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هیئت  سعودی با بشار اسد دیدار کرد
دیپلمات ه�ای بلندپایه در دمش�ق دی�دار روز دو    ش�نبه هیئت 
س�عودی با رئیس جمه�ور س�وریه را تأیی�د کردن�د. در پی این 
مالقات، توافقی برای بازگش�ایی س�فارت به دس�ت آمده است. 
روابط ریاض- دمشق در پی جنگ داخلی در سوریه و درخواست های 
پی در پی  ریاض مبنی بر عزل رئیس جمهور سوریه تیره شد. سعودی    ها 
پس از اخراج سفیر س��وریه در سال ۲۰۱۲ و بس��تن سفارت خود در 
دمشق روابط خود را با سوریه قطع کردند. در گزارشی که پایگاه خبری 
رأی الیوم منتشر کرده، ضمن اشاره به دیدار شامگاه دو    شنبه سعودی    ها 
با بشار اسد آمده است که ریاست هیئت س��عودی را خالد الخمیدان، 
رئیس دستگاه اطالعات عربستان س��عودی بر عهده داشته است. این 
هیئت همچنین دیداری با علی المملوک، معاون رئیس جمهور سوریه 
در امور امنیتی داش��ته و دو طرف توافق کرده اند که پس از عید فطر 
دیداری مفصل تر داشته باشند.  منابع آگاه، از دستیابی به توافقی برای 
بازگشایی سفارت س��عودی در س��وریه، به عنوان نخستین گام برای 
عادی شدن روابط دمش��ق و ریاض یاد کرده اند. منابع یادشده با اعالم 
اینکه گفت وگو میان طرفین مفید بوده است، همچنین خبر دادند که 
هیئت سعودی به طرف سوری گفته است که ریاض از بازگشت سوریه 
به آغوش اتحادیه عرب و حضور این کشور در اجالس سران کشورهای 
عربی که قرار است در الجزایر برگزار شود، استقبال می کند.  پیش تر و 
در 6 دی ماه ۱397، دولت امارات سفارت خود را در سوریه بازگشایی 
کرده بود. یک هفته پس از آن نیز بحرین دست به اقدام مشابه زد. در 
۱۴مهر ۱399 نیز سفیر عمان استوارنامه خود را به »ولید معلم« وزیر 

خارجه فقید سوریه تقدیم کرد. 
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 معاریو: اسرائیل در آستانه جنگ داخلی است
روزنامه معاریو در یادداشتی نوشت که اسرائیل در یک بحران بی سابقه 
قرار دارد و در آس��تانه » جنگ داخلی « اس��ت. » اونیر بن زاکین«، از 
چهره های آکادمیک یهودی با انتشار یادداش��تی در روزنامه معاریو 
نوشت:»اسرائیل بحرانی تاریخی را پشت سر می گذارد که برای حل آن 
راهی جز تغییر سیستم انتخاباتی ندارد. « در این یادداشت آمده است: 
منشأ بحران ناسازگاری و اختالف نظر میان گروه های اسرائیلی است و 
به همین دلیل است که نهادهای دولتی نیاز به تغییرات ریشه ای دارند. 
بن زاکین افزود: در چهار انتخابات اخیر اس��رائیل، دو پدیده عجیب 
ظهور کرد، اولین مورد این است که هیچ سیاستمدار اسرائیلی درباره 
چهار انتخابات پیاپی صحبت نکرد و این بیانگر آن بود که این سیستم 
انتخاباتی دیگر کار نمی کند. دوم اینکه برای بیش از دو سال دو بلوک 
سیاس��ی مرکزی درگیر رویارویی و جنگ نابودی سیاس��ی بوده اند. 
وی در ادامه این یادداشت آورده اس��ت: نظام سیاسی اسرائیل دیگر 
قادر به ایجاد راه حل نیست و به جای آن بر سیاست حزبی و شخصی 
تمرکز کرده است. بن زاکین همچنین تأکید کرد: در نتیجه، مشکالت 
عمیقی طی تبلیغات انتخاباتی اخیر اسرائیل با تمام قدرت ظاهر شد 
و در کنار بحران کرونا، ما را به آستانه جنگ داخلی میان اسرائیلی       ها 
و یک بحران تاریخی رساند. بنابراین، این بحران تاریخی با دو اردوگاه 
چپ و راست روبه رو است و در عمل نقش��ه سیاسی اسرائیل بین دو 

