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پدافند سوریه موشک های صهیونیستی را
رهگیری کرد 

ارت�ش س�وریه اع�ام ک�رد ک�ه پدافن�د هوای�ی ای�ن کش�ور 
اه�داف متخاص�م در  ب�ا  مقابل�ه  و  ب�ه رهگی�ری  موف�ق 
آس�مان ش�هرهای »الذقی�ه« و »طرط�وس« ش�ده اس�ت. 
رژیم صهیونیستی که هر از گاهی حمالت موشکی را به مناطقی از خاک 
سوریه انجام می دهد، این بار نیز بخش    هایی از این کشور را مورد هدف 
قرار داد. به گزارش خبرگزاری سانا، پس از شنیده شدن صدای انفجار در 
مناطق بندری الذقیه و طرطوس، پدافند هوایی سوریه روز چهار    شنبه 
اعالم کرد که موفق شده است چندین موش��ک رژیم صهیونیستی را 
رهگیری و سرنگون کند. براساس بیانیه ارتش سوریه در روز چهارشنبه، 
اهداف حمالت رژیم صهیونیس��تی، »الحفه« در ساحل جنوب غربی 
الذقی��ه، نزدیکی پایگاه هوایی روس��یه و »مصیاف « در غرب اس��تان 
»حماه « بودند. در جریان حمالت هوایی مذکور، انبار یک کارخانه مواد 
پالستیکی غیرنظامی در استان الذقیه هدف قرار گرفت که در نتیجه 
آن خودروهای امدادی و آتش نش��انی به س��وی منطقه اعزام شدند. 
براساس اعالم مقام های محلی، آتش سوزی در این کارخانه مهار شده 
است. بنا به اعالم ارتش سوریه، بر اثر این حمالت یک غیرنظامی سوری 
جان خود را از دست داده و ش��ش نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری 
آسوشتید پرس نیز از وجود زنان و کودکان در میان کشته و مجروحان 
حمله اخیر خبر داد. برخی از گزارش ها، تعداد مناطق هدف قرار گرفته 
را سه مکان اعالم می کنند و ارتش رژیم صهیونیستی از اظهارنظر در 
این مورد خودداری کرد. این حمله موش��کی رژیم صهیونیس��تی به 
خاک س��وریه دو هفته پس از آن رخ داد که یک فروند موشک سوری 
در عمق خاک اراضی اشغالی، به نزدیکی رآکتور هسته ای مخفی رژیم 
صهیونیستی اصابت کرده و سبب به صدا درآمدن آژیر حمله هوایی در 
اراضی اشغالی شد. رژیم صهیونیستی در سال های اخیر به بهانه های 
تهدید امنیتی از سوی گروه های مقاومت در سوریه، دهها بار حمالت 
موشکی را به مناطقی از این کشور انجام داده است و ارتش سوری نیز در 

بسیار یموارد توانسته این موشک    ها را رهگیری کند. 

15

 درخواست چین از فیلیپین برای رعایت ادب دیپلماتیک
پس از آنکه وزیر خارج��ه فیلیپین در پیام توئیتری خ��ود از واژه های 
نامرسوم در درخواس��تش برای خروج ناوهای چینی از آب های مورد 
مناقشه اس��تفاده کرد، دولت پکن به این کش��ور تأکید کرد » آداب و 
معیارهای اساسی « را رعایت و از » دیپلماسی بلندگویی « اجتناب کند.  
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، » تئودور لوکسین«، وزیر 
خارجه فیلیپین با واژگانی توهین آمیز از چین خواس��ته بود از منطقه 
مورد مناقشه خارج شود. وی در توئیتر نوشته بود: »چین، دوست من، 
چطور بگویم که مؤدبانه باشد؟ بگذار ببینم...  آهان، گورت را گم کن .«

این اظهارات از س��وی وزیر خارجه فیلیپین در پی اعتراض دولت مانیل 
بابت حضور » غیرقانونی « ناوهای چینی در آب های مورد مناقشه دریای 
چین جنوبی و درست در ۲۰۰ مایلی منطقه اقتصادی ویژه فیلیپین مطرح 
شد.  وزارت خارجه چین در بیانیه ای به دولت مانیل تأکید کرد: حقایق 
بار   ها اثبات کرده که دیپلماسی بلندگویی نمی تواند حقیقت را کتمان کند 
اما می تواند باعث تضعیف اعتماد متقابل شود. امیدواریم که افراد مرتبط 
در فیلیپین آداب و رسوم اولیه و اساسی و جایگاه خود را در بیان نظرات 
رعایت کنند و در نظر بگیرند.  نکته اینکه خود رئیس جمهور فیلیپین نیز 
در واکنش به اظهارات وزیر خارجه اش گفته بود: به این دلیل که ما با چین 

