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  گزارش  2

حمالت لفظی کره شمالی علیه ترامپ
 تشدید شد

 بع�د از آنک�ه دونال�د ترام�پ کره ش�مالی را ب�ه اق�دام نظام�ی 
تهدی�د ک�رد، کره ش�مالی ه�م متقاب�ًا حم�ات لفظ�ی خ�ود 
را علی�ه دونالد ترام�پ، رئیس جمهور امریکا از س�ر گرفته اس�ت. 
به گزارش بی بی سی، سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی گفته است 
»اگر ترامپ، حالت تهاجم��ی دارد  باید آن را به عنوان بازگش��ت عارضه 

کندذهنی یک فرد پیر کندذهن تلقی کرد.« 
ترامپ در نشست ناتو که روز سه    شنبه ۳ دسامبر در بریتانیا برگزار شد، کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی را » مرد موشکی « خطاب کرد.  او همچنین 
گفت که امریکا حق استفاده از نیروی نظامی علیه کره شمالی را محفوظ 
نگه می دارد.  در مقابل، معاون وزارت خارجه کره شمالی در بیانیه ای که 
خبرگزاری دولتی این کشور منتشر کرده، هشدار داد که » جنگ لفظی « که 

از دو سال پیش بین دو کشور شروع شده احتماالً از سر گرفته می شود. 
این دیپلمات ارشد کره شمالی گفت: چیزی که بسیار ناراحت کننده است 
این است که ترامپ از کیم به عنوان » مرد موشکی « یاد کرده است؛ عبارتی 
که رئیس جمهور ایاالت متحده سال ۲۰۱۷ هنگام لفاظی های تند با رهبر 
کره شمالی از آن اس��تفاده کرد.  این مقام کره شمالی گفت: اگر اظهارات 
ترامپ لحظه ای و بدون برنامه ریزی باشد، مشکلی نیست اما اگر این نیت، 
برنامه ریزی شده باشد و قصد هدف قرار دادن ما را داشته باشد آن موقع 
مشکل آفرین است.  وی افزود: اگر چنین عباراتی بار دیگر مطرح شوند یا 
ترامپ آنها را تکرار کند یک تحریک محاسبه شده از سوی ایاالت متحده 
علیه ما محسوب می شود و ما نیز برای مقابله با آن ادبیات مشابهی را علیه 
امریکا شروع خواهیم کرد.  با این حال، این مقام کره شمالی در یک تالش 
آشکار برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، در پایان این بیانیه اضافه 

کرده است که کیم هیچ سخنان تندی علیه ترامپ به کار نبرده است. 
این بیانیه یک روز بعد از آن منتش��ر می ش��ود که رئیس ستاد کل ارتش 
کره شمالی خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت: هرگونه اقدام 

نظامی علیه پیونگ یانگ با واکنش سریع و کوبنده همراه خواهد بود. 
»پاک جانگ چون « رئیس ستاد کل ارتش کره شمالی در سخنانی اعالم 
کرد که از اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا نا امید شده و در مورد اقدام 
نظامی واشنگتن علیه کره شمالی نیز هشدار داد.  او افزود: » کیم جونگ 
اون « رهبر کره ش��مالی نیز از اظهارات ترامپ در نشست ناتو در انگلیس 
اظهار نارضایتی کرده اس��ت.  کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و دونالد 
ترامپ یک بار در ۲۰۱۸ در س��نگاپور و دو بار  در ۲۰۱۹ یکی در ویتنام و 
یکی دیگر در منطقه غیرنظامی بین دو کره دیدار کردند اما دیدار   ها فقط 
نمایشی ماند و مذاکرات دو کشور، به رغم دیدار دو رهبر در ژوئن سال جاری 
متوقف شده است. امریکا اصرار به امحای کامل تأسیسات اتمی و سپس 
لغو تحریم   ها دارد، در حالی که کره شمالی به تدریجی و متقابل بودن روند 

خلع سالح و برداشت تحریم    ها معتقد است.
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 اعتصاب حمل و نقل فرانسه را فلج کرد
اعتصاب گس��ترده و تظاهرات در ش��هرهای مختلف فرانسه حمل و نقل 
عمومی و فعالیت مدرسه    ها و اداره    ها را مختل کرد. بنابر گزارش بی بی سی، 
معلمان، کارکنان بخش حم��ل و نقل عمومی، مأم��وران پلیس و خدمه 
بیمارستان    ها و فرودگاه    ها از جمله گروه های اعتراض کننده به تالش دولت 
فرانسه برای اصالح قانون بازنشستگی هس��تند. بنا بر اعالم وزارت کشور 
فرانسه ۸۰۰ هزار نفر در حدود ۱۰۰ شهر علیه تالش های »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور این کش��ور تظاهرات کرده اند. گزارش    ها بیانگر زد و خورد 
بین پلیس و تظاهرات کنندگان در بعضی از شهرهاست. پلیس در پاریس 

