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زمینه های اجتماعی استیضاح در حال فراهم شدن است

نامه حمایت 600 دانشگاهی امریکا 
از استیضاح ترامپ

سه روز بعد از دس�تور نانسی پلوس�ی، رئیس کنگره امریکا برای 
تهی�ه پیش نویس ط�رح اس�تیضاح دونال�د ترام�پ، زمینه های 
اجتماعی اس�تیضاح رئیس جمه�ور امریکا نیز در ح�ال افزایش 
اس�ت. بی�ش از ۶۰۰ اس�تاد رش�ته حق�وق دانش�گاه های یی�ل 
و ه�اروارد ط�ی نامه ای سرگش�اده ب�ه کنگره، جمع بن�دی خود 
را از وجود »ش�واهدی قاب�ل مالحظه « ب�رای اس�تیضاح ترامپ 
ش�رح داده ان�د. هیئ�ت تحریری�ه روزنام�ه لس آنجلس تایم�ز 
امریکا و چند نش�ریه امریکایی دیگر از پیوس�تن ب�ه جمع دیگر 
مطبوعات سرش�ناس حامی اس�تیضاح ترامپ خب�ر دمی دهند. 
»جری ندلر«، رئیس کمیته قضایی مجل��س نمایندگان یک گزارش 
۵۲صفحه ای منتشر کرده و گفته که »ترامپ از قدرت خود سوءاستفاده 
کرده، به امنیت ملی ما خیانت کرده و انتخابات ما را به فساد کشانده و 
تمامی اینها در راستای منافع شخصی بوده است.« او گفته که جزئیات 
قانونی تنها یک راه حل برای این س��وء رفتار دارد و آن هم اس��تیضاح 
است. در امریکا هیچ کس��ی حتی رئیس جمهور فراتر از قانون نیست. 
جدید      ترین نظرسنجی مشترک » هیل –هریس « می گوید ۴۶درصد 
از رأی دهن��دگان امریکایی معتقدند ک��ه ترامپ قطع��اً در ماجرای 
اوکراین گیت مجرم است و به همین سبب باید استیضاح و از کاخ سفید 
اخراج شود. در مقابل، تنها ۳۴ درصد از شهروندان امریکایی معتقد به 
طبیعی بودن مکالمه تلفنی ترامپ و زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین 
هستند. البته ۲۰ درصد از شهروندان امریکایی هنوز نظر و قضاوتی در 
این خصوص ندارند. این سه عدد نشان می دهد که حمایت اجتماعی 
الزم برای اس��تیضاح رئیس جمهور امریکا وجود دارد. کریس مورفی ، 
س��ناتور امریکایی گفته که اگر رأی گیری اس��تیضاح دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا مخفی باشد، ش��ماری از جمهوریخواهان نیز به 
استیضاح وی رأی خواهند داد. از طرف دیگر،      شنبه شب، دموکرات های 
مجلس نمایندگان امریکا با برگزاری جلس��ه ای پش��ت درهای بسته ، 
درباره تنظیم متن استیضاح و اتهامات رسمی وارده بر ترامپ مذاکره 
کردند. به گفته این کمیته، بیانیه اس��تیضاح ترامپ ب��ه زودی آماده 
می شود و قرار است روز سه      ش��نبه هفته جاری در مورد آن رأی گیری 
شود. به طور موازی، تالش برای جلب حمایت     ها از استیضاح ترامپ در 
یک سطح دیگر، یعنی نخبگان طبقه متوسط نیز در حال انجام است. 
دیروز بیش از ۶۰۰استاد رشته حقوق در دانشگاه های ییل، هاروارد و 
چند دانشگاه دیگر، طی نامه ای سرگشاده به کنگره، جمع بندی خود را 
از وجود »شواهدی قابل مالحظه « برای استیضاح ترامپ شرح دادند. 
به گزارش فارس، به نوش��ته روزنامه ایندیپندن��ت، در این نامه آمده 
است: »ش��واهد قابل مالحظه ای وجود دارد که رئیس جمهور ترامپ 
به سوگندی که خورده، خیانت کرده است زیرا تالش داشته، از قدرت 
ریاست جمهوری در راستای تحت فشار گذاشتن دولتی خارجی برای 
کمک به او در ایجاد انحراف در انتخاباتی در امریکا برای منافع شخصی 
به قیمت ]به خطر انداختن[ منافع امنیت ملی استفاده کند که کنگره 
نیز به همین ]نتیجه[ رس��یده اس��ت«. این نامه سرگشاده می افزاید: 
»رفت��ار او )ترامپ( دقیقاً هم��ان نوعی از تهدید برای دموکراس��ی ما 
محسوب می شود که بنیانگذاران ]امریکا[ هنگامی که راهکار استیضاح 
را در قانون اساسی گنجاندند از آن بیم داش��تند.«  این اساتید گفتند 
جمع بندی آنها طبق شواهدی است که تاکنون در ادای شهادت های 
انجام شده در مجلس نمایندگان شنیده اند. این موارد شامل سخنان 
مهم »گوردون ساندلند « و »ویلیام تیلور « درباره تماس تلفنی ترامپ 
و »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین است. این اساتید که در 
دانشگاه های مطرح امریکا نظیر »ییل« و »هاروارد« تدریس می کنند 
در نهایت متذکر شدند: »درصورتی که رفتار رئیس جمهور ترامپ در 
دسته ارتشا و به عنوان جرم یا تخلف سنگین یا هر دوی آنها قرار گیرد، 

