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 دمشق: فضای جهانی در قبال سوریه 
تغییر کرده است

وزیر امور خارجه س�وریه با اشاره به نشس�ت های مجمع عمومی 
س�ازمان ملل متح�د گفت ک�ه فضای سیاس�ی جهان�ی در قبال 
س�وریه تغییر کرده اس�ت، با این ح�ال، امریکا همچن�ان تأکید 
دارد که برنامه ای برای ارتقای روابط دیپلماتیک با س�وریه ندارد. 
فیصل المقداد در مورد دیدارهای هیئت سوری و فعالیت های سیاسی آن 
در نیویورک در بیانیه ای گفت: »در طول کار مجمع عمومی، چه در بیانات 
نمایندگان کشورهای عضو و چه در جلس��ات دوجانبه که در حاشیه کار 
مجمع عمومی برگزار شد، تغییر کامل فضای سیاسی بین المللی درباره 
مسئله سوریه مشهود بود.«  المقداد خاطرنشان کرد: »برخی کشورهای 
شناخته ش��ده هنوز در حال انجام تروریس��م اقتصادی و اعمال اقدامات 
یکجانبه هستند اما کاهش اهداف خصمانه علیه سوریه در گفتمان رسمی 
اکثر کشورهای عضو کامالً مشخص بود.« وزیر خارجه سوریه درباره نتایج 
مشارکت هیئت کشورش در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل گفت: 
»مهم  ترین چیز این است که ما با شرکت در چنین مجامع بین المللی تأکید 
کنیم یک کشور مستقل هستیم و آنچه مردم ما طی 10 سال گذشته پشت 
سر گذاشتند با وجود سختی های آن، ما را تضعیف نکرد، بلکه بر توانایی مان 
در مقابله با تهدیدات ناشی از تروریسم ، فش��ارهای اقتصادی و محاصره 
افزود.«  وزیر خارجه سوریه تصریح کرد: »در جریان افتتاحیه کار مجمع 
عمومی سازمان ملل مشخص بود که فضا مثبت تر شده است. ما مبارزه خود 
را با تروریسم تا پاکسازی تمام خاک سوریه، بسط کنترل ارتش و تأمین 

امنیت و ثبات در تمام نقاط کشور ادامه می دهیم.«
 اظهارات المقداد در شرایطی است که بس��یاری از کشور    ها به دنبال یک 
دهه جنگ و ناآرامی، روابط دیپلماتیک طبیعی با دولت س��وریه را از سر 
گرفته اند اما امریکا هنوز بر مواضع خصمانه خود تأکید دارد. وزارت خارجه 
امریکا بامداد پنج  شنبه اعالم کرد که دولت واشنگتن هیچ برنامه ای برای 
عادی سازی یا ارتقای روابط دیپلماتیک با دولت سوریه به ریاست بشار اسد 
ندارد. وی تأکید کرد که واشنگتن دیگر کشور    ها را نیز از اینکه روابط خود را 

با دولت دمشق عادی کنند، منع می کند.
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   تل آویو ممکن است از ابهام هسته ای خارج شود
به نوشته آکسیوس، مقام های اسرائیلی در حال انجام مباحثاتی برای پایان 
دادن به سیاست ابهام در خصوص سالح های اتمی این رژیم هستند. رژیم 
صهیونیستی هیچ گاه به داشتن سالح های هسته ای خود اعتراف نکرده 
و مقام های این رژیم بار      ها در پاسخ به سؤاالتی که خواستار شفاف سازی 
درباره تعداد سالح های اتمی این رژیم هستند گفته اند »اسرائیل نخستین 
کش��وری نخواهد بود که در خاورمیانه از س��الح های هسته ای استفاده 
می کند « پاسخی که محور سیاست ابهام این رژیم است. آکسیوس نوشته 
بحث های بی سابقه ای در فلسطین اشغالی آغاز شده مبنی بر اینکه آیا الزم 
است این سیاست با توجه به پیشرفت های هسته ای ایران تغییر پیدا کند یا 
خیر. به گزارش فارس، »ایهود باراک«، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی 
طی یادداشتی در »یدیعوت آحارونوت « نوشته ایران ممکن است از لحاظ 
پیشرفت های هسته ای به نقطه ای رسیده باشد که برگشت از آن ممکن 
نیست. »آلوف بن«، س��ردبیر روزنامه هاآرتص هم در یادداشتی نوشته 
نفتالی بنت بایستی در سیاست ابهام تل آویو تجدیدنظر کند. او به تلویح 
پیشنهاد کرده که رژیم صهیونیستی سیاست ابهام در اعالم کالهک های 
هسته ای خودش را کنار بگذارد. »آلوف بن«، سردبیر روزنامه هاآرتص هم 
در یادداشتی نوشته نفتالی بنت باید در سیاست ابهام تل آویو تجدیدنظر 
کند. »نفتالی بنت«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی جزو سیاستمدارانی 
است که معتقد اس��ت نیازی به تغییر دادن سیاس��ت ابهام در پاسخ به 

