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  خبـر

ناتو روی ریل امریکایی آتالنتیسم
نشست سران )ناتو( روز دو   شنبه 24 خرداد )14ژوئن( در بروکسل پایتخت 
بلژیک در مقر ناتو برگزار شد. این نشس��ت به ویژه با توجه به نخستین 
حضور جو بایدن، رئیس جمه��ور امریکا که داعیه ش��کل گیری دوباره 
همگرایی فراآتالنتیکی را دارد اهمیتی دوچندان دارد. در طول نشست 
س��ران ناتو درباره مس��ائل امنیتی مربوط به حوزه فضا، سایبری ، اوضاع 
افغانستان و اوکراین ، اصالحات اساسی در ناتو ، توافق هسته ای برجام و 

نفوذ فزاینده چین و تهدیدات روسیه بحث کردند. 
با توجه به بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عضو ناتو به نظر می رسد 
که به دلیل نفوذ واشنگتن در ناتو و شعار بازگشت دوباره امریکا به روابط 
فراآتالنتیکی، اکنون بایدن توانسته سیاست های خصمانه خود در قبال 
روسیه و چین را به دیگر سران کش��ورهای عضو بقبوالند. آنها در بیانیه 
پایانی نشست سران ، سیاست های مسکو و پکن را چالش های اصلی این 
سازمان نظامی دانسته و بر عزم خود برای مقابله با تهدید    ها تأکید کردند. 
در این بیانیه ، ناتو به طور مشخص هشدار داده که به متنوع سازی زرادخانه 
هسته ای روسیه واکنش نشان خواهد داد. در بخشی از این بیانیه با ادعای 
اینکه تا زمانی که روس��یه قوانین بین المللی را نقض می کند، بازگشت 
به اوضاع طبیعی امکان پذیر نیس��ت آمده اس��ت: »روسیه متنوع سازی 
زرادخانه هسته ای خود را از جمله با استقرار سامانه های موشکی کوتاه برد 
و میان برد به مثابه اقدامی غیردوستانه در برابر ناتو ادامه داده است.«  درباره 
چین نیز این ادعا مطرح شده که نفوذ فزاینده و سیاست های بین المللی 
چین چالش    هایی هستند که این سازمان نظامی پاسخ به آنها را وظیفه 
خود می داند. در این بیانیه ، اقدامات چین نوعی » چالش سیستماتیک « 
تلقی شده و پکن به مثابه یک خطر امنیتی برای این ائتالف غربی توصیف 

شده است. 
به نظر می رسد رویکرد غیردوستانه و هشدار  آمیز بیانیه سران ناتو که برای 
نخستین بار با این شدت و حدت روسیه و چین را خطاب قرار داده و آنها 
را مورد تهدید قرار داده بیشتر متأثر از نگرش دولت جدید امریکا در قبال 
دو رقیب بین المللی اقتصادی و نظامی خود یعنی چین و روس��یه است. 
از زمانی که بایدن به کاخ سفید راه یافته ، تالشی نظام مند برای مقابله با 
چین در پیش گرفته است. دولت بایدن در رویکردش درباره چین نه فقط 
قصد تداوم سیاست دولت ترامپ را دارد بلکه در پی افزایش تنش   ها با پکن 
و همراه ساختن متحدان و شرکای خود در این زمینه است. بایدن مقابله 
و درعین حال رقابت با نفوذ روزافزون چین در جهان را یکی از اولویت های 
اصلی خود در سیاست خارجی اعالم کرده است. این در چارچوب دیدگاه 
مطروحه در سند امنیتی اولیه دولت بایدن موسوم به »راهنمای موقت 
راهبرد امنیت ملی « مورد تأکید اس��ت. در این سند که در واقع به منزله 
نقش��ه راه امنیتی و سیاس��ت خارجی امریکا در چهار سال آینده است ، 
توجه خاصی به چالش های ادعایی از جانب چین علیه امریکا شده است. 
از جمله با اشاره به افزایش نفوذ چین درعرصه جهانی، ادعا شده است که : 
»این کشور تنها رقیبی است که می تواند قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، 
نظامی و فناوری خود را برای اعمال چالشی پایدار بر نظام آزاد و باثبات 

