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  گزارش  2

    واکنش

سندرز: حزب  جمهوریخواه
 یک فرقه است 

س�ناتور دموکرات امری�کا ک�ه بزرگ ترین منتقد دول�ت ترامپ 
است، در پیامی در توئیتر با انتقاد از همراهی حزب جمهوریخواه 
با ادعاهای رئیس جمه�ور این کش�ور درباره انتخاب�ات گفت که 
حزب جمهوریخ�واه دیگر ی�ک حزب سیاس�ی نب�وده و به یک 
فرق�ه تبدی�ل ش�ده اس�ت. کارشناس�ان امریکایی هم ب�ر این 
باورند که ترامپ ضعف بزرگ دموکراس�ی امری�کا را نمایان کرد. 
تالش های دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای زیر س��ؤال بردن 
صحت انتخابات ریاست جمهوری این کش��ور و تحریک طرفدارانش 
برای ش��ورش عمومی، بدبینی امریکایی     ها به ح��زب جمهوریخواه را 
به شدت افزایش داده اس��ت. برنی سندرز، س��ناتور امریکا روز       شنبه 
در پیامی در توئیتر از حزب جمهوریخواه به دلیل حمایت از ادعاهای 
دونالد ترامپ درباره انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، س��ندرز در پیام توئیتری خود نوش��ت:»برای یک 
رئیس جمهور مستقر بسیار رقت انگیز است برای تغییر نتیجه انتخابات 
تالش کند. از آن بدتر این است که حزب جمهوریخواه به جز چند مورد 
استثنا درباره این حمله ظالمانه به دموکراسی ساکت باقی بماند. حزب 
جمهوریخواه اکنون دیگر یک حزب سیاسی نیست بلکه به یک فرقه 
تبدیل شده است«. تیم دونالد ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات 
امتناع کرده و ش��کایت      هایی را در چند ایالت علی��ه آنچه به ادعای او، 
تخلف      ها و تقلب های انتخاباتی محسوب می شود، مطرح کرده است که 
این شکایت      ها در این ایالت     ها رد شده اند. به رغم پیروزی جو بایدن، نامزد 
دموکرات  ها در انتخابات، ترامپ بار     ها گفته ک��ه انتقال قدرت به طور 
مسالمت  آمیز انجام نخواهد شد . همین مسائل سبب شده دموکرات  ها و 
بسیاری از کارشناسان و رسانه های امریکایی به شدت از مواضع ترامپ 

و هم حزبی هایش انتقاد کنند. 
در همین راس��تا، فرید زکریا، مجری برجس��ته ش��بکه سی ان ان هم 
جمعه شب در گفت وگو با این شبکه اعالم کرد که دونالد ترامپ سبب 
نمایان شدن ضعف بزرگ دموکراسی در امریکا شد. زکریا در پاسخ به 
این سؤال که آیا اقدامات ترامپ در زیر سؤال بردن صحت انتخابات و 
تحریک شورش عمومی، یک کودتا محسوب می شود، گفت: »تردیدی 
در این باره وجود ندارد که این تالش��ی برای کودتاس��ت. در ارتباط با 
همه اقداماتی که دونالد ترامپ انجام می دهد در واقع باید گفت که این 
اقدامات نشان می دهد او فردی بی کفایت است؛ بنابراین احتماالً او با 
ناکامی مواجه می ش��ود، زیرا اینها اقدامات درستی نیست اما تردیدی 
وجود ندارد ک��ه او در تالش برای یک کودتاس��ت«. زکریا برای اینکه 
نشان دهد اقدامات رئیس جمهور امریکا تالشی برای بر هم زدن نظم 
عمومی در امریکا است، در تأیید س��خنان خود گفت: »ببینید ترامپ 
در حال انجام دادن چه اقداماتی اس��ت. همه مسائل نشان می دهد او 
شکست خورده اس��ت. کاری که او انجام می دهد شامل کاشتن تخم 
توطئه در میان حزب جمهوریخواه است و اینکه در ارتباط با انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2020 توطئه شده است و این انتخابات سرقت 
شده است. بین 60 تا 80 درصد از جمهوریخواهان در حال حاضر به این 
موضوع باور دارند. این موضوع نشان می دهد آنها با دولت آتی همکاری 
نخواهند کرد«. این مجری سرشناس امریکایی در ادامه گریزی هم به 
سیاست های تفتیش عقاید در دهه 1950 میالدی در امریکا هم زد و 
گفت: »فرآیند مک کارتیسم را باید در این باره در ذهن داشته باشیم. 
باید این موضوع را به خاطر داشته باشید که دونالد ترامپ تنها در حال 
مطرح کردن این تئوری توطئه نیست و سپس با رفتن او همه چیز تمام 
نخواهد ش��د. او همچنان در عرصه حضور خواهد داشت. او همچنان 
قدرتمند     ترین جمهوریخواه خواهد بود. او همچنان به اشاعه این توطئه 
ادامه خواهد داد که در میان حزب جمهوریخواه گسترش خواهد یافت. 
این اقدام سبب تضعیف دموکراس��ی در امریکا خواهد شد، اما همان 
گونه که می دانید این برای دونالد ترامپ خوب است و این تنها چیزی 
است که او به آن توجه نشان می دهد.« بسیاری از امریکایی     ها به ویژه 
دموکرات  ها بر این باورند که ترامپ در چهار سال گذشته با سیاست های 
یکه تازانه خود سبب منزوی شدن امریکا شده و به تشدید نژادپرستی 
سازمان یافته در سراس��ر این کشور دامن زده اس��ت. ترامپ در دوره 
ریاست خود، بار     ها از برتری نژاد سفید در مقابل سیاهان حمایت کرده 

