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ترکیه: واشنگتن حمایت از تروریست    ها را
کنار بگذارد

وزیر دف�اع ترکی�ه در س�خنانی گفت که آن�کارا به کش�ورهای 
متح�د هش�دار داده ک�ه ب�ه ه�ر دلیل�ی از گروه ه�ای مس�لح 
ک�رد و در رأس آنها ح�زب کارگران کردس�تان حمای�ت نکنند. 
درحالی که امریکا و روسیه س��عی دارند ترکیه را از اجرای عملیات 
زمینی در ش��مال س��وریه منصرف کنند، مقامات آنکارا  نسبت به 
اینگونه تحرکات هشدار داده و آن را در راستای حمایت از تروریسم 
اعالم کرده اند. به گزارش خبرگزاری آناتول��ی، خلوصی آکار، وزیر 
دفاع ترکیه روز جمعه طی سخنانی در یک نشست خبری با اشاره 
به دیدارهای دیپلماتیک اخیر خود و به ویژه دیدار با لوید آس��تین، 
همتای امریکایی اش گفت: به کش��ورهای متحد هشدار دادیم که 
به هر دلیل��ی از گروه های تروریس��تی »پ.ک.ک«، »ک.ج.ک « و 
»ی.پ.گ « حمایت نکنند. آنها نبای��د از پرچم     ها و لباس های خود 
به گونه ای اس��تفاده کنند که تش��خیص آنها از تروریست     ها دشوار 
باش��د. وی تصریح کرد: به آنها یادآوری ش��د که تروریست     ها را از 
مناطق اس��تقرار خود دور نگه دارند و در نهایت همه روابط خود را 
با گروه های تروریس��تی قطع کنند. آکار در ادامه افزود: کسانی که 
از هزاران کیلومتر دورتر گروه تروریس��تی داع��ش را به عنوان یک 
تهدید احساس می کنند، نگرش آنها نسبت به اتخاذ تدابیر الزم علیه 
گروه های تروریستی که شهرک های غیرنظامی ما از جمله مدارس 
را هدف قرار می دهند و مردم بی گناه ما را در نزدیکی مرزهای مان 

قتل عام می کنند، غیرقابل قبول است. 
وی همچنین در خصوص اظهارات مقامات امریکایی درباره عملیات 
زمینی احتمالی نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه گفت: آنها از 
ما خواستند که در این تصمیم بازنگری کنیم. ما نیز حساسیت های 
خود را توضیح دادیم و خواستار عمل به وعده     ها شدیم. تأکید کردیم 
که آنها نیز باید ما را درک کنند. وزیر دفاع ترکیه با اشاره به مبارزه 
علیه گروه های تروریستی است، گفت: ترک     ها و کرد    ها برادرند و با 
وجود همه درگیری ها، شیطنت     ها و تالش های دروغین، آنها برادر 
باقی خواهند ماند. از سوی دیگر، شورای امنیت ملی ترکیه پس از 
برگزاری نشس��تی درباره حمالت آنکارا به مناطق ش��مالی سوریه 
تأکید کرد، هیچ گروه تروریستی اجازه حضور و فعالیت در منطقه 
را نخواهد داشت و هر اقدام الزم برای این منظور انجام خواهد شد. 
تنها هدف عملیات انجام شده در مرزهای جنوبی ترکیه، گروه های 

تروریستی است. 

 دولت کانادا:  روزنامه جوان 
 تهدید امنیت بین المللی  ماست!

تقریباً در همان روزی که جان بولتون تندرو مشاور امنیت ملی سابق 
امریکا گفته که تحریم    ه��ا بی اثرند و از لزوم انقالب در سیاس��ت های 
تحریمی امریکا صحبت کرده، دولت کانادا تحریم های جدیدی اعمال 

کرده که »جوان« نیز جزو آنها است. 
ظاهراً دولت کانادا در اعمال سیاست های تحریمی علیه ایران ترمز بریده 
و قصد دارد زمین و زمان را در فهرست تحریم های خود قرار دهد، فارغ 
از اینکه تحریم    ها نتایج عملی و مؤثر دارند یا نه. مالنی جولی، وزیر امور 
خارجه کانادا دیروز اعالم کرد که کانادا تحریم های بیش��تری را تحت 
مقررات اقدامات ویژه اقتصادی )ای��ران( اعمال می کند. کانادا گفته تا 
زمانی که نقض حقوق بشر رژیم علیه مردم ایران دامنه و شدت خود را 
افزایش می دهد، کانادا بیکار نخواهد ماند و با همین استدالل، چهار فرد 
و پنج نهاد ایرانی دیگر را به دلیل آنچه »نقض فاحش و سیستماتیک 
حقوق بشر و اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند « 
تحریم کرد. فهرس��ت تحریمی کانادا که »جوان« نیز جزو آن اس��ت، 

