک 
توافقنامه جامع دســت یافتند و محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان به طور 
مســتقیم به این مسئله ورود کرده و از قصد خود برای پرداخت این غرامت به 

منظور تسریع در روند اتمام و تکمیل توافق خبر داد.

پرداخت غرامت سودان به آمریکا توسط بستان 
دبیرکل ناتو اعام کرد: ســامانه های اس-۴۰۰ که ترکیه از روسیه گرفته 
امکان ادغام شان در ســامانه دفاع هوایی منسجم ائتاف ناتو وجود ندارند و 
ائتاف از تاش های به کار گرفته شــده برای ایجــاد راه حل های جایگزین 

حمایت می کند.
به گزارش اســپوتنیک، »ینس استولتنبرگ« دبیرکل ائتاف ناتو پیش از 
آغاز نشســت دور روزه وزیران دفاع این ائتاف اعام کرد: من نگران تصمیم 
ترکیه درباره خرید سامانه های دفاع هوایی اس-۴۰۰ هستم این مساله بارها 
و مکررا در جریان نشســت ها در آنکارا مطرح شــده، ادغام این سامانه ها در 

سیستم های دفاع هوایی منسجم ائتاف ناتو ممکن نیست.

گیر ناتو به سامانه روسی ترکیه
نامزد »جمال خاشــقجی« روزنامه نگار کشته شــده سعودی و یک گروه 
حقوق بشری که او تاسیس کرده بود، شکایتی در یکی از دادگاه های آمریکا 
با این موضوع که ولیعهد ســعودی دستور قتل این منتقد را صادر کرده بود، 
تنظیم کردند. به گزارش رویترز، در این شــکواییه علیه محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربســتان سعودی همچنین نام بیش از ۲۰ سعودی دیگر به عنوان 
متهم ذکر شده اســت. این طرح دعوی با پیچیدگی هایی در روابط آمریکا-

ســعودی بر سر قتل ســال ۲۰۱۸ خاشقجی، ســوابق حقوق بشری ریاض، 
نقش آن در جنگ داخلی یمن و مســائل دیگر هم زمان شده است. سفارت 

عربستان به این طرح دعوی واکنشی نداشته است. 

طرح دعوی علیه بن سلمان در آمریکا

ادامه ناآرامی ها و التهاب در تایلند

فعاالن دانشجویی تایلند دیروز )چهارشنبه( 
در تاش برای لغو وضعیــت فوق العاده ای که 
دولت تایلند بــه منظور کنترل اعتراضات ضد 

دولتی وضع کرده است، راهی دادگاه شدند. به 
اعتراضات  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش 
روزانه جنبش معترضان با درخواست استعفای 

پرایوت چان-اوچا، نخســت وزیر و رهبر سابق 
خونتای تایلند ادامه دارد. معترضان همچنین 
خواستار یک قانون اساســی دموکراتیک تر و 
اصاحاتی در ســلطنت هستند. با وجود آنکه 
بســیاری از رهبران جنبــش اعتراضی تایلند 
در بازداشت به ســر می برند و ممنوعیت های 
حالــت فوق العاده تجمع بیــش از چهار نفر را 
منع می کند، معترضان امروز برای هشــتمین 
روز متوالــی تجمع اعتراضی برگــزار کردند. 
حتی سرکوب خشونت بار تجمع روز جمعه به 
دســت پلیس ضد شــورش و با توسل به آب 
پرفشــار در بانکوک هم نتوانســت معترضان 
را متوقــف کنــد و تعداد آنها هر روز بیشــتر 

می شود. از روز جمعه درگیری مستقیم میان 
پلیس با معترضان صورت نگرفته اســت و در 
عوض نیروهای امنیتی تاش دارند با بســتن 
مســیرهای ارتباطی پرتــردد و جلوگیری از 
فعالیت هــای آناین معترضــان اجازه تجمع 
ندهند. شش دانشــجویی که امروز به دادگاه 
مدنی بانکوک آمدنــد، از پرایوث، معاون او و 
رئیس پلیس ملی تایلند شــکایت دارند. آنها 
می خواهند که دادگاه موقتا وضعیت فوق العاده 
را لغو کنــد تا بعدا یک تصمیم  حقوقی درباره 
قانونی  بــودن یا نبودن آن گرفته شــود. این 
دانشــجویان کــه درخواست هایشــان را در 
رســانه ها به زبان تایلندی، آلمانی و انگلیسی 

