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  گزارش  2

ناتوانی جسمی بایدن
 برای ریاست جمهوری 

در ش�رایطی که جو بایدن از دونال�د ترامپ خواس�ته اختالفات 
را کن�ار بگ�ذارد و ه�ر چ�ه س�ریع تر رون�د انتق�ال ق�درت را 
فراه�م کن�د، آنگون�ه ک�ه روزنام�ه واش�نگتن تایمز نوش�ته با 
توجه ب�ه اش�تباهات زبان�ی و ناتوانی جس�مانی جو بای�دن، وی 
برای تصدی پس�ت ریاس�ت جمه�وری امری�کا آماده نیس�ت. 
تنه��ا 45 روز دیگر ت��ا روی کار آمدن ج��و بایدن  باقی مانده اس��ت، 
رسانه های این کش��ور بر این باورند که بایدن آمادگی پذیرش چنین 
پس��تی را ندارد. روزنامه واش��نگتن تایمز روز پنج  ش��نبه در گزارشی 
نوشت، هر زمان که جو بایدن به ندرت در حضور مردم ظاهر و از کنترل 
تیمش خارج می شود، سوءظن در مورد این مسئله بیشتر می شود که 
او از نظر جسمی و روانی آماده خدمت به عنوان رئیس جمهور نیست. 
در این گزارش آمده است: » هفته گذشته، پای بایدن شکست و اکنون 
باید چند هفته چکمه طبی بپوش��د تا بهبود یابد. کارکنان بایدن ادعا 
می کنند که این شکستگی در حالی رخ داده است که وی با سگ خود 
س��رگرم بازی بوده اس��ت. آنها همچنین می خواهند به ما بگویند که 
ژرمن شپرد یک سگ نجات اس��ت. همین مسئله این طنز را به دنبال 
دارد که چه کس��ی می خواهد بایدن را از دست خودش نجات دهد؟« 
این گزارش می افزاید، پس از مالقات بایدن با یک متخصص ارتوپدی و 
تجویز چکمه طبی برای بایدن، به خبرنگاران و رسانه    ها اجازه داده نشد 
از او عکس بگیرند. بر اساس این گزارش، »مسئله دیگری که به روایت 
ناتوانی بایدن کمک می کند تالش او برای نق��ل قول نکته ای از کتاب 
مقدس بود. بایدن که خود را ی��ک کاتولیک رومی معرفی می کند » از 
نویسندگان مزامیر کتاب مقدس« به عنوان » کف دست « یاد کرد. او 
دو بار مرتکب این اشتباه شد«. ناتوانی جسمی بایدن در شرایطی است 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در ماه های اخیر بار   ها اعالم کرده 
بود که رقیب دموکراتش از زوال عقلی رنج می برد و حتی نمی تواند دو 
جمله صحیح بگوید و به خاطر این ناتوانی او را مورد تمسخر قرار داده 
بود. بایدن 78 سال سن دارد و ناتوانی جسمانی او نیز می تواند به خاطر 
کهولت سن باشد. واشنگتن تایمز، در ادامه گزارش خود آورده است: »در 
طول مبارزات انتخاباتی، بایدن بار    ها واژگان را غلط تلفظ کرده، لغات 
نامفهوم به کار برده، در کاربرد واژگان دچار اشتباه شده و در شناسایی 
افراد دچار سردرگمی شده است. او همس��رش را خواهر خود خوانده 
است. این مسئله نگرانی های جدی ایجاد می کند. بله، جورج دبلیو بوش 
و دیگر رؤسای جمهور امریکا، گاهی اوقات در استفاده از زبان انگلیسی 
با مشکل روبه رو ش��ده اند، اما این مورد به نظر متفاوت است«. هرچند 
رسانه   ها و ترامپ ناتوانی جسمی بایدن را زیر س��ؤال برده اند، اما او در 
روزهای اخیر از ترامپ خواسته تا روند انتقال قدرت را فراهم کند. در 
همین راستا، بایدن روز پنج  شنبه در سخنانی گفت، تصمیم احتمالی 
ترامپ برای حضور در مراس��م تحلیف ژانویه ۲۰۲۱ برای نشان دادن 
پایان ناآرامی های پس از انتخابات و تکمی��ل انتقال صلح  آمیز قدرت، 
حیاتی است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، جو بایدن گفت: » حضور 
ترامپ در مراسم تحلیف از آن جهت مهم است که ما می توانیم پایان 
آشوبی را که او ایجاد کرده، نشان دهیم و یک انتقال صلح  آمیز قدرت را 
از حزب رقیب داشته باشیم. بایدن ادامه داد:» آنچه من برای آن نگران 
هستم بیش از تأثیر بر سیاست داخلی است. من به شدت نگران وجهه ای 

