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درس خروج برجامی ترامپ برای بایدن
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا از بزرگ ترین مخالفان توافق 
هسته ای برجام بود و بار    ها در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن وعده 
داده بود امریکا را از این توافق خارج خواهد کرد. سرانجام ترامپ سه سال 
قبل در 8 مه 2018 خروج این کشور از توافق هسته ای برجام را به طور 
رسمی اعالم کرد. او بار    ها با انتقاد شدید از برجام آن را بد    ترین توافق برای 
امریکا نامیده بود. پس از خروج امریکا از برج��ام ، دولت ترامپ عمل به 
تعهدات خود ذیل توافق و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 
را با وجود مخالفت های گسترده جهانی، کنار گذاشت و برای واداشتن 
ایران به قبول خواسته های غیرقانونی خود بی سابقه     ترین تحریم    ها را در 
چارچوب کارزار فشار حداکثری علیه تهران به اجرا گذاشت و با هرگونه 
طرحی برای حفظ برجام مخالفت کرد. دول��ت ترامپ ادعا می کرد که 
بدین ترتیب به زعم خود تهران را وادار به تس��لیم در برابر خواسته های 
دوازده گانه امریکا خواهد نمود که مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت امریکا 
در مه 2018 مطرح کرده بود . پمپئو خواهان توقف کامل برنامه هسته ای 
ایران ، توقف و محدودیت برنامه موش��کی و پایان بخشیدن به اقدامات 
منطقه ای ایران شد. در واقع خواس��ته دولت ترامپ، تسلیم کامل ایران 
در برابر امریکا بود. ایده دولت ترامپ این بود که کارزار فشار حداکثری 
می تواند جمهوری اس��المی ایران را به مذاکره بر س��ر توافقی جدید به 
جای »برجام « وادار کند. با این حال ترامپ در 20 ژانویه 2021 در حالی 
از قدرت کنار رفت که در تحقق این هدف شکس��ت خ��ورده بود. حتی 
تندرو     ترین عضو دولت ترامپ یعنی جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق 
امریکا نیز به این مسئله اذعان کرده است. ترامپ به دلیل نداشتن راهبرد 
در قبال ایران، تشدید بی مورد تنش     ها با تهران و جدا کردن مسیر امریکا 
از متحدان، از سوی منتقدانش آماج انتقادات تند قرار گرفت. مقاومت 
مثال زدنی مردم ایران در برابر این تحریم    ها در چارچوب سیاست مقاومت 
حداکثری ، باعث استیصال و ناکامی کامل دولت ترامپ شد. این مسئله ای 
است که بسیاری از تحلیلگران و مقامات سیاسی داخل و خارج از امریکا 
به آن اذعان کرده اند. »میخائیل اولیانوف«نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی مس��تقر در وین، نتیجه خروج امریکا از برجام را »شکس��ت 
مفتضحانه« توصیف کرد و در توئیتی نوشت: »سه سال پیش در چنین 
روزی امریکا از برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری را آغاز کرد. 
این کار موجب تضعیف توافق هسته ای، پیشرفت برنامه هسته ای ایران 
و وخیم شدن اوضاع در خلیج فارس ش��د. شکستی مفتضحانه! اکنون، 
احتمال بازگشت امریکا به برجام در دستور کار مذاکرات وین قرار دارد.« 
 دولت ترامپ در داخل امریکا نیز به دلیل ناکارآمد بودن سیاست هایش در 
قبال ایران به ویژه پس از مشخص شدن بی اثر بودن اعمال گسترده     ترین 
نظام تحریمی در طول تاریخ علیه ایران به شدت مورد انتقاد قرار گرفت 
و حتی اکنون نیز هدف این انتقادات قرار دارد. »کریس مورفی«سناتور 
دموکرات در توئیتی نوش��ت: » به یاد داشته باشید امریکا از تحریم های 
ترامپ هی��چ چیزی به دس��ت نی��اورد...  آن تحریم     ها هی��چ اثر عملی 
نداشتند.«  جو بایدن رئیس جمهور کنونی امریکا در سپتامبر 2020 در 
جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری امریکا ، در یادداشتی اذعان 
کردکه دونالد ترامپ با خروج از برجام مرتکب اشتباه شده و اقدامی مغایر 
با منافع ملی امریکا انجام داده و امریکا را منزوی تر کرد. با این حال بایدن 
در عمل از ابتدای زمامداری خود یعنی ژانویه 2021 تاکنون همچنان 
به اعمال سیاست فشار حداکثری ادامه داده و بدون اشاره به اینکه کدام 
دولت در قبال برجام خلف وعده کرده و از آن خارج شده ، بازگشت امریکا 
به برجام را مش��روط به اقدام تهران دانسته اس��ت. او وعده داده که در 
صورت بازگشت ایران به اجرای کامل برجام، واشنگتن نیز به این توافق 
بازخواهد گش��ت. در مقابل رویکرد غیرمنطقی دولت بایدن ، جمهوری 
اسالمی ایران اعالم کرده »هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد 
گش��ت که امریکا همه تحریم     ها را در عمل و نه در حرف یا روی کاغذ، 
لغو کند و این مسئله مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. « بدین ترتیب 
بایدن اکنون در مقابل آزمونی بزرگ برای س��نجش ادعاهای خود قرار 
گرفته و اگر واقعاً خواهان حفظ برجام است باید شروط و خواسته های به 

