
ولیعه�د س�عودی در واکن�ش ب�ه اظه�ارات 
تحقیرآمیز ترامپ درباره عربس�تان سعودی 
گفت »ما باید انتقاد و ستایش دوستان را پذیرا 
باشیم «.  به نظر می رسد محمد بن سلمان فرق 
بین تحقیر و انتقاد را نمی داند و یا اینکه کاری از 
دستش در مقابل زیاده خواهی ترامپ بر نمی آید. 
س��رانجام چند روز پس از اظه��ارات تحقیرآمیز 
ترامپ علیه عربستان مقامات این کشور واکنش 
نش��ان دادند و همانطور که انتظ��ار می رفت این 
واکنش منفعالنه بود. محمد بن سلمان، وزیر دفاع 
و ولیعهد عربستان سعودی که در قصر سلطنتی 
خود در ریاض با خبرن��گاران بلومبرگ گفت وگو 
کرده گفته:»ما باید انتقاد و س��تایش دوستان را 
پذیرا باش��یم. ما روابط کاری خ��وب و ویژه ای با 
دونالد ترامپ داریم و من کار کردن با او را دوست 
دارم.« وی هرچند به صورت مستقیم اشاره نکرد که 
آیا عربستان به درخواست های ترامپ تن خواهد 
داد یا نه اما گفت:  »تا آنجا که ما می دانیم عربستان 
بهای همه تسلیحاتی  راکه از امریکا گرفته پرداخته، 
مجانی که نبوده. از زمانی که روابط میان امریکا و 
عربستان وجود داشته ما بابت همه خریدهای مان 
پول داده ای��م.« دونالد ترام��پ، رئیس جمهور در 
چندین سخنرانی پشت سرهم مقامات سعودی 
را تحقیر کرد تا هم به مخاطب��ان داخلی و هم به 
جهانیان نشان دهد نحوه برخورد واشنگتن با ریاض 
چگونه است. رئیس جمهور امریکا سه روز قبل اعالم 
کرد که سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان با وی 
تماس گرفته و از وی خواسته در یک حمله نظامی 
کامالً محرمانه به ریاض کمک کند. ترامپ خطاب 

به سلمان بن عبدالعزیز گفته است که این عملیات 
نظامی هزینه های هنگفتی در بر خواهد داشت و 
برای اینکه امریکا در این عملیات به ریاض کمک 
کند، عربس��تان باید ۴ میلیارد دالر به واشنگتن 
پول بپردازد. پیش تر رئیس جمهور امریکا در ایالت 
می سی س��ی پی گفته بود: ما از عربستان حمایت 
می کنیم. آنها ثروتمند هستند. من پادشاه سعودی 
را دوست دارم و به او گفتم شاه، ما از شما حمایت 
می کنیم اما بدون ما دو هفته هم نمی توانی دوام 

بیاوری؛ باید هزینه آن را بپردازی. 
   بیایید بگردید!

بن سلمان درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی، 

روزنامه ن��گار منتقد س��عودی در کنس��ولگری 
عربس��تان در ترکیه نیز اعالم آمادگی کرد برای 
یافتن او حاضر اس��ت مجوز تفتیش کنسولگری 
این کش��ور در اس��تانبول را به نیروهای امنیتی 
ترکیه بدهد. وی افزود: ما شایعات را درباره وقایع 
خاشقجی شنیده ایم و می خواهیم هر چه سریع تر 
مسئله روشن شود. ما به مذاکرات خود با دولت 
ترکیه درباره حادثه خاش��قجی ادامه می دهیم. 
خاش��قجی از روزنامه نگاران سرشناس سعودی 
مقیم امریکاس��ت که از اواخر هفته گذشته وارد 
کنسولگری عربستان در ترکیه شد و از آن زمان 
دیگر هیچ کس او را ندیده اس��ت. این اولین بار 

نیست که برای منتقدان محمد بن سلمان چنین 
حوادث��ی رخ می ده��د. وی پیش ت��ر نیز خیلی 
از ش��اهزادگان س��عودی و حتی س��عد حریری 

