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  چالش

نقاببرجامبایدنيميافتد
بازگش��ت برجام ماه     ها قب��ل از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
امریکا در س��وم نوامبر و از س��وی دموکرات  ها به عنوان یکی از اصول 
سیاست خارجی حزبی عنوان ش��د و به همین جهت نیز کاندیداهای 
این حزب در مناظرات درون حزبی می گفتند که در صورت پیروزی در 
انتخابات و رسیدن به مقام ریاست جمهوری امریکا را دوباره به برجام 
بازمی گردانند. جو بایدن هم یکی از این افراد بود که در آن موقع و حتی 
بعد که به عنوان نامزد نهایی حزب تعیین ش��د، ای��ن موضع را عنوان 
می کرد. با وجود اینکه بایدن و مشاوران ارشدش از جمله آنتونی بلیکن 
یا جیک سالیوان وعده بازگشت امریکا را به برجام می دادند اما به روشنی 
نمی گفتند که چگونه این کار را خواهند کرد؛ آیا همانند خروج دونالد 
ترامپ در دو سال قبل سریع و تنها با فرمان اجرایی رئیس جمهور این 

کار را می کنند یا اینکه روشی پیچیده را در پیش خواهند گرفت. 
حاال که پیروزی بایدن در انتخابات قطعی شده و در حال چیدن کابینه 
خود است، برنامه او برای بازگش��ت به برجام نیز اندک اندک روشن تر 
می شود. جیک سالیوان از مشاوران ارشد بایدن است که گفته می شود 
بایدن او را برای مقام مش��اور امنیت ملی در نظر گرفته است. روزنامه 
نیویورک تایمز گزارش��ی از س��خنرانی روز چهار    ش��نبه گذشته او در 
دانشگاه مینه سوتا منتشر کرده و سالیوان در این سخنرانی نکات قابل 
تأملی را از چگونگی بازگش��ت دولت بایدن به برجام بیان کرده است. 
نخس��تین و اصلی     ترین نکته  سخنان او این اس��ت که بازگشت دولت 
بایدن به برجام »کاماًل به ایران بستگی دارد.«  این نکته نشان می دهد 
که دولت بایدن به هیچ وجه حاضر نیست مسئولیت خروج امریکا را از 
برجام به عهده بگیرد و اقدامات خالف قانون دولت ترامپ را جبران کند 
و نه تنها قصدی برای جبران گذشته ندارد بلکه می خواهد با بهره برداری 

از وضعیت موجود ایران را مجبور به دادن امتیازاتی بکند. 
س��الیوان به صورتی خالصه و کلی امتیازات مورد نظ��ر را به این صورت 
بیان کرده است؛ الف- ایران به تعهدات خود در برجام بازگردد، ب-آماده 
پیشبرد مذاکرات با حسن نیت برای توافق های بعدی باشد. سالیوان به 
روش��نی در مورد امتیاز اول نگفت که آیا دولت بایدن هم حاضر به دادن 
امتیاز و رعایت تعهدات برجام است یا نه. بنابراین، حتی اگر ایران به تمامی 
تعهدات خود در برجام بازگردد باز معلوم نیست که بایدن چگونه متعهد 
به برجام خواهد بود. در خصوص امتیاز دوم نیز مشخص است دولت بایدن 
به دنبال پیوند دادن برجام به مسائل دیگر به خصوص مسائل منطقه ای و 
برنامه موشکی ایران است. این امتیازی است که ایران در جریان مذاکرات 
وین حاضر به تن دادن به آن نشد و حاال بایدن از وضعیت فعلی قصد گرفتن 
آن را دارد. حاال بایدن از وضعیت موجود قصد بهره برداری دارد تا این امتیاز 
را به صرف بازگشت به برجام و بدون دادن امتیازی از ایران بگیرد. روشن 
است که بایدن تحریم     ها را به عنوان اهرم فشاری برای گرفتن این امتیاز 
حفظ خواهد کرد، هرچند که ش��اید برای گرفتن ژس��تی بشردوستانه 
تخفیف     هایی جزئی و اندک در تحریم     ها ایجاد کند. به هر صورت، سخنان 
سالیوان نشان می دهد که به هیچ عنوان نباید انتظار بازگشتی سریع به 
برجام از سوی بایدن را داشت بلکه به نظر می رسد برای بازگشت امریکا 
به برجام باید انتظار چند نکته را داشت: اول؛ بازگشت امریکا سریع و به 
محض ورود بایدن به کاخ سفید در 20 ژانویه نخواهد بود، دوم؛ دولت بایدن 
به برجام بازنخواهد گشت، مگر اینکه ایران به تمامی تعهدات خود در برجام 
بازگردد و این موضوع از سوی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید 
شود، سوم؛ دولت بایدن به برجام بازنخواهد گشت، مگر اینکه مطمئن شود 
مکانیزمی برای شروع مذاکرات در خصوص موضوعات غیرهسته ای تعیین 
و شروع به کار کرده باشد، چهارم؛ امریکا به احتمال زیاد تا زمان تعیین 
این مکانیزم و اطمینان از فعال شدن آن به تحریم های فعلی ادامه خواهد 
داد. هرچند که موارد اول و دوم قابل انتظار بودند و انتظار بازگشت سریع 
به برجام و لغو تحریم     ها به محض ورود بایدن به کاخ سفید انتظاری به دور 
از واقع بود اما موارد دوم و سوم هیچ ارتباطی به برجام و بازگشت امریکا 
به آن ندارد و با اندک تأملی در آن معلوم می ش��ود که بایدن همان قالب 
کلی دولت ترامپ را برای ارتباط دادن برجام به موضوعات غیرهسته ای در 
نظر گرفته است. بنابراین، بازگشت به برجام وعده ای بود که دموکرات  ها 
در ابتدای کار می دادند اما حاال که در انتخابات پیروز شده اند این نقاب را 
برداشته و معلوم شده که منظورشان برجام و بازگشت به آن نیست بلکه 
همانند ترامپ به دنبال توافقی جدید هستند که اصوالً ارتباطی با برجام 

