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  گزارش  2

عملیات مقاومتی در قدس اشغالی
 یک صهیونیست را زخمی کرد

مناب�ع خب�ری فلس�طینی و عب�ری گ�زارش دادن�د ک�ه ی�ک 
در  و  داده  رخ  اش�غالی  ق�دس  در  استش�هادی  عملی�ات 
پ�ی آن، ی�ک پلی�س صهیونیس�ت زخم�ی ش�ده اس�ت. 
منابع محلی حاضر در قدس اش��غالی روز چهار    ش��نبه از ش��نیده شدن 
صدای تیراندازی در اطراف مسجداالقصی خبر دادند. خبرگزاری شهاب 
به نقل از این منابع خب��ر داد که پ��س از تیراندازی، نظامیان اش��غالگر 
صهیونیس��ت، بخش قدیمی قدس اشغالی و مس��جداالقصی را بستند. 
این منابع همچنین گفتند که نظامیان صهیونیس��ت به محوطه مسجد 
»قبه الصخره « یورش بردند و همچنین ورودی باب المجلس را بس��تند. 
شهاب به نقل از منابع عبری خبر داد که در جریان یک عملیات با چاقو، 
یک پلیس صهیونیست زخمی شده است. در همین راستا، شبکه ۱۳ رژیم 
صهیونیستی خبر داد که یک جوان فلسطینی یک پلیس صهیونیست را 
در بخش قدیمی قدس زخمی کرده و به داخل مسجداالقصی فرار کرده 
است. رژیم صهیونیستی در یک  سال گذشته شاهد موجی از ناامنی    ها بود. 
ناامنی  که پس از وقوع عملیات های مقاومتی در سرزمین های اشغالی به 
وجود آمد از هر سطحی تأثیرگذارتر و تلخ تر بود، چرا که صهیونیست های 
شهرک نشین را با عمق خألهای امنیتی و ناتوانی نظامیان اشغالگر روبه رو 
کرد. فلس��طینیان به گونه ای عملیات های ش��هادت طلبانه خ��ود را در 
زمان     ها و موقعیت های مختلف اجرا می کردن��د که در عمل وقت و توانی 
برای محاسبه و پیش بینی نیروهای امنیتی تل آویو باقی نمی ماند. ناامنی 
عمیق و گسترده  سرزمین های اشغالی، یک سال تمام به روش هر سال، بر 
رژیم صهیونیستی حاکم بود اما در ماه های اخیر آمار و تلفات ناشی از این 
عملیات های مقاومتی به حدی باال بود که عمالً شهرک نشینان صهیونیست 
را به یک جهنم سه ماهه وارد کرد. روزنامه صهیونیستی »هاآرتص « در پی 
افزایش عملیات های مقاومتی و هشدار جنبش های مقاومت فلسطین، 

درباره بازگشت تل آویو به روزهای تاریک هشدار داد. 
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 دعوت الکاظمی برای تشکیل فوری دولت
نخس��ت وزیر عراق از طرف های سیاسی خواس��ت تمام توان خود را برای 
تشکیل دولت جدید به کار گیرند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق در جلس��ه دولت گفت: این دولت در شرایط 
استثنایی تشکیل شد و همچنان در چنین شرایطی به سر می برد و به رغم 
تمام این چالش      ها در حل مشکالت و دشواری      ها موفق شدیم و چالش      ها 
آس��ان نبود. ما به خاطر عراق و عراقی      ها نمی خواهیم وارد کشمکش های 
سیاسی شویم و نیاز داریم که تمام طرف های سیاسی برای اجرای قانون 
امنیت غذایی با ما همکاری کنند. وی گفت: این دولت تا لحظه آخر تا زمان 
تحویل مأموریت هایش به دولت آتی به فعالیت خود ادامه می دهد، برای 
همین به نخبه های سیاس��ی اهمیت تسریع در تش��کیل دولت را یادآور 
می ش��وم. ما تعهداتی داریم که باید به آن عمل کنیم و به رغم چالش های 
داخلی زیاد در سیاس��ت توازن خارجی موفق شدیم. هدف اصلی از همان 
لحظه اول ازسرگیری روابط مان با کشورهای همجوار و دوست بود. الکاظمی 
گفت: ما منفعت عراق را در اولویت قرار دادیم. این توازن به دلیل منفعت 
ملت عراق است و ما به این سیاست ادامه خواهیم داد و ما از یک محور به 
ضرر محور دیگر حمایت نمی کنیم و سرمایه گذاری و حمایت را برای عراق 