مطابق قانون اساسی، به روشنی قابل استیضاح است.«
 گسترش حمایت روزنامه ها

در حالی که پیش از این، پنج  شنبه قبل گروهی متشکل از ۳۵۰ پزشک 
و متخصص بهداش��ت روان در طوماری نوشته بودند که سالمت روان 
رئیس جمهور امریکا در بحبوبه تحقیقات درباره استیضاح وی به سرعت 
رو به وخامت است، دیروز هیئت تحریریه روزنامه لس آنجلس تایمز هم 
نوشتند که دیگر مسائل به اندازه کافی برای ما روشن شده  است. ترامپ 
باید استیضاح شود. هیئت تحریریه لس آنجلس تایمز در ادامه مطلب 
خود نوشتند: هیئت تحریریه نش��ریه لس آنجلس تایمز با اکراه رو به 
حمایت از استیضاح ترامپ آورده است. چند روز پیش بوستون گلوب  
هم از استیضاح ترامپ حمایت کرده بود و هیئت های تحریریه نشریه 
نیویورک دیلی نیوز و شیکاگو تریبیون هم از استیضاح رئیس جمهور 
امریکا حمایت کرده ان��د. واشنگتن پس��ت و نیویورک تایمز به عنوان 
سرشناس      ترین نشریات امریکا هم گرچه به صورت مستقیم از استیضاح 
ترامپ حمایت نکرده اند اما هر دو به شدت از اقدامات ترامپ در قبال 
اوکراین و تالش هایش برای مانع ایجاد کردن بر سر راه تحقیقات درباره 

رسوایی اوکراین انتقاد کرده اند. 
 ترامپ: من بهترین دوست اسرائیل هستم

رئیس جمهور امری��کا در جمع یهودیان این کش��ور اعالم کرد که وی 
بهترین دوس��ت رژیم صهیونیس��تی در کاخ سفید اس��ت. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نق��ل از الجزیره، دونالد ترام��پ در جمع یهودیان 
امریکایی گفت که او بهترین دوست اسرائیل در کاخ سفید است. ترامپ 
که در یک س��ازمان غیردولتی به نام »شورای اس��رائیل و امریکا« در 
ایالت فلوریدا صحبت می کرد خطاب به یهودیان حاضر در جلسه گفت: 
بسیاری از ش��ما به افرادی در دولت قبلی رأی داده اید. باید برای من 
توضیح دهید چرا این کار را کردید چون آنها عالقه چندانی به اسرائیل 

نداشته اند. اسرائیل هیچ دوستی بهتر از من ندارد. 

15

 بزرگ تری�ن رزمای�ش دریای�ی مش�ترک مصر و روس�یه 
در آب های مدیترانه

بزرگ ترین رزمایش دریایی مش��ترک مصر و روس��یه موسوم به » پل 
دوس��تی ۲۰۱۹ « در دریای مدیترانه پایان یافت.  به گزارش روزنامه 
الشرق االوس��ط، »تام��ر الرفاعی« س��خنگوی نیروهای مس��لح مصر 
گفت: »این رزمایش در چارچوب اجرای طرح رزمایش های مش��ترک 
نیروهای مسلح با کشورهای دوست انجام شد. در این رزمایش شماری 
از یگان های دریایی مصر و روسیه شامل ناوها، ناوچه ها، سکوهای پرتاب 
موشک، کشتی های امدادی و نیز یگان های ویژه نیروی دریایی ارتش 

دو کشور مشارکت داشتند.«
-----------------------------------------------------

 حزب  محافظه کار انگلیس همچنان در صدر است
بر اساس تازه     ترین نظرسنجی حزب نخست وزیر انگلیس با ۱۱ درصد 
اختالف نسبت به حزب رقیب کارگر، همچنان در صدر نظرسنجی     ها 
قرار دارد.  به گزارش رویترز، »دلتاپول « نظرس��نجی روز یک    شنبه را 
انجام داده که نتایج آن نش��ان می دهد حزب محافظ��ه کار به رهبری 
»بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر انگلیس ۱۱ درصد از حزب کارگر 
به رهبری »جرمی کوربین« جلوتر اس��ت. در این نظرس��نجی حزب 
محافظه کار توانس��ته ۴۴ درصد آرا را به خ��ود اختصاص دهد که یک 
درصد کمتر از نظرسنجی مشابه قبلی بوده و حزب کارگر ۳۳درصد آرا 

را به دست آورده که یک درصد بیشتر از قبل است. 