حق ایران را عملی کند.
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 پیام تبریک اسد به پوتین به مناسبت »روز پیروزی«
رئیس جمهور سوریه با ارس��ال پیامی به همتای روسی خود، هفتاد و 
ششمین سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ 

جهانی دوم را به وی تبریک گفت. 
به گزارش روسیا الیوم، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در پیام تبریک 
به والدیمیر پوتین، همتای روسی خود، خاطرنشان کرد، این مناسبت، 
یکی از برجسته      ترین پیروزی      هایی است که ملت های مبارز در راستای 

دفاع از آزادی و استقالل خود محقق کردند. 
بشار اسد، برای روسیه آرزوی شکوفایی و پیروزی در تالش های خود 
برای برقراری امنیت و ثب��ات در جهان و دفاع از ارزش های انس��انی، 
اصول مش��روعیت بین المللی و قوانین بین المللی کرد.  از سوی دیگر، 
راهپیمایی »هنگ جاویدان « در شهر حلب سوریه با حضور شهروندان 
روسیه و مرکز آشتی روسیه و نیز سفارت مسکو در دمشق به مناسبت 

هفتاد و ششمین سالروز پیروزی روسیه بر نازی      ها برگزار شد. 
-----------------------------------------------------
 کره جنوبی: زمان اقدام در مورد کره شمالی فرارسیده است

رئیس جمهور کره جنوبی روز دو     شنبه گفت سال آخر ریاست جمهوری 
خود را به عنوان آخرین فرصت دس��تیابی به صلح پایدار با کره شمالی 
تلقی می کند و زمان آن رس��یده که در میان مذاکرات متوقف ش��ده 

برنامه های هسته ای و موشکی پیونگ یانگ، اقدامی صورت گیرد. 
به گزارش رویترز، اظهارات مون جائه این، در س��خنرانی به مناسبت 
چهارمین سال ریاست جمهوری خود، در آستانه نخستین نشست وی 
با جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در تاریخ 21 مه )31 اردیبهشت( در 

واشنگتن مطرح شد. 
انتظار می رود رئیس جمهور کره جنوبی، امریکا را به س��مت تعامل با 
کره شمالی سوق دهد، اگرچه بایدن عالقه چندانی به اینکه کره شمالی 

را اولویت اصلی قرار دهد، نشان نداده است. 
مون خاطرنشان کرد: یک سال باقی مانده از دوره خود را آخرین فرصت 
برای حرکت از صلح ناقص به س��مت صلح برگش��ت ناپذیر، می دانم. 
اکنون، زمان بررسی های طوالنی هم در شرف اتمام است. زمان اقدام 

فرا رسیده است. 
-----------------------------------------------------

  اردوغان: ترکیه برای افزایش قدرت اروپا ضروری است
رئیس جمهور ترکیه در پیامی به مناسبت روز اروپا به مسئوالن اتحادیه 

این قاره، گفت اروپا برای اینکه قوی تر باشد، به ترکیه نیاز دارد. 
به نوش��ته خبرگ��زاری »اس��پوتنیک « اردوغان در این پیام نوش��ت: 
»بزرگ ترین مانع برای اینکه اتحادیه اروپا به بازیگر جهانی قدرتمندی 
تبدیل شود، نداشتن بصیرت و صبر استراتژیک است. اتحادیه اروپا به 

تغییرات ساختاری نیاز دارد.«
وی با تأکید بر اینکه ترکیه به رغم استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا به 
پیگیری عضویتش در آن ادامه می دهد، افزود: »مشخص است آنها بدون 

کمک و حمایت کشور ما، قدرت شان را دوباره کسب نمی کنند.«
حدود یک ماه پیش، »اورس��وال ون درلین « رئیس کمیس��یون اروپا و 
»چارلز میشل« رئیس ش��ورای اروپا طی س��فر به ترکیه، با اردوغان 
دیدار کرده و درباره مس��ائل دوجانبه از جمله تنش زدایی در ش��رق 
مدیترانه و همچنین ابعاد عضویت کامل این کش��ور در اتحادیه اروپا 

صحبت کردند. 