دست کم ۷۰نفر را بازداشت و با گاز اشک آور به معترضان حمله کرد.
-----------------------------------------------------

 تماس     های نتانیاهو با حماس درباره آتش بس طوالنی مدت
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم با حماس درباره 
آتش بس طوالنی مدت مذاکره می کند. این درحالی است که حماس این 
اخبار را تکذیب کرده است. به گزارش روسیا الیوم، »بنیامین نتانیاهو« 
بعد از دیدار با همتای پرتغالی خود و »مایک پمپئو« وزیر خارجه امریکا 
به خبرنگاران گفت: »ما تماس     هایی با جنبش حماس برای رسیدن به 
توافق آتش بس طوالنی مدت داریم. این درحالی است که »خلیل الحیه« 
عضو دفتر سیاسی حماس امکان امضای توافق آتش بس طوالنی مدت با 
اسرائیل را بعید دانست و گفت هرگونه اخباری در این باره یا اخبار مربوط 

به توقف مقاومت حماس در برابر اقدامات اسرائیل درست نیست.«
-----------------------------------------------------

  محدودیت های بیشتر چین علیه دیپلمات های امریکایی 
چین روز جمعه در اقدامی تالفی جویانه اعالم کرد محدودیت     هایی را علیه 
فعالیت های دیپلمات های امریکا در این کشور وضع کرده و دیپلمات     ها 
از این پس مجبورند قبل از دیدار با مقام های محلی، وزارت امور خارجه 
چین را در جریان برنامه های خود بگذارند.  به گزارش آسوشیتدپرس، 
»هوآ چون یینگ« سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشستی گفت: 
»قانون ارائه شده در چین یک پاسخ مستقیم به اقدام امریکا در ماه اکتبر 
است که همه دیپلمات های چینی را ملزم به ثبت قبلی دیدارهایشان با 
مقام     ها تا سطح شهرداری و همچنین بازدیدهایشان از نهادهای آموزشی 
و پژوهشی کرد. امریکا باید اشتباهاتش را اصالح کرده و تصمیم مربوط را 
لغو کند و از کارکنان کنسولی و دیپلماتی چین در امریکا به منظور انجام 

وظایف شان حمایت و تسهیل ارائه دهد.«
-----------------------------------------------------

  الوروف: ناتو دنبال تسلط بر خاورمیانه است
وزیر امور خارجه روس��یه از ائت��الف ناتو به دلی��ل » تهدید « خواندن 
کشورش برای امنیت یورو آتالنتیک به جای پیشنهاد گفت وگو انتقاد 
کرد. به گزارش اسپوتنیک، »سرگئی الوروف« در سخنرانی در جریان 
اجالس شورای وزرای امورخارجه س��ازمان امنیت و همکاری اروپا در 
براتیسالوا گفت: »ناتو به دنبال آن است نه فقط در منطقه یورو آتالنتیک 
بلکه بر خاورمیانه مسلط شود. ناتو به توسعه بی محابای خود ادامه داده و 
زیر ساخت های نظامی این بلوک به سرعت در حال گسترش به سمت 

شرق و به نزدیکی مرزهای روسیه هستند.«
-----------------------------------------------------

  تحریم های جدید امریکا علیه روسیه 
امریکا تحریم های جدیدی را علیه شرکت    ها و اشخاص حقیقی روسیه 
اعمال کرد که طبق ادعای حکومت ایاالت متحده در جرایم سایبری 
دس��ت داش��ته اند. به گزارش اس��پوتنیک، وزارت خزانه داری امریکا 
تحریم    های��ی را علیه ش��رکت Evil Corp اعمال کرده که » س��ازمان 
 مجرم روسیه در زمینه حمالت سایبری و مسئول تهیه و توزیع بدافزار 
Dridex  نامیده شده است. همچنین ۱۷ ش��خصیت حقیقی و هفت 

سازمان مورد تحریم قرار گرفته اند. 
-----------------------------------------------------

  شاه مغرب پمپئو را به حضور نپذیرفت
»محمد ششم « شاه مغرب پنج  شنبه شب » مایک پمپئو « وزیر امورخارجه 
امریکا را در رباط به حضور نپذیرفت.  به گزارش » روسیا الیوم«، با وجود 
دعوت از رسانه     ها برای ش��رکت در کنفرانس مطبوعاتی پمپئو و»ناصر 
بوریطه « همتای مغربی اش، این کنفرانس و ضیافت شام توسط شاه مغرب 
با پمپئو نیز لغو شد. منابع آگاه به روزنامه مغربی » هسپرس « گفته اند که 
تغییر برنامه های پمپئو به مذاق مغرب خ��وش نیامد، به ویژه آن که قرار 
بود سفر وی به رباط دو روزه باشد اما ناگهان تغییر کرد و یک روز بیشتر 
طول نکشید. در مقابل، منابع امریکایی علت لغو دیدار شاه مغرب و پمپئو 
را بازگشت وی به واشنگتن به خاطر مسائل مرتبط با استیضاح » دونالد 

ترامپ « رئیس جمهور  ایاالت متحده دانستند. 