تشدید مخالفت ها 
با انتقال شیخ زکزاکي به زندان

پزشک زکزاکي: زنده ماندن شیخ معجزه است
دختر و پزشک معالج »شیخ ابراهیم زکزاکی« رهبر جنبش شیعیان 
نیجریه، وضعیت س�المت ش�یخ را رو به افول و زن�ده ماندن او را 
نوعی معجزه ارزیابی کرده اند.  سخنگوی وزارت خارجه ایران هم 
از رایزنی    ها با دولت نیجریه درباره ش�یخ زکزاکی خبر داده است. 
منابع خبری پنج  شنبه گذشته از انتقال ش��یخ زکزاکی و همسرش به 
زندانی در ایالت »کادونا« خبر دادند. شیح زکزاکی بعد از اینکه در دسامبر 
۲۰۱۵ دستگیر شد، به مدت دو سال بدون محاکمه بازداشت بود تا اینکه 
دادگاهی در نیجریه سال ۲۰۱۸ اتهاماتی علیه او مطرح کرد. در جریان 
نشست خبری که دیروز سازمان مردم نهاد کانون همبستگی فرزندان 
شاهد به منظور حمایت از ش��یخ زکزاکی و زمینه سازی آزادی و درمان 
وی برگزار کرد، »س��هیال زکزاکی« دختر و »ناصر عمر صافر« پزشک 
شیخ زکزاکی به تش��ریح وضعیت وی پرداختند. در این نشست خبری 
که با عنوان »چهارمین سال جنایت زاریا و مطالبه آزادی شیخ زکزاکی« 
برگزار شد، ناصر عمر گفت: »در طول سال های گذشته و به دنبال اقدامات 
ارتش، سالمتی شیخ به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. در طول این 
مدت، رایزنی های زیادی با پزشکان مختلف به ویژه در لندن درخصوص 
وضعیت جسمانی شیخ و راهکارهای بهبود آن انجام دادم. شیخ زکزاکی 
به زندانی منتقل شده است که تجربه س��ال های گذشته نشان داده هر 
کسی به آن زندان رفته با مشکالت عدیده جس��مانی از آن خارج شده 

است. شیخ زکزاکی دچار مسمومیت سرب شده است.«
وی افزود: »از دس��امبر س��ال ۲۰۱۵ و پس از حمله ارت��ش نیجریه به 
حسینیه بقیه اهلل)عج(، سالمت شیخ زکزاکی به شدت تحت تأثیر قرار 
گرفت، به گونه ای که قرار شد ایشان را برای مداوا به هند ببرند اما متأسفانه 
روند درمانی صورت نگرفت و به جای اینکه ش��یخ درمان ش��ود او را به 
زندانی منتقل کردند که هر کسی از آن زندان خارج    می شد از نظر سالمت 
جسمانی دچار مشکالتی بود. حتی زمانی که بنده در آنجا و در تیم درمانی 

شیخ حضور داشتم شاهد بدرفتاری های ارتش نیجریه بوده ام.«
ناصر عمر صافر با نش��ان دادن و تفس��یر تصاویری از جمجمه ش��یخ 
گفت: »۴۵ترکش در بدن ش��یخ وجود دارد که ۴۳ عدد از آنها در سر او 
مشاهده شده است. با وجود تمام اقدامات خصمانه ای که علیه شیخ انجام 
شده، زنده ماندن او را یک معجزه می دانم. ما به عنوان تیم پزشکی این 
اقدامات را از دولت نیجریه نمی پذیریم و تقاضا داریم به این رفتار   ها پایان 
دهند.« سهیال زکزاکی هم با اشاره به وضعیت سالمتی شیخ و همسرش 
اظهار داشت: »وضعیت س��المتی این دو نفر هر روز در حال افول است 
چراکه آنها در حادثه زاریا به ش��دت مجروح ش��ده اند و مشکالت آنها 
همچنان ادامه دارد. مشکالت شیخ موجب شده ایشان در طول این مدت 
چندین بار س��کته کند و عالوه بر آن دچار مسمومیت سرب و کادمیم 
شود. وضعیت همسر او نیز به گونه ای است که دیگر نمی تواند به درستی 
راه برود.«  وی گفت: »از آنجایی که مش��خص شد پزشکان نمی توانند 
درمان وی را در نیجریه به سرانجام برسانند، حکومت مجبور به صدور 
مجوزی برای س��فر درمانی شیخ به هند شد؛ س��فری که کاماًل تحت 
نظارت سازمان امنیت نیجریه بود اما متأسفانه به دلیل خرابکاری های 
مسئوالن امر در این سفر، شیخ بدون هیچ درمانی به نیجریه بازگشت. 
اکنون بیش از چهار ماه از بازگشت آنها می گذرد و در این مدت هیچ گونه 
مجوز درمانی صادر نشده و حتی حق قانونی ویزیت پزشک و مشاورین 