حمله مشکوک به کنسولگری ایران
در کربال

همزمان با ش�دت گرفت�ن اعتراض�ات مردمی علی�ه تالش های 
امریکا ب�رای ماندن در ع�راق،  دوباره اف�رادی با تجم�ع در برابر 
دی�وار بیرون�ی کنس�ولگری ای�ران در کربال ب�ه آت�ش زدن آن 
اقدام کردند. این در حالی اس�ت ک�ه دوباره موج�ی از ترورهای 
مش�کوک فع�االن سیاس�ی عراق�ی ه�م ب�ه راه افتاده اس�ت. 
یک    شنبه عصر جمعی در برابر کنسولگری ایران در کربال تالش کردند با 

آتش زدن چند حلقه الستیک خودرو اقدام به تخریب دیوار کنند. 
پایگاه خبری صابرین نیوز خبر داد که نیروه��ای امنیتی در کربال، به 
مقابله با آشوبگران پرداخته و تعدادی از دو طرف نیز مجروح شده اند. 

شبکه خبری العالم نیز در گزارشی از این حادثه خبر داد که دهها نفر 
اقدام به برگزاری تجمعی در برابر کنسولگری ایران در کربال کرده و در 
این تجمع کانکس های نیروهای حفاظتی در بیرون کنسولگری آتش 

زده شد و نیروهای امنیتی، تجمع کنندگان را متفرق کردند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن حوادث 
یک شنبه شب مقابل کنسولگری ایران در کربال، از دولت عراق خواست 

به وظایف خود در حمایت از اماکن دیپلماتیک ایران عمل کند. 
در همین ارتباط سفیر عراق با حضور در محل وزارت خارجه با مدیرکل 
تشریفات دیدار کرد و در این دیدار بر اتخاذ تدابیر امنیتی از سوی دولت 
عراق برای محافظت از اماکن دیپلماتیک ایران در این کش��ور تأکید 
شد.  مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
مالقات سفیر عراق ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار حفظ تدابیر 
و تمهیدات امنیتی از سوی جهات ذی ربط دولت عراق برای محافظت از 
اماکن دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران براساس کنوانسیون 1۹۶3 
وین شد.  س��فیر عراق نیز اظهار داش��ت: دولت عراق به عنوان دولت 
پذیرنده در خص��وص تضمین امنیت و ایمن��ی اماکن نمایندگی های 
خارجی متعهد است.  »احمد الزوینی« اظهار داشت که مشکل امنیتی 
در این استان وجود ندارد و اوضاع از جمله امنیت ساختمان کنسولگری 

ایران تحت کنترل قرار دارد. 
 ترورهای مشکوک

رسانه های عراقی بامداد روز گذشته از کشته شدن »ایهاب جواد الوزنی« 
 از فعاالن عراقی، در حمله مسلحانه ای در کربال خبر دادند. 

کمیساریای حقوق بشر عراق از نخست وزیر این کشور خواست از فعاالن 
در مقابل تالش      برای ترور آنها حفاظت کرده و همچنین نتایج تحقیقات 
صورت گرفته درخصوص این جنایت     ها را در اختیار افکار عمومی قرار 
دهد.  به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، این کمیساریا در بیانیه ای 
ترور » ایهاب الوزنی«، از فعاالن عراقی در استان کربال را محکوم کرده 
و این اقدام را دنباله زنجی��ره ترور    ها در حق فعاالن و صاحبنظران آزاد 
خواند.  کمیساریای حقوق بش��ر عراق تأکید کرد: ضعفی در سیستم 
امنیتی حفاظت از فعاالن وجود دارد که ای��ن امر تعدادی از فعاالن را 
وادار می سازد عراق را ترک کنند، افراد باقی مانده در عراق نیز در دام 
این رخدادهای فاجعه بار می افتند.  دفتر رسانه ای مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعالم کرد که وی پس از نشست دولت به 
وزارت کشور عراق دستور داد هرچه سریع تر عامالن ترور  ایهاب جواد 
 ، فعال برجس��ته عراقی در کربال را پیدا کنند.  در این بیانیه به نقل از 
الکاظمی آمده است: » قاتالن الوزنی در جنایت غوطه ور شده اند و کسانی 
که تصور می کنند از چنگال عدالت فرار می کنند، دچار توهم شده اند. ما 
قاتالن را دنبال خواهیم کرد و هر جنایتکاری که امنیت عمومی را مختل 