هستم که ما برای جهان ارائه می کنیم و نمایش می گذاریم.« 

15

 شروط مادورو برای مذاکره با امریکا 
رئیس جمهور ونزوئال روز گذش��ته گفت که ب��رای گفت وگو با دولت 
امریکا مشروط به احترام متقابل و لغو تحریم   ها آمادگی دارد.  به گزارش 
پرنسا التینا، نیکالس مادورو ضمن اعالم این شروط، در مورد اقدامات 
خصمانه واشنگتن علیه کشورش گفت: » براساس آمار رسمی، به خاطر 
اقدامات خصمانه واشنگتن علیه کاراکاس از ۲۰۱4 تا ۲۰۲۰، این کشور 
امریکای جنوبی تقریباً ۹۹درصد درآمد ارزی خود )بالغ بر 5۰ میلیارد 
یعنی ساالنه 4۰۰ میلیون دالر( را طی این سال   ها از دست داد.  مادورو 
همچنین مردم ونزوئال را به همبستگی ملی برای اتحاد به منظور توقف 

این اقدامات خصمانه فراخواند. 
-----------------------------------------------------

 حفظ 2 پایگاه نظامی امریکا در افغانستان
وزارت دفاع امریکا در قالب یک برنامه کاه��ش نیرو های امریکایی در 
افغانستان، دو پایگاه نظامی بزرگ نیرو های امریکایی را در افغانستان 
حفظ خواهد کرد.  بنابر گزارش رویترز، مقامات پنتاگون این برنامه را بر 
اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای کاهش نیرو های 
امریکایی تا ۲5۰۰ نفر پیش از ۱5 ژانویه تصویب کردند.  مارک میلی، 
رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا در این مورد گفت امریکا عالوه بر این 
دو پایگاه، چند پایگاه ماهواره ای را نی��ز حفظ خواهد کرد. با این حال، 
وی فاش نکرد ک��دام پایگاه های نظامی امریکا در این کش��ور تعطیل 

خواهند شد. 
-----------------------------------------------------

 چشم امارات به تسلیحات امریکایی
امارات به امریکا هش��دار داد که اگر واش��نگتن با تأمین نیازهای 
ابوظبی در زمینه تسلیحات موافقت نکند، این کشور ممکن است 
سالح های پیشرفته را از کشورهای دیگر تهیه کند.  به گزارش روسیا 
الیوم، یوس��ف العتیبه، سفیر امارات در واش��نگتن در توئیت    هایی 
درباره معامله تسلیحاتی با واشنگتن نوشت:» اینکه امارات اینگونه 
توصیف شود که » شراکت دفاعی بسیار مستحکم و فعالی با روسیه 
و چین دارد«، سخنی مبالغه  آمیز اس��ت، امارات روابط اقتصادی و 
دیپلماتیک با این دو کشور دارد و هنگامی که امریکا نتواند نیازهای 
امارات را در زمینه تجهیزات مهم تأمین کند، ابوظبی تجهیزات این 
دو کشور را در اختیار می گیرد.« وی تأکید کرد: »ما ترجیح می دهیم 
که بهترین تجهیزات امریکایی را به دست آوریم یا اینکه تجهیزات را 
با اکراه از منابع دیگر حتی اگر توانمندی های کمتری داشته باشند، 

به دست می آوریم.«
-----------------------------------------------------

 آمادگی اتحادیه اروپا برای تحریم  ترکیه
رئیس ش��ورای اروپا روز جمعه گفت اتحادیه اروپا آماده است به علت 
ادامه اقدامات یکجانبه و لفاظی های خصمانه ترکیه، این کشور را تحریم 
کند.  به گزارش خبرگزاری فرانسه شارل میشل در نشست خبری گفت: 
»ما در ماه اکتبر، به سوی ترکیه دست دراز کردیم، اما با مشاهده ادامه 
اقدامات یکجانبه و لفاظی های خصمانه، ارزیابی ما مثبت نیست. ما ۱۰ 
دسامبر، نشستی خواهیم داش��ت و آماده استفاده از شیوه    هایی که در 
اختیار داریم هستیم تا این اوضاع را تحریم کنیم.« وی هشدار داد »فکر 

می کنم موش و گربه بازی باید تمام شود.«
-----------------------------------------------------

 استقبال اسالم آباد از توافق طالبان با کابل
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکس��تان از توافق اصولی بین طالبان و 
دولت افغانستان استقبال کرد.  بنابر گزارش الجزیره، زاهد حفیظ در 
نشست خبری، از توافق اصولی که بین جنبش طالبان و دولت افغانستان 
در مذاکرات دوحه به دست آمد، استقبال کرد و گفت:»ما معتقدیم این 
گام مهم، بیانگر تمایل عمومی افغان    ها به دستیابی به راه حل توافقی 
است و پاکس��تان به حمایت از گفت وگو های افغانی- افغانی به منظور 
دستیابی به راه حل سیاسی که مقدمه رسیدن به افغانستان امن، باثبات 