پیشرفت های هسته ای ایران وجود ندارد. 
-----------------------------------------------------

  شروع مجدد تجمعات عراقی      ها در آستانه انتخابات
10 روز مانده به انتخابات عراق، هزاران عراقی دیروز در آستانه انتخابات 
با تجمع در میدان التحریر بغداد علیه فساد و ناکارآمدی مقامات شعار 
دادند. به نوش��ته الس��ومریه نیوز، تجمع کنندگان خواستار محاکمه 
افرادی ش��دند که در جریان اعتراضات اکتبر ۲01۹ دستور شلیک به 
سمت معترضان را صادر کردند. آنها همچنین علیه فساد و ناکارآمدی 
مقامات ش��عار دادند. همزم��ان، برهم صالح، رئیس جمه��ور عراق در 
مصاحبه با العربیه گفت: باید انتخابات شفاف و بیانگر اراده و خواست 
مردم باشد. صالح گفت: انتخابات تمام مشکالت عراق را حل نمی کند اما 
جایگزین بهتری وجود ندارد. مرحله آتی شاهد اصالحات قانون اساسی 
است که بیشتر سیاستمداران با آن موافقت می کنند. اختالل در نظام 

حکومت عراقی       ها را از حق شان برای زندگی آزادانه محروم می کند. 
-----------------------------------------------------

  شوک اتیوپی به سازمان ملل با اخراج 7 کارمند
اتیوپی هفت مقام ارشد سازمان ملل متحد را به دلیل آنچه مداخله در 
» بحران تیگری«  نامیده است، از این کشور اخراج کرد. به گزارش ایرنا به 
نقل از »اینترنشنال پرس یونایتد«، وزارت خارجه اتیوپی با ارسال نامه ای 
به مقامات سازمان ملل متحد و صندوق کودکان این سازمان که برای 
هماهنگی کمک های بشردوستانه به منطقه رفته بودند، اخطار داد تا 
۷۲ ساعت فرصت دارند خاک این کشور را ترک کنند. این اقدام اتیوپی 
به دلیل مورد مناقشه بودن تیگری در شمال شرقی اتیوپی است که در 
حال حاضر مرکز نزاع های ارتش اتیوپی و اریتره با گروه های آزادی قومی 
ملی تیگری است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت اقدام اخیر 
دولت اتیوپی در اخراج هفت تن از مقام های ارش��د این سازمان باعث 
شوکه شدن او شده اس��ت. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا در 
ً « تصمیم دولت اتیوپی برای اخراج  بیانیه ای اعالم کرد، امریکا » شدیدا

کردن کارمندان امور انسان دوستانه سازمان ملل را محکوم می کند. 
-----------------------------------------------------

  پمپ های بنزین انگلیس هنوز خالی اند
به رغم وعده مقام های دولتی انگلیس مبنی بر تس��هیل بحران کمبود 
سوخت در این کش��ور و وارد عمل ش��دن ارتش برای سوخت رسانی، 
پمپ های بنزین بسیاری هنوز خالی و تعطیل هستند. رویترز دیروز از 
انگلیس گزارش داد که پس از یک هفته پر هرج و مرج شامل خریدهای 
هیجانی، درگیری رانندگان در پمپ های بنزین و احتکار س��وخت در 
بطری های آب در پی کمبود ش��دید رانندگان تانک��ر که زنجیره های 
تأمین را به نقطه فروپاشی رساند، بس��یاری از جایگاه های سوخت در 
انگلیس روز جمعه نیز خالی بودند. نهاد ناظر بر عملکرد ش��رکت های 
توزیع کننده انرژی در انگلی��س )آفجم( اعالم کرد ک��ه از روز جمعه 
س��قف قراردادهای قیمت ثابت فروش برق و گاز را 1۲ درصد افزایش 
می دهد. این افزایش به این معناس��ت که صورتحساب مصرف ساالنه 
انرژی خانوار      ها در انگلیس به طور میانگین 1۳۹ پوند افزایش خواهد 
یافت. همزمان، فعاالن محیط زیست در انگلیس برای دهمین بار طی 
سه هفته گذشته، بخش       هایی از دو بزرگراه پرتردد پایتخت را در ادامه 
اعتراض های خود به تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین اشغال کردند. 
-----------------------------------------------------