و به نوعی بر کشتار رنگین پوستان مهر تأیید زده است. 
 تظاهرات حامیان ترامپ در جورجیا 

هرچند فرماندار جمهوریخواه ایالت جورجی��ا و وزیر امور داخلی او به 
دنبال بازش��ماری دس��تی آرا از تأیید پیروزی جو بایدن در این ایالت 
خبر دادند، حامیان دونالد ترامپ جمعه ش��ب در اعتراض به »سرقت 
انتخابات « در ش��هر آتالنتا مرکز جورجیا تظاهرات کردند. به گزارش 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس، تجمع حامیان ترامپ در آتالنتا در حالی 
برگزار شد که آنها شعار می دادند » جلوی سرقت انتخابات را بگیرید « 
و بعضی از معترضان هم با لباس دزدان دریایی در تجمع حاضر شدند. 
ایالت جورجیا پس از بازشماری دستی آرا، به طور رسمی پیروزی جو 
بایدن در این ایالت را اعالم کرد. ستاد ترامپ با توجه به فاصله کمتر از 
نیم درصدی بایدن و ترامپ، تا یک     ش��نبه شب مهلت دارد درخواست 

بازشماری آرا را داشته باشد. 
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 نخستین رأی سودان به نفع رژیم صهیونیستی در سازمان ملل
رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که پس از گذشت چند هفته از 
اعالم عادی سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی، سودان به نفع این 

رژیم در مجمع عمومی سازمان ملل رأی داد. 
روزنامه صهیونیستی »یس��رائیل هیوم« نوشت که س��ودان به طرح 
پیشنهادی اسرائیل در سازمان ملل در زمینه نوآوری رأی مثبت داد در 
حالی که 25 کشور از جمله ایران و سوریه به این پیشنهاد رأی منفی و 

1۴۴ کشور نیز رأی مثبت دادند. 
به نوشته روزنامه »رأی الیوم«، »گلعاد اردان « سفیر رژیم صهیونیستی 
در س��ازمان ملل در این باره گفت که تصویب این طرح پیش��نهادی 
اسرائیل دستاورد مهمی برای این رژیم و تمامی کشورهایي است که به 

دنبال ساختن آینده بهتر برای شهروندان شان هستند. 
2۳ اکتبر سودان طی توافقی تحت نظارت امریکا از عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی خبر داد و به این ترتیب سودان سومین کشور پس 

از بحرین و امارات بود که سازش با این رژیم را اعالم کرد. 
-----------------------------------------------------

 محاکمه شیخ زکزاکی به تعویق افتاد
دادستانی کل نیجریه جلسه محاکمه شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر دربند 
جنبش اسالمی نیجریه را به تاریخ 25 و 26 ژانویه سال 2021 موکول 
کرد.  دفتر شیخ زکزاکی در صفحه کاربری خود در توئیتر اعالم کرد، 
به رغم اینکه این محاکمه صوری و غیرقانونی و اتهامات علیه زکزاکی 

ساختگی بوده اما به تعویق انداختن آن دائماَ ادامه دارد. 
وضعیت س��المتی زکزاکی و همس��ر وی در زندان وخیم است و 
مقامات نیجریه مانع معالجه و بستری ش��دن آنها در بیمارستان 
و حتی مانع مراجعه پزشکان به آنها می ش��وند.  ارتش نیجریه در 
سال 2015 با حمله به تجمع حامیان شیخ ابراهیم زکزاکی در شهر 
»زاریا« نزدیک به هزار تن از جمله تعدادی از اعضای خانواده شیخ 
زکزاکی را به شهادت رساند. شیخ زکزاکی در این حمله بازداشت 
ش��د و با وجود صدور حکم آزادی اش از سوی دادگاه عالی نیجریه 
اما مسئوالن این کشور هنوز او را به صورت غیرقانونی در بازداشت 

نگه داشته اند. 

