
رژیم های دیکتاتوری    گزارش  یک
عربی دیگر به بریدن 
صدا رضای�ت نمی دهن�د و حاال کارش�ان به اره 
کشیدن به بدن صاحبان صدا و تکه تکه کردن شان 
رسیده است. حتی اگر صاحبان آن صدا سال     ها 
جزو خادمان درگاه و توجیه گران ظلم بوده باشند 
و انتقادات شان فقط زمانی اوج گرفته باشد که 
ظلم به خودشان یا حلقه دوستان شان رسیده و 
آنها هم نه از باب براندازی که از باب اصالح امور 
صدا بلند کرده اند . طنز تاریخ این است که اولین 
دموکراس�ی دنیای م�درن  از س�فاکی چنین 
دیکتاتوری    های�ی هم خب�ر دارد و ه�م حمایت 
می کند. همزمان با انتشار جزئیات سالخی »جمال 
خاش�قجی« روزنامه  نگار منتقد آل س�لمان در 
کنسولگری عربستان در ترکیه؛ گزارش     ها نشان 
می دهد که واشنگتن قبل از غیبت این روزنامه نگار 
یک تماس تلفنی را بین مقام ه�ای ریاض درباره 
تالش برای دس�تگیری او ش�نود ک�رده بودند. 
در روز ورود »جمال خاشقجی« به مسلخ خود در 
کنسولگری عربستان در استانبول، دو هواپیمای 
خصوصی حامل 15 نفر از عربس��تان سعودی در 
استانبول به زمین نشسته  که این 15 نفر درست 
هنگامی که خاشقجی ساده دالنه به دنبال کارهای 
مربوط ب��ه ازدواجش ب��ه کنس��ولگری رفته بود، 
در آنجا بوده ان��د و بعد هم بنا بر گ��زارش روزنامه 
»نیویورک تایم��ز « از قول یک مقام ارش��د ترک 
این گروه از عوامل س��عودی، خاش��قجی را ظرف 
دو س��اعت اول پس از ورودش به کنس��ولگری به 
قتل رسانده  و جس��د وی را با استفاده از اره ای که 
با خود همراه داش��تند، تکه تکه کرده اند.   روزنامه 
واشنگتن پس��ت هم که بعد از فرار خاش��قجی به 
امریکا به وی س��تونی برای یادداشت داده بود، در 
گزارشی تازه نوشته است: »در حالی که دوم اکتبر 
)1۰ مهر( جمال خاش��قجی در حال آماده شدن 
برای ورود به کنسولگری س��عودی در استانبول 

بود، یک جوخه مردان اعزامی از عربستان سعودی 
هم آماده بودند؛ مردانی که از نظر محققان  پرونده 
خاشقجی در ناپدید شدن او نقش داشتند.« دو فرد 
مطلع از تحقیقات جاری پرونده ناپدید شدن جمال 
خاشقجی به واشنگتن پس��ت گفته اند: »جوخه 
اعزامی از عربستان سعودی به ترکیه صبح خیلی 
زود در همان روز )دوم اکتب��ر( بعد از ترک ریاض 
پایتخت سعودی وارد استانبول شدند و در دو هتل 
بین المللی استقرار یافتند و بعد از آن با خودرو به 
کنسولگری رفتند. یکی از هتل ها، هتل موونپیک 
)Mövenpick( بود که از آنجا تا کنسولگری با 

خودرو کمتر از چند دقیقه طول می کشد.«
طبق اطالعات ثبت ش��ده پ��روازی و همینطور 
اطالع��ات افراد مطل��ع از پرونده، تی��م 15 نفره 
اعزامی عربستان سعودی بعد از یک روز، کار خود 
را تمام و ترکیه را ترک کردند.  واش��نگتن پست 
می نویسد: »مقام های ترکیه قبالً گفته بودند که از 
نظر آنها، خاشقجی، روزنامه نگار برجسته و منتقد 
حکومت سعودی در داخل کنس��ولگری کشته 
شده اس��ت. مقام های ترکیه که در حال بررسی 
اقدامات و تحرکات تیم اعزامی عربستان سعودی 
هستند، حاال تحقیقات ش��ان را گسترش داده و 
در حال بررسی اتفاق های محل سکونت محمد 
العتیبی، کنسول عربستان سعودی در استانبول 
هستند که در 5۰۰ یاردی )بیش از 5۰۰ متری( 

کنسولگری قرار دارد.«
این رسانه ادامه داد: »توس��ط دوربین مداربسته 
ترکیه مستقر در اطراف محل سکونت کنسول یک 
عکس گرفته شده و در اختیار واشنگتن پست قرار 
گرفته که در آن یک ون مدل مرس��دس بنز ویتو 
با شیشه های رنگی دیده می شود، خودرویی که 
مقام های امنیتی می گویند دو ساعت پس از ورود 
خاشقجی، از آن برای انتقال برخی از اعضای تیم 
اعزامی عربستان سعودی از محل سکونت کنسول 

