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  گزارش  2

   رويکرد

کنست يک قدم ديگر به طرف  انحالل رفت
تلویح�ی  تهدی�د  ب�ا  صهیونیس�تی  رژی�م  جن�گ  وزی�ر 
نخس�ت وزیر ای�ن رژیم ب�ه برگ�زاری انتخابات، گف�ت که حزب 
میان�ه رو آب�ی- س�فید ب�ه انح�ال پارلم�ان رأی خواه�د داد. 
بن��ی گانتس که ع��اوه بر وزی��ر جنگ، ش��ریک بنیامی��ن نتانیاهو، 
نخست وزیر در دولت رژیم صهیونیستی اس��ت، عاوه بر اعام موضع 
حزبش، از نتانیاهو خواست اطمینان دهد دولت به بودجه رأی می دهد 

تا شهروندان در ماه مارس پای صندوق های رأی حاضر نشوند. 
در صورت انحال کنس��ت، انتخابات پس از ۹۰ روز برگزار می ش��ود. 
گانتس در حالی نتانیاهو را تهدید کرد که پیش تر، نتانیاهو گفته بود که 
اکنون زمان انتخابات نیست ، بلکه زمان اتحاد است و تأکید کرده بود که 

طبقه سیاسی باید در برابر اپیدمی کووید ۱۹ متحد شود. 
یائیر الپید، رهبر اپوزیسیون دولت فعلی را » بد   ترین در تاریخ اسرائیل « 
توصیف کرده و خواستار رأی گیری در مورد انحال کنست شده است؛ 
این به معنای فراخوان انتخابات جدید است که پس از سه نظرسنجی 

در دو دوره کمتر از دو سال برگزار می شود. 
کارشناسان معتقدند که گانتس با حمایت از رأی انحال کنست لزوماً به 
دنبال برگزاری انتخابات نیست بلکه می خواهد فشار بیشتری به نتانیاهو 

وارد کند تا ائتاف بین آنها احیا شود. 

15

 سازمان ملل دولت مادورو را به رسمیت شناخت 
سفیر ونزوئا در س��ازمان ملل در توئیتی خبر داد که مجمع عمومی 
سازمان ملل، دولت »نیکاس مادورو« را به عنوان تنها نماینده قانونی 
ونزوئا به رسمیت شناخت و اقدام امریکا در تحمیل مقامات خودخوانده 
را رد کرد. ساموئل مونکادا این اتفاق را شکستی برای ماجراجویی های 
استعمارگرانه ترامپ و یک پیروزی برای حاکمیت و استقال ونزوئا 
عنوان کرد. مجمع عمومی با ۱۹۳ کشور عضو جامعه جهانی، با اقدامات 
امریکا برای تحمیل مقامات و نمایندگان سیاس��ی دیگر در برابر اراده 
ملت ونزوئا به شدت مخالفت کرد. رئیس جمهور ونزوئا در عین حال، 
طی یک س��خنرانی تلویزیونی گفته که اگر در انتخابات پارلمانی ۱6 
آذر، نیروهای مخالف دولت، انتخابات را ببرند از ریاست جمهوری کنار 
خواهد رفت. در انتخابات هفته آینده، مردم ونزوئا ۲۷۷ نماینده را برای 

مجلس ملی این کشور انتخاب خواهند کرد. 
-----------------------------------------------------

 عراقی    ها نگران دخالت سفارت امریکا در انتخابات 
»فاضل جابر« نماینده پارلمان عراق از فراکسیون الفتح درباره دخالت 
س��فارت امریکا در روند انتخابات پارلمانی عراق با استفاده از ابزارهای 
متعدد هشدار داد. جابر در مصاحبه با وبگاه »المعلومه « گفت: »بدون 
شک سفارت امریکا از طریق نمایندگان خود در روند انتخابات آینده 
دخالت خواهد کرد؛ خواه با استفاده از رسانه های محلی یا اعمال فشار 
بر دفتر سازمان ملل در بغداد«. وی افزود که نظارت و رصد فعالیت های 
نمایندگان سفارت امریکا از هم اکنون ضروری است تا آنها را شناسایی 
کرده و جلوی دخالت های آنها گرفته شد. انتخابات پارلمانی ششم ژوئن 

آینده )۱۷ خرداد( برگزار خواهد شد. 
-----------------------------------------------------

