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انزواي امريکا 
در راند اول نيويورک

نشست شورای امنیت سازمان ملل روز سه    شنبه 30 ژوئن برای بررسی 
گزارش شش ماهه ای بود که از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل و در مورد نحوه اجرای قطعنامه 2231 به ش��ورا ارائه    می شد. این 
جلسه برخالف جلسات معمول شورا حضوری نبود بلکه به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به صورت مجازی تشکیل شد و از قبل هم انتظار می رفت 
موضوع جلسه محدود به گزارش گوترش نش��ود و بحث مستقیماً به 
موضوع تحریم تسلیحات متعارف علیه ایران کشیده شود و همچنین 
شد. این تحریم طبق قطعنامه 2231 به مدت پنج سال بعد از اجرای 
برجام منقضی می شود و به این ترتیب، تحریم مذکور باید خود به خود 
در 18 اکتبر یا کمی بیشتر از سه ماه و نیم دیگر پایان  یابد و امریکا به 
دنبال تمدید نامحدود این تحریم اس��ت اما نتیجه این نشس��ت یک 

شکست تمام عیار برای امریکا است. 
باید گفت که وزیر خارجه امریکا مایک پمپئو مسئولیت برنامه تمدید 
تحریم تس��لیحاتی علیه ایران را به عهده گرفته و قبل از این نشس��ت 
قطعنامه پیش��نهادی امریکا ب��رای تمدید تحریم تس��لیحاتی را بین 
اعضای شورا توزیع کرده بود و در این نشست هم تمام تالش خود را کرد 
تا دیگر اعضا را ترغیب به همراهی با خود کند. در واقع، این نشست حکم 
آزمایشی برای قطعنامه پیشنهادی او بود تا معلوم شود آیا کشور دیگری 
مخصوصاً متحدان سنتی اروپایی حاضر به همراهی با امریکا خواهند 
شد یا نه. پاسخ به طور کلی منفی بود تا جایی که روزنامه نیویورک تایمز 
به نقل از تحلیلگران نوشت: »مقاومت در مقابل درخواست پمپئو نه تنها 
از سوی رقبای امریکا نظیر چین و روسیه بلکه از سوی متحدان کلیدی 
هم دیده شد که نشان می دهد امریکا حتی در مورد ایران دچار انزوایی 
فزاینده شده و نفوذش کاهش یافته است.«  هرچند واکنش اروپایی    ها 
دوپهلو بود و همین نیز نشان می دهد که هنوز از مخالفت با امریکا واهمه 
دارند اما برای حفظ پوسته برجام هم که ش��ده حاضر نشدند با قبول 
درخواست پمپئو به طور کامل و تا این حد علنی به برجام پشت کنند. 
اکنون مسئله بر س��ر این اس��ت که آیا پمپئو به برنامه خود برای طرح و 
رأی گیری قطعنامه پیشنهادی اش در ش��ورای امنیت ادامه می دهد یا 
نه. مخالفت با او در این نشست نشان داد که آرای مخالف آن قدر هست 
که روسیه یا چین دیگر نیازی به اس��تفاده از حق وتوی خود برای رد آن 
قطعنامه نداشته باشند. گام بعدی پمپئو اجرای مکانیزم ماشه یا اصطالحاً  
»snapback « برای بازگشت سریع تحریم های سازمان ملل است که با 
2231 معلق شده بودند اما نماینده های چین و آلمان در این جلسه تأکید 
کردند که امریکا چنین حقی ندارد، چنان که نماینده های فرانسه و بریتانیا 
هم از این موضع حمایت کردند. این موضع مخالف امریکا از سوی هر دو 
طیف کشورهای رقیب و متحد سنتی نشان داد که تمام برنامه پمپئو و 
دستگاه دیپلماس��ی امریکا برای تمدید تحریم تسلیحات متعارف علیه 
ایران یا بازگشت تحریم های سازمان ملل با مخالفت جمعی دیگر اعضای 
دائم شورای امنیت روبه رو می شود و اگر بخواهد بیشتر از این اصرار بورزد 
تنها به انزوای بیشتر امریکا در این شورا دامن زده است. همچنان که هنری 
روم، تحلیلگر ارشد ایران در گروه اوراسیا، به نیویورک تایمز گفته است: 
»این نشست تصویر واضح دیگری را از انزوای واشنگتن در خصوص ایران 
نشان داد همچنان که واشنگتن طی سه سال گذشته و برای خروج دیگر 