عراقی   ها در حمایت از مرجعیت 
به خیابان آمدند

 ت�داوم ناآرامی    ه�ا در ع�راق به رغ�م هش�دار مرجعی�ت عالی، 
تظاه�رات گس�ترده ش�هروندان در پایتخ�ت ای�ن کش�ور 
را در اعت�راض ب�ه آش�وب و اغتش�اش ب�ه دنب�ال داش�ت. 
دور دوم تظاهرات مردمی در عراق با ه��دف تحقق مطالبات اقتصادی 
و مبارزه با فساد، از بیست و پنجم اکتبر آغاز شد. در این بین، برخی از 
احزاب سیاس��ی و طرف های خارجی از جمله امریکا و ارتجاع عربی در 
تالشند از این مطالبات به نفع خود بهره برداری کنند. شرایط ناآرام در 
عراق واکنش مردمی را به دنبال داشت. از این رو ساکنان بغداد روز جمعه 
در دومین روز پیاپی در اعتراض به مداخالت امریکا و رژیم صهیونیستی و 
در حمایت از مرجعیت دینی به خیابان ها آمدند. شبکه خبری المیادین 
گزارش داد که حاضرین، ضمن به آتش کشیدن پرچم های امریکا و رژیم 
صهیونیستی، علیه اقداماتی که به تخریب منجر می شود، شعار دادند. 
تظاهرات کنندگان همچنین، پالکارد   هایی را در حمایت از »آیت اهلل سید 
علی سیستانی« مرجع عالیقدر شیعیان در دست داشتند و شعار   هایی 
را در حمایت از وی سر دادند. مردم بغداد روز پنج  شنبه نیز در مخالفت 
با اعتراضات خشونت آمیز، تظاهرات کردند. معترضان دست نوشته    ها و 
پالکارد   هایی با خود حمل می کردند که روی آن شعارهای ضد امریکایی 
و صهیونیستی درج شده بود. شبکه خبری »الفرات « عراق نیز از تظاهرات 
گسترده در میدان التحریر واقع در مرکز بغداد خبر داد و اعالم کرد که 

تظاهرات کنندگان پرچم  عراق را در دست داشتند. 
 حمایت مرجعیت از اصاحات و اعتراضات مسالمت آمیز

»عبدالمهدی الکربالیی« نماینده آیت اهلل سیستانی دیروز در خطبه های 
نماز جمعه بار دیگر بر برگزاری اعتراضات به صورت مسالمت  آمیز تأکید 
کرد و خواستار اجرای اصالحات واقعی در عراق شد. وی با اعالم اینکه 
جنبش های مردمی ابزاری فعال در اعمال فش��ار برای انجام اصالحات 
است به شرطی که به خشونت کشانده نشود، درباره افرادی که در کمین 
نشسته و دنبال سوءاستفاده از تظاهرات مسالمت  آمیز هستند، هشدار 
داد . الکربالیی که پیش تر هم پیام های آیت اهلل سیس��تانی در واکنش 
به ش��رایط حاکم بر عراق را قرائت کرده بود، خاطرنشان کرد که وجود 
نیروهای امنیتی عراق برای جلوگیری از درگیری    ها در جریان اعتراضات 

ضروری است. 
 داعش قصد داشت عملیات اجرا کند 

دو ماه ناآرامی در ع��راق خطر ظهور مجدد داع��ش را بیش از پیش در 
مرکز توجه قرار داده است. »تحسین الخفاجی« سخنگوی فرماندهی 
عملیات مش��ترک عراق در این م��ورد گفت: »داعش قصد داش��ت با 
سوءاس��تفاده از ناآرامی    ها در عراق، با به کارگیری باندهای زیر زمینی 
خود در مناطقی که پیش تر تحت کنترل داش��ت، دست به عملیات و 
تحرکاتی بزند اما نیروهای امنیتی توانستند تحرکات و برخی از باندهای 
زیرزمینی این گروه تروریس��تی را خنثی کنند که آخرین آن عملیات 
پیش دستانه  برای بازداشت »حامد ش��اکر« ملقب به ابوخلدون معاون 
»ابوبکر البغدادی« سرکرده سابق داعش بود.« وی با اعالم اینکه نیروهای 
امنیتی ابوخلدون را در کرکوک بازداش��ت کردند، افزود: »او در جریان 
بازجویی گفت که قصد داشت از این استان به بغداد رفته و برای نفوذ به 
میان تظاهرات کنندگان و انجام عملیات ویژه با هدف ایجاد هرج و مرج 
و آش��وب در صحنه امنیتی عراق برنامه ریزی کند.« نچیروان بارزانی، 
رئیس اقلیم کردستان عراق هم به دنبال حمالت اخیر داعش به نیروهای 
پیشمرگه که به کشته و زخمی شدن شماری از آنان منجر شده بود، با 
صدور بیانیه ای درباره افزایش تحرکات داعش ابراز نگرانی کرده بود. در 
بیانیه بارزانی آمده است: »حمله  داعش به  نیروهای پیشمرگه در خانقین 
پس از سلسله اقدامات تروریستی چند ماه  اخیر در مناطقی از کرکوک 
و گرمیان، این واقعیت را ثابت کرد که  داع��ش پایان نیافته  و هنوز هم 
ثبات و امنیت منطقه  را تهدید می کند و جنگ برای نابودی این دشمن 
سرسخت انس��انیت ادامه  دارد. « رئیس اقلیم کردستان عراق از ائتالف 
جهانی ضد داعش نیز درخواست کرده است که همچون گذشته  با داعش 
مقابله کند. وی همچنین خواستار تمرکز تالش   ها برای پایان دادن سریع 