 مذاکرات طالبان با دولت افغانستان شروع شد
سخنگویان هیئت دولت و گروه طالبان با تأیید نهایی شدن دستورکار 
مذاکرات صلح، اعام کردند که اکنون گفت وگو    ها در مورد برنامه اصلی 
صلح بین دو طرف آغاز شده است. به گزارش ایرنا، »احمدنادر نادری « 
سخنگوی هیئت دولت افغانستان در دوحه روزگذشته  به طلوع نیوز 
گفت که مذاکرات برس��ر چارچوب گفت وگو    ها از جمله مقدمه آن که 
بحث درباره روشن ش��دن بیشتر آن ادامه داش��ت، نهایی شده است. 
»محمد نعیم« سخنگوی هیئت گروه طالبان نیز گفته است که بحث 
دستورکار مذاکرات نهایی ش��ده و به زودی گفت وگو درباره مذاکرات 
صلح آغاز خواهد شد. بعد از توافق بر سر دستورکار، بحث اصلی صلح که 

چالش اصلی دولت و گروه طالبان است، آغاز خواهد شد. 
-----------------------------------------------------
 ش�کایت س�ودانی ها: بن زاید و خلیفه حفتر انسان قاچاق 

می کنند
شهروندان سودانی در حال آماده س��ازی پرونده قضایی برای طرح در 
دادگاه کیف��ری بین المللی علیه »محمد بن زای��د« ولیعهد ابوظبی و 
»خلیفه حفتر« مسئول دولت شرق لیبی به اتهام قاچاق انسان هستند. 
به گزارش پایگاه خبری »عربی ۲۱«، »عمر العبید« ، مش��اور حقوقی 
قربانیان سودانی شرکت اماراتی » باک شیلد«، روز سه شنبه، از آغاز 
مقدمات طرح پرونده ه��ای قضایی منطقه ای و بی��ن المللی علیه ۱۰ 
شخصیت اماراتی ، سودانی و لیبیایی به اتهام قاچاق انسان خبر داد. این 
اقدام به دنبال آن صورت می گیرد که شرکت باک شیلد امارات با وعده 
کار در امارات، جوانان س��ودانی را فریب داده و آنان را به لیبی منتقل 
می کند تا در کنار شبه نظامیان حفتر با دولت وفاق ملی لیبی بجنگند. 
-----------------------------------------------------

 تمدید خدمات امنیتی امریکا به سعودی    ها 
امریکا تصمیم گرفت خدمات امنیتی خود در عربستان سعودی را در 

مقابل دریافت ۳5۰ میلیون دالر برای پنج سال دیگر تمدید کند. 
»آژانس همکاری امنیتی دفاعی امریکا« وابسته به پنتاگون در بیانیه ای 
از موافقت وزارت خارجه این کش��ور با توافق درخواست ۳5۰ میلیون 
دالری عربس��تان س��عودی برای ارائه »خدمات امنیتی « خبر داد. در 
بیانیه فوق آمده است: » وزارت امور خارجه امریکا موافقت خود را برای 
تمدید ارائه خدمات امنیتی واشنگتن به ریاض برای پنج سال دیگر در 

مقابل دریافت ۳5۰ میلیون دالر اعام کرده است.«
-----------------------------------------------------

 بزرگ ترین تمرد حزبی علیه بوریس جانسون 
الیحه دولت انگلیس با عنوان » طرح زمس��تانی « کووید ۱۹ دیشب با 
۲۹۱ رأی موافق در برابر ۷۸ رأی مخالف، در حالی به تصویب رسید که 
55 نفر از نمایندگان حزب حاکم محافظ��ه کار، در مخالفت با بوریس 
جانسون رهبر این حزب و نخست وزیر انگلیس، به این الیحه رأی منفی 
دادند.  به گزارش خبرگزاری صداوسیما همچنین ۱6 نفر از نمایندگان 
حزب حاکم انگلیس، یا رأی ندادند یا رأی ممتنع دادند. با تصویب این 
الیحه، اکنون ۹۹ درصد از مناط��ق انگلیس از امروز با محدودیت های 
بیش تر کرونایی روبه رو می شود.  به نوشته گاردین، شورش نمایندگان 
حزب حاکم محافظه کار علی��ه دولت، بزرگ ترین تم��رد حزبی علیه 

بوریس جانسون محسوب می شود. 
-----------------------------------------------------

 پکن: امریکا مقررات امنیتی را سیاسی می کند 
تصمیم مجل��س نمایندگان امری��کا در حمای��ت از الیحه ممنوعیت 
دسترسی شرکت های چینی به بازار تجهیزات و فناوری های امنیتی 
ایاالت متحده با واکنش تند دولت پکن مواجه شد و وزارت خارجه چین 
ضمن مخالفت با سیاسی سازی مقررات امنیتی، تصمیم امریکا برای 
اعمال تحریم های جدید بر شرکت های چینی را اقدامی تبعیض آمیز 
توصیف کرد. به گزارش رویترز، »هوآ چون یینگ« س��خنگوی وزارت 
خارجه چین روز چهار    شنبه گفت امریکا با ممنوع کردن فروش قطعات 
و فناوری به شرکت های چینی، در حال اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز 
علیه آنهاس��ت. هوآ این اقدام امریکا را که به بهانه ارتباط شرکت های 
چینی با ارتش و نهادهای نظامی این کشور صورت می گیرد، مصداق 
»سیاسی س��ازی مقررات امنیتی « دانسته و مخالفت جدی پکن با آن 

را اعام کرد. 