ایشان نیز سلب شده است.«
س��هیال زکزاکی ادامه داد: »نه تنه��ا حکومت اجازه درم��ان نداد بلکه 
دادگاهی که حکم درمان فوری ایش��ان را صادر کرده بود، در ۵ دسامبر 
۲۰۱۹ دستور داد شیخ را به زندان مرکزی ایالت »کادونا« منتقل کنند. 
اکنون ما از وضعیت ایش��ان در زندان بی اطالعیم. تصمیم انتقال ایشان 
به زندانی که بسیاری از زندانیان آن پس از آزادی دارای مشکالت جدی 
سالمتی می شوند، یک وضعیت بسیار خطرناک به حساب می آید، لذا الزم 
است فشار بیشتری بر حکومت نیجریه وارد شود تا شیخ را بدون شرط 

آزاد کنند و به این ظلم غیرانسانی خاتمه دهند.«
جنبش اس��المی نیجریه، ضمن محکومی��ت انتقال ش��یخ زکزاکی و 
همسرش به زندان مرکزی ش��هر کادونا با صدور بیانیه ای گفت: »شیخ 
و همسرش به شدت به مراقبت پزشکی نیاز دارند و زندانی کردن شان، 
تجاوز به حقوق آنان است. « این جنبش از مقامات این کشور خواست این 
دو نفر را فوراً و بدون هیچ قید و ش��رطی آزاد کنند.« وکیل مدافع شیخ 
زکزاکی هم گفت: »این دادگاه تصمیم خود را در پاس��خ به درخواست 

دولت بدون رعایت وضعیت جسمی آنان صادر کرده است.«
سید عباس موسوی ، س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص 
آخرین وضعیت شیخ زکراکی و با توجه به دیدار اخیر »محمد نهاوندیان « 
معاون اقتصادی ریاست جمهوری با »بوهاری« رئیس جمهور نیجریه 
در حاشیه نشست س��ران مجمع صادر کنندگان گاز در گینه استوایی 
گفت:» در مالقات اخیر دکتر نهاوندیان و بوهاری رئیس جمهور نیجریه، 
موضوع��ات مختلف در ح��وزه روابط اقتصادی، تح��والت منطقه ای و 
بین المللی و همچنین موضوع آقای شیخ زکزاکی مطرح شده و عالوه 
بر این نی��ز در مالقات    ها و تماس ه��ای دیپلماتیک مس��تمری که در 
تهران و ابوجا داریم، گفت وگو پیرامون کمک جمهوری اسالمی ایران 
به حل مشکل در دس��تور کار قرار داشته اس��ت. امیدواریم رایزنی    ها و 
پیگیری    هایی که با دولت نیجریه در حال انجام است، موجب تسریع در 

حل و فصل این مسئله شود.«

 بیانیه آژانس درباره دیدار عراقچی با گروسی
آژان��س بین المللی انرژی اتمی با اش��اره به دیدار »رافائل گروس��ی « 
مدیرکل جدید این س��ازمان با »س��ید عباس عراقچی « معاون وزیر 
خارجه ایران بر لزوم همکاری کامل و به موقع ایران با آژانس تأکید کرد.  
در بیانیه ای که به این منظور منتشر ش��ده آمده است که دو طرف در 
این دیدار درباره فعالیت    ها و اقدامات پادمانی آژانس در ایران از جمله 
راستی آزمایی و نظارت تعهدات هسته ای این کشور تحت توافق برجام 
و دیگر مسائل رایزنی کردند. مدیرکل آژانس در این دیدار همانطور که 
قباًل تأکید کرد بود به دنبال ایجاد روابط سازنده کاری با طرف ایرانی 
است. رافائل گروسی همچنین بر نیاز به همکاری کامل و به موقع ایران 
در پرداختن به س��ؤاالت آژانس درباره تکمی��ل اعالمیه های پادمانی 

ایران تأکید کرد. 
-----------------------------------------------------
 طرح»معامل�ه قرن « س�اقط ش�د، آتش ب�س طوالنی مدت 

روی میز
هیئت حماس به ریاست »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی این 
جنبش که هفته گذشته وارد مصر شدند      شنبه جلسه ای چهار ساعته 
با مقامات سازمان اطالعات مصر و رئیس آن »عباس کامل« داشت.  
روزنامه »العربی الجدید « به نقل از منابع آگاه مصری نوشت: جنبش 
حماس س��یگنال     هایی از مصر دریافت کرده مبنی ب��ر اینکه طرح 
موسوم به »معامله قرن « به آن شکلی که دولت »دونالد ترامپ« تبلیغ 
می کرد، ساقط و به یک پیشنهاد برای توافق آتش بس طوالنی مدت 
با رژیم اشغالگر صهیونیستی تبدیل ش��ده و حماس از این موضوع 
استقبال کرده است. نشست دیروز شاهد رایزنی های گسترده ای در 
پرونده امنیتی مشترک و حصار مرزی میان منطقه سینا و نوار غزه 
به  عالوه پرونده آتش بس میان نوار غزه و رژیم اشغالگر اسرائیل بود، 
پیشرفت های زیادی در پرونده آتش بس حاصل شد اما هنیه پاسخ 
نهایی خود را درباره برخی نکات نداد و این پاسخ را به دور بعدی ورود 

به قاهره موکول کرد.