به ساختمان کنسولگری استفاده شد.«

   شنود امریکایی
واشنگتن پس��ت گزارش داد: »به گفته یک منبع 
مطل��ع، س��ازمان های اطالعاتی امری��کا قبل از 
ناپدید شدن خاشقجی پیامی را از سوی مقام های 
س��عودی رهگیری کردند ک��ه در آن، آنها درباره 
نقشه دستگیری او صحبت می کردند. سعودی     ها 
می خواس��تند خاش��قجی را فریب دهن��د و به 
عربستان سعودی برگردانند و آنجا او را دستگیر 
کنند.« رسانه امریکایی افزود: »مشخص نیست که 
آیا سعودی     ها قصد بازداشت و بازجویی خاشقجی 
را داشتند یا قصد کشتنش را و همچنین مشخص 
نیس��ت که آیا امریکا به خاشقجی درباره اینکه او 
هدف سعودی  قرار داشته، هش��دار داده  یا خیر. 
البته مقام های س��عودی گزارش     ها درباره اینکه 
آنها یک تیم 15 نفره را در همان روز ناپدید شدن 
خاشقجی به استانبول فرستادند، تکذیب کردند و 
گفتند که تنها تیم اعزامی به ترکیه، تیم تحقیق 

برای کمک به یافتن این روزنامه نگار بوده است.«
در  این گزارش آمده است: »طبق اطالعات ثبت 
ش��ده پروازها، دو هواپیمای خصوصی دوم اکتبر 
وارد استانبول شدند که یکی قبل از طلوع آفتاب 
و دیگری اواخر بعدازظهر وارد ش��هر شدند. یک 
مقام ترکیه ای از وجود نشانه     هایی مبنی بر انتقال 
15تبعه سعودی توسط این دو هواپیمای دوموتوره 
خبر داده اس��ت. طبق اطالعات ثبت ش��ده، این 
هواپیما    ها متعلق به خطوط هوانوردی اس��کای 

پرایم مستقر در ریاض هستند.«
در همی��ن ح��ال رس��انه های ترکی��ه تصاوی��ر 
دوربین های مداربس��ته را منتش��ر کرده اند که 
باعث روشن شدن سرنوش��ت جمال خاشقجی، 
روزنامه ن��گار ناپدید ش��ده س��عودی می ش��ود.  
تصاویری که رس��انه های ترک منتش��ر کرده اند 
نش��ان دهنده ورود گروه��ی ب��ه کنس��ولگری 
عربس��تان با دو خودرو اس��ت که گفته شده 15 
نفر از مقام های سعودی هستند. این افراد پیش از 

ورود خاشقجی به کنسولگری وارد استانبول شده 
بودند. طبق گزارش »دیلی صب��اح«، دو خودرو 
به مدت چهار ساعت در محل سکونت العتیبی، 
کنسول عربستان سعودی باقی ماندند و نکته مهم 
این است که همان روز به کاردار ترک کنسولگری 

مرخصی داده شده است. 
   ترکیه خروج خاشقجی را ندیده

دولت ترکیه اعالم کرده اس��ت ک��ه تاکنون هیچ 
مدرکی را ندیده که ادعای عربس��تان سعودی را 
مبنی بر اینکه خاشقجی زنده از کنسولگری خارج 
شده، ثابت کند. پلیس ترکیه حداقل یک دوربین 
در مقابل ساختمان کنسولگری دارد و مسئوالن 
تحقیق درباره پرونده خاش��قجی در حال بررسی 
فیلم     ها و تصاویر آن هس��تند.  مسئوالن امنیتی و 
اطالعاتی ترکیه همچنین در حال بررسی تصاویر 
دوربین ه��ای مداربس��ته نزدیک کنس��ولگری و 
اطراف آن هستند.  یک مقام ترکیه ای مطلع از روند 
تحقیقات درباره این پرونده که خواستار افشا نشدن 
نامش شده، به واشنگتن پست گفت: »روشن است 
که او )خاشقجی( از کنسولگری خارج نشده است.« 
داستان جایی شک برانگیزتر می شود که همان روز 
ناپدید شدن خاشقجی مقام های اقامتگاه کنسول 
عربستان سعودی به کارکنان ترکیه ای گفته  اند که 

امروز کار را تعطیل کنند و به خانه بروند. 
   طلب کمک از شاه دزد!