و آرام باشد، ادامه خواهد داد.«

ماکرون فشار بر مسلمانان را تشدید کرد
رئیس جمهور فرانس�ه ک�ه همچنان ب�ا پیامدهای سیاس�ت های 
تنش آفرین خود دس�ت به گریبان اس�ت، در تالش برای معطوف 
کردن اذهان عمومی به مس�ئله مس�لمانان، در روزهای پیش رو 
قصد دارد طی دیدار با اعضای شورای مس�لمانان فرانسه درباره 
متن جدید »منش�ور ارزش های جمهوریخواهان�ه« ، رایزنی کند. 
وزیر کش�ور هم از بازرسی شماری از مس�اجد این کشور به بهانه 
همکاری با تروریست   ها و تعطیلی تعدادی از آنها خبر داده است. 
فرانسه با حدود 5 میلیون مسلمان، بزرگ ترین اقلیت مسلمان اروپا را در 
خود جای داده است. از اکتبر گذش��ته و پس از آنکه یک چچنی ۱8ساله، 
معلمی را که کاریکاتور پیامبر اسالم )ص( را به دانش آموزان نشان داده بود، 
سر برید، امانوئل ماکرون از اعمال فشار به نهادهای مسلمان سخن گفت. 
حاال در فضایی که انتقاد   ها از سیاس��ت های وی باال گرفته و در تازه    ترین 
مورد، طرح ممنوعیت از فیلمبرداری از پلیس باعث شد سراسر این کشور 
دستخوش ناآرامی شود،رئیس جمهور فرانسه همچنان اقدام علیه مسلمانان 
را در دستور کار قرار داده است. قرار است اعضای شورای مسلمانان فرانسه 
که نماینده ۹ انجمن مختلف در این کشور محسوب می شوند در هفته آتی 
طی دیدار با ماکرون، متن »منشور ارزش های جمهوریخواهانه« جدیدی 
را که باید به امضای امامان در سراسر کشور برسد به تأیید نهایی برسانند. از 
این شورا خواسته  شده که به رسمیت شناختن ارزش های جمهوریخواهانه 
فرانسه، رد اسالم سیاسی و ممنوعیت نفوذ خارجی را در این متن بگنجاند. 
همچنین، طبق برنامه، همه امامان باید در فهرست این شورا ثبت شوند و 

در قبال امضای این منشور استوارنامه بگیرند. 
 تبعیض و نقض آزادی دین

الیور روی، کارش��ناس اس��الم فرانس��وی در این مورد به شبکه خبری 
بی بی سی گفت: » این منشور دو مشکل دارد؛ یکی مسئله تبعیض است، 
چرا که تنها واعظان مسلمان را مخاطب قرار می دهد، و دیگری حق آزادی 
دین است. « وی گفت: »وظیفه شما قبول قوانین حکومت است، اما الزم 
نیست که ارزش های آن را نیز پاس بدارید. برای نمونه، شما حق ندارید 
علیه جامعه دگرباشان تبعیض قائل شوید، اما کلیسای کاتولیک نیز ملزم 

به پذیرش ازدواج هم جنسگرایان نیست.«
 تعطیلی 76 مسجد

دولت فرانسه در چند هفته گذشته اقدامات وس��یعی را علیه مساجد در 
این کشور آغاز کرده و چندین مس��جد را به جرم افراطی گری و همکاری 
با تروریست    ها بسته است. جرالد دارمنین، وزیر کشور فرانسه اعالم کرده 
که این کشور برخی مساجد را که مظنون به افراطی  گری هستند، بازرسی 
خواهد کرد. دارمنین شامگاه چهار   ش��نبه در اقدامی نادر با بازنشر یکی از 
توئیت های روزنامه فیگارو، این تصمیم را به اطالع ش��هروندان فرانسوی 
رساند وگفت: »پس از حمالت تروریستی اخیر در کشور، چندین مسجد 
به ظن ایراد آموزه    ها و خطابه های افراط گرایانه تحت تعقیب و بررسی های 
بیشتر قرار خواهند گرفت. « وزیر کش��ور فرانسه افزود: »از مجموع ۲هزار 
و ۶۰۰ مس��جد و نمازخانه در فرانسه 7۶ مورد بسته ش��ده اند. او از تعداد 
مساجدی که تحت بازرسی قرار خواهند گرفت سخنی نگفته اما اطالعات 
موجود حاکی از آن است که ۱۶ مسجد در پاریس و ۶۰ مسجد در فهرست 
تحقیقات دولت فرانس��ه قرار دارند.  خبرگزاری فرانس��ه با اش��اره به این 
اطالع رسانی توئیتری نوشت: »وزیر کشور، در حالی که به خاطر ماجرای 
قانون امنیت عمومی ]وضعیت[ ش��کننده ای پیدا کرده، با یک ضد حمله 
به سراغ یک موضوع دیگر رفت.« طرح تفتیش و بازرسی مساجد مظنون 
به ترویج اسالم گرایی افراطی، بخش��ی از برنامه دولت فرانسه با نام مبارزه 
با جدایی طلبی اس��ت. پاریس اعالم کرده که این اقدام با هدف جلوگیری 
از گسترش فرهنگ هایی اجرایی می ش��ود که با اصول جمهوری فرانسه 
همخوانی ندارند و بخشی از جامعه را از کل جامعه فرانسوی جدا می کنند. 