جلسه جی 20 روی جسد خاشقجی 
و صد   ها کودک یمنی 

عربستان برای اولین بار میزبان نشست جی20 است، بهتر است بگوییم 
میزبان کش�ور   هایی که به رغم ادعاهای شان درباره حقوق بشر حامیان 
اصلی آل س�عود در انواع جنایات قرون وسطایی ش�ان هس�تند. رژیم 
سفاک آل سعود لیست بلندی از اقدامات ضد انسانی از کشتار سبعانه 
منتقدان داخلی از جمله جمال خاشقجی و آزار جنس�ی زنان دربند و 
سرکوب میلیون   ها شیعه در مناطق شمالی در س�طح داخلی تا صدور 
تروریس�م وهابی به منطقه برای کش�تار زنان و کودکان سوری و عراق 
و در نهایت بمباران مس�تقیم هزاران زن و کودک یمنی و  حمایت از آل 
خلیفه در سرکوب انقالب مردم بحرین را در کارنامه اش در دهه گذشته 
ثبت کرده اس�ت و در عین حال به پ�اس بازی کردن نقش گاوش�یرده 
امریکا و اروپا خود را در زمره کش�ورهای جی 20 جای داده ش�ده است.

روز گذشته همزمان با شروع اجالس رهبران کش��ورهای عضو گروه 20 دو 
سازمان گزارشی از وضعیت اسفناک حقوق بشری رژیم آل سعود منتشر کردند. 
سازمان عفو بین الملل در گزارشی از رهبران گروه 20 خواست مقام های سعودی 
را برای آزادی فعاالن و زنان دربند عربستانی زیر فشار قرار دهند.  به گزارش ایرنا، 
این سازمان جهانی حقوق بشری در صفحه توئیتر خود اعالم کرد: به جای مدارا 
با عربستان به خاطر به کار بردن عبارات پر زرق و برق در مورد » توانمندسازی 
زنان«، رهبران گروه 20 باید اجالس این گروه را فرصتی برای دفاع از فعاالن 

مدنی این کشور بدانند که در پشت میله های زندان به سر می برند. 
 اخیراً نیز گزارشی منتشر ش��ده که در آن از آزارهای جنسی زنان زندانی در 
عربستان با هدایت و عاملیت برادر ولیعهد س��عودی پرده برداری شده است.  
همزمان سازمان حقوق بش��ری »گرنت لیبرتی« هم گزارشی تنظیم کرد و 
در روزنامه ایندیپندنت به چاپ رساند. بر اساس این گزارش از زمان به قدرت 
رسیدن »محمد بن سلمان « در سال 2017، حقوق انسانی حدود ۳09 زندانی 

سیاسی در عربستان نقض شده است. 
این گزارش تأکید کرده که 20 زندانی به علت جرم های سیاسی ای که پیش 
از سن قانونی مرتکب شده اند، بازداشت شدند که پنج تن از آنها اعدام شدند و 
1۳ تن نیز محکوم به اعدام هستند.  براساس این گزارش، 27 زن فعال مدنی 
در زندان های عربستان هستند که شش تن از آنها در معرض آزار جنسی قرار 
گرفته اند.  در این گزارش به نقل از لین��ا الهذلول، خواهر لجین الهذلول )۳1 
س��اله(، فعال حقوق زنان در عربستان که از س��ال 2018 در بازداشت به سر 
می برد و امروز وارد بیست و چهارمین روز اعتصاب غذای خود شده، روشن شده 
است که لجین الهذلول در آغاز بازداشت خود در معرض شکنجه و آزار جنسی 
قرار گرفته است.  الهذلول در سال 2018 همراه با چند زن عربستانی دیگر در 
ماجرای تالش برای گرفتن حق رانندگی زنان و پایان نظام والیت مرد بر زن در 
عربستان بازداشت شد. همه اینان در دوره قدرت محمد بن سلمان بازداشت 
شدند، در حالی که خود او در اقدامی نمایشی از ژوئن 2018 اجازه رانندگی زنان 
را صادر کرد.  نهادهای حقوق بشری تأکید می کنند که لجین الهذلول در معرض 
شکنجه ازجمله شوک برق و شالق و آزار جنس��ی قرار گرفته است.  عبداهلل 
الغامدی، فعال حقوق بشری عربستانی که از انگلستان حق پناهندگی گرفته 
است می گوید که پس از خروج وی مادر و دو برادر او بدون هیچ اتهامی بازداشت 
شدند و آنها را در برابر چشم همدیگر شکنجه کردند، این شکنجه شامل ضرب 
و شتم و خاموش کردن سیگار روی پوست شان بوده است و در نهایت برادرش با 

