
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره6269 دوش��نبه11م��رداد1400| 22ذیالحجه1442|

  گزارش  2

»گروه14« عید آفریقایی تل آویو را
کابوس می کند

مسئله عضویت ناظر رژیم صهیونیس��تی در اتحادیه آفریقا که اخیراً 
عملی شد، در ابتدا با مخالفت های برخی کشور    ها به صورت انفرادی 
مواجه ش��ده بود، اما اکنون این مخالفت در قالب موضعی واحد ابراز 
شده است. الجزایر روز      ش��نبه 9 مرداد اعالم کرد که رسماً ساز و کار 
تش��کیل یک گروه آفریقایی برای رد تصمیم ورود رژیم اس��رائیل به 
اتحادیه آفریقا را به منظور محافظ��ت از مبانی این اتحادیه و حمایت 
از دولت عربی فلس��طین آغاز کرده اس��ت. 13کش��ور دیگ��ر به جز 
الجزایر یعنی آفریقای جنوبی، تونس، اریتره، س��نگال، تانزانیا، نیجر،  
مجمع الجزایر کومور ، گابون، نیجریه، زیمبابوه، لیبریا ، سیشل و نیجر 
خواستار مخالفت با ورود رژیم صهیونیستی به اتحادیه آفریقا هستند 
و از هر اقدامی که الجزایر علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند حمایت 
خواهند کرد. قبل از این نامیبیا نیز مخالف��ت خود را با عضویت ناظر 
اسرائیل در اتحادیه آفریقا اعالم و تأکید کرده بود که تصمیم اعطای 
عضویت به تل آویو در اتحادیه آفریقا با اهداف و اصول اتحادیه آفریقا 

در تضاد است. 
اعالم موضع واحد این 14 کش��ور در کنار نامیبیا علیه عضویت ناظر 
تل آویو نشانگر وجود جو و رویکرد ضد صهیونیستی قوی در قاره آفریقا 
به رغم تالش های فراوان و گس��ترده تل آویو برای نفوذ در کشورهای 
آفریقایی با ایجاد روابط و یا عادی س��ازی روابط با کش��ور    هایی مانند 
س��ودان و مغرب و نیز حضور در نهادهای منطقه ای به ویژه اتحادیه 
آفریقا اس��ت. رژیم صهیونیستی چندین دهه اس��ت که برای خروج 
از انزوای منطقه ای و نیز دسترس��ی به منابع و امکانات و دارایی های 
کشورهای آفریقایی و پیدا کردن جای پا در قاره سیاه تالش می کند. 
در اواخر دوره زمامداری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا که 
اقدامات بی س��ابقه ای به نفع تل آویو انجام داد ، واشنگتن در راستای 
خواسته رژیم صهیونیستی با اعمال فش��ار زیاد و نیز دادن وعده های 
مختلف سودان و مغرب را وادار به عادی س��ازی روابط با تل آویو کرد. 
پس از آن، اسرائیل با این تصور که راه برای توسعه حضور و نفوذش در 
آفریقا گشوده شده ، با اعمال نفوذهای بسیار به عضویت ناظر اتحادیه 
آفریقا درآمد. با این حال اکنون با جبهه واحد و درعین حال گسترده ای 
از کش��ورهای آفریقایی به رهبری الجزایر مواجه ش��ده که خواهان 
لغو عضویت ناظ��ر آن در بزرگ تری��ن نهاد آفریقای��ی یعنی اتحادیه 
آفریقا هس��تند. »رمطان لعمامره « وزیر امور خارجه الجزایر گفته که 
دیپلماسی این کشور هرگز در برابر چنین اقدامی که اسرائیل و اتحادیه 
آفریقا بدون مشورت با اعضای این اتحادیه انجام داده اند دست بسته 

نخواهد بود و بیکار نمی نشیند. 
 تل آویو پیش از این نیز به عنوان عضو ناظر در سازمان وحدت آفریقا 
حضور پیدا کرده بود اما در سال 2002 این عنوان از رژیم صهیونیستی 
س��لب ش��ده و اتحادیه آفریقا جایگزین س��ازمان وحدت آفریقا شد. 
وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی 31 تیر) 22 ژوئیه( در بیانیه ای 
اعالم کرد که »آاللی آدامسو « سفیر تل آویو در آدیس آبابا استوارنامه 
خود را به عنوان عضو ناظر به اتحادیه آفریقا ارائه کرده اس��ت. »یائیر 
الپید « وزیر امور خارجه رژیم صهیونیس��تی در بیانی��ه مذکور، روز 
پیوستن تل آویو به اتحادیه آفریقا را روز »عید« این رژیم خواند. به رغم 
خرسندی آشکار اس��رائیل از عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا، با اقدام 
واحد حداقل 14 کش��ور عضو این اتحادیه برای لغو این عضویت ، باید 
انتظار روز های کابوس واری را برای رژیم صهیونیس��تی داشت. البته 
مخالفت    ها ب��ا عضویت ناظر اس��رائیل در اتحادیه آفریق��ا منحصر به 
کشورهای آفریقایی نبوده است. »اسماعیل هنیه«رئیس دفتر سیاسی 
حماس در نامه ای به »موسی فکی « رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا 
به پیوستن اس��رائیل به این اتحادیه اعتراض کرد. به گفته اسماعیل 
هنیه »رژیم صهیونیستی اش��غالگر از این عضویت به عنوان پوششی 
برای تداوم اجرای برنامه های استعماری خود، ادامه اشغال سرزمین 
فلس��طین و تش��دید تجاوزات خود علیه س��رزمین و ملت فلسطین 