ذوق زدگی نتانیاهو
 از فرود هواپیمای صهیونیستی در دبی 

امضای توافق عادی س�ازی روابط اعراب با رژیم صهیونیس�تی و 
متعاقب آن برقراری پروازهای مس�تقیم بین دو طرف ذوق زدگی 
مقام�ات تل آوی�و را به همراه داش�ته اس�ت. نخس�ت وزیر رژیم 
صهیونیس�تی دیروز به ف�رود اولین پ�رواز تجاری ای�ن رژیم در 
فرودگاه دبی واکنش نشان داد و آن را روزی تاریخی توصیف کرد. 
این در حالی است  که با افتتاح نخستین مدرسه یهودی در دبی در 
سال آتی میادی روابط دو طرف بیش از پیش تقویت خواهد شد. 
در شرایطی که موج واکنش   ها به عادی سازی اعراب با رژیم صهیونیستی 
کماکان ادام��ه دارد مقامات عربی و صهیونیس��تی روابط سیاس��ی و 
اقتصادی خ��ود را روز به روز تقویت می کنند. ب��ه گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اسرائیل سه   شنبه شب در 
صفحه شخصی خود در توئیتر در واکنش به اولین پرواز تجاری رژیم 
صهیونیستی به شهر دبی در امارات گفت: » با خلبان اولین پرواز تجاری 
اسرائیل که امروز در فرودگاه دبی فرود آمد تماس گرفتم و به او تبریک 
گفتم. « وی افزود: » به این خلبان گفتم امروز یک روز » تاریخی « است. 
به صلح نزدیک ش��دید و ثمره های آن را می بینیم. به مناس��بت فرود 
آمدن تان در دبی به لطف معاهده صلحی ک��ه امضا کردیم و به زودی 
تعداد بیشتری از آن را امضا خواهیم کرد، دست می زنم.« اولین پرواز 
تجاری رژیم صهیونیستی به امارات سه    شنبه از فرودگاه بن گوریون بلند 
شد و ۱۷۰ مسافر را به دبی منتقل کرد. « بر اساس گزارش رسانه های 
صهیونیستی، شرکت » یسرایر « روزانه سه پرواز به امارات خواهد داشت. 
ش��رکت » ارکیاع « نیز روزانه دو پرواز به دبی خواهد داشت و شرکت 
» ال عال « طی هفته آتی پروازهایش را به دبی آغاز خواهد کرد. براساس 
این طرح شرکت های هواپیمایی رژیم صهیونیستی ۴۰ پرواز در هفته 
به امارات خواهند داشت. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی هم دیروز اعام 
کرد، به زودی برای افتتاح سفارت این رژیم به منامه می رود. به گزارش 
روزنامه عربی۲۱، گابی اشکنازی، در دیدار با زاید الزیانی، وزیر صنعت 
و تجارت و گردش��گری بحرین که در رأس هیئتی عالیرتبه به اراضی 
اشغالی سفر کرده، گفت: هر سفری یک گام دیگر به سمت آینده ای بهتر 
برای تمام منطقه است. الزیانی از سفر قریب الوقوع اشکنازی استقبال 
کرد و گفت: » منتظر استقبال از شما و شهروندان اسرائیلی در بحرین 
هس��تیم. می خواهیم به زودی پروازهای مس��تقیم به اسرائیل داشته 
باشیم. « رژیم های مرتجع عرب که از نفوذ منطقه ای ایران ترس و واهمه 
دارند، درصدد هستند با نزدیک شدن به اسرائیل، ائتاف جدیدی علیه 
ایران در منطقه تشکیل دهند. ائتاف جدید علیه ایران، با برنامه های 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا انجام ش��د تا فشار   ها علیه ایران را 
تشدید کرده و این کشور را به پای میز مذاکره بیاورد، اما این تاش   ها 
به نتیجه نرسید و ترامپ بدون اینکه به هدف خود برسد کمتر از دو ماه 