ضبط فیلمی که در آن از وی ابراز برائت کرده، آزاد شده است. 
 جذب سرمایه و بازسازی چهره بن سلمان

روزنامه القدس العربی در سرمقاله روز شنبه نوشت: پادشاهی عربستان سعودی 
وب س��ایتی را برای اجالس جی20 که روز     ش��نبه در ریاض برگزار می شود ، 
راه اندازی کرده است که در واقع گردهمایی کشور   هایی است که بزرگ ترین 
اقتصاد جهان را عالوه بر اتحادیه اروپا نمایندگی می کنند و در باالی آن عکس 
یادگاری محمد بن س��لمان ولیعهد س��عودی با رهبران برجسته جهان در 
اجالس قبلی سئول همراه با لبخندی پهن بر لب دیده می شود و به طور کلی 
می خواهد بگوید که ولیعهد قادر است جهان را حتی در یک اجالس فرضی 
ناشی از گسترش ویروس کرونا پیرامون خود جمع کند و پذیرش این جلسه 
توسط آنها به معنای نعمت خدادادی برای رهبری او در عربستان، و به رغم همه 
فجایع سیاسی، اقتصادی و نظامی  است که در دوران کوتاه سلطنت خود به بار 
آورده است.  به گفته کارشناسان، دو سال بعد از ماجرای جنجالی قتل »جمال 
خاشقجی« در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه، عربستان با برگزاری 
نشست گروه 20 در پی بهبود وجهه خویش و جلب سرمایه های خارجی است.  
محمد بن سلمان که تالش کرده خود را شخصیتی اصالح طلب و آزادیخواه 

وانمود کند متهم اصلی این جنایات است.

تشکیالت خودگردان هم
 از بایدن بوی مذاکره شنید!

ظاهراً جو بایدن برای همه سازش�کاران، خاطره مذاکره اس�ت، چه 
س�عودی ، چه فلس�طینی و چه دیگران. در هم�ان روزی که عادل 
الجبی�ر، وزیر مش�اور در امور خارجه عربس�تان با چرخش�ی 180 
درجه گفته ک�ه »ما با ه�ر دو حزب امری�کا رواب�ط دوجانبه خوبی 
داری�م«، تش�کیالت خودگ�ردان فلس�طینی ک�ه تا همی�ن چند 
روز قب�ل، عرب    ه�ا را به ب�اد انتق�اد گرفته بود ک�ه چ�را وارد روند 
عادی س�ازی ب�ا اس�رائیلی    ها ش�ده اند، دی�روز برای بازگش�ت به 
میز مذاکرات س�ازش ب�ا رژیم صهیونیس�تی اع�الم آمادگی کرد. 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان جزو اولین کسانی بود که هنوز 
پنج روز از پایان انتخابات امریکا نگذشته، پیروزی جو بایدن را تبریک گفت 
و ابراز امیدواری کرد، همکاری دو طرف در این دوره ادامه داشته باشد. همان 
موقع، روزنامه عبری زبان » یسرائیل هیوم « فاش کرد که عباس نامه ای برای 
جو بایدن فرستاده و در آن تأکید کرده است که آماده بازگشت به مذاکرات با 
رژیم صهیونیستی با میانجیگری امریکا است که در سال 2016 متوقف شده 
بود. این خبر رسما تأیید نشد، تا اینکه موضع گیری های مقام های تشکیالت 
خودگردان نشان داد خبری که » یسرائیل هیوم « منتشر کرده، چندان هم 
بیراه نیس��ت. سه     ش��نبه قبل،»ریاض المالکی«، وزیر امور خارجه فلسطین 
اعالم کرد که با انتخاب »جو بای��دن « به عنوان رئیس جمهور امریکا، فرصت  
گفت وگو فراهم ش��ده و در کنفرانس مطبوعاتی با هایکو ماس، وزیر خارجه 
آلمان در برلین تأکید کرد:» فلسطینیان مایلند با دولت جدید مذاکره کنند تا 
تصمیمات رئیس جمهور برکنار شده »دونالد ترامپ« را که علیه فلسطینیان 