تأمین می کنیم تا شکست و ناکامی و جنگ های بیهوده را جبران کنیم. 
-----------------------------------------------------

  اردوغان در نظرسنجی      ها از رقبایش پیشی گرفت
نتایج آخرین نظرسنجی انجام ش��ده روزنامه »حریت « نشان می دهد 
که آرای »رجب طیب اردوغان « رئیس جمه��ور ترکیه به بیش از ۴۰ 
درصد افزایش یافته اس��ت؛ پس از تقریباً یک س��الی که حمایت      ها از 
او کاهش پیدا کرده بود. همچنین این نظرس��نجی نشان داد که آرای 
حزب »خوب« نیز افزایش یافته است؛ این حزب دومین حزب مخالف 
اردوغان به شمار می رود. این نظرسنجی را شرکت سونار در فاصله ۱۳ 
تا ۲۴ ژوئن انجام داده و نمونه گیری آن شامل۳هزار و ۱۰۰ نفر بود که 
نظرات آنان از طریق مصاحبه مستقیم در تعدادی از استان های ترکیه 
انجام شده است. در سؤال از نامزد موردنظر برای ریاست جمهوری در 
این نظرسنجی اردوغان، رئیس جمهور فعلی ۴۰/۲ درصد آرا را کسب 
کرده است. در حالی که »منصور یاواش « شهردار آنکارا از حزب مخالف 

جمهوریخواه خلق، با ۱8/8 درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفت. 
-----------------------------------------------------

  رزمایش راکتی-توپخانه ای جمهوری آذربایجان 
وزارت دف��اع جمه��وری آذربایجان اعالم ک��رد که بر اس��اس برنامه 
آموزش��ی- رزمی س��ال ۲۰۲۲، یگان های راکتی و توپخانه ای ارتش 
در حال انجام تمرینات تاکتیکی با مهمات واقعی هس��تند. به گزارش 
خبرگزاری »آذرتاج « این وزارتخان��ه در بیانیه خود اعالم کرد که این 
رزمایش به منظور ارتقای مهارت کنترل آتش با همکاری سایر نیرو     ها 
و توانایی تصمیم گیری سریع س��تاد فرماندهی و نیز مهارت میدانی و 
عملی پرسنل نظامی برگزار شده است. بر این اساس، یگان های توپخانه 
و راکتی جمهوری آذربایجان وظایف انهدام اهداف دشمن فرضی را با 
شلیک های دقیق با موفقیت انجام می دهند. این رزمایش در حالی انجام 
می شود که نخست وزیر ارمنستان مدعی ش��ده جمهوری آذربایجان 
دستیابی به توافقات را رد می کند و این اقدام با هدف ایجاد مقدمه به 

منظور مشروعیت دادن به جنگ جدید علیه ایروان انجام می شود. 
-----------------------------------------------------

  رئیس پارلمان تونس به تروریسم متهم شد
شبکه المیادین اعالم کرد که دس��تگاه قضایی تونس ۳۳ شخص را به 
» وابس��تگی به گروه های تروریس��تی « متهم کرد. طبق این گزارش، 
سرشناس      ترین این افراد راشد الغنوش��ی، رئیس جنبش » النهضه « و 
رئیس پارلمان منحل شده تونس است. ایمان قزاره، وکیل تونسی در 
این باره گفت: قاضی تحقیق در شعبه بیست و سوم دادگستری مبارزه 
با تروریسم، ۱۷ اتهام علیه ۳۳ فرد مطرح کرد و مهم  ترین این اتهامات 
» گرایش به گروه های تروریستی و پولشویی « است. قاضی تحقیقات 
تونس، هفتم خرداد حکم ممنوعیت سفر راشد الغنوشی را درباره آنچه 
که پرونده »سرویس مخفی« شناخته می شود، صادر کرده بود. پیش تر 
هیئت دفاع از » شکری بلعید « و » محمد البراهمی « از رهبران جنبش 
النهضه ش��کایت کرده و آنها را متهم به س��رپوش گذاشتن بر پرونده 

ترورهای سیاسی در تونس کردند. 
-----------------------------------------------------

