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 کاخ سفید ادعای بایدن را رد کرد!
س��اعتی بعد از اظهارات وزیر انرژی امریکا درباره دی��دار جو بایدن 
با محمد بن س��لمان در سفر آتی وی به عربس��تان سعودی، شورای 
امنیت ملی امریکا برنامه برای این دیدار را تأیید کرد.  در ش��رایطی 
که جو بایدن چند روز قبل درباره سفر به عربستان سعودی گفته بود 
که در این سفر با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار نمی کند، 
شبکه سی ان ان گزارش��ی با این عنوان منتشر کرد: »ساعاتی پس از 
آنکه جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی امریکا در اظهاراتی تأکید کرد که 
قرار است در جریان سفر رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی او 
با محمد بن سلمان ولیعهد دیدار کند. کاخ سفید روز یک      شنبه اعالم 
کرد که دیدار رئیس جمهور با مقامات سعودی شامل دیدار با ولیعهد 

هم می شود.«
-----------------------------------------------------

  کشته شدن 1۳ سرباز ارتش سوریه در انفجار رقه
منابع سوری از کشته شدن ۱۳ نظامی این کشور در حمله به اتوبوس 
حامل ارتش در ش��هر رقه خبر دادند.  بنابر اعالم س��انا، گزارش های 
اولیه حاکی از کش��ته شدن ۱۳ سرباز و زخمی ش��دن دو تن دیگر در 
بمب گذاری در مس��یر یک اتوبوس در رقه اس��ت. این انفجار در جاده 
الزمله در حومه رقه و در مس��یر اتوبوس ارتش س��وریه رخ داد. این در 
حالی است که اشغالگران امریکایی در ۱۲ ساعت گذشته دو عملیات 
هلی برن در س��وریه انجام دادند. به این ترتیب، تع��داد هلی برن های 
نیروهای امریکایی از آغاز ماه جاری میالدی به هفت مورد رسید. منابع 
محلی گفتند که اشغالگران امریکایی ظهر یک      شنبه یک هلی برن در 
روستای الجحنه واقع در شمال شرق دیرالزور انجام داده و یک نفر را که 
هویت وی مشخص نیست، بازداشت کردند. این نیرو      ها همچنین        شنبه 
شب گذشته فردی به نام »ابراهیم الجبر« را طی یک عملیات هلی برن 

در روستای »السعده « در ریف حسکه بازداشت کردند. 
-----------------------------------------------------

  چپ      ها در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا پیروز شدند
نتایج شمارش آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا نشان 
می دهد که گوس��تاوو پترو، نامزد چپ گرا پیروز نهایی انتخابات شده 
است.  این اولین بار است که یک نامزد چپ گرا پیروز انتخابات کلمبیا 
شده است. کمیسیون انتخاباتی کلمبیا از پیشتاز بودن پترو با ۶۵ درصد 
آرا در مقابل رقیبش رودولفو هرناندز غول س��اخت و س��از و شهردار 
یکی از ش��هرهای بزرگ این کش��ور خبر داده بودند. براساس گزارش 
نیویورک تایمز، با ش��مارش ۹۹ درصد آرا گوس��تاوو پترو کمی بیش 
از ۵۰ درصد آرا را کس��ب کرده و رقیبش نیز حدود ۴۷ درصد آرا را در 
اختیار گرفته است.  گوستاوو پترو در اولین واکنش به پیروزی خود در 
انتخابات در حساب توئیتری خود آن را یک »پیروزی مهم و تاریخی« 

برای مردم کلمبیا خواند. 
-----------------------------------------------------

   روابط سودان با اسرائیل قطع نشده است
رئیس ش��ورای حاکمیتی انتقالی س��ودان درباره مذاک��ره برای از 
س��رگیری روابط خارطوم – تل آویو گفت ک��ه روابط دو طرف قطع 
نش��ده که نیازی به مذاکره درباره آن باش��د.  عبدالفتاح البرهان در 
مصاحبه با ش��بکه امریکایی » الحره « در تش��ریح تحوالت داخلی و 
مواضع بین المللی کشورش گفت: »با هر حزب سیاسی اتحاد و ائتالف 
نداریم، چراکه این بر خالف اصول اولیه بخش نظامی است. وی تأکید 
کرد که بخش نظامی نه تنها با کنگره ملی، حزب سابق عمر البشیر 
رئیس جمهور مخلوع س��ودان اتحاد ندارد بلکه این حزب از هرگونه 
تالش برای حضور در عرصه سیاست سودان منع شده است.«  البرهان 
در پاسخ به س��ؤالی درباره احتمال ازس��رگیری مذاکرات و روابط با 
اسرائیل گفت: »این روابط قطع نشده است که بگوییم به روابط خود 

