
سخنگوی کرملین:

همه از اقداماتی که منجر به خروج ایران از برجام 
می شود، خودداری کنند

سخنگوی کاخ کرملین اظهار کرد که هیچ جایگزینی برای برجام وجود 
ندارد و از دیگر کشورها تقاضا کرد از اقداماتی که منجر به کناره گیری 

تهران از برجام می شود، خودداری کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ 
کرملین روز دوشنبه گفت: روسیه همانند تمامی کشورهای دیگر خواهان پایداری 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( است. ما هیچ جایگزینی برای این توافق سراغ 
نداریم. ما از همه می خواهیم از اقداماتی که منجر به خروج ایران از برجام می شود، 
خودداری کنند. به گمان ما چنین اقداماتی مضر است و آمریکا را به خاطر خروج از 

برجام محکوم می کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد که تحریم های یکجانبه و نامشروع آمریکا نباید خللی در 

روابط چندجانبه و همکاری های تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد کنند.
پسکوف با اشاره به روابط نزدیک و سودمند روسیه با ایران – که تاثیر به سزایی در 
روابط منطقه ای و صلح سوریه دارد – بیان کرد: غیرمنظقی و ناروا است که چشمان  

 مان را  بر روی نقش ایران ) در این مسائل( ببندیم.

گوترش توضیح کامل بن سلمان درباره قتل خاشقجی را 
خواستار شد

دبیرکل سازمان ملل توضیح کامل ولیعهد عربستان درباره ابعاد مبهم 
و محاکمه  این کشور  منتقد  روزنامه نگار  پرونده قتل جمال خاشقجی، 

کسانی را خواستار شد که در این جنایت دست داشته اند.
به گزارش ایسنا، فرحان حق، معاون سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل اظهار کرد: گوترش روز شنبه با محمد بن سلمان )ولیعهد عربستان( در حاشیه 
نشست های گروه 20 در بوئنوس آیرس دیدار کرده و خواستار توضیحات کامل 
او درباره ابعاد مبهم قتل خاشقجی و نیز محاکمه کامل کسانی شد که در قتل او 

دست داشتند.
فرحان حق در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره خودداری گوترش از تشکیل یک 
تیم بین المللی تحقیقات در پرونده خاشقجی پاسخ داد: گام اول برای آغاز هرگونه 
تحقیقات بین المللی این است که از طرف یکی از کشورهای عضو درخواست رسمی 

دریافت کنیم و تا این لحظه چنین درخواستی نبوده است.
قتل خاشقجی که اکتبر گذشته در کنسولگری کشورش در استانبول انجام شد، 
خشم جهانی را علیه ریاض به دنبال داشت و درخواست های متعدد و مستمری 
برای شناسایی محل دفن جسد و اینکه چه کسی دستور چنین کاری را داده است، 

صادر شد.
آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )سی.آی.ای( به تازگی اعالم کرد که به این نتیجه 

رسیده است که قتل خاشقجی به دستور مستقیم بن سلمان انجام شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که ارتباطات نزدیکی با ریاض دارد، در مورد 
صحت این گزارش سی.آی.ای ابراز تردید کرده و تعهد داد، شریک جدی عربستان 

باقی بماند.

پامپئو: چین و ایران نظم جهانی را به چالش می کشند
نقش  از  انتقاد  با  بروکسل  ناتو در  امور خارجه آمریکا در نشست  وزیر 
"مخرب" ایران و چین در عرصه جهانی گفت، ترامپ حامی نهادهای جهانی 
است و تاکید او بر افزایش نقش کشورها تنها برای بهبود عملکردها در 

سراسر جهان است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
که براسی شرکت در نشست نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل است در سخنانی 
برای بنیاد آلمانی صندوق مارشال با اشاره به حضور نیروهای کشورش در افغانستان 