  سازمان ملل، سودان و اتیوپی را به آرامش فراخواند
استفان دوجاریک، س��خنگوی دبیرکل س��ازمان ملل در جریان یک 
کنفرانس خبری در مقر دائمی سازمان ملل در نیویورک از نگرانی عمیق 
آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان درباره حوادث اخیر میان سودان 
و اتیوپی که منجر به کشته شدن هشت تن ش��د، خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، س��خنگوی گوترش در این باره گفت: دبیرکل به 
شدت نگران درگیری های مجدد بین س��ودان و اتیوپی در امتداد مرز 
مورد مناقشه در ۲۲ژوئن است که بر اساس گزارش      ها منجر به کشته 
شدن هفت سرباز و یک غیرنظامی سودانی شد. وی افزود: دبیرکل از 
هر دو کشور می خواهد خویشتنداری کنند و گام های مشخصی برای 
کاهش تنش و حل اختالفات خود بر س��ر منطقه » الفشقه « از طریق 
راه های مس��المت آمیز بردارند. یک     شنبه ارتش س��ودان در بیانیه ای 
اعالم کرد که اتیوپی هفت سرباز سودانی و یک شهروند زندانی خود را 
اعدام کرده است. در این بیانیه آمده است که سودان در این باره سکوت 

نخواهد کرد و به سختی جواب خواهد داد. 

لبنان در برابر
 آزمون کابینه پیشنهادی میقاتی

نخس�ت وزیر مکل�ف لبن�ان در پ�ی دی�دار ب�ا رئیس جمه�ور 
ای�ن کش�ور، ترکی�ب دول�ت جدی�د را ب�ه وی تس�لیم ک�رد. 
دوگان�ه ش�یعی در لبن�ان ه�م از هم�ه طرف      ه�ا خواس�تند 
ب�ا نخس�ت وزیر ب�رای تش�کیل دول�ت هم�کاری کنن�د. 
لبنان در سال های گذشته، بحران های شدید سیاسی و اقتصادی را سپری 
کرده که موضوع تشکیل دولت همواره یکی از چالشی       ترین آنها بوده است. 
نجیب میقاتی صبح دیروز در جریان دیدار با میشل عون در کاخ بعبدا در 
بیروت، رئیس جمهور را در جریان نتای��ج رایزنی های غیرالزام آور دو روز 
اخیر خود در پارلمان جهت کسب آرای نمایندگان برای ساختار کابینه 
آتی دولت لبنان قرار داد. میقاتی که سیاستمداری کهنه کار و بازرگانی 
میلیاردر است تاکنون س��ه دوره نخس��ت وزیر لبنان بوده است. وی در 
سخنانی پس از دیدار با میشل عون گفت: »ساختار کابینه ای را که مناسب 
می دانم، به میشل عون اعالم کردم. « نخست وزیر مکلف لبنان همچنین، 
سه       شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در بیروت در پایان رایزنی های غیرالزام آور 
دو روز اخیر در پارلمان جهت کسب آرای نمایندگان برای ساختار کابینه 
آتی گفت: »همسو با پرونده تعیین مرزهای دریایی با اسرائیل و مذاکرات 
با صندوق بین المللی پول و پروژه برق با مصر، سوریه و اردن کابینه جدید 
و قدرتمندی را تشکیل خواهیم دهد.« میقاتی تصریح کرد: »منفعت ملی 
بر همه چیز غلبه خواهد کرد و به یاری خدا کابینه ای تش��کیل خواهیم 
داد که بتواند به وظیفه خود عمل کرده و اقداماتی را که کابینه قبلی آغاز 
کرده بودند، به ویژه همکاری       ها با صندوق بین المللی پول و پروژه برق و نیز 

پرونده تعیین مرزهای دریایی با اسرائیل را به پایان برساند.«
میقاتی در این رابطه گفت: »همگی از وضعیت حاکم بر کشور اطالع داریم 
و می دانیم که توصیه       ها و نظرات مطرح شده در طول مذاکرات در راستای 
منافع ملی هستند. کارهای مربوط به تشکیل کابینه به شکل شایسته ای 
انجام خواهند شد.«  جبران باس��یل، رئیس جریان ملی آزاد لبنان که با 
میقاتی دیدار کرده بود، در کنفرانس مطبوعاتی گفت: »به میقاتی تأکید 
کردیم می خواهیم به سرعت کابینه ای تشکیل ش��ود، جریان ملی آزاد 
موضوع مشارکت یا عدم مشارکت در کابینه را بررسی نکرد اما این موضوع 
در دست بررسی است.«  همزمان با این تحوالت، منابع پارلمانی دوگانه 
شیعی امل و حزب اهلل در گفت وگو با روزنامه البناء گفتند که این ائتالف 
تشکیل کابینه را تا حد امکان تسهیل خواهد کرد. این منابع همه ائتالف      ها 
و قدرت های سیاسی را به همکاری با نخست وزیر مکلف، آسان سازی روند 
تشکیل دولت و کاهش شروط و خواسته      ها فراخواندند و تأکید کردند که 
کاهش رنج ش��هروندان لبنانی در بحران های گندم، برق، دارو و سوخت 
عالوه بر بیکاری، مهاجرت و افزایش مسائل امنیتی و جرم های اجتماعی از 
اولویت های این دولت و تنها شرط دوگانه شیعی حفظ موازنه های فرقه ای 