نامزد روزنامه نگار منتقد عربستانی از روابط خود 
با او و برنامه     هایی که برای آینده داشتند صحبت 
کرد و در مقاله ای به روزنامه واش��نگتن پس��ت از 
ترامپ، مالنیا و نیز ولیعهد عربستان برای روشن 
شدن وضعیت خاش��قجی درخواست کمک کرد.  
به گزارش ایس��نا، به نق��ل از روزنام��ه رأی الیوم، 
خدیجه چنگیز، در این مقاله از ولیعهد عربستان هم 
خواست تصاویر ثبت شده در دوربین های مداربسته 
کنسولگری این کشور در استانبول را منتشر کند.  او 
نوشت: با وجود اینکه این حادثه ممکن است بحران 
سیاسی را میان دو کشور به پا کند، نباید از جنبه 
انسانی آن غفلت شود.  چنگیز می گوید به همراه 
جمال برای ازدواج آماده     می شدند و به همین دلیل 
این روزنامه نگار به کنسولگری رفت، تنها چیزی 
که آنها به آن نیاز داش��تند یک برگه بود.  وی در 
ادامه نوشته است: خاشقجی پس از دیدار مثبتی 
که با کارمندان کنسولگری چند روز پیش از ناپدید 
شدنش داشته، دوم اکتبر بدون کوچک ترین شکی 
درباره امنیتش به آنجا بازگش��ت. من سه ساعت 
جلوی س��اختمان کنس��ولگری منتظر بازگشت 
جمال بودم و پس از این هم��ه انتظار به بعضی از 
دوس��تان خبر دادم و درباره جمال در ساختمان 
کنسولگری پرسیدم و پاس��خ     هایی دریافت کردم 
که مرا را نگران تر کرد. آنها ب��ه من گفتند جمال 
همین االن اینجا را ترک کرد، شاید به شما توجه 
نکرده است. پس از آن من با یاسین اوکتای، مشاور 
رئیس جمه��ور ترکیه و یکی از دوس��تان قدیمی 
جمال تماس گرفتم و بعد مس��ئله ناپدید ش��دن 
او همه جا پخش ش��د.  نامزد روزنامه نگار مفقود 
عربستانی در پایان با بیان اینکه همچنان اطمینان 
دارد که جمال زنده است، نوش��ت: با وجود اینکه 
آرای خاشقجی در میان برخی از مردم باعث خشم 
شده، تنش های موجود میان او و کشورش در حد 
کینه و تهدید نبوده اما نگرانی های خاشقجی اخیراً 
به ویژه در سایه موج بازداش��ت های بی سابقه در 

عربستان تشدید یافته بود. 
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تکه تکه شدن خاشقجی زیر چتر شنود امریکا
واشنگتن پست: امریکا گفت وگوی سعودی ها را درباره دستگیری خاشقجی شنود کرده است

امریکا نگران نظام مالی غیرامریکایی
پس از اع��الم خروج امری��کا از توافق بین المللی برجام، روند بازگش��ت 
تحریم های یکجانبه ایاالت متحده علیه ایران ش��روع شد که سرآغازی 
برای تحول در نظام جهانی به شمار می رود. تالش امریکا برای استفاده از 
ابزارهای اقتصادی خود برای تحمیل فشار در حوزه سیاسی عالوه بر آنکه 
چین و روسیه را برانگیخته، اروپا را به عنوان اصلی      ترین متحد این کشور 
نیز وادار به واکنشی کرده که در صورت اجرایی شدن آن، احتمال کاهش 

ارزش دالر در سطح جهان پیش بینی می شود. 
 این روند با تهدیدات دونالد ترامپ علیه ش��رکت     ها و بانک های جهانی 
شکل گرفت که طبق هشدار رئیس جمهور امریکا، شرکت های بین المللی 
در صورت ادامه همکاری با ایران طبق مفاد تحریم های ثانویه این کشور، 
مشمول جریمه می شوند. در ادامه همین روند در ابتدای شهریور گروهی از 
سناتور های جمهوریخواه با ارسال نامه ای به وزیر خزانه داری خواستار قطع 
دسترسی ایران به سیستم سوئیفت شدند. این درخواست باعث شد چندی 
بعد کشور های اروپایی که به دنبال حفظ برجام هستند، از تشکیل خطوط 
مالی جدید برای تبادل با ایران خبر بدهند که طبق اظهارات شان یک کانال 

مالی مستقل از امریکا و با هویتی کامالً اروپایی خواهد بود. 
سوئیفت یک سیستم پیام رسان پولی بین المللی است که تراکنش های 
مالی فرامرزی از طری��ق آن انجام می ش��ود و امروزه بیش��ترین حجم 
فعالیت های پولی جهان درون این پیام رسان مالی انجام می شود اما در 
سال های اخیر و به ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ ، به دلیل سیاست های 
یکجانبه گرایانه امریکا نگرانی     هایی در جریان مبادالت تجاری جهان بابت 

امنیت و تداوم استفاده از این سیستم پولی به وجود آمده است. 
در ش��رایطی که ایاالت متحده یک بار دیگر تالش می کند از قدرت دالر 
و همچنین نهادهای مالی تحت کنترل خود برای پیشبرد سیاست های 
امریکا در محیط بین المللی استفاده کند و این موضع تنش های تجاری را 
با اروپا تشدید کرده، اتحادیه اروپا درصدد است با راه اندازی یک کانال مالی 
جدید، گامی جدید در مسیر خودمختاری مالی از امریکا بردارد. در این میان 