به  وضعیت آشفته  عراق و بازگشت آرامش شد. 
در همین راس��تا حشدالش��عبی )بس��یج مردمی( عراق نیز دو   ش��نبه 
گذشته هش��دار داده بود که گروه تروریستی داعش طی روزهای اخیر 
با سوءاستفاده از اوضاع امنیتی و سیاسی کش��ور حمالتی در برخی از 
اس��تان های عراق از جمله دیاله انجام داده و با توجه به شرایط کنونی 
کش��ور، احتمال بازگش��ت آنها به عراق وجود دارد. »حمید الیاسری « 
فرمانده لش��کر »انص��ار المرجعیه « حشدالش��عبی به پای��گاه خبری 
»المعلومه « گفت که حشدالشعبی به فرماندهان امنیتی عراق نسبت 
به وجود خطر داعش در مرزهای مشترک عراق و سوریه به ویژه مناطق 
مجاور اس��تان نینوی و منطقه »جزیره الحضر« هشدار داده است. وی 
تصریح کرد که »والی« جدید داعش به عناصر این گروه دستور داده است 

که منطقه عملیاتی و عناصر خود را به جزیره الحضر انتقال دهند. 
خبرگزاری »العهد« هم گزارش داد که عملیات مشترک حشدالشعبی و 
سایر نیروهای نظامی و امنیتی عراق، در منطقه یثرب و تل الذهب واقع در 
جنوب سامرا آغاز شده است. حشدالشعبی تأکید کرد که اطالعات دقیقی 
درباره محل اختفای عناصر داعش در این مناطق به دست آنان رسیده 
و به همین دلیل، این عملیات را آغاز کرده اند. در پایان این بیانیه تصریح 
شده این عملیات تا زمان تأمین امنیت کامل این منطقه و پاکسازی آن 

از وجود هسته های داعش ادامه خواهد داشت. 

شیخ زکزاکی به زندان منتقل شد
مقام ه�ای نیجری�ه ش�یخ ابراهی�م زکزاک�ی رهب�ر ش�یعیان 
ای�ن کش�ور را ب�ا وج�ود بیم�اری ب�ه زن�دان منتق�ل کرده اند. 
در شرایطی که وضعیت جسمانی ش��یخ ابراهیم زکزاکی در ماه های 
اخیر وخیم گزارش شده اس��ت اما با این حال دولت نیجریه همچنان 
به افزایش محدودیت   ها علیه او ادامه می دهد. جنبش اسالمی نیجریه 
پنج  شنبه شب در توئیتی با انتشار این خبر افزود:»شیخ ابراهیم زکزاکی 
و همسرش با وجود بیماری به زندان مرکزی کادونا منتقل شدند«. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی کادونا با درخواست دولت محلی 
این ایالت برای انتقال ش��یخ ابراهیم زکزاکی به زن��دان موافقت کرد. 
بر اس��اس این گزارش، جلسه برگزاری دادگاه ش��یخ ابراهیم زکزاکی 
به ۶ فوریه ۲۰۲۰ موکول شده اس��ت. در ماه های اخیر مردم نیجریه 
بار   ها با برگزاری تظاهرات در ش��هرهای مختلف این کش��ور خواستار 
آزادی ش��یخ زکزاکی ش��ده اند اما نیروهای امنیتی نیجریه هر بار این 
تجمعات را سرکوب کرده اند. دولت نیجریه تاکنون از آزادی زکزاکی 
به بهانه های مختلف جلوگیری کرده و حتی به وی امکان دسترس��ی 
به خدمات درمانی را ن��داده بود. در ماه های اخیر که وضع جس��مانی 
زکزاکی رو به وخامت گذاش��ته، نهادهای حقوق بشری بار   ها خواهان 
آزادی رهبر شیعیان نیجریه شدند اما مقامات دولتی اجازه این کار را 
نداده اند. زکزاکی طی چهار سال اخیر، به شدت تحت شکنجه ماموران 
امنیتی قرار داشته است و حتی پیش تر گزارش   هایی از نابینایی وی در 
اثر شکنجه   ها منتشر شده بود. در آذر سال ۹۴ ارتش و پلیس نیجریه 
با یورش به حسینیه بقیه اهلل )عج( در شهر زاریا و منزل شیخ زکزاکی 
در ایالت کادونا در شمال نیجریه، رهبر شیعیان این کشور را به همراه 
همس��رش »زینت ابراهیم « و یکی از پسرانش دستگیر کردند. در این 
یورش که به عملیات نظامی شبیه بود، صد   ها نفر از شیعیان نیجریه نیز 
به شهادت رسیدند. برخی رسانه    ها شمار افراد شهید شده در حمله به 

خانه شیخ زکزاکی را تا ۲ هزار نفر ذکر کرده اند. 

