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  گزارش  2

فرصت طالیی اقتدار همه جانبه ایران 
تصویر کل��ی از موازنه و مؤلفه ه��ای قدرت و رقاب��ت در عرصه جهانی و 
منطقه ای اینگونه است که امریکا و به تبع آن اروپا و غرب در شرایط غلبه 
و سیطره جهانی خارج و قدرت رقابت با چین، روسیه و دیگر قدرت های 
در حال صعود را ندارند و ماهیت رویکردهای اساسی آنان بر مهار و مقابله 
استوار شده اس��ت. متحدان امریکا و غرب، تماماً در شرایط فرسایش و 
افول و بسیاری از متغیرهای بحران و ناتوانی به سر برده و همگرایی آنان 
نیز در چتر امریکا و غرب با چالش های جدی مواجه است. اروپا که اسیر 
شبکه نفوذ و سلطه ناشی از طرح مارشال امریکایی از دهه های گذشته 
اس��ت، حتی اگر تمایل به رفتار مستقل داشته باش��د، قادر به خروج از 
تکرار مطالبات و کلیدواژه های سیاس��ی و امنیتی و اقتصادی امریکا در 
قبال تحوالت جهانی قدرت، یا پرونده های غرب آس��یا و ایران نیست و 
همانگونه که رژیم      هایی مثل سعودی، گاو شیردهی برای پرکردن پازل 
ناتوانی های مالی یا امنیتی و سیاسی امریکا هستند، اروپا نیز که به ناچار، 
سرنوش��ت خود را به امریکا گره زده، نمی توان��د از هزینه های تبعیت از 
سیاست های امریکایی فرار کند تا مرحله سقوط آن را همراهی می کند. 
ناتوانی رژیم صهیونیستی در ابعاد اقتصادی و حفظ انگیره های موجودیتی 
و توانمندی های حیاتی که تا به حال توسط امریکا و غرب تأمین      می شد، 
از طریق گره زدن به امارات و کشورهای عربی در ذیل معامله قرن دنبال 
می شود که حاصل راهبردی و میان مدت آن، سقوط دسته جمعی است. 
پروژه های استعماری غرب در غرب آسیا همگی در چالش های راهبردی 
گرفتارند، از فلسطین تا س��وریه و عراق و یمن و معادالت ژئوپلیتیکی و 
سرنوشت ساز این منطقه یا ناتوانی های همه جانبه برای باقی ماندن در 
حوزه ش��به قاره، که در مجموع یک بازنگری و بازتعریف از راهبردهای 
حضور کمی و کیفی در غرب آس��یا را در دس��تور کار امریکا و غرب قرار 
داده اس��ت. محور مقاومت در منطقه به پدی��ده ای غیرقابل اغماض در 
سیاست های کالن و تاکتیکی امریکا و غرب و متحدان آن تبدیل شده و 
منحنی افزایش اقتدار و سیطره و قابلیت تحمیل اراده خود را بر دشمن 
ثبت کرده است. در یمن با همه فراز و نش��یب      ها و جنایاتی که در شش 
سال گذشته به اجرا گذاشتند، در پایان آن و تا چند روز گذشته ناچار به 
امتیازاتی برای تفکیک مسائل انسانی از روند جنگ و مذاکرات سیاسی 
را پذیرفته و احتمال برداشته شدن محاصره غیرانسانی از بندر حدیده و 

فرودگاه صنعا به شدت جدی است. 
در عراق پس از جنایت تروریس��تی به شهادت رساندن سردار سلیمانی 
و ابومهدی مهن��دس و کارس��ازی حکومت مصطف��ی کاظمی و همه 
تالش      هایی که برای دولت سازی امریکایی به عمل آوردند، پازل ساخته 
شده حزبی و سیاسی و امنیتی و حتی حکومت کاظمی در حال فروپاشی 
است و سخن نهایی در انتخابات مهرماه عراق شنیده خواهد شد. کاظمی 
و بازمانده های یک شبکه دل باخته و همکار با امریکا، از هم اکنون  دلهره 
سرنوشت و آینده خود را دارند. همانگونه که در سوریه، نتایج انتخابات، 
پازل تکمیلی پیروزی غزه شد و به موازات سقوط نتانیاهو و یک حکومت 
قدکوتاه و شکننده در تل آویو، زمینه های یک جهش امنیتی، سیاسی و 
اقتصادی در سوریه را شکل داد، انتخابات در ایران فقط به عنوان ر     هایی 
از شبکه فاس��د لیبرال      ها و پایان دادن به رنج مردم ایران نیست، بلکه با 
استحکام و اقتدار سریع در محیط داخلی ایران و پاک کردن عرصه های 
فلج شده توسط لیبرال ها، یک جهش در کارکردهای منطقه ای و جهانی، 
پیش روی ایران و منطقه است و به همین دلیل است که حاکمان اماراتی- 
س��عودی و صهیونیس��تی و امریکا و انگلیس و پس مانده های تبلیغاتی 
فراریان از ایران، همگی از نتایج انتخابات به وحشت افتاده اند. این فرصت 
طالیی اقتدار همه جانبه در عرصه داخلی و خارجی برای ایران  را که حلقه 
تکمیلی مؤلفه های پیروزی در منطقه است، باید با احساس مسئولیت و 