ایران گزینه در دسترسی برای پایلوت این حرکت خواهد بود. 
با توجه به محدودیت ش��رکت های اروپایی در زمینه دسترسی به بازار 
ایران و عدم انتفاع از مبادله تجاری با کش��ورمان، این مسئله از اهمیت 
خاصی برای رهبران اروپایی برخوردار است. اروپایی     ها شاهد بودند که 
در دوران تحریم های قبلی و خروج شرکت های غربی از ایران، چینی     ها و 
روس     ها جایگزین شدند. از این رو ایجاد یک مسیر جدید عالوه بر امکان 
حضور اروپا در ایران، برخورداری از منافع این بازار و کاستن از بحران های 
اقتصادی برخی از کشورهای اتحادیه اروپا آنها را از نوسانات سیاسی در 

واشنگتن نیز دور خواهد کرد. 
مجموع این تحوالت باعث بروز نگرانی     هایی در میان مقامات مالی امریکا 
درباره ظهور یک نظام مالی مستقل از نظام مالی مورد نظر امریکا شده است. 
تارنمای واشنگتن فری بیکن روز سه      شنبه همین هفته نوشت که مقام های 
ارشد وزارت خزانه داری دولت امریکا از جمله مقام     هایی که امیدوار به حفظ 
توافق هسته ای هستند، در تالشند ترامپ را مجاب کنند که دسترسی ایران 
به سیستم بانکی سوئیفت برقرار بماند، اما ترامپ و مقامات ارشد امنیت ملی 
کاخ سفید مانند جان بولتون مخالف این موضوع هستند. ظاهراً ماحصل 
این وضعیت، بروز اختالف نظر میان سیاستمداران و مسئوالن حوزه مالی 

امریکا بر سر شدت تحریم ایران شده است. 
مقامات خزانه داری و همچنین رؤسای بانک های بزرگ ایاالت متحده 
می دانند در صورتی که اروپا موفق شود یک کانال مالی جدید طراحی 
کند و مبادالت خود را با ایران در این کانال ادامه دهد، چین، روس��یه و 
دیگر کشور     هایی که بعضاً تحت فشار یا تحریم امریکا قرار می گیرند از 
پتانسیل الزم برای حرکت در این مسیر برخوردارند، سناریویی که تحقق 
آن به معنای س��رآغاز افول قدرت دالر در معامالت جهانی و همچنین 
ضررهای مالی برای بانک های امریکا خواهد بود. با انتقال تراکنش     ها و 
تعامالت مالی به کانال های مالی جدید، نه تنه��ا دیگر هزینه ای بابت 
فعالیت در س��وئیفت به بانک های ایاالت متحده پرداخت نخواهد شد 

بلکه کنترل امریکا بر نظام های مالی متزلزل می شود. 
سناریوی فوق در شرایطی مطرح اس��ت که آمار نشان می دهد امریکا 
با چالش جدی پیش��ی گرفتن چین در اقتصاد جهانی مواجه است. در 
واقع اگر زمانی سیاستمداران امریکایی با اتخاذ رویکردهای بین المللی 
زمینه ساز توسعه و پیش��رفت مالی و پولی کشورشان      می شدند، امروز 

سیاست های آنها قدرت اقتصادی کشورشان را خدشه دار کرده است. 
در این راس��تا، مقامات خزانه داری امریکا برای جلوگی��ری از دو زیان 
عمده ای که می تواند به ط��ور کلی اقتصاد امری��کا را در آینده نزدیک 
متزلزل س��ازد، این درخواس��ت را مطرح کردند. به بیان دیگر، به نظر 
می رسد درخواست برای حفظ دسترس��ی ایران به سوئیفت برای این 
است که از انگیزه های اروپا برای طراحی این کانال مالی جدید، که ایران 
می تواند پایلوتی برای معماری آن باشد، کاسته شود. البته اوضاع سیاسی 
در کاخ سفید به گونه ای است که احتمال پذیرش این درخواست از سوی 

ترامپ بعید خواهد بود. 
به نظر می رسد اختالف بر س��ر برجام، صرفاً مستمسکی برای فشار بر 
ایران نیست بلکه محکی برای شکل دادن به نظم مالی جهانی محسوب 
می شود. در این ش��رایط جامعه جهانی باید میان تبعیت از تصمیمات 
ایاالت متحده و قرار داشتن زیر س��لطه دالر با ایجاد مفری برای ادامه 
حیات در ورای سیستم موجود دس��ت به انتخاب بزند. اگر کشورهای 
اروپایی و ایران بتوانند مکانیسمی را بدون آسیب دیدن از تحریم های 
ثانویه یا قوانین فرامرزی ایاالت متحده طراحی کنند، باید منتظر تغییری 

بنیادین در نظم مالی جهانی و چینش قدرت     ها باشیم. 