منتشر کردند، معتقدند این حکم، حق قانونی 
برای تجمع را نقض کرده و حقوق و آزادی های 
مردم را بدون توجه به قانون اساسی »بیش از 
حد، ناعادالنه و بی شرمانه« زیر پای می گذارد. 
دادگاه هنوز اقدامی در رابطه با درخواست آنها 
صورت نداده اســت اما ممکن است پنج شنبه 
درباره درخواست های مشابهی که سه شنبه از 
جانب حزب اپوزیســیون ارائه شد، حکم دهد. 
در همیــن حال، دو تــن از رهبران اعتراضات 
تایلند قرار بود امروز در دادگاه کیفری بانکوک 
به قید وثیقه آزاد شوند اما دادگاه با بیان اینکه 
»چنین اقدامی می توانــد تهدیدی برای نظم 

عمومی باشد« 

ترکیه در صــورت انتخاب جو بایدن بــه عنوان رئیس 
جمهوری آمریکا بیشــتر از سایر کشورها ضرر می کند زیرا 
انتظار می رود موضع ایاالت متحده در برابر مداخات نظامی 
خارجی رجب طیب اردوغان و همکاری نزدیکتر با روسیه را 
سخت تر کند. به گزارش ایسن، به نقل از خبرگزاری رویترز،  
ســرمایه گذاران و تحلیلگران می گویند، در صورتی که کاخ 
ســفید جو بایدن ماشــه اعمال تحریم هایی که از مدت ها 
پیش تهدید آن وجود داشــت و به خرید موشک های اس-

۴۰۰ از روسیه مرتبط می شود، بکشد، لیر ترکیه آسیب پذیر 
می شود. واشــنگتن این سامانه های روس را تضعیف کننده 
دفاع ناتو می داند. آزمایش یک سامانه اس-۴۰۰ در روزهای 
گذشته با واکنش انتقادی وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون 

همراه شــد. ســناتورهای جمهوری خواه و دموکرات ارشد 
هم خواســتار اعمال تحریم هایی شدند که می تواند اقتصاد 
بحران زده ترکیه را که طی این ســال ها دو رکود را تجربه 
کرده، گرفتارتر کند. رجب طیب اردوغان،  رئیس  جمهوری 
ترکیه احتمال چنین ریزشی را کم اهمیت دانسته و به انجام 
اقداماتی در تقابل با تحریم ها وعده داده اســت. تهدیدهای 
آمریــکا تاکنون راه به جایی نبرده اســت چرا که ترامپ با 
مجازات اردوغان مخالف اســت و هر از گاهی با او در تماس 
اســت و ابراز امیدواری می کند که مذاکرات این مســاله را 
حل و فصل کنند. تهدید به تحریم ترکیه از اواســط ۲۰۱۹ 
که مسکو انتقال این تسلیحات را به آنکارا آغاز کرد، شنیده 

می شود.

ناتو در حال بررســی نشســتی در مــارس ۲۰۲۱ در 
بروکسل است تا اگر بایدن پیروز شد به رئیس جمهوری 
جدید آمریکا خوشامد بگوید اما اگر ترامپ بار دیگر پیروز 
شود، این نشســت در نیمه اول سال آتی میادی برگزار 
خواهد شــد. به گــزارش رویترز، در حالی که ناتو ســال 
گذشــته میادی با برگزاری نشست ۲۰۲۱ موافقت کرد، 
اگر جو بایدن، کاندیدای دموکرات ها در انتخابات ســوم 
نوامبر پیروز شــود، برگزاری یک نشست در بهار شانسی 
زودهنگام برای احیای روابــط با آمریکا خواهد بود چون 
در مدت چهار سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، روابط 
ناتو با آمریکا مخدوش شــده اســت. ترامپ گفته که این 
ائتاف، منسوخ است و برخی از متحدان، متخلف هستند 

