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  گزارش  2

  خبر

خودگردان با سازش 
به جنگ الحاق رفت!

حماس وعده کرده که طرح الحاق کرانه باخت�ری را ناکام خواهد 
گذاش�ت و تش�کیالت خودگردان را هم دعوت کرده ک�ه برنامه 
واحدی برای مقابله با اشغال کرانه باختری ایجاد کند، اما تشکیالت 
خودگ�ردان در نام�ه ای ب�ه کمیت�ه چهارجانبه صلح )روس�یه، 
س�ازمان ملل، امریکا و اتحادی�ه اروپا( بر آمادگی فلس�طینی     ها 
برای احی�ای مذاک�رات صل�ح ب�ا اس�رائیل تأکید کرده اس�ت. 
در فلسطین اشغالی دو رویکرد متضاد برای مقابله با طرح اشغالی کرانه 
باختری به جریان افتاده است. موسی ابومرزوق ، عضو دفتر سیاسی 
جنبش حماس دیروز محمود عباس ، رئیس تش��کیالت خودگردان 
فلسطین را به برگزاری نشس��تی ملی برای توافق بر یک برنامه واحد 
جهت مقابله با اشغالگری تل آویو و برنامه های آن فراخواند. ابومرزوق 
در گفت وگویی با شبکه االقصی  گفت: در سایه طرح اسرائیلی الحاق، 
آینده ای برای تشکیالت خودگردان وجود ندارد. او ضمن اعالم اینکه 
دست حماس برای آشتی با فتح دراز است ، افزود: حماس برای یک 

برنامه ملی جامع تالش می کند. 
ابومرزوق وعده کرد:» طرح های الحاق اس��رائیل را به تمام ابزارهای 
موجود شکست خواهیم داد و انتظار می  رود در شکست الحاق موفق 
شویم.« وی ضمن اعالم اینکه تالش فلس��طینی  کنونی برای مقابله 
با برنامه های صهیونیستی کافی نیس��ت، افزود: حماس تماس     هایی 
با بسیاری از کشورهای عربی و اس��المی جهت شکست دادن طرح 
اشغال داشته است. تشکیالت خودگردان که پیش از این وعده کرده 
بود اجازه نخواهد داد بعد از الحاق، امنیت اسرائیل در کرانه باختری 
به خطر بیفتد، رویکردی جدا در پیش گرفته و در حال رایزنی برای 
از سرگیری مذاکرات سازش اس��ت. تشکیالت خودگردان فلسطین 
در نامه ای به کمیته چهارجانبه صلح )روسیه، سازمان ملل، امریکا و 
اتحادیه اروپا( که طبق گزارش خبرگزاری فرانسه حاوی یک پیشنهاد 
مقابله ای با » طرح صلح « امریکاس��ت، بر آمادگی فلسطینی     ها برای 
احیای مذاکرات صلح با اسرائیل تأکید کرد. به گزارش اسپوتنیک، در 
این نامه همچنین آمده است که »تشکیالت خودگردان  آماده است 
کشور فلسطین را با تعداد محدودی سالح و یک قدرت پلیس نیرومند 

برای برقراری نظم و قانون تشکیل دهد.«
  در این نامه همچنین پیشنهاد » تغییرات مرزی کوچک « مطرح شده 
است که » براساس مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ کاماًل مورد توافق دوجانبه 
خواهد بود.«  در نامه تشکیالت خودگردان فلسطین همچنین آمده 
اس��ت: هیچ طرفی به اندازه فلس��طینی     ها مایل به دستیابی به یک 
توافق صلح نیست و هیچ کس به اندازه فلسطینی     ها در غیاب صلح 
متضرر نمی ش��ود. این روند در حالی جریان دارد که گفته می شود 
رژیم صهیونیستی امروز قرار است طرح الحاق بخش     هایی از کرانه 
باختری و دره اردن به اراضی اش��غالی را اجرایی کن��د؛ اقدامی که 
مخالفت های گسترده بین المللی و منطقه ای را به همراه داشته است. 
بر اساس گزارش رویترز عربی، سخنگوی بنیامین نتانیاهو به نقل از 
او خطاب به نمایندگان حزب راست گرای لیکود اعالم کرد، گام های 
الزم برای اجرای طرح الحاق که قرار است کابینه روز چهار    شنبه آنها 
را بررسی کند، متکی بر حمایت گانتس نیس��تند. با این حال، یک 
منبع در حزب آبی-س��فید اظهار کرد، گانتس، رهبر این حزب روز 
دو    ش��نبه در دیدار با دیوید فریدمن، سفیر امریکا در اراضی اشغالی 
و آوی برکوویچ، مشاور کاخ سفید گفت: » یکم ژوئیه تاریخ مقدسی 
)مناسبی( برای اجرای طرح الحاق نیست.« گانتس به اعضای حزب 
خود اعالم کرده اس��ت: آنچه به کرونا مربوط نیس��ت باید به بعد از 