نخست وزیر لبنان را خودسرانه حصر کرده بود. 
   جنگ یمن

ولیعهد عربستان در ادامه به موضوع یمن پرداخت 
و گفت: م��ا نمی خواهیم ح��زب اهلل جدیدی در 
جزیره العرب داشته باشیم این خط قرمز جهان 
است نه فقط عربس��تان و هیچ کس نمی خواهد 
حزب اهلل نزدیک در منطقه ای باشد که از طریق 
آن ۱۵ درصد تجارت جهانی انجام می گیرد. بن 
سلمان ابراز امیدواری کرد که طرف های یمنی به 
زودی پای میز مذاکره بیایند و به راه حل دس��ت 
یابند. ولیعهد سعودی زمانی که جنگ یمن خاتمه 
خواهد یافت را مشخص کرد و گفت: امیدواریم این 
جنگ در نزدیک  زمان ممکن پایان یابد اما طبیعتاً 
ما خواهان حزب اهلل جدید در یمن و شبه جزیره 
عرب نیستیم. وی افزود: عربستان به فشار بر آنها 
ادامه خواهد داد. ما امیدواریم آنها آماده مذاکره 
و دستیابی به توافق در آینده نزدیک باشند. وی 
درباره تأثیر جنگ یمن در روابط با هم پیمانانش 
گفت: عربستان روابط با هم پیمانانش را به خطر 
نینداخته است. مسئله امنیت ملی است امیدواریم 
آنها این موضوع را درک کنند. تالش می کنیم آنها 
را قانع کنیم. تصور می کنیم آنها خطرات در این 
زمینه را درک می کنند اما اگر این خطرات وجود 
داشته باش��ند مش��کالت به وجود می آیند و ما 
نمی توانیم امنیت ملی خ��ود را به خاطر روابط با 

دیگر کشور    ها به خطر بیندازیم.

اروپاییان همچنان    گزارش  یک
ب�ر مقابل�ه ب���ا 
تحریم های امریکا علیه ای�ران اصرار می كنند. 
جدید      ترین موضع گیری، مربوط است به برونو 
لومر، وزیر دارایی فرانسه كه گفته امریکا نمی تواند 
درباره همکاری تجاری اروپا با ایران تصمیم گیری 
كند و تحریم های امریکا علیه ایران را فرصتی 
خوانده كه اروپایی      ها از طریق آن، نهادهای مالی 
مستقل ویژه خود را تأسیس      كنند، اما كارشناسان 
درباره جدی بودن مکانیسم جدید اروپا نیز ابراز 
تردی�د می كنن�د. نیویورك تایمز نوش�ته كه 
مکانیسمی كه اروپا پیشنهاد تأسیس      آن را كرده، 
ژستی است برای نگه داش�تن ایران در برجام. 
»فدریکا موگرینی « مس��ئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در نشست مشترک وزرای خارجه 
ایران و ۱+۴ در حاش��یه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، ضمن تش��ریح خطوط پیش��نهادی 
اتحادیه اروپا برای حفظ مناف��ع اقتصادی ایران 
در برجام ، از ایجاد یک مکانیس��م وی��ژه اروپایی 
برای حف��ظ مبادالت مالی با ایران س��خن گفت 
که تا قبل از عملیاتی ش��دن تحریم های امریکا 
در آبان ماه ۱397 شروع به کار خواهد کرد. این 
موضع گی��ری موگرینی فضای��ی از خوش بینی 
در حول و حوش توافق هس��ته ای با ایران ایجاد 
کرد، توافق��ی که موگرینی گفته ک��ه نه از منظر 
تأمین منافع اقتصادی بلکه از لحاظ امنیتی برای 
اروپا مهم اس��ت. طی هفته های اخیر، مقام های 
اروپایی مصرانه تأکید می کنند که ایجاد چنین 
مکانیسمی نه فقط راه را برای حفظ برجام هموار 
می کن��د، بلکه طرح��ی پایلوت برای س��نجش 
ت��اب آوری اروپا در برابر جنگ تجاری اس��ت که 
امریکا در برابر اروپا کلید زده اس��ت، جنگی که 
البته پای چینی     ها هم با ابع��ادی بزرگ تر به آن 
باز شده است. جدید      ترین موضع ، مربوط می شود 
به برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه که روز گذشته 
خواستار این شد که اروپا از این مکانیسم به عنوان 
فرصتی برای استقالل عمل مقابل امریکا استفاده 
کند. لومر در یکی از صریح      ترین موضع گیری     هایی 

که مقام های اروپایی تا کنون از خود ابراز کرده اند 
گفته که امریکا نمی تواند درباره همکاری تجاری 
اروپا با ایران تصمیم گیری کند. او معتقد اس��ت 
تحریم های امری��کا علیه ایران فرصتی اس��ت تا 
اروپایی      ه��ا نهادهای مالی مس��تقل ویژه خود را 
تأس��یس      کنند: » یقیناً نتیجه بحران ب��ا ایران، 
فرصتی برای آن اس��ت که اروپ��ا نهادهای مالی 
مس��تقل خود را داش��ته باش��د تا با هر کس که 
می خواهد تجارت کند. « وزیر دارایی فرانسه گفته 
که اروپا نیازمند » واکنش سریع « به این تحریم      ها 
و حمایت از استقالل اقتصادی خود است . او ضمن 
انتقاد از سیاست های ترامپ در عین حال، گفته 
که ترامپ » انگیزه ای ب��رای اروپای قدرتمندتر « 
اس��ت. لومر می گوید: » ترامپ تصمیم گرفته که 
جنگی تجاری آغاز کند. فک��ر می کند برنده این 
جنگ خواهد شد. اما این جنگ برنده ای نخواهد 
داش��ت. « یک روز قبل از این سخنان لومر، »ژان 
کل��ود یونکر « رئیس کمیس��یون اروپ��ا نیز طی 
س��خنانی در برابر نمایندگان پارلمان اتریش بر 
ضرورت ایس��تادگی کش��ورهای اروپایی مقابل 
امریکا جهت حفظ توافق هسته ای با ایران تأکید 
کرده است. یونکر بدون اینکه نامی از امریکا ببرد، 
گفته است: »اروپایی      ها باید به عهد خود وفا کنند 
و با کسانی که حرف خود را تغییر داده اند، همراه 
نش��وند. در این ش��رایط ما باید بیش از پیش از 
خودمان دفاع کنیم زیرا شرکت های اروپایی نباید 
به دلیل تحریم      هایی که یک کشور دیگر علیه ایران 