کرده باشد، قصاص خواهیم کرد.«  
 اما ماجرا به ترور الوزنی ختم نشد. یک منبع امنیتی از تالش برای ترور 
یک خبرنگار عراقی در استان »الدیوانیه « واقع در جنوب این کشور از 

سوی اشخاصی ناشناس در صبح روز دوشنبه خبر داد.  
کارشناسان معتقدند این ترور    ها تالش دیگری برای متهم کردن جریان 
مقاومت به حذف منتقدان خود و در نتیجه تالشی برای تخریب جایگاه 

ایران در عراق است. 

هشدار مجلس افغانستان درباره 
»نسل کشی« قومي 

در پ�ی افزای�ش حم�الت تروریس�تی س�ال های اخی�ر در 
افغانس�تان، ش�ماری از نماین�دگان مجل�س گفتند که از س�ال 
1۳۹5 »نسل کش�ی« ی�ک ق�وم )ش�یعیان ه�زاره( از س�وی 
گروه ه�ای تروریس�تی و جناح ه�ای نامعل�وم جری�ان دارد. 
تشدید خشونت   ها و حمالت تروریستی در افغانستان، صدای پارلمان 
این کشور را در آورده اس��ت. به گزارش خبرگزاری صدای افغان )آوا(، 
تعدادی از نمایندگان افغانستان در نشست عمومی روز دو   شنبه مجلس 
این کشور یادآور شدند که در پنج سال گذشته، دهها رویداد تروریستی 
در غرب کابل علیه یک مذهب خاص و گویندگان زبان خاص به  وقوع 
پیوسته است. آنان خاطرنشان س��اختند که نهادهای امنیتی به ویژه 
ریاس��ت عمومی امنیت ملی نیز در جلوگیری از ای��ن رویداد   ها ناکام 
بوده و در اکثر موارد عمداً بی توجهی کرده است. این تعداد نمایندگان 
از نهادهای بی طرف بین المللی خواستند این قضایا را به صورت دقیق 
بررس��ی و عامالن اصلی آن را به مردم و خانواده های داغ دیده معرفی 
کنند. سید عبدالقیوم سجادی، نماینده غزنی گفت: » در ادامه حوادث 
خونین غرب کابل، دو روز قبل اتفاق ناگواری دیگر به وقوع پیوست که 
نزدیک به 300 دانش آموز را به خاک و خون کشاند. آنچه که در مکتب 
سیدالشهدای غرب کابل اتفاق افتاد مصداق بارز جنایت جنگی، جنایت 

علیه بشریت و نسل کشی قومی است.«  
 ش��اه گل رضایی، دیگر نماینده غزنی نیز رویداد مکتب سیدالشهدای 
غرب کابل را مصداق بارز »نسل کشی« خواند و گفت که از سال 13۹۵ 
به این طرف رویدادهای خونین بیشتر علیه یک قوم اتفاق افتاده و مردم 
یک مذهب خاص با نسل کش��ی مواجه بوده اند. رضایی اضافه کرد که 
مجلس نمایندگان باید در یک اقدام مسئوالنه در برابر نسل کشی از خود 

جدیت نشان دهد و به سکوت خود نقطه پایان گذارد. 
 امریکا مسئول کشتار دانش آموزان کابل 

در حمالت پی در پی تروریس��تی در افغانس��تان که همزمان با خروج 
بخشی از نیروهای امریکایی از این کشور انجام می شود، برخی منابع 
امریکا را مس��بب این حوادث ناگوار می دانند. ی��ک روزنامه چینی در 
این باره نوش��ت که ایجاد آش��فتگی برای مردم افغانس��تان و خروج 
غیرمس��ئوالنه امریکا از دالیل افزایش حمالت و کشتار دانش آموزان 
دختر در کابل است. هوا چونینگ، س��خنگوی وزارت خارجه چین با 
محکوم کردن حمله به مدرسه »سیدالشهدا« در منطقه شیعه نشین 
شهر کابل تأکید کرد که اعالم ناگهانی خروج کامل نیرو   ها از افغانستان 
منجر به حمالت انتحاری پیاپی در سراسر افغانستان شده است. وی 
افزود: این حمالت سبب وخیم تر شدن وضعیت امنیتی افغانستان است 
و صلح و ثبات و زندگی و ایمنی مردم را تهدید می کند. چونینگ ادامه 
داد: چین از نیروهای خارجی در افغانستان می خواهد با درنظر داشتن 
امنیت مردم، به طور مسئوالنه خارج ش��وند و از ایجاد آشفتگی و رنج 

بیشتر جلوگیری کنند. 

