
وزی�ر خارجه دول�ت یازدهم، یك ب�ار دیگر 
در پاس�خ به س�ؤالی درباره مذاكره با دولت 
امریكا از جمله »هیچ چیز غیر ممكن نیست« 
استفاده كرد ولی گفت كه چنین گفت وگویی 
نبای�د »فرصتی ب�رای عكس گرفت�ن مقابل 
خبرنگاران« باشد. محمدجواد ظریف، الزمه 
مالقات با مقام ه�ای امریكای�ی را »احترام « 
خوانده ولی گفته ك�ه در مایك پمپئو همتای 
امریكایی خود، همه چیز دیده به جز احترام. 
محمدجواد ظریف در گفت وگو با »لیز دوِست « 
خبرنگار شبکه بی  بی  سی در نیویورک در پاسخ 
به این سؤال كه در دولت سابق امریکا، رابطه ای 
بین او و »جان كری « شکل گرفته و چرا اكنون 
با مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا گفت وگو 
نمی كند، ورود خود را به روابط شخصی با كری 
رد نکرده و گفته كه آنچه برای گفت وگو ضروری 
است، نه اعتماد دوجانبه بلکه » احترام دوجانبه « 
اس��ت. ظری��ف می گوی��د: » احت��رام دوجانبه 
پیش شرط گفت وگو است و من در مایک پمپئو 

هر چیزی دیدم به جز احترام دوجانبه.«  
خبرنگار بی بی سی از ظریف می پرسد :»ترامپ 
گفت كه روحانی، مردی دوست داشتنی است، 
مگر این احترام نیس��ت؟« كه وزی��ر خارجه در 
پاس��خ می گوید: » نه، این احترام نیست. احترام 
بدین معناست كه برای خودتان و قول های تان 

احترام قائل باشید.« 
 او به رفتار ترامپ در جریان نشست گروه 7 اشاره 
كرد كه در جریان آن، رئیس جمهور امریکا بعد 
از توافق با اعضای این گروه بر سر بیانیه پایانی، 
امضای خود را پ��س گرفت. ظری��ف می گوید: 
» زمانی كه شما باور دارید كه می توانید با گروه 7 
به توافق برسید و سپس سوار هواپیما شوید و این 
توافق را پاره كنید، فقط به این علت كه شخصی 
سخنانی بر زبان آورده كه برای شما ناخوشایند 

بوده است، این به من نش��ان نمی دهد كه شما 
مذاكره كننده ای قابل اطمینان هستید.«

  ترامپ به توافق بهتری نخواهد رسید
وزیر خارجه دولت روحان��ی گفته كه هیچ چیز 
از جمله پیشنهاد ترامپ برای دیدار دو جانبه با 
حس��ن روحانی »غیرممکن نیست« ولی تأكید 
می كند كه نتیجه چنین مالقاتی صرفاً  »فرصتی 
برای عکس گرفتن مقابل خبرنگاران و سندی دو 
صفحه ای خواهد بود « ظریف گفته است »ما هم 
اكنون سندی 150 صفحه ای در اختیار داریم كه 
متن توافق است كه نه تنها ایران و امریکا، بلکه 
شش قدرت دیگر، بر س��ر تک تک واژه های آن 
مذاكره كردند.«  او می گوی��د: » به عنوان فردی 
كه بر س��ر این توافق مذاكره كرده و برای مدتی 
طوالنی درگیر این فرآیند بوده است، می توانم به 
ترامپ اطمینان دهم كه امریکا به توافق بهتری 
نخواهد رس��ید.«  خبرنگار بی بی سی با اشاره به 

ادعاهای مقامات دولت امریکا درباره پیامدهای 
توافق با كره ش��مالی پرس��یده و گفته كه رهبر 
كره شمالی از دشمن درجه یک عمومی در امریکا 
به رهبری تبدیل شد كه ترامپ می گوید به خاطر 
نامه های زیبایش، عاشق و شیفته او شده است. 
ظریف در پاس��خ گفته است: » روابط بین المللی 
به عاشق شدن ارتباطی ندارد. روابط بین الملل، 
مبتنی بر احترام به تعهدات است. امریکا بر سر 

توافق مذاكره كرد.«  
ظریف در بخش دیگری از گفت وگو با بی بی سی 
گفته كه معتقد اس��ت كه آث��ار تحریم    ها بیش 
از اینکه جنبه واقعی داش��ته باشد، جنبه روانی 
دارد. خبرنگار از او می پرس��د  »اما ریال، حدود 
80 درصد از ارزش خود را از دس��ت داده است« 
ظریف پاسخ می دهد: » همان طور كه گفتم، این 
اثر روانی ]تحریم ها[ است و در دو روز اخیر، ریال 
دوباره توانست حدود 30درصد از این 80 درصد 

را به دس��ت آورد. این، یک جنگ روانی اس��ت. 
جنگ اقتصادی كه امریکا و برخی وابستگان آن 
در منطقه علیه ایران راه انداخته اند، بیش از آنکه 

