
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره6235 يکش��نبه30خرداد1400| 9ذیالقع��ده1442|

  گزارش  2

  پرونده

پایان چتر حفاظتی امریکا
 بر سر متحدان؟

روزنامه وال استریت ژورنال روز      ش��نبه 19 ژوئن از خروج سامانه های 
پاتریوت و تاد امری��کا از خاورمیانه خبر داد. س��امانه های پاتریوت در 
کش��ور    هایی نظیر  کویت، عراق و اردن مستقر هس��تند و یک سامانه 
تاد نیز در عربستان مستقر است و بنابر این خبر، امریکا قصد دارد این 
س��امانه     ها را به همراه صد    ها نظامی از خاورمیانه خارج کند که در این 
سامانه     ها یا واحدهای پشتیبان آن فعال هستند.  وزیر دفاع امریکا لوید 
آس��تین حدود دو هفته قبل تصمیم به خروج این واحد    ها را به اطالع 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان رسانده بود و به او گفته بود که قرار 
است بیشتر این تجهیزات از عربستان خارج شوند. هرچند که امریکا این 
برنامه را در راستای سیاست عمده اش برای کاهش نیروهای نظامی اش 
در خاورمیانه می داند اما شکی نیست که پیامد قابل توجهی در منطقه 

و خارج از آن دارد. 
مهم  ترین پیامد منطقه ای این تصمیم امریکا مربوط به اتکای متحدان 
منطقه ای آن به چتر حمایتی می شود که این سامانه     ها تاکنون ایجاد 
کرده بودند. عربستان بیش از هر کشور دیگری زیر این چتر قرار گرفته 
تا با حمایت آن بتواند در برابر حمالت پهپادی و موشکی نیروهای یمنی 
مقاومت کند. در واقع، سامانه های پاتریوت و تاد امریکایی نقش مهمی 
در این خصوص داشته اند، به خصوص اینکه نیروهای یمنی بر حمله به 
تأسیسات نفتی و حیاتی عربستان تمرکز داشته اند. مقام های امریکایی 
بار    ها بر ادامه حمایت از عربس��تان در برابر این حمالت تأکید کرده اند 
اما حاال معلوم می شود که بین حرف و عمل آنها تناقض آشکاری وجود 
دارد و برخالف ادعای حمایت از عربس��تان، ابزار اصلی این حمایت را 
از عربس��تان خارج می کنند و به این وس��یله، آن را در مقابل حمالت 
نیروهای یمنی آس��یب پذیر کرده اند. نکته جالب توجه اینجا است که 
حتی امریکایی     ها هم به آسیب پذیری عربستان آگاه هستند چنان که 
ژنرال کنث مکنزی، فرمانده نیروهای امریکا در آسیای غربی )سنتکام(، 
پیش از این گفته بود که عربس��تان در قبال رویکرد امریکا نس��بت به 
منطقه و کاهش نیروهایش در آن بسیار نگران است.  به عبارت دیگر، 
امریکا برخالف انتظار و اصرار س��عودی     ها نیروهایش را در خاورمیانه 
کاهش می دهد و سامانه های دفاع هوایی خود را از آن خارج می کند و 
این باعث می شود سعودی     ها در مقابل سیاست متلون امریکایی     ها رو 

به دیگر کشور    ها بیاورند. 
آنها تاکنون سعی داشته اند سامانه روسی اس 400 را به کار بگیرند و 
در سال 2017 نیز با روسیه وارد مذاکره شدند و حتی گفته شد که به 
توافق رسیدند اما در نهایت، فشار امریکا مانع سعودی     ها برای خرید 
این سامانه شد. سامانه های فرانسوی نیز در فهرست خرید سعودی     ها 
بوده، چنان که آنها پیش از این سامانه  جی ام 200 فرانسوی را برای 
رهگیری پهپاد    ها خریداری کرده بود. تسلیحات چینی نیز می تواند 
در فهرست خرید سعودی     ها قرار بگیرد. چین پیش از این تأمین کننده 
اصلی سامانه موشک بالستیک عربستان بوده و در سال های اخیر نیز 
قرارداد    هایی با عربستان و امارات متحده عربی برای فروش پهپادهای 
خود بسته است. در این میان، نباید از کشور    هایی نظیر بریتانیا و آلمان 
غافل شد که از فروش��ندگان جدی تسلیحات به س��عودی     ها بودند 
و انتقاد نهادهای حقوق بش��ری از آنها نیز تأثیری در معامالت شان 
نداشته است. به این ترتیب، خروج س��امانه های دفاع هوایی امریکا 
از خاورمیانه بازاری برای روسیه و چین به همراه کشورهای اروپایی 
ایجاد می کند و نکته جالب توجه اینجا اس��ت که این نتیجه با هدف 
امریکا برای کاهش حضور نظامی اش در خاورمیانه در تناقض است. 
پنتاگون اعالم کرده که کاهش حضور نظام��ی اش در خاورمیانه در 
جهت تمرکز بر چالش های چین و روسیه است اما روشن است که با 
این کار پای صنایع نظامی این دو کشور را در خاورمیانه باز می کند. 
این نتیجه به نوبه خود باعث تضعیف بیشتر نفوذ امریکا در خاورمیانه 
می شود و متحدان سنتی آن مجبور می شوند در میزان اتکای خود به 

