
پاسخ ماکرون به ترامپ

فرانسه رعیت آمریکا نیست

به دنبال انتشار یک سری توئیت های انتقادی رئیس جمهوری آمریکا علیه امانوئل 
ماکرون که نشان دهنده تیرگی مناسبات آنهاست، رئیس جمهوری فرانسه خطاب به 

دونالد ترامپ تاکید کرد که کشورش متحد آمریکاست، نه یک کشور رعیت!
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
پس از بازگشت از صدمین سالروز پایان جنگ جهانی اول در پاریس پنج پیام 
توئیتری منتشر کرد و در آنها یادآور شد که فرانسه در دو جنگ تقریبا توسط آلمان 
شکست خورد و به کاهش میزان محبوبیت ماکرون اشاره کرد. ترامپ پیشتر هم 
به پیشنهاد ماکرون درباره لزوم تشکیل یک ارتش اروپایی تاخته بود که هدفش 

علی الخصوص کاهش اتکا به ارتش آمریکا بود.
امانوئل ماکرون در فرودگاه شارل دوگل در پاسخ به اینکه آیا از توئیت های ترامپ 
آزرده خاطر شده است، صحبت های مفصلی درباره ائتالف نظامی طوالنی میان دو 
کشور، از جنگ استقالل آمریکا به این طرف، کرد. او به تلویزیون تی اف ۱ گفت: در 
جای جای تاریخ ، ما متحد بوده ایم، بنابراین میان متحدان، احترام شرط اول است. 
فکر نکنم فرانسوی ها از من انتظار داشته باشند که به این توئیت ها پاسخ دهم، بلکه 

انتظار دارند به این تاریخ پر اهمیت ادامه دهم.
ماکرون که برای واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا تحت فشار قرار گرفته 
بود، ادامه داد که حرف های ترامپ تالشی برای جلب نظر مخاطبان داخلی، پس از 
شکست های جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره کنگره است. او گفت: گمان 
می کنم او با سیاست بازی می کند و من به او اجازه می دهم تا با سیاست آمریکا 

بازی کند.
او در پاسخ به اینکه آیا سوء تفاهم های عمیق تری میان دو کشور پس از سخنانش 
درباره ارتش اروپایی به وجود آمد یا خیر گفت، متحد آمریکا بودن به معنای تابع 
بودن نیست. ماکرون گفت: ایاالت متحده، متحد تاریخی ماست و همین روند ادامه 
خواهد داشت. این متحدی است که ما تمام خطرات آن را پذیرفته ایم و پیچیده ترین 
عملیات ها را با آن انجام داده ایم. اما متحد بودن به معنای این نیست که ما یک 

کشور رعیت باشیم.
دولت فرانسه نیز در پاسخ به توئیت های ترامپ گفته است: توئیت های تمسخرآمیز 
دونالد ترامپ درباره امانوئل ماکرون نامناسب بود و بهتر بود رئیس جمهوری آمریکا 

اصول نزاکت را رعایت می کرد.
بنجامین گریوو سخنگوی دولت فرانسه در اشاره به حمالت ۲۰۱۵ پاریس گفت: 

ما درحال برگزاری مراسم یادبود ۱۳۰ نفری بودیم که به قتل رسیده اند.
گریوو گفت که ۱۳ نوامبر برای فرانسه یادآور حوادث تراژیک سه سال قبل در 
پاریس و سن دنیس است، زمانی که گروه هایی از مردان مسلح و بمبگذاران انتحاری 
در حمالتی هماهنگ ۱۳۰ نفر را کشته و صدها نفر دیگر را زخمی کردند. وی افزود: 
پس به انگلیسی می گویم: درست این بود که اصول نزاکت به نمایش گذاشته شود.

گفتنی است، رئیس جمهوری آمریکا در سفر فرانسه برخالف عادت رهبران آمریکا 
از یک گورستان سربازان آمریکایی در شمال فرانسه به نام این-مارنه بازدید نکرد که 

انتقادهای گسترده ای را به دنبال داشت.

