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  گزارش  2

ریاض به دمشق: در روابط با ایران
تجدیدنظر کن، سوریه را می سازیم 

س�عودی    ها 13 س�ال دیرتر، ب�ه س�وری    ها همان پیش�نهادی را 
ارائ�ه کرده ان�د ک�ه صهیونیس�ت    ها ارائه ک�رده بودن�د. »خالد 
الحمیدان « رئی�س دس�تگاه اطالعاتی عربس�تان س�عودی که 
برای اولی�ن بار بعد از جنگ س�وریه به دمش�ق س�فر ک�رده، به 
س�وری    ها اط�الع داده که ری�اض آماده مش�ارکت در بازس�ازی 
سوریه اس�ت، به این ش�رط که در روابط با ایران تجدیدنظر کند. 
به گزارش »جوان«، 13سال پیش، در اردیبهش��ت 1387، بشاراسد، 
رئیس جمهور سوریه تأیید کرد که از نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
از مجاری ترکیه، پیام    هایی دریافت کرده که در آن، تل آویو اعالم کرده 
آماده استرداد سرزمین    ها در برابر صلح با سوریه است . منتهی اسرائیلی    ها 
یک شرط برای اسد مطرح کرده بودند؛»تجدیدنظر در روابط با ایران«. 
نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته بودند ادامه هم پیمانی 
استراتژیک س��وریه با ایران مانعی جدی بر س��ر راه پیشبرد مذاکرات 
سیاسی میان سوریه با اسرائیل است. ایهود باراک، وزیر جنگ وقت رژیم 
صهیونیستی گفته بود: »باید به هر تالشی دست زد تا سوریه از ایران دور 
شود.«  همان موقع بشار اسد گفت که درخواست های اسرائیل و ایاالت 
متحده امریکا برای لغو هم پیمانی با جمهوری اسالمی ایران و دورشدن 
از دوستی با تهران، »درخواس��ت    هایی اغراق آمیز « هستند و آن را رد 
کرد. حاال با فاصله ای 13 ساله، سعودی    ها همان درخواست اسرائیلی    ها 
را مطرح کرده اند. هفته گذشته روزنامه »گاردین« گزارش کرد، »خالد 
الحمیدان « رئیس دستگاه اطالعاتی عربستان سعودی برای اولین بار از 
زمان آغاز جنگ سوریه به دمشق سفر و با همتای سوریه ای خود دیدار 
کرده است. روزنامه »االخبار « نوشت که عربستان در سایه ناامیدی های 
مکررش از متحد امریکایی، چاره ای جز بازنگری در سیاست هایش در 
منطقه به ویژه در قب��ال ایران و متحدانش در مح��ور مقاومت ندارد. با 
این حال، به نوش��ته االخبار این تالش های ریاض همچنان بر اس��اس 
برداشت     ها و شرط  بندی های نادرست است، یعنی اینکه دولت سوریه 
که در حال حاضر با محاصره اقتصادی روبه روست برای کسب حمایت 
مالی ویژه بازس��ازی ناچار به پرداخت هزینه از قِبل روابطش با تهران 
خواهد بود. االخبار افزود، از نظر پایتخت های کشورهای حاشیه خلیج 
فارس بهای رابطه مجدد با س��وریه، تغییر شکل روابط دمشق با تهران 
است. اما حقیقت آن است که »بش��ار اسد« رئیس جمهور سوریه قصد 
محدود کردن روابط کش��ورش با ایران را ندارد، ایرانی که به رغم همه 
تهدید    ها ائتالف خود را با دمشق در سال های جنگ محکم کرده است. 
عربستان سعودی این اخبار را غیردقیق خوانده اما آن را به شکل کامل 
تکذیب نکرده اس��ت. این روزنامه در ادامه به نقل از منابع آگاه نوشت، 
علت این واکنش سعودی آن است که فردی که به سوریه سفر کرده خالد 
الحمیدان نبوده بلکه مقامی دیگر بوده است. االخبار می گوید بسیاری 
از کارشناسان معتقدند که اسد شروط سعودی را نخواهد پذیرفت و از 

روابط خود با تهران کوتاه نخواهد آمد. 
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 واشنگتن: در گفت وگوهای تهران – ریاض نقشی نداریم
یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا گفت که کشورش از گفت وگوهای 
میان ایران و عربستان سعودی حمایت می کند اما نقشی در آن ندارد. 