جدیت، دنبال و آن را ثبت کنیم. 
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انگلیس: اشاره اروپا به ایرلند شمالی
توهین  آمیز است

اظه�ارات  از  انتق�اد  ب�ا  انگلی�س  خارج�ه  ام�ور  وزی�ر 
مقام�ات اتحادی�ه اروپ�ا درب�اره وضعی�ت ایرلن�د ش�مالی 
گف�ت، بروکس�ل ب�رای لن�دن ذره ای احت�رام قائ�ل باش�د.   
در حاشیه نشس��ت گروه 7، دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس در 
مصاحبه با شبکه خبری اسکای نیوز گفت: »اتحادیه اروپا برای بریتانیا ذره ای 
احترام قائل باشد.«  راب با انتقاد از مواضع بروکسل گفت: »آنها مکرراً طوری 
درباره ایرلند شمالی صحبت می کنند که گویی کشوری جدا از بریتانیا است. 
این نه تنها توهین  آمیز است بلکه در واقعیت روی جوامع ایرلند شمالی تأثیر 
گذاشته و موجب بهت و نگرانی جدی است.« راب در ادامه گفت: »ما ذره ای 
احترام می خواهیم و همچنین صادقانه بگویم ذره ای درک نسبت به شرایط 

تمام جوامعی که در ایرلند شمالی زندگی می کنند.«

عراقچی : یا توافق خوب یا هیچ
امریکایی     ها امی�دوار بودند با نزدیک ش�دن به انتخاب�ات ایران، 
چشم انداز روشن تری از محتوای توافق احتمالی وین داشته باشند، 
اما با آغاز دور ششم مذاکرات ، مسئول هیئت مذاکره کننده ایران 
اصرار دارد که بدون برطرف ش�دن نگرانی های تهران و دستیابی 
به اهداف کلیدی، توافق�ی در کار نخواهد ب�ود. این موضع گیری 
عراقچی، به خص�وص از ای�ن جهت اهمی�ت دارد که ب�ا نزدیک 
ش�دن به پایان توافق تمدید ش�ده با آژانس، وزیر خارجه امریکا 
درباره تبعات تعلل در ادامه وضعیت کنونی برنامه هسته ای ایران 
هشدار داده و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفته که 
بدون تمدید توافق با ایران، آژانس کور س�رگردانی بیش نیست. 
دور شش��م مذاکرات وین به منظ��ور احیای برجام و لغ��و تحریم     ها و 
بازگشت امریکا به توافق هسته ای، از روز       شنبه در وین پایتخت اتریش 
از سر گرفته شد. سیدعباس عراقچی پس از نشست کمیسیون مشترک 
برجام در گفت وگو با خبرنگار پرس تی وی در وین گفت: »ما به صورت 
جدی درباره موضوعات باقیمانده، مشغول مذاکره شدیم. ما باید یک 
»توافقنامه خوب « داشته باش��یم، »توافقنامه خوب « زمانی به دست 
می آید که نگرانی های مهم ما رفع ش��وند و اهداف کلیدی ما به دست 
آیند. بدون تحقق این موارد، ما هیچ توافقی نخواهیم کرد.«  این موضع 
عراقچی در شرایطی ابراز شده که او چند هفته قبل، ابراز امیدواری کرده 
بود که دور چهارم مذاکرات در وین، شاهد جمع بندی باشد. با این حال، 
او حاال از باقی ماندن اختالفات بین طرفین صحبت می کند . عراقچی 
به پرسی  تی وی گفته است:»ما همچنان و تا جایی که الزم باشد مذاکره 
می کنیم بدون آنکه وقت خود را هدر دهیم یا بدون آنکه به دیگران اجازه 
دهیم وقت ما را هدر دهند. موضوعات فنی بسیار زیادی وجود دارند که 
باید حل شوند. « هرچند عراقچی گفته که »به نظر من همه موضوعات، 
قابل حل شدن هستند « ولی برای دومین بار طی روزهای اخیر، تأکید 
کرد که حل اختالفات » منوط ]اس��ت[  به اینکه ط��رف مقابل بتواند 