بین المللی تجمیع کند.«
درباره روسیه نیز نگاه دولت بایدن نگاهی خصمانه و چالش برانگیز است. 
بایدن پس از نشس��ت ناتو در نشس��ت خبری ادعا    هایی را علیه چین و 
روسیه مطرح کرد و گفت:» پکن و مسکو در تالش هستند همبستگی ما 
در اقیانوس اطلس را تضعیف کنند، اما اتحاد ما بر پایه های محکمی بنا 
شده است.«  این تازه    ترین ادعای رئیس جمهور امریکا علیه روسیه است 
و برای نخستین بار مطرح می شود. ادعای دیگری که بایدن در هفته های 
اخیر بار   ها مطرح کرده، دخالت روسیه در انتخابات امریکا و نیز حمالت 
سایبری علیه نهاد   ها و زیرساخت های امریکا و تهدید مسکو در این زمینه 
است . روابط امریکا و روسیه در دولت جدید امریکا و در دوره زمامداری جو 
بایدن رو به وخامت رفته است. دولت بایدن که آشکارا رویکرد ضد روسی 
دارد از زمان روی کار آمدن، موضع گیری   ها و اقدامات خود علیه مسکو را به 
ویژه به بهانه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و حمالت 
سایبری تشدیدکرده است. به نظر می رس��د تنش های بین واشنگتن و 
مسکو وارد مرحله جدیدی شده اس��ت. در عین حال با توجه به تجدید 
همگرایی اروپا و امریکا در دوره بایدن، می توان پیش بینی کرد که اقدامات 

هماهنگ آنها علیه روسیه در چارچوب ناتو تشدید خواهد شد. 
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 هشدار اف بی آی درباره توسل طرفداران ترامپ به خشونت
پلیس فدرال امریکا )اف بی آی( هش��دار داده پی��روان تئوری توطئه 
»کیواِنان « که خواستار بازگشت دوباره دونالد ترامپ به قدرت هستند، 
به دلیل سرخوردگی از عدم تحقق پیش بینی های این تئوری ممکن 
است دس��ت به خش��ونت بزنند. به گزارش خبرگزاری »رویترز«، در 
یک بولتن که چه��ارم ژوئن بین اعضای کنگره پخش ش��د و به رؤیت 
رویترز رس��ید، اف بی آی می گوید کارشناس��انش معتقدند که برخی 
معتقدان به پیش بینی ه��ای کیوانان درباره تحوالت سیاس��ی تبلیغ 
شده در وب سایت های آن، بر این عقیده هستند که دیگر نمی توانند به 
این طرح اعتماد کنند. این شامل پیش بینی      ها درباره افشای مداخله 
دموکرات  ه��ا در حلقه های قاچاق ک��ودکان، دس��تگیری »هیالری 
کلینتون « و بازگرداندن ترامپ به کاخ س��فید است. اف بی آی در این 
بولتن هشدار داده که با توجه به عدم تحقق این پیش بینی ها، برخی از 
طرفداران کیوانان احتماالً به این باور خواهند رسید که باید از خدمت 
به عنوان »سرباز دیجیتال « به سمت اعمال خشونت در دنیای واقعی 

علیه دموکرات  ها و سایر مخالفان سیاسی بروند. 
-----------------------------------------------------

 مسکو: روزانه پیگیر تحوالت قره باغ هستیم
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روس��یه اعالم کرد که مسکو 
به صورت مس��تمر پیگیر وضعیت در منطقه قره باغ کوهستانی است. 
زاخارووا در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا گفت: »مشورت      ها و مذاکرات 
با وزرای خارجه در جریان اس��ت. وزارت خارجه روسیه از طریق این 
وزارتخانه و س��فارت هایش عماًل به معنای واقعی کلمه روزانه ارتباط 
دارد و به صورت مرتب درباره تماس های تلفنی با وزرای خارجه دیگر 
کشورها بیانیه صادر می کند.« زاخارووا تصریح کرد: »روسیه در مرحله 
پرتنش ]درگیری بین باکو و ایروان بر سر قره باغ کوهستانی[ و در مرحله 
پس از درگیری حاد تالش های زیادی برای حل وضعیت موجود انجام 
داده است.« سخنگوی وزارت خارجه روسیه به حضور نیروهای حافظ 
صلح این کشور در منطقه قره باغ کوهستانی اش��اره و از نقش آفرینی 

نظامیان این کشور قدردانی کرد. 
-----------------------------------------------------

 اردوغان: موضع مان درباره اس۴۰۰ تغییر نکرده
رجب طی��ب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ضم��ن » مثبت « خواندن 
گفت وگوهایش با جو بایدن همتای امریکایی خود اعالم کرد به بایدن 
گفته ترکیه دیدگاه خود را درباره سامانه های موشکی اس4۰۰ تغییر 
نداده است. به گزارش رویترز، اردوغان گفت، در این گفت وگو دو طرف 
در مورد موضوع خرید س��امانه هوایی اس4۰۰ روس��یه توسط ترکیه 
و تعلیق مشارکت کش��ورش در برنامه جنگنده های اف ۳۵ گفت وگو 
کردند. وی با بیان اینکه موضع ترکیه را در دیدار با بایدن توضیح داده 
اس��ت، افزود: دیدگاه ترکیه در مورد خری��د اس4۰۰ تغییری نکرده 
است و این مسئله شامل موضوع تعلیق مشارکت در برنامه اف ۳۵ هم 
می شود. وی اظهار داشت که بایدن از استحکام مواضع ترکیه در قبال 
سیستم اس4۰۰ و جنگنده های اف ۳۵ اطمینان دارد زیرا عدم تمایل 
واشنگتن برای فروش این سیستم      ها در گذشته به آنکارا، ترکیه را وادار 

به خرید سامانه های روسی اس4۰۰ کرده است. 