تضاد داریم معنی ندارد که بی ادب باشیم و بی احترامی کنیم. 
-----------------------------------------------------

  طالبان هرگونه ارتباط با القاعده را رد کرد
ذبیح اهلل مجاهد، س��خنگوی طالبان می گوید که این گروه هیچ عضو 
القاع��ده را در صفوف خود ندارد. به گفته مجاهد، همه ش��به نظامیان 
خارجی، از جمل��ه افراد القاعده ، به کش��ورهای خود برگش��ته اند.  به 
گزارش اسپوتنیک، این اظهارنظر یک هفته پس از آن صورت گرفت که 
سرپرست سفارت امریکا در کابل گفت که ممکن است طالبان ارتباط 
خود را با سازمان تروریستی القاعده قطع نکرده باشد. دولت افغانستان 
نیز ادعا می کند که این گروه    ها هنوز با هم در ارتباط هستند.  یک مقام 
طالبان گفت: دش��من مزدور، تبلیغات خود را گس��ترش داده است و 
متأس��فانه رس��انه    ها نیز مخفیانه اعالم کرده اند که ۲۲ نفر از اعضای 
القاعده در هلمند کشته  شده اند. ما این تبلیغات را به شدت رد می کنیم. 
در هلمند القاعده وجود ندارد و هیچ کسی آسیب ندیده است.  یک گروه 
عالی رتبه دولتی به اسپوتنیک گفت: طالبان گروه مشترکی را از اعضای 
شبکه حقانی ]وابسته به طالبان[، القاعده و داعش برای انجام حمالت 
شدید و جلوگیری از روند صلح ایجاد کرده اند. این گروه به شبکه حقانی 
داده شده و شبه نظامیان آن عضو سه گروه خواهند بود.  هفته گذشته 
سی ان ان به نقل از دو عامل القاعده گزارش داد که طالبان و القاعده هنوز 
از طریق به اصطالح اخوان المسلمین با هم در ارتباط هستند. در همان 
زمان، این گروه تروریستی گفت که به افغانستان به عنوان یک پایگاه 

بالقوه برای توطئه و انجام حمالت آینده عالقه ای ندارد. 
-----------------------------------------------------
  تدابیر شدید امنیتی نیروهای امریکایی در پایگاه عین االسد

به دنبال حمله موشکی به پایگاه هوایی عین االسد در عراق، منابع مطلع 
از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی توس��ط نیروهای امریکایی در این پایگاه 
خبر دادند.  به گزارش ایسنا، یک منبع امنیتی عراقی در استان االنبار 
در گفت وگو با خبرگزاری المعلومه اعالم کرد که نیروهای امریکا پس 
از حمله موشکی به پایگاه عین االسد تدابیر شدید و بی سابقه امنیتی 
را در این پایگاه و اطراف آن اتخاذ کرده اند.  این منبع همچنین گفت: 
این تدابیر شامل پرواز گسترده جنگنده    ها و پهپاد   ها به عنوان اقدامات 
پیشگیرانه در مقابل هرگونه حمله احتمالی مجدد به این پایگاه می شود.  
وی افزود: نیروهای امریکا یک عملیات شناسایی هوایی و زمینی را در 
منطقه البیادر در ۲۰کیلومتری عین االسد انجام دادند، چراکه حمله 
موشکی اخیر از این منطقه صورت گرفته است.  یک منبع امنیتی صبح 
روز گذشته از حمله موشکی به پایگاه هوایی عین االسد در عراق خبر 
داد. این حمله یک روز پس از هدفگیری پایگاه » البلد « صورت گرفت. 
به گفته این منبع موشک    ها از منطقه » البیادر « در جنوب پایگاه که یک 

منطقه زراعی است، شلیک شدند. 
-----------------------------------------------------

 بلینکن: به فشار بر دولت ونزوئا ادامه می دهیم
وزیر امور خارجه امریکا گفت کش��ورش به فشار تحریمی علیه دولت 
ونزوئال ادامه خواهد داد.  به گزارش فارس، »آنتونی بلینکن« وزیر امور 
خارجه امریکا گفت، کشورش به همراه متحدانش در منطقه، فشار بر 
دولت ونزوئال را تداوم می بخشد.  به نوشته خبرگزاری »رویترز«، بلینکن 
در پیامی ضبط شده برای نشست کشورهای امریکای التین مدعی شده 
است که فشار بر دولت »نیکوالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال تا زمان 