واقعاً جنگ اقتصادی باشد، جنگ روانی است.«
  برجام به تار مو بند است

ظری��ف در ای��ن گفت وگ��و ، نگرانی خ��ود را از 
فروپاش��ی برجام پنهان نکرده و می گوید: » این 
احتمال وجود دارد، اما این نه تنها گام رو به عقب 
برای ایران، بلکه شکست برای جامعه بین المللی، 
قوانین بین المللی و س��ازمان ملل خواهد بود.« 
 خبرنگار بی بی س��ی از تعبیر »به ت��ار مویی بند 
بودن« برای برجام استفاده كرده و از وزیر خارجه 
ایران درباره عملی بود و دشواری های مکانیسم 
مالی ویژه اروپا پرس��یده است. ظریف می گوید:  
»بله، این كار دشوار خواهد بود، زیرا دالر امریکا 
نقش فراگیر در نظام مال��ی بین الملل دارد. این 
كار دش��وار خواهد بود. « وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی این س��ؤال را مطرح كرده كه آیا جامعه 
بین المللی به امریکا اجازه سلطه خواهد داد یا نه؟ 
او می پذیرد كه امریکا در گذش��ته سلطه داشته 
ولی این سلطه ، »بر اساس مجموعه ای از قوانین و 
نه بر اساس موارد دیکته شده كه هرچند روز یک 

بار تغییر می كنند« بوده است. 
وزیر امور خارجه در خصوص كارآمدی مکانیسم 
ویژه ملی اروپای��ی، دیدگاهی همراه با ش��ک و 
تردید از خود ب��روز می دهد:» به اعتقاد من، این 
سازوكار    ها قرار است اجرایی شود. محک بعدی 
كه مهم  ترین و دشوار    ترین آزمون خواهد بود، این 
است كه ببینیم آیا سازوكار    ها مؤثر است یا خیر. 
به عقیده ما، دلیلی وجود ندارد كه این سازوكار    ها 
عمل نکند. ما قصد داریم اندكی بیشتر شکیبایی 
كنیم، اما این بدین معنا نیست كه كاسه صبر ما 
هرگز لبریز نخواهد ش��د، اما اندكی بیشتر صبر 

می كنیم تا ببینیم چه می شود«.

جه���ان مقاب�ل    گزارش  یک
ناپدید شدن مرموز 
روزنامه نگار منتقد سعودی در تركیه موضع گیری 
می كند، خبرنگاری كه حاال دیگر تقریباً قطعی است 
كه قتل فجیع او به گردن سعودی است. ولی تا كنون 
هیچ مقام رسمی كاخ س�فید درباره كشته شدن 
جمال خاش�قجی موضع گیری نكرده اس�ت . این 
دیدگاه در شبكه های اجتماعی در حال شایع شدن 
است كه رانت نفت سعودی      ها باعث شده كاخ سفید 
بعد از یك هفته در مقابل این فاجعه، سكوت كند. 
به گزارش »جوان«، با گذشت چند روز از ناپدید 
ش��دن جمال خاش��قجی، روزنامه ن��گار منتقد 
سعودی در كنسولگری عربستان در استانبول، نوع 
واكنش   كشور   ها به این پرونده متفاوت بوده است. 
به رغم واكنش های جهانی به این اقدام سعودی، 
دولت امریکا در مقابل این اقدام واكنش��ی نشان 
نداده اس��ت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
كه بار   ها مقامات س��عودی را ب��ه خاطر پرداخت 
نکردن هزینه حمایت های نظامی واش��نگتن از 
عربس��تان، مورد انتقاد قرار داده، در برابر پرونده 
حقوق بشری ریاض س��کوت اختیار كرده است؛ 
سکوتی كه پیوندهای عمیق بین ریاض و ترامپ 
را بیش از پیش نشان می دهد. روزنامه هاآرتص 
روز دو   ش��نبه به نقل از تامارا كافمن ویتس، یک 
مقام سابق دولت امریکا نوشته است كه »سیاست 
دوستانه دولت ترامپ در قبال عربستان سعودی 
باعث شده مقامات سعودی به این عقیده برسند 
كه اقدامات ش��ان هیچ عقوبتی ندارد. كاخ سفید 
هیچ اظهارنظری در مقابل این خش��ونت نکرده 
است.« به گفته این مقام س��ابق امریکا، »ترامپ 
اولین سفرش را به عربس��تان سعودی انجام داد 
و روابط شخصی بین ترامپ و محمد بن سلمان، 

ولیعهد سعودی وجود دارد. ترامپ و جارد كوشنر، 
دامادش باعث ش��ده اند كه بن سلمان احساس 
امنیت كند.« كافمن ویتس گفته است:»ترامپ 
از ابت��دای ریاس��ت جمه��وری خودتوجهی به 
حقوق بش��ر ندارد، مگر وقتی حقوق اقلیت های 
مس��یحی به میان بیاید«. روزنامه رأی الیوم هم 
»سکوت مش��کوک دونالد ترامپ را در قبال قتل 
احتمال��ی جمال خاش��قجی نش��انه هماهنگی 