کردهای سوریه در جستجوی ابوبکر البغدادی

سوریه  نیروهای  فرماندهان  از  یکی  از  نقل  به  انگلیس  سان  روزنامه 
دموکراتیک در منطقه هجین در شرق سوریه نوشت: حدود یک ماه و 
نیم پیش به اطالعاتی درباره کشته شدن یکی از نزدیکان ابوبکر بغدادی، 
سرکرده داعش دست یافتیم. برادر بغدادی اخیرا در این هجین بوده و در 
نشست هایی با اعضای داعش آن ها را تشویق به ادامه جنگ کرده بود. 
منطقه هجین مقر اصلی تروریست های باقی مانده داعش در شرق سوریه 

است.
این روزنامه نوشت: نزدیکان بغدادی همچنان در هجین هستند برای همین 
نیروهای سوریه دموکراتیک روی این منطقه متمرکز هستند. داعش همچنان کنترل 
حدود 4۵۰ کیلومتر مربع از روستاهای اطراف هجین در طول رودخانه فرات را در 

دست دارد. گرچه این مناطق در محاصره هستند اما آزادی آنها آسان نخواهد بود.
روزنامه سان در ادامه نوشت: نیروهای سوریه دموکراتیک خانه به خانه به دنبال 

ابوبکر بغدادی، سرکرده داعش هستند و حلقه محاصره او را تنگ تر کرده اند.
نیروهای سوریه دموکراتیک که به تازگی مرحله نهایی عملیات علیه داعش 
را در شرق سوریه آغاز کرده اند، اکنون در منطقه هجین وارد جنگ خیابانی با 
تروریست های داعش شده اند و به گفته نماینده آمریکا در امور سوریه به زودی این 

عملیات به پایان خواهد رسید.

 همزمان با تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران و در حالی 
که برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران 
اعالم کرده است که بانک ها و شرکت های اروپایی در صورت داد 
و ستد با ایران بر اساس سازوکار ویژه اروپایی مشمول مجازات و 
تحریم خواهند شد، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه 
کشورمان طی سفر خود به ایتالیا  در دیدار با رئیس کمیسیون 
خارجی سنای این کشور تصریح کرد که الزم است اروپا اجازه 
ندهد تا آمریکا از مسائل پولی و مالی به عنوان یک سالح برای 
تحمیل یکجانبه گرایی خود استفاده کرده و این مسئولیت مستقیم 
اروپاست که با خروج آمریکا از برجام گام های عملی برای حفظ 

این توافق بردارد.
تاکید بر ضرورت مسئولیت اروپا برای بهره مندی ایران از مزایای 
برجام در حالی است آمریکا ۱۳ آبان ماه جاری دور دوم تحریم های 
ایران را با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران اجرایی کرده 
و مدعی شده است که شرکت های اروپایی باید یا با ایران تجارت 
کنند و یا با آمریکا. در همین راستا، چندی قبل و همزمان با 
اجرایی شدن دور دوم تحریم های ایران که با هدف به صفر رساندن 
صادرات نفت صورت گرفته، ایاالت متحده آمریکا هشت کشور را 
مشمول معافیت از تحریم های ایران قرار داده است. رئیس گروه 
اقدام ایران در وزارت امورخارجه آمریکا در این خصوص گفته است 
که ما مجبور بودیم معافیت هایی را برای هشت کشور در نظر 
بگیریم زیرا نمی خواستیم قیمت نفت به بشکه ای ۹۰ تا ۱۰۰ دالر 

برسد.
پیش از این نیز بسیاری از تحلیل گران معتقد بودند که به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران بر اساس مکانیسم های بازار نفت و 
انرژی امکان پذیر نبوده و حتی ماه شهریور روسیه و عربستان 
علیرغم اعالم قبلی خود مبنی بر افزایش تولید روزانه خود، زیر 
بار این افزایش تولید نرفتند؛ امری که با واکنش بسیار شدید 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان 
ملل مواجه شد؛ جایی که او مدعی شد اجازه نخواهد داد اوپک 