ندارد و از تحریم     ها هم به عنوان اهرم فشاری خود استفاده می کنند. 
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 پرواز بالگردهای صهیونیستی در مرز لبنان 
منابع رژیم صهیونیستی از تالش برای نفوذ به داخل مرزهای این رژیم از 
سمت لبنان خبر دادند که در پی آن بالگردهای ارتش در آسمان منطقه 
به پرواز درآمدند. به گزارش شبکه المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی 
دست کم ۱۵ گلوله منور برای روشن کردن آسمان منطقه و پیگیری 
» یک رخداد امنیتی « پرتاب کرد اما بعد مشخص شد که چند کارگر 
مهاجر سودانی قصد عبور از مرز را داشته اند. ارتش رژیم صهیونیستی 
این روز    ها از بیم تحرکات گروه های مقاومت در آماده باش کامل به سر 
می برد و مراقبت از مرزهای سرزمین های اشغالی با لبنان و سوریه را به 
شدت افزایش داده است. این رژیم به تازگی مدعی شده است که چند 
بمب با چاشنی انفجاری آماده عملیات را در داخل محدوده تحت اشغال 
خود در بلندی های جوالن کشف کرده است که در همین راستا شکایتی 

را نیز به سازمان ملل ارائه کرد. 
-----------------------------------------------------
 پوشلاندن مجرمان واقعی تحریکات سلاح های شیمیایی 

توسط امریکا
س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه گفت، امری��کا و هم پیمانان 
اروپایی آن به دنبال پوشاندن مجرمان واقعی پشت تحریکات مربوط 
به سالح های شیمیایی با طرح اتهامات علیه روسیه و افزایش فشار بر 
مقام های سوری هس��تند. به گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا 
گفت: امریکا از هم پیمانانش می خواهد فش��ار    ها را بر رهبران سوریه 
افزایش دهند و آنطور که گفته اند در کنفرانس بعدی کشورهای عضو 
کنوانسیون تس��لیحات شیمیایی س��یگنال    هایی قدرتمند به روسیه 
بفرس��تند. واضح اس��ت که هدف انجام هر کار ممکن برای پوشاندن 
مغزهای متفکر     و سازمان دهندگان واقعی همه این تحریکات مربوط 
به سالح های شیمیایی است. به گفته زاخارووا، شبه نظامیان سوریه به 
سبب حمایت شرکای یورو-آتالنتیکی خود به مهارت    هایی در زمینه 
تروریسم شیمیایی دس��ت یافته اند. وی افزود: به نظر می رسد امریکا 
و هم پیمانان��ش در ضمن پیگی��ری اهداف ژئوپلتیک��ی خود اهمیت 
نمی دهند که این نوع رویکرد چطور بر وضعیت امنیتی در خاورمیانه و 

فراتر از آن تأثیر خواهد گذاشت. 
-----------------------------------------------------