و سیاسی در حکومت و عدم تعرض به آن است. 

زمینه چینی امریکا برای ایجاد
 پایگاه نظامی در دریای مکران

گزارش های به دس�ت آمده از یک منبع امریکای�ی و برخی منابع 
آگاه حاکی از این است که سفیر امریکا در یمن در جریان سفر به 
حضرموت تالش کرده اس�ت مقدمات ایجاد یک پایگاه نظامی در 
نزدیکی فرودگاه الریان مش�رف به دریای مکران را مساعد کند. 
تاکنون اخبار متعددی منتشر شده اس��ت که از برنامه کشورهای متجاوز 
یا متحدان آنها برای ایجاد پایگاه های نظامی حکایت دارد، از جمله اینکه 
پارسال، یک س��ایت یمنی خبر داد که رژیم صهیونیستی با حمایت مالی 
امارات، احداث یک پایگاه نظامی جدید را در مجمع الجزایر سقطری کلید 
زده است. در تازه     ترین تحوالت، سفارت امریکا در یمن از سفر غیرمنتظره 
استیون فاگین، سفیر این کشور در یمن به استان حضرموت در شرق یمن 
خبر داد. پایگاه خبری الخبرالیمنی با استناد به حساب توئیتری سفارت 
امریکا در یمن نوش��ت، فاگین با مقامات محلی حضرموت دیدار و درباره 
چالش های این استان و آتش بس موقت فعلی در یمن با آنها صحبت کرده 
است. بنابر آنچه منابع مطلع اعالم کرده اند، سفر فاگین به حضرموت یک روز 
پس از دیدار رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی یمن در ریاض )وابسته 
به دولت مستعفی( صورت گرفت و در چارچوب مقدمه چینی امریکا برای 
ایجاد یک پایگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه »الریان « انجام شده است. این 
در حالی است که امارات عربی متحده از سال ۲۰۱۶، فرودگاه الریان را به 
پایگاهی مشترک با نیروهای امریکایی تبدیل کرده است. نیروهای امریکایی 
در مناطق مختلف استان حضرموت، ش��بوه و المهره مستقر شده اند. این 
استان     ها عالوه بر موقعیت راهبردی، منبع سرشار نفت و گاز هستند و به 

محل طمع ورزی طرف های بین المللی تبدیل شده است. 