  مواجهه دو سوم مسلمانان امریکا با اسالم هراسی
تحقیقات دانشگاه »برکلی« ایالت کالیفرنیا حاکی از این است که 6۷/5درصد 
از مسلمانان در امریکا مواجهه با اسالم هراسی را گزارش کرده اند. به گزارش 
فارس به نقل از خبرگزارش آناتولی، نتایج این تحقیق جدید نشان می دهد ، 
۷6/۷ درصد از زنان مسلمان امریکا و 58/6 درصد از مردان مسلمان امریکا 
دست کم یک بار با این مسئله مواجه شده اند. حدود ۴5درصد از مسلمانان 
امریکا که از بیم مواجهه با اسالم هراسی و بازخورد منفی جامعه هویت دینی 

خود را آشکار نمی کنند، بین 18 تا ۲۹ سال سن دارند.

 کره شمالی باز هم آزمایش موشکی
 انجام داد

کره شمالی برای سومین بار ظرف هفته های اخیر آزمایش موشکی 
انجام داد. هش�ت ماه بعد از روی کار آمدن دول�ت بایدن، امریکا 
اعالم ک�رده این آزمایش        ه�ا منجر به افزایش بی ثباتی می ش�ود.
به گزارش فرانس ۲۴، خبرگزاری دولتی کره شمالی دیروز از آزمایش 
یک موش��ک جدید خبر داد و اع��الم کرد که این موش��ک ضدهوایی 
عملکرد رزمی قابل توجهی داشته و شامل کنترل دو سکان فرمان و سایر 
فناوری های جدید است. تصویری در روزنامه رسمی رودونگ سینمون 
نیز نشان می دهد که موشک روز پنج  ش��نبه از روی یک وسیله نقلیه 
پرتاب شده است. آکادمی علوم دفاعی کره شمالی گفته که این موشک 
جدید عملکردی »قابل توجه« از جمله در پاسخ سریع و دقت باال داشته 
و از فناوری های جدید سیستم هدایت موشک از جمله »فناوری هدایت 

دوگانه« و »موتور پروازی دو زمانه« برخوردار است. 
خبرگزاری رسمی کره ش��مالی همچنین اعالم کرد، برد این موشک 
جدید نیز نس��بت به نوع قبلی آن تقویت شده اس��ت. نسل قبلی این 
موشک، سال گذشته رونمایی شده بود. پیونگ یانگ پس از شش ماه 
توقف، بار دیگر از اوایل ماه سپتامبر آزمایش های موشکی خود را از سر 
گرفته و همزمان اعالم کرده که تحت ش��رایطی حاضر به از سر گیری 
مذاکرات با سئول اس��ت. یورونیوز گزارش کرده که این آزمایش         ها در 
حالی انجام شده که دیپلماسی هسته ای پیونگ یانگ و واشنگتن از اوایل 

سال ۲01۹ میالدی تا حد زیادی به بن بست رسیده است.
 به نوش��ته یورونیوز، در حالی ک��ه در یک ماه اخی��ر پیونگ یانگ هم 
آزمایش های موش��کی خود را افزایش داده و هم لفاظی هایش را علیه 
واشنگتن، به نظر می رسد که جو بایدن فوریتی برای پرداخت به موضوع 
کره شمالی قائل نیست. جنی تاون، از اعضای ارشد »مرکز استیمسون « 
معتقد اس��ت که برای جو بایدن، موضوع کره ش��مالی »همچنان یک 
مسئله اولویت دار، اما همزمان یک سناریوی بدون برد است« و اینکه 
احتماالً در شرایط کنونی، داشتن دیپلماس��ی فعال تر از سوی بایدن 
باعث خواهد شد که او با اتهاماتی از جمله اینکه در مقابل »رفتارهای 

بد« پیونگ یانگ امتیاز داده، روبه رو شود.