شامل موارد زیر است:
مرتضی طالیی، سردار سرتیپ دوم س��پاه پاسداران انقالب اسالمی و 

فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران
 -علی قناعتکار ماوردیانی، قاضی، دادستان و بازپرس ارشد 

 -حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
 -خدمات فرودگاهی سفیران

 - شرکت بهارستان کیش زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه 
  عالوه بر فهرس��ت ف��وق، آنچه دول��ت کان��ادا »خبرگ��زاری جوان
 )Javan News Agency( « نامیده نیز در این فهرس��ت قرار گرفته 
اس��ت، در حالی که »جوان« یک روزنامه و دارای پایگاه خبری است! 
دولت کانادا مدعی ش��ده روزنامه جوان را به دلیل انتش��ار »پیام های 
یهودی ستیز و تبلیغات رژیم ایران « تحریم کرده است. روزنامه جوان 
البته نه یهودی ستیز که صهیونیسم ستیز است و با افتخار خود را حامی 

و مبلغ جمهوری اسالمی ایران می داند.
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 درگیری دولت مستعفی یمن و انصاراهلل در مأرب
با از س��رگیری درگیری     ها میان نیروهای تحت امر دولت مستعفی 
یمن و انصاراهلل در استان غنی از نفت و گاز مأرب در شمال شرقی این 
کشور، دهها تن روز جمعه کشته و زخمی شدند. به گزارش ایسنا، 
یک منبع نظامی در یمن به اسپوتنیک گفت، درگیری های شدیدی 
میان دو طرف در جنوب استان مأرب در گرفت. در این درگیری     ها 
که ساعت     ها به طول انجامید و طی آن دو طرف حمالت توپخانه ای 
داش��تند، ۱۳ تن از نیروهای انصاراهلل و ۱۰ ت��ن از نیروهای دولت 
مستعفی یمن کش��ته و حدود ۲۸ تن از نیروهای دو طرف زخمی 
شدند. این منبع افزود: نیروهای انصاراهلل تالش می کنند پیشروی 
کرده و مواض��ع راهبردی نیروهای تحت امر دولت مس��تعفی را در 
امتداد کوه مرتفع البلق الش��رقی در جنوب این استان تحت کنترل 

خود بگیرند. 
-----------------------------------------------------

 وزیر قطری: غرب می کوشد همجنس گرایی را تحمیل کند
س��عد بن ش��ریده الکعبی، وزیر مش��اور دولت قطر در ام��ور انرژی 
درگفت وگو با روزنامه آلمانی»بیلد « به ش��دت از تالش کش��ورهای 
غربی برای تحمیل همجنس گرایی بر قطر انتقاد کرد و این اقدام را 
به شدت نکوهش کرد. به گزارش الخلیج اونالین، الکعبی گفت: شرع 
مبین اسالم به ش��دت با همجنس بازی مخالف است و آن را زشت و 
ناپس��ند می ش��مارد. وی افزود: غرب حق ندارد بر کشور ما مطالب 
خود را دیکته کند تا اینکه ما دین و اعتقادات مان را تغییر دهیم. وی 
توضیح داد: ایرادی ن��دارد همجنس بازان به قطر آمده و جام جهانی 
فوتبال را مشاهده کنند اما ما مسلمانان در دین خود همجنس بازان 
را نمی پذیریم. وی افزود: غرب می خواهد با فراخواندن قطر به تغییر 
دین و اعتقادات و انجام آنچه را که صحیح می دانند، مطالب خود را 

بر کشور ما دیکته کند.
 این وزیر قطری در ارتباط با خواسته های غرب گفت: پس حق من به 
عنوان یک انسان در انتخاب دین و کشور و فرزندان و خانواده ام چه 
می شود ؟ الکعبی در ارتباط با اقدام نانس فزر، وزیر کشور آلمان مبنی 
بر داشتن بازوبند نماد همجنس گرا    ها در یکی از ورزشگاه های فوتبال 
در جام جهانی دوحه گفت: من به عنوان یک مقام مسئول در دولت در 
هنگام سفر به کشور دیگری نباید کاری انجام دهم که کشور میزبان را 

آزرده خاطر کنم و آن را آزار دهم. 