بازگشت مسالمت آمیز دموکراسی به این کشور ادامه خواهد یافت. 
پیش تر نیز یک مقام کاخ سفید به رویترز گفته بود دولت امریکا برای 
کاهش تحریم     ها علی��ه دولت ونزوئال عجله ای ن��دارد.  بلینکن در این 
پیام همچنین با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه هاوانا گفت، به انتقاد از 
»سرکوب حقوق بشر « در کوبا ادامه خواهد داد.  با این حال بلینکن در 
اظهارات خود به سرکوب مردم کلمبیا توس��ط دولت این کشور که از 
متحدان امریکا محسوب می شود اشاره نکرد.  واشنگتن و متحدانش 
با حمایت از »خوان گوایدو « رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال، تالش 

دارند دولت قانونی این کشور را ساقط کنند. 

53 کشور امریکا را  بزرگ ترین تهدید
علیه دموکراسی مي دانند

نش�ان  امریکای�ی  اندیش�کده  ی�ک  نظرس�نجی  نتای�ج 
می ده�د ک�ه ای�ن کش�ور در 5۳ کش�ور جه�ان، بزرگ تری�ن 
می ش�ود.  محس�وب  دموکراس�ی  علی�ه  تهدی�د 
نظرسنجی که بنیاد دفاع از دموکراسی     ها از میان ۵۰ هزار نفر در ۵۳ کشور 
جهان انجام داده حاکی از این اس��ت که ۴۴ درصد از شرکت کنندگان، 
معتقدند امریکا تهدیدی برای دموکراس��ی در کشورش��ان محس��وب 
می شود. این رقم درباره چین و روس��یه به ترتیب ۳8 و ۲8 درصد است. 
همچنین 8۱درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند به وجود 
دموکراسی در کشورش��ان اهمیت می دهند اما فقط نیمی  از آنها معادل 
۵۳ درصد )حتی در اروپا( معتقدند در کشورش��ان دموکراس��ی برقرار 
است. عالوه بر این، نتایج این نظرسنجی نشان داد از دید ۶۴درصد مردم 
کش��ورهای مختلف جهان، نابرابری اقتص��ادی بزرگ ترین تهدید برای 
دموکراسی اس��ت. از سال گذش��ته میالدی تهدید دانستن امریکا علیه 
دموکراسی در جهان ۱۴ درصد افزایش داشته است که بیشترین میزان در 
آلمان )۲۰ درصد افزایش( و چین )۱۶ درصد افزایش( مشاهده شده است. 
عالوه بر نابرابری که از آن به عنوان بزرگ ترین تهدید دموکراسی جهانی 
یاد می شود، در امریکا قدرت گرفتن شرکت های فناوری نیز به مسئله ای 

در خور توجه در تهدید علیه دموکراسی تبدیل شده است. 
 بودجه بیشتر برای مقابله با تروریسم

به چهره مخدوش دموکراسی امریکا، موضوع تروریسم و قدرت گرفتن 
گروه های راست افراطی به ویژه دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 
را هم باید اضافه کرد. از این رو، مریک گارلند، وزیر دادگستری امریکا 
روز سه     شنبه از کنگره خواست بودجه بیشتری برای مبارزه با تروریسم 
داخلی در این کش��ور اختصاص دهد. در صورت موافقت با درخواست 
گارلند، ۴۵ میلیون دالر از بودجه درخواس��تی به تحقیقات تروریسم 
داخلی دفت��ر تحقیقات فدرال )اِف ب��ی آی( و ۴۰ میلی��ون دالر نیز به 
دادستانی های امریکا برای مدیریت پرونده های مرتبط با تروریسم داخلی 
اختصاص خواهد یافت وزیر دادگستری امریکا در جلسه کنگره گفت: 
»هر دو شکل تروریسم مرا به شدت نگران می کنند. هرگز نمی خواهیم از 
آنچه در یازده سپتامبر رخ داد و خطراتی مداومی که در ارتباط با حمالت 
خارجی به میهن ما وجود دارد، چشم پوشی کنیم. به همین شکل، نگرانی 
فزاینده ای از خشونت های افراط گرایانه بومی و تروریسم داخلی داریم. 