توهم ترامپ از »امریکا امریکا« گفتن روحانی 
رئیس جمهور امریکا دوباره توهم مذاکره زد که سخنان اخیر روحانی و برنامه سفر او به ژاپن در آن بی تأثیر نیست

دونال�د ترامپ که    گزارش  یک
کماکان به مذاکره 
با ایران خوش بین اس�ت، از هر فرصت کوچکی 
برای رسیدن به این هدف استفاده می کند و این 
بار مبادله زندانی�ان بین تهران و واش�نگتن را 
بزرگ نمایی کرده و مدعی شده که این موضوع 
می تواند پیش زمینه ای برای انجام کارهای دیگر 
باش�د؛ کارهای دیگری که به زعم ترامپ همان 
توافق جامعی است که باید محدود کردن برنامه 
هسته ای و موشکی ایران را شامل شود. سخنان 
اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور درباره تجربه 
گفت وگوه�ای قبلی برج�ام ب�ا امریکایی      ها و 
»امریکا، امریکا« کردن هاي او و اینکه به شرط لغو 
تحریم ها حاضر اس�ت یک ساعت بعد با ترامپ 
دیدار کند و س�فر احتمالی او به ژاپن، در توهم  
مجدد رئیس جمهور امریکا بی تأثیر نبوده است. 
به گزارش »ج��وان«، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امری��کا که ب��رای پی��روزی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری این کش��ور در س��ال آینده به یک برگ 
برنده در سیاست خارجی نیاز دارد، خود را به آب و 
آتش می زند تا به هر نحوی شده بتواند به توافقی با 
ایران دست پیدا کند تا نه فقط از استیضاح فرار کند، 
ش��انس موفقیت خود را برای پیروزی در انتخابات 
نیز  افزایش دهد. مبادله ژیائو وانگ، تبعه امریکا با 
دکتر مسعود سلیمانی که روز        شنبه انجام شد، اولین 

مبادله زندانیان میان ایران و امریکا از زمان روی کار 
آمدن ترامپ بود و فرصت خوبی برای موج سواری 
ترامپ فراهم کرده اس��ت تا این مسئله را دستاورد 

مهمی برای دولت خود اعالم کند. 
به گزارش س��ی ان ان، دونالد ترامپ        شنبه شب در 
جمع خبرنگاران گفت:»ما خیلی خوش��حالیم که 
گروگان ما برگش��ته اس��ت. همه اعضای دانشگاه 
پرینستون خوشحالند. این تبادل یک گروگان با یک 
گروگان بود«. او افزود:»این مبادله می تواند پیش 
درآمدی برای چیزی باشد که می شود آن را انجام 
داد«. دونالد ترامپ روز        شنبه همچنین در حساب 
کاربری توئیتر خود درباره ژیائو وانگ نوش��ت:»او 
در دوران دولت اوباما زندانی و در دوره دولت ترامپ 
به امریکا بازگشت. ایران، متشکرم از این مذاکرات 
بسیار منصفانه. دیدید، ما می توانیم با هم به توافق 
برسیم«. پیش از ترامپ، مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا رویکرد ایران در رون��د گفت وگو برای انجام 
این مبادله را سازنده توصیف کرده بود. بعد از مبادله 
زندانیان بین تهران و واشنگتن، کاخ سفید بار دیگر 
در بیانیه ای از آمادگی بدون قید و شرط برای مذاکره 

با ایران سخن گفت. 
ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید بار      ها آمادگی خود 
را برای مذاکره با ایران اعالم کرده اس��ت و حتی در 
برهه      هایی لحن خود را نرم تر کرده است تا بتواند به 
هدف خود دس��ت پیدا کند. به رغم بدعهدی های 

واشنگتن در عمل به تعهداتش در توافق هسته ای، 
ترامپ همچنان امیدوار اس��ت که مقامات تهران 
بار دیگر در پش��ت یک میز مذاکره حاضر ش��وند 
و امتیازه��ای جدیدی به واش��نگتن تقدیم کنند. 
امیدواری ترامپ برای انجام گفت وگ��و       با ایران به 
حدی است که از چندماه قبل حتی شماره مخصوص 
خود را به سفارت سوئیس در تهران داده تا در صورت 
نیاز مقامات ایران با او تماس بگیرند. توهم ترامپ 
برای از سرگیری گفت وگو      ها با ایران درحالی است 
که مقامات کشورمان بار      ها تأکید کرده اند تا زمانی 
که تحریم      ها لغو نشود و امریکا به برجام بازنگردد، 
مذاک��ره ای در کار نخواهد ب��ود. دولت ترامپ پس 
از خ��روج از برج��ام در می ۲۰۱۸، گس��ترده       ترین 
تحریم های اقتص��ادی را علیه ای��ران اعمال کرده 
اس��ت که به ادعای مقامات واشنگتن، تحریم      ها به 
سقف خود رسیده است و گزینه تحریمی دیگری 