استفاده خواهد کرد.«
نکته مهم اینکه در بین 14 کش��وری که مخالف پیوس��تن اسرائیل 
به عنوان عضو ناظر به اتحادیه آفریقا هس��تند ، ش��ماری از مهم  ترین 
کشورهای این قاره مانند آفریقای جنوبی به عنوان توسعه یافته     ترین 
کش��ور آفریقایی و نیجریه به عنوان پرجمعیت     ترین کشور و الجزایر 
به عنوان یکی از وسیع     ترین کش��ورهای آفریقایی قرار دارند. به ویژه 
آفریقای جنوب��ی این اقدام اتحادی��ه آفریقا را »ناعادالن��ه و غیرقابل 
توجیه « دانسته است. مسلماً مقامات اتحادیه آفریقا نمی توانند موضع 
منفی این کشور    ها در قبال عضویت ناظر اسرائیل در اتحادیه آفریقا را 
نادیده بگیرند و ناچار به تجدیدنظر در این زمینه خواهند شد. اما اگر 
این نهاد آفریقایی بخواهد همچنان بر سر موضع خود درباره عضویت 
ناظر رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقا پافشاری کند باید خطر ایجاد 

شکاف در این اتحادیه را به جان بخرد.
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 تظاهرات علیه محدودیت های کرونایی در آلمان به خشونت 
کشیده شد

در ادامه اعتراضات سراس��ری در بسیاری از کش��ورهای اروپایی علیه 
محدودیت های کرونایی، صد    ه��ا نفر از مردم آلمان روز یک    ش��نبه با 
تجمع در خیابان های »برلین« علی��ه محدودیت های مرتبط با کرونا 
تظاه��رات برپا کردند که در برخ��ی مناطق به درگی��ری معترضان با 
نیروهای پلیس منجر و به خش��ونت کش��یده ش��د. به گزارش شبکه 
راشاتودی،  سازمان دهندگان راهپیمایی     ها در آلمان تصریح کردند که 
معترضان خواس��تار »آزادی و ابقای حقوق اساسی افراد « در بحبوحه 
شیوع کرونا هس��تند اما نیروهای پلیس تجمع معترضان را در شرایط 
فعلی شیوع کرونا غیرقانونی اعالم کرد. شبکه راشاتودی گزارش کرد 
که گروه    هایی از طرفداران محدودیت های کرونایی به منظور جلوگیری 
از شیوع بیشتر ویروس »کووید-19 « نیز قصد دارند در اقدامی متقابل 
راهپیمایی برگزار کنند. گزارش های منتشر ش��ده حاکی از آن است 
که به رغم آنکه دولت آلمان اکث��ر محدودیت های مرتبط با کرونا را در 
تابستان امسال لغو کرده است اما برخی از این محدودیت     ها همچون 
اس��تفاده اجباری از ماسک در فضاهای بس��ته و وسایل نقلیه عمومی 

همچنان پابرجاست.
-----------------------------------------------------
 درخواس�ت قانونگ�ذاران امریکایی ب�ه برق�راری روابط با 

کره شمالی 
یک گروه فعال اعالم کرد که چند تن از قانونگذاران امریکایی الیحه ای 
را به امضا رس��اندند که رس��ماً خواس��تار پایان جنگ کره و گشایش 
دفاتر نمایندگی میان ایاالت متحده و کره شمالی می شود. به گزارش 
خبرگزاری یونهاپ، این الیحه پیشنهادی برد شرمن، نماینده دموکرات، 
در بیستم مه به مجلس نمایندگان امریکا تقدیم شد. این گروه فعال در 
بیانیه ای گفت: »همانطور که شرمن در کنفرانس مجازی بعد از ارائه این 
الیحه در ماه مه گفت، ما قویاً امیدواریم که الیحه مذکور در پاییز امسال 
در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به تصویب برس��د و  اوایل 
سال آتی در جلسه عمومی مورد تأیید قرار بگیرد تا ما بتوانیم نگارش 
تاریخ جدیدی از صلح در ش��به جزیره کره را آغ��از کنیم. « این الیحه 
پیشنهادی، خواستار تالش امریکا برای اعالم پایان رسمی جنگ کره 
بین سال های 19۵0 تا 19۵3 شده است. این جنگ با آتش بس موقت 
به پایان رسید و بدین معناست که دو کره عماًل به لحاظ فنی اکنون در 

وضعیت جنگی به سر می برند. 