امضا کنندگان از توافق هسته ای شکست خورده است.«
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  ۴۰ درصد امریکایی    ها معتقدند بایدن »زوال عقل « دارد
نتیجه یک نظرسنجی در امریکا نشان می دهد که حدود ۴0 درصد از 
مردم اعتقاد دارند جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور دچار زوال عقل است. به گزارش اسپوتنیک، از جمله دیگر 
نکات مهم این نظرسنجی آن است که 20 درصد از رأی دهنگان حزب 
دموکرات اع��الم کردند که از نظ��ر آنها بایدن دچار ای��ن نوع اختالل 

ذهنی است. 
-----------------------------------------------------

 مسکو: ترکیه بدون مجوز حق صادرات اس۴۰۰  ندارد
در حالی که برخی مقامات امریکایی روز سه    شنبه در زمینه خرید سامانه 
اس۴00  ساخت روسیه ابراز تمایل کردند، مسکو اعالم کرده که ترکیه 
بدون مجوز کشور س��ازنده این کار غیرممکن است. به فارس به نقل از 
»اینترفکس « سناتور امریکایی »جان تون « متممی را برای الیحه بودجه 
نظامی 2021 امریکا پیش��نهاد کرده که ذیل آن، واش��نگتن می تواند 
سامانه اس۴00 را از ترکیه خریداری کند. سخنگوی حزب حاکم ترکیه 
هم گفته هیچ زمینه قانونی برای کشورش برای فروش سامانه های دفاعی 

موشکی اس۴00 که از روسیه خریداری کرده، وجود ندارد. 
-----------------------------------------------------

 کتاب افشاگرانه علیه »خانواده ترامپ« فعاًل متوقف شد
یک قاضی ایالتی در نیوجرسی به طور موقت دستور عدم انتشار کتاب 
افش��اگرانه درباره خانواده دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا را صادر 
کرد. قرار بود کتاب افش��اگرانه ای درباره خانواده دونالد ترامپ به قلم 
»مری ترامپ« برادرزاده رئیس جمهور منتش��ر ش��ود. پس از متوقف 
ش��دن این کتاب، وکیل مری ترامپ به نش��ریه دیلی بیست گفت که 
حکم دادگاه موقت است، اما کماکان محدودیت    ها برگفتمان سیاسی 
پابرجاس��ت و این به صراحت نقض متمم اول قانون اساس��ی ایاالت 

متحده است. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ تغییر نام های برده داری را وتو می کند
دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا در یک پی��ام توئیتری تهدید 
کرده که اگ��ر در الیحه بودجه دفاع��ی مصوب کنگ��ره تغییر نام 
پایگاه های نظامی این کش��ور گنجانده ش��ود، او این مصوبه را وتو 
می کند . ترامپ نوشت: »اگر متمم پیشنهادی الیزابت پوکوهانتس 
وارن در الیحه مجوز دفاعی تصویب شود، من آن را وتو خواهم کرد 
چرا که این متمم عالوه بر اقدامات بسیار بد دیگر، به تغییر نام فورت 
برگ، فورت رابرت ای لی و بس��یاری دیگر از پایگاه های نظامی مان 
منجر خواهد ش��د؛ همان پایگاه    هایی که ما با آنها دو جنگ جهانی 

را پیروزی شدیم.«

فارين پاليسي:
اروپا از ترس برجام با امريکا مخالفت کرد 
مخالف�ت 1۴ عض�و ش�ورای امنی�ت س�ازمان مل�ل ب�ا تمدید 
تحری�م تس�لیحاتی ای�ران، ب�ار دیگ�ر شکس�ت دیگ�ری را 
در کارنام�ه ض�د ایران�ی واش�نگتن ثب�ت ک�رد و رس�انه های 
غربی ای�ن اق�دام را ان�زوای امری�کا در جهان توصی�ف کردند. 
ناکامی دولت امریکا در متقاعد کردن اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل برای افزایش فش��ارهای جهانی به ایران، بازتاب گسترده ای در 
رسانه های امریکایی داشته است. نشریه فارین پالیسی، روز چهار    شنبه 
درباره نتایج نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تصمیم گیری بر 
سر تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران، نتایج آن را شکستی دیگر برای 
واشنگتن توصیف کرد. این نشریه امریکایی نوشت:»اروپا هنوز دغدغه 
برجام را دارد و مقابل امریکا ایس��تاد چون از مرگ برجام می ترس��د. 
تمام تمرکز اروپا اکنون روی توافق هسته ای ایران و حفظ آن است. از 
دید اروپا اگر برجام بمیرد، ایران نیز بی درنگ می تواند بازرس��ان بین 
المللی را اخراج کند«. فارین پالیسی در ادامه نوشت:»جلسه سه     شنبه 
شورای امنیت با سرزنش امریکا از سوی اکثریت اعضای شورا تبدیل 
به جلسه بحث راجع به برجام شد. همه اعضای ش��ورا امریکا را بابت 
خروج از برجام سرزنش کردند. امضا کنندگان اروپایی برجام خواهان 
حفظ این توافق هستند. اما قصد ترامپ این است که تا زمان انتخابات 
نوامبر برجام را بُکشد تا اگر چنانچه یک رئیس جمهور دموکرات روی 