دیدار پوتین- بایدن در اوج تنش 
در ش�رایطی که روابط روس�یه و امریکا به نقطه انجماد رس�یده 
اس�ت، رؤس�ای جمهور دو کش�ور امروز در ژنو با یکدیگر دیدار 
و گفت وگ�و خواهند ک�رد؛ دیداری ک�ه پس از نشس�ت های ناتو 
و گروه 7 انج�ام می ش�ود ک�ه در آن واش�نگتن و متحدانش بار 
دیگر روس�یه را تهدید عمده ب�رای منافع غرب عن�وان کردند. 
به رغم جنگ دیپلماتیک روسیه و امریکا در ماه های اخیر که به تشدید 
بحران در روابط دو کشور منجر شده است، ش��هر ژنو سوئیس امروز 
)چهارشنبه( میزبان نشس��تی میان والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه و جو بایدن، رئیس جمهور امریکا خواهد بود. یوری اوشاکوف، 
مشاور رئیس جمهور روسیه در امور سیاسی معتقد است که روابط با 
امریکا به بن بس��ت رس��یده و نزدیک به بحرانی شدن است و نشست 
جو بایدن، و والدیمی��ر پوتین، در ژنو باید کم��ک کند تا در خصوص 
برخی مسائل به توافق، یا حداقل تفاهم رسید. به گزارش خبرگزاری 
»اینترفکس«، یوری اوشاکوف روز سه      ش��نبه در سخنانی گفت: »در 
جریان این دیدار اگر بین رؤسای جمهور توافقی حاصل نشد، حداقل 
تفاهمی به دست خواهد آمد و مسلماً این مالقات در روند توسعه آتی 
روابط روسیه و امریکا که در حال حاضر در یک بن بست قرار داشته و 
نزدیک به بحرانی شدن است، تأثیر خواهد گذاشت. البته مسلماً بسیار 
اهمیت دارد که اقدامات الزم در این راس��تا انجام ش��ود. « این مقام 
کرملین یادآور شد که رهبران روسیه و امریکا عماًل تمامی مسائلی که 
مورد نگرانی مسکو و واشنگتن قرار دارد، از جمله مسائل حل و فصل 
نشده دوجانبه، ثبات راهبردی و مناقشات منطقه ای را مورد بررسی 
قرار خواهند داد. وی ادامه داد: »از جمله موضوعات گنجانده شده در 
دستورکار نشست سران ژنو، وضعیت کنونی و دورنمای روابط روسیه 
و امریکا، مسائل مربوط به ثبات راهبردی و امنیت بین المللی، مسائل 
مربوط به مبارزه با جرایم سایبری، مس��ائل مربوط به همکاری های 
اقتصادی، آب و هوا و قطب شمال و مقابله با ویروس کرونا هستند. «  
دیدار رؤسای جمهور امریکا و روسیه در شرایطی است که در ماه های 
اخیر جنگ دیپلماتیک بین دو طرف بر سر بحران اوکراین تشدید شده 
است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز سه      شنبه 
درباره دیدار پوتین و بایدن به روزنامه ایزوستیا گفت: » من قبول دارم 
یکی از نتایج، تصمیم این رهبران برای بازگش��ت سفرا و آغاز اجرای 
تفاهم یا توافقاتی که در این نشست حاصل خواهند شد، خواهد بود. 
این بی تردید یک سیگنال مهم خواهد بود مبنی بر اینکه یک صفحه 
به ش��دت دش��وار ورق خورده و یک چیز جدید ش��روع می شود.« او 
در عین حال گفت که این ساده لوحانه اس��ت که با توجه به وضعیت 
موجود، انتظار تحول عمده و فراگیری در روابط داش��ته باشیم.  وی 
افزود:» در صورتی که پایه و اساس تحرک بیشتر ایجاد نشود، چنین 
تحوالتی هرگز پدیدار نخواهند ش��د که این هم خوب نیست. « این 
دیدار درحالی انجام می شود که اعضای س��ازمان ناتو در نشست روز 
دو     شنبه خود با محکوم کردن تقویت توان نظامی روسیه، اعالم کردند 
تا زمانی که این کشور به تعهداتش وفادار نباشد، روابط شان به حالت 

عادی باز نمی گردد. 