احتمالی ترامپ با رژیم سعودی دانست.«
ترام��پ زمانی كه بح��ث قیمت نف��ت و گرفتن 
پترودالرهای س��عودی در میان اس��ت، صدای 
بلندتری در مقابل مقامات ریاض دارد اما در مقابل 
سیاست های حقوق بشری سعودی اظهارنظری 
نمی كند. انتقادهای مالی ترامپ از سعودی    ها در 
شرایطی است كه او در دو سال گذشته از جنایات 
رژیم عربس��تان در كش��تار مردم یم��ن و حذف 
منتقدان این رژیم هیچ گونه انتقادی نکرده است. 
سعودی   ها در سال های گذش��ته با حمایت های 
امریکا و بدون هیچ گونه انتقادی از سوی واشنگتن، 
جنایات گس��ترده ای را در منطقه انجام داده اند و 
با چنین س��یاهه ضدحقوق بشری مورد حمایت 
بی قید و شرط رژیم امریکا و كشورهای غربی است 
و نحوه رفتار با این رژیم مس��تبد، استانداردهای 
دوگانه حقوق بش��ری ادعایی غ��رب را به خوبی 
آشکار می كند. ترامپ هفته گذشته در سخنرانی 
خود گفت كه به س��عودی    ها گفته اس��ت بدون 
حمایت واش��نگتن دو هفته هم دوام نمی آورند و 
باید بهای این حمایت   ها را بپردازند، اما سعودی    ها 
در مقابل ای��ن اظهارات تمس��خرآمیز گفتند كه 

عاشق همکاری با ترامپ هستند. 
در دس��امبر 2016 روزنام��ه ایندیپندن��ت در 
گزارش��ی به نقل از »میدل ایس��ت ای « نوش��ت 

ك��ه »مقام��ات س��عودی، حضور خاش��قجی را 
در برنامه ه��ای تلویزیون��ی كه ترام��پ را به نقد 
می كش��ید، ممنوع كردند.« روابط عربس��تان با 
امریکا در دوره ترامپ به شکل گسترده ای تقویت 
شده است و سعودی   ها با پرداخت دالرهای نفتی، 
به هر میزان كه بخواهند از حمایت های واشنگتن 
برخوردار می شوند. ترامپ سال گذشته با امضای 
قرارداده��ای 500میلیارد دالری با عربس��تان، 
حمای��ت همه جانب��ه خ��ود را از سیاس��ت های 
منطقه ای ریاض اعالم كرد و حتی گزارش   هایی 
منتشر شد كه ترامپ در كودتای بن سلمان برای 

ولیعهد شدن نقش مؤثری ایفا كرده است. 
   نقش مؤثر ثروت سعودی 

عربستان سعودی در سال های گذشته با پرداخت 
میلیارد   ها دالر دهان مقامات واشنگتن را درباره 
هرگونه انتقاد حقوق بش��ری خود بس��ته است، 
این بار هم به نظر می رسد نقش پترودالرهارهای 
سعودی كارساز بوده است. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، كنت راث، رئیس سازمان دیده بان حقوق 
بشر درباره استانداردهای دوگانه ترامپ در مقابل 
حقوق بشر در پیام خود در توئیتر نوشت:»زمانی 
كه تركیه یک كشیش امریکایی را بازداشت كرد، 
ترامپ همه اقدام��ات خود را علیه آن��کارا به كار 
گرفت. حال ك��ه حکومت عربس��تان ظاهراً یک 
روزنامه نگار منتق��د را در تركیه به قتل رس��انده 
ترامپ چه كار می كند؟ ش��اید ثروت عربس��تان 
س��عودی موجب تفاوت قتل ای��ن روزنامه نگار و 
موضوع كشیش بازداشت شده در تركیه باشد.« 
روزنامه  واشنگتن پست هم نوشت:»امریکا باید از 
عربستان سعودی درباره ناپدید شدن و همچنین 
كشته ش��دن جمال خاشقجی پاس��خ بخواهد.« 
واش��نگتن پس��ت همچنین »خواهان مجازات 