سطح هشدارهای امنیتی 
در سرزمین های اشغالی باال رفت 

»انتفاضه سوم « بیخ گوش اشغالگران
افزایش جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و متعاقب آن 
گسترش عملیات شهادت طلبانه فلسطینی   ها زنگ خطر را برای 
وقوع دور جدید درگیری   ها بین دو طرف افزایش داده است. وزیر 
امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هشدار داده، در صورتی که تغییری 
در وضعیت موجود در مسجداالقصی رخ ندهد انتفاضه سوم شروع 
خواهد شد. گروه های فلسطینی هم هش�دار داده اند اشغالگران 
به زودی در آتش تعرضات به مس�جداالقصی خواهند س�وخت. 
به گزارش »جوان«، تحرکات ماه های اخیر رژیم صهیونیستی  در کرانه 
باختری و مسجداالقصی کار را به جایی رسانده است که خطر درگیری 
بین فلسطینی   ها با اش��غالگران غاصب دور از دسترس نیست. هرچند 
مقامات اسرائیلی ادعا می کنند که توانسته اند با ضربات نظامی گروه های 
مقاومت کرانه باختری را از ضعیف کنند اما مقامات امنیتی این رژیم 

شرایط امنیتی را به نفع خود نمی دانند. 
عومر بارلو، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روز پنج   شنبه درباره 
وقوع سومین انتفاضه فلسطین هشدار داد و گفت که در صورت تغییر 
در وضعیت موجود در مس��جداالقصی، انتفاضه س��وم رخ خواهد داد. 
بارلو در پایان دوران تص��دی خود در این وزارتخان��ه مخالفت خود را 
با انتصاب »ایتمار بن گویر« به عنوان جانش��ین خود اب��راز کرد. بارلو 
گفت که به بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر مکلف توصیه کرده اس��ت 
که شخص دیگری را به این س��مت منصوب کند. وزیر امنیت داخلی 
رژیم صهیونیس��تی هش��دار داد که »این برای من و نتانیاهو روش��ن 
اس��ت، اما ما می بینیم که مالحظات او اغلب ش��خصی است تا ملی«. 
بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، با انتص��اب ایتمار بن گویر، عضو 
افراط گرای پارلمان رژیم صهیونیستی به عنوان وزیر امنیت داخلی این 
رژیم موافقت کرده است و بسیاری از صهیونیست ها از سپردن وزارت 
امنیت داخلی به فردی تندرو ابراز نگرانی کرده اند. بن گویر دش��من 
درجه یک فلسطینی   ها بوده و ریختن خون آنهار ا مباح می داند و اذعان 
کرده که قصد دارد گروه ش��به نظامی ۲۰۰ هزار نف��ری برای مقابله با 
گروه های فلس��طینی در کرانه باختری ایجاد کن��د. اینگونه اقدامات 
تحریک  آمیز می تواند آتش انتفاضه فلسطین را کلید بزند و این بار به 
دلیل قدرت گیری گروه های مقاومت س��ومین انتفاضه به جای سنگ 
و تیرو کمان و فالخن، مس��لحانه خواهد بود که برای صهیونیست   ها 
می تواند گران تمام شود. در هفته های اخیر گروه مقاومت عرین االسود 
که رهبری عملیات شهادت طلبانه علیه صهیونیست ها را برعهده دارد 
دهها عملی��ات انجام داده که بس��یاری از آنه��ا موفقیت آمیز بوده اند. 
بر اس��اس آمار   هایی که رس��انه های اس��رائیلی داده اند از ابتدای سال 
۲۰۲۲، حدود ۳۰ نفر از شهرک نشینان صهیونیست به هالکت رسیده 
و دهها نفر دیگر هم زخمی شده اند و این مسئله ترسی و نگرانی را در 