گفت که برنامه های آمریکا در افغانستان با همکاری هم پیمانانش ادامه می یابد.
او سپس به ایران اشاره کرد و گفت که ایران نقش مخربی در جهان ایفا می کند و 
آمریکا اجازه نخواهد داد که این وضعیت ادامه یابد. پامپئو گفت: ایاالت متحده آمریکا 
در کنار هم پیمانان خود خواهد ماند و هر آنچه در توان داشته باشد برای دفاع از 

آنها به کار می گیرد.
وزیر امور خارجه آمریکا سپس با اشاره به انتقادها از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا درباره استراتژی اول آمریکای او گفت: ترامپ به نهادهای جهانی احترام 
می گذارد و از آنها حمایت می کند اما او می خواهد که هر کشوری به وظایف خود نیز 
عمل کند چرا که نهادهای جهانی نمی توانند در جایگاه کشورها قرار بگیرند. برخی 
اوقات برای بهبود شرایط باید شجاع بود. ترامپ آمریکا را قدرتمند به پیش می برد و 

می داند که آمریکای قدرتمند به معنای جهانی با ثبات تر و بهتر است.
وی گفت که ترامپ در حال ایجاد نظم نوین جهانی تحت رهبری و دموکراسی 
آمریکاست. پامپئو گفت: ما براساس این دموکراسی بزرگ کشورها را به سمت ایجاد 
نظم نوین لیبرال و دوی از جنگ و رسیدن به رفاهی بزرگ سوق می دهیم. تحت 
رهبری ترامپ ما رهبری بین المللی و دوستانمان در سیستم جهانی را کنار نمی 

گذاریم.
وی با انتقاد از ایران و چین اتهامات  این دو کشور از واشنگتن در اقدام یک جانبه 
را رد کرد و گفت: حتی دوستان اروپایی ما گاهی می گویند ما به نفع جهان آزاد اقدام 
نمی کنیم، این درست نیست. ما برای حفاظت و پیشبرد ایجاد جهانی با کشورهای 
آزاد، مستقل شفاف، عادل و باز فعالیت می کنیم این پروژه به اقدام عملی و نه نمایشی 
برای حفظ نظم نوین لیبرال میان کشورها نیاز دارد. این مهم نیازمند رهبری نه فقط 

از سوی کشور من بلکه از سوی دموکراسی های سراسر جهان است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی منابع در دولت این 
در  عقب نشینی  با  رئیس جمهور  که  کرد  اعالم  کشور 
مقابل معترضان، تعلیق اجرای افزایش مالیات بر سوخت 
دوشنبه  روز  فرانسه  در  اعتراضات  می کند.  اعالم  را 
نیز برای سومین هفته متوالی با حضور دانش آموزان و 

آمبوالنس ها در خیابان های پاریس ادامه یافت .
به گزارش ایسنا،  خبرگزاری فرانسه اعالم کرد که تصمیم 
دولت در تعلیق افزایش قیمت سوخت در جلسه امروز حزب 

"جمهوری به پیش" ماکرون اعالم خواهد شد.
فرانس 24 نیز اعالم کرد دولت نشست امروز با معترضان 

جلیقه زرد را لغو کرده است.
اگرچه امانوئل ماکرون گفته بود که در مقابل اعتراضات کوتاه 

نمی آید اما دولت معتقد است که باید مصالحه نشان داد.
در همین حال هزاران تن از محصل های دبیرستانی فرانسه 
دوشنبه به کالس های درس نرفته و به اعتراضات جلیقه زردها 
در سراسر فرانسه ملحق شدند که پلیس ضد شورش با گاز 

اشک آور به استقبال این نوجوانان رفت.
رانندگان آمبوالنس ها نیز با بستن خیابان منتهی به پارلمان 

به جمع معترضان پپیوستند.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از ۱۷ نوامبر گرفتار 
آشوب جلیقه زردها شده است که چالشی دشوار برای این رهبر 
40 ساله محسوب می شود و این وضعیت از آن جهت حائز 
اهمیت است که او تالش داشت با معضل افت محبوبیت خودش 
در بحبوحه اصالحات اقتصادی که از دید منتقدان به نفع قشر 