نابودی این ویروس موکول شود. 
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 بیروت: اکتشاف نفت تل آویو، جنگ است
رئیس جمهور و برخی اعضای بلندپایه دولت لبنان به رژیم صهیونیستی 
هشدار دادند هرگونه عملیات اکتشاف گاز و نفت در منطقه »بلوک۷2 « 

دزدی دریایی و اعالم جنگ علیه این کشور است. 
به گزارش خبرگزاری لبنان، نخست وزیر لبنان نیز از شورای عالی دفاع 
لبنان خواست روز سه    شنبه در این زمینه جلسه ای تشکیل دهد. قاسم 
هاشم از اعضای حزب بعث مجلس لبنان نیز خواستار اقدام همه جانبه 

برای خاتمه دادن به امیال تجاوزکارانه رژیم اسرائیل شد. 
-----------------------------------------------------

   مسکو: امریکا در تدارک آزمایش  هسته ای است 
وزارت امور خارجه روس��یه روز سه ش��نبه، امریکا را ب��ه پیش گرفتن 
موضعی مخرب درب��اره معاهده جامع منع آزمایش های هس��ته ای و 
تدارک برای از سرگیری آزمایش های هسته ای متهم کرد.  به گزارش 
خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه در وب سایت خود درباره بدتر 
شدن وضعیت پیرامون معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای با توجه 

به اینکه هشت کشور آن را تصویب نهایی نکرده اند، هشدار داد. 
-----------------------------------------------------
 جدایی طلبان مس�ئولیت حمله به ساختمان بورس کراچی 

را برعهده گرفتند
سازمان تروریستی ارتش آزادیبخش بلوچستان که یک سازمان ممنوعه در 
پاکستان است در صفحه توئیتر خود مسئولیت حمله به ساختمان بورس 
کراچی را برعهده گرفت.  به گزارش خبرگزاری تاس، ارتش آزادیبخش 
بلوچستان در بیانیه ای گفت: این حمله از سوی واحد جنگی این سازمان 
موس��وم به » یگان مجید « صورت گرفت. کمی پس از انتشار این بیانیه، 

صفحه توئیتر این سازمان به خاطر نقض قوانین توئیتر مسدود شد. 
-----------------------------------------------------

 اخراج نماینده اتحادیه اروپا از ونزوئال
نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال پس از اعمال تحریم گروهی از 
مقامات ونزوئالیی از سوی اتحادیه اروپا به نماینده  این سازمان دستور 
داد ظرف مدت ۷2 ساعت این کشور را ترک کند. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: »من تصمیم گرفته ام 
به نماینده اتحادیه اروپا ۷2 ساعت فرصت دهم تا کشور را ترک کند. 

استعمارگری اروپا علیه ونزوئال دیگر بس است.«
-----------------------------------------------------

  تشویق سفارت امریکا در سودان به برگزاری تظاهرات
سفارت امریکا در سودان در اقدامی مداخله جویانه مردم این کشور را به 
تظاهرات مسالمت آمیز فراخواند.  بنابر گزارش آناتولی، سفارت امریکا در 
خارطوم در بیانیه ای اعالم کرد که »سفارت امریکا فراخوان سودانی    ها 
برای بیان دیدگاه خ��ود در ۳۰ ژوئ��ن را درک و تظاهرات کنندگان را 
به برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز تش��ویق می کند«. سفارت امریکا 
همچنین سودانی    ها را به اجرای قانون اساسی و حمایت برای گذر موفق 

از دوره انتقالی و برگزاری انتخابات سال 2۰22 تشویق کرد. 
-----------------------------------------------------
 س�ئول: پیونگ یانگ درباره منفجر ک�ردن دفتر ارتباطات 

مرزی توضیح دهد
مش��اور ویژه رئیس جمهور کره جنوبی از دولت پیونگ یانگ خواست 
درباره اقدام چندی پیش در منهدم کردن دفتر ارتباطات و هماهنگی 
بین دو کره توضیح دهد.  مون چونگ این، مش��اور ویژه رئیس جمهور 
کره جنوبی طی س��خنرانی در همایش صلح ب��ه میزبانی خبرگزاری 
یونهاپ، با مهم دانس��تن اصل وجودی دفتر هماهنگی و ارتباطات دو 
کره، توضیح داد: »دفتر ِکیس��ونگ فقط ارزش م��ادی ۱/۴2 میلیون 
دالری نداشت. این دفتر با پول مالیات دهندگان کره جنوبی و به عنوان 

نماد صلح و مصالحه دو کره ساخته شده بود.«

وزارت خارجه  پازل صلح امريکايي
افغانستان را تکميل مي کند؟!