کار بیاید مبادا دوباره آن را احیا کند«. 
به نوشته این نشریه امریکایی،»درهر صورت، نشست سه     شنبه شورای 
امنیت حقایقی را عیان ساخت؛ امریکا منزوی شده، قدرت های جهان 
حرف شنوی از او ندارند و بخت ترامپ برای انتخاب مجدد سست شده 
است. اینها واقعیاتی است که نشست سه     ش��نبه شورای امنیت به آن 
گواهی می ده��د«. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارش��ی به نقل از 
دیپلمات     ها و تحلیلگران نتیج��ه تالش امریکا را در ش��ورای امنیت 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شکس��ت امریکا و بیانگر انزوای 
آن تلقی کرد. در این گزارش آمده است:»نمایندگان انگلیس، فرانسه 
و آلمان هم درباره پایان یافتن تاری��خ این تحریم و هم درباره رویکرد 
امریکا به ویژه بازگرداندن تحریم     ها که ب��ا آن مخالفت کرده اند، ابراز 
نگرانی  کردند«. این روزنامه نوشت:»این نشست مثالی واضح از انزوای 
واشنگتن درباره مسئله ایران و همچنین مثالی برای شکست امریکا در 
سه سال گذشته در زمینه قانع کردن دیگر اعضای توافق هسته ای به 
پشتیبانی از رویکردش بود«. مقامات امریکا تالش می کنند با متقاعد 
کردن دیگر کشورها، تحریم های تس��لیحاتی ایران را که ماه اکتبر به 
پایان می رسد، دوباره تمدید کنند اما روس��یه و چین به شدت با این 
طرح مخالف هستند و مقامات این کشور    ها گفته اند که برای مقابله با 

سیاست های ضد ایرانی واشنگتن هر کاری بتوانند، خواهند کرد. 
  عصبانیت عبری- عربی

ناکامی امریکا در ش��ورای امنی��ت علیه ایران، شکس��تی برای رژیم 
صهیونیستی و رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس بود که به شدت به 
دنبال بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران هستند. روزنامه 
جروزالم پست روز چهار    شنبه در یادداش��تی به بررسی نزدیک شدن 
تاریخ انقضای تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل و جلسه شورای 
امنیت پرداخته و نوشت موضع کشورهای دیگر درباره ایران، آرزوی 
تل آویو ب��رای تصویب طرح واش��نگتن علیه تهران را بر ب��اد داد. این 
روزنامه ضمن اشاره به تالش های مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در 
جلسه سه شنبه شب ش��ورای امنیت برای قانع کردن اعضا به تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران، نوشت: »موضع اعضای مختلف شورای امنیت 
در این جلسه نش��ان دهنده موضع آنها درخصوص مسائل چندبُعدی 
در تقابل امریکا و ایران بود«. جروزالم پست تحلیل کرد: اگر اسرائیل 
به دنبال موفقیت طرح امریکا علیه ایران بود و به برخی تحرکات اخیر 
ضد ایرانی توسط سازمان های بین المللی بی طرف امید داشت، جلسه 
شورای امنیت اثبات کرد این اس��تراتژی هیچ شانسی برای موفقیت 
ندارد«. این روزنامه در پایان اذعان کرد که حتی بسیاری از متحدان 
سنتی امریکا نیز با چین، روسیه و ایران موافق هستند که واشنگتن در 
سال های اخیر مانند یک قلدر در برابر تقریباً تمام طرح     ها و توافق های 
بین المللی عمل کرده است. به گزارش روزنامه الشرق االوسط، امارات 
هم در نامه ای به شورای امنیت، درباره نقض برجام از سوی ایران ابراز 
نگرانی کرد. عربستان سعودی نیز در نامه ای به شورای امنیت مدعی 
ش��د که ایران نه تنها ثبات منطقه بلکه ثبات جهان را تهدید می کند. 
نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل هم در اظهاراتی ضد ایرانی، 
اعالم کرده بود که ریاض خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران است 

و در این باره با روسیه و چین در ارتباط است. 