اردوگاه تقسیم شده است. 
-----------------------------------------------------

  وقوع حادثه امنیتی در مقر سیا
س��ازمان س��یا از یک » رخداد امنیتی « در خارج از مقر این س��ازمان 
جاسوسی امریکا در ویرجینیا خبر داد اما تأکید کرد که » این محوطه 
امن است«. سخنگوی سیا به شبکه ان بی سی نیوز گفت: »ما با هماهنگی 
با شرکای اجرای قانون محلی خود ، در حال کنترل وضعیت امنیتی در 
خارج از محیط مقرهای سیا هستیم. محوطه امن است.« شبکه های 
خبری محلی گفته ان��د که محدودیت پرواز موق��ت در اطراف منطقه 
وجود دارد. مقامات گفتند مردی که روز دو      شنبه قصد داشت با اتومبیل 
خود را به مقر سیا در ویرجینیا برساند، از سوی مأموران اف بی آی مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت. دو مقام اجرای قانون گفتند که این فرد عصر 
سعی کرد خود را به مرکز س��یا برساند که به دس��ت نگهبانان مسلح 
متوقف شد. یکی از مقامات می گوید این فرد ادعا کرده که مواد منفجره 
دارد ، اما مقامات انتظامی در مورد اینکه این ادعا حقیقت داشته یا نه، 
اظهارنظر نکردند. اف بی آی گفت: این مرد که هویت وی فاش نشده به 
بیمارستان منطقه منتقل شده اس��ت. از میزان جراحات وی اطالعی 

در دست نیست. 

استقرار گسترده ارتش ترکیه
 برای اشغال شمال عراق 

منابع عراقی از استقرار گس�ترده نیروهای ارتش ترکیه در شمال 
عراق برای اشغال مناطق مرزی این کش�ور خبر دادند. بغداد نیز 
س�فیر ترکیه را به خاطر نقض تمامیت ارضی احضار کرده اس�ت. 
در شرایطی که مقامات عراقی بار    ها نسبت به تحرکات ترکیه در شمال 
کشورشان به بهانه مقابله با گروه تروریستی پ.ک.ک هشدار داده اند، 
ارتش ترکیه ب��از هم به دنب��ال ماجراجویی جدی��دی در خاک عراق 
است. منابع عراقی روز سه     شنبه به ش��بکه المیادین گفتند که ارتش 
ترکیه تعداد زیادی از نیروهای خود را در کوه های »جیستا« در استان 
دهوک عراق برای اشغال مناطق مرزی مس��تقر کرده است. همزمان 
درگیری های ش��دیدی میان نیروهای ارتش ترکیه و ش��به نظامیان 
گروهک تروریستی حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( در کوه های 
»جیس��تا« در گرفته اس��ت. جنگنده های ارتش ترکی��ه نیز مواضع 
عناصر پ.ک.ک را در این مناطق بمباران کردند. یک مس��ئول اقلیم 
کردستان عراق هم در سخنانی اعالم کرد، در میان تداوم درگیری     ها 
میان نیروهای ترکیه و گروه پ.ک.ک در مناطق مختلف اقلیم، ارتش 
ترکیه بر پایگاه های وابسته به حزب کارگران کردستان کنترل یافت. 
روزنامه الشرق االوسط نوشت، سربس��ت العقراوی، مدیر ناحیه کانی 
ماسی در اقلیم کردستان گفت:» پس از وقوع درگیری     ها میان ارتش 
ترکیه و نیروهای مسلح حزب کارگران کردستان، ارتش ترکیه توانست 
بر تونل     ها و پایگاه های مهم این حزب در دل کوه های جیس��تا کنترل 
یابد که این حزب از آن به عنوان پایگاه     هایی برای نظامیان خود و نیز به 
عنوان مخفیگاه در زمان حمالت هوایی ترکیه استفاده می کرد«. روز 
یک    ش��نبه نیز »خلوصی آکار « وزیر دفاع ترکیه پس از بازدید از مرکز 
فرماندهی عملیات های خود علیه پ.ک.ک در منطقه مرزی اس��تان 
»شرناخ«، وارد خاک منطقه کردستان عراق شده  و از پایگاه نظامی تازه 
تأسیس     »بیلیچ تپه « بازدید کرد. به نوشته روزنامه دیلی صباح، خلوصی 
آکار گفت ک��ه در تازه     ترین درگی��ری بین کماندوهای این کش��ور با 
نیروهای پ.ک.ک در شمال عراق چند تن از آنها از جمله یکی از عناصر 
ارشد این گروه کشته شدند. وی افزود که در این درگیری هیچ کدام از 
نیروهای ارتش ترکیه مجروح نشدند. آکار گفت:»در روزهای اخیر 53 
تروریس��ت پ.ک.ک در نبرد با نیروهای ترکیه کشته شدند. « حضور 
خلوصی آکار در شمال عراق با واکنش دولت بغداد همراه شد و وزارت 
خارجه عراق با احضار کاردار س��فارت ترکیه در بغ��داد، اعتراض خود 
را به ورود بدون هماهنگی خلوصی آکار به خ��اک عراق اعالم کرد. به 
نوشته میدل ایست نیوز، در بیانیه وزارت امور خارجه عراق آمده است: 
»در یادداشت اعتراضی، دولت عراق نارضایتی شدید خود را از حضور 
خلوصی آکار در خاک عراق بدون هماهنگی  یا کسب موافقت از سوی 
مقامات و دیدار با نیروهای غیرقانونی ترکیه در خاک عراق اعالم و آن را 
محکوم کرده است. « وزارت امور خارجه عراق در این یادداشت اعتراضی 
اظهارات وزیر کشور ترکیه درباره قصد ترکیه برای احداث پایگاه نظامی 
دائمی در ش��مال عراق را هم محکوم کرد. ترکیه مدت هاست به بهانه 
مقابله با پ .ک .ک در حال نقض تمامیت ارضی شمال عراق است. ترکیه 
می گوید که شبه نظامیان حزب کارگران کردستان، مسئول مرگ بیش 