بود، لغو کنند.« 
 او گفته که اکنون با دولت جدید در واشنگتن شاهد تغییر هستیم و دوست 
داریم قربانی و زندانی تصمیمات گذش��ته نباشیم:»در دولت جدید امریکا، 
معامله قرن باید لغو ش��ود. « به فاصل��ه چهار روز از این موضع، تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین هم دیروز بار دیگر از آمادگی برای بازگش��ت به میز 
مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی خبر داد. به گزارش النشره، دفتر رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین با انتشار بیانیه ای از پیشنهاد روسیه و سازمان 
ملل و اتحادیه اروپا برای برگزاری نشست اعضای کمیته چهارجانبه بین المللی 
برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل و بررسی راه های پیشبرد روند صلح در 
اراضی فلسطینی استقبال کرده و گفته که این موضع را » گامی مهم در مسیر 
فراهم کردن زمینه احیای روند مذاکرات میان دو طرف « می داند. مشخص 
نیست که این موضع تشکیالت خودگردان که تا همین چند روز قبل منتقد 
عادی سازی بحرین و امارات و سودان با اسرائیل است، در واکنش به سیگنال 
خاصی از طرف کاخ سفید ابراز شده یا نه ولی تشکیالت مدعی است که هدف 
از آمادگی برای ورود به روند مذاکرات با رژیم صهیونیستی، تحقق صلح است! 
»ماهر الطاهر« در گفت وگو با شبکه المیادین ، تصمیم تشکیالت خودگردان 
برای ازس��رگیری هماهنگی امنیتی با رژیم اشغالگر صهیونیستی را بسیار 
خطرناک خواند و گفت: »تش��کیالت خودگردان با کار خود همه گروه های 

فلسطینی را تحقیر کرد.« 

 شروط ترامپی تیم بایدن  
برای بازگشت به برجام

گزینه های احتمالی 

آزاده سادات عطار
  گزارش  یک

دولت آتی امریکا به 
منظور تصدی وزارت 
امور خارجه، برای بازگش�ت واشنگتن به برجام 
شرط گذاشته اند. در داخل امریکا هم دموکرات  ها 
تأکید دارند که برای بازگشت به توافق هسته ای 
نباید عجله کرد. در این بین، اتحادیه اروپا ضمن 
اینکه این روند را آسان نمی داند تلویحاً از بازگشت 
مشروط به توافق هس�ته ای هم حمایت می کند. 
با نزدیک ش��دن بایدن به کاخ س��فید ص��داي هم 
تیمي هاي او  که مواضعی ش��بیه ب��ه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریکا درباره توافق هس��ته ای با ایران 
دارند، بیشتر شنیده می ش��وند. وزارت امور خارجه، 
از مهم  ترین س��مت    هایی اس��ت که گمانه زنی   هایی 
درباره جانشین مایک پمپئو مطرح شده است. سوزان 
رایس، سفیر سابق سازمان ملل و مشاور سابق امنیت 
ملی و تونی بلینکن معاون اسبق وزیر خارجه و معاون 
امنیت ملی با اصالت یهودی دو چهره ای هستند که 
احتمال می رود بر کرسی پمپئو تکیه بزنند. بلینکن 
از چهره های بانفوذ پشت پرده در مذاکرات هسته ای 
با ایران است. او تصمیم ترامپ را برای خروج از توافق 
هسته ای در سال 2018 اقدامی که به اسرائیل آسیب 
می رساند، می داند. بلینکن در گفت وگو با سی بی اس 
نیوز مي گوید: »اگر ای��ران با پایبندی کامل به توافق 
هسته ای برگردد، ما هم همان کار را خواهیم کرد. اما 
آن را به عنوان سکویی در همکاری با متحدان مان در 
جهت محکم تر کردن و طوالنی ت��ر کردن این توافق 

به کار می گیریم و همزمان به نحو مؤثرتری با س��ایر 
اقدامات بی ثبات کننده ایران مقابل��ه خواهیم کرد. 
« بلینکن چندی پیش نیز در مصاحبه ای گفته بود: 
»حتی اگر تحریم های هسته ای علیه ایران به حالت 
تعلیق درآید، ما تحریم های غیر هسته ای را به عنوان 
اهرمی علیه رفتارهای نادرست ایران در سایر حوزه    ها 

ادامه خواهیم داد.«
عالوه بر این افراد، از کریس کونز، سناتور ایالت دالوِر 
نیز به عنوان چهره احتمال��ی وزارت امور خارجه یاد 
شده اس��ت. کونز نیز درباره بازگش��ت کشورش به 
توافق هس��ته ای موضع گرفت و با تأکید بر اینکه از 
جانب خودش صحبت می کند به خبرگزاری رویترز 
گفت:»پیش از آنکه از بازگشت به برجام حمایت کنم 
واش��نگتن به راهی برای اعمال محدودیت بر برنامه 
موشکی و حمایت آنها از گروه های نیابتی نیاز دارد. این 