ثروتمند است، مقابله کند.
به  موسوم  راست میانه  اپوزیسیون  رهبر  ووکی،  لوران 
فیلیپ،  ادوار  با  دیدارش  از  پس  دوشنبه  جمهوری خواه 
نخست وزیر فرانسه تاکید کرد دولت درکی از عمق خشم مردم 

ندارد.
این سیاستمدار فرانسوی گفت: تنها نتیجه این نشست حرف 
راهکاری  نیاز داریم  ما  آنچه  بود.  پارلمان  از طرح مشکل در 
توافق  مورد  نتیجه اش  که  چیزی  باشد،  خوشایند  که  است 

فرانسوی های منتظر باشد، اینکه افزایش مالیات سوخت لغو 
شود.

می دهد  نشان  دوشنبه  روز  درگیری ها  از  ویدیویی  تصاویر 
پلیس با گاز اشک آور و باتوم معترضان نوجوان را هدف سرکوب 
قرار داده است. روز یکشنبه یک خانم ۸0 ساله در مارسی در 
یک  شنبه  روز  اعتراضات  جریان  در  باخت.  جان  بیمارستان 
کپسول گاز اشک آور از پنجره به داخل خانه این خانم افتاد و 

موجب مرگ او در بیمارستان شد.
و  شغلی  سنی،  طیف  حامیانش  که  زردها  جلیقه  جنبش 

خودجوش  اعتراضات  با  ابتدا  در  دارند،  متفاوتی  جغرافیایی 
به  اندک  اندک  اما  آغاز شد  بهای سوخت  افزایش  به  آنالین 
افزایش هزینه های زندگی که طبقه  به  اعتراضات گسترده تر 
متوسط جامعه را تحت فشار می گذارد، تبدیل شد. اعضای این 
جنبش عمدتا از طبقه متوسط و قشر کارمندان حومه نشینی 
هستند اما عناصر افراطی هم در میان آنها دیده می شود. دولت 

فرانسه به دنبال راهی برای مدیریت این بحران است.
ماکرون تاکید دارد افزایش مالیات سوخت بخشی از راهکار 
رانندگان  تا  دارد  قصد  و  است  هوایی  و  آب  تغییر  با  مقابله 

فرانسوی را به تبدیل خودروهای گازوئیلی به مدل های کمتر 
آالینده ترغیب کند. او شنبه تاکید کرد از اهداف سیاستش 

عقب نشینی نخواهد کرد.
در همین حال ویدیوی دیگری از اعتراضات روز دوشنبه در 
شهر اورلئان در شمال شرقی فرانسه نشان می دهد که نوجوانان 
از ترس گاز اشک آور فرار می کنند و همچنین خودروهایی مقابل 
یک دبیرستان در حومه پاریس به آتش کشیده شد و در نهایت 
هفت دانش آموز بازداشت شدند. تجمع این دانش آموزان در ابتدا 

در اعتراض به مقررات جدید ورود به دانشگاه ها بود.  
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اتیوپی برای کمک به حل بحران یمن اعالم آمادگی کرد
نخست وزیر اتیوپی امروز )سه شنبه( در پیامی به ملت یمن و طرف های درگیر در این کشور، برای ورود به بحران یمن اعالم آمادگی کرد. به گزارش ایسنا، ابی احمد، نخست وزیر اتیوپی در پیامی به گروه های یمنی خواستار کنار گذاشتن جنگ، 

درگیری و فرقه گرایی و نشستن عاقالنه و خردمندانه بر سر میز گفت وگو شد و ملت یمن را به هدر ندادن پتانسیل کشورشان ترغیب کرد. این پیام و درخواست همزمان با مذاکرات یمنی – یمنی طرف های درگیر در سوئد براساس درخواست های 
گریفیث، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن است. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از احمد گزارش داد، جنگ یمن، پتانسیل و تمدن آن را منهدم می کند. باید گروه های یمنی بدون خونریزی و جنگ به توافق برسند.