از ۴۰ هزار نفر از شهروندان ترکیه از جمله زنان و کودکان هستند. 

دست خالی دپیلماسی امریکا 
فقط برای حفظ مأرب است

به رغم لفاظی   های دولت جدید امریکا ب�رای پایان دادن جنگ 
در یم�ن، رصد تحرکات دولت جدید نش�ان می ده�د که دولت 
امریکا امیدوار اس�ت ب�ا چند س�فر و دیدار منطق�ه ای و تداوم 
همین لفاظی ضمن آنکه از زیر بار فش�ار انتقادات افکار عمومی 
دنی�ا به خاطر همدس�تی با بن س�لمان ر   ه�ا می ش�ود، در عین 
حال در مذاک�رات با مقاومت یم�ن یک هدف مه�م را پیگیری 
می کند که جلوگیری از آزاد س�ازی مأرب به دست یمنی   هاست 
نه ت�الش ب�رای پای�ان دادن به جن�گ و ایج�اد صل�ح واقعی.
عضو مذاکره کننده انصاراهلل یمن از شکس��ت سفر فرستاده سازمان 
ملل و فرستاده امریکا به عمان در راستای تحرکات بین المللی برای 
توقف جنگ و ازس��رگیری مذاکرات سیاس��ی خبر داد.  عبدالملک 
العجری، عضو هیئت مذاکره کننده انصاراهلل یمن و عضو دفتر سیاسی 
این جنبش در توئیتی نوشت: در رسانه    ها می گویند فرستاده سازمان 
ملل به یمن و فرستاده امریکا به یمن دست خالی از مسقط بازگشتند. 

بهتر است بگوییم دست خالی آمده بودند. 
یک   شنبه »مارتین گریفیتس « فرس��تاده سازمان ملل در امور یمن 
در همراهی با هیئت امریکا متشکل از »تیم لیندرکینگ « فرستاده 
امریکا در یمن و سناتور دموکرات کریس مورفی در سفری به مسقط 
با مقامات عمان دیدار و با آنها درباره دستیابی به توافقی برای برقراری 
آتش بس در یمن گفت وگو کردند.  پس از این دیدار کریس مورفی 
هم در صفحه توئیتر خود نوشت، دیدار پرباری به همراه لیندرکینگ با 
وزیر خارجه عمان صورت گرفته و اکنون زمان صلح در یمن فرا رسیده 
و از سوی دیگر اخباری منتشر شد مبنی بر رایزنی های سازمان ملل 
و بین المللی برای ایجاد یک الگوی جایگزین برای قطعنامه ۲۲۱6 و 
متوقف کردن جنگ و از سر گرفته شدن روند سیاسی میان طرف های 
یمنی اما روز دو   شنبه »محمد عبدالسالم « رئیس هیئت مذاکره کننده 
یمن و س��خنگوی جنبش انصاراهلل تأکید کرد ک��ه هر گونه فعالیت 
جدید شورا تنها زمانی که در راس��تای خدمت به منافع یمن باشد، 
محقق خواهد ش��د.  همچنین »محمد عبدالس��الم « رئیس هیئت 
مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن از مخالفت با پیشنهاد توقف نبرد 

تنها در مأرب خبر داده بود. 
وی در حساب توئیتری خود نوشته بود: »آنها از نبرد جزئی در مأرب 
س��خن می گویند حال آنکه یمن تحت محاصره را ر   ها کرده اند، این 
تفکیک  کردن    ها مشکلی را حل نمی کند و صلحی را محقق نمی کند 
بلکه مدت زمان جنگ را طوالنی تر می کند.« محمد عبدالسالم در 
ادامه گفت: »هرگونه فعالیت جدید شورای امنیت قابل تحقق نخواهد 