ترامپ باز هم پکن را به باد انتقاد گرفت

تشديد حضور ناوهای امريکايی
 در »خارج نزديک« چين 

ترامپ یک روز بعد از اجرایی شدن اجرای قانون امنیت ملی چین 
در هنگ کنگ، بر آتش تنش ب�ا پکن دمید و گفت ک�ه از چین به 
دلیل شیوع ویروس کرونا عصبانی تر ش�ده است. نیروی دریایی 
امریکا هم از افزایش حضور ناوگروه های خود در آب های اقیانوس 
آرام و هند ب�رای مواجهه احتمالی با ارتش چین خبر داده اس�ت. 
رئیس جمهور امریکا بار دیگر در اظهارنظری توئیتری گفته که از چین 
به دلیل شیوع ویروس کرونا عصبانی تر شده است. ترامپ در این پیام 
توئیتری نوش��ت: »همزمان که من در حال مشاهده گسترش چهره 
زشت این همه گیری در سراسر جهان هستم، از جمله آسیب عظیمی 
که این بیماری به امریکا وارد کرده، از چین بیشتر و بیشتر عصبانی 
می شوم. مردم می توانند آن را ببینند و من می توانم آن را حس کنم.« 
 همزمان، وزیر امور خارجه امریکا با بیان اینکه کشورش در کنار مردم 
هنگ کنگ خواهد بود، تأکید کرد که برابر حمالت چین به هنگ کنگ 
خواهند ایستاد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا گفت: تصمیم 
حزب کمونیست چین مبنی بر اعمال قوانین سختگیرانه امنیت ملی 
در هنگ کنگ باعث می شود اس��تقالل هنگ کنگ نابود شود. وزیر 
امور خارجه امریکا در بخشی دیگر از س��خنان خود چین را به نقض 
شرایط اعالمیه مشترک در هنگ کنگ که در سال 1۹8۴ با انگلیس 
امضا ش��ده بود، متهم کرد. همزمان که امریکا بر آتش لفظی تنش با 
چین می دمد، اتحادیه اروپا نی��ز در بیانیه ای با مطرح کردن این ادعا 
که چین بدون در نظر گرفتن جامعه مدنی هنگ کنگ، قانون امنیت 
ملی را تصویب کرده، تأکید کرد: »اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را 
از این قانون که بدون هیچ گونه رایزنی مؤثر قبلی با شورای قانونگذاری 
و جامعه مدنی هنگ کنگ به تصویب رسید، ابراز می کند.«  موازی با 
این تنش های لفظی، فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام امریکا هم اعالم 
کرده که ناوگروه های »یواس اس نیمیتز« و »رونالد ریگان « در حال 
انجام عملیات در دریای فیلیپین هس��تند و کشتی    ها و هواپیماهای 
این ناوگروه طی مأموریت های هماهنگ از 28 ژوئن )یک   شنبه 8 تیر( 
در آب های بین المللی مش��غول فعالیتند. امریکا دلیل تحرک جدید 
نظامی خود را در منطقه کمک به آزادی دریانوردی در آب های منطقه 

عنوان کرده است.  
 چین : بگذارید مردم امریکا نفس بکشند

مقامات چینی ضم��ن رد ادعاهای امریکا درخص��وص نقض حقوق 
بشر در این کشور از مقامات کاخ سفید درخواست کردند به وضعیت 
تبعیض نژادی در کشور خودشان رسیدگی کنند و بگذارند مردم شان 
نفس بکشند. به نوشته خبرگزاری شینهوا، »ژائو لیجیان « سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین در نشس��تی خبری گفت، دولت این کشور 
به طور برابر از حقوق قانونی و منافع همه مردم به ویژه اقلیت    ها دفاع 
می کند. وی با رد ادعاه��ای پمپئو گفت: از س��ال 1۹۷8 تا 2018، 
جمعیت »اویغورها« در استان »سین کیانگ« چین از 5/55 میلیون 
به 11/68 میلیون نفر رس��یده اس��ت و حدود نیمی از کل جمعیت 
این استان را تش��کیل می دهد. لیجیان گفت: این در حالی است که 
اقلیت های قومی در امریکا از دیرب��از از قلدری، محرومیت و تبعیض 
نظام مند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دیگر جنبه    ها رنج برده اند که 
از زمان کشتار سرخ پوستان تا قتل جورج فلوید ، شهروند سیاهپوست 
امریکایی در ماه گذش��ته ادامه داشته است. س��خنگوی وزارت امور 
خارجه چین گف��ت: »از سیاس��تمداران امریکای��ی همچون پمپئو 
می خواهیم یکجانبه گرایی و استانداردهای دوگانه را کنار گذاشته و 
به مسائل تبعیض نژادی در کشور خود رسیدگی کنند و زمان و انرژی 
بیشتری برای تقویت وضعیت حقوق بشر در این کشور صرف کنند«. 
وی در ادامه گفت: »آنها باید فوراً از اتهام زنی و مداخله در امور داخلی 