در سومین روز متوالي حمالت رژیم صهیونیستي به فلسطینیان اتفاق افتاد

وضعیت جنگی در قدس شریف

دکترسيدرضاميرطاهر

تهاج�م  ادام�ه 

آزاده سادات عطار
صهیونیس�ت      ها از   گزارش  یک

دو جه�ت؛ یک�ی 
هجوم به متحصنان در مسجداالقصی و دیگری 
حمله به ساکنان محله شیخ جراح، یک      شنبه 
شب و دو      ش�نبه درگیری های خونباری را در 
قدس اش�غالی رقم زد تا جایی که بنابر اعالم 
مناب�ع آگاه، وضعی�ت حاکم، دس�ت کمی از 
منطقه جنگی نداش�ت. در چنین ش�رایطی 
امریکا فقط ب�ه اب�راز نگرانی بس�نده کرد و 
صهیونیست      ها هم با محق دانستن خود، از دنیا 
خواستند در کار آنها دخالت نکند. با این حال، 
گروه ه�ای فلس�طینی تأکی�د کرده ان�د که 
اش�غالگران تاوان س�نگینی خواهن�د داد. 
در روزهای گذش��ته صهیونیس��ت های افراطی 
در س��ایه حمایت نظامیان این رژی��م با حمله به 
نمازگزاران فلسطینی در مسجداالقصی مانع شدند 
تا آنها به فرایض دینی خود بپردازند. این اقدامات در 
کنار خیز صهیونیست      ها برای تصاحب محله الشیخ 
جراح در قدس شرقی و اخراج فلسطینی       ها با اتکا 
به حکم یک دادگاه، باعث شده مردم فلسطین به 
مقاومت روی آورند. یک      شنبه شب، براي سومین 
روز متوالي،  اقدامات وحش��یانه صهیونیس��ت      ها 
در سرکوب فلس��طینیان در محله ش��یخ جراح 
و مس��جداالقصی، به زخمی ش��دن دس��ت کم 
1۴ فلس��طینی منجر ش��د که چهار نفر از آنها به 
بیمارستان منتقل شدند. همزمان صهیونیست      ها 
در باب العامود در مس��جداالقصی که طی 10 روز 
گذشته ناآرام بوده است به فلسطینی       ها حمله و در 
هر دو نقطه شماری را بازداشت کردند. اهالی قدس 
تأکید دارند که اجازه نمی دهند با بسته شدن منطقه 
باب العامود، برنامه یهودی سازی قدس و تقسیم 
زمانی و مکانی مسجداالقصی اجرایی شود. با این 
همه، خشونت صهیونیست      ها نتوانست آتش خشم 
فلس��طینی      ها را مهار کند و روز دو      شنبه نیز شمار 
زیادی از نمازگزاران فلسطینی به منظور مقابله با 
ورود شهرک نشینان ، در صحن های مسجد االقصی 
تجمع کردند. در مقابل نیز اشغالگران صهیونیست 
با ش��لیک گاز اش��ک آور، گلوله های پالستیکی 
و بمب ه��ای صوتی تالش کردند فلس��طینیان را 

متفرق کنند. 
 صهیونیست      ها سر  را هدف قرار می دهند

گزارش رسانه      هایی همچون الجزیره و شبکه خبری 
المیادین حاکی از این اس��ت که درگیری های روز 
دو      شنبه میان شهرک نش��ینان و فلسطینی       ها در 
صحن های مس��جد االقصی به خش��ونت کشید و 
شماری از فلسطینی       ها در پی حمله صهیونیست      ها 
زخمی شدند. نظامیان صهیونیست، روز دو      شنبه از 
چند دروازه به مسجداالقصی حمله کردند. مسجد 
القبلی یکی از این نقاط بود که اشغالگران با گلوله های 
پالستیکی، سرهای فلسطینی       ها را هدف قرار دادند. 
عمر الکسوانی، مدیر مس��جداالقصی در گفت وگو 
با الجزیره گفت که صهیونیست      ها ضمن حمله به 
اتاقی که سیستم صوتی مسجد القبلی در آن قرار 
دارد، به س��وی مس��جد قبه الصخره، گاز اشک آور 
شلیک کردند. وی با اعالم اینکه آنها بر روی سقف 
»قبه الصخره « و در های مسجد »القبلی و المروانی« 
مستقر شده اند. وضعیت محوطه های مسجداالقصی 
را به میدان جنگ تش��بیه کرد. همچنی��ن، اداره 
اوقاف اس��المی، مجروح ش��دن دهها متحصن در 
مسجداالقصی را تأیید و اعالم کرد که تک تیراندازان 
صهیونیست به سوی تحصن کنندگان فلسطینی، 
گلوله های فلزی ش��لیک می کنند. ه��الل احمر 
فلسطین نیز اعالم کرد که صد      ها نفر زخمی شده اند 
و صهیونیست       ها عالوه بر اینکه با گلوله       هایی فلزی 