وضع کرده است، متحمل زیان شوند.«
   ژست اروپایی

آیا اروپا درباره ایجاد مکانیسمی که فدریکا موگرینی 
از آن س��خن گفته و رهب��ران اروپای��ی از آن دفاع 
می کنند، جدی است؟ اگر اروپا جدیت دارد، چقدر 
آمادگی دارد برای مقابله با امریکا در چارچوب این 
مکانیسم هزینه کند؟ این سؤال     ها و دهها سؤال دیگر، 
این روز     ها برای مقام های سیاسی در تهران، سواالتی 
جدی اس��ت که همچنان با شک و تردید به سمت 
پاسخ به آن می روند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 
ایران جزو اولین کسانی است از مکانیسم اروپاییان 

خب��ر داد. نیویورک تایم��ز در روز     هایی که ظریف 
در نیویورک بود، نوش��ت که وزیر خارجه ایران در 
مقایسه با گذشته به کارآمد بودن مکانیسم اروپایی      ها 
خوش بین تر است، ولی تأکید ظریف بر این نکته که 
اگر این مکانیسم کارآمد نباشد، ایران از برجام خارج 
خواهد ش��د، نش��ان داد که حتی خوش بین      ترین 
سیاستمداران ایرانی درباره چشم انداز همکاری با 
اروپا نیز نمی توانند ته مایه نگرانی از کارایی مکانیسم 

مالی اروپا را پنهان کنند. 
دیگر ناظران با تردید بیشتری به کارایی مکانیسم 
اروپایی نگاه می کنند و با اشاره به این موضع گیری 
فدریکا موگرینی کمیس��یونر سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا که گفته» برج��ام از منظر امنیتی 
برای اروپا مهم اس��ت«، می گویند که اروپاییان 
در نهایت کار، مناسبات اقتصادی با ایران را هم از 
دریچه امنیتی، یعنی نگه داشتن ایران در برجام 
نگاه می کنند. روزنام��ه نیویورک تایمز دیروز در 
تحلیلی، ایجاد نهاد مالی برای حفظ مبادالت مالی 
با ایران را اساساً ژستی برای نگاه داشتن ایران در 
توافق هسته ای توصیف کرده است. نیویورک تایمز 
نوشته اس��ت: »س��ؤال های بزرگی درباره طرح 
اتحادیه اروپ��ا برای ایجاد س��امانه پرداخت پول 
به ایران وجود دارد. از جمله این س��ؤاالت، موارد 
زیر اس��ت: »آیا چنین نه��ادی می تواند به حفظ 
مقدار معنادار تج��ارت با ایران منجر ش��ود؟ آیا 
می تواند این اق��دام را از تحقیق��ات مالی ایاالت 
متح��ده، مخفی کن��د؟ آیا چنین مکانیس��می 
برای اینکه واقعاً مؤثر باش��د، نیازمند اس��تفاده 
دو دش��من بزرگ امریکا یعنی چین و روس��یه 
خواهد بود؟« مکانیسم اتحادیه اروپا هم اهداف و 
کارکرد ساده ای دارد: این اتحادیه بایستی راهی 
ایجاد کند تا شرکت ها، در شرایطی که بانک های 
غربی هم��کاری نمی کنن��د، بتوانند پ��ول را به 
داخل و خارج از ایران منتقل کنند. اما به نوشته 
نیویورک تایمز، عده زیادی به این طرح مشکوک 
هس��تند. نیویورک تایمز نوشته اس��ت: »برخی 
تحلیلگران گفته اند اتحادیه اروپا به احتمال زیاد 
اصاًل انتظار ندارد که چنین نظام پرداختی کاماًل 