مک کریستال: زمان امریکا 
براي موازنه با چين رو به پایان است

اگرچه رویکرد چین س�تیزانه امریکا در دوره ریاس�ت جمهوری 
فعلی امریکا شکلی بسیار آشکار گرفت و ادبیات طرف امریکایی 
مش�خصًا از داس�تان کرونا به بعد س�مت و س�ویی ایدئولوژیك 
گرفت و بدون هیچ ابایی از ضدیت با چین در همه ابعاد سیاسی و 
نظامی و اقتصادی س�خن می گوید، حاال سخنان یکی از مشاوران 
نظامی رئیس جمهور بع�د هم نش�ان از این دارد که قرار نیس�ت 
رویکرد چین ستیزانه تمام شود یا حتی کاهش یابد بلکه احتماالً 
و در نهای�ت فقط تاکتیك ه�ای دولت بع�دی متفاوت اس�ت، به 
خصوص ک�ه اتفاق�ات دوره ترام�پ تنش های پکن و واش�نگتن 
را در همه س�طوح ب�ه ش�کل بی س�ابقه ای افزایش داده اس�ت. 
دولت ترامپ در همین روزهای آخر به ش��دت مش��غول اعمال انواع 
تحریم    ها و محدودیت    ها علیه چینی    هاس��ت. وزارت دف��اع امریکا در 
بیانیه ای اعالم کرد ایاالت متحده چهار ش��رکت چینی از جمله غول 
نفتی CNOOC را به عنوان » ش��رکت های کمونیست نظامی چین « 
که با مجتمع صنایع نظامی چین همکاری می کنند، به » لیست سیاه « 
خود اضافه کرده است.  از سوی دیگر وزارت خارجه امریکا روز پنج  شنبه 
در بیانیه ای اعالم کرد که حداکثر مدت اعتبار روادیدهای گردشگری 
و تجاری غیر مهاجران برای اعضای حزب کمونیس��ت چین و اعضای 

خانواده آنها را از ۱۰ سال به یک ماه کاهش می دهد. 
اما جالب تر اینکه مجلس نمایندگانی ک��ه در آن دموکرات  ها اکثریت 
دارند، به اتف��اق آرا الیحه ای را تصویب کرد که می تواند ش��رکت های 
چینی را از امکان عرضه سهام خود در بورس های امریکا محروم کند. 

پیش از این جو بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده 
گفته بود که قصد ندارد فوراً جنگ تجاری با چین را خاتمه دهد و حقوق 
گمرکی وضع شده توسط رئیس دولت فعلی ، دونالد ترامپ را لغو کند. 
در چنین شرایطی همصدایی همزمان میان مشاوران امنیتی نظامی دول 
فعلی و دولت بعدی به گوش می رسد. جان راتکلیف، مدیر اطالعات ملی 
امریکا روز پنج  شنبه در توجیه سیاست چین ستیزانه امریکا در سرمقاله ای 
برای وب سایت وال استریت ژورنال پکن را متهم به تالش برای تسلط بر 
امریکا و مابقی جهان از لحاظ اقتصادی، نظامی و فناوری کرد و افزود: چین 
امروز بزرگ ترین تهدید برای امریکا و بزرگ ترین تهدید برای دموکراسی و 
آزادی در سراسر جهان از جنگ دوم جهانی است. منابع موجود در بودجه 
ساالنه فدرال به مبلغ 85 میلیارد دالر را که برای اطالعات تخصیص یافته 
بود، به تمرکز بر امور چین تغییر داده ام.  این مقام ارشد اطالعاتی امریکا 
همچنین گفت: رویکرد جاسوسی اقتصادی چین سه وجه دارد؛ سرقت، 
تکثیر و جایگزینی. این اس��تراتژی برای ش��رکت های چینی به منظور 
سرقت مالکیت معنوی کمپانی های امریکایی، کپی و حذف کمپانی های 
امریکایی از بازار جهانی است.  سخنگوی سفارت چین در واشنگتن در 
واکنش، این اظهارات از سوی راتکلیف را » تحریف حقیقت « و ریاکارانه 
دانست و گفت: این اظهارات نشان دهنده بسط رویکرد و طرز تفکر دوران 