وجود ندارد. 
واشنگتن در ماه های گذشته، مقامات فرانسوی و 
ژاپنی را میانجی کرده ت��ا بتوانند تهران را به توافق 
جدیدی مجاب کنند اما همه ای��ن تالش      ها ناکام 
بوده اس��ت و ایران تاکنون پاس��خ مثبت��ی به این 
درخواس��ت      ها نداده اس��ت. آمادگی مجدد دولت 
امریکا برای مذاکرات بدون قید و شرط، در شرایطی 
انجام می ش��ود که ایران در واکن��ش به بدعهدی 
کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات شان، اخیراً 

گام      هایی برای کاهش تعهدات برجامی خود برداشته 
اس��ت، اقدامی که نگرانی غربی      ها را در پی داشته 
است و آنها این اقدامات تهران را نقض آشکار توافق 
هس��ته ای اعالم کرده اند. درحالی که گزارش های 
متعدد آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، هیچ گونه 
نقض تعهدی از سوی ایران را تأیید نکرده و گام های 
کاهش تعهدات را در راس��تای مف��اد برجام اعالم 
کرده اس��ت. امریکا تالش می کند در توافق جدید 
احتمالی، عالوه بر برنامه هسته ای، برنامه موشکی 
ایران را هم در آن بگنجاند، اقدامی که مقامات تهران 
به شدت با آن مخالفت و این مسئله را خط قرمز خود 

اعالم کرده اند. 
موضع مذاکرات��ی ترامپ هرچند ب��ه بهانه مبادله 
زندانیان اتخاذ شده است، اما سخنان اخیر حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران که از تجارب مذاکرات 
برجامی با باراک اوباما، رئیس جمهور سابق امریکا 
گفته ب��ود، بی تأثیر نبوده اس��ت. همچنین س��فر 
احتمالی روحانی ب��ه ژاپن طی روزه��ای آتی هم 
در این روند موثر بوده اس��ت. روزنام��ه ژاپن تایمز، 
دیروز به نقل از منابع دیپلماتی��ک گزارش داد که 
واشنگتن با طرح توکیو برای س��فر روحانی به این 
کش��ور موافقت کرده  و از مقامات توکیو خواسته 
اس��ت نتایج این دیدار      ها را به اطالع امریکا برساند. 
آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن شش ماه پیش در سفر 
به تهران با مقامات ارشد کشورمان دیدار و گفت وگو 
کرد؛ سفری که گفته       می شد حامل پیامی از سوی 

دونالد ترامپ برای مسئولین ایرانی بود. 
 انتقاد حقوق بشری از تهران 

رئیس جمهور امریکا همزمان با ارس��ال سیگنال 
برای مذاکره با ایران، باز هم از نقض حقوق بش��ر 
در این کش��ور انتقاد کرد. ترامپ        ش��نبه شب در 
کنفرانس ساالنه ش��ورای اس��رائیلی- امریکایی 
برای چندمین بار با حمای��ت از ناآرامی های اخیر 
در ایران، مدعی ش��د که در ایران ه��زاران نفر از 
معترض��ان را کش��ته اند. به گ��زارش خبرگزاری 
رویترز، رئیس جمهور امریکا که از زمان آغاز به کار، 
سیاست فشار حداکثری علیه مردم ایران را در پیش 
گرفته، با ژستی انسان دوستانه گفت:»بزرگ ترین 
قربانیان سیاست های ایران، خود مردم این کشور 
هستند«. ترامپ در ادامه سخنان خود گفت:»در 
هفته های اخیر، ما شاهد برخاس��تن مردم ایران 
برای به دست گرفتن سرنوشت کشورشان بودیم«. 
وی مقامات ایران را به کشتار معترضان متهم کرد 
و گفت:»دیکتاتوری رژیم ایران در پاسخ، صد      ها و 
صد      ها و شاید هزاران نفر از آن مردم را کشت. هزاران 
نفر را بازداش��ت و اینترنت را قطع کرد«. حمایت 
ترامپ از مردم ایران و قربانی خواندن آنها، درحالی 
است که او بار      ها در سخنانی مردم ایران را تروریست 
خطاب کرده و با اعمال تحریم ها، معیشت ایرانی      ها 

را نشانه گرفته است. 

کره ش�مالی همزم�ان ب�ا اع�الم انج�ام ی�ک 
آزمایش موش�کی » بس�یار مهم «، در سازمان 
مل�ل ه�م از زب�ان نماین�ده دائم�ش تأکی�د 
ک�رد ک�ه گزین�ه خل�ع س�الح هس�ته ای در 
مذاک�ره ب�ا امری�کا دیگ�ر روی میز نیس�ت. 
به گزارش ایسنا، کیم س��ونگ، سفیر کره شمالی 
در سازمان ملل در بیانیه ای که برای شبکه خبری 
» سی بی اس « فرستاد، اظهار کرد: اکنون نیاز نیست 
که مذاکراتی طوالنی مدت با امریکا داشته باشیم و 
گزینه خلع سالح هس��ته ای هم اکنون از روی میز 
برداشته شده است.  وی افزود: چیزی که امریکا ادعا 
می کند » گفت وگوی پایدار و اساسی « است، چیزی 
جز حقه ای برای زمان خریدن به منظور بهره برداری 
از مذاکرات امریکا و کره ش��مالی در دس��تور کار 