 ادامه نبرد اقلیم تیگرای با اتیوپی 
رهبر جبهه مردمی آزادس��ازی تیگرای در اتیوپی در اولین واکنش به 
اظهارات آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی مبنی بر پایان عملیات نظامی 
ارتش در این منطقه و کنترل کامل بر آن اعالم کرد که نیروهای تیگرای 
به جنگ ادامه می دهند. به گزارش خبرگ��زاری رویترز،  وی در پیامی 
گفت: وحش��ی گری آنها تنها اصرار ما را برای مبارزه با آن متجاوزان تا 
پایان کار بیش��تر خواهد کرد. وی با تأکید بر اینکه نیروهایش به نبرد 
ادامه خواهند داد، گفت: این مسئله مربوط به حق ما در تعیین سرنوشت 
است.   شنبه شب نخست وزیر اتیوپی گفت که پلیس در جست وجوی 
رهبران این جبهه اس��ت و آنها را بازداش��ت کرده و به دس��ت عدالت 

خواهند سپرد. 

دیوانعالیپنسیلوانیا
ابطالنتایجانتخاباتراردکرد

دیوان عالی ایالتی در پنسیلوانیا، دادخواست حزب جمهوریخواه 
برای ابطال نتایج انتخابات ریاسلت جمهوری در ایلن ایالت را رد 
کرد و ترامپ هم گفته که تیمش به دنبلال تجدیدنظر در تصمیم 
اخیر دادگاه مربوط به پرونده تقلب انتخاباتی در این ایالت است. 
درحالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به هر حربه ای متوسل می شود 
تا شاید در نتایج انتخابات ریاست جمهوری به نفع خود تغییری ایجاد کند، 
همه تالش های او و دولتش به در بس��ته می خورد. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، دادگاه تجدیدنظر دایره سوم امریکا درخواست حقوقی مطرح 
شده از سوی تیم دونالد ترامپ را درباره اتهامات مطرح شده مبنی بر تقلب 
انتخاباتی در جریان انتخابات سوم نوامبر ریاست جمهوری در پنسیلوانیا 
رد کرد. سه قاضی دادگاه پنسیلوانیا       شنبه شب گفتند وکالی ترامپ هیچ 
شواهد و ادله ای برای اثبات تقلب در این ایالت ارائه نکرده اند. این درحالی 
است که چند نفر از نمایندگان جمهوریخواه این ایالت در کنگره امریکا از 
جمله مایک ِکلی، شکایتی را مبنی بر ابطال رأی گیری غیابی و همچنین 
عدم تأیید نتایج انتخابات در پنس��یلوانیا به دادگاه ارائه کرده بودند. دیوان 
عالی پنسیلوانیا هر دو درخواس��ت را رد کرد و درخواست دوم را تعجب آور 
خواند و اعالم کرد:» هدف این درخواست گرفتن 6 میلیون و ۹00 هزار رأی 
افرادی اس��ت که در این ایالت رأی داده اند.« این دادخواست همچنین به 
قانون تصویب شده در سال 20۱۹ در خصوص برقراری رأی گیری پستی در 
ایالت پنسیلوانیا اعتراض دارد و می گوید که این قانون برخالف قانون اساسی 
است. قضات در حکم خود اعالم کردند که اعتراض به این قانون خیلی دیر 
صورت گرفته است، یعنی یک سال پس از تصویب آن و در زمانی که نتیجه 
انتخابات براساس ظواهر روشن است. ترامپ در واکنش به رأی دیوان عالی 
پنسیلوانیا در یک پیام توئیتری نوشت: » تعداد آرایی که کارزار انتخاباتی مان 
در پرونده پنسیلوانیا به چالش کشیده بسیار بیشتر از اختالف ۸۱ هزار رأی 
است. حتی به این رقم نزدیک هم نیست. تقلب و بی قانونی بخش بزرگی از 
پرونده شکایت ما را تشکیل می دهد. مدارک در حال تکمیل است. درخواست 
تجدیدنظر خواهیم داد!« جنا الیس، مشاور ارشد حقوقی ترامپ نیز گفته 
است: » تیم رئیس جمهور پرونده تقلب انتخاباتی پنسیلوانیا را به دیوان عالی 
ارجاع می دهد.«ترامپ بر این باور است که یک میلیون و ۱26 هزار و ۹۴0 
رأی جو بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا که در پنسیلوانیا تأیید شده، فاقد 
اعتبار است. وی همچنین پیش تر گفته بود، تیمش شواهدی دال بر تقلب 
انتخاباتی دارد اما به یک قاضی نیاز دارد تا به طور کامل و بدون جانبداری 