مکانیسم ماشه به دیوار چین و روسیه خورد
پکن: کشاندن مسئله ایران به شوراي امنیت  فقط به نفع امریکا است

چه��اردهمی��ن    گزارش  یک
نشست کمیسیون 
مشترک برجام دیروز با حضور هیئت های ایران 
و 1+4 در وین پس از سه ساعت گفت وگو بدون 
نتیجه ب�ه کار خ�ود پای�ان داد؛ نشس�تی که 
تحت الش�عاع هش�دارهای اخیر اروپایی    ها به 
بازگشت »مکانیسم ماشه« قرار گرفته بود اما 
روسیه و چین این تحرکات را ناکام گذاشتند و 
مخالفت شدید خود را با بازگشت این سیستم 

اعام کردند. 
به گزارش »جوان«، در ش��رایطی که کشورهای 
اروپایی ب��ا موج س��واری روی کاه��ش تعهدات 
برجامی ایران و ادعای اینکه آزمایش های موشکی 
ایران نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل اس��ت، تالش می کنند با تهدید به بازگشت 
تحریم ه��ا، تهران را ب��ه عقب نش��ینی از کاهش 
تعهدات��ش وادار کنند اما این تالش    ه��ا به دیوار 
محکم روس��یه و چین خورده اس��ت. روز جمعه 
چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک برجام 
با حضور هیئت ه��ای ایران و ۱+۴ برگزار ش��د و 
پس از سه ساعت گفت وگو خواس��ته اروپایی    ها  
محقق نشد. سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی 
وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید، معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست نشست را 
برعهده داشتند. نشست دیروز برای اولین بار در 
ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا در وین برگزار 
ش��د. پیش از این به طور معمول، نشس��ت های 
کمیسیون مشترک برجام در هتل کوبورگ انجام     
می ش��د اما به درخواس��ت هیئت مذاکره کننده 
ایران، با توج��ه به اعط��ای مجوز ب��ه گروهی از 
هواداران گروهک ه��ای تجزیه طلب و ضدانقالب 
به منظور تجم��ع در برابر هت��ل کوبورگ، محل 
برگزاری نشس��ت به مقر برگزاری نشس��ت های 
اتحادی��ه اروپا انتقال یافت. روس��یه و چین که از 
حامیان توافق هس��ته ای ایران هس��تند و بار    ها 
نس��بت به تالش های غرب نس��بت به فروپاشی 
این توافق هش��دار داده اند، در نشست دیروز هم 
حمایت قاط��ع خ��ود را از برجام اع��الم کردند. 
به گزارش شبکه راش��اتودی، کونگ فو، نماینده 
چی��ن در کمیس��یون مش��ترک برج��ام تأکید 
کرد:»چین در حال حاضر با فعال سازی مکانیسم 
ماشه علیه ایران مخالف است اما اگر ایران گام های 

بیشتری در راستای دور شدن از برجام بردارد، ما 
باید قبل از تصمیم گیری، ببینی��م که آن گام     ها 
چه هستند. این گام     ها نمی توانند مانع سه کشور 
اروپایی ش��وند، اما اینکه درهای مذاکره باز بماند 
بسیار مهم است.« این دیپلمات چینی همچنین 
گفت:»بردن این مسئله به ش��ورای امنیت شاید 
غیر از امریکا به نفع هیچ کسی نباشد«. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، میخائیل یولیانف، نماینده 
روسیه در نشست کمیسیون مشترک برجام هم 
پس از پایان این نشس��ت تصری��ح کرد:»به رغم 
اختالف نظر    ها همه اعضای ای��ن توافق به اتفاق 
خواس��تار حفظ برج��ام هس��تند و ای��ن مهم، 
اصلی     ترین نتیجه بحث های انجام شده در نشست 
امروز کمیسیون مشترک برجام است«. سرگئی 
ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه هم در پاسخ 
به سؤالی درباره موضع  روسیه درباره فعال شدن 
مکانیسم ماشه گفت:»هنوز برای صحبت در این 
باره خیلی زود است. اگر اتفاقی بیفتد، آن را بررسی 