قانونگذاران امریکا: هر توافقی با ایران
باید در کنگره ارزیابی شود

در حال�ی ک�ه ای�ران و امری�کا در آس�تانه تواف�ق جدی�د برای 
بازگش�ت به برجام هس�تند، تع�دادی از نماین�دگان امریکایی 
تأکی�د کردن�د رئیس جمه�ور ای�ن کش�ور بای�د در ع�رض 
پن�ج روز از حص�ول هرگون�ه تواف�ق هس�ته ای ب�ا ای�ران، آن 
را به هم�راه گزارش راس�تی آزمایی دقی�ق به کنگ�ره ارائه کند. 
22 نفر از قانونگذاران مجلس نمایندگان امریکا در نامه ای به »آنتونی 
بلینکن« وزیر امور خارجه این کشور، تأکید کردند هر توافق هسته ای 
جدیدی که با ایران حاصل شود، باید ابتدا برای بررسی به کنگره ارجاع 
داده شود. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در ابتدای این نامه با اشاره 
به مذاکرات غیرمستقیم هیئت امریکایی با ایران و گروه 1+4 در وین 
برای احیای برجام، آمده اس��ت: »قانون، رئیس جمهور امریکا را ملزم 
می کند که در عرض پنج روز از حصول هرگونه توافق هسته ای با ایران، 
آن را به همراه گزارش ارزیابی راستی آزمایی دقیق به کنگره ارائه کند«. 
در این نامه که به ابتکار »مایکل مک کال « نماینده ارشد جمهوریخواه 
در کنگره امریکا نوشته شده، ادعا شده که به دلیل نقض گسترده برجام 
از سوی ایران، امکان بازگشت ساده واش��نگتن به آن وجود ندارد زیرا 
آن اقدامات تهران غیرقابل بازگشت هستند. این نمایندگان امریکایی 
به صورت تلویحی این تمایل را که ایران حتی نباید دانش هسته ای نیز 
داشته باشد، تکرار کرده و گفتند:» حتی اگر تهران به صورت فیزیکی 
اقداماتی را که انجام داده به عقب بازگرداند، اما به هیچ روشی نمی توان 
دانش و توانمن��دی فنی که از فعالیت های اخیر خود به دس��ت آورده، 
نابود کرد. « در ماه های اخی��ر، جمهوریخواهان کنگره تالش کرده اند 
تا طرح    هایی را تصویب کنند که مانع توافق واش��نگتن با ایران ش��ود، 
چرا که بازگش��ت امریکا به برجام را به ضرر سیاس��ت    ها و منافع رژیم 
صهیونیستی در منطقه می دانند. از سوی دیگر، رئیس ستاد کل ارتش 
رژیم صهیونیس��تی که پیش تر سفرش به واش��نگتن به تأخیر افتاده 
بود،      شنبه عازم این سفر می شود تا درباره »تهدید ایران « با مقام های 
امریکایی گفت وگو کند. به گزارش روزنامه »هاآرتص«، آویو کوخاوی 
در این سفر قرار است با همتایان امریکایی در تالش برای متقاعد کردن 

آنها به عدم بازگشت به برجام گفت وگو کند. 

»رقص پرچم« تل آویو  زیر  وحشت موشک های فلسطینی
همزمان با راهپیمایی صهیونیستی پرچم

 گرو ه های مقاومت فلسطینی درباره تکرار جنگ 12 روزه در صورت تعرض به قدس هشدار دادند

سيدرضاميرطاهر

کابینه هفت رنگ    گزارش  یک
نفتال�ی بنت هم 
رأی به برگزاری راهپیمایی صهیونیستی معروف 
به پرچم داد تا نش�ان ده�د در افراطی بودن، 
چیزی از نتانیاهو کم ندارد، اما همزمان مجبور 
شد تعداد بیشتری سیس�تم گنبد آهنین در 
نزدیکی مرز غزه مستقر کند تا معلوم شود که 
حاال دیگر، صهیونیست  ها برای برگزاری یک 
راهپیمایی در قدس اشغالی هم باید در وحشت 
باش�ند.  غ�زه  مقاوم�ت  موش�ک های 
به گزارش جوان، ظهر دیروز ، ساعاتی قبل از شروع 
راهپیمای��ی پرچم در قدس، دهها شهرک نش��ین 
صهیونیس��ت به مس��جداالقصی یورش بردند تا 
فضای تنش در قدس، در فاصله 2۵ روزه بعد از جنگ 
غزه به نقطه اوج جدید برس��د. کابینه جدید رژیم 
صهیونیستی به نخست وزیری نفتالی بنت در دومین 
روز شروع به کار خود، با برگزاری»راهپیمایی پرچم« 
در قدس اشغالی که دیش��ب برگزار شد، موافقت 
کرد تا نش��ان دهد در حمایت از صهیونیست های 
افراطی، چیزی از بنیامین نتانیاهو کم نمی گذارد. 
این راهپیمایی ق��رار بود دهم ماه گذش��ته عبری 
همزمان با اش��غال قدس شرقی در س��ال 1۹۶۷ 
برگزار ش��ود اما بعد از تنش های ش��دید و سپس 
جنگ 12 روزه لغو ش��د و چندین بار هم به تأخیر 
افتاد، اما س��رانجام با پافش��اری نتانیاهو، قرار شد 
روز سه   شنبه برگزار شود. در راهپیمایی معروف به 
پرچم که س��ازمان های نژادپرست صهیونیستی و 
شهرک نشینان افراطی آن را برنامه ریزی کرده اند، 