جنگ سرد و تعصبات ایدئولوژیکی برخی در امریکاست. 
همسو با راتکلیف، در جبهه دموکرات  ها »استنلی مک کریستال « ژنرال 
امریکایی که در س��ال ۲۰۱۰ از س��وی »باراک اوباما« بعد از گزارشی 
درباره بی احترامی وی و مش��اورانش به مقامات دولتی از جمله بایدن 
اخراج شد و کسی فکر نمی کرد که نامزد حزب دموکرات او را در جمع 
مشاورانش قرار دهد،  به پایگاه خبری »آکسیوس « گفت توانایی نظامی 
چین بسیار سریع تر از آنچه تصور می شود، افزایش یافته و زمان امریکا 
برای خنثی کردن آن در آسیا در حال پایان یافتن است.  مک کریستال 
با بیان اینکه علم موشکی و چیزهای دیگر )چین(، موازنه را به شکلی 
اساس��ی تغییر داده اس��ت، افزود چین از موش��ک های مافوق صوتی 

می گوید که می تواند ناو هواپیمابر امریکایی را غرق کند.  

واکنش به طرح اضافه شدن »برجام پالس« به توافقات

ظریف: امریکا  و اروپا خفه شوند

کمتر از هفت هفته    گزارش  یک
مانده به ورود جو 
بایدن به کاخ سفید، بحث درباره نحوه بازگشت 
امریکا به توافق هس�ته ای با ای�ران باال گرفته 
اس�ت. در تهران، مجلس ط�رح راهبردی لغو 
تحریم   ها را روی میز گذاشته؛ طرحی که موجب 
نگرانی در اروپا و امریکا ش�ده و اروپاییان را به 
فکر برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام 
انداخته است. به رغم انتقاد دوستان محمدجواد 
ظریف از ط�رح مجلس، خود ظری�ف گفته اگر 
اروپا به تعهداتش عمل نکند، این طرح را بعد از 
تبدیل شدن به قانون اجرا خواهد کرد. در طرف 
دیگر داستان، اروپا و امریکا هستند که با اندکی 
اختالف نظر، خواس�تار این هس�تند که ایران 
عالوه بر برنامه هسته ای، وارد گفت وگو بر سر 
مسائل منطقه و موشکی نیز بشود؛ موضعی که 
باعث واکنش ظریف شده است:»هر وقت آنها 
)امریکا و اروپا( آمادگی پیدا کردند به مس�ئله 
اقدامات ش�رورانه خود در منطقه رس�یدگی 
کنند، آن وقت می توانند درباره چیزهای دیگر 
وارد گفت وگو شوند. تا زمانی که چنین چیز   هایی 
ش�وند« خف�ه  نگذاش�ته اند،  کن�ار  را 

به گزارش »ج��وان«، محمدجواد ظریف اغلب به 
مواضع محتاطانه در سیاست خارجی به خصوص 
در دیپلماسی با اروپا و امریکا شناخته می شود، ولی 
روز پنج  شنبه او یک بار هم که شده، کمی از این 
احتیاط بیش از حد و حزم اندیشی مفرط، فاصله 
گرفت. ظریف در حالی که اکثر هم تیمی هایش از 
طرح راهبردی مقابله ب��ا تحریم های ایران انتقاد 
کرده اند، روز پنج  شنبه گفت که »هرچند موافق 
این طرح نیستم ولی  اگر اروپا به تعهداتش عمل 
نکند، ما باید قانون را پس از اینکه مراحل تصویب 
را طی کرد اجرا کنیم. « ظری��ف البته این را هم 

گفته که »چنانچه اروپا و امریکا به برجام برگردند، 
مصوبه مجلس اجرایی نمی ش��ود؛ اقدامات قبلی 
هم برمی گ��ردد و برج��ام به ص��ورت کامل اجرا 
می شود. « موضعی که نش��ان می دهد او به طور 
جدی به بازگش��ت جو بایدن به برجام امید بسته 
است. وزیر خارجه روحانی که در نشست مجازی 
»گفت وگوهای مدیتران��ه ای « صحبت مي کرد، 
گفت: » در خصوص بازگشت مجدد ایاالت متحده 
به برجام باید بگویم، امریکا از برجام خارج ش��ده 
است اما از س��ازمان ملل خارج نش��ده است و به 
عنوان عضوی از س��ازمان ملل و ش��ورای امنیت 
تعهدات و وظایفی برعه��ده دارد و یک قطعنامه 
۲۲3۱ ش��ورای امنیت وجود دارد که امریکا باید 
به عنوان عضو دائم ش��ورای امنیت به آن پایبند 
باش��د.«  به گفته ظریف، ایاالت متحده به شدت 
این قطعنامه را نقض کرده، زیرا دولت ترامپ یک 
دولت سرکش اس��ت...  قطعنامه ۲۲3۱ شورای 

امنیت باید اجرا شود. « 
 برلین خفه نشد!