بود مگر اینکه ابتدا در خدمت به مصلحت مردم یمن باشد.«
عبدالسالم ادامه داد: »مردم یمن به کسی که حقوق آنها را در زمینه 

امنیت، صلح و حاکمیت مراعات نمی کند، توجهی نمی کنند.«

ادامه بازی »بایدن می خواهد کنگره نمی گذارد«
 در مذاکرات برجام

دروغگویی بایدن    گزارش  یک
برای احیای برجام 
به محض رسیدن به قدرت باید به نوعی توجیه 
ش�ود. یکی از این بهترین توجیهات که البته 
چیز جدیدی هم نیس�ت همان داستان تقابل 
کنگره با ریاس�ت جمهوری است. یک نشریه 
امریکایی در گزارش�ی با بررسی اقدام دولت 
امریکا برای احیای توافق هس�ته ای با ایران، 
نوش�ت که دولت بایدن با مانع تراشی       هایی از 
س�وی جمهوریخواهان و برخی دموکرات  ها 
ب�رای بازگش�ت ب�ه برج�ام مواج�ه اس�ت. 
پیشنهاد نوظهور »جو بایدن « رئیس جمهور امریکا 
برای احیای توافق هسته ای طی توافق دیپلماتیک 
»محکم ت��ر و طوالنی تر«، با تردی��د عمیق و موانع 
احتمال��ی در کنگره از جمله در می��ان حزب خود 

رئیس جمهور امریکا مواجه است. 
نشریه پولیتیکو در گزارشی با اشاره به این موضوع 
نوشت: »جمهوریخواهان تندرو این اطمینان را ایجاد 
کرده اند که توانایی بالقوه ای برای رد هرگونه تالش 
دولت بایدن در به عقب راندن تحریم های سختی 
که توسط » دونالد ترامپ « رئیس جمهور سابق علیه 

ایران اعمال شده بود، خواهند داشت.«
دونالد ترامپ، در اردیبهش��ت سال ۱397، به طور 
یکجانبه و برخ��الف قوانین بین الملل��ی از برنامه 
جامع اقدام مشترک که مورد تأیید شورای امنیت 
سازمان ملل بود، خارج شد و تحریم های شدیدی 
را علیه تهران اعمال کرد و سیاست فشار حداکثری 
را علیه ایران با هدف دستیابی به توافق دیگری در 

پیش گرفت. 
پولیتیکو در ادامه گزارش خود نوشت: »در حالی که 
مقامات دولت بایدن گفت وگوهای غیرمستقیمی را 
با ایرانی       ها در وین برگزار می کنند، جمهوریخواهان 
در حال مذاک��ره درباره راهبرد      هایی هس��تند که 
ورود مج��دد بای��دن به تواف��ق را س��خت تر کند. 

جمهوریخواهان قصد دارند از ابزارهای قانونی که 
تحریم های ترامپ علیه ایران ایجاد کرده استفاده 
کنند.« در این گزارش آمده اس��ت: »بس��یاری از 
جمهوریخواهان مصمم هستند از هرگونه بازگشت 
دولت بایدن به توافق با ایران به خصوص در غیاب 
توافق جامع ت��ری که حمایت ایران از تروریس��م و 
دیگر فعالیت های مخرب این کشور را در بر بگیرد، 

جلوگیری کنند.«
این نشریه امریکایی در ادامه گزارش خود نوشت: 
»دموکرات  ها از رئیس جمهور می خواهند در برابر 
تقاضا برای دس��تیابی به امتیاز وس��یع تر از تهران 
مقاومت کند. آنها گفته اند که این موضوع ش��انس 
امریکا برای ورود مجدد به توافق را از بین می برد. اما 
تعدادی از دموکرات  ها نیز درباره مسیر سنگالخی 
بازگش��ت کامل ایران به پایبندی به شروط توافق 

سال ۲۰۱5 نیز هشدار داده اند.«
»کریس مورفی « سناتور دموکرات ایالت کانتیکت 
گفته است: »من از توافق طوالنی تر و مستحکم تر 
با ایران حمایت می کنم اما ای��ن موضوع تنها پس 
از آنکه ما به برنامه جامع اقدام مش��ترک بازگردیم 

اتفاق می افتد.«
وی که در یک مصاحبه این موضوع را مطرح می کرد، 
افزود: »اگر ما بر توافق جامعی که شامل حمایت آنها 
از گروه های تروریستی، وضعیت حقوق بشر و برنامه 
موشک های بالستیک آنها باشد، اصرار کنیم، این 