دیگر کاخ سفید را ترک خواهد کرد. 
 تأسیس    مدرسه یهودی در دبی 

مناس��بات اعراب با اسرائیل تنها به مسائل سیاس��ی و اقتصادی ختم 
نمی شود بلکه صهیونیست   ها سعی دارند روابط فرهنگی خود را نیز با 
اعراب تقویت کنند. به گزارش ش��بکه روسیا الیوم، وزارت گردشگری 
و » جوامع دور از وطن « رژیم صهیونیس��تی روز چهار   شنبه از تأسیس    
نخستین مدرس��ه یهودی در س��ال آتی میادی در دبی در چارچوب 
تاش   ها برای تقویت وضعیت اتباع یهودی در ام��ارات خبر داد و این 
امر پس از توافق بر س��ر برقراری روابط دیپلماتی��ک کامل بین رژیم 
صهیونیس��تی و امارات صورت گرفته اس��ت. وزارت اطاع رس��انی و 
» جوامع دور از وطن « رژیم صهیونیس��تی در بیانی��ه  خود اعام کرد، 
دانش آموزان تمامی موارد آموزش��ی را در این مدرسه جدید آموزش 
خواهند دید. پیش بینی می شود در سایه افزایش تعداد اتباع یهودی، 
۲۹۹ دانش آموز به این مدرسه ملحق شوند. این اقدام از طریق سازمانی 
که به نمایندگی از این وزارتخانه برای گسترش تعلیم و آموزش یهودیان 

در تمامی نقاط جهان فعالیت می کند، اجرا خواهد شد. 

واشنگتن-رياض طرح ماکرون را 
در لبنان به بن بست کشانده اند

امریکا و عربس�تان به دلیل در پیش گرفتن سیاست چماق، طرح 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه برای نجات اقتصادی لبنان 
را به بن بست کشانده اند. این را روزنامه فیگارو فرانسه نوشته است. 
ریاس��ت جمهوری فرانسه سه    شنبه شب در آس��تانه برگزاری کنفرانس 
بررس��ی ارائه کمک های بشردوس��تانه به لبنان اعام کرد که هنوز هیچ 
اقدامی طبق نقشه راه پیشنهادی پاریس برای کمک به لبنان و حل و فصل 
بحران سیاسی و اقتصادی این کشور انجام نش��ده است. این بیانیه دفتر 
امانوئل ماکرون در حالی منتشر شد که نشست دیروز »گروه حمایت« از 
لبنان از طریق ویدئوکنفرانس ، به دعوت پاریس و سازمان ملل در سطح 
سران کش��ورهای گروه حمایت برگزار شد؛ نشستی که پاریس می گوید 
هدف آن، کمک به لبنان در سایه بحران اقتصادی و سازمانی بی سابقه در 
سایه فروپاشی سیستم مالی و پولی آن است که انفجار دهشتناک و البته 
مشکوک ۴ اگوس��ت بیروت نیز آن را چند برابر کرده است. دست کم ۳۰ 
رئیس جمهور و نخست وزیر و تعدادی از وزرا و نهادهای اقتصادی و مالی 
بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول در این نشست شرکت کردند. 
همزمان با این نشس��ت، بانک جهانی با انتش��ار گزارشی درباره وضعیت 
اقتصادی لبنان اعام کرد که تولید ناخالص داخلی این کش��ور در سال 
۲۰۲۰ حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است و تورم نیز بین ژانویه تا آگوست 
۱۲۰ درصد بیشتر شده است. فرانسه نیز در بیانیه ریاست جمهوری خود به 
وضعیت لبنان اشاره کرده و هرچند گفته که قدرت های جهانی به فشار   ها 
بر طبقه سیاسی لبنان در راستای تش��کیل دولت ادامه می دهند ولی به 
طور تقریباً روشنی به نقش امریکا نیز اش��اره کرده و می گوید: » ما هنوز 
متقاعد نشده ایم که تحریم های امریکا بتواند به تشکیل دولت توانمند و 
قادر به انجام اصاحات در لبنان کمک کند.« بیانیه دفتر ریاست جمهوری 
فرانس��ه، البته مانند قبل لحنی تهدید  آمیز دارد و می گوید: »تا زمانی که 
دولت معتبری در لبنان نباشد، وضعیت به همین شکل خواهد ماند. آنها 
هیچ اقدامی برای اجرای نقشه راه فرانسه جهت کمک به این کشور انجام 
نداده اند. « به دنبال شکست مصطفی ادیب در تشکیل دولت لبنان، سعد 
حریری برای سومین بار در طول ریاس��ت جمهوری میشل عون، مأمور 
تشکیل دولت جدید لبنان شد اما تا بدین لحظه موفق به تشکیل دولت 
نشده است. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان دیروز درباره 
خطرات تشکیل نشدن دولت در بیروت هشدار داد، خواستار تشکیل دولت 
جدید در سریع   ترین زمان شد و گفت: تکیه کردن بر عامل زمان برای اعمال 
فشار و تعدیل مواضع هیچ فایده ای ندارد. روزنامه فرانسوی »فیگارو« در 
یادداشتی با تیتر »ابتکار فرانس��ه در لبنان به بن بست رسید« نوشته که 
ابتکار یا همان نقش��ه اقتصادی »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه 
برای لبنان که پس از انفجار بیروت ، طرح ش��د تاکنون به نتیجه نرسیده 
است و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران دلیل این امر را باید استفاده امریکا 
و عربستان سعودی از سیاست چماق در مقابل هویج فرانسه دانست زیرا 
طرح پیشنهادی ماکرون با برنامه تحریم و مجازات شخصیت های لبنانی 
از سوی امریکا و تروریست خوانده شدن بزرگ ترین حزب سیاسی لبنانی 
از سوی شاه سعودی و تأکیدش بر ضرورت خلع ساح آن، همزمان شد. 
به نوشته فیگارو، »مصطفی ادیب « و »س��عد الحریری« هر دو علناً طرح 
ابتکاری فرانس��ه را تأیید کردند، اما نفر اول در کمتر از یک ماه از قدرت 
کنار رفت و دومی با وجود گذشت بیش از یک ماه از مأمور شدن به تشکیل 