تصمیم خود را به خصوص درباره مسائل دشوار و سخت بگیرد.«
عراقچی همچنین یک     شنبه شب در توئیتی که واکنش به وزیر خارجه 
امریکا بود، نوشت: »در سه سال گذش��ته امریکا هر ایرانی در هر جای 
دنیا را مورد تحریم های وحشیانه و غیرقانونی خود قرار داده است. دولت 
فعلی امریکا در ١۴۴ روزی که سر کار بوده است شریک این جنایت علیه 
بشریت می باشد.«  عراقچی تأکید کرد: »ایرانی     ها حتی برای یک روز هم 

نباید تحت تحریم باشند.«
 تهران: بن بست نیست

منابع امریکایی به طور غیر رس��می از حل 70 تا80 درصد اختالفات 
صحبت کرده اند ولی موضع طرف ایرانی نش��ان می ده��د که الباقی 
اختالفات، من��وط به تصمیم گیری س��خت طرف های غربی اس��ت؛ 
موضوعی که ذهن     ها را به سمت نوعی بن بست در وین سوق می دهد. 
با این حال، س��عید خطیب زاده، س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران 
دیروز گفت: »آنچه در وین در حال روی دادن اس��ت به هیچ بن بستی 
نرسیده و هیچ چیز غیرممکنی هم وجود ندارد.« البته خطیب زاده این 
را هم گفت که »خیلی زود است که بخواهیم درباره نتیجه گفت وگو     ها 
قضاوت کنیم و بعید است دور آخر باشد.«  او نیز صحبت عراقچی را با 
تأکید روی امریکا تکرار کرد و گف��ت:» امریکا باید تصمیمات خودش 
را بگیرد و بداند در موض��ع برابری با ای��ران و ١+۴ در این گفت وگو     ها 
نیس��ت.« خطیب زاده گفت: »امریکا بای��د بداند که ط��رف خاطی و 
نقض کننده برجام و قطعنامه ۲۲۳١ است و از یک موضع خاطی در این 
مذاکرات حاضر شده و طبیعی است که باید تضمین های الزم را برای 
عدم تکرار آنچه در دوران ترامپ رخ داد، بدهد. مسیر بازگشت آن هم 
از نظر ما کاماًل روشن است.« سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد 
که هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس داده نشده و اگر گفت وگو     ها در 
وین به نتیجه برسد، تصاویر در اختیار آژانس قرار داده می شود . در غیر 
این صورت به صورت مهر و موم ذیل حاکمی��ت انحصاری جمهوری 

اسالمی قرار دارند. 
 ایران ادامه دهد، بازگرداندنش سخت است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز یک بار دیگر با تأکید بر 
احیای برجام، نشان داد که دسترسی به تأسیسات هسته ای ایران ، چقدر 
برای آژانس حساس است. او گفته که آژانس بدون توافق هسته ای ایران 
یک »کور س��رگردان « خواهد بود. هرچند گروسی در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر تسلیحاتی بودن برنامه هسته ای ایران گفت که »خیر، در حال 
حاضر هیچ اطالعاتی نش��ان دهنده این امر نیست« ولی با تأکید روی 
لزوم تمدید مجدد توافق با ایران نشان داد که این موضوع چقدر برای 
آژانس و طرف های غربی حساس است. گروسی گفت: »داشتن توافق 
هسته ای با ایران » ضروری « است زیرا در غیر این صورت »ما ]در ارتباط 
با فعالیت های هسته ای ایران[ یک » کور س��رگردان « خواهیم بود.« 
 صحبت های آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در گفت وگو با شبکه 
خبری سی بی اس درباره پیشرفت های ایران در زمینه فناوری هسته ای 
هم ناظر به همین موضوع است . بلینکن دیروز گفت: » از زمانی که ما از 
برنامه هسته ای خارج شدیم و ایران محدودیت      هایی را که توافق بر آن 
اعمال کرده بود، نادیده گرفت، این کشور مواد بیشتری را غنی سازی 
کرده است. ایران در س��طوح باالتری که تحت توافق به آن اجازه داده 
نشده بود، اقدام به غنی سازی کرد و اگر این طوالنی تر شود، اگر آنها به 
پیشروی ادامه دهند، دانشی خواهند داشت که بازگرداندن آن بسیار 
سخت خواهد بود. « بلینکن تأکید کرد: »من معتقدم که بازگرداندن 
برنامه هسته ای ایران فوریت دارد که این کار را توافق هسته ای انجام 
داده بود. متأس��فانه، ایران در حال حاضر خارج از توافق است که این 
موضوع در نتیجه خروج ما از توافق بوده اس��ت.«  رافائل گروس��ی هم 
همان روز در مصاحبه با پایگاه خبری اکسیوس با ابراز نگرانی از محدود 
شدن دسترسی آژانس به تأسیسات هسته ای ایران گفته بود: »داشتن 
توافق هسته ای با ایران ضروری است زیرا در غیر این صورت ما یک کور 