چین از طریق شایعه پراکنی درباره سینک جیانگ دست بکشند.«

انتقاد گروه های عراقی از نخست وزير
 3 ماه بعد از رأي اعتماد

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

نخست وزیر عراق    گزارش  یک
روز سه     ش�نبه بر 
اهمیت استقالل کش�ورش تأکید کرد، با این 
حال دامنه انتقادهای شدید از الکاظمي در پی 
حمله هفته پیش به مقر حشدالشعبی و تداوم 
حضور امریکایی     ها در خاک عراق تشدید شده ، 
به طوری که س�خنگوی گردان های حزب اهلل 
گفته که ما به شرط اخراج امریکایی     ها از عراق 
به الکاظمی رأی داده ایم. تداوم این وضعیت را 
می توان تهدیدی دانست که متوجه اعتماد به 
اس�ت.  ع�راق  ت�ازه کار  نخس�ت وزیر 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق روز سه     شنبه 
در س��خنانی به مناسبت صدمین س��الگرد قیام 
عراقی     ها علیه استعمار انگلیس گفت به هیچ کس 
اجازه نخواهد داد که حاکمیت این کشور را نقض 
کند. روز چهارشنبه، حسن الخالطی، عضو ائتالف 
جدید پارلمانی عراقیون ک��ه یک روز قبل از آن، 

سید عمار حکیم در بغداد موجودیت آن را اعالم 
کرد به خبرگزاری ایرنا گفت که شرط این ائتالف 
پارلمانی برای حمایت از دولت، دس��تاوردهای 
مثبت و عمل به مسئولیت هایش است و در صورت 
مش��اهده کوتاهی و ناکارآم��دی، منتقد دولت 
خواهند شد. الخالطي افزود: »این ائتالف پارلمانی 
در برهه ای در عراق شکل گرفته که هرج و مرج  در 
نتیجه وجود ضعف و سستی در حکومت، برخی از 

استان     ها را فراگرفته است.«
جعفر الحسینی، س��خنگوی نظامی گردان های 
حزب اهلل عراق هم در مصاحبه با ش��بکه خبری 
المیادین با اع��الم اینکه ارتش امری��کا در عراق 
ب��ه قت��ل و اش��غال مب��ادرت می کند و کس��ی 
نمی توان��د قانون اخ��راج نیروه��ای امریکایی را 
نادیده بگیرد، گفت: »حشدالش��عبی با نیروهای 
امریکایی می جنگد تا عراق به مرکزی برای تجاوز 
به کش��ورهای مجاور تبدیل نش��ود. عراق هرگز 

امریکایی یا اس��رائیلی یا زیر س��لطه کشورهای 
ش��ورای همکاری خلیج فارس نخواهد بود بلکه 
یک کشور عربی اسالمی است. امریکایی     ها گمان 
می کردند بعد از شهادت رهبران مقاومت، مقاومت 

در عراق نابود می شود.«
 الکاظمی در اعتماد به امریکایی     ها اشتباه 

کرد
الحس��ینی درباره دولت عراق گفت: »مصطفی 
الکاظمی برای مقابله با حشدالشعبی تالش کرد. 
الکاظمی راه اشتباه را در اعتماد به امریکایی برای 
مقابله با حشد انتخاب کرد. حشدالشعبی زمانی 
که با داعش جنگی��د از دولت عراق حمایت کرد. 
سخنگوي حزب اهلل گفته که دولت الکاظمی به 
درخواست امریکایی     ها برای حمله به حشدالشعبی 
پاس��خ مثبت داد. موافقت ما با نخس��ت وزیری 
الکاظمی به ش��رط اخراج نیروهای امریکایی از 
عراق بود. الکاظم��ی نه تنها به اهم��ال کاری در 

مذاکرات برای اخراج امریکایی     ها اکتفا نکرد بلکه 
با حشدالشعبی مقابله کرد. الکاظمی مسئولیت 
یورش به مقر حشدالش��عبی را برعهده دارد. وی 
باید بفهمد که س��الح برای حفظ کشور است نه 