سرهای تحصن کنندگان در مسجداالقصی را هدف 
قرار می دهند، مانع ورود کادر درمانی و رسیدن آنها 

به مسجداالقصی برای امدادرسانی می شوند.  
 صهیونیست      ها در پی قتل عام متحصنان

منابع خبری دیروز اعالم کردند که دامنه درگیری       ها 
به خارج از منطقه مسجداالقصی کشیده شده است. 
بنابر اعالم خبرگزاری فلس��طینی مع��ا، نظامیان 
صهیونیست این مکان مقدس را به یک میدان جنگی 
تبدیل کرده اند. استاندار قدس نیز زخمی شدن دهها 
فلس��طینی در جریان حمله دو      ش��نبه اشغالگران 
صهیونیست به مسجداالقصی را تأیید کرد و گفت 
که نظامیان صهیونیست در صدد قتل عام متحصنان 
در صحن های مسجداالقصی هستند.  عالوه بر این 
اقدامات، ظهر دیروز شهرک نش��ینان ش��ماری از 
پنجره های مسجداالقصی را شکسته اند. نظامیان 
صهیونیست نیز نمازگزاران را از مسجد القبلی اخراج 
کردند.  توحش صهیونیست ها، غزه را نیز بی نصیب 
نگذاشت. روز یک      شنبه ارتش این رژیم، دو پایگاه 
نیروهای مقاومت فلسطین در مرکز غزه را هدف قرار 
داد و روز دو      شنبه مراکز دیده بانی نیروهای مقاومت 
فلسطین در شرق بیت حانون و بیت الهیا واقع در 
شمال نوار غزه و رفح شرقی در جنوب غزه را بمباران 
کرد. پیش از این رسانه های اسرائیلی از شلیک دو 
راکت از نوار غزه به سمت شهرک » شعر هنیگو « در 
مجاورت این باریکه خب��ر داده بودند و به دنبال آن 
منابع محلی پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی در 

آسمان مناطق مختلف نوار غزه را تأیید کردند. 
 در کار تل آویو دخالت نکنید!

مئیر بن ش��بت، مش��اور امنیت داخلی تل آویو در 
جریان تماس تلفنی با ِجیک سالیوان، مشاور امنیت 
ملی امریکا به سالیوان گفت که دخالت بین المللی 
در امور قدس اشغالی پاداشی به معترضان فلسطینی 
و کسانی است که از آنها حمایت کنند. یعنی همان 
کسانی که به دنبال اعمال فشار بین المللی بر اسرائیل 
هستند. بن شبت این را هم گفت که تل آویو با اعمال 
حاکمیت خود بر قدس اشغالی، در حال رسیدگی به 
اتفاقات و اقدامات تحریک آمیز فلسطینیان است و 
اگر امریکا و جامعه جهانی می خواهند برای بازگشت 
آرامش کم��ک کنند، باید به فلس��طینی       هایی که 

تنش زایی می کنند، فشار بیاورند. 
اظهارات مش��اور امنیت داخلی صهیونیست      ها در 
واقع پاسخی به س��خنان همتای امریکایی وی بود 
که بعد از چندین روز ناآرامی، ضمن تأکید مجدد 
بر حمایت واشنگتن از تل آویو، به ابراز نگرانی درباره 
برخوردهای خشونت  آمیز به ویژه در حرم شریف در 
ماه رمضان و اقدام برای اخراج فلسطینیان از محله 

الشیخ جراح بسنده کرده بود. 
 اشغالگران با آتش بازی نکنند

گروه های فلسطینی به صهیونیست      ها درباره عواقب 
حمله به فلسطینان در قدس هشدار داده اند. صالح 
العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس 
روز دو      شنبه تأکید کرد، رژیم صهیونیستی با آتش 