محمد ابراهی�م طاهری�ان، نماینده وزی�ر امور خارج�ه ایران در 
افغانس�تان در آس�تانه آغاز مذاک�رات بین االفغانی ب�ا نماینده 
طالبان در قطر مالقات کرده اس�ت؛ مالقاتی که با تماس ویدئویی 
مالبرادر با مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در یک روز انجام شد.

به گزارش »جوان«، سهیل شاهین، س��خنگوی طالبان دیروز  در چند 
توئیت جداگانه اعالم کرد که طاهریان روز یک    ش��نبه با مال برادر آخند، 
معاون گروه طالبان و رهبران طالبان در قط��ر، درباره » وضعیت کنونی 
افغانستان و مذاکرات بین االفغانی صلح « گفت وگو کرده است. مالبرادر 
از طاهریان خواس��ته » ایران با مهاجرین افغان رفتار اس��المی داش��ته 
باشد.«  طاهریان چند هفته قبل هم با حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی 
افغانستان در کابل دیدار کرده بود و گفته می شود در تالش است زمینه 
را برای مذاکرات بین افغانی فراهم کند که طی روزهای آتی کلید خواهد 
خورد. طاهریان اواسط خردادماه با نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل 
متحد در افغانستان )یونما( تلفنی گفت وگو کرده بود. برخی منابع آگاه 
می گویند در حالی که دولت افغانستان و طالبان برای شروع گفت وگوهای 
بین افغانی دچار اختالف هستند، تهران کمک قابل توجهی برای شروع این 
روند کرده است. دیلی تایمز، مذاکرات بین االفغانی را دشوار    ترین مرحله 
روند صلح و دشوارتر از توافق امریکا و طالبان خوانده زیرا طالبان ممکن 
است خواسته های بسیار سختی مانند اجرای قوانین شریعت، استعفای 
دولت فعلی، سهم عظیم در دولت جدید، اصالحات در نهادهای امنیتی، 
اصالحات در قانون اساسی و دیگر مسائل داشته باشد. دیروز همزمان با 
اعالم خبر مالقات محمد ابراهیم طاهریان با نماین��ده طالبان، گزارش 
شد که مالعبدالغنی برادر، معاون سیاس��ی طالبان در یک گفت وگوی 
ویدئویی با مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا هم در مورد آغاز مذاکرات 
بین االفغانی و خروج نظامیان امریکایی از افغانستان گفت وگو کرده است. 
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توئیتر نوشته عبدالغنی 
برادر به پمپئو گفته که طرف طالبان برای آغاز گفت وگوهای بین االفغانی 
آماده اس��ت، اما تأخیر در روند ر    هایی زندانیان، سبب تأخیر در آغاز این 
گفت وگو    ها ش��ده اس��ت. مذاکرات بین افغانی بخش مکمل��ی از توافق 
اسفندماه امریکا با طالبان محسوب می شود و امریکا برای تکمیل توافق 
خود با طالبان نیازمند پیشبرد آن است. ایران در جریان کنفرانس بن در 
سال 2۰۰۱ در افغانستان هم به روند دولت سازی در افغانستان کمک کرد 

ولی مدتی بعد، دولت بوش، ایران را محور شرارت معرفی کرد. 

ساديسم سياسي  ترامپ  در تماس با مرکل:
احمق هستي!