سرگردان خواهیم بود.«

انصاراهلل طرح چهاربندی 
»دوستان عمانی« را بررسی می کند

انص�اراهلل یم�ن اع�ام ک�رد از بررس�ی پیش�نهاد دول�ت 
عمان ک�ه آن را »یک کش�ور دوس�ت« نامی�د برای ح�ل بحران 
یم�ن اس�تقبال می کن�د ول�ی تأکی�د ک�رد ک�ه موفقی�ت 
ای�ن پیش�نهاد ب�ه جدی�ت ائت�اف س�عودی بس�تگی دارد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، محمد علی الحوثی، از رهبران انصاراهلل 
یمن دیروز در توئیتی نوشت:  »یکی از کش��ورهای دوست و برادر آمادگی 
خود را برای حمایت از هرگونه مذاکراتی در منطقه اعالم کرده اس��ت و ما 
این پیشنهاد را بررسی می کنیم.« اشاره الحوثی به طرح چهاربندی عمان 
است که چهار روز قبل، محمد قیزان، معاون وزارت اطالع رسانی در دولت 
مستعفی یمن در یک توئیت آن را فاش کرد. این چهار بند شامل بازگشایی 
فرودگاه صنعا با ضوابط و اصول مشخص، آتش بس، تسهیل ورود کشتی     ها 
به بندر حدیده و برگزاری رایزنی      ها برای دستیابی به راه حل سیاسی است. 
انصاراهلل یمن هرچند از کلیت این طرح استقبال کرده ولی گفته که موفقیت 
»تالش های عمان برای تحقق صلح در گرو جدیت کشورهای ائتالف عربی 
برای اجرای توافقی است که از مردم محافظت کند و مثل توافق ریاض)توافق 
میان دولت مستعفی یمن و ش��ورای انتقالی جنوب یمن که نوامبر ۲0١۹ 
امضا شد( صوری نباشد.«  در حالی منابع خبری پنج روز قبل از ارسال پیام 
س��لطان عمان برای همتای س��عودی اش درباره تالش برای حل و فصل 
بحران یمن خبر داده بودند، که دیروز هم »فیصل بن فرحان « وزیر خارجه 
عربستان سعودی در سفری کوتاه وارد مسقط شد و ضمن مالقات با »بدر بن 
حمد البوسعیدی« وزیر خارجه عمان پیام شفاهی »سلمان بن عبدالعزیز 
آل سعود« شاه سعودی به »هیثم بن طارق« سلطان عمان را به البوسعیدی 
ابالغ کرد. همچنین دیروز عبدالقادر المرتضی، رئیس کمیته تبادل اسرای 
جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد که این جنبش پیشنهادی را برای آزاد کردن 
اسرای سودانی در مقابل آزادی اسرای یمنی نزد عربستان و امارات ارائه کرده 
است. وی افزود: »ما این پیشنهاد را به سازمان ملل اعالم کردیم اما تاکنون 
پاسخی دریافت نکرده ایم. س��عودی      ها در هر معامله ای شرط می کنند که 
زندانیان آنها بیشترین سهم را داشته باشند.« المرتضی بر آمادگی انصاراهلل 
برای تبادل اسرای فراگیر با دولت مس��تعفی یمن و آزاد کردن فرماندهان 
بلندپایه این دولت تأکید کرد و گفت: طرف دیگر اگر اصرار بر آزادی اسیرانش 
و بستن این پرونده دارد باید به طرح فعلی پاسخ مثبت دهد. رئیس هیئت 
مذاکره کننده دولت مس��تعفی در آخرین دور از مذاکرات در امان پایتخت 
اردن هیچ توجهی به آزادی ناصر منصور هادی، برادر رئیس جمهور مستعفی 

یمن نکرد و تمرکز وی بر محمد قحطان از رهبران حزب اصالح بود. 

تشکیل شکننده        ترین »کابینه سهامی« در تل آویو 
فلسطینیان: روی تغییر کابینه ها در اسرائیل حساب باز نمی کنیم

هادیمحمدی

پ�س از ک�ش و    گزارش  یک
قوس های فراوان، 
پارلمان صهیونیستی به کابینه ائتافی نفتالی 
بنت رأی اعتماد داد تا به 12 سال نخست وزیری 
نتانیاهو پایان داده باشد؛ کابینه ای که با حضور 
خرده احزاب متعدد در آن، عنوان بی ثبات        ترین 
کابینه را در تاریخ ای�ن رژیم به خود اختصاص 
داده است و هر آن می تواند با خروج یک حزب 
تک کرسی، بار دیگر از هم فرو بپاشد. گروه های 
مقاومت فلس�طینی در واکنش به این اقدام با 
بیان اینکه تغییر رهبران صهیونیستی برای آنها 
تفاوتی نمی کند، به نخست وزیر جدید هشدار 
دادند که مقاومت فلس�طین از مرحله سکوت 
مقابل جنایات اشغالگران در حق مردمش عبور 
کرده و سیاست چشم مقابل چشم، دندان مقابل 
گرف�ت.  خواه�د  پی�ش  در  را  دن�دان 