با اسرائیل برگردیم.«

سونامی راست افراطی در انتخابات فرانسه

 نخست وزیر فرانسه: 
کشور در خطر است

با مش�خص ش�دن نتایج ش�مارش اولی�ه دومی�ن دور انتخابات 
پارلمانی فرانسه، ائتالف طرفداران امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانس�ه اکثریت مطلق خود را در پارلمان فرانس�ه از دس�ت داد 
و راس�ت افراطی تع�داد کرس�ی های خ�ود را 11 برابر ک�رد تا از 
عدد هش�ت به 89 برس�د. نخس�ت وزیر فرانس�ه که بع�د از این 
نتایج، برای اس�تعفا تحت فش�ار قرار گرفته، نتای�ج انتخابات را 
» خطری « برای فرانس�ه می داند، انتخاباتی که از هر دو فرانسوی 
واجد ش�رایط، یک نفر از رأی دادن در آن خودداری کرده اس�ت. 

به گزارش »جوان«، دیروز، منتش��ر ش��دن نتای��ج دور دوم انتخابات 
پارلمانی فرانس��ه روش��ن کرد که میزان مش��ارکت فرانس��وی    ها در 
انتخابات فقط ۴۷ درصد بوده اس��ت، نتیجه ای که نش��ان می دهد از 
هر دو فرانسوی واجد ش��رایط تنها یک نفر در انتخابات شرکت کرده 
است. از همه عجیب تر، آرای حزب راس��ت افراطی مارین لوپن است، 
نتیجه ای که به تعبی��ر فرانس-۲۴ ی��ک پیروزی تاریخی ب��رای او و 
طرفدارانش به حس��اب می آید. هیچ کس انتظار نداش��ت خانم لوپن 
چیزی حدود ۹۰ کرسی به دس��ت آورد. راست    ها با این تعداد کرسی، 
به بیشترین تعداد کرسی در پارلمان دست یافتند. تا قبل از انتخابات 
جدید، بیشترین کرسی راس��ت    ها در انتخابات، مربوط به سال ۱۹8۶ 
بود که آنها ۳۶کرسی در پارلمان داشتند. لوپن در یک پست توئیتری 
خواستار برخورداری راست ها از یک پست در هیئت رئیسه پارلمان و 
همچنین ریاست کمیسیون دارایی پارلمان شده است. میلیون     ها نفر از 
رأی دهندگان حامی جریان چپ مالنشون در دور دوم ریاست جمهوری 
به ماکرون رأی دادند تا لوپن راس��ت گرای افراطی رأی نیاورد و او را از 
قدرت دور نگه دارند به خصوص که مالنشون گفته بود که هیچ یک از 
حامیانش نباید به لوپن رأی دهند، ولی نتیجه انتخابات با افزایش ۱۱ 
برابری کرسی های راست نشان می دهد شمار زیادی از چپ    ها به راست 
افراطی متمایل شده اند. بعد از لوپن، ائتالف چپ     ها به رهبری ژان لوک 
مالنشون با ۱۴۲ کرسی خود را به عنوان یک »قدرت « سیاسی مطرح 
کرد. احزاب سوسیالیست و کمونیست و حزب چپ رادیکال و سبز    ها 
در ترکیب آرای خودشان ، تعداد آرای بیشتری نسبت به انتخابات قبلی 
سال ۲۰۱۷ به دست نیاوردند، اما آنها با معرفی یک نامزد مشترک در 
هر حوزه انتخابیه تحت چتر یک اتحاد به رهبری ژان لوک مالنش��ون 