ایجاد شود. به گفته این تحلیلگران، این مکانیسم، 
بیشتر ژستی به شمار می رود تا اروپایی      ها ایران 
را به پایبن��دی به توافق هس��ته ای مجاب کنند. 
« به نوش��ته نیویورک تایمز، بزرگ ترین چالشی 
که احتماالً اروپا در این راستا با آن مواجه خواهد 
بود، این است که شرکت های بزرگ غربی، اصاًل 
نیازی به این نهاد مالی نخواهند داشت، چون اصاًل 
قرار نیس��ت تجارتی با ایران داشته باشند. شمار 
زیادی از ش��رکت های چندملیتی بعد از خروج 
امریکا از برجام، بازار ای��ران را ترک کرده اند. این 
روزنامه امریکایی نوش��ته اس��ت:»عالوه بر این، 
اتحادیه اروپا با چالش محتمل بزرگ دیگری هم 
روبه رو اس��ت؛ بانک      ها احتماالً تمایلی به داشتن 
هیچ گونه ارتباط ب��ا نهاد مورد بح��ث نخواهند 
داشت، زیرا این کار آنها را در معرض تحریم های 
امریکا قرار می دهد. در صورتی که بانک های غربی 
با این نهاد مالی قطع ارتباط کنند، ش��رکت های 
اروپایی راهی برای جابه ج��ا کردن پول از طریق 
آن نخواهند داشت.« به نوش��ته نیویورک تایمز، 
اتحادیه اروپا ممکن اس��ت بخواه��د از یک نهاد 
دولتی، مثل »بانک س��رمایه گذاری اروپا« برای 
انجام تراکنش های مالی از طریق نهاد مالی مورد 
نظر اس��تفاده کند، اما چنین اقدامی، آن نهاد را 
هم در معرض تحریم های امری��کا قرار می دهد. 
در گزارش نیویورک تایمز آمده است: »حتی اگر 
اتحادیه اروپا بتواند سامانه مورد نظر را ایجاد کند 
باید بتواند ش��رکت      ها را متقاعد کند که این نهاد 
مالی قابل اعتماد اس��ت و آنقدر ایمن اس��ت که 

ایاالت متحده قادر به نفود در آن نیست.«
   غیر اروپایی     ها مطمئن ترند

به رغ��م تحلیل های منف��ی درباره چش��م انداز 
مناس��بات تجاری اروپا یا ایران، ناظ��ران درباره 
ادامه مبادالت تجاری ایران با کش��ور     هایی مانند 
چین و در گام ه��ای بعدی، هن��د، خوش بین تر 
هستند، تا جایی که امریکا مجبور به عقب نشینی 
درباره تحریم های ایران شده است. رویترز دیروز 
به نقل از منبعی در دولت امریکا، گزارش داده که 
دولت دونالد ترامپ اعط��ای معافیت موردی از 
تحریم      ها را برای بعضی مش��تریان نفت ایران در 
دست بررسی دارد. بر اساس گزارش بی بی سی، 
یک منب��ع آگاه در صنعت نفت ب��ه رویترز گفته 
که هند می خواهد در م��اه نوامبر، م��اه آینده و 
موعد برگشت تحریم ها، از ایران 9 میلیون بشکه 
نفت بخرد و بنا به گزارش های مختلف خریداران 
هندی نفت ایران هم برای آنک��ه به دالر معامله 
نکنند نفت ای��ران را به روپی��ه می خرند. چین ، 
دیگر خریدار نفت ایران، با ثبات بیشتری درباره 
ادامه خرید نفت سخن گفته و تأکید کرده که به 
رغم تحریم های امریکا، به خری��د از ایران ادامه 
خواهد داد. پایگاه امریکایی »بارونز« در مطلبی به 
تحریم های نفتی امریکا علیه ایران و احتمال بروز 
تنش و برخورد جدیدی میان پکن و واشنگتن با 
ش��روع تحریم های نفتی امریکا در چهارم نوامبر 
پرداخته اس��ت. در این مطلب آمده است: روابط 
چین و امریکا با نقطه عط��ف جدیدی در چهارم 
نوامبر مواجه خواهد ش��د؛ زمانی که واش��نگتن 
تحریم های جدیدی برای اثرگذاری کامل جهت 
به صفر رس��اندن صادرات نفت ای��ران � که هم 
اکنون ۱/7 میلیون بش��که اس��ت � اعمال کند. 
استفن برناک، تحلیلگر برجسته نفتی در شرکت 
PVM Oil Associates در لن��دن، در 
همین رابطه، گفته است: من انتظار ندارم چین با 
خواسته های امریکا در مورد ایران حتی به بهای 

بدتر شدن روابط میان دو کشور موافقت کند.
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 نیویورك تایمز: »مكانیسم ویژه« 
ژست اروپایی است برای نگه داشتن ایران در برجام

ترامپ »تحقیر« هجی کرد، بن سلمان »انتقاد« شنید
ولیعهد عربستان: باید انتقاد و ستایش دوستان را پذیرا باشیم