پس از گذش�ت حدود س�ه ماه از بازداش�ت 
دیپلمات ایران�ی به اتهام واه�ی و پاس  دادن 
این موضوع از فرانسه به آلمان و پس از آن به 
بلژیک، این فرد در نهایت به بروکسل مسترد 
شد تا اروپایی   ها همچنان اثبات کرده باشند که 
حاضرند سیاهی لشکر نمایش های ضد ایرانی 
توطئه مشترک صهیونیستی- امریکایی باشند. 
به گ��زارش ف��ارس، در پی حکم صادر ش��ده در 
روز دو   شنبه نهم مهرماه، دادگاه عالی منطقه ای 
»بامبرگ« اعالم کرد که با اس��ترداد »اس��داهلل 
اسدی « دبیر س��وم س��فارت ایران در اتریش که 
تیرماه به بهانه ای واهی و س��ناریوی س��اختگی 
در آلمان دستگیر ش��د، به بلژیک موافقت کرده 
است.  روز سه    شنبه 16 مهرماه این حکم اجرا شد 
و رسانه    ها به نقل از دادس��تانی آلمان از استرداد 
این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و در واقع 
سه ضلع مثلث این س��ناریو یعنی فرانسه، آلمان 
و بلژیک که در این مدت با پاس��کاری به هم این 
سناریو را ترتیب دادند، تکمیل شد.  دادگاه عالی 
منطقه ای »بامبرگ« آلم��ان در همان زمان که 
از موافقت خود با استرداد این دیپلمات 46ساله 

ایرانی خب��ر داد، عنوان کرده بود ک��ه این فرد در 
محل مأموریتش یعنی اتریش حضور نداش��ته و 
در مرخصی به س��ر می برده و به همین خاطر از 
مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیست.  11 تیرماه 
1397 بلژیک و اتریش، همزمان با سفر »حسن 
روحانی« رئیس جمهور ایران به اروپا، اعالم کردند 
پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تالش 
برای بمب گذاری در نشست گروهک تروریستی 
منافقین در پاریس بازداشت کرده  اند.  دادستانی 
آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی 
به زوج بلژیکی - ایرانی وس��یله انفجاری حاوی 
5۰۰ گرم ماده انفجاری »استون پروکسید « داده 
است. گفتنی است در ارتباط با اتهام بمب گذاری 
در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس، 
جمعاً شش نفر در بلژیک، فرانسه و آلمان دستگیر 
شدند.  بر اساس گزارش   ها، بازداش��ت این افراد 
بر اساس اطالعات ارائه  ش��ده از سوی »موساد « 
)سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی( انجام شده، 
بماند که چند روز قبل هم امریکایی    ها به شکلی 
عجیب مانند پیشگو   ها از اقدامات تروریستی ایران 

در اروپا سخن گفته بود!

وزیر اقتص�اد و دارایی فرانس�ه گف�ت که رژیم 
صهیونیستی به حمایت اروپا در برابر ایران نیاز دارد 
و پاریس درباره امنیت این رژیم مذاکره نمی کند. 
برونو لومی��ر، وزیر اقتص��اد و دارایی فرانس��ه روز 
چهار    شنبه گفت که رژیم صهیونیستی به حمایت 
اروپا علیه ایران نیاز دارد. به گزارش »جروزالم پست«، 
این مقام فرانسوی که در جریان کنفرانس »دوستی 
اس��رائیل در اروپ��ا« در پاریس صحب��ت می کرد، 
گفت:»فرانسه درباره امنیت اسرائیل مذاکره نمی کند 
و اسرائیل به حمایت کش��ورهای اروپایی در برابر 
ایران نیاز دارد.« این مقام فرانس��وی یهودستیزی 
را با مخالفت با صهیونیس��م مقایس��ه کرد و گفت 
که فرانس��ه تمایل دارد روابط بازرگان��ی خود را با 
تل آویو گس��ترش ده��د. وی افزود:»وقتی که من 
با نتانیاهو دیدار کردم، م��ا توافق کردیم که حجم 
تجارت میان فرانسه و اسرائیل را به دو برابر افزایش 
دهیم. ضمن اینکه رابطه بازرگانی میان اسرائیل و 
فرانس��ه نزدیک تر از آنچه اکنون است، خواهد شد 
و این یعنی ما هرگز و تحت هیچ شرایطی با تحریم 
کاالهای اسرائیلی موافقت نخواهیم کرد و فرانسه 
چنین تحریم     هایی را رد خواهد کرد.« از سوی دیگر، 