کابینه، هنوز دولتش را تشکیل نداده است. 

بازگشت احتمالي دموکرات ها به برجام  
با هوس برجام 2 و 3 است

ر  ئیس جمه�و ر   گزارش  يک
منتخب امریکا در 
مصاحب�ه اي در م�ورد ماه ه�ای اولی�ه دول�ت 
احتمالی اش، موضع قبلی اش را مبنی  بر بازگشت 
به برج�ام در ص�ورت تبعی�ت مجدد ای�ران از 
محدودیت     ها ب�ه عن�وان نقطه ش�روعی برای 
مذاکرات آتی تکرار و در عین حال، تأکید کرده 
 است هر زمان نیاز باشد، امریکا گزینه بازگشت 
تحریم     ها را در اختیار دارد؛ سخنانی که سه نکته 
اساسی را روشن می سازد: اول و قبل از هر چیز 
بازهم قرار است ایران عهدشکن جلوه داده شود 
و هدف مدیون نمایی قرار گیرد، انگار نه انگار که 
ترک برجام اقدامی امریکایی بوده است و از طرف 
دیگر، نکته بسیار مهم این اس�ت که امریکا در 
دوره ترامپ بعد از خ�روج از برجام چند فرمان 
اجرایی و قانون کاتسا را در کنگره تصویب کرده 
که عاوه بر تحریم های برجامی دستمایه دهها 
مورد تحریم علیحده علیه نهاد    ها و افراد ایرانی 
شده و بازگشت به برجام بالفرض هم که صورت 

بگیرد با وجود ت�داوم این گون�ه تحریم    ها مثًا 
تحریم علیه سپاه به ادعای تروریستی بودنش ، 
بازگشت نه به آن »تقریباً هیچ « سابق که این بار 
به »هیچ مطل�ق« خواهد ب�ود، آن ه�م با منت 
گذاشتن و تداوم فشار برای کشاندن مذاکرات به 

عرصه موشکی و منطقه ای. 
»توم��اس فریدم��ن« س��تون نویس روزنام��ه 
»نیویورک تایمز « طی مصاحبه ای درباره برنامه های 
بایدن برای ساعات و ماه های اولیه دولت احتمالی اش، 
از او پرسید که آیا هنوز به یادداشت چند هفته قبلش 
در وبگاه »س��ی ان ان«، مبنی بر اینکه »اگر ایران به 
تبعیت سفت و س��خت به توافق هسته ای بازگردد، 
ایاالت متحده هم دوباره به این توافق بازمی گردد، 
البته به عنوان نقطه شروعی برای مذاکرات آتی« و 
تحریم     هایی که دونالد ترامپ بر ایران وضع کرده را 

لغو می کند، پایبند است. 
بایدن نیز در پاسخ به این سؤال فریدمن گفته است: 

»]کاری[ سخت خواهد بود، اما بله.«
س��تون نویس نیویورک تایمز، درباره موضع بایدن 

حول برجام )که حین مصاحبه تشریح شد( نوشت: 
»دیدگاه بایدن و تیم امنیت ملی او این است که وقتی 
توافق از سوی دو طرف احیا شد، باید یک دور بسیار 
کوتاهی از مذاکرات برگزار شود تا زمان محدودیت     ها 
بر تولید مواد شکاف پذیر در ایران که می تواند برای 
ساخت بمب ]اتم[ به کار رود، افزایش یابد - زمانی 
که طبق توافق کنونی ۱5 سال است - و همچنین به 
فعالیت های منطقه ای شرورانه ایران از طریق نوابش 

