
همانط�ور ک�ه انتظ�ار می رف�ت مذاک�رات 
سیاس�ی درب�اره جن�گ یم�ن در س�وئد 
ب�ا کارش�کنی نماین�دگان تح�ت حمای�ت 
عربس�تان به بن بس�ت خ�ورده و فرس�تاده 
س�ازمان ملل تهدید کرد در صورت شکست 
مذاکرات س�وئد به ش�ورای امنی�ت می رود. 
منابع یمنی اعالم کردند که هیئت دولت مستعفی 
یمن یا هیئت ریاض در مذاک��رات صلح با طرح 
مارتین گریفیتس، فرستاده سازمان ملل درباره 
ش��هر الحدیده و بندر آن مخالفت کرده اس��ت. 
این منابع اعالم کردند که دولت مس��تعفی یمن 
برخورد مثبتی با اقدامات مربوط به اعتمادسازی 
میان دو طرف خواهد داشت، اما با طرح    هایی که 
علیه حاکمیت دولت باشد مخالف است. این طرح 
ش��امل توقف عملیات نظام��ی از جمله حمالت 
موشکی، عقب نشینی همزمان یگان های نظامی 
و ش��به نظامیان به خارج از الحدیده و تش��کیل 
کمیته امنیتی نظامی با مش��ارکت سازمان ملل 

برای نظارت بر تدابیر امنیتی است. 
هیئت های دولت مستعفی یمن و انصاراهلل از چند 
روز پیش مذاکراتی را در سوئد برای حل سیاسی 
بحران این کشور آغاز کردند. این مذاکرات شامل 
ش��ش پرونده اس��ت که عبارتند از آزادی اسرا، 
عملیات الحدیده، بانک مرکزی، محاصره شهر تعز، 
رساندن کمک های بشردوستانه به آسیب دیدگان 
و فرودگاه صنعا. کمیته اس��را و بازداشت شدگان 
هیئت های دولت مستعفی یمن و هیئت صنعا روز 
یک   شنبه نشستی را برای بررسی مکانیزم اجرای 
توافق تبادل اسرا و تحویل لیست بازداشت شدگان 

برگزار کردند. 
بنابر گفته مقامات س��ازمان ملل، مذاکرات صلح 
یمن در سوئد ۱۴ دسامبر به پایان خواهد رسید 
و در صورتی که س��ازمان ملل مجبور ب��ه ادامه  
مذاکرات شود، گفت وگو   ها در مکان دیگری غیر 

از سوئد انجام خواهد شد. دور دوم مذاکرات نیمه 
دوم یا اواخر ژانویه برگزار می شود و احتماالً کویت 

میزبان این مذاکرات باشد. 
اظه��ارات نماینده س��ازمان مل��ل در امور یمن 
نشان می دهد مذاکرات با پیشرفتی همراه نبوده 
است. گریفیتس در مصاحبه با خبرنگاران گفت: 
طرف های درگیر یمنی درباره برخی از مس��ائل 
دیدگاه های متضادی دارند و هر کدام از آنها ادعا 
می کند که رهبری یمن را برعهده دارد. وی تأکید 
کرد که مأموریتش تسهیل ش��رایط برای ایجاد 
توافق بر سر انتقال سیاسی و خلع سالح با هدف 

حل سیاسی بحران در این کشور است. 
گریفیتس تهدی��د کرد که در صورت شکس��ت 
مذاکرات کنونی به شورای امنیت رجوع خواهد 
کرد و طرفی را که در مذاکرات کارشکنی می کند 
اعالم خواهد کرد. گریفیتس درباره درگیری های 
شهر الحدیده گفت: دو طرف باید به توافقی درباره 
این پرونده دس��ت یابند. آنچ��ه در الحدیده رخ 

می دهد یک » فاجعه بزرگ « است و من از سازمان  
ملل می خواه��م که به عنوان حامی این ش��هر و 
بندر اس��تراتژیک آن وارد عمل شود. وی درباره 
بازگشایی فرودگاه صنعا نیز گفت: دولت مستعفی 
یمن نظری دارد که حوثی    ها با آن مخالفند، اما ما 