جوئی هود، دستیار موقت وزیر خارجه امریکا دو     شنبه در پاسخ به سؤالی 
درباره جایگاه امریکا در مذاکرات میان ایران و عربستان گفت: »ما از این 

گفت وگو     ها حمایت می کنیم اما نقشی در آن نداریم.«
چهار     ش��نبه گذش��ته، برهم صالح، رئیس جمهور عراق در گفت وگو با 
یک اندیش��کده لبنانی تصریح کرد کش��ورش بیش از یک بار میزبان 

گفت وگوهای میان ایران و عربستان سعودی بوده است. 
-----------------------------------------------------

 چین: امریکا بزرگ ترین مسلمان کش جهان است
وزارت خارجه چین در واکنش به پیشنهاد امریکا برای برگزاری نشستی 
درباره وضعیت مسلمانان منطقه »سین کیانگ« گفت امریکا با جنگ و 
عملیات نظامی در بیش از 80 کشور، بالغ بر 800هزار نفر را به کام مرگ 
فرستاده است.  هوا چونینگ با محکوم کردن سابقه حقوق بشری امریکا 
گفت: »امریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان مسلمانان را کشته است. 
امریکا با به راه انداختن جنگ      ها و انجام عملیات های نظامی با نام »مبارزه 
با تروریسم « در بیش از 80 کشور، بیش از 800 هزار نفر را کشته و دهها 
میلیون نفر را در افغانستان، عراق و سوریه آواره کرده است.« سخنگوی 
وزارت خارجه چی��ن تصریح کرد ک��ه امریکا ت��الش دارد بین چین و 
کشورهای مس��لمان تفرقه بیندازد و به امریکا یادآور شد که ۶۴ کشور 
جهان از جمله ملل مسلمان چون ایران، سوریه، پاکستان و برخی دیگر در 

چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر از چین حمایت کردند. 
-----------------------------------------------------

 روسیه درباره تحقیقات بیولوژیکی امریکا هشدار داد
بنابر اعالم دبیر شورای امنیت روسیه، امریکا در حال تدوین برنامه      هایی 
از تحقیقات بیولوژیکی برای بسیاری از کشور     ها است و آنها را از طریق 
برنامه های مش��ترک ظاهراً مس��المت آمیز اجرا می کن��د.  نیکوالی 
پاتروش��ف در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: در س��ال های اخیر ایاالت 
متحده و متحدان آن در ناتو به طور قابل توجهی تحقیقات بیولوژیکی را 
در بسیاری از کشورهای جهان افزایش داده اند. ایاالت متحده براساس 
نیازهای برنامه های بیولوژیک مل��ی، در درجه اول برنامه های نظامی، 
برای هر کشور برنامه های عملیاتی در حال تدوین دارد.  او افزود: این 
برنامه      ها از طریق » تحمیل « برنامه      هایی نظیر ش��راکت جهانی علیه 
اشاعه تسلیحات و مواد برای کش��تار جمعی، کمیته های بیولوژیکی 
مشترک و کاهش تهدید مشترک انجام می شوند. دبیر شورای امنیت 
روسیه در مورد نزدیک ش��دن زیست شناسان نظامی ایاالت متحده و 

متحدان ناتو به مرزهای روسیه ابراز نگرانی کرد. 
-----------------------------------------------------
 مهاجمان سایبری امریکا: نمی خواستیم مشکل درست کنیم

گروه مهاجم سایبری، موسوم به » دارک ساید « که اواخر هفته پیش با حمله 
به بزرگ ترین لوله های نفتی امریکا باعث اختالالتی در سوخت رسانی شده 
بودند، در بیانیه ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند ولی انگیزه های 
خود را مالی اعالم کردند. بنابر گزارش ش��بکه خبری بی بی س��ی، گروه 
» دارک ساید « در وب سایت خود اعالم کرده: » هدف ما دریافت پول بود 
و ایجاد مش��کل برای جامعه نبود.«  در پی حمله باج افزاری به خط لوله 
» کولونیال«، امریکا دو روز پیش یک     شنبه )۹ مه( اعالم وضعیت اضطراری 
کرد. این خط لوله روزانه ۵/۲ میلیون بشکه معادل ۴۵ درصد از نیاز بنزین، 