بازی می کند و تعدی به قدس و تالش های مخرب، 
بازی بسیار خطرناکی است. جنگ آتی، جنگ قدس 
و مقدسات است و همه مسلمانان در آن مشارکت 
خواهند داشت. بازی با قدس، سرآغاز جنگی است 
که در آن، یقیناً رژیم صهیونیستی شکست خواهد 

خورد. 
محمد حماده، سخنگوی جنبش حماس در شهر 
قدس نیز گف��ت که رژیم صهیونیس��تی، به خاطر 
تعدی به مس��جداالقصی و نمازگ��زاران حاضر در 
آن، بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد و یورش به 
مسجداالقصی و تعدی به نمازگزاران معتکف یک 
جنگ مذهبی است که بیانگر وحشی گری و خوی 

نازی      ها در صهیونیست هاست. 
همچنین نبیل ابوردینه، س��خنگوی تش��کیالت 
خودگردان فلسطین در بیانیه ای اعالم کرد: »قدس 
و مقدسات آن از همه آنها بزرگ تر است و پیروزی 
که به دست مردمان قهرمان ما در قدس و در سایر 
مکان های حضور آنها محقق ش��د، مورد معامله و 
چانه زنی قرار نخواهد گرفت، مردم فلسطین قادر به 
حفظ این پرچم هستند و اراده آنها در هم نخواهد 
شکس��ت و هیچ تعدی آنها را به ل��رزه درنخواهد 

آورد.« 
   احضار سفیر در مصر

 ترکیه، مراکش، سوریه، اردن و بسیاری از کشورهای 
دیگر منطقه به اقدامات خش��ونت  آمیز اسرائیل در 
قدس شرقی اعتراض کرده و آن را محکوم کرده اند. 
هزاران تن روز دو      شنبه با تجمع در برابر ساختمان 
کنسولگری رژیم صهیونیس��تی در شهر استانبول 
انزجار خود را از اقدامات وحش��یانه صهیونیست      ها 
ابراز کردند. ش��رکت کنندگان پرچم های ترکیه و 
فلسطین و پالکارد      هایی در دست داشتند که  روی 
آنها عبارت       هایی در حمایت از مقاومت فلسطین در 
برابر اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیس��تی علیه 
قدس و ساکنان محله الشیخ جراح نوشته شده بودند. 
برخی منابع خبری نیز گزارش دادند که تعدادی از 

معترضان از دیوار کنسولگری باال رفتند. 
وزارت خارجه مصر نیز در بیانیه ای اعالم کرد که نزیه 
النجاری، معاون وزیر خارجه این کشور امیره اورون، 

سفیر رژیم صهیونیستی در قاهره را احضار کرد . 

در فض�ای بی خب�ری از محت�وای مذاک�رات 
در وی�ن، س�یگنال های دریافت�ی از ای�ن 
مذاک�رات، حاک�ی از ورود مج�دد  ب�ه نقاط 
اختالف�ی اس�ت. نیویورک تایمز نوش�ته که 
بای�دن همچن�ان خواس�تار احی�ای برج�ام 
برای حرک�ت ب�ه س�مت توافق�ی فراگیرتر 
اس�ت و در مقاب�ل، ای�ران خواس�تار حف�ظ 
تجهیزات پیش�رفته تولید س�وختی اس�ت 
که بع�د از خروج ترامپ از برج�ام نصب کرده 
اس�ت. آلمان هم دی�روز گفت ک�ه مذاکرات 
س�ازنده بوده ولی ب�ه کندی پی�ش  می رود. 
در نبود اطالع رس��انی از محتوا و دامنه مذاکرات 
وضعیت وین را بایستی خالل گزارش های منابع 
آگاهی جس��ت وجو کرد که یک بار با رسانه های 
غربی صحبت می کنند و یک بار با رسانه های ایرانی. 
موضع گیری دیروز هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان 
برآوردی کلی از وضعیت وین به دس��ت می دهد. 
هایکو ماس عنصر زم��ان در مذاک��رات برجام را 
حیاتی دانس��ته و خواستار س��رعت بخشیدن به 
روند گفت وگو     ها برای احیای کامل توافق هسته ای 
ایران شد. او گفته که مذاکرات وین به کندی پیش  
می رود، اما س��ازنده بوده است.   صحبت های وزیر 
خارجه آلمان درباره »کندی « مذاکرات، در فضای 
گزارش دیروز نیویورک تایمز قابل فهم تر اس��ت. 
نیویورک تایمز گزارش داده به رغم هدف مشترک 
ایران و امریکا برای احیای برجام از طریق بازگشت 