دامن�ه اختالف�ات امری�کا و آلم�ان ب�ه ح�دی گس�ترش پی�دا 
کرده اس�ت که رئیس جمه�ور امریکا در پ�ی انتق�اد صدراعظم 
آلم�ان از می�زان نف�وذ امری�کا در جه�ان در جری�ان تماس�ی 
تلفن�ی ب�ا وی، الف�اظ تحقیر کنن�ده ای ب�ه کار ب�رده اس�ت. 
بنابر گزارش شبکه خبری س��ی ان ان، مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با 
آنگال مرکل به حدی غیرمعمول بوده اس��ت که مقامات آلمانی سعی 
کردند محتوای آن را مخفی نگه دارند. کارل برنشتاین، خبرنگار باسابقه  
روزنامه واشنگتن پست گفته که ترامپ به شکلی تقریباً سادیستی برای 
مرکل قلدری کرده اس��ت. او مرکل را احمق خواند و وی را متهم کرد 
که تحت تأثیر و نفوذ روس    ها قرار دارد. یک مقام آلمانی به این شبکه 
گفت: »از تعداد مقاماتی که مسئول نظارت بر تماس های مرکل با ترامپ 
هستند کاسته شده و تنها دایره کوچکی از افراد باقی مانده اند و دلیل 

اصلی این مسئله هم آن است که این     تماس ها مشکل ساز هستند.«
سی ان ان همچنین اعالم کرد که مرکل به اظهارات رئیس جمهور امریکا 
توجهی نکرد و با بیان واقعیات به سخنان توهین آمیز او پاسخ داد. کاخ 
س��فید در بیانیه ای خطاب به بیزنس اینس��ایدر و در پاسخ به گزارش 
س��ی ان ان تالش کرد با ادعا درباره توان مذاکره ترامپ برای پیشبرد 
منافع امریکا، این گزارش را کم اثر کند.  صدراعظم آلمان روز جمعه در 
مصاحبه با شش روزنامه  اروپایی از کشور های اروپایی خواست زمانی 
که بحث نفوذ جهانی امریکا مطرح می ش��ود به ی��ک حقیقت جدید 
بیندیشند. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان هم روز یک   شنبه گفت 
دوران روابط خوب کشورهای اروپایی با امریکا به سر رسیده است.  ماس 
در گفت وگو با خبرگزاری آلمان گفت: »تنش های اخیر میان امریکا و 
آلمان صرفاً به خاطر دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا نیست و بیانگر 
تغییرات عمیق تر در حوزه بین الملل اس��ت و هر کس گمان می کند 
شراکت فرا آتالنتیک با حضور رئیس جمهوری دموکرات در امریکا به 

آنچه بود بازمی گردد، تغییرات ساختاری را دست  کم می گیرد.«
روابط میان برلین – واش��نگتن از زمان روی کار آم��دن ترامپ رو به 
تیرگی نهاده است. امریکا تأکید دارد که آلمان باید 2 درصد از درآمد 
ناخالص داخلی خود را صرف بودجه امنیتی کند. ترامپ می خواهد تا 
زمانی که برلین بدهی هایش به ناتو را پرداخت نکرده اس��ت، ۱۰ هزار 
نیروی امریکایی را از این کش��ور خارج کند. شش سناتور امریکایی از 
جمله لیندسی گراهام و مارکو روبیو از اقدام خود برای جلوگیری از طرح 
ترامپ برای خروج نیرو های امریکایی از آلمان خبر داده اند. آنها قصد 
دارند با محدود کردن استفاده از بودجه برای کاهش سربازان امریکایی 
در آلمان مانع از این اقدام ترامپ شوند. واشنگتن همچنین با حمایت 

آلمان از پروژه گاز رسانی نورد استریم 2 روسیه مخالف است. 

رئیس جمهور امریکا با وضعي شکننده با بازیگران جمهوریخواه رایزني کرده است

کناره گيری ترامپ از انتخابات جدي شد 

با نزدیک تر شدن    گزارش  یک
به موعد انتخابات 
ریاس�ت جمهوری نوامبر و افزایش فاصله آرا 
بی�ن دونال�د ترام�پ و نام�زد دموکرات ه�ا، 
زمزمه    های�ی در حزب جمهوریخ�واه مبنی بر 
احتم�ال کناره گی�ری ترام�پ از ش�رکت در 
انتخاب�ات  2020 ب�ه گ�وش می رس�د. منابع 
جمهوریخ�واه کاه�ش محبوبی�ت ترامپ در 
نظرس�نجی های اخی�ر را دلی�ل کناره گیری 
احتمالی رئیس جمه�ور از انتخابات می دانند. 