و حتــی در ژوئیــه ۲۰۱۸ تهدید کرد کــه از این ائتاف 
خارج می شــود. وی حتی اوایل ســال جاری میادی نیز 
تمایل خود را برای کاهش نیروهــای آمریکایی از آلمان 
اعام کرده بود. بایدن اما در اروپا یک تغییر در سیاســت 
آمریکا در قبال ناتو دیده می شــود. یکی از دیپلمات های 
ناتو گفت:  بســیاری از متحــدان می خواهند بایدن پیروز 
باشد اما در عین حال، دارند بر روی انتخاب مجدد ترامپ 

هم کار می کنند.
یک دیپلمات دیگر هم گفت: نشست مارس ۲۰۲۱ به 
بایدن یک پلتفورم برای حمایت اروپا و آمریکای شــمالی 
از یکدیگر را می دهد و به ناتو فرصت پشــت سر گذاشتن 

دوران ترامپ را.

ناتو در انتظار نشست فوری با »بایدن«خطر بایدن برای رویاهای عثمانی

رئیــس جمهــوری مصــر صبــح دیروز 
)چهارشنبه( جهت مشارکت در هشتمین دور 
نشست سه جانبه بین مصر، قبرس و یونان وارد 
نیکوزیا شد. این سه مقام در نشستی سه جانبه 

مواضعی علیه ترکیه مطرح کردند.
به گزارش المیادین، » عبدالفتاح سیسی« 
رئیس جمهوری مصر صبح دیروز )چهارشنبه( 
جهت مشــارکت در هشــتمین دور نشست 
سه جانبه بین مصر، قبرس و یونان وارد نیکوزیا 

شد.
»نیکوس آناســتازیادس«، رئیس جمهوری 
قبــرس در کنفرانــس خبــری مشــترک با 
»عبدالفتاح سیســی« رئیس جمهوری مصر و 
کریاکوس میتسوتاکیس نخســت وزیر یونان 
خاطرنشــان کرد، روابط با مصر و یونان، علیه 

هیچ کشوری نیست.
وی در ادامه افزود، هدف این ســه کشــور 
برقراری ثبات و امنیت در شرق دریای مدیترانه 
است. رئیس جمهوری قبرس بر اهمیت احترام 
گذاشتن به حاکمیت تمامی کشورها بر اساس 
توافقــات بین المللی تاکید کــرد. وی در عین 
حال عنوان کرد، اقدامــات غیرقانونی ترکیه، 

ثبات منطقــه ای را از بین می بــرد و اقدامات 
اکتشافی این کشــور در شرق دریای مدیترانه 

غیرقانونی است.
رئیــس جمهوری قبرس اظهــار کرد، باید 
ترکیــه به قطعنامه های ســازمان ملل احترام 
بگــذارد و اقداماتش در راســتای بی ثباتی را 
متوقف کند. وی همچنین گفت، توسعه روابط 
و همکاری کشــورهای اروپایــی با مصر مورد 
بررســی قرار گرفت. رئیــس جمهوری قبرس 
نســبت به تحقق اقدامات ملمــوس با هدف 
تقویت همکاری دوجانبه و دوستی میان قبرس 
و مصــر و همچنین تداوم تقویت مکانیســم 
همکاری ســه جانبه با یونان به ویژه در سایه 
نقشــی که مصر به عنوان پایه و اساس ثبات 
خاورمیانه و نیز تاش هــا در چارچوب مبارزه 
با تروریسم و مهاجرت غیرقانونی ایفا می کند، 
ابــراز امیدواری کرد. در همین راســتا، رئیس 
جمهوری مصر توســعه در روابط این کشور با 
قبرس و همکاری دوجانبه بین دو کشور و نیز 
مواضع قبرس در حمایــت از مصر در محافل 

و سازمان های منطقه ای و بین المللی را ستود.
رئیس جمهوری مصر با انتقاد از »سیاســت  

بــاج خواهی« ترکیه بــا اروپا بر ســر پرونده 
مهاجــران تاکید کــرد، تاش بــرای تقویت 

همکاری با یونان و قبرس را ادامه می دهد.
به گفته سیسی،  آنها نمونه موفقی در ترسیم 

مرزهای دریایی شان ارائه کرده اند.
سیسی بر تمایل کشــورش به تداوم فعال 
سازی چارچوب همکاری و افزایش رایزنی در 
خصوص پرونده ها و مسائل مهم و مورد توجه 
چه در ســطح دو جانبه چه از طریق مکانیسم 
همکاری ســه جانبه که مصر، یونان و قبرس را 