پارلمان رژیم صهیونیس��تی یک       ش��نبه ش��ب با 
اکثریتی بس��یار لرزان، نفتالی بن��ت را به عنوان 
نخس��ت وزیر جدید این رژیم برگزید. به گزارش 
بی بی س��ی، نفتالی بنت ب��ا ۶0 رأی در مقابل ۵۹ 
رأی مأمور تش��کیل دولت جدید اسرائیل شده و 
سوگند یاد کرده است. بدین صورت، نفتالی بنت، 
س��یزدهمین نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی و 
رئیس سی و ششمین کابینه این رژیم شد. یائیر 
الپید نیز در نشس��ت کنست س��وگند یاد کرد به 
عنوان دومین نخست وزیر جایگزین در تاریخ رژیم 
صهیونیستی لقب بگیرد. با روی کار آمدن بنت، ١۲ 

سال نخست وزیری بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به 
پایان رس��ید اما او به هوادارانش وعده داد برای از 
قدرت راندن این کابینه » خطرناک « بکوش��د. به 
گزارش شبکه المیادین، بر اس��اس توافق کابینه 
ائتالفی، الپید و بنت هر دو در سیاست های کابینه 
حق وتو دارن��د و الپید پس از دو س��ال به عنوان 

نخست وزیر فعالیت خواهد کرد. 
 جشن برای لرزان ترین کابینه

هزاران صهیونیس��ت یک       شنبه ش��ب همزمان با 
نشست کنست و اعالم نخست وزیری نفتالی بنت، 
به خیابان های تل آویو آمدن��د و خروج نتانیاهو از 
قدرت بعد از سیطره ١۲ س��اله را جشن گرفتند. 
کابینه ائتالفی شکننده جدید رژیم صهیونیستی 
از هشت حزب تشکیل ش��ده و برای نخستین بار 
در تاریخ رژیم صهیونیستی، کابینه ائتالفی شامل 
حزبی است که نماینده ۲١ درصد از اعراب ساکن 
در سرزمین های اشغالی است. کابینه جدید رژیم 
صهیونیس��تی که بی ثبات        ترین کابینه در تاریخ 
این رژیم به ش��مار می رود در صورت خروج یکی 
از اح��زاب کوچک هم از هم فرو خواهد پاش��ید و 
مس��یر برای برگزاری انتخابات پنجم در مدت دو 
سال فراهم می ش��ود. یائیر الپید هم که به عنوان 
وزیر خارجه اسرائیل انتخاب ش��ده است، درباره 
توافق هسته ای ایران مدعی شد:»توافق هسته ای 
یک توافق بد بود؛ من ب��ا این توافق مخالف بودم و 
هنوز هم هستم؛ اسرائیل می توانست با رویکردی 
متفاوت، تأثیر بیشتری بر این توافق بگذارد.«  الپید 
ادعا کرد :»ای��ن وظیفه را به هم��راه نفتالی بنت، 

مدیریت خواهیم کرد، اما یک اصل س��ازماندهی 
وجود دارد؛ اس��رائیل برای جلوگیری از دستیابی 
ایران به بمب هس��ته ای، هر اقدام ممکن را انجام 

می دهد.«
بسیاری از کارشناسان معتقدند که عمر این کابینه 
و دوران زمامداری نفتالی بنت که وعده مخالفت 
سنگین با توافق هس��ته ای ایران را داده است نیز 
چندان بیش از چند کابینه اخیر نتانیاهو نبوده و 
به محض ش��روع اختالفات قابل پیش بینی میان 
اجزای کابینه، احتماالً شاهد خروج برخی از آنها و 
انحالل مجدد دولت خواهیم بود و بعید نیست به 
زودی دوباره شاهد فرآیند برگزاری یک انتخابات 

جدید در این رژیم باشیم. 
 سگ زرد برادر شغال

درحالی که برخی ابراز امی��دواری کرده اند که با 
تغییر کابینه در سرزمین های اشغالی، رویکرد رژیم 
صهیونیستی درباره فلسطین تغییر خواهد کرد اما 