  گزارش  2

دغدغه های هندی تحریم ایران
خبرگزاری رویترز از تداوم خرید نفت ایران توس��ط هند در ماه آینده 
میالدی گزارش داده ب��ا وجود این که تحریم نفت��ی امریکا علیه ایران 
از روز یک     ش��نبه چهارم همین ماه شروع می ش��ود. بنابر این گزارش، 
شرکت ایندین اویل و پاالیش و پتروشیمی مانگالور در این ماه به ترتیب 
6 و 3 میلیون بش��که نفت از ایران می خرند و این میزان خرید برخالف 
گزارش های برخی رسانه     ها مثل بلومبرگ است که پیش از این مدعی 
شده بودند هند تسلیم فشارهای امریکا خواهد شد و خرید نفت از ایران 
با شروع تحریم     ها قطع خواهد کرد. گمانه زنی بر سر قطع خرید نفت از 
ایران از طرف هند چندان بی وجه نبود چرا که روابط نزدیک هند و امریکا 
در یک دهه اخیر و سفرهای مکرر مقام های ارشد امریکایی مثل مایک 
پمپئو و جیمز ماتیس، وزرای خارجه و دفاع امریکا، در دو سه ماه قبل به 
هند این تصور را ایجاد کرده بودکه هند درخواست این مقام     ها برای به 

صفر رساندن خرید نفت از ایران را خواهد پذیرفت. 
حاال نه تنها این گزارش رویترز خط بطالنی روی آن تصور کشیده بلکه روز 
جمعه به نقل از یک مقام ارشد در دولت امریکا، خبر از معافیت های دولت 
امریکا برای برخی از کش��ور    هایی داده که بعد از شروع تحریم های نفتی 
علیه ایران به خرید نفت از ایران ادامه می دهند. این مقام ارشد به رویترز 
گفته: »در صورت اعطای چنین معافیتی کشور    هایی که واردات نفت خود 
را از ایران متوقف نکرده اند از تحریم های واشنگتن علیه تهران مستثنی 
خواهند ش��د. « این خبر رویترز در تناقض با ادعای جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی امریکا، است که در روز قبل از این خبر رویترز گفته بود که هیچ 
معافیتی برای خریداران نفت ایران وجود ندارد و همان ادعای قبلی مبنی 
بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران را تکرار کرده بود. هرچند که مقام 
تندرویی مثل بولتون این لحن تند علیه ایران را حفظ می کند اما واقعیتی 
که دولت امریکا با آن مواجه ش��ده برخالف ادعاهای تکراری او اس��ت. 
واقعیت این است که امریکا در مرحله نخست از تسلیم چین در برابر تحریم 
نفتی ایران ناامید شد و حاال هم بعد از سفرهای مکرر مقام های ارشدش به 
هند، از دهلی هم ناامید شده و حاضر است در قالب معافیت های تحریمی 

به نوعی ادامه خرید نفت ایران توسط هند را تحمل کند. 
دالیل مختلفی برای عدم تبعیت هند از سیاست رسمی امریکا در مورد 
به صفر رساندن خرید نفت از ایران قابل ذکر است که بی شک هم وجه 
اقتصادی دارند و هم سیاسی. به لحاظ اقتصادی، هند در شرایط فعلی 
امکان قطع خرید نفت از ایران را ن��دارد، حتی اگر امریکا معافیت های 
تحریمی را هم به کار نبرد. دو عام��ل از هزینه واردات نفت، روند نزولی 
ارزش روپیه، واحد پولی هند، در ماه های اخیر، افزایش نیاز هند به نفت 
وارداتی و افزایش قیمت نفت مجموع عواملی است که باعث می شود هند 
با وجود شروع تحریم های امریکا باز نتواند از خرید نفت ایران صرف نظر 
کند به خصوص اینکه ایران تسهیالتی هم برای صادرات نفت خود به این 
کشور در نظر بگیرد. وجه سیاسی موضوع مربوط می شود به خط مشی 
راهبردی هند در مناسبات بین الملل که ریشه  در سال های دور و حتی 
دوران جنگ سرد دارد و دولت نارندا دامورداس مودی، نخست وزیر هند، 
هم در عرصه بین الملل بر مبنای این خط مشی عمل می کند. هند در 
جنگ سرد خط مشی احتیاطی در پیش گرفت تا با قرار نگرفتن در هیچ 
کدام از دو بلوک شرق و غرب، مناسبات خود را در حد وسطی از این دو 
بلوک تنظیم کند. به نظر می رسد که هند حاال هم بر اساس همین راهبرد 
عمل می کند و به همان سطح از نزدیکی روابط با امریکا، به روابطش با 
قدرت های مقابل هم توجه دارد و ش��اهد این مدعا را باید در سفر اخیر 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به دهلی نو و قرارداد خرید پنج 
سامانه اس ۴00 روس��یه و بیانیه مشترک هند و روس��یه دید. هند در 
این بیانیه نه تنها حمایت خود را از برجام و »توس��عه روابط اقتصادی 
مرسوم با ایران « تأیید کرده بلکه پیشنهاد روس��یه برای مشارکت در 
نشست سه جانبه همراه با ایران و در حاشیه کنفرانس بین المللی حمل 
و نقل 20۱8 را هم قبول کرده است. قرار است در این نشست موضوع 
حمل و نقل کاالهای هند از طریق ایران مورد بررس��ی قرار بگیرد. در 
این میان، باید به اهمیت بندر چابهار برای هند توجه کرد که از یک سو 
سرمایه گذاری هند در این بندر پاسخی است به سرمایه گذاری چین در 
بندر گوام پاکستان و از س��وی دیگر، بندر چابهار در صادرات کاالهای 
هندی به افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و در نهایت روسیه نقش 
اساسی دارد. به این ترتیب، هند به اندازه کافی انگیزه های اقتصادی و 
سیاسی دارد که تمایلی به تبعیت از تحریم های نفتی امریکا علیه ایران 
نداشته باشد و با وجود کاهش خرید نفت از ایران، به طور کامل تسلیم 