سرزمین   ها اشغالی ایجاد کرده است. 
 هشدار مقاومت به صهیونیست ها 

اگرچه برخی مقامات صهیونیستی سعی دارند با تشدید تدابیر امنیتی 
در کرانه باختری و مسجداالقصی رعب و وحشت را در بین فلسطینی   ها 
ایجاد کنند تا سطح تنش   ها را کاهش دهند اما همه گروه های مقاومت 
فلسطین نس��بت به هرگونه اقدام تنش زا هش��دار داده اند. به گزارش 
خبرگزاری سما، فلسطین، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس 
آزادسازی اس��یران فلس��طینی از زندان های رژیم صهیونیستی را از 
اولویت های این جنبش برشمرد و تأکید کرد: کرانه باختری در زیر پای 
اش��غالگران به لرزه درآمده و برادران شما در نوار غزه نیز منتظر حمله 
بزرگ به دشمن اشغالگر هس��تند. ابوحمزه از فرماندهان گردان های 
شهید عزالدین قسام ش��اخه نظامی جنبش حماس نیز در این آیین 
گفت: گردان های قسام به افزایش توان و افزایش تعداد نظامیان اسیر 
اسرائیلی ادامه می دهد تا آنها را مجبور به پذیرفتن شروط مقاومت در 
مبادله اسیران کند. همچنین محمد حماده، سخنگوی جنبش مقاومت 
اس��المی حماس در قدس، در س��خنانی خواس��تار حضور گسترده و 
همیشگی فلسطینیان در محوطه    ها و صحن های مسجداالقصی شد. به 
گزارش خبرگزاری شهاب فلسطین، حماده با تأکید بر اینکه اشغالگران 
صهیونیست به زودی در آتش تعرضات و تجاوزات خود به مسجداالقصی 
خواهند سوخت، افزود: »بن گویر« یهودی تندرو اسرائیلی به سرنوشتی 
فالکت بارتر از سرنوشت یهودیان تندرو سابق دچار خواهد شد. حماده 
تأکید کرد که تمامی قشر   ها و طیف های ملت فلسطین از گزینه و مشی 
مقاومت فلسطین حمایت و پاس��داری می کنند. از سوی دیگر، احمد 
المدلل، عضو ارشد جنبش جهاد اسالمی فلسطین هم گفت آنچه امروز 
مورد نیاز است، تشکیل مجدد سازمان آزادی بخش فلسطین با هدف 
آزادسازی و خروج از همه توافقات با دشمن صهیونیستی است. عضو 
ارشد جنبش جهاد اس��المی گفت تا زمانی که اشغالگری رژیم موقت 
صهیونیستی ادامه داشته باشد، درگیری با آن نیز ادامه خواهد داشت. 
احمد المدلل با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی نمی تواند مقاومت را 
متوقف کند و مقاومت در کرانه باختری وارد مرحله جدیدی شده، گفت 
کرانه باختری و قدس زیربنای طرح ملی فلسطین است. در پی آمادگی 
گروه های مقاومت برای دادن پاسخ احتمالی به اشغالگران در واکنش به 
شهادت نوجوانان فلسطینی در کرانه باختری، ارتش صهیونیستی سطح 
آماده باش را در مناطق اشغالی افزایش داده است. شبکه کان اسرائیل در 
این باره اعالم کرد که ارتش اسرائیل در جنوب فلسطین سطح آمادگی 
در سامانه دفاع هوایی را افزایش داده است.  فلسطینی   ها بار   ها هشدار 
داده اند که اگر رژیم اشغالگر دس��ت از پا خطا کند، تمام سرزمین های 
اشغالی را با موش��ک به آتش خواهند کش��ید و اگر این بار جنگ رخ 
دهد، دامنه آن نه تنها کرانه باخت��ری و غزه بلکه کل محور مقاومت را 
دربرخواهد گرفت همه اضالع مقاومت از عراق، ایران، سوریه و لبنان 

گرفته تا یمن از مردم مظلوم فلسطین حمایت خواهند کرد. 

مدودف: اتحادیه اروپا
 ایالت 51 امریکا است

رئیس جمهور پیشین روسیه اتحادیه اروپا را پنجاه و یکمین ایالت 
امریکا خواند. 

به گزارش ایرنا به نقل از اس��پوتنیک، »دیمیت��ری مدودف « که حاال 
معاون ش��ورای امنیت روسیه است در ش��بکه اجتماعی ف-ُکنتاکته 
)Vkontakte( روس��یه نوش��ت که »اورس��ال فون در الی��ن« رئیس 
کمیسیون اروپا چهار    ش��نبه توئیتی را که در آن به کشته شدن ۱۰۰ 
هزار س��رباز اوکراینی اش��اره کرده بود حذف و ویرایش کرد. مدودف 
در این پیام اظهار داشت که به اعتقاد او واشنگتن به رئیس کمیسیون 
اروپا برای حذف این پیام گوشزد کرده اس��ت. وی چنین اقداماتی را 
تحقیر  آمیز خواند و تأکید کرد: اتحادیه اروپایی وجود ندارد. بلکه این 
ایالت شماره ۵۱ است. اورسال فون در الین در پیامی در توئیتر از مرگ 
بیش از ۲۰ هزار ش��هروند و ۱۰۰ هزار نظامی اوکراینی در جنگ خبر 
داده بود که اندکی بعد این بخش از توئیت وی حذف شده است. »دانا 
اسپینات « سخنگوی کمیسیون اروپا در توئیتی با عنوان اینکه بیانیه 
فون در الین نادرس��ت بوده توضیح داد که آن داده     ها بر اساس منابع 
خارجی بوده است. استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفته که به حمایتش از 
اوکراین ادامه می دهد اما به این نکته هم اشاره کرد که ائتالف نظامی 
ناتو همچنان نسبت به اجتناب از جنگی طوالنی تر با روسیه محتاطانه 

رفتار خواهد کرد. 