دیزل، و سوخت جت ساحل شرقی این کشور را تأمین می کند. 
-----------------------------------------------------

 تیراندازی در روسیه دست کم 11 کشته بر جای گذاشت
دس��ت کم 11 نفر از جمله ش��ماری دانش آموز، در پ��ی تیراندازی در 
مدرسه ای در شهر »کازان « روسیه کشته شدند.  به گزارش »تاس«، روز 
سه شنبه، بعد از آن که دو فرد مسلح به روی افراد حاضر در مدرسه ای در 
کازان مرکز »جمهوری تاتارستان « آتش گشودند، 11 نفر که اغلب آنها 
دانش آموز هستند، جان خود را از دست دادند. برخی گزارش     ها حاکی 
از این است که دو نفر از دانش آموزان کشته شده، هنگام تیراندازی خود 
را از طبقه سوم س��اختمان به بیرون پرتاب کردند.  رستم مینیخانوف، 
رئیس جمهور تاتارس��تان ، این تیراندازی را یک » فاجعه « و » تراژدی « 
توصیف کرد و گفت: »این تروریست دستگیر شده است. او 1۹ساله است. 
و صاحب سالح گرم بوده که مالکیت آن را ثبت کرده بود.« در واکنش به 
این حمله ، کرملین اعالم کرد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 

دستور بازنگری در قوانین کنترل اسلحه در روسیه را داده است. 

سپر موشکی غزه بر سر قدس شریف
در حمالت دو       شنبه شب در کمتر از پنج ساعت، بیش از 300 موشک شلیک شده است که نشان از توانمندی های گروه       های مقاومت دارد

ادامه از صفحه اول
یک س��خنگوی مرکز درمانی »بَرزیالی « اس��رائیل 
گفت:»تاکنون 31 اس��رائیلی در ش��هرک عسقالن 
مجروح ش��ده اند. « این آمار از میزان تلفات اسرائیل 
در مقابل حمالت موکش��ی از غزه قابل توجه است و 
در درگیری های قبل��ی این حجم از تلفات از س��وی 
صهیونیس��ت       ها مش��اهده نش��ده بود. ارت��ش رژیم 
صهیونیستی دیروز از شلیک شدن بیش از ۲۵0 فروند 
راکت و موش��ک از نوار غزه به س��مت اراضی اشغالی 
خب��ر داد. این درحالی اس��ت که منابع فلس��طینی، 
تعداد موش��ک های ش��لیک شده به س��رزمین های 
اش��غالی را 3۶0 عدد عن��وان کرده اند که نس��بت به 
تعداد موش��ک های ش��لیک ش��ده در درگیری       های 
دور قبل افزای��ش قابل توجهی را نش��ان می دهد. در 
جنگ ۵1 روزه غزه در س��ال ۲01۴، ح��دود ۴هزار 
و۵00 موش��ک از غ��زه به س��رزمین های اش��غالی 
ش��لیک ش��ده بود که میانگین روزانه آن ۹0 موشک 
بود اما در حمالت دو       ش��نبه ش��ب در کمت��ر از پنج 
س��اعت، بیش از 300 موش��ک شلیک ش��ده است 
که نش��ان از توانمندی ه��ای گروه       ه��ا مقاومت دارد. 

 آماده باش مقاومت
گردان های »القس��ام « روز سه        ش��نبه اع��الم کرد در 
صورتی که دش��من حمالت به مناطق مسکونی غزه 
را تکرار کند، عس��قالن را به جهن��م تبدیل خواهند 
کرد. به گزارش شبکه المیادین، شاخه نظامی حماس 
گفت:» برای نخستین بار از موشک A20 برای حمله 
به مواضع رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی استفاده 