۱۴۲ کرسی پارلمان را به دست آوردند. 
 تهدید فرانسه؟

 در این بین اما از هم��ه بدتر، عملکرد ائتالف راس��ت میانه به رهبری 
امانوئل ماکرون بود که برای پیش بردن بدون دردس��ر سیاست های 
خود به ۲8۹ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرس��ی نیاز داشت ولی توانست 
۲۴۵نماینده طرفدار خ��ود را به پارلمان بفرس��تد. ائتالف طرفداران 
ماکرون با نام »با هم« )Ensemble( هرچند بزرگ ترین گروه پارلمانی 
باقی ماند ولی اکثریت مطلق را از دست داد. نتایج انتخابات نه تنها برای 
امانوئل ماکرون یک چالش اس��ت، بلکه دولت تازه کار الیزابت بورن، 
نخست وزیر جدید فرانسه را هم با مشکل جدی روبه رو خواهد کرد. در 
حالی که بالفاصله بعد از منتشر شدن نتایج اولیه، زمزمه    هایی درباره 
استعفای او مطرح است، در بهترین حالت، بورن احتماالً مجبور خواهد 
شد برخی از وزرای کابینه را به دلیل ناکامی در کسب آرای شهروندان 
و راهیابی ب��ه پارلمان تغییر دهد. بورن در واکن��ش به نتایج انتخابات 
پارلمانی که در آن هیچ حزبی نتوانس��ت اکثریت را کسب کند، آن را 
تهدیدی برای فرانسه خواند و گفت: » با توجه به چالش     هایی که باید با 
آن روبه رو شویم، این وضعیت برای کشور خطرناک است.« نخست وزیر 
فرانسه افزود: ما از فردا برای ایجاد اکثریتی پویا و عمل گرا، کار خواهیم 
کرد. بورن متعهد شد که حزب امانوئل ماکرون به دنبال ائتالف فوری 
خواهد بود. همچنین حزب جمهوریخواهان که تا پیش از این دومین 
قدرت مطرح سیاسی فرانس��ه بود در نهایت و با احتساب کرسی های 
متحدان راست گرا و میانه رو خود یعنی اتحاد دموکرات     ها و مستقل     ها 
)UDI( در نهایت ۷۰ کرسی به دس��ت آورد که با توجه به نتایج بسیار 
ناامید کننده آنها در انتخابات اخیر ریاس��ت  جمهوری، یکی از بد    ترین 

تجربه های سیاسی شان محسوب می شود. 
 تغییر از ریاستی به پارلمانی بی ثبات؟

ژان لوک مالنش��ون، رهبر اپوزیس��یون چپگرای فرانس��ه، شامگاه 
یک    شنبه در اولین اظهارنظر پس��اانتخاباتی گفت که از دست دادن 
اکثریت مطل��ق در مجل��س ملی » بی��ش از هر چیز یک شکس��ت 
انتخاباتی « برای رئیس جمهور اس��ت. نتیجه انتخابات روز یک    شنبه 
نشان داد بخش بزرگی از جامعه فرانسه همچنان ماکرون را تحسین 
می کنند و به او عالقه دارن��د اما ماکرون حاال م��ورد نفرت طیفی از 
رأی دهندگان فرانسوی منتهی الیه راس��ت و چپ سیاسی است که 
او را یک نظام تکنوکرات عقب افتاده می دانند. در این بین کس��انی 
که در انتخابات رأی ندادند، نقشی تعیین کننده داشتند. همانند دور 
اول، بیش از نیمی از واجدین شرایط پای صندوق های رأی نرفتند و 
مش��ارکت تنها ۴۶درصد بود. جوانان و افراد کم برخوردار، بیشترین 
کسانی هستند که رأی نداده اند. تنها ۲۹ درصد از افراد ۱8 تا ۲۴ ساله 
و ۳۶ درصد از افراد خانواده    هایی که درآمد کمتر از ۱۲۰۰ یورو در ماه 
دارند در انتخابات شرکت کردند. گاردین با اشاره به شکنندگی نتایج 
انتخاباتی نوشت که نتایج انتخابات روز یک    شنبه نشان داد که » قدرت 
در فرانس��ه اکنون از رئیس جمهور به پارلمان منتقل شده است  که 
ترکیب مجلس بیشتری از رئیس جمهور، منعکس کننده آرای رأی 
دهندگان آن اس��ت. دیگر اینکه نمایندگان پارلمان فرانسه مجبور 

خواهند شد در راستای منافع ملی به اجماع برسند.«
برخی تردید دارند که امانوئل ماکرون بتواند ب��ه اتحاد با احزاب دیگر 
برای تشکیل پارلمان اکثریت دست یابد، بنابراین چاره ای جز انحالل 