  گزارش  یک دول�ت امری�کا 
همچنان از مذاکره 
برای احیای برجام سر باز می زند، آن هم احتماالً 
با این برآورد ش�کننده ک�ه آنچ�ه را در ایران 
اعتراض�ات خوانده به تغییر در سیاس�ت های 
هسته ای منجر شود. با این حال، شک و تردید 
درباره این سیاست منجر به این شده که رابرت 
مال�ی از اع�ام مرگ برج�ام خ�ودداری کند. 

به گزارش »ج��وان«، به رغم پیغام و پس��غام های 
امریکا برای ای��ران که حس��ین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارج��ه بار     ه��ا از آن صحبت ک��رده، دولت 
بایدن همچن��ان از مذاکره احی��ای برجام طفره 
می رود. بخش��ی از این طفره رفت��ن، احتماالً به 
البی اپوزیس��یون جمهوری اسالمی در واشنگتن 
برمی گردد که دولت بای��دن نمی خواهد آنها را از 
خود براند. دلیل دیگر، برآورد شکننده کاخ سفید 
درباره عمق و گستردگی رویدادهای ایران است. 
به رغم اینکه دولت بایدن آنچه را اعتراضات مردمی 
خوانده، چندان عمیق و گس��ترده نمی داند ولی 
احتماالً معتقد اس��ت وضع کنونی، مانع توس��عه 
برنامه هسته ای ایران خواهد شد. تهران اوایل آذر 
گسترش غنی سازی 6۰درصدی به سایت فردو و 
استفاده از سانتریفیوژ های IR-6 خبر داد، چیزی 
که بر اساس برآورد امریکایی ها، می تواند در صورت 
وجود تصمیم سیاسی، زمان گریز هسته ای ایران 
را کوتاه تر کند. با این حال، راب��رت مالی نماینده 
ویژه امریکا در امور ایران روز پنج  ش��نبه در جواب 
فارین پالیسی گفت که زمان گریز هسته ای ایران 
»همان طور ک��ه قباًل گفته ایم، فق��ط چند هفته 
است«. این بدان معنی اس��ت که برآورد امریکا از 

برنامه ایران طی چند ماه گذشته، تغییری نکرده 
و جامعه اطالعاتی امریکا معتقد نیست که تهران 
در کوتاه مدت به دنبال س��الح هسته ای می رود. 
مالی البته برای حفظ حد و حدود امنیتی، این را 
هم به فارین پالیسی گفت که »ما تحریم می کنیم، 
اعمال فشار می کنیم، دیپلماسی به کار می بندیم. 
اگر هیچ یک از اینها ج��واب ندهد، رئیس جمهور 
گفته است که او به عنوان آخرین راهکار، با گزینه 
نظامی موافقت خواهد کرد، چرا که اگر این تنها راه 
ممانعت از دستیابی ایران به یک سالح هسته ای 
باشد، اتفاقی است که خواهد افتاد. اما هنوز به آن 

نقطه نرسیده ایم.«
 نتانیاهو: »احتماالً« مرده است

ظاهراً دولت بای��دن به رغم ارزیاب��ی محتاطانه از 
چیزی که آن را اعتراضات می خواند، قصدی برای 
رویگردانی از آن ندارد. ج��و بایدن، رئیس جمهور 
امریکا و امانوئ��ل ماکرون همتای فرانس��وی اش 
پنج     شنبه در بیانیه ای مش��ترک گفتند که »ما به 
مردم ایران به ویژه زنان و جوانان که شجاعانه برای 
به دست آوردن آزادی حقوق بش��ر و آزادی های 
اساسی خود اعتراض می کنند، احترام می گذاریم « 
و در همین بیانیه تأکید کردند که امریکا و فرانسه 
مصمم به جلوگیری از دس��تیابی ایران به س��الح 
هس��ته ای هس��تند. در این بیانیه همچنین آمده 
اس��ت: »فرانس��ه و امریکا ب��ه همکاری ب��ا دیگر 
ش��رکای بین المللی برای رس��یدگی به تش��دید 
تنش های هس��ته ای ایران، ع��دم همکاری کافی 
تهران با آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، از جمله 
در مورد مس��ائل ج��دی و باقی مان��ده مربوط به 
تعهدات قانون��ی ایران ذی��ل پادمان های معاهده 
منع اشاعه و فعالیت های بی ثبات کننده این کشور 