]نگرانی از[ هردوی اینها شب     ها مرا بیدار نگه می دارند.«
گارلند افزود:  »میزان مرگبار بودن س��الح     هایی که در دسترس هر دو 
دسته تروریست های داخلی و خارجی وجود دارد افزایش یافته است. 
آنها به خاطر وجود اینترنت و رمزگذاری می توانند به تبادل اطالعات 

پرداخته و به صورت مخفیانه تر و سریع تر از قبل، برنامه ریزی کنند.«

آغاز مذاکرات ترکیه و مصر
 برای عادی سازی روابط

ترکی�ه  رواب�ط دیپلماتی�ک  از هش�ت س�ال قط�ع  پ�س 
ب�ا  مذاک�ره  ب�رای  ترکی�ه  هیئ�ت  نخس�تین  مص�ر،  و 
ش�د.  قاه�ره  وارد  رواب�ط،  ای�ن  عادی س�ازی  ه�دف 
به گزارش فارس، مصر و ترکیه، مذاکرات سیاسی با هدف عادی سازی 
روابط دیپلماتیک می��ان دو طرف را در قاهره آغ��از می کنند. از زمان 
کودتای ۲۰۱۳ علیه دولت »محمد مرسی« این روابط قطع شده بود و 

دو طرف سفرای خود را فراخوانده  بودند. 
به نوشته پایگاه خبری »i24«، وزارت خارجه مصر، طی بیانیه ای اعالم 
کرد که مذاکرات سیاسی میان قاهره و آنکارا به ریاست »حمدی سند 
لوزا« معاون وزیر خارجه مصر و »س��ادات اوتال « معاون وزیر خارجه 
ترکیه طی دو روز پنجم و ششم ماه می )امروز و فردا( صورت می گیرد. 
بنابر این بیانیه، این مذاکرات بر اتخاذ گام ه��ای ضروری که منجر به 

عادی سازی روابط میان دو کشور شود، متمرکز است. 
»مولود چاووش اوغلو« رئیس دستگاه دیپلماس��ی ترکیه ۱۲ مارس 
گذشته از آغاز تماس های دیپلماتیک با مصر برای عادی سازی روابط 
میان دو کش��ور خبر داده بود. وزی��ران خارجه دو کش��ور نیز در ۲۱ 
فروردین گذشته، برای اولین بار از س��ال ۲۰۱۳ به این سو، با یکدیگر 
به صورت تلفنی گفت وگو کردند.  به نوشته »المصری الیوم«، »احمد 
موسی« مجری معروف مصری در برنامه »صدی البلد« با اعالم خبر سفر 
هیئتی ترکی به قطر برای آغاز مذاکرات سیاسی، ابراز امیداواری کرد 
که در سایه تمایل آنکارا به ازسرگیری روابط با قاهره، این سفر آغازی بر 

تصحیح رفتار و گفتار ترک      ها در قبال دولت مصر باشد. 
وی افزود: این سفر نوعی اعتراف آش��کار و به رسمیت شناختن دولت 
مصر و انقالب ۳۰ ژوئن و بیانیه ۳ ژوئیه و رئیس جمهوری السیس��ی و 
تمامی نهادهای دولت مصر اس��ت. قاهره امروز، شاهد نخستین دیدار 

رسمی میان مصر و ترکیه پس از گذشت هشت سال خواهد بود. 
موسی توضیح داد که در این مدت، روابط تجاری و اقتصادی میان دو 
طرف قطع نش��ده بود و هیئت دیپلماتیک مصر در ترکیه و مشابه آن، 
هیئت دیپلماتیک ترکیه در مصر با وجود تمامی مشکالت بزرگی که 
وجود داشت، حضور داش��ت.  وی گفت که دولت مصر طی این هشت 
سال با قدرت برخورد کرد و در عین حال در سطح رسمی هیچ اهانتی 
به ترکیه نکرد. ما در رسانه      ها واکنش نشان می دادیم و علیه ترکیه حرف 
می زدیم اما دولت طبق اصول رفتار می ک��رد.  ترکیه از حامیان اصلی 
گروه اخوان المسلمین در سطح منطقه به ش��مار می رود و در مقابل، 
دولت کنونی مصر و دولت سعودی و متحدان ریاض، به شدت با این گروه 

مخالفند و برخی از آنان، این گروه را »تروریستی « اعالم کرده اند. 
  گفت وگوی تلفنی اردوغان و پادشاه عربستان 

ریاست اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه ای اعالم کرد 
که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور و ملک سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان در تماس��ی تلفنی درباره روابط دوجانبه 

میان ریاض و آنکارا گفت وگو کردند. 
به گزارش آناتولی، طبق این بیانیه، دو طرف در این تماس تلفنی درباره 
اقدامات الزم برای ارتق��ای همکاری مش��ترک گفت وگو و همچنین 

بسیاری از موضوعات مطرح میان دو کشور را بررسی کردند. 
رئیس جمهوری ترکیه و پادشاه عربس��تان همچنین توافق کردند که 

کانال های ارتباطی میان ریاض و آنکارا را باز نگه دارند. 
اردوغان در ادامه نزدیک شدن عید سعید فطر را به ملک سلمان تبریک 
گفت.  رابطه ریاض و آنکارا پ��س از اعزام نیرو به قط��ر برای حمایت از 
این کشور در برابر محاصره عربس��تان و مصر و امارات و همین طور قتل 
جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد سعودی به فرمان ولیعهد عربستان در 
کنسولگری این کشور در استانبول در سال ۲۰۱8 و افشای این قتل از 
سوی نهادهای امنیتی ترکیه رو به تیرگی نهاده بود در چند ماه گذشته 

دوباره آنکارا دوباره تالش کرده است باب مناسبات با ریاض را بگشاید.