مجمع ملی نخواهد داشت. 
خانم جانین موسوز-الواو، مدرس علوم سیاسی در مرکز تحقیقات 
علوم سیاس��ی Po CEVIPOF می گوید: »این وضعیت برای یک 
رئیس جمهور )در فرانس��ه ( بی س��ابقه است و این س��ؤال را ایجاد 
می کند که آقای ماکرون برای اتحاد چش��م به ک��دام یک از احزاب 

خواهد دوخت.«
خانم موسوز-الواو احتمال انحالل پارلمان را در صورتی که ماکرون 
در ماه های آینده با مقاومت بیش از حد احزاب دیگر مواجه ش��ود، 
مطرح می کند، احتمالی که لوموند نیز با استناد به بحث های مطرح 
ش��ده در میان اعضای دولت مطرح کرده اس��ت. فلورنت پارمنتیه، 
دبیرکل مرکز تحقیقات علوم سیاس��ی Po CEVIPOF نیز با این 
نظر موافق است: »انحالل مجلس ملی ظرف ۱۲ تا ۱8 ماه قابل انتظار 
است. « او معتقد است که رئیس جمهور فرانسه برای این کار به دنبال 
این خواهد بود که هرگونه بن بست را به گردن احزاب دیگر بیندازد تا 

تصمیم خود را توجیه کند. 

 صدر به مصالحه پا نمی دهد
تقویت ابتکار      ها برای تعیین نمایندگان جایگزین

 به جای صدریون
ب�ا وج�ود ت�الش ائت�الف هماهنگ�ی ش�یعیان ع�راق ب�رای 
برگردان�دن صدری      ه�ا ب�ه پارلم�ان، مناب�ع عراق�ی می گویند 
مقت�دی ص�در در      ه�ا را ب�ه روی میانجیگری ه�ای سیاس�ی 
بس�ته؛ کاری ک�ه باع�ث ش�ده گزین�ه جایگزین�ی صدری      ه�ا 
در پارلم�ان ع�راق بی�ش از ه�ر موق�ع دیگ�ری تقویت ش�ود. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از پایگاه ش��فق نیوز، یک منب��ع در جریان 
صدر دیروز گفت که تصمیم اس��تعفای نمایندگان فراکسیون صدر از 
عضویت پارلمان و کناره گیری جریان صدر از روند سیاسی ثابت است. 
به گفته این منبع، هیئت سیاس��ی جریان ص��در و دفتر ویژه مقتدی 
صدر درخواست       هایی را از رهبران و رؤس��ای فراکسیون های سیاسی 
برای دیدار دریافت کرده اما مقتدی صدر در حال حاضر از سیاس��ت 
کناره گیری کرده و با هیچ شخصیت سیاسی دیدار نمی کند. با توجه 
به اینکه مقتدی طی روزهای آینده برای ادای مراسم حج به عربستان 
خواهد رفت، با غیبت او در صحنه سیاسی عراق، احتمال مصالحه کمتر 
از قبل خواهد شد. منابع عراقی نگفته اند طرف      هایی که دنبال متقاعد 
کردن صدر به بازگشت به روند سیاسی هستند، چه کسانی هستند ولی 
روز یک شنبه ، جریان الحکمه به رهبری عمار الحکیم از وجود تحرکاتی 
برای بازگرداندن صدر و فراکسیون وی به روند سیاسی خبر داده بود. 
با کمتر شدن احتمال مصالحه برای بازگرداندن صدر به روند سیاسی 
که روند کار پارلمان را به چالش خواهد کش��ید، دیدگاه جریان هایی 
در داخل ائتالف هماهنگی ش��یعیان در حال تقویت ش��دن است که 
معتقدند پارلمان عراق را باید بدون جریان صدر برگزار کرد. به موجب 
قانون عراق، در صورت خالی ماندن یک کرسی در مجلس نمایندگان، 
نامزدی که بیشترین آرا را در حوزه انتخابیه کسب کرده، این کرسی را 