برای تحویل به امریکایی ها.«
حس��ین العقابی، نماینده عراق��ی دیگر منتقد 
الکاظمی اس��ت ک��ه روز سه     ش��نبه مدیریت 
اقتص��ادی دول��ت را نقد ک��رد و گفت:»دولت 
ب��ه ریاس��ت الکاظم��ی ب��رای ح��ل بح��ران 
اقتص��ادی کنونی، نگ��رش و جدیت��ی ندارد. 
مجل��س نمایندگان ت��ا به ام��روز هیچ چیزی 
در این خص��وص دریاف��ت نکرده اس��ت. وی 
افزود:»مجلس نمایندگان به دولت 60 روز برای 
ارائه طرح کامل خود در این خصوص فرصت داد 
اما هیچ چیز مکتوبي به دست ما نرسیده و تا به 

امروز هیچ اقدامی ندیده ایم.«
 نخست وزیر  فریب خورد

نص��ر الش��مری، س��خنگوی مقاومت اس��المی 
»النجباء « اعالم کرد که اگر اقدامات و جانفشانی 
مقاومت اسالمی نبود امروز چیزی تحت عنوان 
عراق وجود نداشت. دستاوردهای دولت الکاظمی 
دستاورد    هایی مجازی و فیس بوکی است که هیچ 
واقعیتی ندارد. الشمری تصریح کرد: »نخست وزیر 
ع��راق در انتخاب تیم دولتی خود دچار اش��تباه 
محاس��باتی ش��د. او بیش از گروه رس��انه ای، به 
مجموعه ای از متخصصان اقتصادی و کارمندان 
خبره نیاز دارد. بهتر اس��ت نخس��ت وزیر موقت 
به جای حضور در رس��انه     ها ب��ه واقعیت     ها توجه 
داشته باش��د. نخس��ت وزیر عراق در اقدام ناکام 
خود علیه حشدالشعبی فریب تحریک و تطمیع 
دیگران را خورد. « وی تصریح کرد: »ما تا آخرین 
س��رباز با اش��غالگران می جنگیم و هیچ دولتی 
نخواهد توانست ادامه اش��غالگری را به مقاومت 
تحمیل کند.« احمد االسدی، سخنگوی ائتالف 
الفتح عراق به مناسبت صدمین س��الروز انقالب 
1۹20 م��ردم عراق علیه اش��غالگران انگلیس��ی 
گفت: »حاکمیت کامل جز با خروج تمام نیروهای 
خارجی از عراق و سیطره کامل بر مرزهای زمینی، 
دریایی و هوایی محقق نخواهد شد. این مسئله ای 
است که نه مردم و نه ما هرگز از آن دست نخواهیم 
کشید. « هادی العامری، رئیس ائتالف الفتح نیز بر 
تحقق ثبات کامل در عراق و پایان تمام مداخله های 

خارجی و بازسازی عراق تأکید دارد. 

الح�اق در روزی ک�ه بنیامی�ن نتانیاهو وعده 
داده ب�ود انج�ام نش�د. تش�تت آرا در داخل 
س�رزمین های اش�غالی در حال�ي اس�ت که 
این رژیم  که از مس�ائل ش�دید اقتص�ادی از 
جمله بی�کاری گس�ترده ناش�ی از کرونا رنج 
می ب�رد و از س�وی واش�نگتن هم س�یگنال 
روشنی دریافت نکرده یا ش�اید هم سیگنال 
تعویق دریافت ک�رده و از س�وی دیگر، موج 
مخالفت های گس�ترده جهانی همچنان ادامه 
دارد. در می�ان البت�ه مقاومت فلس�طین هم 
ن�ه منفعالن�ه و واکنش�ی مانند تش�کیالت 
خودگردان که فعاالنه و پیشدستانه در بامداد 
روز وعده داده ش�ده برای اجرای طرح الحاق 
با آزمای�ش چندین موش�ک درب�اره عواقب 
اقداماتش به رژیم صهیونیس�تی هشدار داد. 
مقاوم��ت فلس��طین از س��اعت 00:06 تا س��اعت 
2:30بامداد روز چهار   شنبه 20 موشک به سمت دریا 
شلیک کرد تا تل آویو متوجه باشد که مقاومت فارغ 
از همه اظهارنظرها و واکنش   ها رأساً خود را مسئول 
تخریب رؤیای اجرای طرح رژیم صهیونیستی برای 

الحاق بخش    هایی از کرانه باختری می داند.
رادیو رژیم صهیونیس��تي آزمایش این موشک    ها را 

»پیام واضحی « برای ارتش اسرائیل خواند. 
مقاومت قباًل هشدار داده بود که اجازه اجرای   طرح 
الحاق  را نخواهد داد و شاخه های نظامی گروه های 
فلسطینی برای پاس��خ به این طرح اشغالگرانه در 

آماده باش کامل هستند. 
مسئول رسانه ای جهاد اس��المی تأکید کرد: هیچ 
مذاکره و سازشی با صهیونیست    ها وجود ندارد و از 