موضوع می تواند ناقوس مرگ برجام به شمار آید.«
پولیتیکو در ادامه گزارش خود نوشت: »تیم بایدن 
هیچ توهمی درباره مسیر سخت برای تعامل مجدد 
با ایران پس از خروج امریکا از توافق هسته ای ۲۰۱5 
و اعمال تحریم های س��نگین جدید علیه تهران بر 

اساس سیاست فشار حداکثری ندارد.«
»جیک سالیوان « مش��اور امنیت ملی بایدن، روز 
یک      شنبه گفته بود:» هنوز فاصله زیادی تا کم کردن 
ش��کاف های باقی مانده هس��ت و این ش��کاف       ها 

درباره این اس��ت که امریکا و دیگر کش��ور      ها باید 
چه تحریم       هایی را به عقب بازگردانند تا در مقابل، 

محدودیت های برنامه هسته ای ایران بازگردد.«
س��الیوان که با برنامه ش��بکه خبری »ای بی سی 
نیوز« مصاحبه می کرد، ادامه داد: »دیپلمات های 
ما در هفته های آتی درباره آن کار خواهند کرد تا به 
بازگشت دوجانبه به برجام برسند که طی آن توافق 
هسته ای ایران بر اساس پایبندی برای پایبندی احیا 
شود.« پولیتیکو در این گزارش نوشت: »ورود مجدد 
به برنامه جامع اقدام مشترک، تقریباً به طور قطعی 
نیازمند آن است که دولت بایدن برخی از تحریم های 
دوره ترامپ را بردارد که این موضوع نیازمند موافقت 
کنگره از جمله برخی از دموکرات های تندرو نظیر 
منندز اس��ت که با توافق هس��ته ای ایران مخالف 
بوده اند. این بار نیز، همان بازیگران مشتاق بازبینی 

توافق خواهند بود.«
منندز با اش��اره به اظهارات »آنتونی بلینکن« وزیر 
خارجه درب��اره طرح دول��ت بایدن درب��اره توافق 
هس��ته ای با ایران گفته است: »س��ؤال این است، 

» طوالنی تر و مستحکم تر « به چه معناست.«
پولیتیکو نوشت: »اولویت نخست بایدن بازگرداندن 
ایران و امریکا به پایبندی به توافق ۲۰۱5 است. با 
این حال، معاونان وی به دنبال توافقی گسترده تر 
هس��تند که به طور بالقوه می تواند به فعالیت های 
غیرهسته ای مخرب این کشور در منطقه بپردازد 
که شامل حمایت از گروه های تروریستی و برنامه 

موشک های بالستیک این کشور می شود.«
این نشریه امریکایی اضافه کرد که در همان زمان، 
متحدان بایدن در کنگره درباره اهمیت بازگشت به 
توافق هسته ای ۲۰۱5 هشدار داده اند به خصوص 
اگر این بازگشت باعث شود دیگر موارد اختالف میان 

واشنگتن و تهران را ر      ها شود. 
در ادامه این گزارش آمده اس��ت: »در همان زمان، 
جمهوریخواهان درصدد هس��تند به کمک قانون 

سال ۲۰۱5 که با نام قانون بازبینی توافق هسته ای 
شناخته می شود هرگونه تالش برای ورود مجدد به 
توافق هس��ته ای با ایران را با مانع مواجه کنند. این 
قانون تصویب شد تا به کنگره این فرصت را بدهد 
که توافق نهایی را ارزیابی کند. قانون ۲۰۱5 می تواند 
به طور رس��می به قانونگذاران این اجازه را بدهد تا 
تالش       ها برای برداش��تن تحریم های دولت ترامپ 

علیه ایران را رد کنند.«
جمهوریخواهان که به صورت متفق القول با توافقی 
که در دولت اوباما با ایران حاصل ش��ده بود مخالف 
بودند، زمان را برای اینکه گفت وگوهای دولت بایدن 
با ایران را اتالف وق��ت و خطرناک توصیف کنند، از 

دست نداده اند. 
»لیندس��ی گراهام « س��ناتور جمهوریخواه ایالت 
کارولینای جنوبی در این باره گفت: »ایرانی       ها هیچ 
کاری برای دس��تیابی به گفت وگوهای مستقیم یا 
غیرمستقیم )با امریکا( انجام ندادند. رفتار آنها تغییر 

نکرد. این کار به عنوان مماشات دیده می شود.«
وی که این سخنان را در جریان یک مصاحبه مطرح 
می کرد، افزود: »با این اقدام، این برداش��ت تقویت 
می شود که غرب ضعیف است. من این گفت وگو      ها را 

برای منطقه بسیار بی ثبات کننده می بینم.«
جمهوریخواهان معتقدند که باقی ماندن تحریم های 
ترامپ علیه ایران، اهرم فشار فوق العاده ای در اختیار 
امریکا قرار می دهد و تا زمانی که ایران درباره حمایت 
از گروه های مورد حمایت خود در منطقه مصالحه 