امریکا تجدیدنظر اساسی داشته باشند. 
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 ناکامی اس�رائیل در ف�روش واکس�ن های فاس�د کرونا به 
فلسطینیان

پس از آنکه مشخص شد واکسن هایی که رژیم صهیونیستی قصد دارد 
به فلسطینیان بدهد، در حال انقضا و فاسد بوده، تشیکالت خودگردان 
فلسطین قرارداد دریافت این واکسن     ها را لغو کرد.  ساعاتی بعد از آنکه 
رسانه های صهیونیستی روز جمعه گزارش دادند که کابینه جدید این 
رژیم قصد دارد1 تا 1/4 میلیون دوز واکسن های فایزر »کووید19« خود 
را که نزدیک به فاسد شدن هستند، به تشکیالت خودگردان فلسطین 

بدهد، تشکیالت اعالم کرد از این معامله منصرف شده است.
-----------------------------------------------------
  اخب�ار ض�د و نقی�ض از بازداش�ت رئیس س�ازمان امنیت 

عربستان
برخی در فضای مجازی و برخی معارضان دولت سعودی نوشته اند که 
»عبدالعزیز الهویرینی« رئیس سازمان امنیت کشور عربستان سعودی 
و مدیرکل اداره آگاهی بازداش��ت شده است.  حس��اب توئیتری »امل 
الناس « برای اولین بار خبر بازداش��ت »الهویرینی« را منتشر کرده و 
نوشته است که دلیل بازداشت وی، مشکوک شدن »محمد بن سلمان « 
ولیعهد س��عودی به او بوده اس��ت. پس از این توئیت، حساب کاربری 
»تجمع المعارضه الحره« نیز به عنوان یک حس��اب کاربری معروف در 
میان معارضان عربس��تانی، ضمن تأیید خبر بازداشت رئیس سازمان 
امنیت کشور عربستان، به طور مفصل به پیش��ینه و چرایی بازداشت 

وی پرداخت. 
-----------------------------------------------------

  اعالم آمادگی ونزوئال برای عادی سازی روابط با امریکا
نیکالس مادورو، رئیس جمه��ور ونزوئال ضمن بیان ط��رح دولت این 
کشور برای برگزاری انتخابات بزرگ با حضور همه احزاب اپوزیسیون 
این کشور و نظارت ناظران کش��ورهای خارجی، بر آمادگی کاراکاس 
برای عادی سازی روابط با واشنگتن تأکید کرد. مادورو در مصاحبه روز 
جمعه با وبگاه امریکایی »بلومبرگ« با بیان اینکه دولت ونزوئال در حال 
تالش برای مذاکره با دولت جو بایدن به منظور کاس��تن از تنش های 
دیپلماتیک و اقتصادی بین دو کشور است، ابراز امیدواری کرد که امریکا 
سیاست تحریم های خود علیه ونزوئال را کنار بگذارد تا سرمایه گذاران 

خارجی بتوانند در ونزوئال سرمایه گذاری کنند. 