موارد باید محقق شود.«
 سناریو3 یا 4 ماهه دولت بایدن

در امری��کا و در اردوگاه دموکرات  ه��ا هم به مس��یر 
بازگش��ت به برجام به عنوان مس��یری هموار نگاه 
نمی شود. جو لیبرمن، نماینده سابق ایالت کانتیکت 
از حزب دموکرات در مجلس س��نا، روز پنج  ش��نبه 
توافق های سازش برخی کش��ورهای عربی با رژیم 
صهیونیس��تی را توافق های واقعی صلح دانست اما 
درباره مذاکره با ایران گفت: »اگر دولت بایدن برای 
مذاکره با ایران عجله کند، ما ب��ه دوره ای به مراتب 
بدتر باز خواهیم گشت. « وی با ابراز نگرانی از رویکرد 
دولت بایدن در برابر ایران، توافق هسته ای دولت اوباما 

با تهران را اشتباه دانست و از تداوم فشار حداکثری 
علیه جمهوری اسالمی حمایت کرده است.  برخی 
مقامات سابق امریکایی و اروپایی به شبکه ان بی سی 
نیوز گفته اند دولت جو بایدن به جای برداشتن یکباره 
تحریم    ها در ارتباط با برجام، احتماالً سناریویی سه تا 
چهار ماهه را برای این منظور در نظر بگیرد و اولین 
گام می تواند این باشد که ایران فعالیت های هسته ای 
خود را متوقف کند و در عوض چند سطح از تحریم    ها 
بر داشته شوند. گام بعدی نیز می تواند این باشد که 
ایران نهایتاً از برجام تبعیت کن��د و در نتیجه تمام 

تحریم های هسته ای بر داشته شوند. 
این ش��بکه خبری امریکایی در ادامه اذعان کرد که 
اگر بایدن و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در پی 
دستیابی به یک توافق باشند، رسیدن به دستور العملی 
که به امریکا اجازه دهد به برجام باز گردد و ایران نیز 
فعالیت های هس��ته ای خود را کاهش دهد، آس��ان 

نخواهد بود. 
ضمن اینکه دولت بایدن پس از ادامه روند این توافق 
باید برای برداشتن تحریم    هایی که دونالد ترامپ علیه 
ایران از جمله بانک مرکزی این کش��ور اعمال کرده 
تصمیم بگیرد، چرا که بس��یاری از تحریم    هایی که 
ترامپ اعمال کرده به فعالیت های هس��ته ای ایران 
ربطی ندارد، بلکه به موشک های بالستیک، مسائل 
حقوق بش��ر و حمایت از جنبش حزب اهلل و حماس 

ارتباط دارد. 
الیوت آبرامز، نماینده امریکا در امور ایران روز جمعه در 
گفت وگو با شبکه خبری العربیه درباره از دست رفتن 

اهرم های فشاری که ترامپ با خروج از برجام به دست 
آورده هشدار داد و گفت: »اگر شما تالش کنید که به 
برجام برگردید و خیلی ساده تمامی اهرم های فشار را 
کنار بگذارید، نتیجه برای امریکا و تمامی دوستان و 
شرکا در منطقه و تمامی همسایگان ایران مایه تأسف 
خواهد بود. «وی گفت که کارزار فشار حداکثری دولت 
ترامپ علیه ایران تا هفته پایانی که رئیس جمهور در 
کاخ سفید حضور دارد ادامه خواهد یافت و تحریم های 

بیشتری در ماه های نوامبر و دسامبر خواهد بود. 
 بازگشت به برجام آسان نیست

بازگش��ت یا عدم بازگش��ت امریکا به برج��ام برای 
اروپایی ها هم مهم است. آنها در عین حال که سعی 
می کنند خود را زخم خورده سیاس��ت های ترامپ 
نشان دهند، از موانع موجود برای بازگشت به توافق 

هسته ای سخن می گویند. 
آبرام��ز در گفت وگ��و ب��ا الشرق االوس��ط گفته   که 
کش��ورهای اروپایی هم خواستار تمدید بند   هایی از 
برجام هستند که با گذشت زمان منقضی می شوند 
و مي گوید: »متحدان اروپایی ما ممکن است تمایل 
داشته باشند ما به برجام برگردیم، ولی آنها خودشان 
هم می خواهند از این توافق فراتر بروند.« وی اضافه 
کرد: »روشن است که آنها هم خواستار رسیدگی به 
برنامه موشکی ایران، یا صادرات تروریسم توسط ایران 
هستند و آنها هم می خواهند بندهای زوال پذیر برجام 

برای سال های بیشتری تمدید شوند.«
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
احیای برجام را اقدامی ساده نمی داند. بورل با وجود 
تعهد بایدن به توافق هس��ته ای ایران در گفت وگو با 
نشریه »تایم« دلیل دشواری مسیر بازگشت به توافق 
هسته ای را سست شدن اعتماد امضا کنندگان توافق به 
امریکا در پی اقدام ترامپ در خروج از برجام می داند. 