ذره ای از خاک فلسطین دست نخواهیم کشید. 
به گزارش المیادین، داوود شهاب، مسئول رسانه ای 
جهاد اسالمی روز چهار   شنبه تأکید کرد از ذره ای از 

خاک فلسطین هرگز کوتاه نخواهند آمد. 
وی گفت: هیچ مذاکره و سازش��ی وج��ود ندارد و 
تنها مقاومت را قبول داریم و هیچ طرح جدیدی را 

نخواهیم پذیرفت. 
این مس��ئول جهاد اس��المی بر آمادگ��ی مقاومت 
تأکید کرد و افزود: هرگ��ز عادی کردن این قضیه را 
نمی پذیریم.  وی اعالم کرد: گروه های مقاومت تأکید 
کرده اند که تمامی گزینه    ها برای مردم فلسطین روی 
میز است و اشغالگران پاسخی نامحدود و با رویکردی 

یکسان دریافت خواهند کرد. 
داوود ش��هاب افزود: هیچ جایگزین، طرح یا نقشه 
جدی��دی همانند آنچه مط��رح ش��ده را نخواهیم 
پذیرفت.   نیروهای رژیم صهیونیستی در پاسخ به 
اقدام پیشدس��تانه مقاومت  در اقدامی واکنشی به 

ش��ماری از ش��هرهای کرانه باختری یورش برده و 
بخش های جنوبی و ش��مالی آن را از یکدیگر جدا و 
عده ای را بازداشت کردند. با این حال گابی اشکنازی، 
وزیر خارجه تل آویو در مصاحبه با ش��بکه رادیویی 
»گاالتز« معروف به رادیو ارتش اسرائیل، در پاسخ 
به س��ؤالی درباره زمان اجرای طرح اش��غال، گفت: 
»نمی دانم امروز ]طرح[ الحاق اعالم می شود یا نه. 
این را باید از نخست وزیر ]بنیامین[ نتانیاهو بپرسید. 
به نظر می رس��د که اجرای آن ام��روز غیرمحتمل 
است.« سخنانی که نشان از همان تشتت و تردید در 

جبهه داخلی صهیونیست   ها دارد.
اشکنازي در ادامه این مصاحبه، درباره مکالمه دیروز 
خود با »آوی برکوویتز« نماینده رئیس جمهور امریکا 
در مذاکرات سازش اظهار داشت: »طرح ترامپ، نقشه 
خوبی است که فرمولی مس��ئوالنه و متوازن ایجاد 
می کند که می تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت منطقه 
داشته باشد و منجر به جدایی از فلسطینی    ها شود.«

این مقام صهیونیس��ت افزود که به برکوویتز تأکید 
کرده امریکا باید ش��رکای بیشتری را برای حمایت 
از طرح اشغال با خود همراه کند.  رژیم صهیونیستی 
قصد دارد با حمایت های دولت امریکا، 30 درصد از 
کرانه باختری فلسطین را به قلمرو خود ملحق و آن را 
رسماً اشغال کند. مقامات و گروه های فلسطینی این 
اقدام را بخشی از طرح ضد فلسطینی امریکا موسوم 
به معامله قرن می دانند و به همین دلیل خواس��تار 

قطع همکاری با امریکا و اسرائیل هستند. 
 روز خشم مردمی

گروه ه��ای مقاومت فلس��طین از چن��د پیش روز، 
چهار   شنبه را به عنوان » روز خش��م مردمی « برای 

مقابله با طرح الحاق کران��ه باختری اعالم کرده و از 
مردم خواسته بودند چهار   شنبه در اعتراضات علیه 
طرح الحاق بخش    هایی از کرانه باختری و غور اردن 
شرکت کنند و فعالیت های مردمی برای حضور در 

روز خشم از عصر سه    شنبه آغاز شده بود.
ساکنان نوار غزه تظاهرات »روز خشم « را در اعتراض 
به طرح اشغال کرانه باختری برگزار و اعضای ارشد 
گروه های فلس��طینی بر آمادگ��ی مقاومت تأکید 
کردند.  س��اکنان نوار غزه در اعتراض به قصد رژیم 
صهیونیستی برای اشغال کرانه باختری به خیابان    ها 
آمدند.  بر اس��اس گزارش خبرگزاری صفا، هزاران 
فلس��طینی در نوار غزه با در دس��ت گرفتن پرچم 

فلسطین در این تظاهرات شرکت کرده اند. 
از جمله شرکت کنندگان در تظاهرات امروز یحیی 
الس��نوار ، رئیس دفتر سیاس��ی حماس در نوار غزه 
اس��ت.  16 س��ازمان بین المللی و فلسطینی برای 
شرکت در تظاهرات روز خشم که در اعتراض به طرح 
اشغال برنامه ریزی شده است، فراخوان داده بودند. 