جهان را تیغ بزند.
تالش اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا

در چنین شرایطی اتحادیه اروپا در حال طراحی یک مکانیسم 
ویژه برای مبادله مالی و داد و ستد با ایران است. این سازوکار ویژه 
در واقع تشکیل یک نهاد تسویه مالی برای دور زدن تحریم های 
بانکی آمریکاست، به نحوی که تهران در ازای فروش نفت قادر 

خواهد بود بدون انتقال ارز اقدام به خرید کاال از اروپا کند.
این امر در بیانیه ۱۲ بندی میان ایران و گروه ۱+4 در نیویورک 

نیز مورد تصریح قرار گرفته و حاضران بر تعهد خود برای تضمین 
کانال های پرداخت با ایران و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، 

محصوالت نفتی و پتروشیمی تأکید کردند.
در همین راستا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا با تاکید بر این موضوع در مقر سازمان ملل گفت: 
»به این ترتیب شرکت های اروپایی و دیگر شرکت های کشورهای 
امضا کننده برجام می توانند ارتباط بانکی و تجاری خود با ایران 
را حفظ کنند. به گفته موگرینی اتحادیه اروپا متعهد خواهد شد تا 

مهمترین منبع درآمد ایران یعنی نفت به فروش برسد.
از سوی دیگر یک دیپلمات فرانسوی نیز به یورونیوز گفته که 
برای این کار اتحادیه اروپا قصد دارد دالر را به عنوان تنها ارز مورد 
مبادله برای خرید و فروش نفت از ایران را حذف کرده و جایگزینی 
برای آن تعیین کند. به گفته وی با توجه به ساز و کارهای جدید 
ایران می تواند با فروش نفت خود واردات را کما فی السابق از 
اروپا و دیگر کشورهای مهم آسیایی از جمله کره، چین و ژاپن 

ادامه دهد. این دیپلمات فرانسوی می گوید اروپا قصد دارد با این 
سازوکار جدید امنیت اقتصادی شرکت های اروپایی که با ایران 
کار می کنند را تامین کرده و این شرکت ها را از تحریم های 
آمریکا مصون بدارد.هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم در تصریح 
کرده که ما برای حفظ برجام نیاز داریم در عمل به ایران کمک 
کنیم که کمترین تاثیر را از تحریم های آمریکا حس کند و اروپا 
همچنان بتواند با این کشور به مبادله و تجارت ادامه دهد. به گفته 
وزیر خارجه آلمان، اگر اروپا موفق به نجات برجام نشود دیگر حل 
بحران های منطقه ای آسان نخواهد بود و اروپا وظیفه تاریخی 

برای حفظ برجام دارد.
پیچیدگی سازوکار ویژه اروپا

در حالی که اروپایی ها عالوه بر مساله تجارت با ایران، مساله 
برجام را یک موضوع امنیتی نیز قلمداد می کنند، عبدالرضا فرجی 
راد، دیپلمات پیشین و مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی 
در خصوص مکانیسم ویژه اروپا برای ادامه همکاری با ایران طی 

گفت و گویی اظهار کرد: با توجه به اینکه اولین بار است که چنین 
ساز و کاری اجرایی می شود تا حدودی کار پیچیده است. او به 
ایسنا گفته که به نظر می رسد اروپا نقش خود را بازی می کند 
نه صرفا به خاطر ایران که آن هم جزو ساز و کار است. در واقع 
نگران هستند که ایران به غنی سازی سانتریفیوژ مجددا رو آورد. 
برای همین چنین کاری را انجام می دهند و از طرفی برجام برای 
آن ها هم موفقیتی بوده که نمی خواهند از دست دهند. در حال 
حاضر بزرگ ترین خطری که در رابطه با این سازوکار وجود دارد 
رفتاری است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی ها در پیش 
گرفته اند که میان کشورهای اروپایی و اعضای اتحادیه اروپا شکاف 
ایجاد کنند که بخشی از این کشورها بگویند این ساز و کار خوب 
است، بخشی دیگر بگویند چرا باید تا این اندازه هزینه دهیم. از 
همین رو است که ایران الزم است با هوشیاری عالوه بر گفت و گو 
با اروپا، مانع تحقق اهداف این بازیگران برای خلل در ایجاد سازوکار 