 خطیب زاده: خطوط قرمز ایران
 عاری شدن افغانستان از افراط گرایی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت وگو با یک نشریه فرانسوی 
ضمن تشریح خطوط قرمز ایران درباره افغانس�تان با بیان اینکه 
افراطی گری باید در این کش�ور از بین برود و افغانستان تبدیل به 
بهشت داعش نشود، گفت: »اراده مردم باید محقق و دولت فراگیر 
تشکیل شود و این کشور تبدیل به پایگاه هیچ کشور خارجی نشود.«

س��عید خطیب زاده که در چارچوب همایش جهان��ی »نرماندی برای 
صلح « به پاریس سفر کرده اس��ت، درباره مشروعیت طالبان و موضع 
ایران به روزنامه لوموند گفت: » خیلی زود اس��ت که اساس��اً در مورد 
مش��روعیت صحبت کنیم، االن وقت این اس��ت که ببینیم طالبان به 
آنچه گفته عمل می کند و آیا دولت فراگیر تشکیل می دهد و آیا حقوق 
اقوام دیگر را در نظر می گیرد. ما و جامعه جهانی باید خطوط قرمز را با 
صراحت کامل بیان کنیم. « وی تصریح کرد: »مهم  ترین خطوط قرمز 
این است که افغانستان عاری از افراطی گری شود و به بهشت داعش و 

محلی برای تهدید همسایگان و دنیا تبدیل نشود.« 
خطیب زاده تصریح کرد: »اراده و خواس��ت مردم در آینده افغانستان 
محقق و دول��ت فراگیر ک��ه بازتاب دهنده ترکیب قوم��ی و جمعیتی 
افغانستان باشد، تشکیل شود و افغانس��تان دوباره پایگاه هیچ کشور 
خارجی نشود.« سازمان ملل تاکنون از پذیرش سهیل شاهین به عنوان 

نماینده افغانستان دراین سازمان خودداری کرده است. 
طالبان سه     شنبه شب در نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی خود در دوحه را به عنوان سفیر 
جدید افغانستان در سازمان ملل معرفی کرد. در ادامه اقدامات طالبان 
برای تثبیت جایگاه جهانی خود، شاهین روز چهار    شنبه با انتشار پیامی 
در شبکه اجتماعی توئیتر، واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل 

متحد به دولت موقت طالبان را خواستار شد. 
وی با اعالم اینکه س��ازمان ملل نباید از واگذاری کرسی افغانستان به 
طالبان جلوگیری کند، گفت که امروز همه افغانستان در کنترل طالبان 

قرار دارد و رژیم سابق کاماًل سقوط کرده است. 
وی تصریح کرد با گرفتن کرسی افغانس��تان در سازمان ملل، طالبان 
می تواند هماهنگی الزم را با جامعه جهان��ی برای دریافت کمک های 
بین المللی انجام دهد و این حق طالبان است که طبق قوانین بین المللی 

در سازمان ملل نماینده داشته باشد.

 اتحادیه اروپا گفت وگوهای تجاری
 با استرالیا را به تعویق انداخت

به دنبال حواشی ایجاد ش�ده پس از لغو قرارداد خرید زیردریایی 
میان استرالیا با فرانسه، اتحادیه اروپا مذاکرات برنامه ریزی شده 
درب�اره گفت وگوهای بازرگانی با اس�ترالیا را ب�ه تعویق انداخت. 
سال گذشته میالدی، حجم مبادالت کاالیی اتحادیه اروپا در جایگاه 
سومین ش��ریک عمده بازرگانی اس��ترالیا، ۳6 میلیارد یورو، معادل 
۴۲میلیارد و ۴00میلیون دالر برآورد شد و امید می رفت که این روند 
همچنان ادامه داشته باشد.  یک مقام اتحادیه اروپا در کانبرا که نامش 
ذکر نشد با اعالم تأخیر یک ماهه آغاز مذاکرات بازرگانی آزاد تا نوامبر، 
گفت که آینده این مذاکرات در هاله ای از ابهام قرار دارد. قرار بود، دان 

تهان، وزیر بازرگانی استرالیا، برای این مذاکرات به اروپا سفر کند. 
او گفت:  »ما واکنش فرانسه به تصمیم     ها در قبال موضوع زیردریایی را 
درک می کنیم اما نهایتاً هر کشوری باید در راستای منفعت ملی خود 