سیاسی به حرف هایش گوش دهد. 
 ترامپ در فکر نامزدی ۲۰۲۴ 

هرچند ترامپ صحت نتایج انتخابات را زیر سؤال برده و خود را همچنان 
رئیس جمهور بعدی امریکا می داند اما پایگاه اینترنتی دیلی بیست در 
گزارشی نوش��ت که ترامپ و مش��اورانش در حال بررسی چند گزینه 
برای اعالم نامزدی مجدد او برای انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 
202۴ از جمله گزینه اعالم این نامزدی در روز تحلیف جو بایدن در ماه 
ژانویه هستند. دیلی بیست این گزارش را با استناد به سه فرد » آگاه به 
گفت وگوها « منتشر کرده و نوشته که یک پیشنهاد دوم نیز این است که 
این نامزدی ترامپ برای انتخابات 202۴ طی هفته مربوط به آغاز به کار 
رئیس جمهور جدید اعالم شود. دو منبع این رسانه گفتند، ترامپ باور 
دارد که اعالم زودهنگام این نامزدی به او اجازه می دهد جو بایدن را حتی 
در ضمن حضور این دموکرات در ریاس��ت جمهوری تحت الشعاع قرار 
دهد، چرا که رسانه      ها هم مایل به پوشش خبری جنجال های او هستند، 

در حالی که بایدن » حوصله سر بر « است. 

شوقتوافقطالبانباامریکا
خونبهپاکرد

ظاهراً طالبلان در آخرین هفته های حضور ترامپ در کاخ سلفید 
دارد خون به پا می کند، البته بدون اینکه مسلئولیت حماتش را 
به عهده بگیرد. بر اثر انفجلار خونین در دو والیلت زابل و غزنی،  
دست کم33 نفر کشته و بیش از 6۰ نفر زخمی شدند. مانند دفعات 
اخیر، هیچ گروهی مسئولیت این حمات را به عهده نگرفته ولی 
دولت افغانستان، طالبان داعشی را مسئول این انفجار   ها می داند. 
به گزارش »جوان«،     شنبه هفته قبل مذاکرات نمایندگان دولت افغانستان 
با طالبان که با حضور مایک پمپئو انجام شد، بی نتیجه ماند. در حالی که 
فقط کمتر از هشت هفته تا پایان دولت ترامپ در کاخ سفید باقی مانده، 
پمپئو برای نجات این توافق مجدداً به دوحه رف��ت و آنگونه که محمد 
نعیم، سخنگوی طالبان در توئیتر نوشت، دو طرف درباره معاهده صلح 
میان امریکا و طالبان و مذاکرات درون افغانی تبادل نظر کردند. روز بعد 
گفته ش��د که مذاکرات پمپئو با نمایندگان طالبان و دولت افغانستان 
بدون انتش��ار گزارشی درباره پیشرفت تمام ش��ده ولی بعداً بحث   هایی 
درباره پیشرفت مذاکرات مطرح ش��د که معلوم شد این پیشرفت بر سر 
دستور کار بوده است. هم امریکا و هم طالبان نگرانند طی هفته های باقی 
مانده تا دولت ترامپ، پیشرفت در مذاکرات به اندازه کافی نباشد. این را 
هم از سفر شتابزده پمپئو به دوحه می توان فهمید و هم از ناآرامی های 
این روزهای افغانستان که البته طالبان این ناآرامی   ها را به عهده نمی گیرد 
ولی روند پایدار آنها نشان می دهد ناآرامی   ها کار طالبان است. دیروز در 
جریان وقوع یک انفجار در ش��هر غزنی واقع در شرق افغانستان ۳0 تن 
کشته و 2۸ تن دیگر نیز زخمی شده اند. این حمله انتحاری بود و با یک 
خودرو در مقر ارتش به وقوع پیوس��ته اس��ت. رئیس بیمارستان غزنی 
گفته که تمامی کشته    ها و مجروح    ها نیروهای نظامی هستند. همچنین 
واحداهلل جمعه زاده، سخنگوی والی غزنی به بی بی سی گفته که این حمله 
با خودروی نظامی نوع » هاموی « انجام شده است. او گفته که هدف یک 
واحد ارتش در نزدیکی » قلعه جوز « در حومه ش��هر بوده است. کاروان 
خودروهای حامل رئیس شورای والیتی زابل هم صبح یک شنبه در شهر 
قالت هدف یک انفجار قرار گرفت. حکمت کوچی، فرمانده پلیس زابل 
می گوید که در این انفجار عطاجان حق بیان، رئیس شورای والیتی زابل 
و یک محافظش زخمی شده اند. مقامات امنیتی و مسئوالن بهداشتی در 
زابل می گویند که بر اثر این انفجار سه غیرنظامی کشته و 2۳ زخمی نیز 
به بیمارستان منتقل شده اند. طالبان مسئولیت هیچ کدام از این دو انفجار 
را بر عهده نگرفته ولی دولت افغانستان به تازگی از اصالح طالبان داعشی 
استفاده می کند که ظاهراً اشاره به بخش هایي از طالبان است که از این 
گروه جدا ش��ده اند. امراهلل صالح، معاون رئیس جمهور افغانستان دیروز 
با اشاره به ناآرامی های اخیر افغانس��تان گفته که در 2۴ ساعت گذشته 
هفت دستگیری مهم داشتند:»اینها طالب و طالبان داعشی اند. هر دو.« 
همزمان با دو انفجار غزنی و زابل، وزارت دفاع افغانس��تان اعالم کرد که 
طالبان در شهرستان های »ژیری « و »دند« استان قندهار به پاسگاه های 
نظامیان افغان حمله کردند که این حمله به درگیری شدید منجر شد که 