ویژه همکاری شود.
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درخواست برگزاری جلسه عدم رای اعتماد برای نخست وزیر انگلیس
یک نماینده مجلس انگلیس از حزب محافظه کار خواستار برگزاری جلسه عدم رای اعتماد برای نخست وزیر این کشور شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، »جیکوب ریس موگ« نماینده مجلس انگلیس از حزب محافظه کار که از طرفداران 

سرسخت برگزیت شناخته می شود با ارسال نامه ای به »کمیته 1992« خواستار برگزاری جلسه عدم رای اعتماد برای »ترزا می« نخست وزیر این کشور شد. بر اساس آیین نامه داخلی حزب محافظه کار، در صورت امضای ۴8 نماینده این حزب در 
مجلس، جلسه عدم رای اعتماد درون حزبی برگزار می شود. بر همین اساس درخواست برگزاری جلسه عدم اعتماد باید به شکل مخفی انجام شود اما ریس-موگ درخواست خود را از طریق توییتر نیز به اشتراک گذاشته است.

اخبار رایزنی های ایرانی- اروپایی برای دور زدن تحریم های آمریکا ادامه دارد

مسئولیت مستقیم اروپا برای حفظ برجام

در کشاکش مذاکرات صلح شبه جزیره کره

کره شمالی یک سالح اتمی فوق مدرن آزمایش کرد

سخنگوی وزارت خارجه:

 قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران با اهداف سیاسی تصویب شده و مردود است

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی بر مراحل انجام آزمایش یک سالح جدید 
فوق مدرن در این کشور نظارت کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی 
در حالی روز گذشته این خبر را منتشر کرد که مذاکرات میان عالی ترین 
مقامات این کشور و آمریکا بر سر موضوع »هسته ای زدایی« در شبه جزیره 

کره مراحل حساس خود را طی می کند.
این نخستین بار پس از آغاز فرایند گفت وگوهای پیونگ یانگ با آمریکا و همسایه 
جنوبی بر سر برنامه های هسته ای و موشکی است که کره شمالی از انجام یک 

آزمایش تسلیحاتی خبر می دهد.
خبرگزاری رسمی کره شمالی بدون اشاره به ماهیت سالح آزمایش شده و با اعالم 
موفقیت آمیز بودن آن تصریح کرده است: »کیم جونگ اون ضمن بازدید از پایگاه 
آزمایش های آکادمی علوم دفاعی بر مراحل انجام تست یک سالح جدید تاکتیکی و 

فوق مدرن نظارت کرده است«.
در گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی همچنین آمده است: »ساخت و توسعه 
سالح یاد شده مدت زمانی طوالنی را به خود اختصاص داده است. این سالح در ادامه 
تالش ها برای ارتقاء سیستم آسیب ناپذیر دفاعی در کشور و نیز تقویت قوای نظامی 
ارتش صورت گرفته است«. بر اساس این گزارش کیم جونگ اون »رضایت کامل« 
خود را از نحوه آزمایش این سالح اعالم و آن را به عنوان نقطه عطفی در تقویت بنیه 

نظامی و قدرتمندتر شدن نیروهای نظامی این کشور توصیف کرده است.
به گزارش یورونیوز، پیونگ یانگ ماه آوریل گذشته از توقف آزمایش های هسته ای 
و تست موشک های بالستیک خود خبر داده بود. این رویکرد جدید کره شمالی برای 
تنش زدایی با همسایه جنوبی و نیز توقف خصومت ها با واشنگتن، مالقات تاریخی 

میان رهبر این کشور و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را به همراه داشت.
رئیس جمهوری آمریکا پس از آن بارها از رفتار پیونگ یانگ و تعهد این کشور به 

توقف برنامه های هسته ای و موشکی تعریف و تمجید کرده است.