فشار امریکا نمی شود و خرید نفت از ایران را به صفر نمی رساند. 
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   پمپئوبا امید به پیونگ یانگ رفت
وزیر خارجه امریکا همزمان با سفر آسیایی خود که روز    شنبه آغاز شده، 
گفت که به تسریع فراهم کردن شرایط برای برگزاری دومین نشست 
میان رهبران امریکا و کره شمالی امیدوار است.  به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، مایک پمپئو در نخس��تین توقفش وارد توکیو شد و قرار است 
برای چهارمین بار به کره شمالی نیز برود. پمپئو قرار است با شینزو آبه، 
نخست وزیر و تارو کونو، وزیر خارجه ژاپن دیدار و گفت وگو داشته باشد. 
وزیر خارجه امریکا پس از ژاپن، به پیونگ یانگ و سپس به کره جنوبی 
می رود و با مون جائه این، رئیس جمهور این کشور دیدار می کند. پس از 
سئول، پمپئو روز دو   شنبه به چین می رود و در اینجا سفر آسیایی خود 

را به اتمام می رساند.  
-------------------------------------------------------------

   رئیس اینترپل در چین بازداشت شده است
گفته می ش��ود منگ هونگوی، رئیس چینی اینترپ��ل در هنگام ورود به 
کشورش بازداشت شده اس��ت.  به گزارش بی بی سی، پلیس فرانسه روز 
جمعه اعالم کرد پرونده ای برای گم شدن رئیس اینترپل )پلیس بین الملل( 
باز کرده است. منگ هونگوی از زمان خروج از فرانسه، جایی که مقر اینترپل 
است دیده نشده است. برخی منابع گفته اند مقام های حزب کمونیست چین 
در حال بازجویی از منگ به خاطر اتهام های فساد هستند. منگ پیش از آنکه 
عهده دار ریاست اینترپل شود، معاون وزیر امنیت عمومی چین بود. اینترپل 

گفته است حل این مسئله به عهده مقام های چینی و فرانسوی است. 
-------------------------------------------------------------

   »ابوبکر البغدادی«، از موشک های سپاه جان سالم به در برد
یک فرمانده عراقی در مصاحبه ای گفته »ابوبکر البغدادی«، سرکرده گروه 
تروریستی داعش نزدیک بوده در حمله موشکی ایران به شرق سوریه کشته 
شود، اما از آن جان سالم به در برده است.  »جابر المعموری«، از فرماندهان 
نیروهای بسیج مردمی عراق در گفت وگو با خبرگزاری »بغداد الیوم« گفت: 
»حمله موشکی چند روز پیش ایران علیه داعش در شرق سوریه یک جلسه 
مهم این گروه را که قرار بود بین اعضای شورای جنگ این گروه برگزار شود، 
هدف قرار گرفت. ابوبکر البغدادی در راه حرکت به سمت این نشست بود.« 
 المعموری گفت که »نزدیک بود البغدادی در این حمله موشکی کشته شود، 
اما با توجه اینکه چند دقیقه دیر به جلسه رسید، از آن جان سالم به در برد.«
-------------------------------------------------------------

   ارتش امریکا برای حضور همزمان در دو جنگ آماده نیست
براساس گزارش یک اندیشکده در واش��نگتن، ارتش امریکا به قدر کافی 
برای حضور در دو جنگ بزرگ و با وجود بودجه دفاعی تصویب شده در دو 
سال نخست ریاست جمهوری ترامپ، آماده نیست.  به گزارش اسپوتنیک، 
مؤسسه هریتیج در ارزیابی ساالنه خود از تجهیزات دفاعی امریکا نوشت: 
تجهیزات فعال ارتش امریکا دو س��وم مقداری هس��تند که باید باش��ند، 
تجهیزات به کار گرفته شده نیز قدیمی تر و فرسوده تر هستند و استفاده از آن 
در سطح آماده باش مشکل ساز است. این اندیشکده در ادامه ارزیابی خود 
آورده است:  شاخص 20۱9 به این مسئله می پردازد که نیروی نظامی کنونی 
امریکا احتماالً قادر به انجام یک درگیری گس��ترده منطقه ای است اما در 
مواجهه با دو اقدام نظامی و درگیری همزمان تجهیزاتش کافی نخواهد بود. 