به دست خواهد آورد. 
محمد الصهی��ود، از نمایندگان ائتالف دولت قانون، وابس��ته به نوری 
المالکی، گفته که برگزاری نشس��ت اضطراری پارلمان عراق مستلزم 
جمع آوری ۵۰ امضا از اعضای پارلمان است. او با اشاره به اینکه تعداد 
نمایندگان چارچوب هماهنگی بیش از تعداد مورد نیاز )۵۰ نماینده( 
است، بنابراین جلس��ه پارلمان برگزار خواهد ش��د. الصهیود گفته که 
در حال حاضر حرکتی برای جم��ع آوری امضا از نمایندگان چارچوب 
هماهنگی برای تش��کیل جلس��ه اضطراری پارلمان برای رأی گیری 
در مورد جایگزینی نمایندگان مس��تعفی و ادای سوگند به جای آنها 
وجود دارد. این نماینده گفته که درخواست برگزاری این جلسه برای 
تعیین زمان برگزاری به زودی به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم می شود. 
الصهیود اشاره نکرده که در داخل ائتالف هماهنگی کدام گروه یا گروه       ها 
از جایگزینی صدری      ها حمایت می کنند ولی بعضی منابع می گویند دو 
جریان در داخل ائتالف هماهنگی شیعیان اعتقاد چندانی به مصالحه 
با صدر ندارد. الشرق االوسط می گوید که یکی از این دو جریان، ائتالف 
دولت قانون نوری المالکی اس��ت، جریانی که مخالفت خود را با ابتکار 
مصالحه عم��ل اعالم کرده و آن را »تالش��ی نابجا دانس��ته که ممکن 
است باعث از دس��ت رفتن فرصت طالیی ناش��ی از کناره گیری صدر 
ش��ود.« یکی از اعضای »هیئت هماهنگی« که نخواس��ت نامش فاش 
شود، به »الشرق االوسط « گفت که این دو حزب اردوگاه رقیب صدر، 
طی جلسات هفته گذشته، با تسریع تحرک در راستای تشکیل کابینه 
جدید بدون مشارکت صدر و بدون تکرار تالش برای متقاعد کردن او به 

انصراف از تصمیم خود برای خروج از پارلمان، مخالفت کردند. 

وحشت  از  50 دقیقه آژیر خطر
در 5 شهر صهیونیست ها 

در پ�ی یک حمله    گزارش  یک
س��ای�ب���ری، 
آژیرهای هشدار خطر رژیم صهیونیستی چندین 
بار به صدا درآمد و شهرک نشینان وحشت زده از 
ترس حمالت موشکی به پناهگاه     ها پناه بردند. 

این روز     ها سرزمین های اش��غالی صحنه حوادثی 
رمزآلود است، به طوری که یک     شنبه شب منابع 
خبری از ش��نیده ش��دن صدای ممتد آژیر خطر 
در س��رزمین های اش��غالی خبر دادند. بررسی      ها 
از بازخوردهای به صدا در آم��دن ممتد آژیرهای 
خطر در ش��هرهای مختلف رژیم صهیونیس��تی 
نشان می دهد که به احتمال فراوان کلید آژیر خطر 
نظامی اسرائیل در دست هکر     ها قرار گرفته است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پنج شهر بزرگ 
صهیونیس��ت ها، آژیر به م��دت ۵۰ دقیقه به صدا 
درآمده است و فقط در یک ش��هر ۳۰ هزار نفر به 
پناهگاه رفته اند. غیر از قدس اشغالی، صدای آژیر 
در شهرهای دیگر از جمله ایالت، هولون، اشکلون 
و اشدود نیز به صدا درآمده است. اکنون مهم  ترین 
مسئله مقامات و ساکنان س��رزمین های اشغالی 
این اس��ت که کدام صدای آژیر واقعی است و باید 
به پناهگاه      ه��ا بروند و کدام  یک غیرواقعی اس��ت، 
همین مسئله سبب سردرگمی عجیب میان آنان 
شده است. دو هفته پیش نیز اتفاقات مشابهی در 
اس��رائیل رخ داده بود و به رغم تالش های مقامات 
نظامی اسرائیل برای رفع این اختالل در آژیرهای 
خطر، هنوز موفق به این مهم نش��ده اند. بر اساس 

گزارش رسانه های صهیونیستی، ارتش این رژیم 
روز دو     شنبه در بیانیه کوتاهی مدعی شد که علت 
به صدا درآمدن آژیر خطر در قدس و دیگر مناطق 
اسرائیل نقص فنی بوده است. این بیانیه همچنین 
افزود که این موضوع در دس��ت بررسی و تحقیق 
است. این بیانیه همچنین ادعا کرد که نگرانی در 
خصوص حادثه امنیتی وجود ندارد. در بیانیه اولیه 
ارتش رژیم صهیونیستی گفته شده بود  که آژیر     ها 
در نتیجه نقص فنی بوده اس��ت، ام��ا بعداً گفتند 
که این آژیر     ها از بلندگوه��ای غیرنظامی به صدا 
درآمدند، نه بلندگوهای متعلق به فرماندهی جبهه 