راهکاری را خواهیم یافت. 
 انصاراهلل: برای صلح آمده ایم نه تس�لیم 

شدن
محمد عبدالسالم، رئیس هیئت صنعا در مذاکرات 
سوئد در گفت وگو با شبکه المیادین تأکید کرد که 
هیئت صنعا خواهان مذاکره غیرمستقیم نشده 
بلکه هیئت دولت هادی خواهان این مسئله شده 
است. وی افزود: ما برای صلح و نه تسلیم شدن به 
سوئد آمده ایم. ما خواهان یک مرحله انتقالی برای 
اجرای نتایج مذاکرات ملی شده ایم. باید عملیات 
نظامی در الحدیده متوقف شود و تمامی نیروهای 
متجاوز به پایگاه های خ��ود بازگردند. مهم  ترین 
مسئله ای که ما اکنون خواهان آن هستیم اسرایی 

هستند که به دس��ت امارات و عربستان سعودی 
بازداشت ش��ده اند. چگونه از ارتش و کمیته های 
مردمی می خواهند قب��ل از تحقق صلح و حضور 
هزاران نیروی خارجی در کش��ور سالح ش��ان را 
تحویل دهن��د. وی تأکید ک��رد: در صورتی که 
ائتالف متجاوز عربستان سعودی مذاکرات کنونی 
در سوئد را به شکست بکش��اند، راهی جز مقابله 
با متجاوزان نخواهیم داش��ت. هیئ��ت صنعا روز 
یک   شنبه با سفرای کشورهای عضو شورای امنیت 
دیدار کرد و از آنها خواس��ت بر طرف مقابل برای 
مذاکرات سیاسی جدی و اتخاذ اقدامات مناسب 

مثل بازگشایی فرودگاه صنعا فشار  آورند. 
 دشمنی واشنگتن 

رئیس ش��ورای عالی انقالب یمن تأکید کرد که 
مواضع وزارت خارجه امریکا یک تجاوز آشکار و 
بیانگر دشمنی رهبری امریکا با یمن است. محمد 
علی الحوثی، رئیس شورای عالی انقالب یمن در 
صفحه ش��خصی خود در توئیتر نوش��ت: وزارت 
خارجه امریکا بر تجاوز و وجود دش��منی رهبری 
امریکا علیه یمن تأکید دارد و این اظهارات بیانگر 
مخالفت آن کشور با صلح است. به نظر می رسد که 
این روز   ها مواضع وزارت خارجه امریکا شدیدتر از 
وزارت دفاع این کشور است. وی همچنین گفت: 
آیا میان وزارت دفاع و خارج��ه امریکا اختالفی 
وجود دارد یا اینکه آنها بر سر پول های عربستان و 
امارات رقابت دارند؟ آیا ذهنیت اطالعاتی مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا این مسئله را هنوز 
درک نکرده است؟ پیش تر تیموتی لندرکینگ، 
معاون وزیر خارجه امری��کا در امور خلیج فارس 
در مصاحبه ای مطبوعاتی در ابوظبی با اشاره به 
حمایت ایران از حوثی های یمن گفته بود: امریکا 
معتقد است که در یمن پس از جنگ نباید هیچ 
تهدیدی که از سوی ایران حمایت می شود، علیه 

عربستان و امارات، وجود داشته باشد. 

رژیم صهیونیس�تی همزمان با عملیات »س�پر شمالی« جنگ 
روانی گسترده ای را علیه ساکنین جنوب لبنان آغاز کرده است 
اما رسانه های لبنانی نوشتند نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 
ولیعهد س�عودی برای کم کردن توجهات از بحران های کنونی 
که گریبان آنه�ا را گرفته، س�عی می کنند نگاه      ها را به س�مت 
مرز لبن�ان یا روند تش�کیل دولت این کش�ور متمای�ل کنند. 
سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل با انتشار یک پیام ویدئویی تهدیدآمیز 
گفت: لبنانی های ساکن روس��تاهای »کفر کال« و »رامیه « واقع در 
شمال مرزهای فلسطین اشغالی باید خانه های خود را ترک کنند زیرا 
ارتش قصد دارد تونل های ادعایی حزب اهلل را منفجر کند. به نوشته 
وبگاه »تایمز اس��رائیل « ارتش این رژیم مدعی است که رزمندگان 
حزب اهلل بدون اطالع داش��تن س��اکنان روس��تاهای مذکور، از زیر 