تشدید محدودیت
  بر حلقه نزدیک به بن سلمان

پس از آنک�ه یک�ی از کارمن�دان دیوان پادش�اهی س�عودی در 
امری�کا به اته�ام تهدید معارضان بازداش�ت ش�د، محدودیت    ها 
در قبال حلقه نزدیک به ولیعهد س�عودی بیش�تر ش�ده اس�ت. 
منابع دیپلماتیک آگاه از تش��دید محدودیت    ها در قب��ال حلقه نزدیک 
به »محمد بن س��لمان « ولیعهد س��عودی خبر دادند. بر اساس گزارش 
»س��عودی لیکس«، گفته می ش��ود این اقدام پس از آن انجام ش��د که 
»ابراهیم الحصین « یکی از کارمندان دیوان پادش��اهی سعودی به اتهام 
تهدید معارضان سعودی و تحت فشار قرار دادن آنها در امریکا بازداشت 
شد. در ادامه این گزارش آمده، »ترکی آل شیخ « رئیس هیئت موسوم به 
سرگرمی دیگر قادر به سفر به امریکا نخواهد بود. این مسئله درباره »بدر 
العساکر« مدیردفتر محمد بن سلمان و نیز »سعود القحطانی« متهم ردیف 
اول قتل »جمال خاشقجی« نیز صدق می کند. سعودی لیکس تأکید کرد، 
هر کدام از اعضای تیم نزدیک به محمد بن سلمان با پرونده های قضایی 
و اتهامات متعددی روبه رو هستند. رس��انه های امریکا اخیراً از بازداشت 
ابراهیم الحصین خبر دادند و اعالم کردند، این فرد ۴۲ ساله که در یکی 
از ایالت های امریکا دانشجو است پس از استفاده از حساب های جعلی در 
شبکه های اجتماعی برای تهدید معارضان سعودی بازداشت شده است. 
بر اساس این گزارش، ابراهیم الحصین یک زن سعودی ساکن نیویورک را 
به اتهام انتقاد از ترکی آل الشیخ مورد آزار و اذیت قرار داده است. مدارک 
»اف بی آی « نشان می دهد وی دنبال مکان زندگی زن مذکور می گشته و 
پیشنهاد حل مشکالتش با ترکی آل الشیخ در صورت دیدار را داده است. 
در ادامه گزارش مذکور آمده، الحصین از یک حساب اینستاگرامی به نام 
»سمر« استفاده کرده و یک زن سعودی را که منتقد سیاست های نظام 

عربستان سعودی بوده تهدید به قتل کرده است. 

بازگشت امریکا به وین  از دوحه!
امیر عبداللهیان: دوحه آزمون جدی بودن یا نبودن امریکا در توافق است

در ش�رایطی ک�ه    گزارش  یک
ای�ران به ش�رط 
تغییر مواضع امریکا در مذاکرات هسته ای در قطر 
حاضر شده است، شنیده     ها حاکی از این است که 
امریکا با همان چارچوب پیشنهادی در وین که 
چشم اندازی برای منتفع شدن اقتصادی ایران در 
آن دیده نمی شود، پای به میز مذاکرات گذاشته 
و بر خواس�ته های جاه طلبانه خود اصرار دارد؛ 
اقدامی که حتی صدای اروپایی     ها را هم درآورده 
است. وزیر خارجه هم هش�دار داده که ایران از 
خط قرمز     ها عبور نخواهد ک�رد و دوحه میدان 
 آزمون امریکاست تا نشان دهد برای رسیدن به 

توافق جدی است یا نه. 

مذاکرات هسته ای ایران پس از چهار ماه وقفه قرار 
است در دوحه پایتخت قطر از س��رگرفته شود و 
در این میان علی باقری، نماینده ارش��د ایران در 
مذاکرات با انریکه مورا، نماینده اروپا درباره مباحث 
باقیمانده از مذاکرات وین در راستای رفع تحریم      ها 
علیه ایران گفت وگو کردند. قرار اس��ت مذاکرات 
برای رفع تحریم      ها بین ای��ران و امریکا به صورت 
غیرمستقیم و از طریق هماهنگ کننده مذاکرات 
یعنی انریکه مورا انجام شود. آنگونه که ایران پیش 
از ای��ن اعالم کرده ای��ن مذاک��رات ادامه مباحث 
باقیمانده از مذاکرات وین است. به گزارش تسنیم 
به  نقل از منابع آگاه در مذاکرات، در جریان این دور 
از گفت وگو     ها که به صورت غیرمستقیم بین ایران 
و امریکا برگزار شد و اتحادیه اروپا نقش میانجی و 
انتقال دهنده پیام را به عهده داشت، ایران مجدداً بر 
لزوم دستیابی به یک توافق پایدار تأکید کرد. بر این 
اساس، آن چیزی که مانع از به نتیجه رسیدن این 
دور از گفت وگو     ها شده، پافشاری طرف امریکایی بر 
متن طرح پیشنهادی خود در وین است که شامل 
»تضمین برای انتفاع اقتصادی ایران « نمی شود، 
در واقع واشنگتن به دنبال احیای برجام به منظور 
محدود کردن ای��ران بدون دس��تاورد اقتصادی 

برای کشورمان است. همین مس��ئله باعث شده 
اس��ت به دلیل ضعف دولت امریکا و عدم توانایی 
در تصمیم گیری نهایی، احیای توافق هس��ته ای 
که صرفاً نیاز به پذیرش خط قرمز ایران در انتفاع 
اقتصادی از این رویداد از سوی امریکا دارد، نشست 
دوحه هم فع��اًل تأثیری در از بین رفتن بن بس��ت 
مذاکراتی نداشته باشد. بر اساس این گزارش، همین 
مسئله باعث شده است نماینده ارشد اتحادیه اروپا 
هم از این رویکرد امریکا در عدم تالش برای احیای 