در شرایطی که شین بت، سرویس امنیت داخلی رژیم 
اشغالگر قدس، چند روزی است که یک دانشجوی 
امریکایی فلسطینی االصل را که خواستار تحریم 
رژیم صهیونیستی شده، در بازداشت خود نگه داشته 
و اجازه ورود او را به سرزمین های اشغالی فلسطین 
نمی دهد، س��خنگوی وزارت خارجه امریکا بدون 
اینکه حمایت خاصی از این شهروند امریکایی صورت 
دهد، اعطای اجازه ورود یا عدم اعطای آن را منوط به 
تصمیم مقامات رژیم صهیونیستی دانست. به نوشته 
روزنامه تایمز اسرائیل، هیثر نوئرت، سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا روز چهار    شنبه ضمن اشاره به اینکه 
وزارت خارجه در جریان پرونده »الرا القاسم« قرار 
دارد، گفت:»ما برای آزادی بیان ارزش قائلیم، حتی 
در مواردی که افراد با سیاس��ت های محلی و حتی 
سیاست های ایاالت متحده موافق نیستند ]اما[ در 
نهایت، این به دولت اسرائیل مربوط است که به چه 
کسی می خواهد اجازه ورود بدهد«. گزارش     ها حاکی 
از آن است که »الرا القاسم« هفته گذشته به دلیل 
مشارکت در فعالیت های مرتبط با جنبش بایکوت، 
سرمایه گذاری نکردن و تحریم اسرائیل در فرودگاه 

بین المللی توسط شین بت بازداشت شده بود.

 استرداد امریکایی– صهیونیستی 
دیپلمات ایرانی به بلژیک

 فرانسه: اسرائیل به حمایت اروپا 
برابر ایران نیاز دارد
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مقاومت یمن قایق سعودی را منهدم کرد
در حالی ک�ه همه چش�م     ها به کنس�ولگری عربس�تان در ترکیه 
دوخته شده است، نیروهای انصاراهلل ضربات پی درپی و مهلکی بر 
متجاوزان سعودی و امارات در محورهای مختلف یمن وارد می کنند. 
در ادامه مقاومت و مبارزه نیروهای ارتش و کمیته های مردمی در ساحل 
غربی یمن، روز گذش��ته یگان پهپ��ادی ارتش و کمیته ه��ای مردمی و 
یگان توپخانه ای این کش��ور، یک عملیات مش��ترک دیگر علیه مواضع 
نیروهای ائتالف س��عودی در »الدریهمی « انجام دادند. به نوشته پایگاه 
خبری »المسیره«، این عملیات با دقت باال انجام شد و خسارات زیادی 
به متج��اوزان وارد آورد. همچنین نیروی دریایی و گارد س��احلی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن، چهار    ش��نبه )دهم اکتبر(، یک قایق نظامی 
نیروهای ائتالف سعودی را در نزدیکی ساحل »میدی«، واقع در ساحل 
شمال غرب یمن هدف قرار داد. میدی شهری ساحلی در استان ساحلی 
حجه در شمال غرب یمن است. یک منبع آگاه در نیروی دریایی یمن در 
گفت وگو با »المسیره«، اعالم کرد که تمامی سرنشینان این قایق کشته 
شدند.  سه روز پیش نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن طی عملیاتی 
مشابه، مقرهای نیروهای ائتالف س��عودی و شبه نظامیان تحت فرمان 
آنها را در شمال »النخیله« هدف قرار داد و طی آن شماری از این نیرو    ها 
کشته و زخمی شدند و خسارات مادی زیادی به تجهیزات آنها وارد آمد. 
در همین حال، ارتش و کمیته های مردمی یمن در عملیاتی مش��ابه به 
مقرهای شبه نظامیان مذکور در استان »تعز« خسارات جانی و مالی زیادی 
به آنها وارد آورد. حمالت پی درپی چند روز گذش��ته انصاراهلل در حالی 
صورت می گیرد که عربستان سعودی به دلیل ناپدید شدن مرموز جمال 
خاشقجی، خبرنگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان در ترکیه تحت 
فشار قرار دارد.  حمله نظامی عربستان سعودی در قالب ائتالف منطقه ای- 
عربی به بهانه حمایت از دولت مستعفی یمن، وارد چهارمین سال خود شده 
است؛ حمله ای که جز نابودی زیرساخت های یمن و کشته و زخمی شدن      

دهها هزار نفر از شهروندان این کشور دستاوردی نداشته است.