اخبار ماکرون عقب نشینی کرد

 تعلیق افزایش قیمت سوخت

درخواست مداخله جویانه هیلی برای آزادی زندانیان در ایران

آماده باش ارتش اسرائیل در مرز با لبنان

آغاز عملیات نظامی برای انهدام تونل های حزب اهلل

نماینده آمریکا در سازمان ملل در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار آزادی 
کسانی شد که آنها را زندانیان سیاسی در ایران خوانده است.

به گزارش ایسنا، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل دوشنبه شب در مراسم 
دریافت جایزه ساالنه موسس هادسن با اشاره به سیاست های خصمانه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا درقبال ایران، آن را یک نمونه از ظهور دوباره رهبری آمریکا در 

جهان دانست.
هیلی در اظهارات مداخله جویانه خود در این مراسم خواستار آزادی کسانی شد که 

آنها را زندانیان سیاسی در ایران خوانده است.
وی مدعی شد که ایران سابقه ای طوالنی در نقض حقوق بشر دارد و شهروندان 
ایرانی و خارجی، شامل شهروندان آمریکایی هر دو از رویه های قضایی شفاف و عادالنه 

در این کشور محروم هستند، بنابراین باید هرچه فوری آزاد شوند.
به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل، نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از آن 
این اظهارات را بیان کرده است که جمعی از خانواده های شهروندان آمریکایی-
سرگشاده  نامه ای  در  هستند،  زندانی  ایران  در  که  ملیت هایی  سایر  و  ایرانی 
خطاب به رهبران جهان، گروه های حقوق بشری و سازمان ملل خواستار آزادی 

عزیزان شان شده بودند.
هیلی در بخش دیگری از سخنانش از دولت اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا 
برای امضای توافق هسته ای با ایران انتقاد کرد، توافقی که رئیس جمهور ترامپ در 
ماه مه از آن خارج شد و سپس تحریم ها علیه ایران را که با اجرای این توافق لغو شده 

بود، بازگرداند.
وی گفت: وقتی ما از توافق هسته ای خارج شدیم،  دوستان اروپایی ما خوشحال 
نبودند اما توافق با ایران یک پیمان بد برای امنیت ایاالت متحده و جهان بود. آن 
پیمان، یک توافق بد برای مردم ایران هم بود. این توافق فقط برای سران ایران خوب 

بود.
به گزارش ایسنا، اندیشکده هادسن جایزه ساالنه هرمن کان را  که به نام موسس 
ریگان  رونالد  به  از جمله می توان  اهدا می کند که  اندیشکده است هر سال  این 
رئیس جمهور اسبق آمریکا، هنری کسینجر، وزیر امورخارجه پیشین آمریکا،  مایک 
پنس معاون رئیس جمهور آمریکا، روپرت مرداک سرمایه دار آمریکایی-استرالیایی و 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عنوان دریافت کنندگان این جایزه 

در سال های گذشته اشاره کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی با اعالم حالت آماده باش نظامی در مرز سرزمین های 
اشغالی با لبنان، عملیاتی را برای کشف "تونل های هجومی" حزب اهلل آغاز 
کرد. این در حالی است که نیروهای یونیفل ضمن تاکید بر حفظ آرامش 
در منطقه گفتند، نیروهای یونیفل در مرزهای لبنان و اسرائیل در مقابل 

تجهیزات حفاری اسرائیل مستقر هستند.
این عملیات در شمال  ارتش رژیم صهیونیستی  بر اعالم  بنا  ایسنا،  به گزارش 
سرزمین های اشغالی و امتداد مرزها با لبنان آغاز شد و هدف از آن کشف تونل هایی 
است که اسرائیل مدعی است حزب اهلل در این مناطق حفر کرده تا به واسطه آنها به 