محاصره واکسنی فلسطینی    ها با ددمنشي  رژیم صهیونیستی
اسرائیل میلیون     ها واکسن کرونا را دور می ریزد اما به فلسطینی     ها نمی دهد

  گزارش  یک در شرایطی که 
می�لی�ون    ه�ا 
فلس�طینی برای ر    هایی از ویروس کرونا نیاز 
مبرم�ی ب�ه واکس�ن دارن�د، رس�انه های 
صهیونیس�تی به نق�ل از مقام�ات این رژیم 
گزارش دادن�د که آنها حاضر هس�تند چند 
میلیون دز مازاد واکسن کرونا را معدوم کنند 

ولی آنها را به فلسطینی     ها ندهند. 

رژیم صهیونیستی که طی 7۳ سال گذشته انواع 
جنایت های بش��ری را علیه فلس��طینی    ها انجام 
داده، این بار نی��ز جنایت دیگ��ری را در کارنامه 
سیاه خود ثبت کرده است. در حالی که ویروس 
کرونا در فلس��طین همچنان ج��والن می دهد، 
مقامات رژیم صهیونیس��تی از ارائه واکسن برای 
تزری��ق به فلس��طینی    ها خ��ودداری می کنند و 
جان فلس��طینی    ها را به گروگان گرفته اند. رژیم 
صهیونیس��تی که مدعی تزریق بیشترین میزان 
واکسن »کووید۱۹« به اتباع خود است، همچنان 
از ارائه این واکس��ن به فلس��طینی     ها خودداری 
می کند. روزنامه »تایمز اسرائیل « روز چهار    شنبه 
گزارش داد:» تل آویو در نوامبر ۲۰۲۰، به شرکت 

انگلیس��ی- سوئیس��ی آس��ترازنکا ۱۰ میلیون 
دز واکس��ن کرونا س��فارش داد اما بعداً به سراغ 
واکسن های گران تر امریکایی مانند فایزر و مدرنا 
رفت. « رژیم صهیونیستی آن سفارش ۱۰میلیون 
دزی را لغو نکرد و اکنون این واکس��ن     ها در حال 
ارسال شدن به فلسطین اشغالی است. بر اساس 
این گزارش، ناخمن عاش، مس��ئول نهاد مقابله 
با ویروس کرونا در اس��رائیل گفته است در حال 
بررس��ی امکان ف��روش این واکس��ن     ها به دیگر 
کشور    ها هستند اما بسیار نیز محتمل است که این 
واکسن     ها را دور بریزند.  تایمز اسرائیل در این باره 
نوشت: »شاید صحبت کردن از دور ریختن این 
واکسن     ها نوعی موضع گیری برای ارسال پیامی 
به دیگر وزارتخانه های اس��رائیل باشد، اما شکی 
نیست که سرنوشت میلیون     ها دز واکسن ]کرونا[، 
بالتکلیف اس��ت.« این روزنامه در ادامه گزارش 
داد:»تش��کیالت خودگردان فلسطین که در پی 
ممانعت تل آویو از رسیدن واکسن کرونا، با مشکل 
کمبود این دارو برای مقابله با همه گیری کووید۱۹ 
مواجه است، تا امروز فقط ۱ درصد از فلسطینی     ها 
را به صورت کامل واکس��ینه کرده است. « بر این 
اساس، آن تعداد از فلس��طینی     ها واکسینه شده 

نیز کارگرانی هستند که برای صهیونیست     ها کار 
می کنند و در واقع رژیم اسرائیل به دلیل نگرانی 
از سالمت اتباع خود، اجازه تزریق واکسن کرونا 
به آنها را داده است.  تایمز اس��رائیل در ادامه این 
سؤال را از تل آویو پرس��ید: »وقتی که مقام های 
اس��رائیلی حتی درباره دور ریختن میلیون     ها دز 
واکسن کووید۱۹ صحبت می کنند، باید این سؤال 
را پرسید که چرا آنها را به تشکیالت خودگردان 
ارائه نمی کنید؟ « این در حالی اس��ت که پیش تر 
بنی گانتس، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی 
با انتقاد از سوءاستفاده ابزاری بنیامین نتانیاهو، 