 عقب نشیني امریکا 
  از ترس  پایان صبر ایران

ادامه از صفحه اول
تمركز ما بر همكاري با كش��ورهاي واردكننده نفت خ��ام ايران براي 
رس��اندن اين واردات به كمترين مق��دار و نزديك صفر ت��ا 4 نوامبر 
)13 آبان ماه( است.« اما حاال با نزديك شدن به ماه نوامبر، مقام هاي 
امريكايي ن��ه تنها از ص��دور معافيت ب��راي خريد نفت اي��ران براي 
كش��ورهايي مانند هند، چين و حتی ژاپن خب��ر داده اند، بلكه منابع 
نزديك به كاخ سفيد چنين معافيت هايي را نشان دهنده تغيير جهت از 
»سياست فشار حداكثري« به »فشار كافي« مي دانند. مقام هاي ارشد 
امريكايي به واشنگتن فري بيكن گفته اند كه مقامات دولت ترامپ بر 
خالف دستورهاي مستقيم وي، از اعمال فشار حداكثري عليه ايران 
نااميد و براي حفظ وجهه امريكا در ميان متحدان، به اعمال »فش��ار 
كافي« راضي شده اند. يكي از كاركنان ارشد جمهوريخواه در كنگره، 
زواياي ديگري از تغيير رويكرد هيئ��ت حاكمه امريكا را برمال كرده و 
گفته است: »در هفته هاي اخير، مقامات دولت، نشست هاي توجيهي 
در خصوص اعمال حداكثر فشار بر ايران را متوقف كرده اند. اين كار، 
پيش از اين با درخواست مس��تقيم ترامپ انجام مي شد. « اين منبع 
گفته كه مقامات دولت امريكا اين روزها به جاي بحث در خصوص نحوه 
اعمال فشار حداكثري بر ايران، روي نحوه اعمال »فشار كافي« مباحثه 
مي كنند و لب كالم اين س��وگيري جديد، دادن مج��وز ادامه ارتباط 
ايران با نظام بانكي بين الملل از طريق سوئيفت است. بخش مهمي از 
تغيير موضع كاخ سفيد، به ناتواني از اجراي سياست صفر كردن نفت 
ايران برمي گردد. »ريچارد گلدبرگ« از كاركنان ارشد سابق سنا كه 
در تنظيم متن تحريم هاي هس��ته اي ايران دخيل بوده، در خصوص 
تصميم هاي تحريمي ترامپ براي به صفر رساندن صادرات نفت ايران 
گفته است: »فكر نمي كنم كس��ي باور كند كه مي توان صادرات نفت 
ايران را ظرف شش ماه به صفر رساند و بشكه هاي نفتي اين كشور را با 
نفت ديگر تأمين كنندگان جايگزين كرد. نمي توان هم در اين مسير 
گام برداشت و هم به متحدان امريكا اطمينان داد كه بهاي نفت جهشي 
نخواهد داشت. با چنين رويكردي، همچنين نمي توانيم مطمئن باشيم 
كه ضربه تحريم ها به جاي ايران، بر پيكره متحدان ما وارد نش��ود.« با 
اين حال، برخي ناظران با اشاره به اختالفات داخل وزارت خزانه داري 
در خصوص خارج كردن ايران از سيستم سوئيفت، دليل آن را نگراني 
امريكا از شكل گيري يك نظام مالي غير امريكايي مي دانند. برونو لومر، 
وزير دارايي فرانسه چند روز قبل با انتقاد از سياست هاي دونالد ترامپ 
گفت ترامپ »انگيزه اي براي اروپاي قدرتمندتر« است. او با اشاره به 
خروج امريكا از برجام و بازگرداندن تحريم هاي ايران گفته است: »يقيناً 
نتيجه بحران با ايران، فرصتي براي آن اس��ت كه اروپا نهادهاي مالي 
مستقل خود را داشته باشد تا با هر كس كه مي خواهد تجارت كند.« 
»وولكر پرتهس« مدير مؤسسه امور بين المللي و امنيت در برلين نيز 
در نيويورك تايمز نوشت: شكافي كه توافق هسته اي ايران ميان امريكا 
و اروپا انداخته، بعيد است تا پايان دولت ترامپ از بين برود. اين تحليلگر 
آلماني همچنين تأكيد كرد: اختالف بر سر توافق هسته اي ايران نيروي 
محرك بزرگي در مباحث اروپايي ها پيرامون اس��تقالل راهبردي از 
امريكا است و شكافي كه اين توافق ميان متحدان غربي انداخته، بسيار 