کرده است.«
اتاق عملیات مش��ترک گروه های مقاومت فلس��طین 
در غزه هم در بیانیه ای اعالم کرد که اس��رائیل باید به 
خاطر حماقت های خود، حس��اب پس بدهد و دوران 
یکه تازی اش در قدس به پایان رسیده است. این گروه       ها 
تأکید کردند: »نیروی خود را برای حمایت از ملت خود 
در هر منطقه تجمیع کردیم و هر تبعاتی هم که داشته 
باش��د، آنان را ر       ها نخواهیم کرد.«  مقاومت فلسطین 
اعالم کرد که بانک اهدافی از اسرائیل را در اختیار دارد 
که در صورت لزوم آنها را م��ورد هدف قرار خواهد داد. 
همچینن در ادامه این بیانیه به ملت فلسطین و به ویژه 
س��اکنان قدس اطمینان داده ش��د که مقاومت، آنان 
را تنها نخواهد گذاشت، بلکه »س��پر و شمشیر « آنان 

خواهد بود. 
اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس نیز گفت: 
»قدس یک توازن قدرت جدید را از نظر سیاسی، مردمی 

و میدانی در سطح داخلی و خارجی تثبیت کرد و اراده 
ملت پیروز شد. « بر اساس گزارش شبکه الجزیره، هنیه 
تأکید کرد:» وصل معادله غزه به قدس ثابت است و تغییر 
نمی کند و هر زمانی قدس فرا بخواند غزه لبیک می گوید. 
« وی اف��زود: »ما تصمی��م گرفتیم تا زمان��ی که رژیم 
اشغالگر به تمامی انواع تجاوز و تروریسم خود در قدس 
و مس��جداالقصی پایان نداده، ادام��ه دهیم.«ابوعبیده 
سخنگوی گردان های »القس��ام « هم خطاب به اهالی 
قدس گفت:»مطمئن باش��ید در پشت س��ر شما یک 

مقاومت بیدار دست به ماشه ایستاده است.«
 گسترش موازنه غزه به قدس

درحالی که در هفته های اخیر نظامیان صهیونیس��ت 
جنایات خود را در قدس تش��دید کرده اند پاس��خ به 
این جنایات ب��رای اولین از س��وی گروه های مقاومت 
غزه پاسخ داده می ش��ود. در درگیری های قبلی، خود 
فلس��طینی       ها در کرانه باختری با انتفاضه س��نگ به 
مصاف جنایات اسرائیل می رفتند، اما جنبش حماس و 
دیگر گروه های مقاومت غزه معادله را برگردانده و چتر 

موشکی خود را در آسمان قدس نیز گسترانده اند. در 
شرایطی که در درگیری های قبلی توازن نظامی به نفع 
صهیونیس��ت       ها بود اما اکنون این معادله تغییر یافته 
و گروه های مقاومت به س��طحی از توانمندی دس��ت 
یافته اند که روزانه صد       ها موشک به سمت سرزمین های 
اشغالی شلیک می کنند و ترس و وحش��ت را در بین 

صهیونیس��ت       ها ایجاد کرده اند. تا جای��ی که مقامات 
تل آویو از تصمیم گیری در مقابله با این گروه       ها عاجز 

مانده اند. 
شلیک صد       ها موشک از غزه به سمت اسرائیل، مقامات 
تل آویو را مجبور به اعتراف ب��ه توانمندی این گروه       ها 
کرده است. به گزارش شبکه المنار، یک مقام امنیتی 

تل آویو روز سه        ش��نبه با اذعان به اینکه س��امانه های 
پدافن��د هوایی ای��ن رژیم فق��ط توانس��تند چند ده 
فروند از این ۲00 موش��ک و راک��ت را رهگیری کنند 
و مابقی به اراضی اش��غالی برخورد کرده است، اذعان 
کرد:»]برخورد ۲۵0 راکت[ این رقم غیرمعمولی است 
که آمادگی حماس را نش��ان می ده��د«. نمایندگان 
پارلمان رژی��م صهیونیس��تی نیز که با موش��ک        ها و 
راکت های جدید گروه های مقاومت فلسطینی غافلگیر 
شده اند، از نتانیاهو خواس��تند که پاسخ کوبنده ای به 
ش��لیک راکت        ها از نوار غزه بدهد. به نوش��ته روزنامه 
»جروزالم پست«، اعضای کنست در بیانیه ای گفتند: 
»ما بیش از یک دهه اس��ت که از حمالت راکتی گاه  و 
بی گاه آسیب دیده ایم زیرا تاکنون هیچ تصمیمی اتخاذ 