واکنش آمریکا
خوشبینی واشنگتن نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات سران دو کشور و ادامه 
تعهدات کره شمالی در خصوص هسته ای زدایی در شبه جزیره کره حتی پس از 

آزمایش سالحی جدید توسط پیونگ یانگ نیز ادامه یافت.
ساعاتی پس از رسانه ای شدن آزمایش موفقیت آمیز کره شمالی بر روی یک سالح 
فوق پیشرفته، وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این مسئله اعالم کرد که نسبت 
به تعهدات پیونگ یانگ و نیز تضمین های مطرح شده توسط رهبر کره شمالی در 

جریان مالقات تاریخی با دونالد ترامپ اطمینان کامل دارد.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی خاطرنشان کرد: »رهبران دو کشور 
ماه ژوئن در سنگاپور بر سر روند قطعی و قابل راستی آزمایی هسته ای زدایی به توافق 
رسیده و متعهد شده اند در جهت ساخت آینده ای بسیار روشن برای کره شمالی 

تالش کنند«. 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه یادآور شد که کشورش بر سر اجرای 
این تعهدات همچنان با مقامات کره ای در تماس و گفت وگو است و اطمینان دارد که 

تعهدات پیشین به خوبی رعایت می شود.
کیم جونگ اون در جریان مالقات با دونالد ترامپ در سنگاپور بر تعهدی مبهم و غیر 
منتظره از سوی کشورش جهت رعایت روند »هسته ای زدایی کامل در شبه جزیره 
کره« تاکید کرده بود. این در حالیست که چگونگی و زمان بندی اجرای این تعهد 
پس از آن به مذاکرات بعدی موکول شد که بر اساس شواهد موجود همچنان در بن 

بست به سر می برد.

 سخنگوی وزارت خارجه گفت: استفاده ابزاری از حقوق بشر، قطعنامه های 
حقوق بشری و سازوکارهای بین المللی توسط برخی کشورهای غربی و رژیم 
اشغالگر و کودک کش صهیونیستی و برخی رژیم های مرتجع منطقه قویا 

محکوم و مردود است.
بهرام قاسمی با اشاره به تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در نشست 
کمیته سوم اجالس ۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حمایت برخی 
دولت هایی که خود از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر کشورها 
هستند، ضمن محکوم کردن اقدام این گروه از کشورها، اظهار داشت: این قطعنامه 
بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض آمیز، 
غرض ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است که آن را مردود می دانیم. 

و  بشری  حقوق  های  قطعنامه  بشر،  حقوق  از  ابزاری  استفاده  افزود:   قاسمی 
سازوکارهای بین المللی توسط برخی کشورهای غربی و رژیم اشغالگر و کودک کش 
صهیونیستی  و برخی کشورهای مرتجع منطقه برای پیگیری مقاصد شوم  افراط 

گرایانه و همچنین  سیاست های آشوب طلبانه و حمایت از تروریست های تجزیه طلب 
را قویا محکوم  می کنیم و معتقدیم ادامه این روند اعتماد جامعه بین المللی به 
سازوکارهای بین المللی را تضعیف کرده و اثربخشی و کارایی آنها را در مواقع ضروری 
و الزم زیر سوال می برد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اظهار کرد: از نظر ما 
محل مناسب و جهان شمول ارزیابی حقوق بشر در کشورها، سازوکار یو.پی آر )بررسی 