خواهیم کرد.« ریابکوف خاطرنشان کرد:»ایران 
تهدیدی برای خروج از توافق نکرده است.«

رویترز پیش از نشست مشترک برجام، در گزارشی 
نوش��ته بود:»قدرت های اروپایی در این نشس��ت 
از ای��ران خواهند خواس��ت به نقض مف��اد توافق 
هسته ای پایان دهد وگرنه ممکن است تحریم های 
س��ازمان ملل علیه این کشور احیا ش��ود«. ایران 
و برخی کش��ورهای امضا کنن��ده درحالی منتظر 
گفت وگوهای س��ازنده هس��تند که اخیراً فرانسه 
تهدید کرده بود سازوکار موجود در برجام موسوم 
به »مکانیسم ماشه« برای بازگرداندن تحریم های 
سازمان ملل را فعال خواهد کرد. فرانسه در ماه های 
اخیر تالش گسترده ای کرده تا بتواند ایران و امریکا 
را به پای میز مذاکره کشانده و توافق جدیدی بین 
دو طرف منعقد کند اما مقام��ات تهران حاضر به 
گفت وگوهای جدید نشده اند. کشورهای اروپایی تا 
چندی پیش مدعی بودند که بدون امریکا هم برجام 
نیمه جان را حفظ خواهند کرد اما در ماه های اخیر 

به بهانه کاهش تعهدات ایران در برجام، ساز مخالف 
زده و از توافق جدید سخن می گویند؛ توافقی که به 
ادعای اروپا و امریکا باید برنامه موشکی و رفتارهای 
منطقه ای ایران را شامل ش��ود. ایران بار    ها هشدار 
داده اس��ت که برنامه موش��کی خط قرمز بوده و 
حاضر نیس��ت بر س��ر آن مذاکره کند. مکانیسم 
حل اختالف یا مکانیسم ماش��ه، پیش بینی شده 
در برجام این گونه است که اگر یکی از طرف های 
برجام به این جمع بندی برس��د که طرف دیگر به 
تعهدات ذکر ش��ده در این توافق پایبند نیس��ت، 
می تواند به کمیس��یون مشترک ش��کایت کند و 
اگر طرف مقابل نتواند در م��دت ۳۰ روز رضایت 
طرف شاکی را جلب کند، مسئله به شورای امنیت 
ارجاع داده می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، 
»شورای امنیت ظرف یک ماه بعد از دریافت این 
شکایت بایستی درباره بازگشت تحریم های ایران 
رأی گیری کند، اما کشورهای غربی در مذاکرات 
برجام س��اختار این رأی گیری را به گونه ای تغییر 
داده اند که امکان وتوی نظر کشورهای غربی درباره 
برگرداندن تحریم     ها علیه ایران به کل از روسیه و 

چین سلب شده است.«
 نگرانی اروپا 

کش��ورهای اروپایی در ماه های اخی��ر از کاهش 
تعهدات برجامی ایران ابراز نگرانی کرده اند و این 
مسئله را تهدیدی برای فروپاشی توافق هسته ای 
اعالم کرده اند و س��عی دارند به این بهانه و همسو 
با سیاست های واشنگتن، فش��ار    ها علیه ایران را 
افزایش داده و امتیازهای جدیدی بگیرند. در همین 
راستا، آلمان روز جمعه از کاهش تعهدات ایران ابراز 
نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
کریستوفر برگر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان در 
نشست خبری ادعا کرد که اقدامات اخیر ایران در 
کاهش تعهدات برجامی برای آلمان غیرقابل قبول 
اس��ت. برگر با بیان اینکه دیپلمات های آلمان در 
نشست کمیسیون مشترک این مسئله را به ایران 
تذکر خواهند داد، افزود:»ما به ایران تأکید خواهیم 
کرد که باید به ص��ورت کامل تمام اقدامات ناقض 

برجام را به عقب برگرداند.«
اروپایی    ها در ش��رایطی از کاهش تعهدات ایران 
نگران هستند که در چهار س��ال گذشته از زمان 
اجرای برجام، هیچ اقدامی در راستای منتفع شدن 
تهران از مزایای توافق هس��ته ای انجام نداده اند و 
همسو با سیاست های امریکا عمل کرده اند و حتی 
راه اندازی ساز و کارهای مالی مثل اینستکس هم 
تنها برای وقت کشی و در رفتن از زیر بار تعهدات 
برجامی بوده اس��ت. مقامات ته��ران بار    ها اعالم 
کرده اند که تا زمانی که اتحادیه اروپا به تعهداتش 
عمل نکند، ایران به کاهش تعهداتش ذیل توافق 
هسته ای ادامه خواهد داد. ایران اخیراً چهارمین 
مرحله از کاهش تعهدات برجام��ی را انجام داد؛ 
اقدامی که اروپایی    ها آن را نقض توافق هسته ای 
اعالم کردند و مدعی ش��دند اگر ایران به کاهش 
تعهداتش ادامه دهد، از برجام خارج خواهند شد، 
هرچند که اروپایی    ها تاکن��ون هم در ظاهر عضو 
برجام بوده ان��د و از ترس تحریم های واش��نگتن 
حاضر به مب��ادالت اقتصادی با ایران نش��ده اند و 
ش��رکت های اروپایی یکی پس از دیگری ایران را 