نکرده ایم. استفاده از ُمسِکن، راه درمان نیست«.  
 واکنش صهیونیست       ها 

در واکنش به موشک های مقاومت، بالگردهای اسرائیلی 
دو       شنبه شب یک کارگاه را در منطقه »عبسان « واقع در 
شرق »خان یونس« هدف قرار دادند.  در بیانیه منتشر 
شده ارتش اسرائیل ادعا شده که جنگنده ها، بالگرد       ها 
و توپخانه های این رژیم بیش از 130 موضع در نوار غزه 
را در چند نوبت هدف قرار داده اند. رژیم صهیونیستی 
مدعی اس��ت این اهداف متعلق ب��ه جنبش مقاومت 
حماس بودند. وزارت بهداش��ت غزه دیروز اعالم کرد 
تعداد ش��هدای حمالت رژیم صهیونیستی به ۲۴ نفر 
رسیده که در میان آنها ۹ کودک دیده می شود و بیش 

از 700 نفر نیز مجروح شده اند. 
همزم��ان با انتق��ال تع��داد بیش��تری از توپخانه        ها و 
تانک های ارتش رژیم صهیونیس��تی به اط��راف نوار 
غزه، بن��ی گانت��س، وزیر جن��گ این رژی��م نیز طی 
دستوری تداوم حمالت به نوار غزه و فراخواندن حدود 
۵ هزار نیروی ذخی��ره ارتش را تصویب کرد. ش��بکه 
»اس��کای نیوز« گزارش داد که دس��تورالعمل تداوم 
حمالت ارتش اس��رائیل به نوار غزه، در پی جلسه روز 
سه        ش��نبه گانتس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این 
رژیم و دیگر مقامات امنیتی صادر شده است.  از سوی 
دیگر رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که ارتش 
این رژیم در حال تقوی��ت مواضع خود اطراف نوار غزه 
و احتمال آغاز عملیات زمینی علیه گروه های مقاومت 
فلس��طینی اس��ت. نتانیاهو گفته درگیری        ها ممکن 
اس��ت برای مدتی ادامه داشته باش��د. طبق گزارش 
روزنامه جروزالم پس��ت، نتانیاهو همچنین مدعی شد 
هر کس��ی که به اس��رائیل حمله کند بهای سنگینی 

خواهد پرداخت. 

باالخره امریکایی     ها کم کم دارند علنی اقرار می کنند 
ک�ه نمی خواهند هم�ه تحریم    ه�ا را بردارن�د. الاقل 
500تحریم؛ آن هم به بهانه همیش�گی حمایت ایران 
از تروریسم که البته شایسته خود امریکا و متحدانش 
است. یکی از سایت های خبری نزدیک به دموکرات  ها 
از احتمال اینکه برجام هرگز احیا نشود خبر می دهد. 
هر چند مش�خص اس�ت که به رغ�م اظهارنظرهای 
مثبت در مورد پیش�رفت مذاکرات، هنوز مذاکرات 
برجام با گره های الینحل روبه رو اس�ت، چنانکه یک 
مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران گفته طرف    ها به 
مذاکره در خصوص متن رس�یده اند ولی در خصوص 
مفاهیم هنوز موضوعات حل  نشده ای باقی مانده است. 
شبکه خبری پرس تی وی در گزارشی درباره گره خوردن 
مذاکرات وین نوش��ت: زیاده خواهی امری��کا و عدم لغو 
۵00 تحریم برجامی عامل گره خ��وردن مذاکرات وین 
است.   پرس تی وی مطلع شده اس��ت امریکا با اصرار بر 
عدم لغو ۵00 تحریم برجامی عامل گره خوردن مذاکرات 

در وین است. 
بر اساس آنچه پرس تی وی گزارش کرده است، باقی ماندن 
تحریم این ۵00 نهاد و فرد باعث می شود که ایران نتواند از 

منافع اقتصادی برجام استفاده کند. 
 این گزارش افزوده است زیاده خواهی امریکا در این راستا، 
برخالف ماده ۲۹برجام، مانع عادی شدن روابط تجاری و 