بر اثر آن ۴0نفر از طالبان کشته و ۳۸ نفر از آنها زخمی شدند. 

دعوتموهناروپابهخویشتنداريمقابلترور
موضع نزدیک به سکوت اروپاییان، فریاد »شرم باد« ظریف را هم درآورد

سيدرحيمنعمتی

بیانیله  خنثلای    گزارش  یک
اروپایلی و تاش 
برای فرار از به کار بردن عبارت  حمله تروریستی 
در توصیف اقدام علیه شلهید فخلری زاده به 
کنار، مقامات اروپایی تقریباً تاکنون خفه خون 
گرفته اند و این در حالی اسلت که رسانه های 
امریکایی و صهیونیستی پر شده  از گزارش    های  
منابلع اطاعاتی که آشلکارا تلرور را به رژیم 
سلفاک صهیونیستی نسلبت می دهند، وزیر 
خارجه روباه پیر اسلتعمار هم همین سیاست 
گریز از محکومیلت صریح این اقلدام و از آن 
مهم تر فرار از تروریستی خواندنش را ادامه داد 
و حتی به قیملت ضعیف جلوه دادن اشلراف 
اطاعاتلی مورد ادعای این کشلور دسلت به 
تجاهلی زده که مثًا هنوز اطاعات کامل ندارد 
و منتظر تکمیل نتایج تحقیقات است و با تکرار 
عبارت »خواسلتار کاهش تنش هستیم«، به 
شکلی توهین  آمیز درخواست اتحادیه اروپا را 
درباره عدم پاسخ ایران به این اقدام تکرار کرد. 
در ادام��ه سیاس��ت بی��ان اظه��ارات ابهام  آمیز 
و دوپهلوی اروپایی    ها درباره ش��هید »محس��ن 
فخری زاده« دانشمند برجسته ایرانی در حوزه های 
دفاعی و هس��ته ای، »دومینیک راب « وزیر امور 
خارج��ه انگلی��س روز یک    ش��نبه در مصاحبه  با 
»اس��کای نیوز« ضمن ابراز نگرانی »بابت اوضاع 
پیرامون ای��ران و منطقه«  مدعیان��ه و در واقع به 
ش��کلی توهین  آمیز گفت خواستار کاهش تنش 
هستیم. گویی تنش نظامی فعالی در جریان بوده 
و انگار نه انگار ایران قربانی عملیات تروریس��تی 

توسط یک رژیم مورد حمایت آنهاست. 
راب در ادام��ه افزود: »همچن��ان منتظر تکمیل 
ش��دن حقایق پیرامون اتفاقات در ایران هستیم. 
ما ب��ه قوانی��ن بین المللی حقوق بش��ری پایبند 
هستیم که موضع معینی درباره هدف قرار دادن 
غیرنظامیان دارد.« در ادامه، مجری برنامه از راب 
پرسید آیا س��ؤاالتی در این خصوص وجود دارد 
که رژیم صهیونیس��تی باید به آن پاسخ دهد، که 
واکنش راب نشان داد انگلیسی جماعت پای منافع 
صهیونیس��ت    ها که به میان بیاید، حتی حاضرند 
خود را به حماقت آش��کار بزنن��د: »نمی دانم، در 
این مورد اطالع کاملی ندارم و در حال حاضر قادر 