دوره ای جهانی( است که بدون تبعیض همه کشورها را مورد بررسی قرار می دهد. 
مشارکت سازنده و فعال کشورمان در این سازوکار، نشانگر جدیت ایران در ارتقای 
از طریق همکاری های سازنده و  به تعهدات بین المللی خود  حقوق بشر و عمل 

سازوکارهای مبتنی بر گفت وگو است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از فاکس نیوز، کمیته حقوق بشر سازمان ملل  روز پنج شنبه 
قطعنامه ای تصویب کرد که به موجب آن از ایران خواسته شده تا آن چه در این 
قطع نامه » استفاده شایع از بازداشت های خودسرانه« خوانده شده را متوقف کرده 
و همچنین نگرانی هایی در مورد آن چه از آن به عنوان به کارگیری اعدام یاد شده، 

ابراز شده است. در این قطعنامه همچنین نگرانی هایی در مورد آن چه محدودیت ها 
و ممنوعیت ها در زمینه حق آزادی عقیده و مذهب خوانده شده، عنوان شده است.

شبکه تلویزیونی الجزیره قطر بامداد دیروز گزارش داد، 
از نمایندگان جمهوری خواه و دمکرات سنای  شماری 
آمریکا، در حال تهیه پیش نویس قانونی علیه عربستان 
در محکومیت جنگ یمن و قتل خاشقجی هستند. به 
از الجزیره، همچنین پیش نویس  ایرنا، به نقل  گزارش 
یک قانون ویژه علیه عربستان در دست تهیه است که 
در صورت تصویب، تمامی طرف هایی که مانع ورود کمک 
خواهند شد. تحریم  شوند،  یمن  به  بشردوستانه   های 
این طرح همچنین، از سرگیری سوخت رسانی آمریکا 

نیز  را  یمن  در جنگ  ائتالف سعودی  های  به جنگنده 
رئیس  کورکر  باب  حال،  همین  کرد.در  خواهد  متوقف 
روابط خارجی مجلس سنای آمریکا که پیشتر ولیعهد 
عربستان و دیگر رهبران سعودی را تهدید به تحریم 
که  مسیری  به  نسبت  گفت:  نیز  بار  این  بود،  کرده 
این  بر  و  نگرانیم  است، سخت  در حال گذر  عربستان 

باورم که باید بهای آن را بپردازد.
همچنین بن کاردین سناتور با سابقه ایالت مریلند سنای آمریکا 
اعالم کرد: پذیرش این موضوع سخت است که خاشقچی به دست 

یک تیم عالیرتبه سعودی اما بدون توصیه به قتل رسیده است، اما 
این کار بدون توصیه و راهنمایی بن سلمان صورت گرفته باشد.۱8 
مهرماه گذشته نیز اعضای جمهوری خواه، دمکرات و کمیته روابط 
خارجی سنای آمریکا با ارسال نامه ای به »دونالد ترامپ« رئیس 
قانون جهانی مسئولیت  این کشور، خواستار اجرای  جمهوری 

پذیری در قبال حقوق بشر موسوم به قانون ماگنیستکی شدند. 
در این قانون از رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده است، 
چنانچه یک کشور خارجی به نقض آشکار حقوق بشر اقدام کند، 
وی باید ظرف ۱۲۰ روز از طریق کنگره پاسخ مناسبی به این 

موضوع بدهد. این قانون تنها مشمول کسانی که اقدام به برنامه 
ریزی و اجرای عمل مجرمانه می کنند نیست، بلکه آمران قتل و 

جنایت را هم شامل می شود. 
این قانون می تواند منجر به ممنوعیت سفر و مسدود شدن 
اموال و دارایی های آمران قتل خاشقجی در داخل و خارج آمریکا 
شود.تهیه پیش نویس این قانون ساعاتی پس از آن صورت گرفت 
که وزارت خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه در تالش برای تبرئه 
ولیعهد عربستان سعودی از اتهام قتل خاشقجی، ۱۷ تبعه این 

کشور را در فهرست تحریم های خود قرار داد.
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