داخلی ارتش.
 به گ��زارش تس��نیم، در واقع آژی��ر خطر نظامی 
اسرائیل به چوپان دروغگویی تبدیل شده و ساکنان 
این سرزمین      ها یا فعاًل باید میان خانه و پناهگاه در 
هروله و رفت وآمد باشند یا بی اعتنا به آن در خانه 
بمانند که در این صورت ب��ا هر احتمال دیگری از 
جمله حمله راکتی یا موشکی مقاومت می توانند 
مواجه شوند. اسرائیل که حتی نمی تواند با حمالت 
سایبری مقابله کند ادعا کرده که توان نظامی خود 
را برای مقابله با تهدیدات ایران تقویت خواهد کرد.  
بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل دیروز در سخنانی 
ادعا کرد که این رژیم در حال ایجاد ائتالف پدافند 
هوایی خاورمیانه تحت رهبری امریکاس��ت. این 
درحالی است که قرار است در سفر آتی جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا به عربستان و سرزمین های 
اشغالی بحث تشکیل ائتالف منطقه ای علیه ایران 

مورد بررسی قرار گیرد. 

 رزمایش بزرگ مقاومت در غزه
در پی تش��دید تنش     ها بین فلس��طینی     ها و رژیم 
صهیونیستی، رزمایش »عزم الصادقین« با مشارکت 
چند تشکیالت نظامی وابسته به »سرایا القدس« 
شاخه نظامی جهاد اس��المی در غزه روز دو     شنبه 
آغاز شد.  بر اساس گزارش »فلسطین الیوم«، در این 
رزمایش چند تش��کیالت نظامی وابسته به »سرایا 
القدس« ش��اخه نظامی جهاد اس��المی مشارکت 
دارند. »ابوحمزه« سخنگوی س��رایا القدس اعالم 
کرد ک��ه در ای��ن رزمایش، عملیات ه��ای میدانی 
مختلف شبیه سازی خواهد ش��د. وی با بیان اینکه 
تش��کیالت نظام��ی مختلفی از جمل��ه یگان های 
موشکی و توپخانه ای در این رزمایش حضور خواهند 
داشت، تصریح کرد: این اقدام در راستای باال بردن 
آمادگ��ی جنگی مجاه��دان فلس��طین و تأکیدی 
از س��وی ما بر تداوم مس��یر طوالنی تا آزادسازی و 
بازگشت آوارگان اس��ت. ابوحمزه تأکید کرد: این 
رزمایش با مشارکت تشکیالت نظامی مختلف که 
بارز     ترین آن یگان موشکی و توپخانه ای است، برگزار 
می شود.  س��رایا القدس یک شنبه شب اطالعیه ای 
در این خصوص منتش��ر و اعالم ک��رد، در نتیجه 
برگزاری رزمایش ع��زم الصادقین، س��واحل غزه 
منطقه نظامی بس��ته خواهد بود. از س��وی دیگر، 
طارق سلمی، س��خنگوی جهاد اسالمی فلسطین 
هم دیروز در سخنانی گفت، منطقه در برابر تحوالت 
بزرگ ق��رار دارد و ای��ن تحوالت فقط در س��طح 
فلس��طین نیس��ت بلکه با اتحاد محور مقاومت به 
س��طح منطقه ای و بین المللی رسیده است. وی به 

فارس گف��ت: »ما از تحوالت ب��زرگ در منطقه در 
نتیجه ایستادگی ملت فلسطین و پافشاری مقاومت 
فلسطین سخن می گوییم.« طارق سلمی ادامه داد: 
مقاومت فلسطین در نبرد »سیف القدس« با اشغاگر 
معادله ای روش��ن وضع کرد، ای��ن مقاومت بود که 
ابتکار عمل را در دست داشت و با اشغالگر از فاصله 
صفر می جنگید؛ موش��ک های مقاومت در میدان 
حاضر بودند و همین موضوع، اشغالگر صهیونیستی 
را دچار سردرگمی کرد. وی افزود: تا این لحظه نیز 
بازتاب نبرد سیف القدس به تمام اراضی ما در کرانه 
باختری تا اراضی اش��غالی در تل الربیع می رسد و 
تأکید می کند که ملت فلسطین در برابر این تجاوز 
سازمان یافته و رو به افزایش عقب نشینی نخواهد 
کرد و شکست نخواهد خورد. س��لمی در پاسخ به 
این سؤال که »با توجه به افزایش انزوای بین المللی 
رژیم صهیونیستی و بحران های داخلی این رژیم، 
آیا می توان گفت در برابر تحوالت بزرگ در منطقه 
و جهان قرار داریم« تأکید کرد: ب��دون تردید این 
تحوالت فقط در سطح فلسطین نیست بلکه با اتحاد 
محور مقاومت و گشایش تمامی جبهه      ها در صورت 
تداوم جنایات نظام مند دشمن در سطح منطقه ای 