تنها چهار ماه به برگزاری پنجاه ونهمین انتخابات 
ریاس��ت جمهوری امری��کا باقی مانده، ش��رایط 
اجتماعی به ض��رر دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
این کشور در جریان اس��ت؛ تحوالتی که ممکن 
اس��ت ترامپ را هم  به رئیس جمهور یک دوره ای   
امریکا بدل کند. یک عضو حزب جمهوریخواه به 
شبکه فاکس نیوز گفت:»چنانچه دونالد ترامپ به 
این باور برسد که هیچ شانس��ی برای پیروزی در 

انتخابات ندارد، احتماالً از رقابت ریاست جمهوری 
2۰2۰ کنار می کشد«. چارلز گاسپارینو، گزارشگر 
فاکس نیوز در یک سری پیام  توئیتری نوشت که 
او با بازیگران اصلی در حزب جمهوریخواه درباره 
این مطلب صحبت کرده است. یکی از آنها حالت 
ترامپ را شکننده توصیف کرد، چرا که فرصت های 
او برای دور دوم ریاس��ت جمهوری به ش��دت در 
حال از دس��ت رفتن اس��ت. یک منب��ع در حزب 
جمهوریخواه که خواسته نامش فاش نشود دو   شنبه 
ش��ب به فاکس نیوز گفت:»هنوز خیلی زود است 
ولی اگر نظرسنجی    ها از این بدتر شوند ممکن است 
شما سناریویی را شاهد باش��ید که او کناره گیری 
می کند«. یک منبع دیگر نی��ز گفت:»من تا حاال 
چنین چیزی نش��نیده ام ولی ش��ک دارم درست 
باشد. چیزی که اطمینان دارم این است که اگر او 
معتقد باشد راهی برای پیروزی ندارد، کناره گیری 

می کند.«
انتشار این گزارش در رسانه محبوب دونالد ترامپ 
با استناد به اظهارات تعدادی از نیروهای مطلع در 

حزب جمهوریخواه بوده است که نگران چشم انداز 
دومین حضور ترامپ در کاخ س��فید در بحبوحه 
آمارهای بس��یار بد از نظرس��نجی    ها هستند. جو 
بایدن، نامزد حزب دموکرات در حال حاضر به طور 
میانگین در نظرسنجی های انتخاباتی ۱2درصد 
از ترامپ پیش افتاده اس��ت. ترامپ که تا چندی 
پیش مدعی پیروزی نهایی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری بود ب��ا توجه به ش��روع اعتراضات ضد 
نژادپرستی و عملکرد ضعیف دولتش در مقابله با 
ویروس کرونا محبوبیتش به شدت کاهش یافته، 
در روزهای اخیر به احتمال شکست در انتخابات 
پیش رو اذعان کرده بود. در هفته های اخیر، ترامپ 
مواضع تندی علیه معترضان ضد نژادپرستی اتخاذ 
کرده و آنها را به کشتار و سرکوب تهدید کرده است 
و همین مسئله بر شدت اعتراضات در سراسر امریکا 
افزوده است. همچنین افشای جزئیات کتاب جان 
بولتون، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید علیه 
سیاست های ترامپ، افکار عمومی را نسبت به او 
بدبین کرده است. با وجود اینکه نظرسنجی های 

انجام ش��ده از کاه��ش میزان محبوبی��ت ترامپ 
حکایت دارد اما ترامپ روز دو   ش��نبه در پیامی به 
نتایج نظرسنجی های نیویورک تایمز و فاکس نیوز 
تاخت و آنها را جعلی و شوخی توصیف کرد. حتی 
افراد نزدیک به ترامپ هم ب��رای اینکه امید خود 
برای پیروزی در انتخابات را زنده نگه دارند، نتایج 
نظرسنجی   ها را زیر س��ؤال برده اند. تیم مورتاگ، 
سخنگوی کارزار انتخاباتی ترامپ، روز دو   شنبه به 
فاکس نیوز گفت:»همه می دانند نظرسنجی های 
رس��انه    ها همواره درباره ترامپ اش��تباه اس��ت و 
هدف شان ارائه داس��تان های غیرواقعی است. اگر 
این نظرسنجی    ها درس��ت بود االن باید هیالری 
کلینتون در کاخ س��فید می ب��ود«. هرچند مردم 
امریکا از سیاست های اقتصادی و عملکرد ترامپ 
در عرصه سیاست خارجی ناراضی هستند اما ترامپ 
بار   ها مدعی شده که دولتش بهترین عملکرد را در 
بین رؤس��ای جمهور این کشور داش��ته است. در 
صورتی که ترامپ در ماه های آتی از کارزار انتخاباتی 
کنار بکشد، گزینه جدیدی از سوی جمهوریخواهان 
برای ادامه رقابت با جو بایدن در انتخابات معرفی 
خواهد شد و با توجه به کوتاه بودن زمان تبلیغات 
انتخاباتی، کار جمهوریخواهان برای ورود مجدد 
به کاخ سفید س��خت تر خواهد شد. عالوه بر افکار 
عمومی، حتی برخی چهره های سرشناس حزب 
جمهوریخواه نیز مخالف ترامپ بوده و به طور علنی 