خانه های آنها تونل      هایی را به آن سوی شهرک »المطله « در شمال 
فلسطین اش��غالی حفر کرده که در صورت منفجر شدن آنها توسط 
ارتش، معلوم نیست چه بالیی بر سر آن افراد می آید.  تایمز اسرائیل 
این تهدیدات را اقدامی آش��کار توس��ط ارتش این رژیم برای تفرقه 
انداختن بین مردم لبنان و حزب اهلل توصیف کرد و تأکید داشت که این 
هشدار     ها از پروتکل های نظامی ارتش پیروی نمی کند. ارتش رژیم 
اسرائیل در تاریخ ۱3 آذر با متهم کردن جنبش مقاومت حزب اهلل لبنان 
به حفر تونل از جنوب این کشور به مناطق شمالی فلسطین اشغالی، 
از آغاز عملیاتی موسوم به »سپر شمالی« برای تخریب آنها خبر داده 
بود. ارتش لبنان نیز پس از آنکه نظامیان صهیونیستی سعی کردند در 
نبوِد تیم تحقیق فنی ارتش لبنان، خط آبی در مقابل »میس الجبل« 
را عالمت گذاری کنند، به حالت آماده باش درآمد. رسانه های لبنانی 

اقدامات اخیر در جنوب لبنان را تالش��ی برای منحرف کردن افکار 
عمومی از مشکالت داخلی نتانیاهو و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی 
عنوان کردند. روزنامه »االخبار « در گزارشی نوشت: نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و »محمد بن سلمان « ولیعهد سعودی تالش می کنند 
با شناور گذاشتن روند تشکیل دولت لبنان از بحران های خود یعنی 
فساد نتانیاهو و قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد فرار کنند. 
در ادامه این گزارش آمده اس��ت: همزمان با تبلیغات صهیونیستی 
و تالش این رژیم برای ایجاد تنش در مرزها، در داخل لبنان س��عی 
می شود درباره س��الح مقاومت و نقش آن اختالف افکنی و ادعا شود 
که این سالح بار اقتصادی و امنیتی برای لبنانی      ها دارد؛ همه اینها در 
راستای تعمیق شکاف  میان سعد الحریری از یک سو و »میشل عون « 

رئیس جمهور و حزب اهلل از سوی دیگر صورت می گیرد. 
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کارشکنی  دولت مستعفي يمن در مذاکرات سوئد

به رغم اثبات نقش    گزارش  یک
محمد بن سلمان 
در ماج�رای قت�ل جمال خاش�قجی، کنگره 
امریکا برخالف انتقاده�ای ظاهری، در عمل 
اقدامی برای تحت فش�ار قرار دادن سعودی 
انجام نمی دهد. پایگاه هیل در گزارشی نوشت 
که نزاع می�ان دونالد ترامپ و کنگره بر س�ر 
برخورد با عربستان به س�ال آینده میالدی 
کشیده خواهد شد. گذش�ت زمان و تعلل در 
این مسئله می تواند جنایت ولیعهد عربستان 

را به دست فراموشی بسپارد. 
هرچن��د ماج��رای قت��ل جم��ال خاش��قجی، 
روزنامه  نگار منتقد س��عودی به دس��ت محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان به چالشی بین دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا و کنگره تبدیل شده 

است اما سناتورهای امریکایی همچنان رسیدگی 
به این پرون��ده را طوالنی تر می کنند. به گزارش 
پایگاه هیل، سنای امریکا در تدارک است تا چند 
روز آینده با رأی گیری بر س��ر قطعنامه ای برای 
پایان دادن به حمایت امری��کا از ائتالف نظامی 
تحت رهبری عربستان برای حمله به یمن ترامپ 
را به چالش بکشد و هم حامیان و هم مخالفان این 
قطعنامه گفته اند که احتماالً حمایت کافی برای 
تصویب شدن کس��ب خواهد کرد. درحالی که 
تنها چند روز تا پایان کار قانونگذاران امریکایی 
در س��ال جاری میالدی باقی  مانده تعدادی از 
سناتور    ها به دنبال ازسرگیری این نزاع در سال 
جدید میالدی هستند. س��ناتور کریس مورفی 
گفت :»برگزاری رأی گی��ری چند روز دیگر یک 
پیام به اندازه کافی قدرتمند برای عربستانی     ها 

بوده و همچنین نشان می دهد که ما سال آینده 
نیز قرار است بازگشته و کار را تمام کنیم«. او در 
ادامه خاطرنش��ان کرد:»این قطعنامه اساس��ی 
س��ال آینده نیز همچنان مطرح خواهد ش��د و 
اگر امس��ال در رأی گیری نخست تصویب شود، 
احتماالً سال بعد نیز در رأی گیری دیگری دوباره 
تصویب خواهد شد«. مورفی به همراه سناتور    ها 
برنی سندرز و مایک لی از حامیان این قطعنامه 
بوده اند؛ قطعنامه ای که ترامپ را ملزم به خارج 
کردن نظامیان امریکای��ی از یمن کرده یا توقف 
هرگونه تأثیرگذاری بر یمن در عرض 3۰ روز را 
مطالبه می کند و تنها مبارزه سربازان امریکایی 
با القاعده را استثنا می داند. همچنین قرار است 
سناتور    ها عالوه بر قطعنامه مربوط به یمن یک 
الیحه جامع تر دیگر از جانب سناتور    ها باب منندز 