پاتریوت های امریکایی
 از 4 کشور خارج می شوند 

در پی کاهش تعهدات امریکا در خاورمیانه و در آستانه توافق با 
ایران بر سر برجام، پنتاگون اعالم کرده که درصدد کاهش تعداد 
نیرو    ها و واحدهای پدافند هوایی مس�تقر در خاورمیانه اس�ت. 
روزنامه وال استریت ژورنال روز      ش��نبه در گزارشی نوشت که دولت 
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا به دلیل تمرکز روی روس��یه و چین 
درصدد کاهش شمار سیس��تم های ضد موشکی امریکا در خاورمیانه 
است. پنتاگون گزارش روزنامه وال استریت ژورنال درباره خارج کردن 
هشت سامانه دفاع موشکی پاتریوت از خاورمیانه را تأیید کرده است. 
این روزنامه نوشت: » سامانه های دفاع موشکی پاتریوت از عراق، کویت، 
اردن و عربستان خارج می شوند. سامانه ضدموشکی تاد هم قرار است 
از عربستان به مکان دیگری منتقل شود. « خروج نیروهای امریکایی 
ش��امل صد    ها نظامی فعال در زمینه راه اندازی س��امانه های موشکی 
می شود و روند خروج نیرو    ها و سامانه های موشکی از ابتدای ماه جاری 
میالدی آغاز شده است. این روزنامه امریکایی ادعا می کند  که پنتاگون 
شاهد آن اس��ت که روند تنش     ها میان امریکا و ایران با آغاز مذاکرات 
هسته ای کاهش یافته و سامانه     هایی که امریکا به دنبال خروج آنها از 
عربستان سعودی اس��ت از دو س��ال پیش در این کشور مستقر شده 
است. هر سامانه پاتریوت برای فعالیت و پشتیبانی به صد    ها نیرو اعم 
از نظامی و غیر ظامی نیاز دارد. جسیکا مک نالتی، سخنگوی پنتاگون 
گفته اس��ت برخی واحد    ها به کش��ورهای دیگر منتقل و برخی برای 
تعمیرات به امریکا برگردانده می شوند. او اشاره ای به مقصد احتمالی 
نکرد. سخنگوی پنتاگون تأکید کرده »این تصمیم  با هماهنگی نزدیک 
کشورهای میزبان  گرفته شده است.« وال استریت ژورنال می نویسد، 
اقدام تازه ب��رای کاه��ش نیروهای امریکای��ی از خاورمیان��ه پس از 
گفت وگوی لوید آستین، وزیر دفاع امریکا با محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان در دوم ژوئن آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش کرد 
که این اقدام دول��ت امریکا در زمانی صورت می گیرد که این کش��ور 
درصدد کاهش تنش     ها با ایران پس از دوره ای از تنش های شدید در 
منطقه است. به گزارش بی بی سی، در دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ و با شدت گرفتن تنش ها، امریکا ناو جنگی و سیستم دفاع هوایی 
موشکی پاتریوت به منطقه اعزام کرد. امریکا همچنین بمب افکن مدل 
بی۵2 را به پایگاه نظامی این کش��ور در قطر فرستاد. امریکا گفته بود 
این اقدامات در پاسخ به تهدیدهای احتمالی از سوی ایران علیه منافع 
امریکا صورت گرفته است. اقدام امریکا به خارج کردن بخش زیادی از 
سامانه های پاتریوت از کشورهای منطقه، درحالی انجام می شود که 
دولت بایدن از همان ابتدا چین را ب��ه عنوان تهدید اصلی برای منافع 
امریکا در جهان معرفی کرده و تالش دارد بر مقابله با این رقیب نوظهور 
متمرکز شود. واشنگتن و متحدانش در نشست اخیر گروه 7 نیز چین 
و روسیه را به عنوان تهدید اصلی اعالم کردند و طرح    هایی برای مقابله 
با این دو کش��ور تصویب کردند؛ اقدامی که به شدت از سوی مسکو و 

پکن محکوم شد.

امریکا به  اعتراضات نژادی
برچسب شورش می زند

با تداوم اعتراضات ن�ژادی برخی از ایاالت امری�کا قوانینی تصویب 
کرده ان�د ک�ه ع�الوه ب�ر تش�دید مج�ازات ش�رکت کنندگان در 
اعتراضات، دس�ت مأموران را برای س�رکوب بیش�تر باز می گذارد. 
به نوش��ته پایگاه خبری »هیل«، »کیم رینولدز « فرماندار ایالت آیووا روز 
جمعه الیحه مصوب کنگره ایالتی در خصوص تشدید مجازات برای جرائم 
مربوط به اعتراضات شهروندان و افزایش حمایت قانونی از مأموران پلیس را 

امضا و تبدیل به قانون کرد. 
این فرماندار جمهوریخواه با تکرار اظهارات »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
سابق امریکا علیه اعتراضات معروف به »جان سیاهپوستان اهمیت دارد«، 
تأکید کرد کسانی که دست به شورش بزنند با تمام ظرفیت قانون مجازات 
می شوند.  اتحادیه آزادی های مدنی امریکا در واکنش به تصویب این قانون 
اعالم کرد: »این قانون، به وضوح تالشی برای تعطیل کردن انتقادات عمومی 
از آزار و اذیت های مأموران دولتی و مجری قانون، به ویژه علیه جنبش » جان 