گفته اند که در انتخابات به او رأی نخواهند داد. 
 بی اعتمادی به ترامپ 

با شیوع گس��ترده ویروس کرونا در امریکا، مردم 
این کشور نسبت به اقدامات دولت در مبارزه با این 
ویروس، بی اعتماد شده اند. نتایج یک نظرسنجی 
جدید که از سوی مؤسسه Pew انجام شد، نشان 
داد اکثر امریکایی    ها به اطالع رسانی نهاد موسوم به 
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری    ها درباره شیوع 
کروناویروس بیشترین و به سخنان دونالد ترامپ 
در مورد آن کمترین اعتم��اد را دارند. به گزارش 
شبکه سی ان ان، اکثر پاسخگویان این همه پرسی 
معادل ۶۴درصد گفتند:»مرکز پیشگیری و کنترل 
بیماری    ها و دیگر س��ازمان های مسئول سالمت 
عمومی معموالً در اکثر مواقع حقایقی درس��ت را 
پیرامون بیماری کووید-۱۹ اعالم می کنند. تنها 
۳۰ درصد همین نظر را درب��اره ترامپ و دولتش 
داشتند«. همچنین 5۳ درصد از پاسخگویان این 
نظرس��نجی عنوان کردند فرمان��دار ایالت آنها  یا 
دولت محلی این ایالت حقایقی درس��ت را درباره 

کروناویروس اعالم می کنند. 

چین دیروز پیش از نشست آنالین شوراي امنیت 
اعالم کرد که بر اساس توافق هسته ای سال 2015 
میالدی با تالش های امریکا برای فشار بر شورای 
امنیت برای تحریم تسلیحاتی ایران مخالف است. 
روز سه    ش��نبه پیش از آنکه مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه امریکا و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران، به صورت مجازی در جلس��ه شورای امنیت 
سازمان ملل در مورد مفاد مربوط به قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل درباره برجام سخنرانی کنند، 
»جائو لی جی��ان « در کنفرانس خبری هفتگی در 
پکن با تأکید بر مخالفت با هرگونه زورگویی امریکا 
در شورای امنیت برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران 
گفت: توافقات مربوط به لغو این تحریم تسلیحاتی 
باید مورد پایبن��دی قرار گیرد و هم��ه به مفاد آن 

پایبند باشند. 
جیان ادامه داد: همه توافقات شورای امنیت از جمله 

لغو تحریم تسلیحاتی باید به طور مؤثر اجرا شود. 
س��خنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سؤال 
دیگر خبرنگار ایرنا درباره موضع چین درخصوص 
الحاق کرانه باختری از س��وی رژیم صهیونیستی 
گفت: »وانگ یی« وزیر خارجه چین در این باره در 
نشست شورای امنیت مواضع پکن را کاماًل تشریح 
کرده و گفته است که اقدامات یکجانبه فقط تنش   ها 
را افزایش می دهد و اعتماد متقابل را از بین می برد. 
او گفت: شهرک س��ازی    ها یک مس��ئله اساس��ی 
نگران کننده در جریان مذاکرات است که به موضوع 
فلس��طین گره خورده اس��ت.  جائو ادامه داد: این 
شهرک س��ازی    ها بر اساس اعالم ش��ورای امنیت 
کامالً ناقض قوانین بین المللی است و باید برای حل 
مسئله سرزمین های اش��غالی به توافقات ازجمله 

قطعنامه های سازمان ملل پایبند بود. 
محمد جواد ظری��ف، وزیر امور خارج��ه ایران روز 
دو   شنبه در واکنش به تحرکات امریکا علیه ایران در 
شورای امنیت در پیامی توئیتری نوشت: »اینطور 
نیس��ت که امریکا فقط برجام را نقض کرده باشد و 
دیگران را هم با زورگوی��ی وادار به انجام همین کار 
کند. ]امریکا[ این ننگ را ه��م در کارنامه دارد که 

نخستین کش��وری در تاریخ سازمان ملل است که 
کش��ورهای قانون مدار را به دلی��ل عدم نقض یک 

قطعنامه شورای امنیت مجازات کرده است.«
 جلسه  روز سه    شنبه در شورای امنیت جلسه عادی 
ش��ش ماه یک بار قطعنامه 22۳۱ بود که در سال 
دو بار تشکیل می ش��ود و نحوه اجرای قطعنامه را 