ظریف به ش��رط و ش��روطی که امریکایی   ها برای 
بازگش��ت به برج��ام گذاش��ته اند، اش��اره کرده و 
می گوید:»امریکا در جایگاهی نیس��ت که بخواهد 
برای آن ش��رط بگذارد. ایاالت متح��ده باید نقض 
قوانین بین المللی را متوقف کن��د. چنین چیزی 
اصاًل نیاز به مذاکره ندارد.« ظریف می گوید که » ما 
در خصوص توافقی که قباًل درباره آن مذاکره کردیم 
وارد مذاکره مجدد نخواهیم ش��د.« او توضیح داده 
است:»مذاکره بده و بستان است. اینطور نیست که 
یک طرف بخواهد و طرف دیگر انجام بدهد. حقیقت 
اینجاست که امریکا و کشورهای اروپایی به دنبال 
۱۰+۲۰ سال محدودیت هستند. ما با هیچ  یک از 
آن موافقت نکردیم و با میان��ه آن موافقت کردیم، 
۱۰ سال و چند س��ال اضافی. این موضوع دو سال 

مذاکره بوده است. چنین چیزی هرگز قابل مذاکره 
نیست. تمام.«  او به بحث   هایی که در امریکا و اروپا 
درباره مذاکره بر سر برنامه موشکی و مسائل منطقه 
نیز مطرح شده، پاس��خ داده و می گوید که مسئله 
برنامه موش��کی ایران و امنی��ت منطقه موضوعی 
بود که طرفین مذاکره به عم��د انتخاب کردند به 
آن نپردازند و دلیل آن این نبود که می خواستند به 
ایران امتیاز دهند بلکه به خاطر آن بود که طرفین 
مقابل آمادگی نداشتند رفتارهای شرورانه خود را 
در این حوزه متوقف کنند. وی اف��زود: » آیا غرب 
آمادگی دارد اقدامات ش��رورانه خود را در منطقه 
متوقف کند؟ از آنجایی که آمادگی چنین چیزی 
را نداش��تند ما این موضوعات )موش��کی و امنیت 
منطقه( را کنار گذاش��تیم. هر وقت آمادگی پیدا 
کردند به مسئله اقدامات شرورانه خود در منطقه 
رسیدگی کنند،  آن وقت می توانند درباره چیزهای 
دیگ��ر وارد گفت وگو ش��وند. تا زمان��ی که چنین 
چیز   هایی را کنار نگذاش��ته اند، خفه شوند. «هنوز 
یک روز از سخنان ظریف نگذشته بود که »هایکو 
ماس « وزیر خارجه آلمان یک بار دیگر گفت آلمان 
به دنبال یک جایگزین و توافق هسته ای گسترده تر 
با ایران است زیرا به ادعای او توافق فعلی دیگر کافی 
نیست. وی در مصاحبه با مجله »اشپیگل « مدعی 
شد: »شکلی از » توافق هسته ای پالس « نیاز است 
که مطابق با منافع ما اس��ت. ما از ای��ران انتظارات 
روش��نی داریم؛ نبود سالح هس��ته ای و همچنین 
نبود هیچ برنامه موشک بالستیک که کل منطقه 
را تهدید می کند. ایران همچنین باید نقش دیگری 

در منطقه بازی کند.«
 بایدن: سخت می شود

در واشنگتن، روز پنج شنبه ، سی ان ان هم به منابع 
خبری پیوست که از قول مقام های ارشد امریکایی، 
اس��رائیل را مس��ئول ترور محس��ن فخ��ری زاده 

می دانند. جو بایدن در اولین موضع گیری درباره 
ترور محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای ایران ، 
بدون اشاره به بحث   هایی که درباره نقش اسرائیل 
در این ت��رور وجود دارد، گفت ک��ه نمی داند ترور 
فخ��ری زاده چه تأثیری بر اختالف��ات میان ایران 
و امریکا خواهد گذاش��ت. او البته به جای ترور، از 
واژه کشتن اس��تفاده کرد و در حالی که به همراه 
معاونش کاماال هریس در مصاحبه ای با سی ان ان  
حاضر شده بود، تأیید کرد که حل مسائلی که بین 
امریکا و ای��ران وجود دارد » دش��وار خواهد بود.« 
بایدن تأکید کرد: »من فکر می کنم همه این چیز   ها 
بسیار دشوار خواهند بود. اما یک چیز را می دانم، 
ما نمی توانیم این کار را تنهایی پیش ببریم. برای 
همین باید بخشی از یک گروه بزرگ تر باشیم. نه 
فقط در مورد ایران، بلکه همین طور در خصوص 