تالش صهیونیست   ها برای اخالل 
در پروژه  موشک های نقطه زن حزب اهلل 

یک روزنامه صهیونیستی با اشاره به وجود دهها موشک نقطه زن در 
اختیار حزب اهلل گفت که بعید نیست تل آویو از راه کانال های محرمانه 
تالش    ها برای اختالل در پروژه موشکی حزب اهلل را افزایش دهد. 
تام لف رام، خبرن��گار روزنامه معاریو در مورد اهمیت موش��ک های 
نقطه زن ح��زب اهلل برای رژیم صهیونیس��تی گفت ک��ه حزب اهلل به 
توسعه کمی و کیفی موشک    ها ادامه می دهد اما آنچه در حال حاضر 
رخ می دهد، مسابقه زمان است زیرا اس��رائیل می داند که حزب اهلل 
فناوری باالیی برای توس��عه قابلیت های موش��کی خ��ود در اختیار 
دارد. وی در ادامه با طرح این س��ؤال که آیا تل آویو می تواند خودش 
را راضی کند که با توجه به افزایش احتمال رویارویی، حزب اهلل این 
امکانات را در اختیار داش��ته باش��د، گفت که به همی��ن دلیل بعید 
نیست که سرویس های امنیتی اسرائیل در ماه های آتی تالش خود 
را از طریق کانال های محرمانه برای ایجاد اختالل در پروژه موشکی 
حزب اهلل دوچندان کنند. تام لف رام تصریح کرد که وضعیت مطلوب 
برای ارتش اسرائیل این است که برای فلج کردن قدرت حزب اهلل در 
پرتاب موشک های نقطه زن قبل از پرتاب آنها در آمادگی کامل باشد.  
خبرنگار معاریو اینطور ادامه داد: آویو کوخاوی، رئیس ستاد کل ارتش 
اسرائیل قباًل گفته بود که حزب اهلل تعداد زیادی موشک های متعارف 
و صد   ها موشک نقطه زن در اختیار دارد که این نقض خطوط قرمز و به 
نوعی توجیهی برای وقوع جنگ است اما در این مرحله انجام چنین 
اقدامی آسان نخواهد بود، چرا که در شرایطی که لبنان در وضعیت 
فروپاشی کامل قرار دارد، جهان اسرائیل را به کشاندن منطقه به ورطه 

جنگ متهم خواهد کرد. 

الغنوشی: 
امارات پشت رخدادهای تونس است

پس از افش�ای دس�ت داش�تن عربس�تان س�عودی و امارات در 
کودتای تونس، رئی�س پارلم�ان و جنبش النهض�ه تونس هم در 
س�خنانی اعالم کرد که امارات در پش�ت این رخداد ق�رار دارد. 
راشد الغنوشی، رئیس پارلمان و رهبر جنبش النهضه تونس روز یک    شنبه 
در سخنانی اقدامات اخیر قیس سعید، رئیس جمهور کشورش را » کودتا « 
خواند. الغنوشی در گفت وگو با روزنامه  تایمز انگلیس، امارات را به حمایت 
از رئیس جمهور کشورش برای تصرف قدرت با تعلیق فعالیت پارلمان 
متهم کرد. وی گفت: »امارات مصمم اس��ت » بهار عرب��ی « را که برای 
اولین بار پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی در سال 2011 در 
تونس شعله ور شد، پایان دهد.« الغنوشی افزود: » امارات اسالم گرایان 
دموکرات را تهدیدی برای نفوذ خود می داند و متعهد شده است که بهار 
عربی در تونس متولد شده و باید در تونس بمیرد. « وی ادامه داد: »تونس 
مصر نیس��ت و نمی توان اجازه داد » کودتای نظامی « مشابه در تونس 
انجام شود. « الغنوشی در ادامه نسبت به احتمال برگزاری تظاهرات در 
صورت عدم اتخاذ تصمیم ازسرگیری فعالیت پارلمان از سوی ریاست 
جمهوری هشدار داد. وی همچنین به پوشش گسترده حوادث تونس 
در رسانه های امارات اشاره کرد و گفت: » امارات از ما فاصله دارد و تقابل 
منافعی بین ما وجود ندارد، پس چرا از کودتا در تونس حمایت می کند؟« 
اظهارات الغنوشی به دست داش��تن امارات در کودتای تونس، واکنش 
مقامات ابوظبی را در پی داشته اس��ت. انور قرقاش، وزیر مشاور امارات 
در امور خارجه نسبت به اظهارات الغنوشی واکنش نشان داد. به گزارش 
شبکه روسیا الیوم،، قرقاش در توئیتی گفت: من از گفت وگوی الغنوشی 
با روزنامه  تایمز لندن و اتهامات وی علیه ام��ارات تعجب نکردم.« وی 
افزود:  »ما به استفاده این طرف    ها از نام امارات برای توجیه کم کاری های 
محلی و ساختاری خودش��ان عادت کرده ایم. توصیه من این است که 
وقایع کشورش را از داخل بررس��ی کند که مطمئناً دقیق تر و مفیدتر 
خواهد بود. « اظهارات الغنوش��ی در حالی اس��ت که پ��س از کودتای 
قیس سعید، مجتهد افشاگر س��عودی در توئیتی اعالم کرد که امارات 
و عربستان سعودی به رئیس جمهور تونس وعده داده اند در ازای کنار 
زدن اخوان المسلمین در این کش��ور، ۵ میلیارد دالر کمک مالی به او 
اعطا خواهند کرد. امارات و عربستان در سال های اخیر تالش کرده اند 
گروه های مخالف خود در منطقه را با کودتا و انقالب از سر راه بردارند. از 
سوی دیگر، در پی اقدامات اخیر رئیس جمهور تونس، دیده بان حقوق 
بش��ر از وضعیت این کش��ور ابراز نگرانی کرد. به گزارش شبکه روسیا 
الیوم، اریک گلدستون، مدیر دیده بان حقوق بشر در شمال آفریقا دیروز 
گفت:»بازداشت یاسین العیاری، نماینده سابق پارلمان تونس تأکیدی 
بر نگرانی از این مس��ئله است که ممکن است قیس س��عید، از قدرت 
فوق العاده خود علیه مخالفانش استفاده کند.« این سازمان همچنین 
در خصوص بازداشت چهار تن از اعضای جنبش النهضه که از دهها سال 
پیش در قدرت شریک بودند ابراز نگرانی و اعالم کرد، »این افراد به تالش 