صهیونیست   ها با تجمع در خیابان های قدس اشغالی 
و تکان دادن پرچ��م رژیم صهیونیس��تی، بر لزوم 
پاکسازی نژادی علیه فلسطینی   ها تأکید می کنند. 
دست کم ۳۰ سال است که صهیونیست  ها ساالنه 
ای��ن راهپیمایی را برگ��زار می کنند، ولی امس��ال 
فلسطینیان از طریق برقراری یک معادله موشکی 
جدید در غزه که در جنگ 12 روزه اخیر تثبیت شد، 
درباره تبعات اقدامات صهیونیست های افراطی علیه 
فلسطینیان ساکن قدس هش��دار داده اند. اتفاقات 
این راهپیمایی قابل پیش بینی نیست، به خصوص 
که صهیونیست های افراطی، در مسیر آن، از میان 
محله های عرب و مسلمان نشین بیت المقدس عبور 
کرده و با فلسطینیان درگیر می شوند. کابینه نفتالی 
بنت دو  شنبه شب در حالی برگزاری این راهپیمایی 
را به رغم همه هشدار  ها تصویب کرد که مدعی است 
در مس��یر راهپیمایی بازنگری   کرده است.2هزار و 
۵۰۰ نیروی امنیتی اس��رائیل هم قدس اشغالی را 

تبدیل به یک پادگان بزرگ کرده اند. 
 پیغام و پسغام طرف های ثالث

گروه ه��ای مقاوم��ت فلس��طینی می گوین��د که 
رویدادهای قدس اش��غالی را زیر نظ��ر دارند و در 
خص��وص اقدام��ات تحریک  آمیز هش��دار دادند. 
گروه های مقاومت فلس��طین دی��روز در بیانیه ای 
مشترک، تأکید کردند که تحت هیچ شرایطی در 
مقابل تعرض به قدس و مس��جداالقصی س��کوت 
نخواهند کرد و آماده هس��تند به آن واکنش نشان 
دهند. گروه های مقاومت، عموم فلس��طینیان در 
کرانه باختری و نوار غزه را به مش��ارکت گس��ترده 

در تظاه��رات در محکومیت تجاوزات اش��غالگران 
صهیونیست علیه قدس و مسجداالقصی فراخواندند. 
در این بیانیه همچنین آمده که همه فلسطینیان باید 
آماده مقابله با راهپیمایی پرچم اشغالگران در قدس 
اشغالی باشند. »محمد حماده« سخنگوی حماس 
دیروز گفت که واسطه گران از مقاومت خواسته اند 
که دس��ت نگه دارد و واکنشی نشان ندهد. او گفته 
که صرف نظر از درخواست این واسطه ها، همه امور 
به اشغالگران مربوط می شود. وی افزود: »واسطه   ها 
باید از اشغالگران بخواهند که رفتار خود را در قدس و 
مسجداالقصی کنترل کنند و از اقداماتی که موجب 

تنش می شود، دست بردارند.« 
جدای از پیغام و پس��غام های طرف ه��ای ثالث به 
مقاومت فلس��طینی،»محمد حماده« سخنگوی 
جنبش مقاومت اسالمی حماس گفت که اگر رژیم 
صهیونیس��تی به تجاوزات خ��ود در بیت المقدس 
ادامه دهد، ضربات عمیقی را باید متحمل ش��ود. 
او به ش��بکه المیادین گفت که نبرد 12 روزه غزه، 
مقاومت توانست قواعد را به ضرر رژیم صهیونیستی 
بر هم ریخته و تأکید کند که مردم فلسطین همواره 
آماده پاسخ به تجاوزات این رژیم هستند. سخنگوی 
حماس از بررس��ی همه گزینه   ها از سوی مقاومت 
فلسطین خبر داد و گفت: ملت ما آماده رویارویی با 
اشغالگران است و مقاومت همه گزینه   ها را بررسی 
می کند. اگر دشمن به تجاوزات خود به قدس ادامه 
دهد، متحم��ل ضربات دردناک خواهد ش��د. نبرد 
شمشیر قدس میز را بر سر اشغالگران واژگون کرد و 
نشان داد که ملت ما آماده واکنش علیه هر تجاوزی 