برجام، انتقاد کند.
علی باقری همچنین دیروز در دیدار با معاون وزیر 
خارجه قطر با تأکید بر حمایت ایران از نقش سازنده 
قطر در عرصه منطقه ای و بین المللی، میزبانی این 
دور از مذاکرات رفع تحریم    ها را نش��انه حسن نیت 
این کش��ور در ترویج گفت وگو و تعامل دانس��ت و 
بر تحکیم روابط دو کش��ور تأکید کرد. همچنین، 
ناصر کنعانی، س��خنگوی  وزارت امور خارجه ایران 
هم روز چهار    شنبه در پاسخ به س��ؤال خبرنگاران 
درباره گزارش منتشر شده در یکی از رسانه     ها مبنی 
بر پایان مذاکرات جاری در دوحه برای رفع تحریم     ها 
گفت: »مذاکرات دو روزه هنوز به انتها نرس��یده و 
عصر چهار    شنبه نشست دیگری میان علی باقری 
و انریکه مورا برگزار خواهد شد.« به گزارش فارس، 
س��خنگوی وزارت امور خارجه افزود:»گفت وگو    ها 
در دوحه از ابتدا دو روزه برنامه ریزی شده بود و در 
طول رایزنی های سه     شنبه و چهار    شنبه طرف     ها در 
مورد موضوعات باقی مانده به تبادل پیش��نهاد    ها و 
دیدگاه های خود پرداختن��د.« کنعانی تأکید کرد: 
»مذاکرات دو روزه دوحه در فضایی حرفه ای و جدی 

در حال برگزاری است.«
 از سوی دیگر، س��خنگوی وزارت امور خارجه قطر 
هم دیروز در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که این 
کشور در تالش های دیپلماتیک برای نزدیک کردن 
دیدگاه      ها و مبادله پیام      ها میان ایران و امریکا نقش 
داشته است. این مقام قطری گفت: »تأکید می کنیم 
که ما طرفدار هیچ کدام از طرف      ها در این مذاکرات 

نیستیم و ایجاد اعتماد میان دو طرف، چالش بزرگی 
به شمار می آید.«

اص��رار امریکایی     ها ب��ر مواضع قبلی خ��ود و ادامه 
گفت وگو     ها طبق مذاکرات وین درحالی اس��ت که 
ایران خواهان ح��ل اختالفات باقی مانده اس��ت و 
نیازی به مذاکره بر سر مواردی که قباًل توافق شده 
است نمی بیند. درحالی که امریکایی     ها در ظاهر از 
توافق با ایران استقبال می کنند اما باتوجه به عدم 
تغییر مواض��ع امریکایی ها، چش��م انداز این دور از 
گفت وگو     ها نیز در هاله ای از ابهام ق��رار دارد. ایران 
بار     ها اعالم کرده اگر امری��کا خواهان احیای برجام 
اس��ت باید همه تحریم     ها را لغو کند و حسن نیت 
خود را نشان دهد اما کاخ سفید حاضر نیست همه 
تحریم     ها را لغو کند. یک��ی از موارد اختالفی خارج 
کردن سپاه پاسداران از لیست تحریم     ها و تروریسم 
است که دولت امریکا تاکنون با این موضوع مخالفت 
کرده اس��ت. مقامات واش��نگتن بار     ها به صراحت 
گفته اند که اگر توافقی نیز حاصل ش��ود بخشی از 
تحریم های قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند ولی 
ایران خواهان لغو همه تحریم هاست. حتی هیئت 
ایرانی در دور قبلی مذاکرات خواهان تضمین امریکا 
برای عدم تکرار خروج این کشور از برجام شده است 
اما کاخ سفید با این درخواست مخالفت کرده است 
و گفته نمی تواند تضمینی در این زمینه بدهد. حتی 
جمهوریخواهان که به شدت با برجام مخالف هستند 
گفته اند که دولت امریکا به تنهایی نمی تواند در این 
زمینه تصمیم بگیرد و باید کنگ��ره آن را تصویب 
کند و به ایران هش��دار داده اند که در صورت روی 
کار آمدن جمهوریخواهان در انتخابات آتی برجام 
را دوباره پاره خواهند کرد و ادعا کرده اند که با دولت 