نخست وزیر این رژیم از واکسن های کرونا، گفت 
که او از واکسن     ها به عنوان رشوه ای برای انتقال 
سفارتخانه کشور    ها به قدس اس��تفاده می کند. 
امتناع رژیم کودک ُکش اسرائیل از ارائه واکسن 
کرونا به فلسطینی     ها حتی صدای امریکایی     ها را 
نیز درآورده،  به گونه ای که برنی س��ندرز، سناتور 
دموکرات در توئیتر خود نوشت: »بسیار ظالمانه 
اس��ت که بنیامین نتانیاهو از واکس��ن های انبار 
ش��ده برای پ��اداش دادن به متح��دان خارجی 
خود اس��تفاده می کند، در حالی که بس��یاری از 
فلس��طینی     ها همچنان منتظر دریافت واکسن 
هستند.« رژیم صهیونیستی که ۱۵ سال است نوار 
غزه را در محاصره نظامی گرفته و از هرگونه کمک 
غذایی و دارویی به این منطقه جلوگیری می کند، 
در سراسر سرزمین های اشغالی هم این سیاست 
را در پیش گرفته اس��ت و این بار با واکسن کرونا 

بالی جان فلسطینی    ها شده است. 
 انتفاضه در روز قدس 

با افزایش تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در 
کرانه باختری و افزایش بگیر و ببندهای سیاسی 
فلس��ینی ها، گروه های مقاومت برای قیام علیه 
این رژیم فراخ��وان داده اند. به گ��زارش روزنامه 
فلس��طین الیوم، گروه های مقاومت فلس��طینی 
در آس��تانه روز جهانی قدس با ص��دور بیانیه ای 
به انتفاضه فراخواندند و اع��الم کردند، مقاومت 
مسلحانه بهترین و کوتاه     ترین راه برای آزادسازی 
فلسطین است. در بیانیه گروه های مقاومت آمده 
است:»قدس مس��ئله اصلی امت اس��الم، محور 
نبرد با رژیم اش��غالگر صهیونیس��تی و پایتخت 
ابدی فلس��طین است و رژیم اش��غالگر جایی در 
سرزمین فلس��طین ندارد. « در ادامه این بیانیه 
تأکید ش��ده است:»فلس��طینی     ها را به رفتن به 
سمت مس��جداالقصی برای ادای نماز و اعتکاف 
در این مس��جد به ویژه در روز بیست و هشتم ماه 
رمضان برای مقابله با شهرک نشینان صهیونیست 
که وعده یورش به مسجداالقصی داده اند، دعوت 
می کنیم. این روز باید روز انقالب و انتفاضه علیه 
صهیونیس��ت های غاصب باش��د. « ب��ه گزارش 
خبرگزاری آناتولی ترکیه، محمد الضیف، فرمانده 
کل گردان های عزالدین قس��ام، ش��اخه نظامی 
جنبش حماس نیز در بیانیه کوتاهی نس��بت به 
تحوالت جاری در محله الش��یخ ج��راح واقع در 
قدس واکنش نشان داده و به رژیم صهیونیستی 
در مورد تخلفاتش در این محله هشدار داد. الضیف 
با تأکید بر اینکه فرماندهی القسام و مقاومت هرگز 
در برابر اتفاقات جاری در الشیخ جراح بی تفاوت 
نخواهند ماند، تهدید کرد: »اس��رائیل بابت این 

اقدامات هزینه سنگینی پرداخت می کند.«

خوش بینی های محتاطانه درباره روند مذاکرات 
وین ادام�ه دارد، به خصوص ک�ه گزارش های 
غیر رس�می از توافق ای�ران و امریکا بر س�ر 
تبادل زندانیان حکایت دارد، ولی سخنگوی 
وزارت خارج�ه ایران گفته»ن�کات اختافی 
میان ای�ران و امری�کا در وین کم نیس�تند« 
و آنتون�ی بلینک�ن، وزیر خارج�ه امریکا هم 
تأکید کرده که ب�رای توافق ب�ه همان میزان 
مسیری که تا حاال پیموده شده، بایستی طی 
ش�ود. اگر این موضع گیری     ها درس�ت باشد، 
یعنی اینکه مذاکرات وین در فرصت سه ماهه 
توافق ایران و آژانس به پایان نخواهد رسید. 