نکند، امریکا نباید به توافق ۲۰۱5 بازگردد. 
 سفری برای کاهش نگرانی  اعراب 

شماری از مقامات دولت امریکا به همراه چند سناتور 
این کشور روز        شنبه وارد کشورهای منطقه شدند تا 

احیای توافق هسته ای ایران را به بحث بگذارند. 
به نوشته خبرگزاری »آسوشیتدپرس«، »کریس 
کونز« سناتور دموکرات امریکایی در سفر به امارات 
متحده عربی گفت، امیدوار است بتواند »نگرانی های 
قابل درک و مشروع « شیوخ درباره بازگشت امریکا 
به برجام را کاهش داده و »تعامالت گسترده تری « با 

شرکای حاشیه خلیج فارس ایجاد کند. 
این س��ناتور امریکایی اف��زود: »رایزن��ی دقیق با 
اماراتی       ها درب��اره مذاکرات احی��ای برجام در وین 
»مهم، قابل انتظار و در حال رخ دادن« است و امید 
دارد که اماراتی       ها نه تنها در جریان امور قرار گرفته 

بلکه در واقع به آن کمک کنند.«
کونز در ادامه گفت: »به هیچ وجه منظورم این نیست 
که بگویم در این تالش       ها توافقی وجود دارد که در آن 
تضمینی برای اماراتی       ها باشد. وین مکانی است که 

دولت ایاالت متحده در حال مذاکره است.«
کونز که عضو کمیته روابط خارجی س��نای امریکا 
است، همچنین از منتقدان اصلی نقض حقوق بشر 
در عربستان سعودی و اقدامات این کشور در یمن 

محسوب می شود. 
او درباره ساخت نیروگاه اتمی در عربستان سعودی 
گفت: »فجایع رخ داده در جنگ یمن، این نگرانی        
را درخصوص توان ما در اعتماد به سعودی       ها برای 
تکنولوژی که از ما طلب کرده اند به وجود آورده است. 

ایران تنها بازیگر نگران کننده نیست.«
عالوه بر کونز، »برت مک گورک« از شورای امنیت 
ملی، »درک ش��ولت« از وزارت امور خارجه و چند 
مقام دیگر قرار است به ابوظبی، ریاض، عمان و قاهره 

سفر داشته باشند. 

رس�انه های چین از قابلی�ت ی�ک زیردریایی 
اتمی در این کش�ور خب�ر می دهن�د که مجهز 
به موش�کی ب�ا ب�رد 10 ه�زار کیلومتر اس�ت 
و می تواند تمامی نق�اط خاک امری�کا را هدف 
قرار ده�د. همزمان وزی�ر امور خارج�ه امریکا 
در حاش�یه نشس�ت گروه 7 بر این نکته تأکید 
کرد که کش�ورش به دنبال مهار چین نیس�ت. 
چین در س��ال ۲۰۱5 با تجهی��ز زیردریایی های 
خود ب��ه موش��ک های اتم��ی، توانس��ت جایگاه 
مستحکمی را در دریا برای خود ایجاد کند. روزنامه 
چاینامورنیگ پست درباره زیردریایی اتمی جدید 
چین که هفته پیش و در هفتاد و دومین س��الگرد 
تأسیس        نیروی دریایی این کش��ور رونمایی شد، 
نوشت که این زیردریایی »کالس جین « است که 
می تواند اهدافی را در فاصل��ه ۱۰ هزار کیلومتری 
منهدم  کن��د و به ای��ن ترتیب این موش��ک های 
بالستیک می توانند سراسر خاک امریکا را هدف قرار 
دهند. یک منبع نظامی که نامش فاش نشد، گفت 
که زیر دریایی یاد شده می تواند JL-3 یا SLBM را 
شلیک کند: »این زیردریایی قبل از ارتقا، مجهز به 
موشک JL-2 بود که فقط می توانست شمال شرقی 
ایاالت متحده را هدف قرار دهد ، اما اکنون قادر است 

کل امریکا را هدف گیرد.«
از این اقدام می توان به عنوان دومین قدرت نمایی 
مشهود چین در برابر امریکا که اخیراً صورت گرفته 
یاد کرد. چندی پیش، ارتش چین  با گذش��ت یک 
روز از پرواز غیرقانونی هواپیمای جاسوسی »یو-۲ « 
امریکا در منطقه مکان برگ��زاری رزمایش دریایی 
چین، دو موش��ک را که به آنها لقب »قاتل ناوهای 
هواپیمابر« داده شده با نام های »دانگ فنگ ۲6« 
و »دانگ فنگ ۲۱« ش��لیک کرد. این موش��ک       ها 
از»جزایر پاراسل« در دریای چین جنوبی به سمت 