اس��ت. گردان های ابوعلی مصطفی، شاخه نظامی 
جبهه مردمی ب��رای آزادی فلس��طین در توئیتی 
که ابوجمال سخنگوی آن منتشر کرد هشدار داد 
» برگزاری راهپیمای��ی تحریک  آمیز پرچم   ها بازی 
با آتش و تجاوزی خطرناک اس��ت ک��ه نمی توان 
در برابر آن س��کوت کرد. « جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین نیز خواستار بس��یج عمومی و حرکت به 
سمت مس��جداالقصی برای مقابله با هرگونه اقدام 
علیه مقدسات شد. همچنین اداره قدس در جنبش 
حماس به نوبه خود از مقاومت فلسطینی خواستار 
مقابله با این راهپیمایی و جلوگیری از نزدیک شدن 
آن به مسجداالقصی شده و عالوه بر این از مدافعان 
مسجداالقصی در قدس و فلسطینیان مناطق 48 
نیز خواست به صحن های مس��جداالقصی بروند و 
علیه اشغالگران قیام و به هر وسیله ممکن، در مقابل 
آنها مقاومت کنند. جبه��ه دموکراتیک تأکید کرد 
ملت فلسطین امروز شاخ شهرک نشینان را در قدس 
خواهد شکست و هر کس آتشی را شعله ور کند خود 

باید آن را خاموش کند. 
 نگرانی شهرک نشینان

شرایط در غزه و اطراف آن ناپایدار است . رادیو ارتش 
رژیم صهیونیستی از وقوع دو مورد آتش سوزی در 
شورای منطقه ای »ش��اعر هنیگیف« در نوار غزه 
خبر داد که احتمال می رود این دو آتش س��وزی 
به خاطر بالن های حامل مواد آتش زا باشد. سایت 
»والال« رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که نگرانی 
زیادی نس��بت به توسعه آتش س��وزی به مناطق 
نزدیک به ش��هرک   ها وجود دارد. وب سایت والال 
همچنین نوش��ت در حالی که صهیونیست های 
تندرو در بیت المقدس اقدام به برپایی راهپیمایی 
تحریک آمیز »پرچم « می کنند، شهرک نش��ینان 
اطراف منطقه غزه از اینکه این مراس��م به جنگ 
دیگری با گروه های مقاومت منجر ش��ود، هراس 
دارن��د و از اقدام صهیونیس��ت های بیت المقدس 
عصبانی هستند. تحت چنین شرایطی، ارتش رژیم 
صهیونیستی مجبور شده س��امانه های پدافندی 
»گنبد آهنین« بیشتری در نزدیک نوار غزه مستقر 
کند؛ تحولی که وحش��ت اس��رائیلی  ها از واکنش 
فلسطینیان را نشان می دهد. همچنین به نوشته 
روزنامه »هاآرتص«، مقام های امنیتی اس��رائیلی 
می گویند وضعیت در نوار غزه بس��یار حس��اس 
است و س��ران حماس هم آماده درگیری بزرگ با 
کوچک ترین جرقه ای هستند که راهپیمایی پرچم 
می تواند آغازکننده آن باشد. وزارت خارجه امریکا 
به کارکنان سفارت خود در فلس��طین اشغالی و 
خانواده های آنها هش��دار داد وارد بخش قدیمی 
شهر قدس اشغالی نشوند. کمیته ویژه سازمان ملل 
برای تحقیق درباره اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیلی 
هم نگرانی شدید خود را از وخامت مستمر شرایط 
حقوقی در فلسطین به دلیل اقدامات اشغالگران 
اس��رائیلی اعالم کرد: »وضعیت حقوق بش��ر در 