سیاهپوست اهمیت دارد « محسوب می شود.«
در ای��ن بیانیه با اش��اره به تأثی��ر منف��ی و تبعیض  آمیز ای��ن قانون علیه 
سیاهپوستان آمده است: »به همین دلیل این قانون به دنبال خاموش کردن 
اعتراضات قانونی اس��ت و چیزی کمتر از حمله به آزادی بیان در ایالت ما 
نیست.« به نوشته روزنامه »نیویورک تایمز « آیووا و اوکالهما لوایحی برای 
تشدید سرکوب اعتراضات تصویب کرده اند که به بهانه ممنوعیت بند آوردن 
خیابان     ها توسط معترضان، به راننده     ها اجازه می دهد آنها را زیر بگیرند و در 
ایالت ایندیانا نیز الیحه ای تصویب شده که طبق آن افرادی که در تجمعات 
غیرقانونی شرکت کنند، از استخدام در مشاغل دولتی محروم می شوند و 

حق نامزدی در انتخابات را ندارند. 
در ایالت مینه سوتا، محل کشته شدن »جورج فلوید « شهروند سیاهپوست 
امریکایی به دست مأموران پلیس که اعتراضات ضدنژادپرستی یک سال 
اخیر امریکا را وارد فاز جدیدی کرد، قانونی تصویب شده که طبق آن، کسانی 
که به خاطر شرکت در اعتراضات محکوم می شوند، از دریافت بیمه بیکاری، 

وام دانشجویی و کمک هزینه تأمین مسکن محروم می شوند. 
نیویورک تایمز در ادامه نوشت: »ران دی سانتیس« فرماندار جمهوریخواه 
ایالت فلوریدا نیز قانونی را امضا کرده است که قوانین فعلی علیه اعتراضات را 
تقویت می کند و به گفته او »قوی     ترین قانون حامی مأموران و ضد شورش 
در کل کشور« است.  افزایش فشار    ها برای جلوگیری از برگزاری اعتراضات 
در حالی صورت می گیرد که گروه »ترسیم خشونت پلیس« گزارش کرده 
است ظرف یک س��ال پس از قتل جورج فلوید )2۵ می 2020(، مأموران 

پلیس امریکا 10۶۸ نفر را به قتل رسانده اند. 
 حمله ترامپ به تدریس نظریه های انتقادی در مدارس

نظریه پردازان نگاه های انتقادی به مس��ئله نژاد بر این باورند که مناسبات 
موجود قدرت در امریکا به طور سامانمند به ایجاد نابرابری های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی بین سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان منتهی می شود 
و ادبیات سفیدبرترپنداران به رهبری کسانی چون دونالد ترامپ بر تعمیق 
ش��کاف نژادی در این کشور انجامیده اس��ت. در چنین شرایطی »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور سابق امریکا در یادداشتی که روز جمعه در پایگاه 
Real Clear Politics منتشر شده نوشت: »نخستین وعده جو بایدن به 
عنوان نامزد انتخاباتی این بود که امریکا را متحد کند. با وجود این، اولویت 
نخست او در نخستین ماه های حضور در کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور 

ایجاد تفرقه در کشورمان بر اساس نژاد و جنسیت بوده است.«
او در ادامه نوشته است: »برای این مصداقی روشن تر از تالش های جدید 
دولت بایدن ب��رای تلقین س��می     ترین و ضدامریکایی     ترین تئوری     ها به 
کودکان دبس��تانی نمی توان یافت. « بنا به ادعای ترامپ: »چندین دهه 
است که چپ های امریکاستیز دیدگاهی درباره امریکا را ترویج می کنند 
که تاریخ، فرهنگ، رسومات و اسناد اولیه ما را به منفی     ترین شکل ممکن 
به تصویر می کشند. با وجود این، طی س��ال های اخیر، این تالش کاماًل 
غیرطبیعی از مرحله ای که به کودکان گفته شود تاریخ  شان شرارت آمیز 
است به مرحله ای رس��یده که به آنها یاد داده می ش��ود که امریکایی     ها 

شیطان هستند.«
ترامپ نوشته است: »در کالس های درس در سراسر این کشور، دانش آموزان 
در معرض برنامه     هایی موسوم به » نظریه های انتقادی به نژادها « قرار داده 
می شوند که هدف آن شست وشوی مغزی دانش آموزان با دگم های ذهنی 
احمقانه چپ گرا    ها است. واقعیت کلیدی درباره این دکترین تحریف شده 
این اس��ت که این برنامه     ها کاماًل با آنچه امریکایی  های نرمال از هر نژادی 