 لفاظی اروپایی بدون اقدام عملی
سوزانه فاس��وم، س��فیر آلمان در اراضی اشغالی در 
گفت وگو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اظهار کرد 
که  اتحادیه اروپا هرگز تغییرات در مرزهای اراضی 

اشغالی را به رسمیت نخواهد شناخت. 
کمیته مس��ئول هماهنگی انجمن    ها و مؤسس��ات 
اروپای��ی حامی فلس��طین، خواس��تار تجدیدنظر 
در توافقنامه ش��راکت بی��ن اتحادیه اروپ��ا و رژیم 
صهیونیس��تی در صورت اجرای طرح الحاق کرانه 

باختری شد. 
به گزارش مرکز اطالع رس��انی فلس��طین، کمیته 

مس��ئول هماهنگی انجمن    ها و مؤسسات اروپایی 
حامی فلس��طین در نامه ای به رئیس شورای اروپا، 
رئی��س کمیس��اریای اروپ��ا و رؤس��ای دولت    ها و 
پارلمان های کش��ورهای عضو اتحادی��ه اروپا این 
خواسته را مطرح کرده است.  کمیته مذکور همچنین 
خواس��تار اتخاذ تدابیر و اقدامات فوری علیه رژیم 
صهیونیستی در صورت الحاق اراضی فلسطینی شده 
است.  اما در ادامه رویکرد لفاظی صرف اروپایی   ها در 
این مسئله، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس 
طی یادداشتی در نشریه یدیعوت آحرونوت با اشاره به 
سابقه ارتباطی که از گذشته با صهیونیست    ها داشته 
و اینکه مدافع جدی اسرائیل است و انگلیس همواره 
در کنار اسرائیل ایستاده اس��ت، با ابراز ناخرسندی 
از ارائه طرح اش��غال اراضی فلس��طینیان توس��ط 
رژیم صهیونیس��تی، تصریح کرد: »ب��ه عنوان یک 
دوس��ت و حامی قدیمی اسرائیل، نگرانم که چنین 
طراحی    هایی در رس��یدن به ه��دف تأمین امنیت 
مرزهای اسرائیل شکست خواهد خورد و در تناقض 

با اهداف طوالنی مدت اسرائیل است.«
جانسون همچنین افزود: »اما هر چقدر هم که این 
منافع در روابط با اسرائیل مهم باشد، الحاق به شکل 
غیرقابل اجتنابی این فرصت    ها را خنثی و شرکای 
عربی بالقوه ]اسرائیل[ را محدود می کند. دشمنان 
اسرائیل نیز از این فرصت علیه کسانی که می خواهند 
شاهد پیشرفت در خاورمیانه باشند، استفاده خواهند 
کرد.« وی درباره هرگونه طرح س��ازش در منطقه 
نوشت: »می خواهم شاهد نتیجه ای باشم که برای 
اسرائیلی    ها و فلسطینی ها، عدالت در پی داشته باشد 
]اما[ الحاق، نقض قوانین بین المللی است. همچنین 
هدیه ای به آنهاس��ت که می خواهند داستان های 

قدیمی را درباره اسرائیل تکرار کنند.«
نخس��ت وزیر انگلیس با ابراز امی��دواری برای اجرا 
نشدن طرح اشغال کرانه باختری، تأکید کرد: »اگر 
چنین شود، انگلیس هیچ تغییری در مرزهای 1۹6۷ 
را به رسمیت نمی شناسد، مگر اینکه بین دو طرف 
توافق شده باشد...  از اینکه مذاکرات صلح به شکست 

انجامیده، سرخورده هستم.«
از سوی دیگر »عبدالرحیم الفرا« سفیر فلسطین 
در بلژیک، لوکزامبورگ و اتحادیه اروپا تأکید کرد 
که اروپا برای مقابله با طرح اشغالگری جدید رژیم 
صهیونیستی )طرح الحاق(، باید اقدام عملی انجام 
دهد.  وی در ادامه درباره اقداماتی که اتحادیه اروپا 
باید انجام دهد، تأکید ک��رد، این اتحادیه باید »از 
طریق بازنگری در معاه��دات تجاری، اقتصادی، 
علمی و تربیتی با اس��رائیل « ای��ن رژیم را تحت 

فشار قرار دهد. 

حماس براي اولین بار 2۰ موشک به سمت دریا آزمایش کرد

هشدار موشکي مقاومت به الحاق