ترک کردند. 
ابراز نگران��ی اروپایی    ها از کاه��ش تعهدات ایران 
درحالی اس��ت که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به طور پیوس��ته فعالیت های اتمی ایران را رصد 
کرده و در گزارش های هفده گانه خود عدم تخطی 
آن از تعهداتش و همچنی��ن پایبندی به پروتکل 
الحاقی را تأیید کرده است. مقامات تهران همواره 
تأکید کرده اند همه گام های کاهش تعهدات، قابل 
بازگشت است و بالفاصله پس از اجرای تعهدات از 
سوی کشورهای امضا کننده برجام، به حالت اول 

بازخواهند گشت. 

حمله پهپادی یمنی    ها به تأسیسات نفتی آرامکو، 
آثارش یک به یک در حال ملموس شدن است. 
چند هفته قبل سعودی    ها با وساطت عمان وارد 
مذاکره مس�تقیم با انصاراهلل ش�دند و حاال هم 
عادل الجبیر، وزیر خارجه در س�ایه عربستان 
نه فقط چش�م انداز آتش بس با یمنی    ها را جدی 
خوانده، فرات�ر از آن، گفته که انصاراهلل یمن نیز 
می تواند در آینده این کشور نقش داشته باشد. 
ظاهراً س�عودی    ها در مناقش�ه با قطر هم کوتاه 
آمده اند و دوحه برای شرکت در نشست 19 آذر 
شورای همکاری خلیج فارس دعوت شده است. 
به گزارش »جوان«، »عادل الجبیر « وزیر مش��اور 
در ام��ور خارجه عربس��تان که همین ش��ش ماه 
قبل انصاراهلل یمن را »بخش جدایی ناپذیر س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی« خوانده بود، حاال گفته 
که حوثی ها، می توانند در آینده یمن نقش داشته 
باشند. الجبیر که بعد از برکناری در مناقشه مربوط 
به قتل خاشقجی همچنان نقش تعیین کننده ای در 
سیاست خارجی عربستان دارد، از امکان رسیدن به 
آتش بس یمن صحبت کرده و گفته است: »تمامی 
یمنی     ها از جمله حوثی     ها در آینده یمن نقش دارند 
و احتمال رسیدن به آتش بس و در گام بعدی، حل 
و فصل بحران وجود دارد.«  الجبیر این سخنان را در 
نشست » گفت وگوی مدیترانه « در رم ابراز کرده و بر 

اهمیت یمن برای عربستان تأکید کرده است. او البته 
ادعا کرده که حوثی     ها جنگ را در یمن آغاز کرده اند 
نه عربستان س��عودی و تأکید کرده که اکنون نیز 
تنها راه حل بحران این کشور سیاسی است. الجبیر 
به ایران هم تاخته و گفته که مداخله ایران در یمن 
ویرانگر است: » ایران به حاکمیت کشور    ها احترام 
نمی گذارد. ایران تمام منطقه را تهدید می کند.« وی 
درباره احتمال جنگ با ایران گفت: »هیچ کسی برای 
جنگ تالش نمی کند.«  وزیر مشاور در امور خارجه 
عربستان گفته البته ما از امیر قطر برای حضور در 
نشست س��ران ش��ورای همکاری خلیج فارس در 
ریاض دعوت به عمل آورده ایم. وی درباره مناقشات 
با قطر هم گفته که تغییر موضع با قطر به اقدامات 

این کشور بستگی دارد. 
 استقبال ظریف

اوایل آذرم��اه برخی منابع از تش��کیل یک کمیته 
سیاس��ی- نظامی بین عربس��تان و انصاراهلل یمن 
برای توقف درگیری  در مرز     ها و پایان یافتن حمالت 
هوایی خبر دادند؛ مذاکراتی که مسقط میزبان آن 
اس��ت. این مذاکرات پس از س��فر »مایک پمپئو « 
وزیر خارجه امریکا به عمان و مالقات او با »یوسف 
بن علوی« همتای عمانی اش شروع شد. چند روز 
بعد، شاهزاده »خالد بن سلمان « معاون وزیر دفاع 
عربستان به مسقط رفت و با سلطان قابوس مالقات 