اهداف از پیش تعیین ش��ده در فاصل��ه چند هزار 
کیلومتر دورتر شلیک شدند. طی این عملیات، ارتش 
چین برای نخستین بار جزئیات پرتاب های موشکی 

خود را افشا و ارتش امریکا نیز آن را تأیید کرد. 
 دنبال تنش با پکن نیستیم

در اولین سخنرانی جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 
در کنگره این کشور که روز پنج  شنبه ایراد شد، بایدن 
گفت که به ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
گفته که واشنگتن در رقابت منطقه ای با پکن حضور 
پیدا می کند اما به دنبال تنش و تقابل نیس��ت. در 
جریان نشست گروه 7 در لندن، قابلیت های نظامی 
چین یکی از محورهای مذاکرات شرکت کنندگان 
به ویژه طرف امریکایی با دیگر حاضرین بود. آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه امریکا نیز سخنانی مشابه بایدن 
را تکرار کرد. وی در دیدار با دومینیک راب، همتای 

انگلیسی خود بعد از نشس��ت گروه 7 در لندن، از 
تقابل قدرت های غربی با چین و روسیه سخن گفت. 
راب با اشاره به بیانیه هنگ کنگ گفت: »پکن باید به 
تعهداتش پایبند باشد. « بلینکن تصریح کرد: »هدف 
ما مهار کردن چین یا پایین نگاه داشتن این کشور 
نیست. اما غرب از نظم مبتنی بر قوانین بین المللی 
در برابر اقدامات خرابکارانه از سوی هر کشوری دفاع 
می کند.«  وزیر امور خارجه امریکا این را هم گفت 
که ایاالت متحده و انگلستان به همکاری خود برای 
رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در چین ادامه 
خواهند داد. او پیش تر، مدعی ش��ده بود: »چیزی 
که طی چند سال اخیر شاهد آن بودیم، این است 
که چین هم در داخل و هم در خارج بیش از گذشته 

سرکوبگرانه و سیتزه جویانه رفتار کرده است. «
دولت چی��ن در واکنش به اظه��ارات وزیر خارجه 

امریکا، تأکید کرد که موضع تقابل جویانه هیچ نفعی 
برای واش��نگتن ندارد. پکن همچنین از واشنگتن 
خواست درخصوص مس��ائل اضطراری جهانی از 
جمله مهار همه گیری »کووید۱9«، احیای اقتصادی 
و مبارزه با تغیی��رات اقلیمی، رویک��رد جدی تر و 

سازنده تری را ایفا کند. 
 موضع گی�ری نیوزیلن�د و فیلیپین علیه 

چین
با این حال، نیوزیلند و فیلیپین زبان به انتقاد از چین 
گشوده اند. جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند 
که چین را بزرگ ترین ش��ریک تجاری خود تلقی 
می کند، در سخنرانی خود در نشست تجاری چین 
در شهر آوکلند، ضمن اشاره به مسائل حقوق بشری 
در موضع گیری انتقادی که در نوع خود بی س��ابقه 
محسوب می شود، گفت: »از چشم هیچ یک از شما 
پوشیده نیست که همزمان با رش��د و تغییر نقش 
چین در جهان، مس��امحه در مورد اختالفات بین 
سیس��تم های ما- و منافع و ارزش        های��ی که به آن 
سیستم        ها شکل می دهد- دشوارتر شده است.«  از 
طرفی دیگر، در تازه        ترین جنگ لفظی مانیل با پکن 
بر س��ر دریای چین جنوبی، تئودور لوکسین، وزیر 
خارجه فیلیپین در پیامی توئیتری از چین خواست 
از منطقه مورد مناقشه خارج ش��ود. وی در توئیتر 
نوشت: »چین، دوست من، چطور بگویم که مؤدبانه 
باشد؟ بگذار ببینم...  آهان، گورت را گم کن.« دلفین 
لورنزانا، وزیر دفاع فیلیپین نیز خواستار پایان دادن 
چین به گشت زنی هایش در منطقه مورد مناقشه 
شده است. لورنزانا اواخر روز یک       شنبه در یک پیام 
ویدئویی گفت: »ما تصدی��ق می کنیم که امکانات 
نظامی چین از ما پیشرفته تر اس��ت، اما این دلیل 
نمی شود که ما به عنوان یک ملت، دفاع از منافع ملی 