بررسی می کند. 
مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اس��المی ای��ران در دفت��ر س��ازمان مل��ل نیز در 
گفت وگویی پیش از نشست روز سه    شنبه شورای 
امنیت درباره قطعنامه 22۳۱ گفت: در جلس��ات 
گذشته در شورای امنیت در ارتباط با این موضوع، 
تقریباً در همه جلس��ات امریکا منزوی بوده و تنها 
کشوری بوده که از برجام انتقاد می کرده و در ارتباط 
با 22۳۱ موضعش با بقیه اعضای ش��ورای امنیت 

متفاوت بوده است. 
تخت روانچی گفت: به نظر می رسد جلسه شورای 
امنیت در روز سه    شنبه همین باشد و یک بار دیگر 
جامعه بین المللی با رویکرد امریکا مخالف اس��ت. 
امریکا نه تنها قطعنامه ای را که خودش یکی از بانیان 

آن بوده نقض می کند، بلکه کشور   هایی را که آن را 
اجرا می کنند نیز  تنبیه می کند. 

 هم صدایی ضد ایرانی آل خلیفه با تل آویو
برایان ه��وک، نماینده ویژه امری��کا در امور ایران 
یا بهتر اس��ت بگوییم نماینده ایران ستیزی دولت 
امریکا در ادامه دوره گردی در منطقه غرب آس��یا 
جهت انجام رایزنی های ضد ایرانی، روز سه    شنبه 
در فلسطین اشغالی با نخست وزیر رژیم اشغالگر 
قدس دیدار کرد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
تنها دارنده س��الح اتمی در منطقه غرب آسیا در 
دیدار با نماینده امریکا در امور ایران، از نشس��ت 
خبری مشترک با هوک برای تکرار ادعا   هایی درباره 
»تالش ایران برای ساختن بمب اتمی « بهره برد. 
نتانیاهو مدعی ش��د: »ایران به برنامه مخفی خود 
برای س��اختن س��الح های اتمی ادامه می دهد.« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد: 
»اس��رائیل هر آنچه که الزم باشد انجام می دهد و 

مانع دستیابی ایران به سالح اتمی خواهد شد.«
وی در این دیدار از مواضع امریکا و استراتژی »فشار 
حداکثری« دولت دونالد ترامپ علیه ایران تمجید 

کرد و مدعی ش��د، تهران تالش کرد واش��نگتن را 
مرعوب کند اما عزم امریکا ای��ن تالش    ها را از بین 
برد.  نتانیاهو در این نشست خبری خواستار افزایش 
تحریم    ها علیه ایران ش��د و مدعی ش��د که »برای 
جلوگیری از دس��تیابی ایران به س��الح اتمی«، به 

افزایش تحریم    ها نیاز است. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با نماینده 
ویژه امریکا در امور ایران از حمله تروریستی ۱۳دی 
ماه سال گذشته واشنگتن در بغداد و شهادت سردار 

شهید قاسم سلیمانی تمجید کرد. 
بعد از سخنان نتانیاهو، برایان هوک هم در اظهاراتی 
به تکرار اتهام زنی    ها علیه ایران پرداخت و همچنین 
گفت که »امریکا و اسرائیل درباره ضرورت تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران اتفاق نظر دارند.«
نماینده ویژه امریکا در امور ایران ادعا کرد، در صورت 
لغو تحریم تس��لیحاتی ایران، تسلیحات بیشتری 
به دس��ت »تروریس��ت    ها و نواب منطقه ای « ایران 

خواهند رسید. 
هوک که از زمان تصدی منصب نماینده ویژه دولت 
امریکا در امور ایران به وارد کردن انواع اتهام زنی    ها و 
رایزنی های ضد ایرانی مشغول بوده است، در حضور 
نتانیاهو ایران را اینط��ور خطاب کرد: »بزرگ ترین 
حامی یهودستیزی و تروریسم نه تنها در خاورمیانه 

بلکه در سراسر جهان.«
هوک قبل از رفتن به سرزمین های اشغالی به بحرین 
رفته بود. »عبداللطیف بن راشد الزیانی« وزیر خارجه 
بحرین، شامگاه روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی 
مش��ترک با » هوک « مدعی ش��د که ایران در امور 
کش��ورهای منطقه دخالت می کن��د. وزیرخارجه 
بحرین در این کنفرانس ادعا کرد: »دس��تگاه های 
امنیتی بحرین توانس��تند بس��یاری از طرح های 

تروریستی ایران را خنثی کنند.«
در نهایت امریکا و بحرین روز دو   شنبه در بیانیه ای 
مشترک از شورای امنیت سازمان ملل درخواست 
کردند که تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند 
تا با دیگر ماهیت صهیونیستی- امریکایی رژیم آل 

خلیفه روشن تر شده باشد.