در لبنان، عراق، سوریه و یمن نیز بپردازد.«
فریدمن ادام��ه داد: »در حالت ای��ده آل، تیم بایدن 
می خواهد شاهد این باشد که مذاکرات آتی نه تنها 
ش��امل امضاکنندگان اصلی توافق - ایران، امریکا، 
 روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا 
- باشد، بلکه همسایگان ایران مخصوصاً عربستان 
س��عودی و امارات عربی متحده را نیز در بر گیرد.« 
وی با بیان اینکه از نظر تیم بایدن نگرانی امنیت ملی 
امریکا اکنون تحت کنت��رل درآوردن مجدد برنامه 
هسته ای ایران و نظارت کامل بر آن است، افزود: »از 
دید آنها، تولید ساح اتمی در ایران تهدید مستقیم 

امنیت ملی برای ایاالت متحده و رژیم جهانی کنترل 
تسلیحات اتمی  ان پی تی است.«

نیویو رک تایمز در ادام��ه به نقل از بایدن نوش��ت: 
»ببینید، صحبت های زیادی درباره موش��ک های 
نقطه زن و تمام چیزهای دیگر که منطقه را بی ثبات 
می کند، وجود دارد. اما حقیقت اینجاست که بهترین 
راه برای رسیدن به ثبات نسبی در منطقه، مقابله با 

برنامه هسته ای ]ایران[ است.«
بایدن در این مصاحبه پیرو ت��اش تبلیغاتی غرب 
برای القای اینکه توس��عه توان هس��ته ای در ایران 
اساسا هدف نظامی دارد، گفته است: »اگر ایران به 
بمب اتم برسد، فشار عظیمی بر سعودی ها، ترکیه، 
مصر و دیگران وارد می شود تا آنها نیز تسلیحات اتمی 
خود را به دست بیاورند و آخرین چیزی که ما در این 
نقطه از جهان به آن نیاز داریم، تجمع تس��لیحات 
اتمی است.« بر این اس��اس، وی درباره برنامه خود 
در قبال ایران گفت: »ما از طریق مشورت با متحدان 
و شرکای خود، وارد مذاکرات و توافقات بعدی برای 
تش��دید و تمدید محدودیت های هس��ته ای ایران 
خواهیم شد و همچنین به برنامه موشکی ایران نیز 

خواهیم پرداخت.«
پیش تر »جیک سالیوان « گزینه مشاور امنیت ملی 
بایدن نیز گفته بود اگر ایران به تعهداتش بازگردد و با 
حسن نیت، آماده انجام مذاکرات بعدی باشد بایدن 

نیز آماده است همان کار را انجام دهد. 
 برنامه هس�ته ای ای�ران بدون وقف�ه ادامه 

می یابد
 علیرضا میریوس��فی، س��خنگوی دفتر نمایندگی 
جمهوری اسامی ایران در دفتر س��ازمان ملل در 
نیویورک در گفت وگو با ش��بکه »ان بی سی نیوز« 
تأکید کرد برنامه هسته ای ایران طبق برنامه ادامه 
خواهد یافت. او در مکاتبه ای ایمیلی با این ش��بکه 
با اشاره به ترور ش��هید »محسن فخری زاده« گفت 
هرچند که دانش��مندی بزرگ و یک قهرمان ملی 
قربانی تروریسم دولتی شد، برنامه هسته ای صلح آمیز 

ایران طبق برنامه ادامه خواهد یافت. 
وی افزود: ایران تاکنون توطئه های زیادی را برهم 
زده و در برابر تهدیدات خارجی هوشیار خواهد ماند 
اما وقفه ای در کار هس��ته ای آن ایجاد نخواهد شد.  
میریوسفی در ادامه گفت: همیشه گفته ایم که برنامه 
هسته ای ما اهداف صلح  آمیز را دنبال می کند.  وی 
در ادامه به فتوایی از مقام معظم رهبری در خصوص 
ممنوع بودن تولید ساح های کشتار جمعی به دلیل 

مغایرت آن با دین اسام اشاره کرد. 

وزی�ر دادگس�تری امری�کا و از متح�دان 
رئیس جمه�ور ای�ن کش�ور اع�ام ک�رد ک�ه 
مدرکی از تقلب گس�ترده در انتخابات ریاست 
جمهوری به دس�ت نیامده اس�ت. در شرایطی 
که ط�رح ش�کایاتی از حامی�ان ترام�پ و کاخ 
س�فید در دس�ت پیگیری اس�ت، موضع گیری 
اخیر ویلیام بار، راه ترامپ برای پیش�برد اتهام 
تقل�ب در انتخاب�ات را دش�وارتر خواه�د کرد. 
دونالد ترامپ اگرچه با انتقال ق��درت به جو بایدن، 
رئیس جمه��ور منتخب موافقت ک��رده اما تاکنون 
از پذیرش شکست سر باز زده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که ویلیام بار که ب��ه ویژه پ��س از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری حامی ترامپ بود، در تازه    ترین 
موضع گیری درباره ادعای تقلب در انتخابات گفت 
که این وزارتخانه ش��واهدی از تقلب گس��ترده که 
بتواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ 