عمل کند و این همان کاری است که استرالیا کرده است.« 
 وی این تصمیم اتحادیه اروپا را کم اهمیت برآورد کرد. قرار بود دوره 
بعدی مذاکرات، حوزه      هایی چون بازرگانی، خدمات، س��رمایه گذاری 
و حقوق مالکیت معنوی را در برگیرد.  ماه گذش��ته میالدی استرالیا 
به طور ناگهان��ی یک قرارداد چن��د میلیارد دالری مرب��وط به خرید 
1۲زیردریایی از فرانسه را لغو کرد تا به جایش سراغ خرید کشتی      هایی 
طراحی شده از سوی امریکا که مجهز به موتور دارای سوخت هسته ای 
هستند برود. فرانسه علناً گفته دیگر نمی تواند به دولت استرالیا اعتماد 
کند و مقام های این کش��ور را متهم به دروغگوی��ی کرده و همچنین 

امکان تداوم موضوع توافق تجاری را زیر سؤال برده است.

سفارت رژیم اشغالگر قدس هم در منامه افتتاح شد

خیانت مجدد آل خلیفه به فلسطین
وزیر خارجه رژیم    گزارش  یک
صهیونیس�تی و 
همتای بحرینی اش پنج  ش�نبه ش�ب، سفارت 
رژیم صهیونیس�تی را در طبقه 29 برج تجاری 
منامه افتتاح کردند. ای�ن اقدام عالوه بر اینکه 
خش�م مردم بحرین را برانگیخ�ت، با واکنش 
گروه های مقاومت فلسطینی و ایران مواجه شد. 
حماس گفته که کار بحرین فق�ط با یک تعبیر 
قاب�ل توصی�ف اس�ت: » خیان�ت و جنایت.«

یائیر الپید که تیرماه س��ال قبل در جریان سفر به 
ابوظبی، سفارت تل آویو را در امارات متحده عربی 
افتتاح کرد، روز پنج  شنبه در دیدار با عبداللطیف 
الزیانی، همتای بحرینی خود، به اتفاق او س��فارت 
رژیم صهیونیستی در منامه را هم افتتاح کرد. ایتان 
ناعه، نخستین س��فیر رژیم صهیونیستی خواهد 
بود. الپید در هنگام افتتاح این س��فارتخانه گفت: 
»اسرائیل امروز گامی مهم و تاریخی در منطقه خلیج 
]فارس[ بر می دارد.«  او هرچند از راه حل دودولتی 
حمایت کرد ولی گفت: »تحقق این هدف در زمان 
کنونی محال است، برای همین بهتر است روی بهبود 
شرایط معیشتی فلسطینی      ها متمرکز شویم. « الپید 
البته این را هم گفت ک��ه موضع گیری او به عنوان 
رئیس حزب »آینده ای هست« مطرح می شود، نه 
به عنوان نماینده تل آویو. او با اشاره تلویحی به هدف 
عادی سازی با دولت های عربی گفت: »فرصت های 
ما مشترک است و تهدیدات مان هم مشترک است 
و منبع آن دور نیست. جنگ جهانی میان فرهنگ 
زندگی و فرهنگ م��رگ و ویرانی وج��ود دارد. با 
دوستان مان در ش��ورای همکاری خلیج ]فارس[ 
رهبری ائتالفی جسورانه میانه رو     ها را بر عهده داریم 

و به دنبال ایجاد آینده شکوفایی برای ثبات هستیم. 
«  الزیانی هم در این مراسم گفت: »افتتاح سفارت 
اسرائیل، پیامی آشکار به همگان است و بیانگر این 
عزم و جدیت ماست و نشان می دهد که کار ما هنوز 
به اتمام نرسیده اس��ت.« در جریان این سفر، چند 
توافقنامه راهبردی در زمینه های مختلف امضا و یک 
خط هوایی میان دو طرف افتتاح شد. وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی روز پنج  شنبه با حمد بن عیسی 
الخلیفه، پادشاه بحرین در منامه دیدار کرد که رده 
باال     ترین سفر رسمی اسرائیلی به این کشور حاشیه 
خلیج فارس، از زمان عادی سازی روابطش با اسرائیل 