روسیه و چین و بسیاری مسائل دیگر.« 
 رئیس جمهور در آستانه ورود به کاخ سفید انتقاد 
از دونال��د ترامپ را ب��رای خروج از برج��ام تکرار 
کرده و گفته که » او از توافق خارج ش��د تا توافقی 
سختگیرانه تر به دست بیاید، و چه به دست آمد؟ 
« او گفت که آنها توانایی هسته ای شان را باال بردند 
و دارند ب��ه این توانایی می رس��ند که م��واد الزم 
برای سالح هسته ای داشته باشند و البته مسئله 
موشکی هم که هست.  دیروز به فاصله یک روز بعد 
از گفت وگوی بایدن با سی ان ان، آژانس در گزارشی 
که چندمین گزارش از این نوع در هفته های اخیر 
است به کشورهای عضو گفته اس��ت که ایران به 
اطالع دیده بان هسته ای سازمان ملل رسانده است 
که قصد نصب سه آبشار دیگر از سانتریفیوژهای 
پیش��رفته IR-3m در نیروگاه زیرزمینی خود در 
نطنز را دارد. به گ��زارش رویترز، آژانس همچنین 
گفته که ایران به اطالع آژانس رسانده که اپراتور 
نیروگاه غنی سازی سوخت در نطنز قصد دارد که 

نصب سه آبشار IR-3 را آغاز کند. 
 بورل: ای�ران حق دارد احس�اس خیانت 

کند
سرعت گرفتن برنامه هسته ای ایران به خصوص 
بعد از طرح جدید مجلس ، باعث شده که اروپاییان 
به فکر برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام 
بیفتند. سخنگوی ارشد جوزف بورل، کمیسیونر 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا از احتمال برگزاری 
نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران 
خارجه ، ظرف یک ماه آینده خبر داده و البته گفته 
که این نشست به صورت غیر رسمی خواهد بود. 
پپیش از این سرویس اقدام سیاست خارجی اروپا 
گفته بود این نشست در ۲۶ آذر برگزار خواهد شد. 
همزمان، در بروکس��ل، جوزف بورل درباره تأثیر 
ترور شهید محس��ن فخری زاده بدون اینکه ترور 
دانشمند هس��ته ای ایران را محکوم کند، گفت 
که ایرانی    ها حق دارند حس کنند به آنها خیانت 
شده است. بورل که دیروز با »یورو نیوز« گفت وگو 
می کرد، گفت: »کسی که این کار را کرده، قطعاً 
برای تسهیل گفت  وگو این کار را نکرده است. قطعاً 
کسانی هستند که منافع ش��ان در برقرار نماندن 
این توافق است؛ منافع خیلی    ها در گرو آن است 
که این توافق پابرجا نماند. «وی افزود: اروپا بسیار 
مشتاق است که برجام دوام بیاورد. من می بایست 
این توافق را زنده نگاه می داشتم؛ توافقی که کمی 

به خواب زمستانی رفته، اما نمرده است.

منابع غربی از نزدیك شدن عربستان و قطر با 
میانجیگری  دولت امریکا ب�ه قرارداد اولیه ای 
برای پای�ان یافتن بحران می�ان خود که بیش 
از س�ه س�ال ادامه دارد، خبر می دهند. وزیر 
خارجه قط�ر هم ضم�ن خوش بینی نس�بت 
به حل بحران میان کش�ورش با عربس�تان و 
متحدان�ش تأکید ک�رده که همه مش�کالت، 
یك روزه حل می شود. ظاهراً مهم  ترین انگیزه 
امریکایی    ه�ا از این رویکرد مصالحه س�ازانه 
بازگردان�دن قط�ر ب�ه رویک�رد خصمانه ای 
اس�ت که ای�ران و مح�ور مقاوم�ت را هدف 
گرفت�ه و تی�ر اول ای�ن هدف گی�ری متقاعد 
کردن عربس�تان برای اس�تفاده هواپیمایی 
قط�ر از حری�م هوای�ی ای�ن کش�ور اس�ت.
روزنام��ه نیویورک تایمز نوش��ت ک��ه مقام های 
امریکایی به دنبال متقاعد کردن س��عودی برای 
گش��ودن حریم هوایی خود ب��ه روی پروازهای 
قطری است تا میلیون     ها دالر درآمد ایران از این 

طریق را قطع کنند. 
به نوشته نیویورک تایمز، دیپلمات های امریکایی 
می گویند اگر پروازهای قط��ری به جای عبور از 
آسمان ایران، از حریم هوایی سعودی عبور کنند، 
مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر نقد از درآمدهای غیرنفتی 

ایران کم می شود. 
عربستان، بحرین، امارات و مصر از 5 ژوئن ۲۰۱7 
)۱5 خرداد ۹۶( با متهم کردن قطر به حمایت از 
تروریسم، روابط خود را با این کشور قطع کردند 
و مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود را هم به 