گروه های مقاومت خالف این ادع��ا نظر دارند. به 
نوشته خبرگزاری سما فلسطین، محمود الزهار، 
عضو دفتر سیاس��ی جنبش حماس در واکنش به 
تهدیدهای نفتالی بنت علیه ای��ن جنبش اظهار 
کرد: »بنیامین نتانیاهو شکست خورد و در برابر غزه 
سقوط کرد، حاال کسی که پس از او می آید چگونه 
موفق خواهد شد. «  الزهار گفت: »مقاومت فلسطین 
از مرحله سکوت و دریافت جنایات اشغالگران در 
حق مردمش عبور کرده و به مرحله  چشم در برابر 
چش��م، دندان در برابر دندان و آغازکننده ظالم تر 
است  رس��یده اس��ت.« او در ادامه تأکید کرد: » ما 
باید اظهارات رهب��ران جدید دولت اش��غالگر را 
جدی بگیریم و ب��رای آنها آماده باش��یم زیرا آنها 
پس از نبرد شمش��یر قدس که آغاز و مقدمه نبرد 
وعده آخرت بود، به خوبی می دانن��د که در حال 
حاضر سرنوشت شان بیش از گذشته به نابودی و 
زوال نزدیک تر است. « همچنین الزهار با اشاره به 
» راهپیمایی پرچم ها « که برخی شهرک نشین        ها 
اعالم کردند قصد دارند روز سه        ش��نبه در ش��هر 
قدس برپا کنن��د، گفت: »تردی��د دارم آنها کاری 
انجام دهند.« به گزارش خبرگزاری شهاب، سامی 
ابوزهری، از دیگر رهبران حماس هم گفت که این 
جنبش روی تغییر در دولت های رژیم صهیونیستی 
حس��ابی باز نمی کند، چراکه تمام دولت های این 
رژیم در سیاست قتل و مصادره حقوق فلسطینی        ها 
موضع واحدی دارند«. فوزی برهوم، س��خنگوی 
حماس هم در واکنش به کابینه جدید اس��رائیل 
گفت: »تکرار روند انتخابات اسرائیل دلیلی بر عمق 
بحران سیاسی همزمان با بحران امنیتی و نظامی 
است که نتیجه قدرت و تأثیر مقاومت فلسطین و 
پایداری مردم اس��ت. دولت اسرائیل به هر شکلی 
که باش��د ماهیت تعامل ما را ب��ا آن به عنوان یک 
رژیم اش��غالگر که باید با آن مقاومت کرد، تغییر 
نخواهد داد. « طارق س��لمی، سخنگوی جنبش 
جهاد اسالمی نیز تأکید کرد: » یک نظام امنیتی بر 
اسرائیل حاکم است که از تروریسم و تجاوز به مردم 
فلسطین دست نمی کشد. ما بر تغییر دولت های 

رژیم صهیونیستی حساب باز نمی کنیم.« 
اظه��ارات رهب��ران مقاوم��ت فلس��طین درباره 
نخس��ت وزیر جدید اس��رائیل، در حالی است که 
نفتالی بنت در س��خنرانی مراس��م انتصاب خود 
در سمت نخس��ت وزیری درباره جنگ اخیر غزه 
مدعی شد: »امیدوارم آتش بس اخیر حفظ شود، 
اگر حماس تصمیم بگیرد شهروندان ما را تهدید 
کند، با » دی��واری از آتش « با ای��ن تصمیم مقابله 
خواهیم کرد.« در جنگ ١۲ روزه غزه که با پیروزی 
گروه های مقاومت به پایان رس��ید، فلسطینی       ها 
بیش از ۴هزار موش��ک به س��مت اراضی اشغالی 
شلیک کردند که این مسئله نگرانی صهیونیست       ها 
را در پی داشته است. سوابق اظهاراتی بنت درباره 
فلسطینی       ها حکایت از این دارد که کابینه جدید 
نیز همان سیاست های نتانیاهو را ادامه خواهد داد 
و درباره مس��ئله مقابله با مقاومت فلسطین، هیچ 

تفاوتی بین رهبران اسرائیلی وجود ندارد. 

نشست سران گروه 7 در کورنوال انگلیس با 
یک بیانیه ضد چینی- ضد روس�ی تمام شد. 
در حالی که کشور    هایی مانند ژاپن خواستار 
لحن تند بیانی�ه پایان�ی علیه چی�ن بودند، 
دولت های دیگ�ر، به خص�وص اتحادیه اروپا 
در این ب�اره تردی�د داش�تند. رئیس جمهور 
فرانسه دیروز تأکید کرد که گروه هفت کشور 
بزرگ صنعتی یک باشگاه ضدچینی نیست. 