می خواهند بچه های شان بیاموزند متناقض و متضادند.«
دونالد ترامپ در ادامه این یادداش��ت خواس��تار آموزش آنچه به ادعای او 
عظمت امریکا است به کودکان در مدارس شده است. او می نویسد: »به جای 
کمک کردن به کودکان برای کشف اینکه امریکا عظیم ترین، منعطف     ترین 
و سخاوتمند    ترین ملت تاریخ است این برنامه به کودکان آموزش می دهد 
که امریکا به صورت سیستماتیک شیطانی است و قلب مردمان ما آکنده از 
نفرت و شرارت است. به جای آموزش دادن رؤیای زیبای مارتین لوترکینگ 
مبنی بر اینک��ه کودکان مان باید به خاطر محتوای شخصیت ش��ان مورد 
قضاوت قرار گیرند نه رنگ پوست شان، تئوری شرورانه چپ گرا    ها به تبلیغ 
این ایده می پردازد که قضاوت درباره افراد بر اساس رنگ پوست آنها در واقع 

ایده خوبی است.«

ریل گذاری برجامی سیاست خارجی برای دولت سیزدهم
امریکا و اروپا اصرار به احیای برجام پیش از روی کار آمدن دولت جدید در ایران دارند

سيدرحيمنعمتی

مدی�ر کل آژانس    گزارش  یک
بین المللی انرژی 
اتمی قبالً گفته بود که مذاکرات برجام در دولت 
کنونی ایران نتیجه نخواه�د داد اما وزیر امور 
خارجه دیروز پیش بینی کرد که پیش از آغاز 
دولت جدید، مذاکرات به نتیجه برسد. از امریکا 
و اتحادیه اروپا نیز صدا     هایی به گوش می رسد 
ک�ه به رغ�م چالش ه�ای موج�ود در رون�د 
گفت وگوه�ا، خواهان نتیجه ده�ی مذاکرات 
هسته ای قبل از تحلیف رئیس جمهور هستند. 
به این ترتیب، ظاهراً بخش مهمی از سیاست 
خارجی س�ید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
جدی�د، پی�ش از ورود او به پاس�تور در حال 

ریل گذاری شدن است. 
ششمین دور مذاکرات وین در حالی در جریان است 
که رافائل گروسی در گفت وگوی چهار     شنبه گذشته 
با روزنامه ایتالیایی »الرپوبلی��کا« ، احیای توافق 
هسته ای با ایران را موکول به تشکیل دولت جدید 
در این کش��ور کرده و گفته بود: »طی بحث      هایی 
که هفته      ها در جریان بوده، به مس��ائل فنی بسیار 
پیچیده و حساس��ی پرداخته ش��د اما آنچه مورد 

نیاز اس��ت، اراده سیاس��ی همه طرف هاست.«  با 
عبور از انتخابات 2۸ خ��رداد، تمایل همه طرف     ها 
برای به پایان رساندن مذاکرات که در واقع نوعی 
تعیین مس��یر برای آینده دولت جدید محسوب 
می ش��ود، قوت گرفته اس��ت. خبرن��گار روزنامه 
امریکایی وال اس��تریت ژورنال روز       ش��نبه با بیان 
اینکه گفت وگو     ها س��خت بوده و به آهس��تگی به 
پیش می رود، در عین حال گفت که شکاف     ها در 
حال کاهش یافتن هس��تند و از در اختیار داشتن 
اطالعاتی خبر داد که نشان می دهد، نشست بعدی 
کمیسیون مشترک برجام اوایل ماه جوالی )اواسط 
تیرماه( برگزار خواهد ش��د. وی اب��راز امیدواری 
کرد که روز 1۵ ج��والی )24 تیرماه، شش��مین 
سالگرد برجام( پایان این گفت وگو     ها باشد. میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
وین نی��ز در توئیتر از تمایل خود ب��رای به نتیجه 
رسیدن مذاکرات وین در همین تاریخ که مصادف با 
ششمین سالگرد تواق هسته ای است، سخن گفته 
اس��ت. با این حال اولیانوف هم معتقد است که با 
توجه به اوضاع حاکم نمی توان تعیین چنین زمانی 

را بیش از حد جدی گرفت. 