در خاورمیانه، به ویژه ارسال موشک     ها و پهپاد، از 
جمله به عوامل غیردولتی، ادامه خواهند داد.«  در 
بیانیه دو رئیس جمهور، چی��زی درباره مذاکرات 
احیای برج��ام نیامده، چیزی که نش��ان می دهد 
دولت های فرانس��ه و امریکا همچنین بر رویکرد 
مألوف دو سه ماه اخیر که گفته اند » به جای مذاکره 
بر اعتراضات تمرکز داریم « پایبند هس��تند. این 
باعث ش��ده که طی هفته اخیر بحث هایی درباره 
مرگ برجام مطرح ش��ود. تازه      ترین موضع گیری، 
مربوط به بنیامین نتانیاهو است که طی هفته های 
آینده بر جایگاه نخست وزیری تکیه خواهد کرد. او 
دیروز با اش��اره به ناآرامی های ایران گفت که این 
مسئله ممکن اس��ت به احتمال توافق هسته ای با 
ایران پایان دهد. نتانیاهو افزود که توافق هسته ای 
با ایران »احتماالً مرده اس��ت.«  اینکه نتانیاهو از 
توصیف »احتماالً« استفاده کرده، گویای تردید او 

در این باره است. با این حال، موضع روز پنج  شنبه 
نماینده امری��کا در امور ایران نیز نش��ان می دهد 
که دولت بای��دن همچنان دنبال بازنگه داش��تن 
روزنه دیپلماسی است. راب مالی به فارین پالیسی 
گفته »دولت بایدن هنوز امیدوار اس��ت که ایران 
رویه فعلی اش را تغییر بدهد« و ش��رایط کنونی را 
نتیجه انتخاب خود ایران و تصمیم دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور پیشین امریکا برای خروج از توافق 
هسته ای خواند و گفت که این مذاکرات به خاطر 
شروطی که تهران به طور مکرر در روند مذاکرات 
تعیین می کرد، طوالنی و دچار وقفه شده است. او 
در پاسخ به س��ؤال »فارین پالیسی« در خصوص 
اینکه مرگ برجام چه زمانی فرا خواهد رسید، گفته 
پاسخ به این سؤال بیشتر فنی است تا سیاسی. مالی 
می گوید: »این سؤال بیشتر فنی است تا سیاسی. 
]مرگ برجام[ زمانی فرا می رسد که کارشناسان 
تحریمی به ما بگویند که منافع غیراشاعه ای توافق 
توجیهی برای رفع تحریم      ها که ما اعطا می کنیم 

فراهم نمی کند.«
 واشنگتن پست: بحران را عمیق نکنید

صحبت های مالی نشان می دهد که در واشنگتن 
همچنین یک توافق نسبتاً فراگیر، هرچند موقت 
برای مذاکره نکردن با ای��ران وجود دارد. هیالری 
کلینتون، وزیر خارجه اس��بق امریکا دیروز گفت 
دولت بایدن » فعالً« نباید با ایران بر سر هیچ چیزی، 
از جمله توافق هسته ای مذاکره کند، ولی این را هم 
تأیید کرد که خروج دونالد ترامپ از برجام باعث 
شده امریکا چشم      هایی که اقدامات ایران را در داخل 
ایران نظاره می کردند، از دست بدهد. »میخائیل 
اولیانوف « نماینده روس��یه در مذاک��رات احیای 
برجام، نهایی نکردن مذاکرات از س��وی امریکا را 
غیرمسئوالنه خوانده و در توئیتر خود نوشته است: 
»مقام های امریکایی در خصوص پیشرفت برنامه 
هسته ای ایران ابراز نگرانی می کنند. مسیر آسانی 
برای رفع این نگرانی      ها وجود دارد و آن هم نهایی 
کردن مذاکرات وین است«. وی اضافه کرد: »عدم 
آمادگی برای اتمام مذاکرات همراه با اشاره به گزینه 
نظامی غیرمسئوالنه است.«  الی گرانپایه دیروز در 
یادداشتی در واشنگتن پست  در خصوص عواقب 
تمرکز صرف  بر آنچه اعتراضات نامیده می ش��ود 
هشدار داده و نوش��ته اس��ت: » به خطر انداختن 
همه چیز به این امید که یک انتقال مسالمت  آمیز 
قدرت، برنامه هس��ته ای ایران را ب��ه زودی تحت 
کنترل دموکراتیک و ایمن قرار دهد، غیرمسئوالنه 
اس��ت. این بدان معناس��ت که اروپایی     ها و دولت 
بایدن باید راهی دیپلماتیک برای خروج از بحران 
هسته ای پیدا کنند. آنها باید نسبت به برداشتن هر 
اقدامی که دست آنها را ببندد و احتمال یک معامله 
سیاسی را از بین ببرد، محتاط باشند.«  واشنگتن 
پست با اشاره به اینکه امریکا و متحدان اروپایی آن 
»به طور قابل درک در مورد هزینه سیاسی داخلی 
مرتبط با تعامل ب��ا رهبران ای��ران تردید دارند « 
می نویس��د:» غرب باید راهی ب��رای مهار تهدید 
هسته ای ایران بیابد، قبل از اینکه این تهدید به یک 
بحران گسترده تر تبدیل شود که انرژی و منابع را از 
سایر بحران های جهانی دور و محور فعلی روسیه و 