امریکا، کانادا، فرانس��ه، آلمان، ایتالی��ا، ژاپن و 
انگلیس دیروز  در پایان نشس��ت سه روزه خود، 
یک بیانیه تند و تیز علیه چین و روس��یه صادر 
کردند تا مشخص ش��ود که به رغم همه بحث    ها 
درباره کرونا، چالش چی��ن بزرگ ترین چالش 
پیش روی گروه هفت کش��ور صنعتی است. در 
این بیانی��ه، با لحنی تند از سیاس��ت های چین 
در »س��ین کیانگ«، »هنگ کنگ « و »تایوان « 
انتقاد شده است. اعضای گروه 7 از دولت چین 
خواس��ته اند به حقوق بش��ر احترام گذاش��ته 
وآزادی های اساس��ی در منطقه س��ین کیانگ 
محل اقامت اویغور    ها را به رس��میت بشناس��د. 
آنها همچنین خواس��تار احترام به سطح باالی 
خودمختاری اعطا شده به هنگ کنگ براساس 
بیانیه مشترک چین و انگلیس و قانون اساسی 
محلی و تضمین صلح و ثب��ات در تنگه تایوان و 
حل و فصل مس��المت آمیز تمام مسائل مربوط 
به این تنگه و عبور و مرور    ها از آن ش��دند. گروه 
7 همچنی��ن خواس��تار برگزاری مرحله س��وم 
تحقیقات س��ازمان بهداش��ت جهانی با هدف 
شناخت منشأ نشت کرونا در زمان مناسب و به 
شکل شفاف و با استناد به اصولی علمی شد و بر 
لزوم شامل شدن چین در این تحقیقات براساس 
توصیه کارشناسان تأکید کرد. کشورهای غربی 
به خصوص ایاالت متحده امریکا مدعی هستند 
که منشأ ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر 
»ووهان « چی��ن بوده اس��ت و اینک��ه پکن در 

خصوص این بیماری همه گیر پنهانکاری کرده 
است ولی مقامات کش��ور چین بار    ها این ادعا    ها 
را بی اس��اس خوانده اند. در بیانیه پایانی گروه 7 
همچنین از روسیه خواسته شده که رویکردهای 
بی ثبات کننده خود و فعالیت ه��ای خبیثانه را 
کنار بگذارد به خص��وص دس��ت از مداخله در 
امور س��ازمان های دموکرات کش��ورهای دیگر 
بردارد. در این بیانیه هرچن��د از گفت وگوهای 
اساس��ی طرفین در مذاکرات )برجام( حمایت 
شده ولی گفته شده اس��ت ما متعهد می مانیم 
که اطمینان یابیم ایران هرگز نتواند به س��الح 

هسته ای دست یابد. 
 واکنش چین و روسیه

سفارتخانه پکن در لندن که پیش از این »گروه 
7« را یک گروه منس��وخ و تاریخ مصرف گذشته 
توصیف کرده ب��ود، دیروز هم با انتق��اد از بیانیه 
پایانی سران خواستار توقف مداخله کشورهای 
غرب��ی در ام��ور داخل��ی چی��ن ش��د. نماینده 
س��فارتخانه چین در انگلیس همچنین از اشاره 

گروه 7 به منشأ ش��یوع ویروس کرونا نیز انتقاد 
و تصریح ک��رد که هرگون��ه تحقیق در خصوص 
این موضوع باید توس��ط یک گ��روه بین المللی 
از دانش��مندان انجام گیرد و نباید این مس��ئله 
سیاسی ش��ود. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روس��یه هم در واکنش به بیانیه گروه 7 
در تلگرام خود نوشت: »کشورهای عضو گروه 7 
بیانیه مشترکی را تأیید کردند که در آن عالوه بر 
درخواست از روسیه برای جلوگیری از رفتارهای 
بی ثبات کننده، یک جنبه جالب هم وجود دارد. 
گروه 7 تمایل خود را برای روابط با ثبات و قابل 
پیش بینی با روسیه ابراز کرده اند! « او گفته است:  
»پیش تر، آنها گفته بودند که روسیه باید با ثبات تر 
و قابل پیش بینی تر باشد. حاال این مسئله یکی از 
موارد بیانیه مشترک آنهاست و البته این مسئله 

به تمامی طرف     ها بستگی دارد.«
 کانادا-ژاپن- امریکا مقابل اروپا

با وجود لحن ضد چینی بی س��ابقه بیانیه سران 
هفت کشور صنعتی که عمالً  آن را در تقابل با چین 