جدي تر از جنگ عراق در سال 2003 است.«

پرخاش یاغي به باقي جهان
امریکای ترامپ نشانه های بحران از خود بروز می دهد. رئیس جمهور 
امریکا اول به چین تاخت، بعد با اروپائیان وارد چالش شد، بعد به 
عربستان سعودی، متحد کلیدی خود حمله کرد و حاال هم مشخص 
ش�د که ژاپن و کره جنوبی هم از تیر س�خنان او در امان نیستند. 
دونالد ترامپ که در دو س��ال گذش��ته همواره با حمالت لفظی علیه 
سایر کشورها، جهانیان را مدیون سیاس��ت های امریکا معرفی کرده 
است، سه     شنبه ش��ب بار دیگر در جمع حامیان خود به تکرار مواضع 
دولتش در قبال ایران، عربس��تان س��عودی، اروپا و چین پرداخت و 
البته این مرتبه ژاپن و کره جنوبی را هم بی نصیب نگذاشت. ترامپ در 
این سخنرانی به مواضع سیاست خارجی دولت امریکا در قبال دیگر 
کش��ور    ها اش��اره و ادعا کرد که در نتیجه مواضع او بار دیگر به امریکا 
احترام گذاشته می ش��ود. به گزارش رویترز، رئیس جمهور امریکا در 
بخشی از این تجمع انتخاباتی از خروج واش��نگتن از برجام و مواضع 
ضد ایرانی دولتش دفاع کرد و گفت:»به ایران نگاه کنید، قبل از اینکه 
من ]به ریاست جمهوری[ برس��م، ایران می توانست ظرف 1۲ دقیقه 
کل خاورمیانه را تحت کنترل بگیرد اما حاال در تالش برای بقا است و 
در تک تک شهرهایش ش��ورش وجود دارد.« رئیس جمهور امریکا در 
این نشست بار دیگر علیه چین اظهارات تندی ابراز کرد و مدعی شد 
که »در نتیجه سال     ها روابط تجاری غیرمنصفانه بین دو کشور، پکن 
میلیارد    ها دالر از واشنگتن به جیب زده اما با آغاز ریاست جمهوری او 
این روند، دیگر تمام شده است.« در ماه های اخیر به دلیل اقدام ترامپ 
در بس��تن تعرفه های تجاری بر کاالهای چینی، روابط چین و امریکا 

دچار تنش های زیادی شده است. 
رئیس جمه��ور امریکا ک��ه تاکن��ون از اظهارنظر درباره کش��ور ژاپن 
خودداری کرده بود، برای اولین بار ژاپ��ن را هم مورد خطاب قرار داد 
و گفت:»ما داریم از ژاپن این کش��ور ثروتمند حفاظت می کنیم، آنها 
ثروت های زیادی به جیب می زنند، آنها برای کشور ما میلیون     ها دالر 
خودرو می فرستند اما ما اجازه ارسال و صادر کردن خودروهای مان را 
به ژاپن نداریم چرا که آنها موانع اعمال می کنند و ما داریم به ارتش آنها 
سوبسید می دهیم. ما داریم 7۰ درصد هزینه ارتش آنها را می پردازیم و 

هیچ کسی این چیز    ها را نمی داند.« 
ترامپ عالوه بر متحدان غربی، متحدان شرقی را هم از دم تیغ انتقادات 
گذراند تا در این زمینه تعادل را حفظ کرده باشد. ترامپ از توافق دولت 
باراک اوباما برای استقرار سامانه موشکی »تاد « در کره جنوبی به شدت 
از دولت قبلی امریکا به دلیل قبول پرداختن هزینه های این سامانه انتقاد 
کرد. ترامپ درباره کره جنوبی گفت:»من به اینکه دولت اوباما با استقرار 
س��امانه تاد موافقت کرده، هیچ اهمیتی نمی دهم، اصاًل برای من مهم 
نیست.« ترامپ تأکید کرد:»کره جنوبی کش��ور ثروتمندی است، چرا 

امریکا باید هزینه های حفاظت از آنها در برابر کره شمالی را بدهد.«
ترامپ در ادامه اظه��ارات خود، بار دیگر از افزای��ش قدرت امریکا در 
دوران ریاست جمهوری خود س��خن گفت و تأکید کرد:»ما در حال 
حاضر داریم قوی     ترین ارتش��ی را که تا حاال داش��ته ایم، می سازیم و 
دلیل این کارمان آن است که وقتی شما قوی     ترین ارتشی را که جهان 
تا حاال شاهدش بوده داشته باشید، هیچ کسی سر به سر شما نخواهد 
گذاشت. من نمی خواهم از ارتش مان استفاده کنم اما ما با یک جهان 
بسیار خطرناک مواجه هستیم و از بس��یاری جهات شاهد یک جهان 
مریض هستیم. من در مقام رئیس جمهور شاهد چیز    هایی بوده  ام که 
شما اصاًل نمی خواهید از آنها مطلع ش��وید، ما باید آماده دفاع کردن 
از خود در برابر افرادی خائن باش��یم.« رئیس جمهور امریکا در بخش 
دیگری از این سخنرانی علیه دیگر کشورهای جهان، متحدان اروپایی 
واشنگتن را هم از حمالت لفظی خود بی نصیب نگذاشت. او با انتقاد از 
سیاست های حفاظت گرایانه کشورهای اروپایی گفت:»اتحادیه اروپا در 
ظاهر خیلی خوب و زیبا به نظر می رسند اما اینطور نیست آنها بی رحم 
هستند، آنها اصاًل برای اینکه از ما سودجویی کنند، تشکیل شده اند. ما 
از اغلب این کشور    ها حفاظت می کنیم. آلمان فقط یک درصد از تولید 
ناخالص داخلی خود را برای هزینه های دفاع��ی صرف می کند اما ما 
برای حفاظت از اروپا 4/3درصد هزینه می کنیم، یک نفر بیاید و دلیل 

این را برای من توضیح دهد.«