و تاد یانگ را نیز مد نظر ق��رار دهند که احتماالً 
در سال ۲۰۱۹ مطرح خواهد شد. این قطعنامه 
الزام به اعمال تحریم علیه هر کسی می کند که در 
قتل خاشقجی دست دارد از جمله هر مقام دولت 
عربستان یا عضو خاندان سلطنتی که نقش وی 

در آن تعیین می شود. 
به گزارش هیل، این قطعنامه در  عین  حال ملزم 
به ارائه گزارش��ی در عرض 3۰ روز درباره سوابق 
حقوق بش��ری حکومت عربس��تان کرده است و 
برای مس��ئله بحران یمن نیز تصریح داش��ته که 
فروش تس��لیحات امریکا به عربستان معلق شود 
و ارتش امریکا از س��وخت رسانی به هواپیماهای 
ائتالف عربستانی حمله کننده به یمن منع شود. 
س��ناتورهای امریکای��ی خواهان توق��ف فروش 
تسلیحات به عربستان سعودی به خاطر جنایت 
در یمن و قتل خاشقجی هستند اما ترامپ مدعی 
است که توقف فروش تسلیحات می تواند به اقتصاد 
امریکا ضربه بزند. ترامپ بار   ها مدعی شده است که 
نباید در شرایط کنونی به مقامات سعودی فشار 
بیاورند، چرا که واشنگتن برای مقابله با تحرکات 

ایران در منطقه به سعودی   ها نیاز دارد. 
اگرچه س��ناتورهای امریکا بیشترین انتقاد    ها را 
از بن س��لمان در ماجرای قتل خاشقجی انجام 
داده ان��د و دو هفته پیش کنگ��ره طرح کاهش 
حمایت های نظامی از عربستان در جنگ یمن 
را تصویب ک��رد اما در عمل اق��دام مؤثری علیه 

مقامات ریاض انجام نشده است. 
تعلل کنگره بر س��ر مقابله با جنایات عربستان 
سعودی می تواند روند رسیدگی به این موضوع را 
به دست فراموشی بسپارد، چرا که دونالد ترامپ، 
حامی اصلی ولیعهد سعودی است و به هیچ وجه 
حاضر نیست نقش او در قتل خاشقجی را بپذیرد 
و به نظر مي رسد قطعنامه سنا هم احتماالً با وتوي 
ترامپ روبه رو شود. این درحالی است که نقش 
محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی اثبات 
شده است و فایل های صوتی که روز دو    شنبه از 
روز قتل خاشقجی در ش��بکه سی ان ان  منتشر 
شده است، ش��کي باقي نمي گذارد که این قتل 
از پیش برنامه ریزی شده بود و مستقیم از سوی 

بن سلمان مدیریت شده است. 

  گزارش  2

  خبر

سايه صهيونيستي شکست 
روي گفت وگوهاي يمن

با وجود اینکه در مذاکرات طرف های یمنی در اس��تکهلم سوئد جای 
برخی از موضوعات مهم از جمله جبران تلفات انسانی  یا خسارات وارده 
بر یمن طی نزدیک به چهار سال گذشته از جانب حمالت روزمره ائتالف 
متجاوز سعودی و اماراتی خالی اس��ت و یا هیچ توقفی در حمالت این 
ائتالف صورت نگرفته اس��ت اما در مجموع این مذاکرات در مقایسه با 
چهار دور مذاکرات قبلی که از فاصله ۲۰۱5 تاکنون در  سوئیس، عمان  
و کویت برگزار شده بود، روند رو به پیشرفتی را نشان می دهد. مهم  ترین 
عامل تأثیرگذار در این زمینه این است که ائتالف متجاوز بعد از انتشار 
چندین گزارش پی درپی نهادهای وابسته به سازمان ملل درخصوص 
احتمال وقوع کشتار دسته جمعی تدریجی در یمن به دلیل گسترش 
قحطی به 8۰درصد جمعیت ۲۴ میلیونی یمن و همزمانی این گزارش     ها 
با افشای قتل جمال خاشقجی در کنس��ولگری ترکیه در استانبول و 
اثبات نقش محمد بن س��لمان به عنوان طراح و مجری اش��غال یمن ، 
ائتالف متجاوز سعودی و اماراتی را از هر سو تحت فشار قرار داد و آنها 
را مجبور کرد که با این دور از تالش های سازمان ملل به ریاست مارتین 
گریفیتس برای حل سیاس��ی بحران موافقت و همراه��ی کنند. این 
بدین معنی است که ادامه همراهی این ائتالف و هیئت اعزامی آنها به 
مذاکرات استکهلم به ادامه این فشار     ها بستگی دارد و در غیراین صورت 
هر آن بیم آن وجود دارد که دوباره به کارشکنی های قبلی خود ادامه 
دهند به خصوص آنکه رژیم صهیونیستی به هیچ وجه با حل این بحران 
موافق نیست و می خواهد از استمرار جنگ یمن هم برای وادار کردن 
ائتالف متجاوز سعودی و اماراتی به ادامه عادی سازی روابط خود با این 
رژیم و هم برای تحت الشعاع قراردادن بحران فلسطین و ایجاد حاشیه 