قرار داده، اختالف نظر    ها بین اعضا در این باره در 
حال علنی شدن است. رویترز از قول یک دیپلمات 
گفته که ، برخی اختالفات بین کشورهای گروه در 
خصوص تنظیم بند مربوط به چین در بیانیه پایانی 
وجود داشت و ژاپن اصرار داشت موضعی شدیدتر 
در قبال چین در نظر گرفته ش��ود. این در حالی 
است که کشورهای اروپایی گروه 7، به خصوص 
آلمان و فرانسه، به جای تقابل با چین، خواستار 
تمرکز بر چالش های جهانی مانند مسائل اقلیمی 
هستند. آلمان اعالم کرده سهم خود برای کمک 
به کشورهای در حال رش��د در راستای حفاظت 
اقلیمی را تا حداکثر س��ال ۲0۲۵ از رقم کنونی 
۴ میلیارد یورو به ۶میلیارد ی��ورو خواهد افزود. 
»امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانسه هم روز 
یک    شنبه با گفتن اینکه » گروه هفت کشور بزرگ 
صنعتی یک باشگاه ضدچینی نیست« نشان داد 
که چندان به رویکرد ضد چینی که دولت بایدن بر 
آن اصرار دارد، راضی نیست. ماکرون در کنفرانس 
مطبوعاتی در حاشیه نشست جی 7، چین را یک 
»رقیب اقتصادی« خواند که به گفته او »باید به 
قوانین تجارت بین الملل احترام بگذارد.«  او گفت 
که کشورهای این گروه به طور مثال در مورد کار 
اجباری با چین اختالف دارن��د . امانوئل ماکرون 
هفته قبل هم هش��دار داده بود که اروپا نباید با 
ایده بایدن علیه چین که به گفته او » برگرداندن 
تفکر جنگ سرد است « همراه شود. او تأکید کرده 
بود که اروپا در بحث ایجاد روابط با چین استقالل 
خودش را حفظ می کند و سیاست آن » نه تبعیت 
از چین است و نه متحد ش��دن علیه آن با ایاالت 
متحده.« س��ی ان ان در گزارشی از نشست سران 
جی 7 نوش��ته اس��ت: » اختالفات پیش آمده در 
جریان این نشست کش��ورهای اروپایی را مقابل 
ایاالت متحده، انگلیس و کانادا قرار داد.« یک مقام 
کاخ سفید گفت:» واقعاً بایدن رهبری را بر عهده 
داشت...  و می توانم بگویم که نخست وزیر جانسون 

در پشت او قرار داشت. .«

شکاف در لحن ضد چینی گروه 7
امریکا، ژاپن و کانادا می کوشند گروه 7 را به باشگاهی ضد چینی تبدیل کنند ولی ماکرون گفته که این گروه کلوب ضد چینی نیست

کابین�ه ائتافی ش�کننده 
جدید رژیم صهیونیس�تی 
از هش�ت حزب تش�کیل 
شده و برای نخستین بار در 
تاریخ رژیم صهیونیستی، 
کابین�ه ائتاف�ی ش�امل 
حزبی است که نماینده 21 
درصد از اعراب س�اکن در 
سرزمین های اشغالی است

   پایگاه امریکایی ویکتوریا  باز هم هدف قرار گرفت
بامداد دیروز، پایگاه نظامیان امریکای��ی در نزدیکی فرودگاه بغداد باز 
هم هدف حمالت پهپادی قرار گرفت.  بنابر گزارش صابرین نیوز، این 
حمالت  دیروز با پهپاد انجام ش��ده و در پی آن، باندهای هواپیماهای 
باری نظامی، هدف قرار گرفته است و سامانه های پدافندی امریکا نیز 

نتوانست این حمالت را دفع کند. 
-----------------------------------------------------

  نبیه بری: تغییر نخست وزیر مکلف کار آسانی نیست
رئیس پارلمان لبنان گفت، مسئله انتخاب جایگزین برای سعد حریری 
به عنوان نخست وزیر مکلف به این آس��انی که برخی گمان می کنند، 

نیست و موضوعی پیچیده است. 
نبیه بری در واکنش به زمزمه های تغییر »س��عد حریری« به روزنامه 
»الجمهوریه« گفت: »موضوع تغییر نخس��ت وزیر مکل��ف از آنچه که 
برخی فکر می کنند، پیچیده تر است.«  وی تصریح کرد: »باید مرا درباره 
جایگزین )برای س��عد حریری( قانع کنند، همچنین باید سیدحسن 
نصراهلل، شورای عالی اسالمی ش��رعی، مجلس اعالی شیعیان لبنان، 
رئیس حزب التقدمی االش��تراکی » ولید جنبالط«، رئیس حزب تیار 
المرده » س��لیمان فرنجیه«، معاون رئیس پارلمان »ایلی الفرزلی « را 
نیز قانع کنند.«  بری گفت: »از دیگر کس��انی که باید در این باره قانع 
شوند نیازمندانی هستند که در صف های پمپ بنزین     ها ایستاده اند و 
در داروخانه     ها دنبال یک حبه قرص هستند اینها دیگر تحمل از دست 

رفتن فرصت را ندارند.«