فلسطین اشغالی در وخامتی مستمر است.«

اروپایی      ها ب�ه ویژه آلم�ان، همچن�ان دنبال 
تعامل با مسکو هستند، ولی امریکا که دو روز 
قبل موفق ش�د گروه 7 را به بل�وک اقتصادی 
ضد چینی تبدیل کند، توانس�ت نات�و را هم 
مقابل روس�یه و البته بعد چین، بس�یج کند. 
 با روی کار آمدن دولت جو بایدن در کاخ سفید 
مناسبات واشنگتن با گروه      هایی همچون گروه 
۷ و س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( 
چرخش قاب��ل توجهی را در مقایس��ه با دوران 
پرتنش دونالد ترامپ تجربه می کند. بایدن پیش 
از نشست ناتو در بروکسل گفت: »فکر می کنم 
ما فرصتی مغتنم برای همکاری با ناتو و اتحادیه 
اروپا داریم. احس��اس خیلی خوبی در این باره 
دارم. به نفع امریکا است که روابط خوبی با ناتو 
و اتحادیه اروپا داشته باشد. دیدگاه من با دونالد 
ترامپ، در این باره بس��یار متفاوت است. « قرار 
است بایدن امروز )چهارشنبه( با همتای روس 
خود والدیمیر پوتین در ژنو دیدار کند اما بیانیه 
پایانی ناتو که روز دو      شنبه 14 ژوئن )24 خرداد( 
منتشر شد نشان داد، بایدن در بدو بازگشت به 
ناتو ، توانس��ته آن را به رغم تمایل اروپاییان، به 
تقابل امنیتی با روس      ها و بعد هم با چین بکشاند. 
در بیانیه پایانی ناتو آمده که روس��یه همچنان 
ارزش       ها و اصولی را که ناتو به آن پایبند است و 
نیز تعهدات بین المللی خود را نقض می کند. تا 
زمانی که روسیه ثابت نکرده که به حقوق ملل و 

تعهدات بین المللی خود پایبند است، نمی توان 
رابطه عادی با مسکو داشت. در بیانیه ناتو درباره 
چین هم آم��ده که پکن با رفتار خود چالش��ی 
سیس��تماتیک برای نظم بین المللی مبتنی بر 
قواعد محس��وب می ش��ود. به گفته ناتو، پکن 
زرادخانه اتمی خود را به سرعت تمام گسترش 
می دهد و » در حوزه نظامی با روس��یه، از جمله 
مش��ارکت در رزمایش های روسیه در محدوده 
یورو-آتالنتیک « هم��کاری دارد. با وجود لحن 

تند بیانیه ناتو علیه پکن، روسیه در مرکز توجه  
قرار گرفته است. به نوشته دویچه وله، در مقایسه 
با روسیه، که به طور مفصل در متن 4۰ صفحه ای 
بیانیه سران کش��ور      ها به آن پرداخته شده، در 

مورد چین تنها دو بند وجود دارد. 
  زاویه دیدگاه های اروپا

بایدن مصرانه برای تبدیل نشس��ت های اخیر به 
باش��گاه های ضد چینی و ضد روسی تالش کرد 
اما روشن اس��ت که اروپایی      ها کاماًل با او هم نظر 

نیستند. آنگال مرکل صدراعظم آلمان که همواره 
به دلیل خط لوله نورداستریم و ارتباط با روسیه 
هدف نقد امریکا قرار داشته، در رابطه با مصوبات 
ناتو در م��ورد چین نیز نش��ان داد که ب��ا امریکا 
هم عقیده نیس��ت: »ما باید به یک توازن برسیم 
زیرا چین در بسیاری مس��ائل یک رقیب است، 
اما چین همزمان در بسیاری مسائل یک شریک 
است. « امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز 
گفت: »نباید هدف       ها را اشتباهی بگیریم. «  مکرون 
خاطرنش��ان کرد ک��ه ناتو یک س��ازمان نظامی 
اس��ت. محتوای مناس��بات با چین تنها نظامی 
نیست.  پکن که پیش از این به بیانیه ضد چینی 
نشست سران گروه ۷، واکنش نش��ان داده بود، 
روز سه       شنبه موضع ناتو را نیز بی پاسخ نگذاشت. 
نمایندگان پکن در اتحادیه اروپا در یک بیانیه تند 
از ناتو خواست تا با نگرش منطقی به توسعه چین، 
از اشکال مختلف اغراق درباره تئوری تهدید چین 
دست بردارد و از منافع مش��روع و حقوق قانونی 
چین به بهانه دستکاری در سیاست های گروهی 
استفاده نکند..  پکن تأکید دارد، اتهامات ناتو ادامه 

ذهنیت جنگ سرد است. 
پیش تر سخنگوی س��فارت چین در انگلیس در 
واکنش به طرح 4۰ تریلیون دالری گروه ۷ برای 
مقابله با پکن گفت، خیلی وقت است زمان هایی 
که تصمیمات جهانی توس��ط گ��روه کوچکی از 

کشورهای جهان دیکته       می شد گذشته است. 