آسوشیتدپرس سه      شنبه شب ادعا کرد که انبوه 
تماس های دیپلماتیک و گزارش های مربوط به 
پیشرفت مذاکرات، حاکی از آن است که تهران و 
واشنگتن در مذاکرات غیرمستقیم خود در آستانه 
توافق ق��رار دارند. این گزارش آسوش��یتدپرس 
بعد از آن منتش��ر ش��د که میخائی��ل اولیانوف، 
نماینده روسیه در مذاکرات وین از »اظهارنظر      ها 
و تحلیل      ها درباره شکست در مذاکرات وین « ابراز 
تعجب کرد و گفت:»این تفکرات واهی کس��انی 
است که مخالف تقویت رژیم عدم اشاعه هسته ای 
براساس ان پی تی هستند. حقیقت این است که 
گفت وگو      ها در وین در حال پیش��رفت اس��ت.« 
 گزارش های غیر رس��می درباره تواف��ق ایران و 
امریکا درباره تبادل زندانیان نیز به خوش بینی     ها 
دامن زده اس��ت، ولی عالوه بر اینکه هیچ کدام 
از دو طرف توافق نهایی ب��رای تبادل زندانیان را 
تأیید نکرده اند، ظاهراً س��عی دارند از دامن زدن 
به خوش بینی     ها هم خودداری کنند. جن ساکی، 
سخنگوی کاخ س��فید روز سه      شنبه در پاسخ به 
این س��ؤال که برخی رس��انه      ها از توافق ایران و 
امریکا ب��رای آزادی متقابل زندانیان و همچنین 
آزادس��ازی 7 میلیارد دالر از پول مسدود شده 
ایران خب��ر دادند گفت که »تا ای��ن زمان « هیچ 
توافقی انجام نشده است. وی افزود: » سیاست ما 
به عنوان دولت امری��کا در قبال فدیه دادن برای 
آزادی زندانیان، تغییری نکرده است.«  او گفت:» 
گزارش آخ��ر هفته مبنی بر تواف��ق برای تبادل 
زندانیان، درس��ت نبود. ما همیش��ه این مسئله 
را مطرح می کنیم اما تا ای��ن لحظه توافقی برای 

آزادی این چهار زندانی وجود ندارد. « همچنین 
آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هرچند تداوم 
»مذاکراتی جدی « در وین و » برخی پیشرفت ها« 
را تأیید کرده ولی گفته است: » اگر قرار باشد به 
جایی برسیم، ما هنوز راهی دراز در پیش داریم.«  
بلینکن در گفت وگو با روزنامه فایننش��ال تایمز 
افزود: » ما هنوز باید ببینیم که آیا ایران توانایی و 
تمایل به تصمیم گیری ضروری در مورد بازگشت 
خود به تعهدات��ش را دارد.« وزیرخارجه ایاالت 
متحده تأکید کرد: »من فکر می کنم همان طور 
که یکی از همکارانم چند روز پیش گفت، مسیر 
پیش روی مان بیش از مس��افت طی شده است. 
پس باید ببینیم به کجا خواهیم رسید. « سعید 
خطیب زاده، س��خنگوی وزارت امور خارجه نیز 
گفته که نکات اختالف��ی میان ای��ران و امریکا 
در وی��ن کم نیس��تند و »برخی مواض��ع امریکا 
در وین قابل قبول نبوده اس��ت.«  او با این حال، 
برخی گزارش های غیر رس��می منتش��ر ش��ده 
درباره اصرار امریکا ب��ر تحریم های فلج کننده را 
»ادعایی غلط«  خواند و گفت:» همه یقین بدانند 
اگر امریکا اصراری بر این گونه امور داش��ت قطعاً 
تاکنون گفت وگو     ها متوقف ش��ده بود. « واکنش 
خطیب زاده به گزارش روز سه      شنبه پرس تی وی 
است که به نقل از یک منبع مطلع در تهران نوشت 
که امریکا تاکنون نه تنها انجام اصالحاتی را که 