روی دوحه بستند. 
این کشور    ها برای از س��رگیری روابط، ۱3 شرط 
تعیین کرده  بودند اما قطر با بیان اینکه ش��روط 
تعیین شده ناقض حق حاکمیت این کشور است، 

تاکنون به آن تن نداده است. 
 عجله برای دور کردن قطر از ایران چنان است که 
یکی از این منابع به خبرگزاری بلومبرگ امریکا 
اعالم کرد: این قرارداد اولیه مصالحه شامل حال 
سه کش��ور دیگر که در ژوئن ۲۰۱7 قطع روابط 
خود با قطر را اعالم کردن��د یعنی مصر، امارات و 

بحرین نمی شود. 
یک منبع دیگر به همین خبرگ��زاری گفته  که 
توافقی گس��ترده تر )می��ان دو ط��رف( به دلیل 
برطرف نشدن برخی مش��کالت موجود از جمله 
روابط دوحه با تهران، هنوز دور از دسترس است. 
بلومب��رگ در ادامه تأکی��د کرد: ای��ن موفقیت 
احتمالی پ��س از ماه     ها تالش ه��ای دیپلماتیک 
بی وقفه ب��ا میانجیگری کویت حاصل می ش��ود 
که پس از حرکت آخر جارد کوشنر، داماد دونالد 

ترام��پ، رئیس جمه��ور امریکا و فرس��تاده او به 
خاورمیانه یعنی سفرش به منطقه خلیج فارس در 

هفته جاری نتیجه داد. 
به گفته این دو منبع، نزدیک ش��دن روابط میان 
ریاض و دوحه احتماالً ش��امل بازگشایی آسمان 
و مرزهای زمینی، پایان جنگ رس��انه ای و دیگر 
اقدامات جهت اعتمادسازی در چارچوب طرحی 
دقیق برای بازسازی تدریجی روابط خواهد بود. 

برخی دیپلمات     ها و تحلیلگران معتقدند عربستان 
و امارات نیروی محرکه پشت ماجرای تحریم قطر 
بودند که به تقسیم منطقه و تغییر مسیر سفرهای 
هوایی و ایجاد مش��کل در تج��ارت و فعالیت     ها 
منجر شد. در این میان هم امارات بیش از همه با 
ازسرگیری روابط با قطر مخالف بود زیرا ترجیح 
می داد ضمن هشدار نسبت به آغاز هرگونه تنش 

با ایران، تمرکز خ��ود را بر ایجاد رواب��ط با رژیم 
صهیونیس��تی بگذارد.  همچنین ب��ه گفته این 
دیپلمات     ها و تحلیلگران، از طرفی عربستان بابت 
نتیجه کاهش فش��ارهای امریکا بر ایران با روی 
کار آمدن دولت دموکرات جو بایدن نگران است 
و این مسئله زیرساخت های نفتی عربستان را به 
خطر خواهد انداخت، همچنین اختالف نظرهای 
عربس��تان با هم پیمانش در مورد سیاس��ت های 

اوپک رو به افزایش هستند. 
یکی از پژوهشگران مسائل خاورمیانه در مؤسسه 
» بیکر « وابس��ته به دانش��گاه » رای��س « امریکا 
مي گوید: شوک حاصل از حمالت )به تأسیسات 
آرامکو( و نبود پاسخ صریحی از طرف امریکا به این 
حمالت منجر به این نتیجه گیری دیرهنگام شد 
که خطر واقعی علیه امنیت عربستان نه از سمت 
دوحه بلکه فقط از سوی برخی دیگر از بازیگران 

مؤثر منطقه وجود دارد. 
در چنین شرایطی »محمدبن عبدالرحمن آل ثانی« 
وزیر خارجه قطر روز جمعه با وجود اینکه به حل 
بحران خلیج فارس ابراز خوش بینی کرد، تأکید 
که حل این بحران باید فراگیر باشد و اتحاد خلیج 
فارس را حفظ کند. وی همچنین افزود: نمی توانیم 
بگوییم که همه مشکالت، یک روزه حل می شود. 
پیش تر برخی رس��انه    ها گزارش داده بودند که با 
میانجیگری امریکا، گشایش��ی برای حل بحران 
قطر با عربستان و متحدانش صورت گرفته است. 
وی افزود: بحران خلیج ارتباطی به توافق آبراهام 
)توافق سازش( یا هرگونه توافقی برای عادی سازی 

روابط با اسرائیل ندارد. 
وزیر خارجه قطر اضافه کرد: عادی سازی روابط با 
اسرائیل در برهه کنونی هیچ ارزشی برای مردم 

فلسطین نخواهد داشت. 

مصالحه سازی ضد ایرانی امریکا میان قطر و عربستان 
واشنگتن براي محروم کردن ایران از درآمد 100 میلیون دالري، به دنبال تغییر مسیر پروازهاي قطري است