برای  انجام اقدامات خشونت  آمیز در مقابل پارلمان  متهم هستند.«

آفتاب برجام بر لب بام
دولت بایدن دنبال تغییر برجام است ولی »تقاضاهای جدید« را به دولت رئیسی نسبت می دهد

دکترسيدرضاميرطاهر

روضه خوانی های    گزارش  یک
دولت بایدن برای 
برجام حتی قبل از روی کارآمدن دولت ابراهیم 
رئیسی شروع شده است. استدالل اول تیم بایدن 
که بلینکن تا همین چند روز قبل مطرح می کرد 
این بود که پیشرفت برنامه هسته ای ایران در دوره 
مکث مذاکرات، بازگشت به توافق هسته ای اش را 
به شکل و شمایل س�ال 2015 ناممکن کرده ولی 
حاال نماینده امریکا در امور ایران می گوید »ممکن 
است دولت رئیسی  شروط و تقاضاهای جدیدی را 
از ایاالت متحده درخواست کند.«  نتیجه از نظر 
رئیس جمه�ور امریکا و تیمش یک چیز بیش�تر 
نیست؛»توافق باید تغییر کند«؛ همان چیزی که 
دو سال کامل ترامپ و تیم او بر آن اصرار می کردند. 
لورا روزن، خبرنگار امریکایی ب��ه تازگی از قول یک 
دیپلمات ارشد امریکایی نقل کرده که دولت بایدن 
به جای تالش برای تفسیر سیگنال       هایی که از ایران 
دریافت می کن��د، تا بعد از مراس��م تحلیف ابراهیم 
رئیسی در هفته جاری منتظر خواهد ماند تا ببیند آیا 
ایران آماده بازگشت به اجرای کامل توافق هسته ای 
سال 201۵ هست یا نه. با این حال، دولت امریکا از 
همین حاال ریختن اشک ماتم بر تابوت برجام را شروع 
کرد، آن هم با استداللی کاماًل در تضاد با استداللی 
که لورا روزن آن را از قول دیپلمات امریکایی مطرح 
کرده است. رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور 
ایران گفته که ممکن است دولت ابراهیم رئیسی با 
مطالباتی غیرواقع بینانه به دور هفتم مذاکرات وین 
بازگردد؛ همان مذاکراتی که از اوایل تیرماه متوقف 
شده است. در شرایطی که رابرت مالی نگفته مطالبات 
جدیدی که ممکن است دولت رئیسی مطرح کند، 
چه چیز       هایی است، به نظر می رس��د دولت امریکا ، 
قبل از ورود دولت رئیس��ی به پاس��تور و شروع دور 
هفتم مذاکرات در وین، شکلی از »بازی اتهام « را با 
هدف تشدید فشارهای روانی بر دولت جدید ایران 
شروع کرده است. »رابرت اینهورن« عضو ارشد طرح 
کنترل تسلیحات و عدم اشاعه در اندیشکده بروکینگز 
که پیش از این در دوره اوباما عضو تیم مذاکره کننده 
با ایران بوده، بر این باور اس��ت که احتماالً مذاکرات 
وین پس از مراسم تحلیف »سیدابراهیم رئیسی « در 
پنجم آگوست )14 مردادماه( از سرگرفته می شود 
اما اختالفات چش��مگیری در مذاکرات بین اعضا به 