حکومت عربستان در صورت همکاری نکردن این 
حکومت بر سر این پرونده شد.«

جمال خاش��قجی هفته گذش��ته پس از اینکه به 
كنسولگری عربستان در استانبول وارد شد، ناپدید 
شد و تاكنون خبری از او نیست. هرچند مقامات 
سعودی مدعی هستند كه خاشقجی كنسولگری 
این كشور را ترک كرده اس��ت اما برخی مقامات 
تركیه و رس��انه   ها اعالم كرده اند كه وی به شکل 
فجیعی به دست سعودی   ها به قتل رسیده است. بر 
اساس گزارش   ها در همان روز ورود این روزنامه نگار 
سعودی به كنسولگری عربستان، 15 نفر از افسران 
ارتش عربس��تان به استانبول س��فر كرده اند كه 
آموزش های حرف��ه ای دیده اند و در همان روز نیز 
خاک تركیه را ترک كرده اند؛ چیزی كه تردید   ها 
درباره قتل خاش��قجی را بیش از پی��ش افزایش 
می دهد. یک منبع مطلع یکی از كشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس در گفت وگو با روزنامه االخبار 
گفته است:»مقامات عربستان روز جمعه به آنکارا 
اطالع دادند، جمال خاشقجی نویسنده سعودی در 
ریاض است.« بر اساس اطالعات این منبع، »انتقال 
خاشقجی به عربستان طی یک عملیات پیچیده 
انجام ش��د آن هم پس از اینکه خالد بن سلمان، 
سفیر عربستان در واشنگتن یعنی فرزند شاه و برادر 
ولیعهد سعودی از قبل به او اطمینان دادند كه اگر 

به كشور بازگردد به او آسیبی نمی رسد.«
   واكنش های جهانی 

در مقابل س��کوت امریکا، واكنش ه��ای جهانی 
به ناپدید ش��دن روزنامه نگار منتقد عربس��تان 
افزایش یافته اس��ت. دیوید كایه، گزارشگر ویژه 
آزادی بیان س��ازمان ملل در گفت وگو با ش��بکه 
الجزیره اظهار داشت: با توجه به گفته های برخی 
مسئوالن در تركیه درباره كشته شدن خاشقجی 
در كنسولگری عربستان و با توجه به ابعاد بزرگ 
این پرونده و پیچیدگی های مسائل دیپلماتیک، 
ما به تحقیقاتی بین المللی و مستقل در این پرونده 
نیاز داریم.« رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
تركیه روز یک   ش��نبه روزنامه نگار منتقد مفقود 
شده سعودی را »دوست « خود خطاب كرد و گفت 
كه شخصاً پرونده وی را دنبال می كند. همچنین 
وزارت خارجه تركیه روز دو   شنبه برای دومین بار 
طی هفته اخیر، سفیر عربستان سعودی را برای 
توضیح درباره ناپدید ش��دن جمال خاش��قجی 
احضار كرد. به نوش��ته روزنام��ه »دیلی صباح « 
وزارت خارجه تركیه بعد از احضار مجدد س��فیر 
ریاض در آنکارا، از آنها خواس��ت كه س��اختمان 
كنسولگری این كشور را در اس��تانبول تفتیش 
كنند. به گزارش اس��پوتنیک، خال��د بن فرحان 
آل سعود، شاهزاده جدا شده از خاندان آل سعود، 
در پی مفقود شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
مخالف دولت عربس��تان، مردم این كش��ور به را 

نافرمانی مدنی دعوت كرد. 
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هادیمحمدی

»نفت بند« بر دهان امریکا
سكوت سنگین كاخ سفید مقابل خبرنگاركشی عربستان سعودی

 ظریف: درباره برجام کمی بیشتر صبر می کنیم 
تا ببینیم چه می شود

  گزارش  2

رئیس جمهور امریكا كه بار   ها مقامات 
سعودی را به خاطر پرداخت نكردن 
هزینه حمایت های نظامی واشنگتن 
از عربستان، مورد انتقاد قرار داده، در 
برابر پرونده های حقوق بشری ریاض 
سكوت اختیار كرده است؛ سكوتی 
كه پیونده�ای عمیق بی�ن ریاض و 
ترامپ را بیش از پیش نشان می دهد

سیگنال های CFT برای کیست؟
اس��تدالل هاي موافقان CFT نکته روشني را برجس��ته مي كند كه 
هیچ یک از آنها با مفاد این كنوانسیون و حداقل سرفصل هاي اصلي و 
ماهیت آن آشنا نیستند و اگر نگوییم بده وبستان شده، باید گفت با نگاه 
لجوجانه باندي و جناحي، منافع ملي كش��ور را در خطر قرار دادند. دو 
شعار برجسته این موافقان، این بود كه عده اي معتقد بودند با تصویب 
این »برنامه اق��دام« كه صرفاً براي ایران تدوین ش��ده و با برنامه اقدام 
تمامي كشورها متفاوت است، گشایش اقتصادي و روان شدن مناسبات 
بانکي براي ما حاصل مي شود و دكتر ظریف هم تأكید كرد كه بهانه براي 