نیستم به این سؤال پاسخی بدهم.«
او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نگرانی     ها از 
برنامه هسته ای گفت: »پاسخ به این سؤال دشوار 
است اما واقعیت این است که می خواهیم با روی 
کار آمدن دولت ]جو[ بایدن نگاهی دوباره به برجام 
داشته باش��یم. ما با یک س��ری انتخاب     ها مواجه 
هستیم تا بتوانیم در مس��یر بازگشت به تعهدات 

برجام گام برداریم.«
این وزیر انگلیس��ی مدعی ش��د: »ما می خواهیم 
گشایش��ی در پرونده هس��ته ای ایران رخ دهد و 
با همتایان��م در آلمان و فرانس��ه در این خصوص 
دیدار داش��تم.« وی افزود:  »در کریسمس دیدار 
دیگری با همتایان��م در تروئی��کا و احتماالً ایران 
خواهم داش��ت -البته اگر بخواهند در آن شرکت 
کنند- تا اطمینان حاصل کنیم که می توانیم در 

این خصوص به راه حلی مسالمت آمیز برسیم.«
راب به این س��ؤال ک��ه رویکرد بایدن نس��بت به 

»دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور فعلی امریکا چه 
تفاوت     هایی خواهد داشت، پاس��خ داد: »طبیعتاً 
هر حزبی رویک��رد خود را دارد ام��ا تجربه من در 
صحبت با دموکرات  ها از زمان انتخاب بایدن نشان 
می دهد ک��ه فرصت های بس��یار بزرگی پیش رو 

خواهند بود.«
 حتی ظریف ...

وزرای خارجه ونزوئال، کوبا، آفریقای جنوبی، قطر، 
س��وریه، دولت نجات ملی یم��ن ، رئیس مجلس 
ترکیه و رئیس دفتر سیاس��ی حم��اس از جمله 
مقاماتی بودند که این اقدام تروریستی را محکوم 
کردند اما سکوت همتایان اروپایی در محکومیت 
اقدام تروریس��تی علیه ایران و از آن بی شرمانه تر 
دعوت موهن ش��ان از ای��ران به خویش��تنداری 
در پاس��خ به این اقدام، حتی لح��ن محمدجواد 
ظری��ف، وزیر خارجه ک��ه لح��ن او در توجیهات 
مرتبط با دیپلماس��ی عموماً خندان بوده و لحنی 
به ش��دت محافظه کارانه را در پی��ش می گیرد، 
تند کرده اس��ت و البته با حفظ درجاتی از همان 
محافظه کاری)بدون اشاره مستقیم به نام اروپا ( به 

اروپایی    ها شرم باد فرستاده است.
ظریف در پی دعوت اتحادیه اروپا به » خودداری « 
به دلیل حرکت جمهوری اسالمی برای انتقام خون 
شهید محسن فخری زاده، در توئیتر به این اتحادیه 
تاخت و نوش��ت: » ترور دانش��مند بزرگ ایرانی 
بالشک توسط رژیم تروریست )اسرائیل( طراحی 
شده بود و توسط ایادی او در ایران اجرا شد. شرم بر 
کسانی که نمی توانند موضعی روشن علیه تروریسم 
بگیرند و پش��ت کلمه » خویش��تنداری « پنهان 

می شوند. مصونیت و معاف ش��دن از تنبیه برای 
رژیمی که خشونت و تروریسم در »دی ان ای« اش 

ریشه دارد مایه گستاخی بیشتر است.« 
وزیر خارجه جمهوری اس��المی ایران همچنین 
در توئیتی به زبان آلمانی که در واقع نوعی تکرار 
توئیت انگلیسی او بود، آورد: »تروریست ها، یک 
دانشمند فوق العاده ایران را به قتل رساندند. این 
اقدام بزدالنه، که نشانه های جدی از نقض اسرائیل 
در آن وجود دارد، نمایانگر جنگ افروزی ناامیدانه 
عامالن آن است.« وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ایران با اشاره به استانداردهای دوگانه کشورهای 
غربی در قبال جنایات بین الملل��ی تصریح کرد: 
»ایران از جامعه بین الملل به وی��ژه اتحادیه اروپا 
درخواست می کند این اس��تانداردهای شرم آور 
دوگانه خود را کنار بگذارد و این اقدام تروریستی 

دولتی را محکوم کند.«
ظریف پیش از این به زبان های انگلیسی، روسی، 
چینی و عربی، ترور شهید فخری زاده را محکوم و 
از جامعه جهانی تقاضا کرده بود که مقابل این اقدام 

تروریستی سکوت اختیار نکنند.
 مقام ارشد امریکایی: شکی نیست که کار 

اسرائیل است
یکی از معتبر    تری��ن روزنامه های امریکایی ضمن 
رد ارتباط این کش��ور با ترور ش��هید »محس��ن 
فخری زاده«، گفت تردیدی درباره نقش داشتن 