به تعهدات، برداشت متفاوت دو طرف از بازگشت 
به تعهدات باعث کند ش��دن روند گفت وگو     ها در 
وین ش��ده و اختالف نظر عمیقی بر س��ر معنای 
بازگشت بین دو طرف وجود دارد. نیویورک تایمز 
می نویس��د:»ایرانی      ها خواس��تار حفظ تجهیزات 
پیشرفته تولید سوخت هسته ای هستند که بعد 
از خروج ترامپ از برجام نص��ب کرده اند.«  ظاهراً 
در خواسته ایران ما به ازای تالش امریکا برای نگه 
داشتن تحریم     هایی است که در دوره ترامپ اضافه 

شده و حاال امریکا حاضر به برداشتن آنها نیست. 
نیویورک تایم��ز همچنین نوش��ته ک��ه ایرانی     ها 
می خواهند با سیس��تم مالی جهان فراتر از آنچه 
در توافق سال 201۵ مش��خص شد، ادغام شوند. 
به نظر می رسد این خواسته هم تحت تأثیر فضای 
نامساعدی است که به رغم توافق هسته ای در سال 
201۵ در ارتباط سیستم مالی ایران با جهان ادامه 
پیدا ک��رد. بلومبرگ دیروز در گزارش��ی جداگانه 
در این باره نوش��ته که ایران درصدد لغو قطعی و 

تضمینی تحریم های بانکی این کشور است تا بتواند 
هرگونه معامله بانکی بین المللی را بدون مشکلی 
انجام دهد.   در مقابل این درخواست های ایران، به 
نوشته نیویورک تایمز، دولت بایدن گفته که احیای 
توافق قدیمی تنها گامی به سوی هدف نهایی است 
و باید فوراً با توافقی که مس��ائل دیگر را پوش��ش 
می دهد، همراه شود. درخواستی که ایران آن را قویاً 
رد می کند. به نوشته نیویورک تایمز، احیای توافق 
س��ال 201۵ طبق گفته های مقام های اروپایی، 
ایرانی و امریکایی قابل انجام است اما دستیابی به 
آنچه »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه امریکا توافق 
»طوالنی تر و محکم ت��ر« خوانده، چی��زی که به 
ادعای این گزارش می تواند ایران را از انباشت مواد 
هسته ای برای چندین نسل بازدارد، آزمایش های 
موش��کی آن را متوقف کن��د و به حمای��ت آن از 
تروریس��م پایان  دهد، به نظر خیلی دور می رسد. 
»ولی رضا نصر « مقام سابق امریکایی که اکنون در 
دانشکده مطالعات بین المللی پیشرفته در دانشگاه 
»جان هاپکینز « کار می کند به نیویورک تایمز گفته 
معتقد است ایران و ایاالت متحده در حال گفت وگو 
درباره توافق های متفاوت هس��تند و برای همین 
است که این گفت وگو     ها اینقدر کند پیش می رود. 
هفته پیش هم، رویترز از قول منابع آگاه نوشت که 
امریکا یک پیشنهاد جامع را مطرح کرده است که 
شامل برداش��تن تحریم      ها در بخش های کلیدی 

مثل نفت، گاز و بانکداری است. 

سیگنال های مذاکرات فرابرجامی از وین
منابع آگاه گفته اند و کارشناسان هم حدس می زنند که ورود وین به مسائلی فراتر از برجام ، روند گفت وگو     ها را کند کرده است

نماي نزديک

نشست اتاق هماهنگی 4 محور مقاومت در دمشق
رهبران مقاومت اس��المی عراق، لبنان، ایران و سوریه به زودی در دمشق مالقات می کنند. وبگاه 
لبنانی »لیبانون دیبایت« دیروز از قول منابع آگاه گفتند که در این نشست قرار است یک مجموعه 
تصمیمات مهم مربوط به اوضاع سوریه و لبنان و تش��کیل اتاق عملیات واحد برای پیگیری همه 
تحوالت احتمالی اتخاذ شود. این نشست در شرایطی برگزار می شود که ارتش رژیم صهیونیستی 
خود را برای انجام بزرگ ترین رزمایش از زمان تأس��یس     آماده می کند؛ رزمایشی که شبیه سازی 
جنگ یک ماهه فراگیر از شمال تا جنوب اراضی اشغالی است. این رزمایش شامل جنگی همه جانبه 
علیه جنبش های »حزب اهلل « و »حماس « و شلیک گسترده موش��ک های صهیونیستی از همه 

جبهه    ها است. 