در سال گذشته بوده است. 
   کنایه بحرینی ها با شمشیر 

اگرچه مقامات بحرینی به گرم��ی از هیئت رژیم 
صهیونیستی استقبال کردند، با این حال تمی نیسا، 
مش��اور وزیر خارجه این رژیم، در موضع گیری که 
رنگ و بوی طعنه داش��ت، تصویری را از دیدارش 
با ولیعهد بحرین در ش��بکه اجتماعی فیس بوک 
منتشر کرد و با اش��اره به ثروت خاندان آل خلیفه 
نوشت: »عالقه مندم که از اولین منبع مطلع شوم 
که ولیعهد برای هر متر مربع کاخ خود چقدر مالیات 
می پردازد.« خبرگزاری فرانس��ه گزارش کرده که 
مخالفان تواف��ق، در حومه منامه الس��تیک آتش 
زدند. بحرینی     ها پنج  شنبه ش��ب در تظاهراتی در 
منامه، پ��الکاردی را با خود حم��ل می کردند که 
روی آن نوشته شده بود: »آقای الپید! می دانی این 
چیست؟ « پس از این عبارت تصویر شمشیری دیده      
می شد که به ماجرای فتح خیبر و شمشیر ذوالفقار 
اشاره داشت؛ نبردی که در جریان آن امام علی )ع( با 

یهودیان مبارزه کرد. 

   لکه ننگ پاک نخواهد شد
رسانه های صهیونیست از جمله هاآرتص نوشتند که 
الپید در این س��فر درباره مقابله با پهپادهای ایرانی 
هم با طرف بحرینی گفت وگو کرده اس��ت. س��عید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، استقبال 
مقامات بحرین از الپید را اقدامی دانست که در تضاد 
با خواس��ت و اراده مردم بحرین اس��ت. وی هرگونه 
زمینه سازی برای تثبیت حضور مخرب صهیونیست     ها 
در منطقه را در راس��تای تنش زایی و ناامنی بیشتر 
ارزیابی و آن را محکوم کرد و گفت: »این گونه اقدامات 
موجب مشروعیت افزایی رژیم صهیونیستی نخواهد 
شد و تأثیری نیز بر آرمان آزادی قدس شریف به عنوان 
قبله اول مسلمین جهان، ندارد« خطیب زاده با تأکید 
بر این نکته که این لکه ننگ از دامان حکام بحرین پاک 
نخواهد شد، اظهار داشت: »مردم منطقه همچنان 
مخالف روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

باقی خواهند ماند.«
  جریان های فعال اسالمی واکنش نشان دهند

افتتاح سفارت رژیم صهیونیستی در منامه با اعتراض 
شدید گروه های فلس��طینی نیز روبه رو شده است. 
محمود الزهار، عضو دفتر سیاس��ی جنبش حماس 
در انتقاد شدید از س��فر الپید گفت که این سفر در 
یک کلمه که آن هم خیانت است، خالصه می شود. 
وی اف��زود: » مقامات کش��ورهای سازش��کار، خود 
را مجازات می کنند و در واقع به دس��ت خودش��ان 
مجازات می شوند.«  الزهار خاطرنشان کرد: »بایدن 
نمی تواند برای اسرائیل امنیت به ارمغان بیاورد زیرا 
منافع امریکا قبل از هر موضوع دیگری است. امریکا 
اگر قدرتی داش��ت که از آن حمایت می کرد، چرا از 
افغانستان گریخت؟ در درجه اول طرفی که از توافقات 

عادی سازی سود می برد، رژیم صهیونیستی است.«
حازم قاسم، سخنگوی حماس نیز با صدور بیانیه ای از 
استقبال رژیم بحرین از وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
به عنوان جنایتی علیه منافع جهان عرب و ادامه دهنده 
اشتباه امضای توافقنامه های عادی سازی مناسبات 
نام برد. حازم ادامه داد: »حماس از تمامی جریان های 
فعال در جهان اس��الم می خواهد مخالفت خود را با 
روند عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم 
اشغالگر قدس اعالم نمایند، زیرا این امر تنها به سود 

رژیم صهیونیستی است.«
همچنین، اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاس��ی 
جنبش مقاومت اس��المی حماس تأکی��د کرد که 
بایدن و نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
هیچ گونه راه حلی سیاس��ی را حتی اگ��ر در مورد 
تشکیل کشور فلس��طین در مرزهای سال 1۹6۷ 
نیز باشد، قبول ندارند. هنیه تأکید کرد که حماس 
تغییرات ایجاد شده در واشنگتن و تل آویو را صرفاً 
تغییر اس��امی می دان��د و دولت صهیونیس��تی به 
سیاست های خود مبنی بر مصادره و اشغال اراضی 
فلس��طینی و تجاوزات علیه ملت فلسطین در نوار 
غزه و کرانه باختری ادامه می دهد. این مقام حماس 
خاطرنشان کرد که شهرک نشینان و صهیونیست     ها 
هرگز نمی توانن��د در سیاس��ت های غاصبانه خود 
پیروز شوند. اس��ماعیل هنیه درباره توافقنامه های 
عادی س��ازی روابط بین رژیم صهیونیستی و چند 
کشور عربی نیز گفت که جنبش متبوعش چنین 
روابطی را مایه تأس��ف می داند. وی گفت که برخی 
کشورهای عربی مشروعیت خود را متکی به امریکا 
می دانند و گمان می کنند ک��ه راه امریکا از تل آویو 
می گذرد اما حقیقت کامالً خالف این موضوع است.