بورل که ادعا ک��رد مذاکرات مقدمات��ی می تواند به 
سرعت پس از تحلیف بایدن آغاز ش��ود، در این باره 
به تایم گفت: » این توافق فقط یک توافق هس��ته ای 
نیست. این یک توافق اقتصادی است و ایران انتظار 
دارد مبادله ای برای متوقف کردن برنامه هس��ته ای 
خود داش��ته باش��د. این توافق تنها راه جلوگیری از 
تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته ای است. فکر 

نمی کنم راهکار دیگری باشد.«
 ترامپ اروپا را بیدار کرد

مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در ادامه این 
گفت وگ��و موضع گیری رئیس جمه��ور امریکا علیه 
اروپایی    ها طی چهار س��ال گذش��ته را یکی دیگر از 
عوامل دشوار بودن همکاری همچون گذشته توصیف 
کرد و گفت: »شما هرگز نمی توانید تاریخ را به عقب 
برگردانید. طی چهار س��ال ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، او اتحادیه اروپا را» دشمن« توصیف کرد و بر 
کاالهای اروپایی تعرفه    هایی وضع کرد. این اقدامات این 
احساس دائمی را برای اروپایی    ها به وجود آورد که لزوماً 
نمی شود به حمایت ایاالت متحده اعتماد کرد. ترامپ 
نوعی بیدارکننده بوده است و من فکر می کنم ما باید 
بیدار بمانیم، ما نمی توانیم بگوییم خب ترامپ دیگر 

نیست، ما می توانیم به حالت قبلی خود برگردیم.«

شهر کابل پایتخت افغانستان دیروز همزمان 
با مذاکرات مایک پمپئ�و، وزیر خارجه امریکا 
در دوحه با طالبان، هدف 23 فروند راکت قرار 
گرفت تا با ثبات بودن صلحی که امریکایی   ها در 
افغانستان کلید زده اند بیش از هر موقع دیگری 
نمایان ش�ود! یکی از راکت های شلیک ش�ده 
در محوطه س�فارت ایران فرود آمده  اس�ت و 
داعش مانن�د دفعات اخیر، ب�دون فوت وقت 
مس�ئولیت این حم�الت را بر عه�ده گرفت. 
چند روزی است که زمزمه خروج تعداد بیشتری از 
نیروهای امریکایی از افغانستان بلند شده که دونالد 
ترامپ می خواهد آن را اجرا کند و البته در واشنگتن 
هم مخالفانی جدی دارد. همزمان مایک پمپئو ، وزیر 
امور خارجه امریکا دیروز به قطر رفت و در جلسات 
جداگانه با مذاکره کنندگان طالبان و دولت افغانستان 
دیدار  کرد تا ش��اید طرح صلحی را که دولت امریکا 
درانداخته طی این 9 هفته تا ورود بایدن به کاخ سفید 
پیش ببرد. در چنین شرایطی، شهر کابل دیروز هدف 
2۳ فروند راکت قرار گرفت که براثر آن دهها نفر جان 
خود را از دست داده اند و چند ده نفر دیگر هم زخمی 
شدند. داعش مسئولیت حمالت راکتی به شهر کابل 
را برعهده گرف��ت. در پی حمالت راکت��ی در کابل، 
س��فارت امریکا وضعیت امنیتی را برای شهروندان 

امریکایی »ناپایدار « اعالم کرد. سفارت امریکا با انتشار  
اعالمیه ای به ش��هروندان امریکایی درباره س��فر به 
افغانستان هشدار داد. به گفته این سفارت، تهدیدهای 
جدی هنوز متوجه ش��هروندان امریکایی است. این 
سفارت به شهروندانش در کابل که هنوز می خواهند 
بمانند، توصیه کرده ک��ه در همه برنامه های امنیت 

شخصی ش��ان تجدیدنظر کنند. یکی از راکت هاي 
حمله دیروز در محوطه حیاط سفارت ایران فرود آمد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی 
به ش��هر کابل را نمونه ای از جنگ نیابتی و اقدامات 
هم پیمانان تروریس��ت امریکا در افغانستان عنوان 
کرد و مسئولیت مس��تقیم آن را متوجه این کشور 