داخل "اراضی اسرائیلی" نفوذ کند.
بنا بر اعالم شبکه اسکای نیوز، آنگونه که ارتش اسرائیل اعالم کرده این عملیات بنا 
نیست به داخل مرزهای لبنان کشیده شود و تنها در داخل اراضی اشغالی پیگیری 
می شود و در آن ارتش با استفاده از تکنولوژی های جدید به دنبال کشف تونل های حفر 

شده احتمالی در مرز با لبنان خواهند بود.
ستاد ارتش اسرائیل با صدور بیانیه ای درباره این عملیات که "سپر شمال" نام گذاری 
شده، اعالم کرد این عملیات بزرگ ترین تحرک نظامی اسرائیل در مرز با لبنان از سال 

20۱4 است و ارتش خود را برای هر سناریویی آماده کرده است.
در این بیانیه رژیم صهیونیستی ایران را به حمایت و پشتیبانی مالی از ساخت 
پروژه های تونلی حزب اهلل  لبنان متهم کرده و ارتش لبنان را نیز سرزنش کرده و 
گفته است "وجود این تونل ها نشاندهنده عمل نکردن ارتش لبنان به مسئولیت هایش 

است".
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ارتش ما به حزب اهلل لبنان 
و نیروهای ارتش لبنان هشدار داده و به آنها توصیه می کند از هرگونه اقدام هجومی 

از تونل ها اجتناب کنند.
النشره نیز گزارش داد، ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا اقدام به ایجاد خاکریزهایی 
در هم جواری دیوار مرزی در منطقه بوابه فاطمه مقابل شهرک کفرکال کرده و طول 

این خاکریزها به پنج متر می رسد. قبال در آنجا یک مقر نظامی بوده و به نظر می رسد 
اسرائیل قصد استفاده مجدد از این پایگاه نظامی را دارد.

در پی این عملیات مالینی یانسون، سخنگوی نیروهای سازمان ملل )یونیفل( اظهار 
کرد: یونیفل از طریق گزارش های رسانه ها در این باره مطلع شده و ما با تمام طرف های 
مربوطه جهت تضمین استفاده آنها از سازوکار ارتباطات و هماهنگی با یونیفل جهت 
حفظ آرامش و ثبات در منطقه تماس می گیریم و آرامش در منطقه علمیات یونیفل 

را حفظ خواهیم کرد.
این در حالی است که منابع خبری فاش کردند، بنیامین نتانیاهو،  نخست وزیر 
اسرائیل در دیدار روز گذشته خود با مایک پامپئو،  وزیر خارجه آمریکا در بروکسل 
پیامی را به وی داده مبنی بر اینکه "فعالیت های حزب اهلل را متوقف کنید و اال اسرائیل 

خود حزب اهلل لبنان را متوقف خواهد کرد.
این منابع خبری افزودند، این دیدار که اسرائیلی ها آن را فوری و فوق العاده توصیف 
کردند در ادامه موضع گیری های قبلی اسرائیل است که تقریبا دو ماه پیش به واسطه 
فرانسه پیام هایی با این مضامین به بیروت رساند. اسرائیل در آن زمان تهدید کرد، اگر 
دولت لبنان به مقابله با حزب اهلل برنخیزد و مانع از افزایش توانمندی نظامی آن نشود، 

دست به حمله نظامی می زند.
اما  نیست  این عملیات یک عملیات هجومی  اعالم کرده که  اسرائیل  گرچه 
احتمال اینکه یک اشتباه یا ماجراجویی نظامیان اسرائیلی باعث آغاز یک درگیری 
گسترده با حزب اهلل شود، وجود دارد به ویژه آنکه هدف اصلی این عملیات کم 
سرزمین های  با  مرز  در  حزب اهلل  به  متعلق  تونل های  برداشتن  میان  از  سابقه 

اشغالی اعالم شده است.
در جنگ های پیشین اسرائیل با گروه های مقاومت چه در غزه و چه در لبنان، ارتش 
اسرائیل در برابر عملیات هایی که مقاومت با استفاده از تونل طرح ریزی کرده بودند، 
بسیار آسیب پذیری ظاهر شد و همین دلیل باعث شده رژیم صهیونیستی بخش 

ویژه ای را در ارتش ایجاد کند که به شکل ویژه به مقابله با تونل ها می پردازد.