فشار بیشتر به ایران از دست امریکا خارج مي شود. 
ادعاي اول را بسیاري از كساني كه به این »برنامه اقدام« رأي دادند نیز قبول 
ندارند و حداقل مي ترسند كه همانند برجام، فرجامي گشایشگر نداشته 
باش��د و فقط همانند دكتر ظریف بگوییم كه امریکا را منزوي كردیم! كه 
این ادعا هم بسیار مضحک است. اصرار بر این خاصیت اقتصادي، ته مانده 
آبروي این جریان در مجلس و در س��طح كشور را به خطر مي اندازد. دلیل 
این امر آن است كه اساس��اً این برنامه اقدام براي روشن كردن حوزه هاي 
ممنوعیت تعامل شركت ها و بانک هاي خارجي با ایران است كه نباید به 
لیست تحریم هاي امریکا و. . . نزدیک شوند. چگونگي تشخیص این حوزه ها 
را قرار است در مکانیزم گزارش دهي مالي FATF خودمان به طرف هاي 
خارجي اعالم كنیم كه معناي آن این است كه نه تنها گشایشي در كار نیست 
بلکه با استداللي كه خودمان در اختیار طرف هاي خارجي قرار مي دهیم، 
محدودیت اقتصادي هم خواهیم داشت. معناي داخلي آن این است كه بنا 
به بخشنامه رسمي بانک مركزي، هیچ مؤسسه مالي در كشور حق ندارد با 
آنچه كه از سوي سازمان ملل و شوراي امنیت و امریکا به عنوان لیست تحریم 
اعالن شده، در محیط داخلي كشور تعامل داشته باشد و ما طبق این »برنامه 
اقدام« موظف به پاسخگویي هستیم. بر خالف نظر این موافقان، كه در متن 
تصریح شده ایران »حق شرط« نیز ندارد. البته اگر تمامي خوش خدمتي هاي 
 FATF این برنامه اقدام هم از سوي ایران انجام شود، ایران از لیست سیاه
خارج نمي شود. ادعاي دوم مربوط به بهانه ندادن براي فشار بیشتر از سوي 
امریکاست كه باید از دكتر ظریف پرسید آیا امریکا براي آنچه تا به حال در 
قبال ایران یا در قبال جهان از خود نش��ان داده، منتظر بهانه است یا براي 
منافع استعماري خود نیازمند بهانه نیست و دیپلماسي گاوچراني بر كاخ 
سفید حاكم است ولي سؤال این است كه اگر این كنوانسیون هاي چهارگانه 
FATF خاصیتي براي ایران ندارد، پس چرا آن را تصویب كردند؟ سال ها 
قبل نیز از معجزات دستگاه دیپلماس��ي این بود كه یک متن را براي توان 
موشکي ایران كه پیشنهاد انگلیسي ها بود، بدون توجه به مفاد آن پذیرفتند 
و بعد معلوم شد كه در شوراي امنیت به عنوان یک سند و براي تصویب از 
سوي انگلیسي ها فعال شده كه با زحمت زیاد مرتفع شد. اآلن هم بي بي سي و 
انگلیسي ها و سفیر خودمان در انگلیس بیشترین خوشحالي را از تصویب این 
مصوبه مشکوک از خود نشان دادند و حکایت باید احتماالً اینگونه باشد كه 
ما به ازاي مناسبات مالي و قطره چکاني شركت هاي كوچک با اروپا كه وعده 
آن را مدتي است داده اند تا ایران در برجام بماند، ایران باید این كنوانسیون ها 
را بپذیرد كه یک امتیاز بزرگ براي امریکاست تا برنامه تحریم هاي جدید و 
دقیق تر خود را با خود تحریمي ما در داخل كشور و با شکل مناسبات مالي 
خارجي كه باید گزارش دهي كنیم كامل كنند. اینگونه هم امریکا راضي است 
و هم اروپا با كاله گشاد مسیر مالي مستقل جاده یک طرفه صادرات كاالي 
غیرضروري به ایران را به دست مي آورد و ایران هم در برجام باقي مي ماند ولي 

در زنجیره جدیدی از تحریم و فشارهاي جدید قرار خواهد گرفت.
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   چین: رئیس اینترپل به خاطر رشوه بازداشت است
 بعد از جار و جنجال رسانه های غربی ، سازمان مبارزه با فساد مالی چین اعالم 
كرد كه منگ هونگوی، رئیس پلیس بین المل��ل )اینترپل( به اتهام دریافت 
رشوه و قانون شکنی در بازداشت است.  بر اساس گزارش   ها دستگیری منگ 
در ادامه بازداشت چندین مقام دیگر چینی در راستای مبارزه با فساد مالی 
بوده است.  منگ كه در مقر اینترپل در لیون فرانسه زندگی می كرد، حدود دو 
هفته پیش به چین سفر كرد و از آن به بعد خبری از او در دست نبود.  همچنین 
پلیس بین الملل اعالم كرده كه منگ از سمت خود استعفا داده و قرار است تا 
انتخابات جدید در ماه نوامبر یکی از مقامات كره جنوبی ریاست اینترپل را بر 
عهده داشته باشد. سخنانی نشان می دهد كه این نهاد عمالً حاضر نشده است 
به بازی كشورهای غربی درباره اتهام افکنی به چین ادامه دهد. رسانه های غربی 
مدعی بودند كه ممکن است دولت چین درصدد باشد از نفوذ منگ برای پیگرد 
مخالفان سیاسی چینی در تبعید استفاده كند. این در صورتی است كه منگ 
كه نخستین چینی است كه به ریاست اینترپل رسیده، از سال 200۴ تا زمان 
بازداشت عنوان معاون وزیر امنیت ملی چین را در اختیار داشت كه یعنی اگر 
می خواست به نفع دولت چین نفوذی انجام دهد، انجام داده است و حاال كه 
بازداشت شده است، اتفاقا هما ن طور كه وزارت امنیت ملی چین در بیانیه ای 