اقتصادی ایران با جهان خواهد شد. 
در همین حال، س��خنگوی وزارت خارجه امریکا آشکارا 
اعالم کرد ک��ه برجام مانع��ی برای اعم��ال تحریم های 
غیرهسته ای علیه ایران توسط واشنگتن ایجاد نمی کند. 
»ند پرایس« در نشست خبری شامگاه دو    شنبه تأکید کرد 
که دولت بایدن تحریم های اعمال شده به بهانه های ادعایی 
»تروریسم« را رفع نخواهد کرد.  پرایس گفت که دولت 
امریکا برای بازگشت به برجام باید »تحریم     هایی را که با 

برجام ناسازگار هستند « رفع کند. 
دولت پیشین امریکا به ریاس��ت »دونالد ترامپ« بعد از 
خروج از برجام، عالوه بر بازگرداندن تحریم های رفع شده 
به موج��ب این توافق علی��ه ایران، برخی از اش��خاص و 
نهادهای ایران که قباًل به بهانه های هسته ای در فهرست 
تحریم قرار گرفته بودند را با برچسب های دیگری نظیر 
»تروریسم« یا »سالح های کشتار جمعی« نیز در فهرست 

تحریم قرار داد. 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا در نشست خبری خود 
تأکید کرد چنانچه امریکا به برجام بازگردد باز هم ایران را 
در حوزه های دیگری نظیر فعالیت های منطقه ای، »حقوق 

بشر « و »تروریسم« تحت فشار قرار خواهد داد. 
او گف��ت: »اگ��ر به نقط��ه ای برس��یم که ه��ر دو طرف 
پایبندی ش��ان ]به برجام[ را از سر بگیرند و ایران یک بار 
دیگر خودش را مش��مول ]محدودیت های برجام[ کند 
و قرار باش��د ما هم تحریم های ناس��ازگار با برجام را رد 
کنیم، باز هم ما ای��ران را بابت رفتارهای��ش در حوزه ای 
دیگر- تروریسم، حمایت از نایبان منطقه ای و نقض حقوق 

بشر- پاسخگو خواهیم کرد.«
ند پرایس تصریح کرد: »از جمله ابزار    هایی که برای انجام 
این کار در اختیار داریم، تحریم     ها هستند. هیچ بندی در 
برجام نیست که استفاده از تحریم     ها جهت رسیدگی به آن 
حوزه     ها را ممنوع کند و ما سیاست پاسخگو کردن تهران را 

ادامه خواهیم داد.«
س��خنگوی وزارت خارجه امری��کا در کنفرانس خبری 
ش��امگاه دو    ش��نبه تأیید کرد »چالش های بزرگی « در 
این مذاکرات وجود دارند که بایستی رفع شوند. او گفت: 
»همان طور که ش��نیده اید ارزیابی ما کماکان این است 
که چالش های مهمی هستند که باقی مانده اند و شکاف 
عمیقی بین جایی ک��ه ایرانی     ها هس��تند و جایی که ما 
فکر می کنیم باید باشند تا به برجام پایبند شوند، وجود 

دارد.«
  پالتیکو: احتمال دارد برجام هرگز احیا نشود 

پایگاه تحلیلی »پالتیکو « با اشاره به روند کند پیشرفت در 
مذاکرات درباره احیای برجام در »وین« گزارش کرد در 
صورتی که برجام در زمان فعلی احیا نشود، ممکن است 

هیچ وقت این اتفاق محقق نشود. 
طبق این گ��زارش، دور چه��ارم مذاکرات کمیس��یون 
مشترک برجام در وین روز جمعه هفته گذشته آغاز شد 
اما پیشرفت های اندکی در زمینه چگونگی رفع اختالفات 
برای لغو تحریم های ایاالت امریکا در قبال محدود شدن 

برنامه هسته ای ایران حاصل شده است. 
این وبگاه امریکایی س��پس توضیح داد، به رغم هفته     ها 
مذاکره ، دو طرف ای��ران و امریکا همچن��ان درگیر این 
هستند که امریکا در حال حاضر باید چه تحریم     هایی را 