سیاست داخلی واشنگتن نیست. 
کیم سونگ همچنین در واکنش به بیانیه مشترک 
ش��ش کش��ور اروپایی در روز چهارم دسامبر که 
کره ش��مالی را » محکوم « کرد، گف��ت، این اقدام 
اروپایی    ها » احمقانه « و » یک حرکت تحریک آمیز 
جدی دیگر « است.  ۱۳ پرتاب موشک بالستیک از 

سوی کره شمالی از ماه مه، فشار را بر امریکا و رهبران 
جهانی برای مذاکره به منظور رفع تحریم    ها علیه 
پیونگ یانگ در ازای دست کش��یدن آن از برنامه 

تسلیحات هسته ای افزایش داده است. 
سفیر امریکا در سازمان ملل روز جمعه به خبرنگاران 
گفت: هر یک از ما بسیار نگران پرتاب های موشکی 
کره شمالی هستیم. این چیزی است که همه درباره 
آن اتفاق نظر داریم و بر آن متمرکز شده ایم. به نظر 
من مهم اس��ت که بر نگرانی خ��ود درباره هرگونه 

پرتاب  موشکی بالستیک در آینده تأکید کنیم. 
در چنین ش��رایطی با ادام��ه رک��ود در مذاکرات 
هسته ای بین پیونگ یانگ و واشنگتن، کره شمالی 
دست به آزمایش » بس��یار مهمی « در تأسیسات 
سو   ها زده است.  س��خنگوی آکادمی ملی علوم در 
کره شمالی تصریح کرد: آزمایش » بسیار مهمی « 
در این س��ایت پرتاب ماهواره در هفتم دس��امبر 
۲۰۱۹ انجام گرفت.  این سخنگو اضافه کرد، نتایج 
ای��ن آزمایش » تاثی��ر مهمی « بر تغیی��ر » موضع 

استراتژیک « کره شمالی خواهد گذاشت. 
در این گزارش خبرگزاری رس��می کره شمالی به 

ماهیت شیء آزمایش شده اشاره نشده اما در سایت 
تأسیسات سو   ها اعالم شده که پیش تر برای پرتاب 
موشک به فضا از آن اس��تفاده شده بود.  همچنین 
به گزارش بی بی سی، امریکا می گوید کره شمالی 
پیش تر متعهد شده بود که مرکز سو   ها را برچیند. 
بنا بر گزارش ها، کره شمالی در این مرکز به پرتاب 
ماهواره و آزمایش موتور موش��ک های بالستیک 
می پردازد.  پیونگ یانگ روز جمعه برای نخستین بار 
در ظرف یک سال گذشته حمالت خود علیه دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور امریکا را از سر گرفت. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه کره ش��مالی گفت، 
اگر دونالد ترام��پ، حالت تهاجم��ی دارد » باید آن 
را به عنوان بازگش��ت عارضه ُکن��د ذهنی یک فرد 
پیر ُکند ذه��ن تلقی کرد.«  ترامپ در نشس��ت ناتو 
که روز سه    شنبه ۳ دس��امبر در انگلیس برگزار شد 
رهبر کره شمالی را » مرد موشکی « توصیف کرد.  او 
همچنین گفته بود که امریکا حق استفاده از نیروی 
نظامی علیه کره ش��مالی را محفوظ نگ��ه می دارد.  
همچنین معاون وزارت خارجه کره شمالی در بیانیه ای 
که خبرگزاری دولتی این کشور منتشر کرده، هشدار 

داد که » جنگ لفظی « که از دو س��ال پیش بین دو 
کشور شروع شده احتماالً از سر گرفته می شود. 

 واکنش ترامپ
رئیس جمه��ور امریکا گفت، فک��ر نمی کند رهبر 
کره شمالی خواستار مداخله در انتخابات ریاست 
جمهوری س��ال آتی ایاالت متحده باشد و تأکید 
کرد اگر پیونگ یانگ خصمانه عمل کند او متعجب 
خواهد شد.  به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز،  دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا پس از 
آنکه سفیر کره شمالی در س��ازمان ملل روز    شنبه 
گفت که خلع  سالح هس��ته ای از روی میز مذاکره 
با امریکا برداشته شده اس��ت، گفت:  »باید ببینیم 
کره ش��مالی چه می کند.« ترامپ پیش از عزیمت 
از کاخ س��فید به فلوریدا به خبرنگاران گفت: »اگر 
کره ش��مالی خصمانه عمل کند، مایه تعجب من 
خواهد بود. او می داند که انتخاباتی در پیش رو دارم. 
گمان نکنم او بخواهد در آن مداخله کند، اما باید 
ببینیم...  فکر می کنم او دوست دارد که شاهد اتفاقی 
باشد. روابط خیلی خوب است اما اندکی خصومت 