بایدن توافق نکنند. 
 دوحه میدان آزمون امریکاست 

در حالی که امریکا س��عی دارد در توافق احتمالی 
با ایران بندهای جدیدی را بگنجاند و در رس��یدن 
به توافق هم جدی نیست، مقامات ایرانی بار دیگر 
نسبت به زیاده خواهی واشنگتن هشدار دادند. در 

همین راستا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه 
گفت ایران روز چهار     شنبه بار دیگر بر موضع قاطع 
خود درباره عدم عبور از خط قرمز     ها تأکید کرد. به 
گزارش ایرنا، امیرعبداللهیان گفت:» جو بایدن مرتباً 
از کانال های مختلف پیام      هایی را برای ایران ارسال 
می کند و محتوای پیام      ها هم تأکید بر اراده او برای 
دستیابی به توافق است ولی ما هنوز در عمل چیزی 
جز رفتار های مبتنی بر فشار حداکثری دوره ترامپ 
در امریکا را شاهد نیستیم«. امیرعبداللهیان گفت 
که پذیرش مذاکره غیرمستقیم با امریکا در دوحه 
برای آزمودن این مسئله بود که آیا واشنگتن اراده 
جدی برای دس��تیابی به توافقی واقعی دارد یا نه. 
هیئت امریکایی ه��م که به ریاس��ت رابرت مالی، 
نماینده ویژه امریکا در امور ایران در دور غیرمستقیم 
مذاکرات با تهران در دوحه حضور دارد، آمادگی خود 
را برای تکمیل و اجرای توافق هسته ای و بازگشت 
به پایبندی کامل و متقابل به توافق اعالم کرد اما از 
طرفی هم ادعا کرده که دستیابی به توافق مستلزم 
آن است که ایران از خواس��ته های اضافی خود که 
خارج از چارچوب توافق برجام هستند صرف نظر 
کند. این درحالی اس��ت که ای��ران بار     ها گفته که 
هیچ خواس��ته فرابرجامی ندارد ولی دولت بایدن 
اگر به دنبال رس��یدن به توافق است باید موانعی را 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهور س��ابق امریکا پس 
از خروج از برجام ایجاد کرد، از سر راه بردارد. ادعای 
امریکا به درخواست فرابرجامی ایران درحالی است 
که هیئت ایرانی تنها خواستار لغو تحریم     ها است و 
هیچ بند اضافی به متن توافق قبلی اضافه نکرده است 
اما امریکا و اروپایی     ها تالش می کنند مسائلی مانند 
برنامه موشکی و رفتارهای منطقه ای ایران را نیز در 
توافق احتمالی بگنجانند که ایران بحث بر سر این 
موارد را خط قرمز اعالم کرده است. دولت امریکا با 
وجود اینکه بار     ها به شکست سیاست فشار حداکثری 
علیه ایران اعتراف کرده اما در عمل گامی برای منتفع 
شدن ایران از دستاوردهای برجامی برنداشته است و 

پا جای پای دولت ترامپ گذاشته است. 

مسکو : با تجهیز نظامی اوکراین عذاب زلنسکی را طوالنی تر نکنید 
معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل 
بار دیگر تأکی�د کرد تا زمانی که کش�ورش از 
خاک اوکراین هدف تهدید قرار می گیرد، اقدام 
نظامی علیه اوکراین ادامه خواهد داشت. وی با 
انتقاد از مواضع جنگ افروزانه غرب در حمایت 
از کی یف گف�ت که آنها با دراختیار گذاش�تن 
تس�لیحات، تنها زمینه را برای عذاب هر چه 
بیشتر دولت اوکراین که از قربانی کردن مردم 
خود نیز فروگذار نیس�ت، مس�اعد می کنند. 