  2 مسئله همچنان باقی مانده
مصاحبه دیروز محمدجواد ظریف در حاشیه »مجمع 
دیپلماسی آنتالیا« نیز همچون همه گفت وگوهای 
رسانه ای وی حول محول آینده مذاکرات هسته ای و 
رایزنی      ها در وین بود. ظریف درباره تازه      ترین تحوالت 
وین گفت که آخرین متن ویرایش ش��ده توافق را 
دیده و مواردی که درباره آنه��ا اختالف وجود دارد  
رو به کاستن است و از این رو گفت: »احتمال زیادی 
وجود دارد تا قبل از پای��ان دوران تصدی ما توافق 
حاصل شود. ما اواسط آگوست )اواسط مرداد( کنار 
می رویم و فکر می کنم به احتمال زیاد خیلی قبل 
از این تاریخ بتوانیم به توافق برسیم. « با وجود نگاه 
مثبت به چشم انداز مذاکرات تا نیمه مرداد رئیس 
دستگاه دیپلماس��ی همچنان از وجود »مسئله ای 
باقیمانده « در مذاکرات برجامی سخن می گوید که 
به نظر می رسد مهم  ترین مسئله باشد:»مسئله ای 
که باقی مانده، این است که چطور ما اجرای تعهدات 
ایاالت متحده را راستی آزمایی کنیم.« او گفته که  
شیوه اجرای تعهدات  ایران  را آژانس بین المللی انرژی 
اتمی راستی آزمایی می کند  اما نحوه راستی آزمایی 
اجرای تعهدات امریکا همچنان نامش��خص است. 

ظریف با اشاره به پایبند نبودن امریکا به تعهداتش 
گفته است:» امریکا به تعهداتش پایبند نبود بنابراین 
طرفی که باید به ما اطمین��ان دهد، ایاالت متحده 
است و این یک مانع در مس��یر مذاکرات است و در 

حال حاضر روی این موضوع کار می شود.«
  عجله بروکسل و واشنگتن

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
روز جمعه در پیامی توئیتری ضمن اشاره به دیدار 
خود با ظریف، عجله اروپا برای هر چه زودتر به نتیجه 
رساندن مذاکرات را نش��ان داد و نوشت: »با ظریف 
دیدار کردم تا درباره برنامه جامع اقدام مش��ترک 
بحث کنیم. از پیشرفت حاصل شده طی هفته های 
گذشته استقبال شد اما تصمیم سخت باقی مانده 
و استفاده از فرصت سیاسی مهم است و همه باید 
منعطف باشند. « او نیز به انتخابات اشاره کرده و گفته 
است:»با توجه به انتخابات امروز ریاست جمهوری ، 
من خواستار ادامه تعهد ایران شدم. « پایگاه خبری 
اکسیوس از قول یک منبع آگاه نوشت که واشنگتن 
هم برای به سرانجام رساندن هر چه سریع تر توافق 
هسته ای مصر اس��ت و به همین دلیل، جو بایدن 
رئیس جمهور امریکا قصد دارد تا شش هفته دیگر 
که رئیس جمهور جدید در ایران به روی کار خواهد 

آمد، توافق هسته ای را احیا کند. 
  بنت به امریکا روی می آورد

در سرزمین های اشغالی هم کابینه جدید به مذاکرات 
برجامی چشم دوخته است و اگرچه بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی به مقام های 
امنیتی این رژیم دستور داده بود درباره جزئیات توافق 
با مقام های امریکایی گفت وگو نکنند، اما نفتالی بنت، 
نخست وزیر جدید در اقدامی که تخطی از این خط 
مشی تلقی می شود، امیدوار است از فرصت موجود در 
هفته های باقیمانده تا تحلیف رئیس جمهور جدید در 
ایران برای گفت وگو با واشنگتن به منظور اثرگذاری 
بر بازگشت امریکا به توافق هسته ای استفاده کند. 
نخس��ت وزیر تازه کار صهیونیس��ت      ها این اقدام را 
در س��ایه هش��دار مجدد صورت می دهد. روزنامه 
صهیونیستی هاآرتص روز جمعه نوشت که سه مقام 
ارشد سابق نظامی این رژیم به بنت هشدار داده اند 
که توافق برای احیای برجام می تواند از توافق سال 

201۵ بدتر باشد.  
تایمز اسرائیل نیز به نامه ای در میان اعضای کابینه 
صهیونیستی اشاره کرد که آنها بر پایه بر خی اطالعات 
مدعی شده اند، واشنگتن آماده پذیرش توافقی است 
که بنابر آن، بیشتر تحریم های دولت دونالد ترامپ 
از سال 201۸ رفع می شود و در مقابل ایران برخی 
از اقداماتی را که از س��ال 2019 برای ارتقای برنامه 

هسته ای خود انجام داده، به عقب برمی گرداند. 