کنار هم جمع می کند، تاکید کرد.
رئیــس جمهــوری مصر تاکید کــرد: این 
نشست شــاهد توافق نظر بر سر رویکردها در 
قبال منطقه شرق مدیترانه و همچنین مقابله 
با این سیاست های تنش آمیز، مداخله در امور 

کشورهای همسایه و حمایت از تروریسم بود.
سیســی بر حمایت از تاش هــای قبرس 
جهت دستیابی به راهکاری فراگیر برای بحران 
این کشور براساس قطعنامه های سازمان ملل 
تاکید کــرد. رئیس جمهوری مصــر از طرفی 
دیگر حضور نیروهای خارجی در خاک سوریه 
را محکوم و به قطعنامه های شورای امنیت به 

عنوان مرجع حل بحران ســوریه اشاره کرد. او 
مقابله با کشورهای حامی تروریسم که اقدام به 
تامین ساح و پول برای تروریست ها می کنند 

را خواستار شد.
کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان 
نیز گفت: ما نمی خواهیم ترکیه را طرد کنیم اما 

رفتار این کشور منجر به آن شد.
وی همچنین تصریح کــرد، آنکارا حمات 
و اعزام کشتی های اکتشــافی به شرق دریای 
مدیترانه را به مذاکرات مجدد اکتشافی ترجیح 
داد. نخست وزیر یونان ادامه داد: من با رؤسای 
جمهوری مصر و قبرس در خصوص تفاهم نامه 
دریایی ترکیــه با لیبی و چگونگــی تکیه بر 

مرزهای دریایی ناموجود رایزنی کردم.
نخست وزیر یونان از کشورهای اتحادیه اروپا 
خواست فروش و صادرات تسلیحات به ترکیه را 
متوقف کنند. وی گفت: اقدامات حفاری ترکیه 
غیرقانونی هستند و ما از این کشور می خواهیم 
به طور کامل اقداماتی که به آن اشــاره شد را 
متوقف کند. نخســت وزیر یونان گفت: ترکیه 
سیاســت توســعه طلبانه که منطقه را تهدید 
می کند، دنبال کــرده و اقدامات ترکیه باعث 

مشکاتی در داخل ائتاف ناتو شده است.
همچنین سیسی و آناستازیادس در نشست 
دو جانبه قبل از نشســت سه جانبه بر تقویت 

سازوکار همکاری سه جانبه تاکید کردند.

اتحاد مصر، یونان و قبرس علیه ترکیه

حمله نیروهای پلیس سودان به معترضان در خارطوم
نیروهای پلیس سودان امروز، چهارشنبه به سمت سودانی های معترض که 
وضعیت نابســامان اقتصادی این کشور را محکوم کردند، گاز اشک آور شلیک 
کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، شــاهدان عینــی گفتند، صدها تن در 
اعتراضات خارطوم در محکومیت »کمبود نان و سوخت« تظاهرات کرده و آن 
را انحراف از مســیر انقاب سودانی توصیف کردند که منجر به براندازی عمر 

البشیر، رئیس جمهوری مخلوع شد.
مقامات امنیتی ســودان به طور کامل مرکز خارطوم را بسته بودند و موانع 
بتنــی قرار داده و خودروهای ارتش و پلیس را در تمام مســیرهای منتهی به 
مرکز شــهر مســتقر کرده و مانع از ورود و خروج افــراد همزمان با فراخوان 

تظاهرات سالگرد انقاب ۲۱ اکتبر شدند.
خبرگزاری ســودانی »سونا« نیز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد، برای 
اولین بار در چنین موارد مشــابه اســت که پل توتی به طــور کامل به روی 

ماشین ها و عابران بسته می شود.