امن برای ادامه سیاست های یکجانبه خود استفاده کند. 
یکی از تفاوت های نشست اس��تکهلم با نشست های قبلی درخصوص 
حل بحران یمن این است که فضای بین المللی و منطقه ای تا حدودی 
به نفع مردم یمن و هیئت صنعا به رهبری انصاراهلل رقم خورده اس��ت 
و این نش��انه ای امیدوارکننده از تغییر دیدگاه جهان به انقالب یمن و 
فروشکستن تبلیغات دروغین ائتالف سعودی و اماراتی ارائه می دهد. با 
وجود اینکه سرآغاز این دور از مذاکرات مسائل انسانی بوده و سرمنشأ 
همه بحث     ها از آزادی اسرا و بازداشت شدگان گرفته تا رفع محاصره و 
بازگشایی فرودگاه صنعا به چاره یابی درباره این مسائل مربوط می شود 
اما به نظر می رسد با گشایش نسبی که درباره این مسائل ایجاد می شود 
زمینه برای بحث و گفت وگو درباره مسائل سیاسی نیز بازمی شود. در 
این زمینه نیز هیئت صنعا به رهبری انصاراهلل پیشگام بوده و پیشنهادی 
را برای تش��کیل دولت انتقالی ارائه کرده که شاخص دیگری از تمایل 
انصاراهلل برای حل سیاس��ی بحران و همچنین اطمینان از محبوبیت 
باالی داخلی خود اس��ت و به پیروزی خود در انتخاب��ات آزاد امیدوار 
است. از این دید اکنون توپ بازی چه در عرصه سیاسی و چه در اجرای 
توافق های صورت گرفته در خصوص مس��ائل انسانی همچون مبادله 
بازداشت شده     ها و اسرا و چه بازگشایی فرودگاه صنعا یا پایان محاصره 
حدیده و ادغام بانک های مرکزی صنعا و عدن در زمین ائتالف متجاوز 
و هیئت اعزامی آنها به مذاکرات استکهلم است واال انصاراهلل نشان داد 
که در هیچ زمینه ای برای حل سیاسی بحران مشکلی ندارد و با اختیار 

کامل در این مذاکرات شرکت کرده است. 
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 دستگیری 14 اسرائیلی به ظن قاچاق جنسی کودکان  
پلیس کلمبیا ۱۴ اس��رائیلی را به ظن اداره یک حلقه قاچاق جنس��ی 
کودکان از اسرائیل به امریکای جنوبی بازداشت کرده است. به گزارش 
روزنامه تایمز اسرائیل، مقامات پلیس کلمبیا روز دو    شنبه اعالم کردند 
که توریست های اسرائیلی در کلمبیا در مهمانی های پر از الکل و مواد 
مخدر که در آنها زنان و دختران کم سن و سال به بردگی جنسی گرفته 

می شوند، شرکت می کنند. 