گفته این اقدام»  نشان دهنده عزم دولت برای ادامه مبارزه با فساد است.« 
-------------------------------------------------------------

   امریكا: پاكستان طالبان را وادار به مذاكره كند 
رئیس ستاد فرماندهی مركزی امریکا در كنفرانس هفتگی پنتاگون گفت: 
توقع داریم دولت پاكستان ارتباط خود با طالبان را قطع و آنها را مجبور به 
مذاكره كند.  به گزارش فارس ، ژنرال »جوزف ووتل« افزود: اگر پاكستان 
بخواهد به راحتی می تواند طالبان را به پای میز مذاكره بکشاند و فشارهای 
واشنگتن به اس��ال م آباد نیز برای رس��یدن به همین موضوع است.  ووتل 
تأكید كرد: باید اطمینان پیدا كنیم كه طالبان از طریق س��تاد فرماندهی 
خود درپاكستان هدایت نمی شوند.  این خبر در حالی منتشر می شود كه 
»شاه محمود قریشی « وزیر امور خارجه پاكستان در سفر به امریکا با تأكید بر 
اینکه تروریست    ها در كشورش حضور ندارند، گفت: در ماه های اخیر امریکا 
واكنش های تندی علیه پاكستان داشت اما سعی داریم این كشور را با واقعیت 
آشنا كنیم تا مقامات امریکایی تصمیمات عجوالنه نگیرند. تالش داریم به 
تنش با امریکا پایان دهیم اما امریکایی    ها نیز باید واقعیت های میدانی را درک 
كنند.  از سوی دیگر گروه طالبان در بیانیه ای از مردم افغانستان خواست كه 

انتخابات پیش رو را كه قرار است در 28 مهر برگزار شود، تحریم كنند. 
-------------------------------------------------------------

   تركیه دفتر صندوق بین المللی پول را بست 
رئیس جمهور تركیه با اعالم خبر بسته شدن دفتر صندوق بین المللی 
پول در این كشور، گفت كه هرگز دوباره نیازمند كمک مالی این سازمان 
نخواهند شد.  به گزارش فارس، »رجب طیب اردوغان « طی سخنرانی 
در همایش حزب عدالت و توسعه با رد هرگونه دریافت كمک از صندوق 
بین المللی پول ب��رای مقابله با بحران فعلی اقتص��ادی، گفت: »تركیه 
پرونده این صندوق را بسته و دیگر آن را دوباره نخواهد گشود.« به نوشته 
خبرگزاری »آناتولی« وی با بیان اینکه تركیه در سال 2013 تمام بدهی 
خود به صندوق بین المللی پول را تسویه كرده، افزود: »تركیه هنوز فاصله 

زیادی تا گرفتن وام یا حمایت فنی )مالی( از این صندوق دارد.«
-------------------------------------------------------------

   پاسخ هند به تهدیدهای امریكا به دلیل خرید اس 400 
فرمانده نیروی زمینی ارتش هند اعالم كرد كه كشورش آگاه است كه با 
خرید سامانه اس ۴00 از روسیه، ممکن است با تحریم واشنگتن روبه رو 
شود.  به گزارش اسپوتنیک ژنرال بیپین راوات فرمانده نیروی زمینی ارتش 
هند گفت: از آنجایی كه هند یک كشور مستقل است، از اینرو تصمیم به 
خرید این تسلیحات از روسیه گرفته است.  فرمانده نیروی زمینی هند تأكید 
كرد:  از اینکه ممکن است با تحریم های امریکایی مواجه شویم آگاهی داریم 
اما در عین حال روسیه نباید از تحکیم روابط میان دهلی نو و واشنگتن ابراز 
نگرانی كند.  وی افزود: اگر هند برای دستیابی به تکنولوژی های مدرن 
با امریکا روابط برقرار كند، باز هم سیاست مستقل خود را دنبال خواهد 
كرد.  براساس این قرارداد كه همراه با تهدیدهای شدید امریکا به اعمال 
تحریم های اقتصادی منعقد شد، اولین محموله، شامل پنج فروند از سامانه 

اس۴00 در ماه اكتبر سال 2020 به هند تحویل داده خواهد شد. 