در پ�ی اع�ام پیش�نهاد چهاربن�دی عمان 
ب�ه منظ�ور میانجیگ�ری در جن�گ یم�ن، 
س�عودی   ها که در تاش برای به دست آوردن 
دس�ت برتر در مذاک�رات احتمالی هس�تند، 
نقاط مختلف یمن را آماج حم�ات خود قرار 
داده ان�د. در مقاب�ل، نیروه�ای یمن�ی نیز از 
حمله پهپ�ادی به ف�رودگاه ابه�ا خبردادند. 
به رغم اعالم آمادگی انصاراهلل برای بررسی پیشنهاد 

عمان در مورد میانجیگری در جنگ یمن، سعودی   ها 
حمالت خود در یمن را تشدید کرده اند. بنابر گزارش 
شبکه المسیره، ائتالف سعودی، استان های صعده، 
مأرب، الجوف، حجه و الحدیده از جمله نقاطی بودند 
که هدف تهاجم قرار گرفتند. شهرستان صرواح در 
استان مأرب یمن 18 بار، شهرستان مدغل دو بار، 
شهرستان الحزام در استان الجوف یک بار، منطقه 
البقع نزدیک نجران یک بار و شهرستان حرض در 

اس��تان حجه نیز یک بار بمباران شدند. نیرو های 
متجاوز به یمن و مزدوران آنان همچنین توافقنامه 
آتش بس را در استان الحدیده ۷۹ بار نقض کردند. 
در اطراف شهر مأرب نیز درگیری    ها میان نیروهای 
صنعا و مزدوران ائتالف سعودی از سرگرفته شده 
است. گزارش ش��بکه العالم حاکی از این است که 
در جریان این درگیری    ها شمار زیادی از مزدوران 
کشته یا زخمی شدند.  از سوی دیگر، یحیی سریع، 

س��خنگوی ارتش یمن با اعالم حمل��ه پهپادی به 
فرودگاه ابها، اعالم کرد که این حمله که واکنش��ی 
به تشدید حمالت ظالمانه علیه یمن بود، با پهپاد 
قاصف K2 انجام ش��ده و دقیقاً به هدف مورد نظر 
برخورد کرده اس��ت. وی گفت: »حمله به فرودگاه 
بین المللی ابها با دقت انجام ش��د؛ این هدف گیری 
در چارچوب پاسخ مش��روع به افزایش تجاوزات و 

محاصره مداوم یمن انجام شد.«

تغییر روابط دو سوی آتانتیک برای دوره پرتنش ترامپ

بایدن ناتو را هم ضد روسی- چینی کرد 

سعودی ها، پیشنهاد میانجیگری را با تشدید حمالت پاسخ دادند

سومین حمله به پایگاه امریکایی ویکتوریا
در کمتر از یک هفته

 بنابر اعام یک منبع امنیتی عراق، پایگاه نظامی محل اس�تقرار 
نظامیان امریکایی در داخل فرودگاه بین المللی بغداد موس�وم به 
» ویکتوریا « هدف حمله پهپادی قرار گرفته اس�ت. این س�ومین 
بار اس�ت که پای�گاه ویکتوریا طی ی�ک هفته اخیر م�ورد حمله 
قرار می گی�رد. دبی�رکل عصائ�ب اهل الحق ب�ار دیگر ب�ر اقدام 
علیه نظامیان امریکای�ی تا خروج کامل آنها از ع�راق تأکید کرد. 
در عراق حدود ۳ هزار سرباز نیروهای ائتالف بین المللی به سر می برند 
که 2 هزار و ۵۰۰ نفر از آنان امریکایی هستند. دیروز یک افسر پلیس 
بغداد با اعالم وقوع یک حمله پهپادی در پایگاه ویکتوریا گفت که هدف 
از این حمله، پایگاه نظامی بود که نظامیان امریکایی و دیگر نیروهای 
ائتالف بین المللی در داخل فرودگاه بین المللی بغداد در آن مس��تقر 
هستند. این حمله خسارت های مادی بر جای گذاشت اما تلفات جانی 
نداشت. پیش از این هم این پایگاه مورد حمله سه پهپاد قرار گرفته بود 
اما خسارت یا تلفاتی نداش��ت.  گروه های مقاومت عراق همواره تأکید 
کرده اند که طبق قانون مصوب پارلمان این کشور، نیروهای امریکایی 
باید عراق را ترک کنند. در غیر این صورت احتمال حمالت نظامی علیه 
آنان در مناطق مختلف عراق وجود خواهد داشت. یک    شنبه شب چند 
کاروان حمایت لجستیک متعلق به نیروهای امریکایی در استان های 
حله، ناصریه، سماوه و دیوانیه عراق مورد هدف قرار گرفتند.  شیخ قیس 
خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق روز دو    شنبه بار دیگر یادآور شد 
که گروه های مقاومت تا زمانی  که نیروهای امریکایی از این کشور خارج 

نشوند، به استفاده از گزینه نظامی علیه آنها ادامه خواهند داد. 

آزاده سادات عطار
  گزارش  2