وجود خواهد آمد. او می گوید: »ازسرگیری مذاکرات 
وجود خواهد داشت اما به هیچ وجه مشخص نیست 
که بدون مشکل پیش رود. رئیسی و اکثر ایرانی        ها به 
وضوح اعالم کرده اند که حتی اگر برجام احیا شود، 
عالقه ای به مذاکرات بعدی ندارند .« نیویورک تایمز 
هم در گزارش��ی که دیروز منتشر ش��د، با اشاره به 
دیدگاه های مقام های امریکایی نوشت که مقام  های 
دولت بایدن با گذشت زمان و در آستانه تشکیل دولت 
جدید ایران در خصوص احیای برجام بسیار بدبین 
هستند و نگرانند که با روی کار آمدن دولت آیت اهلل 
»سیدابراهیم رئیسی « رئیس جمهور منتخب ایران، 
جمهوری اسالمی ش��روط و تقاضاهای جدیدی را 
از ایاالت متحده درخواس��ت کن��د. نیویورک تایمز 
نوش��ته که امید       ها برای حصول توافق هسته ای رو 
به از بین رفتن است و وضعیت آژانس در تهران را با 
عبارت »بازرسان بین المللی عماًل کور شده اند و در 
سایت هسته ای نطنز، سانتریفیوژ       ها با سرعت مافوق 
صوت در حال چرخش هستند و شروع به غنی سازی 
مقادیر کمی از س��وخت هس��ته ای با درصد غنای 

نزدیک به بمب کرده اند« توصیف می کند. 
 تغییر رویکرد رئیسی؟!

هرچند ابراهیم رئیسی و تیم او مفصل درباره نحوه 
برخوردشان با مذاکرات وین صحبت نکرده اند، ولی 
دست کم در واشنگتن این نگاه فراگیر است که رویکرد 
کلی ایران در دولت جدید، دست کم با مذاکرات سه 
ماه فروردین تا تیرماه، یعنی پایان دور ششم و توقف 
مذاکرات در وین تفاوت چشمگیری نخواهد داشت. 
آسوش��یتدپرس در این باره نوشته است: » هنوز هم 
اختیار اصلی در مورد توافق ایران با قدرت های جهانی 
متعلق به رهبر جمهوری اسالمی ایران، آیت اهلل علی 
خامنه ای اس��ت که گمان می رود حمایت جدی از 
ابراهیم رئیسی داشته باشد«، موضوعی که چند ماه 
قبل در ماه مه، آنتونی بلینکن نیز آن را تأیید کرد:»به 
نظر من روش��ن اس��ت که رهبر ایران مقام تصمیم 

گیرنده در نظام ایران است.«
همزمان، ارزیابی       ها در میان طرف های غربی این است 
که دولت رئیسی نیز همچنان بر مذاکرات هسته ای 
متمرکز خواهد ب��ود. خبرگزاری فرانس��ه دیروز در 
گزارش��ی در این باره از قول »کلمنت ترم « محقق 
مؤسسه دانشگاه اروپا در ایتالیا نوشت:  »اولویت اصلی 
رئیسی لغو تحریم های امریکا خواهد بود تا ایران بتواند 

تجارت با همسایگانش و کشورهای غیرغربی همچون 
چین و روسیه را تقویت کند. «

تحت چنین ش��رایطی، به نظر می رسد چیزی که 
مقام های دولت بایدن درباره طرح درخواس��ت های 
جدید از طرف دولت رئیس��ی مط��رح کرده اند، به 
تغییر رویک��رد مذاکراتی ای��ران برنمی گردد، بلکه 
تالش برای عب��ور از نقاط اختالفی س��ه ماهه اخیر 
مذاکرات وین است که با تصویرسازی منفی از دولت 
ابراهیم رئیسی پیش از ش��روع مذاکرات در جریان 
است. نیویورک تایمز، دیروز نوشت که یک مطالبه 
اساس��ی ایران در مذاکرات تضمین این اس��ت که 
امریکا مجدداً از توافق هسته ای خارج نخواهد شد؛ 
موضوعی که نیویورک تایمز نوش��ت در س��خنرانی 
چهار       ش��نبه قبل آیت اهلل خامنه ای رهبر عالی ایران 
نیز مطرح شد. هرچند مقام های امریکایی می گویند 
که رئیس جمهور کنون��ی امریکا به لح��اظ قانونی 
نمی تواند ب��رای رئیس جمهور آتی چنی��ن الزامی 
ایجاد کند. با این حال، چیزی که تیم بایدن را نگران 
کرده، ابراز همدردی فزاینده با ای��ران بعد از خروج 
ترامپ از توافق هسته ای است. هرچند رابرت مالی 
گفته»رئیس جمهور بایدن هی��چ قصدی برای این 
ندارد که ماه       ها روی حصول توافق��ی وقت بگذارد و 
مذاکره کند که بخواهد بعداً از آن خارج شود « ولی 
نیویورک تایمز دیروز نوشت: » یک بار این اتفاق روی 
داده و ایرانی       ها حتی توانس��ته اند احساس همدلی 
متحدان اروپایی واشنگتن را نیز به دست آورند، به 
ویژه در میان کسانی که هراس دارند اگر بایدن دور 
بعدی انتخاب نشود یا فردی شبیه ترامپ روی کار 
بیاید دوباره ممکن اس��ت این تواف��ق از بین برود. « 
یک دیپلمات ارشد اروپایی حاضر در مذاکرات وین 
می گوید: »اگر این اتفاق یک بار افتاده باش��د، پس 