ایران را عمیق تر می کند.«

 بحران انرژی در زمستان سرد اروپا و اوضاع نابسامان اقتصادی، مردم را به خیابان ها آورده است
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس تأکید کرد اعتراض های غیرقانونی  سرکوب خواهد شد

تجویز سرکوب در خیابان های اروپا

ادامه از صفحه اول
همچنین کارمندان ۱۵۰ دانشگاه در اعتراض به 
پایین بودن دستمزدها، ش��رایط کاری و کاهش 
حقوق بازنشستگان اعتراض کردند. روز پنج  شنبه 
گذشته نیز، کارمندان ارائه دهنده خدمات پستی 
رویال میل دوباره برای چند روز کار خود را متوقف 
کردند. اتحادیه راه آهن RMT همچنین چند روز 
قبل از کریسمس و اندکی پس از سال نو اعتصابات 
جدیدی را اعالم کرده اس��ت. اعتصاب کنندگان 
خواستار افزایش دستمزد خود با توجه به افزایش 
تورم هس��تند. اعضای اتحادیه آتش نش��انان در 
انگلیس ه��م در نظر دارد در خص��وص برگزاری 
اعتصاب سراس��ری در ای��ن کش��ور رأی گیری 
نماید. اگر اعضای اتحادیه آتش نش��انی انگلیس 
به این اعتصاب سراس��رس رأی مثبت دهند، این 
اولین اعتصاب آنها پس از اقدام مش��ابه در فاصله 
سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ بر سر حقوق بازنشستگی 
آتش نشانان خواهد بود.  دولت انگلیس می گوید 
افزایش حقوق ها، باعث طوالنی شدن مدت تورم 
و وخیم تر شدن بحران معیشتی می شود. این در 
حالی اس��ت که اتحادیه های کارگ��ری معتقدند 
سیاست دولت باعث افزایش تعداد فقیران می شود، 
زیرا قدرت خرید آنها کاهش می یابد و کشور وارد 
مرحله رکود اقتصادی می ش��ود. از طرفی، دولت 
انگلیس در نظر دارد ب��رای مقابله ب��ا اعتصابات 
احتمال��ی کادر درمان در زمس��تان پی��ِش رو، از 
نیروهای مسلح این کشور استفاده کند. براساس 
این تصمیم اضطراری دولت، کادر نیروهای مسلح 
می توانند در صورت اعتصاب احتمالی کادر درمان و 
کارکنان بیمارستان      ها در ماه های پیِش رو، به عنوان 
راننده آمبوالنس و یا حتی به عنوان بهیار ارتش در 

بیمارستان، فعالیت کنند. 

 بحران در اقتصاد قدرت های اروپا
بزرگ ترین اقتصاد اروپا هم از پیامدهای بحران 
انرژی و ت��ورم باال بی نصیب نمانده اس��ت و به 
احتمال زیاد دچار رکود اقتصاد خواهد ش��د. 
آلمان همچنین در معرض خطر خارج ش��دن 
ش��رکت      ها به خاطر باال رفتن هزینه انرژی قرار 
دارد، به طوری که از هر چهار شرکت آلمانی، یک 
شرکت در فکر انتقال تولید خود به کشورهای 
دیگر اس��ت. تقاضا ب��رای مزایای بی��کاری در 
آلمان در ماه نوامبر و در بحبوحه بحران انرژی 
و کاهش مصرف، بیش  از ح��د انتظار افزایش 
یافته است. طبق گزارش آژانس فدرال اشتغال 
آلمان تقاض��ا برای مزای��ای بی��کاری در این 
کشور۱7هزار  نس��بت  به ماه گذشته افزایش 
یافته است. این رقم در ماه اکتبر برابر با9هزار 