بردارد و همچنان اختالفاتی در خصوص اقداماتی وجود 
دارد که می بایست برای پیشرفت های هسته ای ایران از 
زمان خروج امریکا از برجام در س��ال ۲018 تاکنون در 
پیش گرفت.  پالتیکو ادامه داد، یکی از دیپلمات     هایی که 
در زمینه مذاکرات وین فعالیت دارد، طی مصاحبه ای اعالم 
کرد: »زمانی که یک مدیر جدید )رئیس جمهور( در ایران 
روی کار بیاید، ممکن اس��ت امور بسیار پیچیده تر شود. 
هدف این دور چهارم )مذاکرات(، رسیدن به یک محتوای 
منسجمی است که ش��امل عناصر پایه ای و اساسی یک 
توافق می شود که البته این یک هدف بسیار بلندپروازانه 

است و تضمینی برای دستیابی به آن وجود ندارد.«
بنا بر این گزارش، در حال حاضر نزاع اصلی در خصوص 
نوع و تعداد تحریم     هایی است که ایاالت متحده باید بردارد.  
طبق این گزارش،  یکی از مقام های ارشد وزارت خارجه 

امریکا درباره برداشته شدن تحریم های واشنگتن علیه 
تهران گفته است: »اگر به این باور برسیم که حفظ یک 
تحریم خاص با بازگشت به برجام ناسازگار است، آمادگی 
داریم آن )تحریم( را برداریم اما اگر متقابالً احساس کنیم 
که حفظ آن )تحریم( با برجام سازگار است، آن )تحریم ها( 

را حفظ خواهیم کرد.«
پالتیکو س��پس گزارش کرد که از نظر ای��االت متحده، 
درخواست ایران برای لغو تمامی تحریم     ها »حداکثرگرایی 

و غیرواقعی است.«
این مقام امریکایی در گفت وگو با پالتیکو با انداختن توپ 
در زمین ایران گفت که با تصمیم سیاسی ایران می توان 
به درک »نس��بتاً سریع« برای بازگش��ت به یک سازش 
متقابل دست یافت.  این وبگاه امریکایی در پایان به نقل از 
دو دیپلمات غربی گزارش کرد که احتمال تمدید توافق 
موقت بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که ۲1 

می )31 اردیبهشت ماه( منقضی می شود، وجود دارد. 
از س��وی دیگر »میخائیل اولیانوف « نماینده روسیه در 
س��ازمان های بین المللی در »وین« اتری��ش با تأکید بر 
اینکه طرف های برجام در شرایط کنونی بر احیای توافق 
هسته ای ایران و گروه 1+۴ )انگلیس، فرانسه، روسیه، چین 
به عالوه آلمان( تمرکز دارند، گفت احتماالً توافق ماه فوریه 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تمدید خواهد شد. 

 متن نویس�ی در عین باقی مان�دن موضوعات 
حل نشده !

یک مقام ارش��د وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی 
ایران روز یک    شنبه  به خبرگزاری فارس گفت: ما االن کم 
و بیش از یک مرحله سخت مذاکره در خصوص مفاهیم 
گذر کرده ایم و به مرحله ای به همان اندازه دشوار، یعنی 
مرحله مذاکره در خص��وص متن رس��یده ایم. البته در 
خصوص مفاهیم هم هنوز بعضاً موضوعات حل  نشده ای 

باقی مانده است.

دیده بان حقوق بشر حمالت رژیم صهیونیستي 
را ناشی از مصونیت این رژیم از مجازات دانست. 
شیخ االزهر نیز سکوت جهانیان در برابر کشتار 
و سرکوب در اراضی اشغالی را شرم آور دانست. 
عمر شاکر، مدیر س��ازمان دیده بان حقوق بشر در 
اراضی اشغالی و فلس��طین در واکنش به حمالت 
اس��رائیلي ها به غزه در مسجداالقصی و محله شیخ 
جراح گفت: »نیروهای اشغالگر با وحشی گری خود 
دنبال سرکوب کردن تظاهرات و در نهایت آپارتاید 
هستند.«اتحادیه اروپا نیز روز سه     شنبه در بیانیه ای 
خواستار توقف تنش های اخیر میان فلسطینیان و 
صهیونیست     ها در مسجداالقصی شد. احمد الطیب 

شیخ االزهر مصر سکوت جهانیان در برابر تروریسم 
وحشیانه صهیونیس��ت     ها علیه فلسطینیان ساکن 
قدس و مس��جداالقصی را ش��رم آور خواند و تأکید 
کرد: »هر قدر زمان بگذرد، فلس��طین همچنان در 
برابر طاغوتیان خواهد ایستاد و تسلیم نخواهد شد.«