و بین المللی است. 
وی به رونمایی از پهپاد جنی��ن و هدف گرفته 
ش��دن یک جیپ صهیونیس��ت با ای��ن پهپاد 
پرداخت و گفت:» این پیامی مهم برای دشمن 
صهیونیستی مبنی بر آن است که مقاومت برای 
شکست اشغالگر و بازگرداندن تمام حقوق ملت 

فلسطین آماده است.«

قطار توافق از ریل خارج شود، امریکا مقصر است
سخنگوی وزارت خارجه:

سخنگوی دس�تگاه دیپلماسی با تأکید مجدد 
بر اینکه دولت فعلی امریکا همچنان می کوشد 
در مسیر دولت قبلی این کش�ور حرکت کند، 
اگرچه تداوم تالش های ته�ران برای پیگیری 
مسیر دیپلماتیک برای احیای برجام را تأیید 
کرد اما هشدار داد که چنانچه امریکا به همین 
روند ادامه دهد، مقصر شکست مذاکرات است. 

س��عید خطیب زاده دیروز طی نشست هفتگی با 
خبرنگاران داخلی و خارجی بار دیگر تأکید کرد که 
به رغم همه بدعهدی      ها و حتی کارشکنی های طرف 
امریکایی، ایران به حرکت در مس��یر دیپلماسی 
ادامه می دهد و تصریح کرد: » ما همچنان در مسیر 
دیپلماسی حرکت می کنیم و این قطار همچنان از 
ریل خود خارج نشده و به رغم تمامی بدعهدی      ها 
و اقداماتی که امریکا انجام داده، همان مسیری را 
می رود که ترامپ رفته است.«  این دیپلمات ایرانی 
تأکید کرد: » چرا در این نقطه هستیم؟ چون امریکا 
در س��ال ۲۰۱8 یک طرفه و غیرقانونی از برجام 
خارج شد و فشار حداکثری را اعمال کرد که بعد 
هم به گفته خودشان به شکست مفتضحانه منجر 
شد. االن در این نقطه قرار داریم به خاطر اینکه یک 
طرف تمامی اقدامات را صورت داد که این توافق را 
که قطعنامه شورای امنیت نیز آن را تأیید کرده بود، 

از بین ببرد. االن نیز در این مسیر قرار داریم.«
 ادامه یک و بام و دو هوای امریکا

موضوع جدید     ترین تحریم های امریکا علیه ملت 
ایران، محور یکی دیگر از سؤاالت خبرنگاران بود. 
خطیب زاده با کنار هم قرار دادن اقداماتی مخرب 
از این دست و قرار دادن آن در کنار ادعای تالش 
برای رسیدن به توافق با ایران و رفع تحریم      ها گفت:  
»سیاست یک بام و دو هوای واشنگتن سال هاست 
برای همه روشن شده است. از یک طرف اظهارات 
مقامات کنونی امریکا را می شنویم که می گویند 
می خواهن��د خطا و اش��تباهات دول��ت ترامپ را 

جبران کنند، حقوق بین المل��ل را رعایت کنند و 
کنشگر مسئولی در نظام بین الملل باشند ولی از 
طرف دیگر در عمل همان سیاست های شکست 
خورده دولت ترامپ را شاهد هستیم و آن رفتارهای 
قانون گریزانه ادامه دارد. تنها چیزی که می توان در 
این ارتباط گفت همان ضرب المثل معروف فارسی 
است که قس��م حضرت عباس را باور کنیم یا دم 
خروس را.« خطیب زاده خاطرنشان کرد: »این گونه 
رفتار     ها از سوی امریکا باعث افزایش بی اعتمادی 
جامعه جهانی به این کشور شده و ما هم به خاطر 
همه این دالیل باید مراق��ب منافع و حقوق مردم 