رژیم صهیونیستی در این جنایت وجود ندارد. 
روزنامه »واشنگتن پست « به نقل از یک مقام ارشد 
امریکایی گ��زارش داده ای��االت متحده ارتباطی 
با ترور »محس��ن فخری زاده« دانشمند دفاعی و 
هسته ای ایران ندارد و معتقد است این موضوع به 

ایران گفته شده است. 
بنابر این گزارش، این مقام که به ش��رط ناشناس 
ماندن حاضر به اظهارنظر در این خصوص ش��ده، 
گفت که تردیدی وجود ندارد که رژیم صهیونیستی 

پشت این حمله بوده است. 
وی در این خصوص گفت: قطعاً اطالعاتی وجود 
ندارد که نش��ان دهد ]این اقدام تروریستی[ کار 

کسی غیر از اسرائیلی     ها بوده است. 
این مقام امریکایی افزود: دولت ترامپ هیچ تمایلی 
ندارد که توسط رژیم صهیونیستی به یک جنگ 

منطقه ای کشانده شود. 
همچنین یک مقام اطالعات��ی غرب که به نام وی 
هیچ اشاره ای نش��ده، در گفت وگو با »شبکه ۱2 
تلویزیون« این رژیم گفت »کش��تن )به شهادت 
رساندن( دانشمند برجسته هس��ته ای ایران اوج 
برنامه بلندمدت اسرائیل برای خرابکاری در برنامه 

هسته ای ایران بود.«
روزنامه امریکایی »نیویورک  تایمز « هم روز جمعه 
در گزارش��ی به نقل از مقام های اطالعاتی نوشت 
که رژیم صهیونیس��تی پش��ت پرده ترور شهید 
فخ��ری زاده بوده اس��ت. نماینده دائ��م ایران در 
سازمان ملل نیز با ارسال نامه ای به شورای امنیت 
تأکید کرده که شواهد جدی وجود دارد که نشان 
می دهد رژیم صهیونیستی مسئول ترور دانشمند 

ایرانی است. 

هزاران نفر از مخالفلان قانون ممنوعیت فیلم 
گرفتلن از پلیس در فرانسله، روز      شلنبه در 
شلهرهای مختلف به خیابان آمدند. نیروهای 
پلیلس نیلز در مواجهه بلا معترضلان، ضمن 
استفاده از گاز اشک آور، با آنان درگیر شدند. 
تصویب ماده 2۴ الیحه قانونی امنیت عمومی در 
مجلس فرانسه که انتشار تصاویر پلیس با هدف 
سوء را ممنوع می کند، افکار عمومی را به شدت 
جریحه دار کرده اس��ت. قانون امنیتی جدید که 
باید به تصویب سنا برسد، انتشار تصاویر نیروهای 
پلیس را جرم و برای آن جریمه نقدی و مجازات 
زندان در نظر گرفته است. رسانه    ها و فعاالن مدنی 
این اقدام را نقض صریح حقوق بشر و دموکراسی 
در راس��تای سرپوش گذاش��تن بر خشونت های 
تبعیض  آمیز نیروه��ای پلیس می دانن��د. از این 
رو، هزاران نفر روز      ش��نبه در بیش از ۷0 ش��هر 
فرانس��ه به خیابان     ها آمدند. وزارت کشور، شمار 
شرکت کنندگان در این تظاهرات را ۴6 هزار نفر 
در پاریس و ۱۳۳ هزار نفر در سایر نقاط این کشور 
اعالم کرد. این در حالی است که سازمان دهندگان 
این تجمعات، جمعیت ش��رکت کننده را بیش از 
نیم میلیون نفر برآورد کرده ان��د. روز جمعه نیز 
معترضان در شهرهای نانت، تولوز، پاریس و چند 
شهر دیگر اعتراض خود را به قانون امنیتی جدید 

نشان دادند.

حوالی غروب درگیری     هایی در برخی ش��هر    ها از 
جمله پاریس، نانت، رن، لیل، بوردو و لیون رخ داد. 
فضا به ویژه در پاریس از س��ایر شهر    ها متشنج تر 
ب��ود و نیروهای پلیس با گاز اش��ک آور و باتوم به 
معترضان حمله کردند. اوج ای��ن درگیری    ها در 
میدان باس��تیل رخ داد. در برخ��ی نقاط پاریس 
نیز معترضان عالوه بر ایجاد حریق های عمدی، 

خودرو    ها و بانک     ها را به آتش کشیدند. 