ویژه

هزینه 100 میلیاردی پنتاگون برای موشک های هسته ای
مقام هــای آمریکایی اعام کردند، پنتاگون هزینه برآورد شــده جایگزینی 
سری جدیدی از موشــکهای هسته ای مســتقر در زمین به جای موشکهای 
نســل قبلی موسوم به Minuteman ۳ که ۵۰ سال به طور مداوم عملیاتی 
بوده اند را به ۹۵.۸ میلیارد دالر افزایش داده است. به گزارش آسوشیتدپرس، 

این برآورد حدود ۱۰ میلیارد دالر نسبت به چهار سال پیش باال رفته است.
این تسلیحات مشهور به موشکهای بالستیک قاره پیما بخشی از یک فرآیند 
جایگزینی تقریبا تمام و کمال نیروی هســته ای آمریکا در چند دهه آینده با 
مجموع هزینه بیش از ۱.۲ تریلیون دالر است. برخی شامل ویلیام جی. پری، 
وزیر دفاع اسبق آمریکا استدالل می کنند، بدون موشکهای بالستیک قاره پیما 
هم می توان از امنیــت ملی آمریکا اطمینان حاصل کرد اما پنتاگون می گوید 
این تســلیحات برای بازدارندگی از جنگ ضروری هســتند. دولت ترامپ بر 
تعهدش بر مســتقر کردن نســل جدیدی از موشکهای بالستیک قاره پیما در 
یک ســند بررسی سیاست هسته ای در سال ۲۰۱۸ تاکید کرده است. در این 
سند نتیجه گیری شده است: نیروی موشکهای بالستیک قاره پیما شدیدا در 
برابر هر گونه حمله هســته ای بجز حمات هسته ای در ابعاد بزرگ قابل دوام 
آوردن است. یک دشــمن برای از بین بردن موشکهای بالستیک قاره پیمای 
آمریکا در زمین نیاز به دست زدن به یک حمله با هماهنگی دقیق و با صدها 
کاهک با دقت و قدرت انفجاری باال است. این یک چالش غیرقابل عبور برای 
هر دشمن بالقوه ای در امروز به استثنای روسیه است. ناوگان ۴۰۰ تایی فعلی 
موشــکهای Minuteman آمریکا که هر یک با یک کاهک هسته ای واحد 
مسلح هستند، در ســیلوهای زیرزمینی در مونتانا، داکوتای شمالی، کلورادو، 
وایومینگ و نبراسکا مســتقر هستند. تعداد آنها از سوی معاهده سال ۲۰۱۰ 

استارت جدید با روسیه که قرار است در فوریه منقضی شود، محدود شد.
آمریکا همچنین مشغول ساخت یک ناوگان جدید از زیردریایی های مسلح 
به موشک بالستیک با هدف جایگزینی زیردریایی های استراتژیک فعلی کاس 
اوهایو و همچنین یک بمب افکن دور برد جدید مســلح به ساح هسته ای به 
جای بمب افکنهای رادارگریز بی-۲ است. آمریکا در عین حال در حال ساخت 
یک موشــک کروز هسته ای نســل جدید پرتابی از هوا و یک سیستم جدید 
ارتباطات و فرماندهی هســته ای اســت و در عین حال روی کاهکهای به روز 
رسانی شده از جمله یک برنامه جایگزینی کاهکهای موشکهای بالستیک قاره 

پیما با برآورد هزینه ۱۴/۸ میلیارد دالر کار می کند.

8 نوجوان عربستان در لیست اعدام
دیده بان حقوق بشــر اعام کرد، دادســتانی کل عربســتان خواهان اعدام 

هشت متهم است که سنشان بین ۱۴ تا ۱۷ سال است.
به گزارش روزنامــه فرامنطقه ای القدس العربی، دیده بان حقوق بشــر در 
گزارشــی اعام کرد که به لیســت اتهام محاکمه هشــت تن در سال ۲۰۱۹ 
دســت یافته که سن متهمان بین ۱۴ تا ۱۷ سال است. براساس این گزارش، 
دادســتانی کل عربستان خواهان اعدام این هشــت تن به دلیل اتهاماتی در 
رابطه با اعتراضات است و به نظر می رسد متهمان نوجوان هستند و این نشان 
دهنده شکاف های عمیق و خطرناک در سیستم عدالت جنایی عربستان است.