همچنین، ایمن الصفدی، وزی��ر خارجه اردن روز 
دو    ش��نبه پس از دیدار با آنتون��ی بلینکن همتای 
امریکایی خود در جمع خبرنگاران گفت که قدس 
خط قرمز است و تالش های کنونی اردن نیز بر توقف 
تنش     ها در شهر قدس اشغالی متمرکز است. وزیر 
خارجه اردن همچنین در گفت وگوی تلفنی با »ژان 
ایو لودریان « همتای فرانسوی خود اوضاع قدس و 

بقیه اراضی فلسطینی را بررسی کرد. دفترسلطنتی 
اردن پس از تماس تلفنی میان عبداهلل دوم، پادشاه 
این کش��ور و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه در بیانیه ای اعالم ک��رد، عبداهلل دوم گفت، 
نادیده گرفتن درخواس��ت های بین المللی برای 
توقف نقض    ها علیه مسجداالقصی و اهالی قدس 
از سوی رژیم صهیونیستی نقض قوانین بین المللی 

انسانی محسوب می شود. 
وزارت خارجه فرانسه نیز با صدور بیانیه ای نسبت 
به تشدید درگیری     ها و خشونت     ها در قدس اشغالی 
ابراز نگرانی کرد و خواستار خویشتنداری طرف های 
درگیر شد. نیکوال اس��تورجن وزیر اول اسکاتلند 

در توئیتی از رژیم اس��رائیل خواس��ت به جامعه 
جهانی گوش فرا داده و حمالت خود را به سومین 
مکان مقدس اسالم و همچنین اخراج غیرقانونی 
ساکنان فلسطین در محله اشغالی »شیخ جراح « 
متوقف کند. مردم بحرین در تأیید حق فلسطین و 
حمایت از شهر قدس و مردم آن راهپیمایی کردند.  
همچنین در شهرهای مختلف لبنان تظاهرات های 
گس��ترده ای در حمایت از س��اکنان شهر قدس 
اشغالی برپا ش��دند. وزارت خارجه مصر با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد، سامح شکری، وزیر خارجه این 
کش��ور با فیصل بن فرحان، همتای سعودی خود 
تماس تلفنی برقرار کرد. مهدی المش��اط رئیس 

ش��ورای عالی سیاس��ی یمن خواهان حمایت از 
مقاومت فلسطین برای آزادی تمام اراضی از اشغال 
صهیونیست     ها شد. المشاط گفت: ما با افتخار مقابله 
آزادگان در قدس با تجاوزات دشمن صهیونیستی را 

پیگیری می کنیم. 
ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره امریکا در توئیتر 
نوش��ت که حمالت هوایی به نوار غزه »عملیاتی 
تروریس��تی« محس��وب می ش��وند. به رغم این 
موضع گیری ها، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه 
امریکا  در نشست خبری ش��امگاه دو    شنبه گفت 
واشنگتن از »حق مشروع اس��رائیل برای دفاع از 

خودش« دفاع می کند.

امریکا500تحریمرابرنمیدارد
پالتیکو: ممکن است برجام احیا نشود

خشمدرجهاناسالم،دعوتبهخویشتنداريدرغرب

  گزارش  یک

خبر  آخر

شمارش معکوس جنایت علیه غزه
در حالی که کابینه رژیم صهیونیستی گسترش عملیات علیه عزه را تأیید کرده، عصر دیروز یک بار دیگر تبادل 
آتش بین صهیونیست    ها با غزه باال گرفت. گردان های قسام، اعالم کرد در مدت پنج دقیقه 137 فروند موشک به 
طرف شهرک های اشدود و عسقالن شلیک کرده است که شدید    ترین حمله موشکی در دور جدید رویارویی    ها 
است. جنگنده های رژیم صهیونیس��تی هم طی چند دقیقه 1۴ بار به مناطق مختلف نوار غزه حمله کردند. 
الجزیره از حرکت تانک     ها و توپخانه های سنگین رژیم صهیونیستی به سوی مرز نوار غزه خبر داد. تا عصر دیروز 

گزارش شد که بیش از ۶00 موشک در کمتر از یک روز به سمت سرزمین های اشغالی شلیک شده است.
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