 قاسمی: مردم   فعاًل از سفر به گرجستان خودداری کنند
بهرام قاسمی، س��خنگوی وزارت امور خارجه یک بار دیگر خطاب به 
ش��هروندان ایرانی اعالم کرد که تا اطالع ثانوی شهروندان از سفر به 
گرجستان خودداری کنند. به گزارش ایسنا، قاسمی درباره رسیدگی 
به وض��ع پناهجویان ای��ران در برخ��ی مرز    ها از جمله صربس��تان و 
گرجستان گفت:»اصوالً سیاست وزارت خارجه درباره همه ایرانیان 
در همه نقاط جهان یک سیاست مشخص و روشن است و آن حمایت 
از حقوق مسلم آنهاست در قبال س��ایر دولت     ها و تا جایی که ممکن 
باشد وزارت خارجه چه مستقیم و چه از طریق سفارتخانه هایش این 
حقوق را پیگیری می کن��د. « وی تأکید کرد:»ما با حساس��یت ویژه 
برخی مسائلی را که برای برخی ایرانیان در مرزهای زمینی و هوایی 
گرجس��تان اتفاق افتاد در تهران و تفلیس دنبال می کنیم و در حال 
مذاکره هس��تیم و یک بار سفیرش��ان در این باره احضار شده است. 
همچنین برنامه های دیگری را هم در دست اقدام داریم. برای ما این 

مسائل بسیار حساس است.«

 ترامپ با بودجه ۷5۰ میلیارد دالری پنتاگون موافقت کرد
یک هفته بع��د از انتقاد رئیس جمهور امریکا از مس��ابقه تس��لیحاتی 
کش��ورش با روس��یه و چین و صرف مبلغ ۷۱۶ میلیارد دالر در سال 
۲۰۱8 برای این کار، اکنون منابع خب��ری می گویند، دونالد ترامپ با 
بودجه درخواستی ۷5۰ میلیارد دالری پنتاگون برای سال مالی ۲۰۱۹ 
موافقت کرده است. به نوشته »س��ی ان ان«، ترامپ بعد از رایزنی های 
اخیر وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح به همراه روسای 
کمیته های امور مسلح مجالس سنا و نمایندگان این کشور، نظر مساعد 
خود را با درخواست پنتاگون برای بودجه دفاعی ۷5۰ میلیارد دالری 
سال مالی ۲۰۱۹ اعالم کرد. این بودجه در قالب الیحه پیشنهادی دولت 
باید در اختیار نمایندگان کنگره امریکا قرار گیرد و قانونگذاران این قوه 

درباره تصویب یا عدم تصویب آن تصمیم گیری کنند. 

  توافق هسته ای ایران برای امنیت ما در اروپا مهم است
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان روز دو    شنبه گفت که توافق هسته ای با 
ایران برای امنیت اروپا اهمیت دارد. به گزارش رویترز، ماس گفت:»اروپا 
نمی خواهد ایران بار دیگر به استفاده از اورانیم برای اهداف نظامی که به 
وسیله این توافق محدود شده است، روی آورد و در این قالب است که 
همچنان ارتباط مالی با ایران امکانپذیر خواهد بود«. وزیر خارجه آلمان 
گفت که منافع امنیتی اروپا تا زمانی که ایران به این توافق پایبند، در 
گرو حفظ توافق هسته ای با ایران است و رفتار ایران در سوریه و منطقه، 
برنامه موشکی و حقوق بشر در این کشور هم مواردی هستند که باید 

درباره آنها روی ایران تأثیر گذاشته شود. 

 کره و امریکا به دنبال تغییر نام رزمایش های مشترک 
کره جنوبی و امریکا به دنبال تغییر نام رزمایش های س��االنه مشترک 
خود به عنوان بخشی از تالش     ها برای حمایت از حل بحران کره هستند. 
به  گزارش خبرگزاری یونهاپ، یک منبع نظامی در سئول اعالم کرد، 
امریکا و کره جنوبی در حال  مذاک��ره درباره برنامه های کلی خود برای 
رزمایش های سال آتی از جمله رزمایش بهار و تابستان هستند. آنها به 
دنبال جلوگیری از هرگونه تأثیر منفی این تمرین     ها بر مذاکرات دو کره 

و حل بحران در شبه جزیره کره هستند. 

عبور آرام دولت ايران 
از فرانسه ناآرام

دستگاه دیپلماسی کشورمان به هدایت محمدجواد ظریف چهار 
هفته بعد از اعتراضات مردم فرانسه و سرکوب بی سابقه معترضان 
از س�وی پلیس و حتی ارتش این کش�ور، باالخ�ره ای اطالعیه ای 
در این باره صادر کرد و بدون محکوم کردن رویکرد خش�ونت بار 
دولت فرانسه در این باره صرفًا به شهروندان ایرانی که قصد سفر 
به فرانسه را دارند، هش�دار داد و توصیه های مسافرتی ارائه کرد! 
در اطالعیه وزارت امور خارج��ه در این ارتباط آمده اس��ت: »با توجه 
به درگیری    ها و اتفاقات اخیر در پایتخت و برخی ش��هرهای فرانسه و 
به  خشونت کشیده ش��دن روند حوادث و با عنایت به احساس ناامنی 
شهروندان ایرانی  مقیم و خانواده های آنان، به شهروندان ایرانی مقیم 
فرانس��ه و مس��افران و جهانگردان ایرانی که در حال حاضر در فرانسه 
حضور دارند یا طی روزهای آتی عازم این کشور می  شوند، توصیه جدی 
می شود  ضمن مراقبت و هوشیاری الزم، از حضور در مراکز  و مکان های 