 آرایش نظامی متحدان 
در عدن علیه یکدیگر

همزمان ب�ا ادع�ای ش�ورای انتقالی جن�وب یمن مبنی ب�ر آغاز 
انتفاضه مردم�ی علیه نیروهای دولت مس�تعفی یم�ن نیروهای 
ام�ارات س�الح های س�نگین وارد ف�رودگاه ع�دن كرده ان�د. 
به گزارش فارس، نزدیک به یک هفته پیش )سوم  اكتبر(، شورای انتقالی 
جنوب یمن كه تحت حمایت و فرمان امارات اس��ت، طرح بیرون كردن 
نیروهای دولت مستعفی یمن ]تحت حمایت عربستان[ را از جنوب این 
كشور كلید زد.  در نخستین اقدام، شبه نظامیان وابسته به امارات، موسوم 
به »النخبه الشبوانیه « در استان »شبوه«، با بیرون كردن نیروهای تحت 
فرمان رئیس جمهور مستعفی یمن، كنترل مقرهای استراتژیک و نفتی را 
در این استان به دست گرفتند.  در چنین شرایطی، روزنامه »عدن الغد « نیز 
روز گذشته نوشت كه از روز یک   شنبه هفته جاری نیروهای تحت فرمان 
امارات، تجهیزات نظامی س��نگینی را وارد فرودگاه عدن در جنوب یمن 
كرده اند. این روزنامه به نقل از شاهدان عینی نوشت كه نیروهای اماراتی 
دست كم هشت تانک را از مقر نیروهای ائتالف سعودی در »البریقه« به 
فرودگاه عدن انتقال داده اند. امارات از اوایل س��ال 2015، سیطره  خود 
را بر عدن توسعه داده و اكنون كنترل كامل این ش��هر، فرودگاه، بندر و 
پایگاه های نظامی آن را در دست دارد و به منظور حفظ این حاكمیتش، 
كمربندی امنیتی ایجاد كرده است. از سوی دیگر، به نوشته پایگاه خبری 
»العربی«، برخی منابع اعالم كردند كه ش��هر عدن، شاهد جبهه گیری 
متقابل نیروهای »عبدربه منصور هادی« رئیس جمهور مس��تعفی یمن 
در مقابل نیروهای ش��ورای انتقالی جنوب یمن است. منابع آگاه محلی 
اعالم كردند كه در مقابل نیروهای امارات كه تجهیزات نظامی سنگینی 
را به فرودگاه عدن منتقل كرده اند، نیروهای تیپ »المحضار « وابسته به 
هادی نیز در شهر »الشیخ عثمان « در استان عدن مستقر شده اند. برخی 
منابع نیز اعالم كردند كه وزارت كش��ور وابس��ته به دولت هادی، شمار 
زیادی اسلحه كالشنیکوف میان نیروهای حامی هادی در شهرهای »خور 
مکسر«، »العریش « و شیخ عثمان در عدن توزیع كرده  است. بر اساس این 
گزارش، هر دو طرف آماده مقابله و درگیری نظامی و اعالم ساعت صفر 
درگیری هستند. گفته می شود كه نیروهای هادی آمادگی های الزم را 
برای جبران خس��اراتی كه در درگیری های ژانویه پیش متحمل شدند، 
دارند اما در صورت دخالت و حمایت جدی امارات از شورای انتقالی، قطعاً 
این نیرو   ها پیروز میدان خواهند بود. منابع آگاه می گویند: اقدام امارات در 
انتقال تجهیزات نظامی سنگین به فرودگاه این پیام را برای نیروهای هادی 

دارد كه می خواهد از نیروهای شورای انتقالی حمایت نظامی كند.