عبدالمهدی دولت تكنوكرات تشكیل می دهد
معاون فراکسیون » البناء « وابسته به هادی العامری و نوری مالکی 
گفته که ع�ادل عبدالمهدی، نخس�ت وزیر مکلف ع�راق درباره 
پس�ت های وزارتی با فراکسیون های سیاس�ی گفت وگو و رایزنی 
می کند ولی احتمال اینکه او دست به تشکیل یك دولت تکنوکرات 
به دور از اختالف های سیاسی بزند، از سایر گزینه ها بیشتر است. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از روزنامه الحیات، عامر الفای��ز، درباره روند 
مشورت عبدالمهدی با فراکسیون های سیاسی گفته که این فراکسیون    ها 
با اسامی که برای این پست     ها انتخاب خواهند کرد، گفت وگو می کنند 
و هر فراکسیون پنج نامزد را معرفی و نخست وزیر یکی از آنها را انتخاب 
خواهد کرد. وی افزود: رویکرد کلی فراکس��یون     ها انتخاب چهره های 
جدید برای این پست هاست. انتخاب وزرای مستقل از سوی عبدالمهدی 
از طریق رایزنی با فراکسیون های سیاسی انجام خواهد شد. منابع سیاسی 
آگاه به روزنامه المستقبل گفته اند چالش     هایی از قبیل مراعات مشارکت 
همه گروه     ها در پس��ت های وزارتی و حفظ توازن سیاس��ی موجود از 
زمان سقوط رژیم س��ابق در س��ال 2003 پیش روی عبدالمهدی در 
روند انتخاب وزرا قرار دارد و در نتیجه وی با گزینه     هایی مواجه است که 
باید برای انتخاب فرد اصلح رایزنی     ها و گفت وگوهای فشرده ای داشته 
باشد. به گفته این منابع،  در تشکیل دولت گزینه های مختلفی از جمله 
تشکیل دولت تکنوکراتی که وزرای آن را بدون مداخله کسی انتخاب 
می کند یا دولت حزبی، سیاسی متش��کل از فراکسیون های پارلمان یا 
دولتی مرکب از تکنوکرات و سیاستمداران با توجه به درخواست های 
برخی فراکس��یون های سیاسی برای تش��کیل دولت نجات ملی پیش 
روی عبدالمهدی است. منابع می گویند عبدالمهدی از حمایت امریکا 
برخوردار ش��ده و مایک پمپئو بر همکاری میان دو کشور تأکید کرده 
است. به گفته این منابع، در س��ایه اوضاع و بحران های داخلی کنونی، 
عبدالمهدی دوست ندارد که عراق را وارد اختالفات کنونی میان تهران و 

واشنگتن کند، بلکه تالش دارد توازن در روابط را محقق کند.

ناتو جنگ با روسیه را تمرین می كند
بعد از آنک�ه در اواخ�ر ش�هریورماه امس�ال ارتش های روس�یه و 
چین، با بزرگ ترین مانورهای نظامی خودش�ان از زمان فروپاش�ی 
اتحاد جماهیر ش�وروی در س�ال 1۹۹1 با ح�دود ۳۰۰ ه�زار نیروی 
روسی چشم های کش�ورهای غربی عضو سازمان پیمان آتالنتیك 
ش�مالی)ناتو( را خیره گذاش�تند، حاال نات�و به فکر مقابل�ه افتاده 
اس�ت. نیروه�ای نات�و خ�ود را ب�رای بزرگ تری�ن رزمای�ش این 
ائتالف از س�ال ۲۰۰۲ تاکن�ون در نروژ و ب�ا حضور ۴5 هزار س�رباز 
از ۲۹کش�ور عض�و ناتو ب�ه همراه س�وئد و ن�روژ آم�اده می کنند. 
به گزارش ایسنا،  به نقل از خبرگزاری راشاتودی، حدود ۱۵0 جنگنده، 
60 کشتی و حدود ۱0 هزار وسیله حمل و نقل زمینی از 3۱ کشور عضو 
و ش��ریک ناتو در مانور » تریدنت جانکچر « که گفته شده بیشتر برای 
آموزش پاس��خگویی به هرگونه حمله به یک متحد ناتو است، شرکت 
خواهند کرد. این تمرین نظامی در نروژ، فنالند و سوئد برگزار می شود.  
این مانور نظامی دفاع از یک کش��ور عضو ناتو در هنگام مواجه شدن با 
حمله از س��وی مهاجمی » فرضی « را شبیه س��ازی می کند. این مانور 
نخستین دور از مانورهای تریدنت جانکچر نیست اما بزرگ ترین مانوری 
خواهد بود که از زمان پایان جنگ سرد برگزار شده است.  در همین حال 
ژنرال جیمز فوگو، رئیس فرماندهی نیروهای ضربت مش��ترک ناتو در 
ناپل به خبرنگاران در پنتاگون گفت : درحالی که نیروی دریایی روسیه 
می داند که توانایی رقابت با ناوهای هواپیمابر و ناوهای بزرگ تر را ندارد،  
همچنان به تحقیق و توسعه و ظرفیت سازی زیردریایی ادامه می دهد. 
آنها این مس��ئله را یک چال��ش می دانند و این چالش نی��روی دریایی 
امریکا و یگان زیردریایی امریکاست.  فوگو با اشاره به شش زیردریایی 
برقی-دیزلی کالس » Kilo « روس     ها در دریای سیاه و شرق مدیترانه 
گفت:روس     ها می توانند با زیردریایی های مجهز به موشک های دور برد 
از نوع کالیبر که از هر مکان دریایی در اطراف اروپا پرتاب می شوند، هر 

کدام از پایتخت های اروپایی را هدف قرار دهند.