باعث کاهش ریسک همکاری اقتصادی و بانکی با 
ایران می شود، نپذیرفته است، بلکه عماًل ریسک 
همکاری با ایران را باالتر برده است. به گفته این 
منبع مطلع، امریکا بر حفظ ساختار تحریم های 
فلج کننده و به ویژه عدم لغو قانون کاتس��ا اصرار 
دارد. همچنین امریکا رفع تحریم  از نهاد     ها و افراد 
باقی مانده در لیس��ت تحریم SDN را به میزان 
زمان اجرای برجام رد کرده است. این منبع آگاه 
گفته که عدم لغو قانون کاتسا و ادامه تحریم های 
افراد و نهادهای ایرانی ب��ه بهانه های مختلف به 
معنی فلج ش��دن تعامالت بانکی و اقتصادی در 
خارج و حت��ی در داخل ایران اس��ت و منجر به 
نوعی خود تحریمی در داخل کش��ور می ش��ود. 
وضعیتی که این منبع ایران��ی توصیف کرده، به 
خصوص از جهت مخالفت های جمهوریخواهان 
امریکا با روند وین نیز حائز اهمیت اس��ت. وبگاه 
ش��بکه »فاکس نیوز« دیروز خبر داد که گروهی 
از اعضای ارشد جمهوریخواه کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان امریکا در نامه ای به »آنتونی 
بلینکن« وزیر خارجه این کش��ور خواستار ارائه 
استراتژی دقیق برای مطمئن شدن از شفافیت 
برنامه هسته ای ایران شدند. این نامه که توسط 
»مایکل مک ک��ول « نماینده ایال��ت تگزاس در 
کنگره امریکا هدایت ش��ده، تهران را به داشتن 
»رفتار هسته ای تحریک آمیز مداوم« متهم کرده 

و از غنی س��ازی اورانیوم در تأسیسات هسته ای 
ایران ابراز نگرانی می کند. 

 ضرب االجل سه هفته ای 
در ش��رایطی که دو طرف درباره ادامه اختالفات 
به رغم پیشرفت     ها اتفاق نظر دارند، به نظر می رسد 
مذاکرات وین تا مهلت سه ماه توافق شده میان 
ایران و آژانس در ۲۰ اس��فند ماه ۱۳۹۹ به اتمام 
نرس��د. پنجم اسفندماه ۱۳۹۹ س��ازمان انرژی 
اتمی ایران از طریق یک توافق س��ه ماده ای سه 
ماهه با آژانس که تا پنج��م خرداد ۱۴۰۰ معتبر 
است، مهلتی سه ماهه برای اجرای قانون »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها« مجلس تعیین کرد، 
مهلتی که البته با انتقاد نمایندگان مجلس روبه رو 
شده که این توافق را دور زدن قانون مجلس تلقی 
کردند. ح��اال در حالی که کمتر از س��ه هفته به 
انقضای این توافق باقی مانده، مش��خص نیست 
که اگر مذاکرات تا ۵ خرداد ماه به نتیجه نرسد، 
تیم مذاکره کننده در وین، چه وضعیتی پیش رو 
خواهد داشت و اساساً واکنش طرف های غربی به 

اجرای سایر مفاد قانون مجلس چه خواهد بود. 
 2۳ روز بعد از این سه هفته

از طرف دیگر، ۲۳ روز بع��د از روز پنجم خرداد 
۱۴۰۰، انتخابات ریاس��ت جمه��وری در ایران 
انجام خواهد ش��د که چش��م انداز اثر گذاری آن 
بر روند مذاک��رات، نه برای تی��م مذاکره کننده 
ایرانی روشن اس��ت و نه برای طرف های غربی.  
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در گفت وگو 
ب��ا روزنام��ه فایننش��ال تایمز که مت��ن آن روز 
سه      شنبه منتشر شد، در پاس��خ به پرسشی در 
مورد انتخابات ریاس��ت جمه��وری پیش رو در 
ایران و امکان تأثیرگذاری انتخابات بر مذاکرات 
هس��ته ای، گفت که در مورد آن نظر نمی دهد 
ولی افزود: »تصمیم گیرنده اصلی در نظام ایران، 
شخص رهبر اس��ت. « وزیر خارجه امریکا گفت: 
»پیش بینی بسیار دشوار است و من نمی خواهم 
در مورد تأثیری که رقم خ��وردن یک نتیجه یا 
نتیجه ای دیگر در انتخابات ای��ران بر مذاکرات 
هسته ای دارد یا ندارد فرضیه پردازی کنم. ولی در 
مورد نکته ای که اشاره شد، به نظرم واضح است 
که تصمیم گیرنده در نظام ایران کیس��ت و آن 
شخص رهبر است و او است که باید تصمیمات 

پایه ای را در مورد رویکرد ایران بگیرد.«

امريکا  به ضرب االجل 5 خرداد باور ندارد!
بلینکن: بیش از مسیری که در وین طی کرده ایم باید طی کنیم

روز  اس�رائیل «  »تایم�ز 
چهار    ش�نبه گ�زارش داد:» 
تل آویو در نوامب�ر 2۰2۰، به 
شرکت انگلیسی- سوئیسی 
آس�ترازنکا 1۰ میلی�ون دز 
واکسن کرونا س�فارش داد 
اما بعداً به سراغ واکسن های 
گران ت�ر امریکای�ی مانن�د 
فای�زر و مدرن�ا رف�ت. «