ممکن است دوباره هم روی دهد.«
 مشکل تحریم ها

عباس عراقچی نفر اول تیم مذاکره کننده ایران گفته 
حاال همه طرف       ها چشم انداز تقریباً روشنی از اختالفات 
دارند. به گفته عراقچی» یک سری مسائل باقی مانده 
که مذاکره درباره آنها به اندازه کافی صورت گرفته و 
زمان تصمیم گیری کشور        ها فرا رسیده است.«  او از بیان 
جزئیات این اختالفات خودداری کرد ولی حاال بعد از 
حدود ۵-6 هفته بعد از توقف مذاکرات، چش��م انداز 
روشنی از اختالفات دو طرف وجود دارد؛ اختالفاتی 

که دست کم تاکنون ارتباطی به دولت در حال ورود 
به پاستور ندارد. کاظم غریب آبادی در گفت وگویی که 
چند روز قبل سایت  Khamenei. ir آن را منتشر کرد، 
گفته که امریکا و طرف های غربی اصرار دارند بندی در 
بیانیه وزرا در خصوص گفت وگو های بیشتر در آینده 
برای سه موضوع درج ش��ود؛ اول، اقدامات بیشتر در 
مورد تقویت مؤثر روابط اقتصادی و تجارت بین الملل 
ایران شامل تغییر در سیاست تحریمی امریکا. دوم، 
تضمین منافع عدم اش��اعه ای برجام در درازمدت و 
سوم، گام        هایی برای حمایت و تقویت امنیت منطقه ای 
در میان کشور های منطقه خلیج فارس شامل کاهش 
تنش و اقدامات اعتمادس��از از طری��ق گفت وگو در 
منطقه . او از هفت اختالف کلیدی باقی مانده صحبت 
کرده از جمله اینکه امریکا حاضر به لغو دستور اجرایی 
تحریم تسلیحات متعارف نشده که کاماًل با قطعنامه 
2231 شورای امنیت و برجام در تناقض آشکار است. 
همچنین امریکا حاضر به برداش��تن تحریم        ها علیه 
بیش از ۵00 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی نشده 
که دولت ترامپ آنها را اعمال کرده است. نماینده ایران 
در وین می گوید که امریکا حاضر به ارائه تضمین در 
مورد عدم تکرار رفتار های مشابه دولت قبل در قبال 
تفاهم هسته ای نیست و در طول مذاکرات وین حاضر 
به بحث درباره خس��ارات وارده به ایران در اثر خروج 
یکجانبه و غیرقانونی از تفاهم هس��ته ای نشده است. 
به گفته نماینده ایران امریکا همچنان حاضر نیست به 
عنوان طرفی که ابتدا از برجام خارج شده، ابتدا »تمامی 
تعهدات خود را انجام « بدهد. در حالی که غریب آبادی 
تأکید کرده که آنچه که برای ایران باید دس��تورکار 
اساسی و با اولویت باش��د، رفع عملی تحریم هاست، 
دولت بای��دن تحریم های اعمال ش��ده ترامپ را غیر 
برجامی می داند و حاضر به رفع آنها نیست، در حالی که 
ایران معتقد است لغو نشدن تحریم       هایی مانند »یوترن 
دالر « و کاتسا، تغییر چندانی در شرایط تحریمی ایجاد 
نمی کند. دولت بایدن به این نتیجه رسیده که لغو این 
تحریم ها، تقریباً همه ابزاره��ای مذاکراتی خود را از 

دست خواهد داد. 
»واسیلی نبنزیا«، نماینده روس��یه در سازمان ملل 
متحد ماه پیش گفت »متأسفانه هنوز شاهد بازنگری 
واقعی در تصمیم های دولت سابق امریکا نیستیم و 
طرف امریکایی عماًل دارد سیاست فشار حداکثری 
علیه ای��ران را ادامه می دهد .« وال اس��تریت ژورنال 
پنج شنبه  گذش��ته فاش کرد دولت بایدن به دنبال 
وضع تش��دید محدودیت های ص��ادرات نفت ایران 
و همچنین وض��ع تحریم        های��ی علی��ه پهپاد       ها و 
موش��ک های هدایت شونده ایران اس��ت. به نوشته 
وال استریت ژورنال، دو مورد اخیر به گفته مقام های 
امریکایی حتی بیش از برنامه غنی سازی و برنامه های 
موشک بالستیکی خطرناک است و فوریت بیشتری 
دارد. در چنین حالت��ی، دولت بایدن تالش می کند 
وارد مذاکره بر سر موضوعاتی شود که از نظر ایران، 
نه فقط ربطی به برجام ندارد، بلکه معنای آن عبور از 
برجام است. ظاهراً مقام های دولت بایدن به همین 
دلیل اس��ت که همین حاال، عب��ور از برجام را کلید 
زده اند. آنها فعاًل این بح��ث را به طور ضمنی مطرح 
می کنند که ممکن است بازگشت به برجام به شکل 
سابق آن ممکن نباشد. به نوش��ته نیویورک تایمز، 
مش��اوران بایدن نگرانی خود را از این مسئله پنهان 
نمی کنند که ممکن است ایرانی       ها از شرایط و کارهای 
فعلی آنقدر درس بگیرند که در آینده نزدیک، شاید 
پاییز سال جاری بازگشت به توافق اولیه غیرممکن 
باشد. رابرت مالی گفته است: » در آن صورت ما باید 
راه پیش رو را مجدداً ارزیابی کنیم اما امیدوارم که به 