وجود دارد و هیچ بحثی بر سر آن وجود ندارد. «

همزم�ان ب�ا پیش�رفت مذاک�رات امری�کا با 
طالب�ان در قط�ر، ته�ران در ح�ال مذاک�ره با 
دولت افغانس�تان اس�ت؛ مذاکراتی که 1۰ روز 
بعد از س�فر هیئت طالبان به تهران و مالقات با 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه انجام شده است. 
به گزارش »جوان«، روز      شنبه یک منبع امریکایی 
به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکرات واشنگتن 
با طالبان در دوحه قطر پس از توقفی سه ماهه ، روز      
شنبه هفت دسامبر )۱۶ آذر( به طور رسمی از سر 
گرفته شده است. پیش از این نمایندگان طالبان با 
امریکا در دوحه برای فراهم کردن زمینه مذاکرات 
گفت وگو کرده بودند ولی حاال »س��هیل شاهین « 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه با تأیید 
شروع مجدد گفت وگوهای امریکا و طالبان گفته که 
مذاکرات از جایی آغاز شد که توسط امریکا متوقف 
شده بود. ترامپ س��ه ماه قبل، در آستانه انتخابات 
افغانستان، مذاکرات با طالبان را به دلیل کشته شدن 
یک سرباز امریکایی متوقف کرد ولی گفته می شود 

دلیل توقف مذاکرات، اختالف��ات در داخل دولت 
امریکا بوده اس��ت. »مولوی قلم الدین« وزیر سابق 
امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیروز 
از پیشرفت در مذاکرات خبر داد و گفت که امریکا 
در مذاکراتی که با هیئت طالبان داشت موافقت کرد 
حمالت شبانه را متوقف کند. به گفته قلم الدین در 
مقابل، طالبان نیز متعهد ش��ده حمالت انتحاری 

خود را متوقف کند. 
قلم الدین گفته که »طرفین در دوحه بر س��ر آغاز 
گفت وگوهای بین االفغانی ه��م صحبت کرده اند  
اما هیچ توافقی در این باره صورت نگرفت و اگرچه 
امروز نیز به آغاز این گفت وگو    ها پرداخته می شود اما 
احتمال نتیجه ای در این باره بعید است.«  بر اساس 
گزارش اس��پوتنیک، حاجی دی��ن محمد، معاون 
شورای عالی صلح که در واپسین سفر خلیل زاد دو 
بار با او دیدار داشت، برنامه های امریکا را در این دور 
از گفت وگو    ها چنین بازگو می کند:» آقای خلیل زاد 
گفت زمانی که گفت وگو    ها شروع ش��وند، در اول 

آتش بس میان امریکا و طالبان می  شود و این را هم 
گفت در صورتی که به افغانستان حمله شود، امریکا 
نمی گذارد و نیز نمی گذارد که میان افغانستانی    ها 

نیز جنگ ادامه پیدا کند.«
 تأکید ایران بر مذاکرات دولت محور

س��فر ۱۰ روز قبل هیئت طالبان به ای��ران، باعث 
نگرانی افغانستان شده ولی نماینده ایران روز      شنبه 
با سفر به کابل و مالقات با رئیس جمهور افغانستان 
گفته که ایران از مذاکرات حکومت محور حمایت 
می کند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی 
گروه طالبان در قطر اعالم کرده بود که هیئت گروه 
طالبان به ریاست مال برادر آخند، معاون این گروه و 
رئیس دفتر قطر به تهران سفر کرده است. ایران نیز 
این دیدار را تأیید کرد. او در صفحه رسمی توئیتر 
خود نوش��ت که این هیئت در تهران با مقام های 
ارشد ایران از جمله جواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
دیدار کرده اس��ت. چند روز بعد از این سفر،»میر 
رحمان رحمانی«رئیس مجلس افغانستان از سفر 

» مال برادر « رئیس دفتر سیاس��ی طالبان و هیئت 
مذاکره کننده این گروه به جمهوری اسالمی ایران و 
دیدار با » محمدجواد ظریف « ابراز نارضایتی کرد. او 
گفته بود سفر هیئت طالبان به کشورهای همسایه 
و منطقه و میزبانی مقام  های ارشد این کشور    ها از 
طالبان در نبود نماینده دولت افغانس��تان خالف 
عرف دیپلماتیک بوده و حسن همسایگی ، منافع 
ملی و عزت مردم را مورد تهدید قرار داده اس��ت. 
ارگ ریاست جمهوری افغانس��تان اعالم کرده که 
محمد ابراهی��م طاهریان، نماینده وی��ژه ایران در 
امور افغانستان با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور 
این کشور دیدار و درباره سفر اخیر هیئت طالبان 
به تهران معلومات داده اس��ت. بر اس��اس گزارش 
افغانستان دیلی، محمدابراهیم طاهریان در دیدارش 
با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، گفت که 
ایران از پروسۀ صلحی که حکومت محور باشد و به 
مالکیت و رهبری حکومت افغانس��تان پیش برده 

شود، حمایت می کند. 

ایران دولت افغانستان را در جریان مذاکره با طالبان گذاشت

کره شمالی: دیگر درباره خلع سالح هسته ای با امریکا مذاکره نمی کنیم