روز      شنبه هنوز نتیجه رس�می انتخابات ریاست 
جمه�وری در ای�ران روش�ن نش�ده، جری�ان 
مقاومت و متحدان ایران، پیروزی س�ید ابراهیم 
رئیسی در ریاس�ت جمهوری را تبریک گفتند. 
والدیمی��ر پوتی��ن، رئیس جمه��ور روس��یه اولین 
رئیس جمهوری بود که ظهر دیروز در پیامی پیروزی 
ابراهی��م رئیس��ی در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ایران را تبریک گفت. در پیام والدیمیر پوتین آمده 
اس��ت:»جناب آقای س��ید ابراهیم رئیسی گرامی، 
رئیس جمهور منتخب جمهوری اسالمی ایران مراتب 
تبریکات صمیمی را به مناسبت انتخاب جنابعالی به 
عنوان رئیس جمهور جمهوری اسالمی ایران پذیرا 
باشید. روابط میان کش��ورهای مان به طور سنتی از 
خصلت دوستانه و حسن همجواری برخوردار است. 
امیدوارم که فعالیت جنابعالی در این س��مت عالی 
به توس��عه روزافزون همکاری دو جانبه س��ازنده در 
زمینه های مختلف و همچنین تعامل مشارکتی در 
امور بین الملل مس��اعدت خواهد نمود. این موضوع 
کامالً پاسخگوی منافع ملت های روسیه و ایران است 
و در مس��یر تحکیم امنیت و ثبات منطقه ای پیش 
می رود. « ساعاتی بعد، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
هم در پیامی پیروزی سید ابراهیم رئیسی را تبریک 
گفت. همچنین برهم صالح، رئیس جمهور عراق، در 
پیام خود خطاب به رئیس��ی گفته است:»:پیروزی 
شما در جریان سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست 
جمهوری اس��المی ایران را تبریک و تهنیت عرض 
می کنیم.« مصطفی الکاظمی ، نخست وزیر عراق نیز 
در پیامی جداگانه پیروزی رئیسی را به وی تبریک 
گفت. عمران خان، نخس��ت وزیر پاکس��تان نیز در 
حساب توئیتری خود نوشت: »پیروزی برادرم آیت اهلل 
رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 

ایران را تبرک می گویم.«

در میان جریان های مقاومت منطقه، پیام تبریک 
سیدحس��ن نصراهلل، دبی��رکل ح��زب اهلل لبنان 
قابل توجه است. او در توئیتی ضمن انتشار تصویری 
از دیدار پیشین خود با رئیس جمهور جدید ایران ، 
نوشته است: »َساَلٌم َعلَی إِبَْراِهیَم.« جنبش مقاومت 
اسالمی حماس نیز که اسماعیل هنیه ریاست دفتر 
سیاسی آن را بر عهده دارد با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد: »ما در جنبش مقاومت اس��المی حماس در 
فلسطین برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست 
جمهوری که ط��ی آن ملت ایران س��ید ابراهیم 
رئیس��ی را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب 
کردند، خالصانه خدمت حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب و ملت ایران تبریک و تهنیت 

عرض می کنیم. «
 جنبش جهاد اس��المی فلس��طین نیز در پیامی 
پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست 

جمهوری ایران را تبریک گف��ت. »اکرم الکعبی « 
دبیرکل مقاومت اس��المی نَُجب��اء ضمن تبریک 
این پی��روزی به رهبر و مردم جمهوری اس��المی 
ایران اظهار داشت: »مردم ایران بار دیگر پایبندی 
خود به حکومت و رهب��ری معظم انقالب را اثبات 
و با مش��ارکت پرش��ور در داخل و خارج از کشور، 
چالش     ها را به حماسه ای انتخاباتی تبدیل کردند.« 
 س��ید عمار حکیم، رهبر جریان الحکمه عراق نیر 
گفته که دولت و ملت ایران این تجربه دموکراتیک 
موف��ق و برگ��زاری س��یزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری را تبریک می گوییم. رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکی��ه ضمن تبریک به 
رئیس جمهورجدید گفته است: » سفر به ایران برای 
شرکت در دوره آینده شورای همکاری سطح باال در 

دوره پساکرونا مایه خرسندی است.« 
در مقابل پیام تبریک متحدان ایران، نشانه های نگرانی 

در میان صهیونیست    ها نمایان است.
 روزنامه عبری زبان »معاریو « در گزارشی نوشته که 
رئیسی از ادامه مذاکرات هسته ای حمایت می کند 
اما پیروزی وی کار دولت بایدن را در ادامه گفت وگو 
با دولت ایران دش��وار خواهد کرد! روزنامه یدیعوت 
آحارانوت هم در گزارشی در این رابطه نوشت ابراهیم 
رئیسی موفق شد بعد از شکست سه رقیب دیگر خود 
در همان دور اول پیروز انتخابات ریاس��ت جمهوری 