را تغییر دهد، پیدا نکرده است. 
ویلیام بار پیش از انتخابات سوم نوامبر )۱۳ آبان( از 
رأی گیری پستی انتقاد و آن را زمینه ساز تخلفات 
انتخاباتی گسترده توصیف کرده بود. او ماه گذشته 
دس��تورالعملی را برای تمام دادستان های فدرال 
امریکا صادر کرد که به آنها اج��ازه می داد قبل از 
تأیید نهایی انتخابات ریاس��ت جمهوری هرگونه 
ادعای مهم در م��ورد رأی گیری را پیگیری کنند. 
با این حال، وی اخی��راً در گفت وگو با خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس گفت: »دادس��تان های امریکا و 
نیروهای »اف بی آی« در تاش هستند شکایت    ها 
و اطاعات خاصی را که دریافت کرده اند پیگیری 
کنند ام��ا آنها هی��چ مدرکی را ک��ه بتواند نتیجه 
انتخابات را تغییر ده��د پیدا نکرده ان��د. تا امروز 
ما تقلب در حدی که بتواند نتیج��ه دیگری را در 

انتخابات رقم بزند ندیده ایم.«
رودی جولیانی و جنا الیس، دو وکیل ترامپ در کارزار 
انتخاباتی اش در بیانیه ای ضمن رد سخنان بار گفتند 
که آنها شواهد زیادی درباره رأی گیری غیرقانونی 
در حداقل شش ایالت جمع آوری کرده اند که مورد 

بررسی قرار نگرفته اند.
چاک شومر، رهبر اقلیت مجلس سنای امریکا روز 
سه    ش��نبه پیش بینی کرده که بعد از این اظهارات، 
احتماالً ترامپ، ویلیام بار را اخراج خواهد کرد. این 
اقدام به ویژه پس از اخراج مارک اس��پر از س��مت 
وزارت دفاع چندان دور از ذهن نیس��ت. چند هفته 
پیش نیز کریس کربز، مدیر امنیت سایبری وزارت 
امنیت داخل��ی امریکا بعد از اینک��ه ادعای تقلب و 
دخالت های خارجی در انتخابات را رد کرد، ترامپ 

او را اخراج کرد. 

  ش�کایت   ها علیه وکیل ترام�پ و مقامات 
کاخ سفید

موجی از اقدامات علیه حامیان ترامپ به راه افتاده 
اس��ت؛ از یک سو، کریس��توفر کربز، مدیر اخراجی 
امنیت س��ایبری دولت امریکا روز سه    شنبه گفت، 
قصد دارد علیه جوزف دی ژنووا، وکیل ترامپ شکایت 
کند. دی ژنووا روز سه    شنبه در مصاحبه ای گفته بود: 
»هر کسی که فکر کند این انتخابات سالم بوده، مثل 
کربز احمق، مدیر امنیت سایبری، باید به دار آویخته 
شود و سحرگاهان به بیرون آورده شود و به او شلیک 
ش��ود. این مرد یک ابله درجه یک است.« کربز پس 
از اخراجش در مصاحبه ای با ش��بکه »سی بی اس « 
اظهارات ستاد انتخاباتی رئیس جمهور امریکا را درباره 
مداخله عامان خارجی در دستگاه های رأی گیری 

امریکا بی اساس خوانده بود. 

همچنین دادس��تان های فدرال در واشنگتن اعام 
کردند که اسناد و مدارک یک طرح ارتشا را به دست 
آورده اند. دادستان   ها همچنین مشغول تحقیقات 
درباره یک طرح البی گری محرمانه هستند که در 
جریان آن دو فرد ناشناس به عنوان البی گر مقام های 
ارشد کاخ سفید بدون تبعیت از الزام به ثبت نام طبق 

قانون افشای البی گری، عمل کرده اند. 
 ترامپ در تاش برای تبرئه جولیانی

رؤسای جمهور در امریکا از اختیارات مربوط به عفو 
کردن محکومان مرتبط با جرائم فدرال طبق قانون 
اساس��ی امریکا برخوردارند. چند روز پیش دونالد 
ترامپ، مایکل فلن، مش��اور امنیت ملی سابق خود 
را که دو بار به دروغگویی به اف.بی. آی در تحقیقات 
مربوط به مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱6 امریکا 