بیش از چهار ماه از آغاز جنگ اوکراین می گذرد و 
امریکا که از روزهای نخست، تسلیح طرف اوکراینی 
را به صورت جدی دنبال می کرد، عمالً نشان داد که 
اراده ای برای پایان جنگ ندارد. دیروز در تازه        ترین 
موضع گیری مس��کو، دیمیتری پولیانس��کی در 
نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه 
کش��ورش برای اقدام نظام��ی در اوکراین گفت: 
»عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین تا زمانی 
که اوکراین گلوله باران دونب��اس را متوقف نکند 
و هیچ تهدیدی از خاک این کش��ور وارد نش��ود، 
ادامه خواهد داشت. ما یک عملیات نظامی ویژه 
را آغاز کردیم تا به بمب��اران دونباس پایان دهیم 
و همچنین اطمینان حاصل کنیم که این کشور 
و رهبری ناسیونالیست آن از تهدید علیه روسیه 
و مردم ساکن در مناطق جنوبی و جنوب شرقی 
اوکراین دست برمی دارد.« به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک  وی خطاب به غرب گفت: »با تأمین 
سالح ها، تنها عذاب رژیم جنایتکار کی یف را که 
آماده قربانی کردن مردم خود اس��ت، طوالنی تر 

می کنید. هر چه زودتر متوجه این موضوع شوید، 
رهبری اوکراین زودتر با موضعی واقع بینانه به میز 

مذاکره می آید تا شعارهای پر زرق و برق.«
 شورای امنیت به تریبون زلنسکی تبدیل 

نشود
این دیپلمات روس افزود: »ولودیمیر زلنس��کی 
رئیس جمهور اوکراین اجازه داشت در برابر شورای 
امنیت سازمان ملل از راه دور و بدون مشورت قبلی 
با سایر اعضای شورا صحبت کند که این امر ناقض 
رویه های موجود است. « وی افزود: »شورای امنیت 
نباید به سکویی تبدیل ش��ود که رئیس جمهور 
زلنس��کی، هرچند از راه دور، بتواند برای گرفتن 

تسلیحات بیشتر از ناتو از آن بهره ببرد. « سخنان 
پولیانسکی ناظر به سخنرانی زلنسکی است که از 
سازمان ملل خواسته است روسیه را به عنوان یک 
» دولت تروریستی « معرفی کند و عضویت دائمی 
آن را در ش��ورای امنیت سازمان ملل حذف کند. 
پیش از پولیانسکی، معاون ش��ورای امنیت ملی 
روسیه نیز درباره هرگونه تهدید کریمه هشدار داد 
و اعالم کرد که هر تالشی برای حمله به کریمه به 

مثابه»اعالن جنگ « علیه روسیه است. 
 دعوت از سوئد و فنالند

در بحبوحه جنگ اوکراین موضوع الحاق سوئد و 
فنالند به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به 

صورت جدی مطرح شد. استکهلم و هلسینکی در 
۱8 مه )چهار       شنبه ۲8 اردیبهشت( برای پیوستن 
به ناتو درخواست دادند. انتظار می رفت که آنها در 
این اجالس در مادرید دعوتنامه دریافت کنند اما 
ترکیه روند الحاق را مسدود کرد. هدف آنکارا این 
بود که آنها تع��دادی از گروه های کرد را به عنوان 
سازمان های تروریستی به رسمیت بشناسند و افراد 
تحت تعقیب ترکیه را تحویل دهند. منابع خبری 
روز چهار       شنبه از توافق ترکیه با سوئد و فنالند برای 
پیوستن به ناتو خبر دادند. همچنین، گزارش       ها 
حاکی از این است که سران ترکیه، سوئد و فنالند 
به تازگی یادداش��تی را برای پیوس��تن دو کشور 
شمال اروپا به ناتو امضا کرده اند. یک منبع آگاه در 
این زمینه گفت: »این یک توافق سه جانبه برای 
الحاق به ناتو است.«  ساولی نینیستو، رئیس جمهور 
فنالند گفت ک��ه ترکیه در اولین روز از نشس��ت 
س��ران این ائتالف در مادرید، پایتخت اسپانیا، با 
حمایت از عضویت مش��ترک فنالند و س��وئد در 
ناتو، موافقت کرده اس��ت. نینیس��تو خاطرنشان 
کرد که این پیش��رفت پس از امضای یادداش��ت 
مشترک سه کشور برای گسترش حمایت کامل 
خود در برابر تهدیدات علیه امنیت یکدیگر حاصل 
شد. آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد بعدازظهر 
سه        شنبه به وقت تهران گفته بود که سوئد و ترکیه 
در مذاکرات درباره پیوس��تن این کشور واقع در 
شمال اروپابه ناتو پیشرفت        هایی داشته اند. سرانجام 
بعد از تالش های طوالنی، بعدازظهر چهار       شنبه 
سازمان ناتو به صورت رسمی از سوئد و فنالند برای 

پیوستن به این ائتالف دعوت کرد. 