در ایران شود. 
 سفیر انگلیس احضار شد

»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران احضار »راب مک ایر« سفیر 
انگلس��تان در تهران به این وزارتخانه و اعتراض به 
بروز مش��کالتی برای رأی دهندگان ایران در کشور 
متبوعش خبر داد. س��خنگوی وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: به دنبال اخ��الل در برگزاری انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاس��ت جمهوری اسالمی ایران 
در برخی شهرهای این کش��ور از جمله لندن که با 
توهین به رأی دهندگان و عوامل اجرایی و ضرب و 
شتم یکی از رأی دهندگان از سوی عناصر تروریست 
ضد انقالب و مخالف دموکراس��ی همراه بود، »راب 
مک ایر« سفیر بریتانیا روز شنبه از سوی دستیار وزیر 
و مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و 
مراتب اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران به این 
تحرکات آشوبگرانه و تروریس��تی به وی اعالم شد. 
خطیب زاده افزود: به س��فیر انگلستان گفته شد که 
دولت و پلیس این کشور در عمل به وظایف خود مبنی 
بر تأمین امنیت حوزه های رأی گیری و رأی دهندگان 
ناموفق عمل کرده اند. مدیرکل غرب اروپای وزارت 
امور خارجه همچنین یادآور شد دموکراسی در پای 
صندوق های رأی محقق می ش��ود و نه در تحرکات 

عده ای قلیل آشوبگر در خیابان ها. 

دبیرکل س�ازمان مل�ل همچنان ب�ا درج نام 
ارتش رژیم صهیونیس�تی در لیست ناقضان 
حقوق کودکان در مناط�ق درگیری مخالفت 
کرد تا بع�د دیگ�ری از بی کفایت�ی نهادهای 
به اصط�الح بین الملل�ی س�اخته و پرداخته 
غرب در حل چالش های جهانی روش�ن شود.

به گزارش ش��بکه خب��ری الجزی��ره، آنتونیو 
گوترش، در گزارشی درباره دولت     ها و گروه های 
مسلحی که حقوق کودکان را در مناطق درگیر 
نقض می کنند، از مقامات رژیم صهیونیس��تی 

خواس��ت به بازنگری و تقوی��ت اقدامات برای 
ممانعت از اس��تفاده زیاد از زور و تضمین عدم 
اس��تفاده از زور جز به هنگام ضرورت و کاهش 
پیامدهای عملیات نیروهای ارتش بر کودکان 
و تضمین مجازات در تمام مواردی که کودکان 
کشته می ش��وند، بپردازند. گوترش همچنین 
تصمیم گرفت نام ارتش رژیم صهیونیس��تی را 
در لیست سیاه دولت     ها و گروه     هایی که به نقض 
حقوق کودکان در مناطق درگیر می پردازند قرار 
ندهد اما این ارتش را مسئول بیشتر نقض های 

س��نگین علیه کودکان طی س��ال 2020 در 
کرانه باخت��ری از جمله قدس ش��رقی و غزه و 
اراضی اشغالی دانس��ت و در عین حال از رژیم 
صهیونیس��تی خواس��ت به تحقیق��ات درباره 
مواردی بپردازد که در آن از سالح استفاده کرده 
است.  گوترش همچنین در اقدامی جانبدارانه 
در گزارش خود ارتش سوریه و انصاراهلل یمن را 
در کنار ارتش میانمار در » لیست سیاه « حقوق 
کودکان قرار داد درحالی که از درج نام عربستان 

در این فهرست خودداری کرد. 

 ادامه کارشکنی نتانیاهو در مسیر بنت
ش��بکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی 
اعالم ک��رد ک��ه نتانیاهو از ت��رک اقامتگاه رس��می 
نخس��ت وزیری واقع در خیابان بالفور در شهر قدس 
اشغالی خودداری کرده و اجازه نمی دهد نفتالی بنت، 
نخست وزیر جدید به اقامتگاه منتقل شود.  این شبکه 
عبری زبان گزارش داد: در حال��ی که نتانیاهو اعالم 
کرده برای تخلیه اقامتگاه نخست وزیری به چند هفته 
زمان نیاز دارد، بنت در نامه ای رسمی از او خواست هر 
چه سریع تر ظرف دو هفته آتی اقامتگاه را ترک کند. 

سالمبیدرنگمتحدانوجریانمقاومتبه»ابراهیم«
روسیه، سوریه، عراق، حزب اهلل و حماس به عنوان متحدان کلیدی ایران، پیروزی رئیسی را تبریک گفتند
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