اروپاییان می گویند مذاکرات وین برای بازگشت 
امریکا به توافق هس�ته ای در زمانی مناس�ب 
ش�روع خواهد ش�د. این یعنی اینکه در نبود 
مذاکرات مستقیم با امریکا، طرف های اروپایی 
از تهران سیگنالی درباره پروسه وین دریافت 
کرده اند. دولت بایدن حاال که از برگشتن ایران 
به میز مذاکره مطمئن شده، در حال طرح کردن 
مس�ائلی جدید اس�ت. آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه امریکا برای چندمین بار ظرف هفته های 
اخی�ر از این صحب�ت کرد که زمان برگش�تن 
به میز مذاک�ره دارد دیر می ش�ود و البته این 
دفعه با طرح مسئله ای جدید، گفت که ممکن 
اس�ت برگش�تن به برجام دیگر کافی نباشد. 
به گزارش »ج��وان«، حس��ین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه روز پنج  شنبه با چونگ ایویی یونگ، 
همتای کره ای خ��ود تلفنی تم��اس گرفت و از 
او خواس��ت تالش    ها برای کمک به دسترس��ی 
تهران به دارایی های��ش در بانک های کره جنوبی 
را دوچندان کن��د. در حالی که برآورد ش��ده که 
ایران حدود ۷میلیارد دالر دارایی در کره دارد که 
به خاطر تحریم های امری��کا، امکان نقل و انتقال 
آنها مسدود شده، تماس تلفنی امیر عبداللهیان 
اولین تالش رسمی برای س��نجش جدی بودن 
امریکا در مذاکرات اس��ت. امیرعبداللهیان هفته 
قبل در نیویورک در گفت وگو با شبکه ان بی سی 
گفته بود:» آنه��ا )امریکایی ه��ا( می گویند »ما 
آماده بازگشت به تکمیل تعهدات مان هستیم « 
اما هی��چ اقدام عمل��ی برای نش��ان دادن و ثابت 
کردن عزم شان به ملت و دولت جدید ایران نشان 
نداده اند.« وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی 
با همتای کره ای از همراهی سئول با تحریم های 
یکجانبه امریکا انتقاد کرده و خواهان آن ش��ده 
ایران بتواند با دسترس��ی به دارایی هایش از آنها 
برای خرید دارو و دیگر کاالهای ضروری استفاده 
کند. طرف ک��ره ای هرچند اطمین��ان داده که 
حداکثر تالش خود را برای ایمن کار انجام خواهد 
داد، ولی مشخص نیس��ت که این ابراز اطمینان 

سئول چقدر جدی و واقعی است. 

اگر تهران در این باره پاسخی دریافت کند، احتماالً 
آن را پیش زمینه ای مس��اعد برای ازس��رگیری 
مذاکرات وین قلمداد کند، پروسه ای که از اوایل 
تیرم��اه متوق��ف ش��ده و طرف ه��ای غربی طی 
هفته های اخیر، رایزنی فشرده ای برای از سرگیری 

مجدد آن انجام داده اند. 
   اروپا مطمئن است

دولت سید ابراهیم رئیسی که روند چارچوب بندی 
تیم مذاکره کننده هسته ای را دنبال می کند، هنوز 
زمان دقیق ش��روع مذاکرات را اعالم نکرده، ولی 
گفته که این روند به زودی ش��روع خواهد ش��د. 
در تازه     تری��ن موضع گیری، س��عید خطیب زاده، 
س��خنگوی وزارت خارجه که برای ش��رکت در 
همایش جهانی »نرماندی برای صلح « به پاریس 
رفته، روز پنج  شنبه در گفت وگو با لوموند مجدداً 
تأکید ک��رد که مذاک��رات برجامی حتم��اً انجام 
خواهد شد و توضیح داد که ایران در حال بررسی 
چگونگی ادامه مذاکرات اس��ت که این مرحله از 
جواب به نتیجه رسیده است. خطیب زاده فاز دوم 
را که در حال حاضر در ته��ران جریان دارد، مرور 
پروند مذاکرات قبلی خوان��ده و گفته که این کار 