 دهها زخمی و بازداشتی
بنابر گزارش رس��انه    ها به دنبال ناآرامی های روز 
ش��نبه، ۸۱ نفر از معترضان بازداش��ت و بیش از 
60نفر هم زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه نوشت: 
»یک ع��کاس خبری ک��ه پیش تر برن��ده جایزه 
بین المللی شده بود، در جریان این درگیری    ها به 
شدت آسیب دید.«  جرالد دارمانین، وزیر کشور 
فرانسه هم اعالم کرد ۳۷ نیروی پلیس در جریان 

این اعتراضات زخمی ش��ده اند و خشونت علیه 
پلیس را »غیر قابل قبول« خواند. 

این اعتراضات بعد از آن تشدید شد که ویدئویی در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن پلیس 
پاریس به خانه )استودیو موسیقی( میشل زکلر، 
تهیه کننده موسیقی سیاهپوست را مورد ضرب و 
شتم قرار می داد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانس��ه روز جمعه در واکنش به این ویدئو گفت 
این تصاویر باعث ش��رمندگی فرانسه است. وی 
حمله نیروهای پلیس به زکل��ر را غیرقابل قبول 
دانست.  وزیرکشور فرانسه از تعلیق افسران پلیس 

مسئول این حادثه خبر داده است. 
خش��ونت پلیس فرانس��ه در جریان تظاهرات 
متوالی معترضان به سیاست های دولت ماکرون 
موس��وم به جلیقه زرد    ه��ا به ویژه با اس��تفاده 
نیروهای پلیس از سالح فلش بال شهرت یافت. 
در جریان تظاهرات های   ش��نبه های اعتراض، 
عالوه ب��ر زخمی ش��دن معترضان، اس��تفاده 
پلیس از این س��الح مرگبار باعث نقص عضو و 
کشته شدن تعدادی دیگر شده است. چندی 
پیش نیز تصاویری از پلیس فرانس��ه منتش��ر 
ش��ده بود که در جریان برچیدن اردوگاه های 
پناهجویان در میدان رپوبلی��ک پاریس با زور 
باتوم و گاز اشک آور پناهجویان را از چادرهای 

خود بیرون می کند. 

علیله  هفتگلی  تظاهلرات  ادامله  در 
نخسلت وزیر رژیلم صهیونیسلتی، هلزاران 
نفر    شلنبه شلب مقابلل اقامتلگاه بنیامیلن 
نتانیاهلو در قلدس اشلغالی تجملع کردند. 
از چند ماه گذشته تاکنون، ساکنان سرزمین های 
اشغالی علیه نتانیاهو تظاهرات می کنند. بنابر پایگاه 
خبری تایمز اس��رائیل در بیست و چهارمین هفته 

متوالی، چند هزار نفر   شنبه شب در اعتراض به فساد 
مالی، رش��وه و ناتوانی بنیامین نتانیاهو در زمینه 
کنترل ش��یوع بیماری کرونا، مقابل محل اقامت 
وی تجمع کردن��د. دیگر نقاط از جمل��ه تل آویو، 
حیفا و شهر س��احلی قیصریه هم عرصه برگزاری 
تظاهرات علیه نتانیاهو ب��ود.  تظاهرات کنندگان 
همچون دفعات گذشته، بر خواسته خود مبنی بر 

استعفای نتانیاهو از قدرت پافشاری کردند. پلیس 
رژیم صهیونیستی هفت تن از حامیان نتانیاهو در 
قدس را به اتهام تجاوز علیه معترضان بازداشت کرد.  
هفته گذشته نیز با وجود شیوع کرونا و هوای سرد 
در فلسطین اش��غالی، مخالفان نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی به خیابان    ها آمدند و در میادین مهم 
برخی شهرهای فلسطین اش��غالی تجمع کردند. 

»جنبش پرچم های سیاه « عامل برگزاری تظاهرات 
ضد نتانیاهو است.  اعتراضات در حالی علیه نتانیاهو 
شدت گرفته است که بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی، نتانیاهو را برای تقدیم الیحه بودجه 
تحت فشار گذاشته است و با خودداری نتانیاهو از 
تن دادن به خواس��ته وی، گانتس در حال رایزنی 

برای انحالل کنست)پارلمان( است. 

مخالفت با الیحه امنیت عمومي مردم را به خیابان ها کشاند

اعتراض  در 70 شهر فرانسه، جنگ خياباني در پاريس

تجمع هزاران معترض در برابر اقامتگاه نتانياهو