نتانیاهو غزه را به حمله تهدید کرد
یازدهمین راهپیمایی دریایی برای لغو محاصره غزه دیروز در منطقه 
واحه واقع در شمال غزه برگزار شد. با ادامه تظاهرات   ها در غزه نتانیاهو 
به ارتش این رژیم دستور داده آماده آغاز عملیات نظامی در غزه باشد. 
بر اساس نظرسنجی » شركت اخبار تلویزیون اسرائیل « كه روز یک   شنبه 
منتشر شد، اگر انتخابات در سرزمین های اشغالی همین امروز برگزار شود، 
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 32 كرسی به 
دست می آورد. به همین خاطر، روزنامه »جروزالم پست « دیروز نوشت كه 
سران سه حزب عضو كابینه دولتی رژیم صهیونیستی بعد از نشستی كه 
روز یک   شنبه با نتانیاهو داشتند، گفتند از حرف های وی اینگونه برداشت 
كرده اند كه او در فوریه یا مارس 2019 انتخابات زودهنگام برگزار خواهد 
كرد. تحت چنین شرایطی، ظاهراً نخست وزیر رژیم صهیونیستی چندان از 
ماجراجویی در غزه ناخرسند نخواهد بود. شبکه 13 اسرائیل دیروز گزارش 
كرد كه نتانیاهو به كابینه اسرائیل اطالع داده كه در صورت بهبود نیافتن 
اوضاع انسانی در نوار غزه آماده اجرای عملیات نظامی در این منطقه است. 
نتانیاهو گفت: »ما آماده انجام عملیات نظامی در نوار غزه هستیم و این صرفاً 
در حد حرف نیست. سایت اسرائیلی i2۴ هم به نقل از آوی دیختر، رئیس 
كمیسیون خارجی و امنیت كنست)پارلمان( رژیم صهیونیستی گزارش 
كرد اسرائیل هرگز حضور جنبش حماس را در نوار غزه نخواهد پذیرفت. 
وی افزود: تل آویو هرگز نخواهد پذیرفت كه یک رژیم تروریستی میان آن و 
مصر وجود داشته باشد و باید تأسیسات حماس را با زور از بین ببرد. پیش تر 
آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اس��رائیل هم تصمیم گرفته بود مس��احت 
ماهیگیری در سواحل غزه را در واكنش به كمپین راهپیمایی»بازگشت « 
فلسطینیان كاهش دهد. این در حالی اس��ت كه تظاهرات لغو محاصره 
غزه همچنان ادامه دارد. هیئت تحرک ملی برای لغو محاصره دیروز عصر 
یازدهمین راهپیمایی خود را با شعار »به سوی تو می آییم فلسطین« در 
سواحل شهرک بیت الهیا برگزار كرد و دهها قایق به همراه هزاران نفر از 
شهروندان فلسطینی در آن مشاركت كردند. »ادهم ابوسلمیه « سخنگوی 
هیئت تحرک ملی برای لغ��و محاصره غزه طی كنفرانس��ی مطبوعاتی 
خاطرنش��ان كرد كه این راهپیمایی با هدف معطوف كردن توجه افکار 
عمومی به درد و رنج ملت فلس��طین؛ به ویژه ماهیگیرانی كه به شدت از 
محاصره رنج می برند، برگزار می شود. وی افزود: تظاهرات های حق بازگشت 
تا لغو محاصره غزه ادامه پیدا خواهد كرد، اما مسئله تأسف بار این است كه 
همزمان با مبارزات 2 میلیون شهروند فلسطینی ساكن باریکه غزه علیه 
رژیم صهیونیستی كه تاكنون منجر به شهادت بیش از 200 نفر و زخمی 
شدن 22 هزار نفر دیگر شده اس��ت و با وجود تحركات برخی كشورهای 
دوست و حامی فلسطین، تش��کیالت خودگردان فلسطین با ممانعت از 

واردات سوخت به غزه نقش شریک اصلی را در محاصره ایفا می كند.

 رویارویی دوباره 2میلیارد دالری
 امریکا و ایران در الهه

كمتر از یك هفته بعد از صدور حكم اولیه دیوان بین المللی دادگستری 
در پرونده ش�كایت ایران از تحریم  های امریكا كه به نفع ایران تمام 
شد، نمایندگان حقوقی دو كش�ور بار دیگر در این دیوان در مقابل 
هم قرار گرفته اند تا این بار ش�كایت ایران از ایاالت متحده به دلیل 
مصادره 2 میلیارد دالر از دارایی های بانك مركزی بررس�ی ش�ود. 
روز دو    شنبه 16 مهر )8 اكتبر( نخستین جلسه استماع بررسی شکایت 
ایران با ش��نیدن دفاعیات هیئت امریکایی در الهه هلند آغاز شد و یکی 
از محور  های اصل��ی اظهارات آنها صالحیت نداش��تن دیوان بین المللی 
دادگستری برای رسیدگی به این پرونده بود.  شکایت ایران در این پرونده 
حدود دو سال پیش و با استناد بر پیمان مودت ایران و امریکا تقدیم دادگاه 
الهه شده بود كه در پرونده بازگشت تحریم     ها هم مبنای شکایت ایران 
از امریکا  بود.  پیش از ارجاع پرون��ده به دادگاه الهه، دیوان عالی امریکا - 
باال    ترین مرجع قضایی در این كشور - حکم داده بود كه ایران باید حدود 
2 میلیارد دالر از دارایی های توقیف شده خود را در امریکا به بازماندگان 
» حمالت تروریستی « بدهد كه به گفته امریکا، جمهوری اسالمی ایران در 
آن نقش داشته است.  در آن پرونده تعدادی از بستگان حدود 2۴0تفنگدار 
امریکایی كه در س��ال 1983 در انفجاری در بیروت كشته شده بودند، 
خواهان دریافت غرامت از محل دارایی های ایران بودند كه در مؤسسات 
مالی و بانکی امریکا مسدود شده بود.  به گزارش ایرنا، در متن دادخواست 
ایران در این پرونده آمده اس��ت: » ایاالت متحده ب��ا این موضع كه ایران 
حامی تروریسم است ]موضعی كه ایران آن را قویاً رد می كند[ شماری از 
اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاذ كرده است كه اثر عملی آنها بر منافع و 
دارایی های ایران و مؤسسات ایرانی از جمله بانک مركزی ایران و برخالف 
پیمان مودت و از طریق اجرای رسیدگی     های قضایی علیه ایران است.«   
دیوان بین المللی دادگس��تری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد، اعالم 
كرده است كه جلسات استماع در پرونده اموال ایران از هشتم تا دوازدهم 

اكتبر )16 تا 20 مهر( برگزار خواهد شد.