 دست و پا زدن امریکا 
برای نجات جنگنده های اسرائیلی- سعودی

 مسكو: حمله به اس ۳۰۰ در سوریه 
محكوم به شكست است

امریکا قصد دارد در مقابل اقدام روس�یه در فروش اس ۳۰۰ به سوریه، 
با دادن تجهیزات بیشتر و انجام اصالحاتی روی جنگنده های اف ۳5 
اسرائیل این رژیم را در برابر سامانه دفاع هوایی سوریه مقاوم کند. در 
همین حال با طرح ادعا     هایی در مورد امکان حمله به خود این سامانه ضد 
موشکی قدرتمند روس، کارشناسان نظامی روسیه تأکید کردند، هرگونه 
تالشی برای هدف قرار دادن س�امانه های » اس ۳۰۰ بی ام « در سوریه 
نتیجه اش شکست است زیرا تجهیزاتی برای حفاظت از آنها وجود دارد. 
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه مستقل رأی الیوم، کارشناسان روسی 
می گویند، جنگنده یا موشکی نمی تواند به سامانه های موشکی اس 300 
که روسیه به تازگی به س��وریه منتقل کرده حمله کند زیرا تجهیزاتی 
برای حفاظت از این سامانه های دفاع موشکی از جمله سامانه پدافندی 
پانتسیر اس ۱ حاوی موش��ک      ها و خمپاره      هایی برای مقابله با حمالت 
هوایی یا موشکی وجود دارند.  کارشناسان نظامی روسیه افزودند: این 
تجهیزات می توانند اهداف هوایی را در مس��احت هزار و 200 تا 2 هزار 
متری و در ارتفاع ۱۵ تا ۱۵ هزار متری با موشک هدف قرار دهند و منهدم 
کنند، همچنین می توانند با راکت      هایی اهداف مورد نظر را تا ۴ هزار متر 
و در ارتفاع صفر تا 3 هزار متری ناب��ود کنند.  طبق گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک روسیه، سامانه پانتسیر اس ۱ می تواند اهدافی که با سرعت 
۱00هزار متر در ثانیه پرواز می کنند و نیز چهار هدف را همزمان نابود 
کند.  اسپوتنیک افزود: مجموعه پانتس��یر اس ۱ توان باالی خود را در 
دسامبر گذشته با نابود کردن جدید     ترین موشک اسرائیلی مدل لورا با 
پنج متر طول و ۱/7 تن وزن ثابت کرد.  امریکا قصد دارد در مقابل اقدام 
روسیه در فروش اس 300 به س��وریه، با دادن تجهیزات بیشتر و انجام 
اصالحاتی روی جنگنده های اف 3۵ اسرائیل این رژیم را در برابر سامانه 

دفاع هوایی سوریه مقاوم کند. 
   ارتقای جنگنده های اسرائیل، عربستان و امارات 

امریکا به دنبال آن است در واکنش به اینکه روسیه سامانه موشکی اس 
300 به سوریه داده، اصالحاتی روی جنگنده های اف 3۵ اسرائیل انجام 
داده و تجهیزات جدیدی به این رژیم تحویل دهد.  سایت صهیونیستی 
دبکا مدعی ش��د که چند روز پ��س از مذاک��رات و رایزنی های رهبران 
سیاسی و نظامی دو طرف امریکایی و اسرائیلی، امریکا تأکید کرده که 
تمایل دارد اسرائیل را در مقابل سامانه های اس 300 روسیه که به تازگی 
به سوریه رسیده، محافظت کند.  این سایت اسرائیلی مدعی شد، پس از 
آنکه آتشبارهای موشک های اس 300 روسیه به سوریه رسیدند، امریکا 
تجهیزات جدیدی برای جنگنده های اف 3۵ به اراضی اشغالی می فرستد.  
سایت دبکا در ادامه مدعی شد، دولت ترامپ با ارسال پیامی برای محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان و محمد بن زاید، همتای اماراتی او به آن دو 
نیز خبر داده که واشنگتن همانند این تجهیزات را برای عربستان و امارات 
نیز ارسال خواهد کرد. این سایت عبری زبان که ارتباط بسیار نزدیکی 
با موساد )س��ازمان اطالعات اس��رائیل( دارد، گزارش داد، کشورهای 
عربس��تان و امارات نیز به زودی تجهیزات جدیدی را که برای اسرائیل 
فرستاده شده دریافت خواهند کرد و همه اینها با هدف تقویت آنها برای 

مقابله با موشک های اس 300 روسیه انجام شده اند.