از  استفاده  برای  ایران  گفت:  ایران  در  اتریش  سفیر 
مزیت های برجام حق قانونی دارد.

به گزارش ایسنا، اشتفان شولتس در سفر یک روزه خود به 
اراک و در دیدار با استاندار مرکزی، با اشاره به سفر 2 سال پیش 
وزیر اقتصادی ایالت اتریش سفلی به استان مرکزی اظهار کرد: 
در این سفر به دنبال تحقق نتایج سفر 2 سال پیش هستیم 
برنامه ریزی  اقتصادی  ایران در حوزه  اتریش در  چراکه سفارت 
از  بازدید  و  ایران  در  وی حضور  دارد.  مدنظر  را  ساختارمندی 
استانهای مختلف را نوعی ارزیابی همکاری برای دو طرف دانست 
و گفت: به عنوان نماینده اتحادیه اروپا به جهت توسعه همکاری 

برنامه)برجام(  این  پیگیری می کنم چراکه  را  برجام  اهداف   ها 
بستر قانونی همکاری بین دو کشور را شکل خواهد داد. شولتس 
تصریح کرد: به واسطه حضور در فضا بدون اطمینان در بحث نقل 
و انتقاالت مالی در حال حاضر در یک فضای بدون اطمینان به 
سر می بریم و شرایط به گونه ای است که هفته گذشته فدریکا 
موگرینی تاکید کرد که مهمترین اولویت در حوزه همکاری ها 
ایجاد کانال های ارتباطی امن است تا بتوانیم یک تجارت قانونمند 
از طریق ایران برای اروپا شکل دهیم. وی با تاکید بر اینکه ایران 
برای استفاده از مزیت های برجام حق قانونی دارد و تا زمانی که به 
تعهدات خود در قبال برجام پایبند باشد، می توان به عنوان مکمل 

فضا را برای ساختارهای اقتصادی دو کشور فراهم کرد و در این 
مسیر وزیر اقتصاد ایالت اتریش سفلی به درستی تشخیص داد که 
می توان وضعیت مناسبی به واسطه همکاری ها ایجاد و شرایط برد 
برد را رقم زد. سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه اتریش تنها کشور 
اروپایی دارای انجمن فرهنگی در پایتخت ایران است، بیان کرد: 
ایران و اتریش سوابق همکاری عمیقی دارند که شامل ۵00 سال 
شراکت از زمان اسماعیل اول، ۷00 سال همکاری متقابل، ۱۶0 
سال روابط دیپلماتیک و گفت وگوی 2۵ ساله برای ادیان ایران و 
اتریش می   شود. وی با اشاره به اینکه هدف ما از تبادالت صرفا 
روابط اقتصادی نیست،گفت: تبادالت فرهنگی نیز در کنار مسائل 

اقتصادی برای اتریش مهم است،اتریش برگزار کننده جشن فیلم 
اروپایی در ایران است که هرساله این  جشنواره در یک شهر ایران 
را برگزار می شود و می توان این جشنواره را در اراک نیز برگزار کرد.

شولتس در خصوص پیشنهاد مطرح شده در این نشست جهت 
سنجش و شناسایی بیشتر قابلیت های فرهنگی از طریق ایجاد 
کارگروه، گفت: جهت شناسایی ظرفیت   های فرهنگی بین استان 
مرکزی و اتریش از تشکل کارگروه استقبال می کنم و در این 
خصوص رییس انجمن فرهنگی اتریش در ایران را برای گفت وگو 
با مسئوالن فرهنگی استان به زودی اعزام خواهیم کرد تا راه های 

همکاری در حوزه فرهنگ مشخص و ارزیابی شود.

اشتفان شولتس:

ایران محق است از مزیت های برجام استفاده کند