بود. این در حالی است که اقتصاددان      ها انتظار 
یک افزایش۱۰هزار تایی را داشتند. در فرانسه 
هم وکال و کارمندان دادگاه      ه��ا در اعتراض به 
ش��رایط کاری ش��ان مقابل دادگاه مرکزی در 
پاریس اعتصاب کردند. شرکت راه آهن فرانسه 
هم روز چهار     ش��نبه از اعتص��اب قریب الوقوع 
مأموران کنترل قطار های سریع الس��یر و بین 

شهری این کشور خبر داد. 
 تیغ اقتصاد بر گلوی آموزش و درمان

اخبار دیگ��ر کش��ورهای اروپایی ه��م حاکی 
از این اس��ت که آنها هم کم و بی��ش زیر چتر 
ناامنی اقتصادی قرار گرفته اند. ویکتور اوربان، 
نخست وزیر مجارستان، از ابتدای سال جاری 
سخت      ترین چالش اقتصادی را از زمان به دست 
گرفتن قدرت در س��ال ۲۰۱۰ تجربه می کند. 

تورم مجارس��تان به دلیل پیامدهای جنگ در 
کشور همسایه یعنی اوکراین باال     ترین رقم طی 
۲6 سال گذشته اس��ت. معلمان، دانش آموزان 
و والدین مجارستانی اخیراً با برپایی تجمعات 
اعتراضی از جمله تش��کیل زنجیره انسانی ۱۰ 
کیلومتری در مرک��ز بوداپس��ت پایتخت این 
کشور و تجمعات در دیگر نقاط کشور خواستار 
افزایش دستمزد     ها و اصالحات آموزشی شدند. 
معلمان جنبش »من می خواهم تدریس کنم « 
را در ماه سپتامبر راه اندازی کردند و خواستار 
نافرمانی مدنی برای افزایش دستمزد و تأمین 
نیروی کار کافی شدند. آنها همچنین نسبت به 
ایجاد محدودیت در برپایی اعتصابات معترض 
هستند. چندین معلم در یک مدرسه متوسطه 
بوداپس��ت به دلیل پیوس��تن ب��ه این جنبش 
اعتراضی، اخراج شدند. در دیگر کشور اروپایی 
یعنی پرتغال، حدود دو هفته پیش، هزاران تن 
از کارکنان بخش دولتی شامل پزشک، پرستار، 
آموزگار و کارمند در چالشی برای دولت تحت 
تس��لط سوسیالیس��ت     ها و یک هفته پیش از 
تصویب نهای��ی بودجه ۲۰۲۳، با درخواس��ت 
افزایش دس��تمزد در پی تورم افسارگسیخته، 
اعتصاب کردن��د. اعتصاب پاره وق��ت کارگران 
کارخانه خودروس��ازی آتواروپا شعبه فولکس 
واگ��ن در پرتغ��ال و از بزرگ تری��ن واحدهای 
صادرات��ی این کش��ور، با درخواس��ت افزایش 
فوق العاده حقوق، روز جمع��ه وارد دومین روز 
ش��ده اس��ت. ش��مار زیادی از مراکز آموزشی 
و دادگاه ه��ای سراس��ر پرتغال ام��روز در پی 
اعتصاب، تعطیل بود و قرارهای معاینه پزشکان 
و عمل های جراحی، لغو شد و زباله     ها از سطح 

شهرها جمع آوری نشد. 
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رابرت مالی: برجام هنوز نمرده است
واشنگتن پست درباره عواقب »تردید« واشنگتن برای احیای مذاکرات احیای برجام هشدار داد
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راب مال�ی ب�ه فارین پالیس�ی گفت�ه 
»دولت بای�دن هنوز امیدوار اس�ت که 
ایران روی�ه فعل�ی اش را تغییر بدهد« 
و ش�رایط کنون�ی را نتیج�ه انتخ�اب 
خود ای�ران و تصمی�م دونال�د ترامپ، 
رئیس جمهور پیشین امریکا برای خروج 
از توافق هسته ای خواند و گفت که این 
مذاکرات به خاطر ش�روطی که تهران 
به طور مکرر در رون�د مذاکرات تعیین 
می کرد، طوالنی و دچار وقفه شده است