دانست. خطیب زاده گفته که اصابت چندین راکت 
به شهر کابل و از جمله اصابت یک راکت به بخشی 
از محوطه حیاط سفارت کش��ورمان، هرگونه اقدام 
تروریستی که مردم افغانستان و اماکن غیرنظامی را 
مورد حمله قرار می دهد محکوم کرد. خبرگزاری آوای 
افغان نوشت: گروهی از کارشناسان، حتی معتقد ند که 
حمالت راکتی صبح دیروز و در پی آن، انتشار اعالمیه 
هشدارآمیز سفارت امریکا به مثابه جنگ های فیزیکی 
و روانی، ریشه های یگانه ای دارند و خبر از وقایع مهم 
در پشت پرده می دهند. به باور آنها شلیک 2۳ راکت از 
داخل پایتخت به نقاط مختلف شهر، بدون همکاری 
و حمایت گسترده و پیچیده اطالعاتی و استخباراتی 
قدرت های خارجی و سازمان های داخلی، امکان پذیر 

نیست.
 این خبرگزاری نوش��ته بسیاری از ش��هروندان نیز 
این پرسش ساده اما بس��یار مهم را مطرح کرده اند 
که چگونه ممکن اس��ت که یک شبکه تروریستی، 
یک خودرو س��نگین حام��ل دهها موش��ک و یک 
موش��ک انداز را از دروازه های پایتخت با فیلترهای 
شدید و س��ختگیرانه امنیتی مجهز به دروازه های 
هوشمند، سگ های ردیاب و افسران آموزش دیده، 
عبور دهد و با آرامش کامل، آن را در مکانی عمومی، 

مستقر کرده و شلیک کند؟

وزی�ر خارج�ه ترکیه ب�ا تأکی�د ب�ر حقانیت 
جمه�وری آذربایج�ان در مناقش�ه قره ب�اغ 
کوهس�تانی، از مواضع فرانس�ه در حمایت از 
اش�غالگری ارمنس�تان به تندی انتق�اد کرد. 
به گزارش خبرگ��زاری آناتول��ی، مولود چاووش 
اوغلو، وزیر خارجه ترکیه روز     ش��نبه در سخنانی 
بار دیگر موضع آنکارا در حمایت از باکو در مناقشه 
قره باغ کوهستانی را تکرار کرد. او گفت: »جمهوری 
آذربایجان هم از نظر قانونی و هم سیاسی، برحق 
است اما متأسفانه برخی کشور   ها به جای حمایت 

از آرمان برح��ق آذربایجان، یا علناً از ارمنس��تان 
حمایت کردند یا همچنان در حاشیه قرار دارند«. 
وزیر خارج��ه ترکیه ادام��ه داد: »ارمنس��تان با 
اشغال آذربایجان علناً نشان داده است که قوانین 
بین المللی را به رسمیت نمی شناسد. زمان آن فرا 
رسیده که ارمنستان متوقف ش��ود و این کار هم 
انجام شده اس��ت«. چاووش اوغلو با انتقاد تند از 
مواضع پاریس افزود: »مواضع حمایتی فرانس��ه 
از ارمنس��تان به معنای حمایت از سیاست های 
متجاوز است«. انتقاد تند این مقام ارشد آنکارا از 

پاریس به دنبال تشدید تنش    ها بین دو طرف بر سر 
مسائل مختلف از اختالفات بر سر دریای مدیترانه 
گرفته تا مواضع متفاوت ترکیه و فرانس��ه درباره 
درگیری    ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
مطرح شده است. فرانسه خواهان بازنگری در مفاد 
توافق قره باغ است؛ درخواستی که مقامات روسیه و 
ترکیه به شدت با آن مخالف هستند. از سوی دیگر، 
ترکیه از اعزام نیروهای این کشور به باکو خبر داد. 
به گزارش روزنامه ینی چ��اغ، خلوصی آکار، وزیر 
دفاع ترکیه درباره اعزام نیرو های نظامی کشورش 

به جمهوری آذربایجان برای نظارت بر آتش بس 
میان این کشور و ارمنستان گفت: نیرو های نظامی 
ترکیه به زودی ب��ه جمهوری آذربایج��ان اعزام 
می شوند. خلوصی آکار با تأکید بر اینکه نیرو های 
نظامی ترکیه در جمهوری آذربایجان در مناطق 
تعیین ش��ده وظایف خود را انج��ام خواهند داد، 
گفت: ارتش ترکیه به ویژه نی��روی زمینی برای 
اعزام نیرو آماده شده است. وی گفت: نیروی هوایی 
ترکیه نیز برای انتقال نیرو های نظامی به جمهوری 

آذربایجان آماده است. 

راکت باران کابل در شامگاه خروج امریکا!
داعش بازهم حمالت را برعهده گرفت

خشم ترکیه از سیاست فرانسه در قره باغ 