درگیری جداً اجتناب کنند.« 
 جنبش جلیقه زرد     ها به مادر بهار عربی سرایت کرد

فعاالن تونس��ی با الهام از جنبش جلیقه زردهای فرانس��ه رسماً از آغاز 
جنبش اعتراضی » جلیقه  قرمزها « با هدف درخواس��ت برای تغییرات 
و اصالح در کشور خبر دادند. این در حالی است که انتشار این جنبش 
در س��طح قاره اروپا همچنان ادامه دارد و در تاز     ترین مورد از این دست 
صد    ها تن از مردم مونته نگرو در پایتخت این کشور با پوشیدن جلیقه های 
زردرنگ به تقلید از معترضان فرانسوی، دست به راهپیمایی علیه دولت 
زدند.   فعاالن تونس��ی در بیانیه ای که در شبکه های اجتماعی منتشر 
ش��د، اعالم کردند: جنبش جلیقه قرمز    ها گامی در مسیر مبارزه برای 
بازپس گیری کرامت و عزت تونسی هاس��ت. این جنبش به اعتراضات 
مس��المت  آمیز پایبند خواهد بود.  در همین ح��ال مونته نگرو یی    ها در 
پودگوریتسا، پایتخت این کشور با پوشیدن جلیقه زرد و به رهبری یک 
گروه حامی اپوزیس��یون دولت راهپیمایی را برگزار کردند که البته به  
بهانه اعتراض به دستگیری » نبوجس��ا مدوجویچ«، یک قانونگذار اهل 
مونته نگرو برگزار شد.  معترضان در مقابل پارلمان مونته نگرو تجمع کرده 
و به سمت دفتر رئیس جمهوری و س��اختمان های دولتی روان شدند.  
بسیاری از رهبران اپوزیس��یون و قانونگذاران حزب جبهه دموکراتیک 
نیز به جمع معترضان پیوس��تند.  یکی از رهبران گفت که زندگی این 
قانونگذار دستگیر شده، در معرض خطر اس��ت و وی به دو ماه حبس 
محکوم شده است.  این رهبر اپوزیسیون همچنین گفت که آنها می توانند 
اوضاع در مونته نگرو را تغییر دهند.  وی همچنین از مردم خواست تا در 

تظاهرات روز چهار    شنبه شرکت کنند. 
 دیدار ماکرون با فعاالن اقتصادی

در داخل فرانسه اما دولت در تقال برای کنترل جنبش ناچار به پذیرش 
نوعی گفت وگوی ملی میان احزاب و سندیکا    ها شده است. بعد از چهار 
هفته اعتراضات جلیقه زرد    ها و درگیری های خشونت  آمیز در سراسر 
فرانس��ه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کش��ور مجبور ش��د روز 
دو    شنبه با نمایندگان س��ازمان های کارگری و اتحادیه های تجاری و 
مقامات انجمن های محلی دیدار و گفت وگو کند.  به گزارش خبرگزاری 
رویترز ، یک منبع کاخ الیزه اعالم کرد:  رئیس جمهور می خواهد تمام 
قوای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای حل این مسئله گرد هم آیند 
و با همه  مقامات دخیل دیدار کرده و صدا    ها و پیشنهادات مخالفان را 
بشنود.  آخرین دور اعتراضات جلیقه زرد    ها روز     شنبه با حضور حدود ۱۰ 
هزار نفر در پاریس و در مجموع ۱35 هزار نفر در سراسر این کشور برگزار 

شد که حدود ۲ هزار بازداشتی و  صد    ها زخمی به جا گذاشت. 
 کرملین: روسیه در امور داخلی فرانسه دخالت نکرده است

س��خنگوی کرملین در واکنش به اخبار منتشر ش��ده مبنی بر دست 
داشتن روس��یه در اعتراضات جلیقه زردها گفت: مسکو هرگونه اتهام 
مبنی بر دخالت روسیه در فرانسه را رد می کند.  به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف ادامه داد: ما در امور داخلی هیچ 
کشوری از جمله فرانسه دخالت نکرده و نمی کنیم.   روز یک    شنبه یک 
روزنامه فرانسوی و انگلیسی از سازماندهی سایبری اعتراضات فرانسه 
از سوی حساب های کاربری روسی و آغاز تحقیقات سازمان های امنیتی 
فرانسه در این باره خبر دادند تا بار دیگر ادعای دخالت روس    ها در امور 
داخلی کشورهای غربی که از سال ۲۰۱۶ در امریکا کلید خورد و بعد به 

کشورهای اروپایی رسید، تکرار شود. 