این نقطه نرسیم.«

 در شرایطی که گروه های مقاومت فلسطین نسبت 
به تداوم جنایات صهیونیست    ها در کرانه باختری 
و قدس هشدار می دهند، منابع خبری فلسطین 
اعالم کردند ک�ه نظامیان رژیم صهیونیس�تی 
دوباره محله » الشیخ جراح « در قدس اشغالی را 
مسدود و معترضان فلسطینی را سرکوب کردند. 
درحالی که قرار است دادگاه عالی قدس درباره نحوه 
مدیریت محله الش��یخ ج��راح تصمیم گیری کند، 
نظامیان صهیونیس��ت همچنان به تعرضات خود 
به این محله ادامه می دهند. به گزارش خبرگزاری 
فلس��طینی معا، مقامات رژیم صهیونیستی در پی 
درگیری های      شنبه شب با فلس��طینی ها، ورودی 
محله الش��یخ ج��راح را در قدس اش��غالی پیش از 
جلس��ه دادگاه عالی این رژیم درب��اره این منطقه 
بس��تند. این خبرگزاری در این باره گزارش داد که 
نیروهای اشغالگر اس��رائیل تظاهراتی را در محله 
الشیخ جراح قدس با ضرب و ش��تم و پاشیدن آب 
فاضالب روی معترضان سرکوب کردند. به گزارش 
شبکه المیادین، معترضان فلسطینی در راهپیمایی      
شنبه شب خواهان برداشته ش��دن محدودیت     ها 
در محله الش��یخ جراح و لغو کوچ اجباری ساکنان 
این محله ش��دند. طبق این گزارش، نیروهای ویژه 
رژیم صهیونیس��تی در امتداد ورودی الشیخ جراح 
مستقر و مانع از ورود به آن به جز ساکنان آن شدند 
و به محض شروع تظاهرات علیه تصمیمات تخلیه 
خانه های فلسطینی     ها این نیرو    ها تظاهرکنندگان 
را تعقیب کردن��د و آنه��ا را مورد ضرب و ش��تم و 
فشار قرار دادند. این رس��انه در ادامه اعالم کرد که 
نیروهای رژیم صهیونیستی چند شهروند فلسطینی 

را بازداش��ت کردن��د. در همین حال، رس��انه های 
فلسطینی چند ویدئو را منتش��ر کردند که حاکی 
از سرکوب تظاهرات فلسطینی     ها با استفاده از مواد 
شیمیایی اس��ت. ش��اهدان عینی نیز اعالم کردند 
که اش��غالگران به دو خانه در محله مذکور یورش 
بردند و مانع از پوشش تظاهرات فلسطینی     ها علیه 
این اقدام رژیم صهیونیستی ش��دند. سه ماه پیش 
تالش های رژیم صهیونیستی برای تخلیه و سپس 
تخریب منازل فلس��طینیان محله الشیخ جراح به 
خیزش مردمی و پس از آن به جنگ 12 روزه ختم 
ش��د که طی آن 4 هزار راکت و موشک به شهر    ها 
و ش��هرک  های صهیونیست نشین شلیک شد و در 
نهایت تل  آویو مجبور ش��د نیروهای خود را از این 

محله تخلیه کند، با این حال محدودیت های امنیتی 
در این محله همچنان پا برجاست. این درحالی است 
که گروه های مقاومت غزه بار    ها هشدار داده اند که 
اگر رژیم صهیونیس��تی همچنان به تعرضات خود 
در قدس و کرانه باختری ادامه دهد، حمالت خود 
را علیه اراضی اشغالی از سر خواهند گرفت. نفتالی 
بنت، نخست وزیر اسرائیل که به تازگی این سمت را 
برعهده گرفته اس��ت، با حمالت به قدس، درصدد 
تحریک فلس��طینی    ها اس��ت تا توانایی گروه های 

مقاومت فلسطینی را بسنجد. 
 حمایت امریکا از تروریسم اسرائیلی 

داوود ش��هاب، س��خنگوی جنبش جهاد اسالمی 
فلس��طین گفت ک��ه تجهی��ز تس��لیحاتی رژیم 