بزرگ ایران باشیم.«
  گروسی در چارچوب اظهار عقیده کند

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تاکنون چندین بار اظهارات مخربی در مورد 
مذاکرات داش��ته اس��ت، به طوری که در نشست 
خبری هفته قبل، خطیب زاده با انتقاد از رویکرد 
غیرسازنده وی، از گروسی خواسته بود در چارچوب 
مسئولیت خود اظهار عقیده کند. گروسی اخیراً 

هم در اظهاراتی مشابه گفته است  که مذاکرات با 
ایران برای احیای برجام به بن بست رسیده و دلیل 
آن را هم بی پاسخ ماندن سؤاالت آژانس دانست. 
خطیب زاده در واکنش به اظهارات گروسی گفت: 
»توصیه همیشه ما به آقای گروسی این بوده که در 
چارچوب وظایف فنی خ��ود اظهارنظر کند. آنچه 
بین ای��ران و آژانس به عنوان بیانیه مش��ترک در 
پنجم مارس توافق شد، پیگیری شد هم به صورت 
مکتوب و هم در جلس��ات مختل��ف و اگر آژانس 
همچنان سؤال داشته باش��د مسیر آن ادامه رفت 
و برگشت هاست و نه اقدامات رسانه ای. مسیر وین 
در این مدت طی شده و این قطار دیپلماسی کار 

خودش را انجام می دهد.«
 بورل استقبال کرد، امریکا همکاری نکرد

س��خنگوی وزارت خارجه درباره پیش��نهادهای 
ایران به امریکا قبل از صدور قطعنامه در ش��ورای 
حکام آژانس و اینکه این پیشنهادات همچنان به 
قوت خود باقی اس��ت، گفت: »همانطور که  آقای 
امیرعبداللهیان بیان کرد ما قبل از اجالس حکام 

و صدور قطعنامه علیه ایران، مجدداً تالش کردیم 
مسیر توافق را هموار کنیم. در تمامی این مدت این 
ابتکارات جمهوری اس��المی ایران بوده که به رغم 
کارشکنی      ها و تطویل و اتالف انرژی که امریکا از ما 
و بقیه تلف کرده، تالش کردیم مسیر مذاکرات را 
جلو ببریم. « وی ادامه داد: » قبل از نشست شورای 
حکام هم ایران ابتکاری را ارائه ک��رد و بورل از آن 
استقبال کرد و از طریق بورل به گوش طرف مقابل 
رسانده شد و ما حتی برای اینکه مطمئن شویم در 
این مسیر غیرمستقیم ارس��ال پیام نکات و ابتکار 
ایران شنیده شده، برای اولین بار از طریق دو وزیر 
خارجه دیگر این ابتکار و پیش��نهاد ایران منتقل 
شد. یک بازه زمانی طراحی و نقشه راهی داده شد، 
ولی امریکا مجدداً تصمیم گرفت که تطویل ایجاد 
کرده و توافق را عقب بیندازد و با این برداشت غلط 
و توهم که اهرم س��ازی می کند، به شورای حکام 
رفت که البته پاس��خ ایران قاطع و متناسب بود.« 
 خطیب زاده خاطرنش��ان کرد: »االن مسیر همان 
مسیر دیپلماسی است. یک برهه ای مسیر اشتباهی 
را رفتند و سوءمحاسبه داشتند و پاسخ آنها داده شد، 
مسیر گفت وگو را از طریق بورل پیگیری می کنیم. 
گفت وگویی که بورل با آقای امیرعبداللهیان داشت 
در ادامه همین مسیر است. اگر امریکا بپذیرد که 
براساس تعهداتش ذیل برجام باید همه حلقه های 
تحریمی و فش��ار حداکثری علیه م��ردم ایران را 
کنار بگذارد و تالش بیهوده نکند که اجزای فشار 
حداکثری را حف��ظ کند، می توانیم به س��رعت و 

براساس ابتکار ایران توافق را نهایی کنیم.« 
خطی��ب زاده همچنی��ن در ای��ن نشس��ت در 
مورد ش��ایعاتی درباره اس��تعفای عل��ی باقری، 
مذاکره کننده ارشد ایران در جریان مذاکرات وین 
گفت:  »تمامی کار     ها و اقدامات در درون وزارت 
خارجه در حال انجام است و مذاکره کنندگان ما 
بی توجه به برخی از شایعات که با هدف ساخته 

می شود کار خود را می کنند.«