در این بیانیه آمده اســت: تمام متهمان برای بیش از دو سال است که در 
حبس به ســر می برند. همگی از منطقه الشــرقیه عربستان هستند که بیشتر 

ساکنانش شیعه هستند.
به گفته دیده بان حقوق بشر، این افراد به اتهام تاش برای برهم زدن بافت 
اجتماعی با شرکت در تظاهرات، سر دادن شعارهایی علیه دولت و تاش برای 

ایجاد فتنه و دودستگی بازداشت شده اند.
از سوی دیگر مایکل بیگ، معاون  مدیر بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق 
بشر گفت: اگر عربستان در اصاح نظام عدالت جنایی جدی است باید مجازات 
اعــدام برای افراد جانی زیر ۱۸ ســال را ممنوع کند. مقامات ســعودی باید 

ضمانت بدهند که هیچ کودک و نوجوان گناهکاری اعدام نمی شود.
براســاس قوانین بین المللی از جمله توافق حقوق کودکان که عربستان عضو 
آن اســت، مجازات اعدام درباره کودکان و نوجوانانی که مرتکب جنایت شده اند، 
ممنوع اســت. هنوز مقامات سعودی واکنشــی به این گزارش نداشته اند. آن ها 
معموال اســامی افرادی را که حکم قضایی علیه شان صادر شده، فاش نمی کنند. 

عربستان با انتقادات بین المللی درباره آزادی بیان و حقوق بشر مواجه است.

تاکید »عون« بر ادامه فعالیت
المیادین: »میشــل عون« تصریح کرد: منطقه ما همواره صحنه تغییرات 
سیاســی عمیقی به دلیل عوامل بین المللی بوده که ممکن است امور را تغییر 
دهد. رئیس جمهوری لبنان اظهار کرد: صراحت باعث می شــود که بگویم من 
هم با دردهای مردم زندگی می کنم اما یادآوری می کنم کسی که طی سال ها 

بر لبنان حکومت می کرد، شعارها و وعده هایی تو خالی را سر داد.

درگیری سنگین با الشباب
خبرگزاریفرانسه: ارتش سومالی از انجام عملیاتی نظامی جدیدی علیه 
تروریست های »الشباب« در جنوب این کشور و کشته شدن ۱۹ تن از عناصر 
این گروه تروریســتی خبر داد. الشباب یک گروه شبه نظامی سومالیایی است 
که از ســال ۲۰۱۲ میادی به با تروریست های شبکه »القاعده« پیمان بسته 

است.

پرونده قره باغ در بروکسل
رویترز: دفتر ریاســت جمهوری ارمنســتان اعام کرد، رئیس جمهوری 
ارمنستان، این کشور را به مقصد بروکسل ترک کرده تا درباره درگیری قره باغ 

با مقامات ناتو و اتحادیه اروپا صحبت کند.

مذاکره تلفنی مصر و کره جنوبی
االهرام: روسای جمهوری مصر و کره جنوبی در تماسی تلفنی ضمن بحث 
و بررســی روابط دوجانبه این دو کشــور، تمایل خود را نسبت به تقویت این 

روابط به ویژه در حوزه های تجاری و سرمایه گذاری اعام کردند.   

فشار آمریکا و انگلیس به محمود عباس
العربیالجدید: دبیر کمیته مرکزی جنبش فتح در ســخنانی از تاش 
داماد و مشــاور رئیس جمهوری آمریکا به همراه نخست وزیر پیشین انگلیس 
برای ارتباط با حماس و تحت فشــار قرار دادن ریاست تشکیات خودگردان 

فلسطین پرده برداشت.

برنامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری
روسیاالیوم: دانیال فرانســین، قاضی تحقیقات مقدماتی در دادگاه بین 
المللی ویژه لبنان اعام کرد، ســومین جلســه مقدماتی بررسی پرونده سلیم 
عیاش، متهم به ترور رفیق حریری، نخســت وزیر فقیــد لبنان چهارم نوامبر 
برگزار می شود و یک جلسه علنی است اما اگر نیاز به بررسی مسائل محرمانه 
باشد جلسه غیرعلنی خواهد بود. جلســه مقدماتی اول در پرونده عیاش ۲۲ 

ژوئیه و جلسه دوم ۱۶ سپتامبر برگزار شد.

پولیتیک

رویداد

کوتاه از جهان