کرد، همان موقع »فارین پالیسی« نوشت که هدف 
سفر بن سلمان، پایان دادن به جنگ یمن و خروج 
نظامیان سعودی از این کشور و مقدمه چینی برای 
دیدار مقام های عربس��تانی با نمایندگان انصاراهلل 
است. چند روز بعد، با آزاد شدن گروهی از زندانیان 
انصاراهلل اس��یر عربستان، نش��انه های بیشتری از 
اثر گذاری حمله سه ماه قبل انصاراهلل به تأسیسات 
آرامکو در نرم شدن موضع ریاض نمایان شد. گفته 
می شود با توجه به نفوذ قابل توجه ایران بر انصاراهلل، 
یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان در سفر هفته 
قبل خود به تهران، ب��ا مقام های ایرانی درباره یمن 
نیز گفت  وگو کرده است. محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران روز پنج  ش��نبه در ی��ک توئیت که به 
»زبان عربی« منتشر شد، نوشت: » ایران ادامه جنگ 
و محاصره یمن را بی فایده می داند و از راه حل های 
مس��المت  آمیز اس��تقبال و همه طرف     ها را به گام 
برداش��تن در این زمینه ترغیب می کن��د. ایران از 
طرح     هایی که به گفت وگو فرا می خواند تا اوضاع یمن 

بهبود یابد، حمایت می کند.«
 انصاراهلل: اول حمات متوقف شود

هنوز مشخص نیست که مذاکرات در مسقط تا چه 
سطحی پیش رفته ولی به نظر می رسد انصاراهلل گام 
پیشرفت مذاکرات را مستلزم توقف حمالت سعودی 
خوانده است. بر اساس گزارش سایت شبکه لبنانی 

المنار، عل��ی القحوم، عضو دفتر سیاس��ی جنبش 
انصاراهلل یمن دی��روز گفت که هرگون��ه فراخوان 
برای آغاز رایزنی های جدید مس��تلزم توقف کلی 
تجاوزات و محاص��ره اس��ت:»امروز معادله تغییر 
کرده و نمی توان دست بسته مقابل جنایات دشمن 
ایستاد.«وی افزود: دش��من در تالش برای تشدید 
اوضاع است و ما نمی توانیم سلطه امریکا، عربستان 
و امارات را بپذیریم. دشمن باید بداند که حاکمیت 
و کرامت ما باالتر از هر چیزی است. دشمن به دنبال 
برانگیختن فتنه های طایفه ای و منطقه ای و نیز در 
دست گرفتن اماکن استراتژیک کشور است. القحوم 
گفت: »مارتین گریفیتس « فرستاده سازمان ملل 
در دیدار خود با هیئت مذاکره کننده صنعا در مسقط 
درصدد ایجاد یک دور از مذاکرات برآمده است، اما 
هیئت ملی تأکی��د کرد که مذاکره و دس��تیابی به 
تفاهم در س��ایه ادامه تجاوز و محاصره علیه یمن 

ممکن نیست. 
عضو دفتر سیاس��ی یمن با تأکید بر اینکه یمنی     ها 
در برابر تش��دید تنش ائتالف س��عودی مقاومت 
می کنند و تسلیم هژمونی امریکا، عربستان و امارات 
نمی شوند، گفت: ملت یمن خطر تجاوز به کشورشان 
را درک کردند و در برابر تشدید حمالت دست بسته 
نمی ایستند. دشمن هم باید بفهمد که حاکمیت و 

شرافت ما باالتر از هر چیز دیگری است. 

نمایان شدن اثر حمله انصاراهلل به آرامکو

تمکين سعودي به نقش انصاراهلل در آينده يمن

نماي نزديک

ظریف: اروپا با دروغی مذبوحانه
  بی کفایتی حقارت بار خود را  می پوشاند 

درحالی که کشورهای اروپایی این روز    ها ساز ناکوک می زنند و قصد دارند آزمایش های موشکی 
ایران را نقض قطعنامه های شورای امنیت س��ازمان ملل جلوه دهند اما یکی  از مقامات امریکایی 
اعتراف کرد که  این آزمایش    ها نقض قطعنامه ۲۲۳۱ نیست. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران روز جمعه در حساب توئیتری خود نوشت: »برایان هوک یک یادآوری به موقع برای سه کشور 
اروپایی شریک در برجام دارد و آشکارا اذعان کرده که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل، آزمایش موشکی منع نشده است. یکی از نقایص توافق هسته ای ایران، این است که به منع 

آزمایش موشک های بالستیک ایران پایان داد«. 
موضع جدید امریکا در حالی است که این کشور از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، آزمایش های 
موشکی ایران را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ می دانست و خواهان فشارهای بین المللی علیه تهران بود؛ 

ادعایی که بار    ها مقامات کشورمان و مقامات روسیه و چین آن را رد کرده اند. 
ظریف همچنین با انتقاد از اقدام اروپایی    ها در ارس��ال نامه درباره برنامه موشکی ایران به شورای 
امنیت با یادآوری قطعنامه های آن شورا در توئیتر نوشت:»نامه اخیر سه کشور اروپایی به شورای 
امنیت درباره موضوع موشکی، دروغ مذبوحانه ای برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی حقارت بار آنها 

در ایفای حداقل تعهدات شان مطابق برجام است«. 
ظریف همچنین تأکید کرد:»اگر سه کشور اروپایی به دنبال اندکی اعتبار بین المللی هستند، باید 

به جای تن دادن به قلدری ایاالت متحده، حق حاکمیت خود را اعمال کنند.«