باید انجام شود تا  »ابعاد و جزئیات آن روشن شود تا 
به طور فعال و مؤثر وارد گفت وگو    ها شویم.«  ظاهراً 
مذاکرات هفته قبل امیرعبداللهیان با طرف های 
اروپایی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل هم آنها را متقاعد کرده که »مذاکرات هسته ای 
با ایران در یک زمان بندی قابل قبول از سر گرفته 
می ش��ود .« این نکته ای اس��ت که جوزف بورل، 
کمیسیونر سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا دیروز 
آن را بیان و تأکید ک��رده که ما می دانیم ایرانی     ها 
هم آماده تعامل و ازس��رگیری مذاکرات هستند 
اما این مسئله باید هرچه س��ریع تر محقق شود. 
بورل در پاسخ به سؤالی درباره مفهوم »سریع « در 
برنامه زمان بندی مذاکرات وین گفت: »این واژه 
در فرهنگ های مختلف معنای متفاوتی دارد. زود 
در لندن یک معنا و در پکن معنای دیگری دارد. اما 
من با وزیر امور خارجه جدید ایران )در نیویورک( 
صحبت کردم و زمانی که او گفت »به زودی«، من 
متوجه ش��دم که این واژه بر مبنای معیار زمان و 
منطبق با درخواست سایر اعضای برجام است.« 
 وی افزود: به عنوان هماهنگ کننده این مذاکرات، 
اطمینان دارم که گفت وگو    ها در یک زمان بندی 

که مورد پذیرش همه است از سرگرفته می شود. 
با وجود اب��راز اطمینان بورل، س��خنگوی وزارت 
خارجه فرانسه روز پنج شنبه از چین خواست که 
ایران را برای بازگشت به مذاکرات هسته ای برای 
احیای برجام متقاعد کند:»ما روی چین حساب 
باز می کنیم تا با استدالل، ایران را برای بازگشت به 

مذاکرات هسته ای متقاعد کند.«
   واشنگتن محک می زند؟

آنتون��ی بلینکن، وزیر ام��ور خارج��ه امریکا روز 
پنج  ش��نبه برای چندمین بار متوالی خواس��تار 
ازسرگیری مذاکرات وین ش��د. بلینکن به شش 
دور مذاکرات وین اش��اره کرده و گفته که در آن 
مذاک��رات با حضور هم��کاران اروپای��ی، چین و 
روسیه نش��ان دادیم که کاماًل آماده بازگشت به 
تعهدات برجامی هستیم در صورتی که ایران نیز 
آمادگی انجام اقدام مشابه را داشته باشد. بلینکن 
افزود که اکنون س��ه ماه است که آنها از مذاکرات 
دور بوده اند. آنها انتخابات داش��تند و یک دولت 
جدید شکل گرفت. توپ در زمین ایران است اما 
نه برای مدت طوالنی. بلینک��ن مجدداً گفت که 
فرصت یا زمان محدود در این زمینه وجود دارد و 
این فرصت یا زمان در حال کوتاه تر شدن است. او 
البته بدون توضیح بیشتر بحث قابل تأمل دیگری را 
هم مطرح کرد؛ اینکه پیشرفت های هسته ای ایران 
نگران کننده است و ممکن است صرف بازگشت 
به برجام کافی نباش��د:  »در یک مقطع با توجه به 
پیشرفت های ایران، بازگشت صرف به مفاد توافق 
هسته ای برای به دست آوردن مزایای این توافق 
کافی نخواهد بود.« در حالی که کمیسیونر سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا گفته که مطمئن است ایران 
در زمان بندی مناس��بی مذاکرات را از سرخواهد 
گرفت، طرح مجدد »کافی نبودن برجام « از طرف 
وزیر خارجه دولت بایدن قابل تأمل اس��ت. ایران 
بار    ها اعالم ک��رده که وارد مذاک��رات فرابرجامی 
نخواهد شد، ولی طرح این موضوع از طرف بلینکن 
همزمان با آماده ش��دن دولت جدید ایران، برای 
ش��روع پروس��ه مذاکراتی، احتماالً برای محک 

واکنش احتمالی در تهران انجام شده است. 

محک دولت جدید با طرح مجدد مذاکرات فراتر از توافق هسته ای

بلینکن: شاید برگشتن به برجام دیگر کافی نباشد