صهیونیستی توسط امریکا، مش��ارکت در ناامنی 
منطقه و حمایت از تروریس��می اس��ت که تل آویو 
اعمال می کند. روزنامه رأی الیوم روز یک    ش��نبه به 
نقل از شهاب گزارش داد، »اسرائیل، رژیمی است 
که بر اساس خشونت، قتل و تبعیض نژادی شکل 
گرفته اس��ت و امریکا و غرب در ای��ن زمینه از این 
رژیم حمایت کردند. « س��خنگوی جهاد اسالمی 
خاطرنشان کرد : » س��الح امریکا، ابزاری است که 
رژیم صهیونیس��تی غیرنظامیان و ک��ودکان غزه، 
کرانه باختری و قدس را به قتل می رساند. « شهاب 
در پایان تأکید کرد، تا زمانی که حمایت تسلیحاتی 
واشنگتن ادامه داشته باشد، امنیت و ثبات در منطقه 
برقرار نخواهد شد. حازم قاسم، سخنگوی حماس 
هم در واکنش به این موض��وع گفت:»این تصمیم 
امریکا، رژیم اش��غالگر را به ادامه تج��اوز به ملت و 
مقدسات ما تشویق می کند و بر اقدامات تروریستی 
این رژیم علیه فلس��طینی     ها و نیز اش��غال اراضی 
آنها می افزاید.« وی افزود:» این اقدام همچنین بر 
تنش     ها در منطقه و تمرد رژیم صهیونیستی در قبال 
قوانین و تصمیم های بین المللی می افزاید. « قاسم 
تأکید کرد:» این حمایت تسلیحاتی، سیاسی و مالی 
امریکا از رژیم صهیونیس��تی ، امریکا را به ش��ریک 
تجاوزهای صهیونیستی علیه ملت فلسطین تبدیل 
کرده است.« امریکا به رغم حمایت ظاهری از راهکار 
دو دولتی در فلسطین، علناً رژیم صهیونیستی را در 
مقابل فلس��طینی    ها تقویت می کند. امریکا ساالنه 
میلیارد    ها دالر تس��لیحات به اسرائیل می فروشد و 
صهیونیست    ها از این س��الح    ها برای کشتار مردم 

بی گناه فلسطین استفاده می کنند. 

در آستانه جلسه دادگاه عالی قدس

رژیم صهیونیستی باز هم »الشیخ جراح « را مسدود کرد 
آماده باش شی جین پینگ به ارتش چین 

رئیس جمهور چین از فرمانده ارتش این کشور خواست همبستگی 
خود را با حزب کمونیست تقویت کند و نسبت به یک درگیری بالقوه 
مس�لحانه و نگرانی های امنیتی در مرز با افغانس�تان هشدار داد.
 به نوشته مجله نیوزویک، ش��ی جین پینگ روز یک شنبه در سخنانی 
گفت: » این کشور باید برای یک چالش بالقوه نظامی همزمان با خروج 
نیروهای امریکایی از افغانس��تان تا 11 س��پتامبر سال جاری میالدی 
آماده باشد. « رئیس جمهور چین گفت: » در مسیر ایجاد کامل یک کشور 
سوسیالیستی مدرن و تحقق هدف صد ساله دوم، دفاع ملی و ارتش باید 
در موقعیت مهم تری قرار گیرند و تحکی��م دفاع ملی و یک ارتش قوی 
باید تسریع شود. ما باید به تقویت برنامه ریزی کلی جنگ ادامه دهیم و 
مقدمات مبارزه نظامی را فراهم کنیم«. شی جین پینگ همچنین ادامه 
داد: »ترویج خوداتکایی علمی و تکنولوژیکی سطح باال، تسریع تحقیقات 
در زمینه فناوری های اصلی و کلیدی، تس��ریع در توسعه فناوری های 
استراتژیک و پیشرفته ضروری است. « آماده باش ارتش چین برای مقابله 
با تهدیدات درحالی اس��ت که گزارش   ها از تقویت توان نظامی رقبای 
چین در آسیا حکایت دارد. در همین راستا، به گزارش نشریه بیزینس 
اینسایدر، کشورهای منطقه هند-اقیانوس��یه در حال کسب یا توسعه 
زرادخانه های موشک های دوربرد خودش��ان عمدتاً به خاطر مقابله با 
قدرت چین هستند. این موشک   ها به صورت متعارف مسلح می شوند اما 
همچنین دارای قابلیت تهاجمی هستند. پاتریک کرونین، رئیس بخش 
امنیت آسیا-اقیانوسیه در اندیشکده انستیتوی هادسون اظهار کرد: در 
منطقه هند-اقیانوسیه در حقیقت در پاسخ به روند توسعه سریع چین در 
گذشته و مدت اخیر از بابت توانمندی های موشکی، یک مسابقه موشکی 
در جریان است. کرونین به کره جنوبی و اعضای گروه کوآد متشکل از 
هند، ژاپن، استرالیا و امریکا اشاره کرد و گفت که این کشور   ها به صورت 
متفاوتی تهدید چین را می بینند اما تأثیر مرکب آن روشن است: صادقانه 
این تسریع تمام عیار یک مسابقه موشکی است. کرونین همچنین تأکید 
کرد:» هم پیمانان امریکا به ویژه ژاپن و کره جنوبی مدت   ها توانس��تند 
برای مس��ئله دفاع از خودشان روی ارتش امریکا حس��اب باز کنند اما 
بی اطمینانی در خصوص تعهد امریکا آنها را ناچار  به تقویت قدرت آتش 

خودشان و تنوع بخشی به آن کرده است.«