اعتراف کرده بود، عفو کرد. 
چندین منبع آگاه به شبکه خبری ان بی سی نیوز 
گفته اند ک��ه ترام��پ با مش��اوران خ��ود درباره 
احتمال صدور حک��م عفو برای اعض��ای خانواده 
خود و مش��اوران و دس��تیاران نزدیک خود بحث 
و گفت وگو   هایی داشته اس��ت. روزنامه امریکایی 
نیویورک تایمز نوشت که بحث    هایی صورت گرفته 
که نشان می دهد ترامپ درصدد است قبل از پایان 
دوران ریاست جمهوری خود برای سه فرزند ارشد 
خود به نام های اریک، دونالد جونیور و ایوانکا ترامپ 
و جرد کوشنر دامادش و همچنین رودی جولیانی 
حکم عفو صادر کند.  طبق این گ��زارش، ترامپ 
همین هفته گذشته با جولیانی در خصوص صدور 
حکم عفو برای وی صحبت کرده است. با این حال، 
جولیانی در گفت وگو با ش��بکه ان بی سی، با انکار 
این موضوع، آن را دروغ خواند و گفت که اینگونه 

گزارش    ها کاماً اشتباه است. 

در ش�رایطی که ایران انتظار داش�ت سازمان 
ملل موضعی قاطع در برابر ترور دانش�مندان 
هسته ای ایران توسط رژیم صهیونیستی اتخاذ 
کند، شورای امنیت بار دیگر انفعال خود را در 
قبال ایران نشان داد و دیپلمات های غربی اعام 
کردند بعید است این نهاد بین المللی اقدامی را 
در خصوص ترور دانشمند ایرانی صورت دهد. 
مجید تخت  روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل روز      شنبه با ارسال یک پیام مکتوب به شورای 
امنیت از وجود شواهدی جدی درباره نقش رژیم 
صهیونیستی در ترور محسن فخری زاده، دانشمند 
ایرانی خبر داد و از این نهاد بین المللی خواس��ت 
این اقدام را محکوم کنن��د. آنطور که خبرگزاری 

رویترز گزارش کرده اس��ت، دیپلمات های غربی 
می گویند ک��ه احتماالً کس��ی اهمیت��ی به این 
درخواس��ت ایران ندهد. طبق این گ��زارش،  در 
صورت درخواست یکی از اعضای شورای امنیت، 
این نهاد ۱5 عضوی می تواند پشت درهای بسته 
در خصوص ترور دانشمند هسته ای و دفاعی ایران 
بحث و گفت وگو    هایی را ص��ورت دهد یا اینکه با 
اجماع در خصوص صدور یک بیانیه در این زمینه 
موافقت کند اما »جری ماجیا« نماینده آفریقای 
جنوبی در سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای 
امنیت برای ماه دسامبر روز سه     شنبه اعام کرد 
که تاکنون هیچ ی��ک از اعضا درخواس��ت بحث 
درباره ترور فخ��ری زاده را مطرح نکرده اس��ت. 

طبق این گزارش،  »دیپلمات های غربی همچنین 
اعام کرده اند که هیچ گون��ه بحثی درباره صدور 
بیانیه در خصوص ترور فخری زاده صورت نگرفته 
است«. طبق گزارش رویترز، شورای امنیت قرار 
است در ۲۲ دس��امبر یکی از نشست های خود را 
که دو بار در سال برگزار می شود، تشکیل دهد و 
هریک از اعضای ش��ورای امنیت یا ایران ممکن 
است در این نشس��ت موضوع ترور فخری زاده را 
مطرح کند. شورای امنیت سازمان ملل مسئول 
حفظ صلح و امنیت بین المللی است و توانمندی 
صدور مج��وز اقدام نظامی یا وض��ع تحریم علیه 
کشور    ها را دارد اما برای پیشبرد چنین اقداماتی 
به دس��ت کم ۹ رأی موافق بدون رأی وتو امریکا، 

فرانسه، بریتانیا، روسیه یا چین نیاز دارد. شورای 
امنیت سازمان ملل در حالی در قضیه ترور شهید 
فخری زاده سکوت پیش��ه کرده است که تمامی 
شواهد حکایت از نقش رژیم صهیونیستی در این 
عملیات تروریستی دارد. از سوی دیگر، در ادامه 
محکومیت های جهانی ترور دانشمند هسته ای 
ایران، صوفیا ویلم��ز، وزیر ام��ور خارجه بلژیک 
روز چهار    ش��نبه در تماس تلفن��ی با محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران ترور شهید محسن 
فخری زاده را محکوم کرد. سه     ش��نبه ش��ب نیز 
جوزف بورل، مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در تماس تلفنی ب��ا ظریف مجدداً این اقدام 

تروریستی را مجرمانه خواند. 

وزیر دادگستری هم پشت ترامپ را خالی کرد

انفعال سازمان ملل در قبال ترور شهید فخری زاده