عادی سازی رابطه اعراب و تل آويو
 از هوا شروع شد 

در ادامه روند عادی س�ازی یا به عبارت صحیح تر آش�کار ش�دن 
روابط عادی شده کش�ورهای عربی با تل آویو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیس�تی از صدور مجوز برای عبور پروازهای مس�افری این 
رژیم از حریم هوایی عمان و سودان از سوی دولت های آنها خبر داد. 
به گزارش شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی  نخست وزیر بنیامین 
نتانیاهو در جمع س��فیران اسرائیل در کش��ورهای خارجی گفت که 
سلطان عمان با عبور پروازهای مسافری شرکت اِل-اَل از حریم هوایی 

عمان موافقت کرده است.
بر این اس��اس، نتانیاهو ضمن بیان این خبر گفت که اکنون زمان آن 
رسیده که عربستان سعودی هم چنین مجوزی را صادر کند تا پروازهای 
اسرائیلی زمان کمتری را برای س��فر به هند و جنوب شرقی آسیا طی 
کنند.  نتانیاهو همچنین افزود که با توانایی خطوط هوایی اِل-اَل برای 
عبور از حریم هوایی کش��ورهای مصر و چاد، زم��ان پرواز   ها به جنوب 
آفریقا نیز کاهش پیدا می کنند.  نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ۲۶ 
اکتبر )۴ آبان( گذشته در س��فری از پیش اعالم نشده، وارد »مسقط « 
پایتخت عمان شد و با سلطان قابوس دیدار کرد. این اولین سفر نتانیاهو 
به یک کش��ور عربی بود.  روزنامه »هاآرتص « نیز در گزارش��ی از این 
نشس��ت گفت که نتانیاهو همچنین از مجوز دولت سودان برای عبور 
پروازهای اسرائیلی به مقصد امریکای جنوبی، از آسمان کشورش خبر 
داد. وی البته نگفت که پروازهای مس��افربری ای��ن رژیم از چه زمانی 

می توانند از حریم هوایی سودان عبور کنند. 
  ائتالف مقابله با روسیه و ترکیه 

نتانیاهو در بخش دیگری از صحبت هایش به شکلی کنایه  آمیز از بهبود 
روابط این رژیم با ترکیه خبر داد و دلیل آن را اینگونه بیان کرد: »دیگر 
به جای هر دو روز یک بار، اردوغان )رئیس جمهور ترکیه( هر شش روز 
یک بار من را » هیتلر « خطاب می کند!« از س��وی دیگر چند س��اعت 
پس از اینکه دفتر بنیامین نتانیاهو،  از مذاکره مهم با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه خبر داد، تل آویو اعالم کرد ب��ا همکاری امریکا 
تالش  دارد » محور منطقه ای « با حضور یونان، قبرس، اسرائیل و ایاالت 
متحده تشکیل دهد که هدف از آن مقابله با محوری به رهبری روسیه و 

ترکیه در خاورمیانه و به ویژه در سوریه و قبرس است. 
منابع رس��انه ای اس��رائیل می گویند، رایزنی های پیش��رفته ای برای 
برگزاری دیدار چهارجانبه با مشارکت چهار طرف مذکور طی ماه های 
آتی در حال انجام اس��ت و انتظار می رود، در این دیدار نخست وزیران 

اسرائیل، یونان و قبرس و وزیر خارجه امریکا مشارکت داشته باشند. 
طبق گزارش ش��بکه صهیونیس��تی » کان«،  هدف از این دیدار جلب 
حمایت امریکا به صورت رس��می جهت تحکیم روابط میان اسرائیل،  
یونان و قبرس به عنوان آنچه که » مح��ور دموکراتیک در خاورمیانه « 
خوانده شده  و امکان اجرای رزمایش های نظامی چهارجانبه در دریای 

مدیترانه است. 

کش دادن پرونده خاشقجي در امریکا

سناتورها قطعنامه محکوميت عربستان را
 به بعد از کريسمس مي اندازند

احمدکاظمزاده
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