دیوار چین در برابر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

چين قانون مقابله با براندازي 
در هنگ کنگ را اجرايي کرد

در پ�ی تصوی�ب قانون امنی�ت مل�ی هنگ کنگ در چی�ن، وزیر 
ام�ور خارج�ه امری�کا در واکن�ش ب�ه ای�ن اق�دام در پیام�ی 
توئیت�ری اع�الم ک�رد ک�ه کش�ورش ب�ه ص�ادرات تجهی�زات 
دفاع�ی و ب�ا کارب�رد چندگانه ب�ه هنگ کن�گ پای�ان می دهد. 
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین قانون امنیت ملی هنگ کنگ را که 
صبح روز سه    شنبه در کنگره ملی خلق چین تصویب شد، امضا کرد. در این 
قانون که مشتمل بر ش��ش فصل و ۶۶ ماده است به طور واضح مسئولیت 
نهادهای حفظ امنیت ملی در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ تعریف شده 
است. لی ژانشو، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین نیز، قانون یاد 
شده و تصویب آن را بازتاب اراده مردم چین و هنگ کنگ دانست. صبح روز 
سه شنبه، کمیته دائمی سیزدهمین کنگره ملی خلق چین نیز به اتفاق آرا 
قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد.  پکن این قانون را در پاسخ به 
اعتراضات خشونت  آمیز سال گذش��ته در هنگ کنگ وضع کرد. مقامات 
چین می گویند این قانون نه تنها به حقوق شهروند هنگ کنگی آسیبی وارد 
نمی کند بلکه با براندازی، تروریسم، جدایی و تبانی با نیروهای خارجی مقابله 

خواهد کرد که باعث رشد و شکوفایی بیشتر این منطقه خواهد شد. 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا که پیش تر اقدامات چین را محکوم 
کرده بود، در حساب توئیتر خود اعالم کرد که امریکا به صادرات تجهیزات 
دفاعی و فناوری های حساس چندگانه تحت لیسانس وزارت بازرگانی به 
هنگ کنگ پایان می دهد. او افزود: »اگر پکن اکنون هنگ کنگ را به عنوان 
یک کشور خودمختار یا یک سیستم مستقل در نظر نگیرد، ما باید دست به 
چنین اقدامی بزنیم.«  وی افزود: »ایاالت متحده به صادرات تجهیزات دفاعی 
و فناوری های حساس چندگانه به هنگ کنگ پایان می دهد و اکنون پکن 
باید با هنگ کنگ به عنوان یک کشور خودمختار و یک سیستم مستقل رفتار 

کند تا ما نیز چنین کنیم.«

هدف امريکا تضعيف حشدالشعبی است 
عضو ائت�الف دول�ت القانون ع�راق گفت امری�کا به بهان�ه حفظ امنی�ت، س�رویس مبارزه 
ب�ا تروریس�م را ب�ه درگی�ری ب�ا گروه ه�ای مقاوم�ت و حشدالش�عبی س�وق می ده�د.  
الصهیود به پایگاه خبری المعلومه گفت: »اطالعات موثقی داریم که در راستای تمایل دولت عراق، 
امریکا در تالش اس��ت حشدالش��عبی را تضعیف کند. تعجب می کنیم که چگونه دولت الکاظمی و 
سرویس مبارزه با تروریسم بدون هیچ توجیه یا مجوز قانونی، به خواست سفارت امریکا برای بازداشت 

نیروهای حشدالشعبی پاسخ مثبت می دهند.«

تمديد تحريم های اقتصادی اتحاديه اروپا عليه روسيه 
شورای اروپا در بیانیه ای اعالم کرد، اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه روسیه 
به خاطر وضعیت اوکراین را تا شش ماه دیگر یعنی تا ۳1 ژانویه سال 2021 میالدی تمدید کرد. 
به گزارش خبرگزاری تاس، رهبران اتحادیه اروپا این تصمیم سیاسی برای تمدید تحریم    ها را پس 
از یک گفت وگوی کوتاه در جریان نشس��ت ۱۷ و ۱۸ ژوئن که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، 
اتخاذ کردند؛ نشستی که در جریان آن رهبران اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدند که اجرای کامل 

توافقنامه های مینسک هنوز محقق نشده است. 