و عزت خود را کنار بگذاریم.«

ضمن هشدار درباره مواضع مقابله جویانه امریکا

چين زيردريايي با قابليت زدن تمام خاک امريکا را رو کرد

تشکیل شورای هماهنگی انتخابات
فلسطین برای برگزاری آن در قدس 

لیست های انتخاباتی فلسطین از تشکیل یک شورای هماهنگی برای 
انتخابات خبر دادند و تأکید کردند که باید این انتخابات برگزار شود. 
پس از تصمیم محمود عباس، رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین 
برای لغو انتخابات پارلمانی، گروه های فلسطینی به دنبال راهکار   هایی 
برای برگزاری آن هستند. در همین راستا، لیست های انتخاباتی فلسطین 
شامگاه دو   شنبه از تشکیل یک ش��ورای هماهنگی برای انتخابات خبر 
دادند. بسام القواسمی، نامزد لیست »الکل الفلسطینی« با انتشار بیانیه ای 
تأکید کرد که انتخابات یک حق بر اساس قانون اساسی است و برگزاری 
آن در قدس و کرانه باختری و غزه نیز بر اساس قانون است. خبرگزاری 
صفا به نقل از القواسمی گزارش داد، لغو انتخابات، هیچ توجیهی ندارد 
و لیست های انتخاباتی نیز توافق کردند که به فشار برای تکمیل فرآیند 
انتخاباتی ادامه دهن��د. وی با بیان اینکه بهانه ه��ای تعویق انتخابات با 
واقعیت   ها در تضاد است، خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات در قدس 
باید به رغم میل رژیم صهیونیستی صورت گیرد. این نامزد فلسطینی با 
تأکید بر اینکه برگزاری انتخابات در قدس باید بخشی از پروژه مقاومت 
باشد، تصریح کرد: باید این مس��ئله با پشتیبانی کرانه باختری و قدس 
صورت گیرد. بهاء الدین الس��یقلی یکی دیگ��ر از نامزدهای انتخابات 
فلسطینی هم گفت که هدف از تشکیل این شورا، توافق بر سر اقداماتی 
است که از رهگذر آن بتوان فرآیند انتخاباتی را مجددا آغاز کرد. 3۴لیست 
انتخاباتی یک   شنبه گذشته نشستی در کرانه باختری و نوار غزه برگزار 
کردند تا پیامدهای تصمیم تشکیالت خودگردان برای تعویق انتخابات 
مجلس قانونگذاری را بررسی کنند. با تالش فلسطینی   ها برای برگزاری 
انتخابات در موعد مقرر، رژیم صهیونیستی نیز تحرکات نظامی خود را در 
کرانه باختری تشدید کرده است. به گزارش خبرگزاری فلسطینی » معا«، 
ارتش رژیم صهیونیس��تی تعداد بیش��تری از نیروهای ویژه را به کرانه 
باختری اعزام کرد و یورش    ها و عملیات گسترده ای را علیه شهرک عقربا 
در نابلس و ترمسعیا در رام اهلل انجام داد. شامگاه دو   شنبه درگیری    هایی 

میان نیروهای رژیم صهیونیستی و دهها جوان فلسطینی رخ داد. 

پنتاگون: از فعالیت های نیروی دریایی 
ایران نگران هستیم

سخنگوی پنتاگون طی نشس��ت خبری درباره تحوالت اخیر منطقه 
غرب آسیا مرتبط با ایران،  افغانستان و عراق اظهارنظر کرد. به نوشته 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس، ج��ان کربی در خصوص عقب نش��ینی 
نظامیان امریکا از افغانس��تان و عملیات شبه نظامیان علیه این نیرو    ها 
گفت: »آنچه در پایان هفته در افغانستان شاهد بودیم، تأثیری بر پایگاه 
و منابع ما در آنجا نگذاشت و آنچه اتفاق افتاد فعالیت های آزاردهنده 
محسوب می ش��ود«. وی در پاس��خ به س��ؤالی درباره تقابل اخیر بین 
ش��ناورهای نظامی ایران و امریکا در خلیج فارس گفت: »ما از طریق 
کانال های دیپلماتیک، نگرانی خ��ود را از فعالیت های نیروی دریایی 
ایران که امنیت منطقه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار می دهد، اعالم 
کردیم«. س��خنگوی پنتاگون گفت:»ما با نیروی دریایی ایران ارتباط 
مستقیم داریم، اما آنها به اخطار    ها توجه نمی کنند«. این مقام امریکایی 
پیش تر نیز مدعی شده بود مقابله با تهدیدهای ایران از جمله در حوزه 
دریایی و موشک های بالستیک، یک ضرورت امنیت ملی امریکا است. 
هفته گذشته امریکایی    ها ویدئویی از نزدیک شدن شناورهای ایرانی به 
کشتی های جنگی امریکا در آب های خیلج فارس منتشر کرده و مدعی 

شده بودند که شلیک هشدار انجام داده اند. 


