
تكان های ناش�ی    گزارش  یک
قت�ل جم�ال  از 
خاش�قجی، روزنامه ن�گار منتقد س�عودی در 
كنسولگری عربس�تان در تركیه، آرام آرام در 
حكومت عربستان در حال نمایان شدن است. 
شاهزاده خالد بن طالل، برادر ولید بن طالل كه 
نوامب�ر ۲۰۱۷ به اتهام فس�اد ب�ه حكم محمد 
بن سلمان بازداشت شده بود، روز جمعه آزاد شد 
و حاال هم منابع سعودی از آزادی تدریجی سایر 
شاهزادگان، تجار و علمای سعودی خبر می دهند 
كه طی یك س�ال گذش�ته به دس�تور محمد 
بن سلمان دستگیر ش�ده بودند. رئیس جمهور 
تركیه در تازه      تری�ن موضع گیری خود گفته كه 
دستور قتل جمال خاشقجی از عالی      ترین سطح 
در حكومت عربستان صادر شده اما ملك سلمان 
از ش�بهه ارت�كاب ای�ن جنایت خارج اس�ت. 
به گزارش »جوان«، ش��بكه های اجتماعی دیروز 
ویدئوی ورود شاهزاده احمد بن عبدالعزیز تنها برادر 
تنی و زنده ملک سلمان به ریاض را منتشر كردند 
كه صد     ها شاهزاده و مقام بلندپایه سعودی را نشان 
می دهد كه تا پای پله های هواپیما به اس��تقبال او 
رفته اند. احمد بن عبدالعزیز كه تا همین چند هفته 
قبل به دلیل انتقادهای تند از محمد بن سلمان از 
بازگش��ت به ریاض بیم داشت، سه شنبه شب قبل 
در حالی وارد ریاض ش��د كه دهه 70 عمر خود را 

می گذراند. سطح استقبال از او در فرودگاه ریاض در 
حالی كه بسیاری از شاهزادگان به دست بوسی رفته 
بودند، گمانه زنی     ها را درباره تغییر و تحوالت جدی در 
عربستان تشدید كرده است. روز جمعه هم شاهزاده 
خالد بن ط��ال برادر ولی��د بن ط��ال آزاد و همه 
ممنوعیت های مربوط به نشست      ها و دیدارهایش 
با شاهزادگان سعودی برداشته ش��د، شاهزاده ای 
كه از ژانویه سال 2017 به دستور محمد بن سلمان 
در بازداش��ت بود. خالد بن طال جزو تجاری بود 
كه به همراه 200 ش��اهزاده و تاجر عربس��تانی در 
هتل ریتزكارلتون چند هفته در بازداشت حكومت 
عربس��تان بود . بن س��لمان از او خواس��ته ب��ود از 
دارایی هایش چشم پوشی كند، درخواستی كه خالد 
هیچ گاه آن را نپذیرفت و بازداش��ت را ترجیح داد. 
عاوه بر آزادی خالد، منابع سعودی دیروز از آزادی 
تدریجی سایر شاهزادگان، تجار و علمای سعودی 
خبر دادند كه طی یک سال گذشته به جرم مخالفت 

یا تأیید نكردن محمد بن سلمان زندانی شده اند. 
   آغاز تنفس مصنوعی بن سلمان

ناظ��ران هم��ه ای��ن تح��والت را نش��ان دهنده 
خارج شدن كنترل اوضاع از دست بن سلمان 33 
ساله می دانند، روندی كه قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی جرقه آن را زده است. 
روزنامه لبنانی البناء به نقل از یک منبع بلندپایه 
اروپایی نوشت كه طبق برنامه هماهنگ شده بین 

لندن و واشنگتن، محمد بن س��لمان به زودی از 
والیتعهدی در حكومت س��عودی ساقط و احمد 
ولیعهد و محمد بن نایف جانشین ولیعهد می شود. 
البناء نوش��ت: به گفته یک منب��ع آگاه اروپایی، 
بن سلمان غرق ش��ده و چیزی نمانده عربستان 
هم با او غرق شود؛ تاش های نتانیاهو هم، به رغم 
كاهش فرصت ها، تنفس مصنوعی برای بن سلمان 
است. البناء نوشت: به رغم دشواری مأموریت احمد 
بن عبدالعزیز، فرصت برای این شاهزاده سعودی 
بسیار مناسب است. منبع اروپایی در گفت وگو با 
این روزنامه لبنانی با اش��اره به اینكه عربستان با 
مأموریت احمد بن عبدالعزیز مراحل مهم و جدی 
را پیش رو دارد، اظهار داشت: انتظار می رود نقشه 
مشترک لندن و واشنگتن با پشتیبانی شاهزاده 
احمد بن عبدالعزیز، برادر ملک سلمان و آخرین 
فرزند بنیانگذار عربستان از بین هفت برادر سدیری 
آماده اجرا باشد و طی س��اعات یا هفته پیش رو 
ش��اهد اتفاقات تازه ای در دایره سیاسی حكومت 
عربستان باشیم. روزنامه القدس العربی چاپ لندن 
نیز نوشت كه به نظر می رسد شاهزاده های برجسته 
سعودی بعد از اینكه محمد بن سلمان آنها را تحت 
كنترل شدید قرار داده و نشست های میان آنها را 
ممنوع كرده بود حاال برای تبادل نظر درباره آینده 
عربس��تان و س��لطنت بتوانند با یكدیگر ماقات 
و دیدار داشته باشند. ش��اهزاده ریم، دختر ولید 

بن طال، شاهزاده میلیاردر سعودی طی دو روز 
گذشته مجموعه عكس      هایی از عموی خود یعنی 
خالد بن طال با مضمون » خدا را سپاس به خاطر 
سامتی ات « منتشر كرد. او عكس      هایی از برادرش 
خالد و پسرش در بیمارستان منتشر كرد و نوشت: 
خدا شما را حفظ كند. شاهزاده محمد بن خالد نیز 
دو تصویر از پدر و مادرش با این جمله منتشر كرد 

» خدا را شكر به خاطر سامتی اش.«
   تیر خالص اردوغان

»نیویوركر « در مطلبی به گمانه زنی درباره تحوالت 
داخلی عربستان سعودی در واكنش به قتل جمال 
خاش��قجی منتقد و روزنامه نگار سعودی پرداخت 
و پیش بینی ك��رد كه منفعل ب��ودن دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریكا در قبال اتهام دس��ت داشتن 
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در این جنایت و در 
عین  حال، تمایل بسیاری از شاهزادگان زخم خورده 
س��عودی برای انتقام جویی از وی نشانگر آغاز دوره 
جدید و پرمخاطره ای برای خاندان س��لطنتی و در 
نهایت عربستان سعودی است. همزمان، فشار     ها برای 
اعتراف به دستور قتل خاشقجی در باال     ترین سطوح 
سیاسی عربستان در حال تشدید شدن است. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور تركیه جمعه شب در 
یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: می دانیم 
مرتكبان قتل در بین 1۸ بازداش��تی در عربس��تان 
هس��تند و همچنین می دانیم این اف��راد به منظور 
اجرای اوامر صادره به آنها به تركیه آمدند و خاشقجی 
را كش��تند و كش��ور را ترک كردند. رئیس جمهور 
تركیه افزود: ما نهایتاً می دانیم كه این دستور از سوی 
عالی      ترین سطح در دولت عربستان صادر شده اما در 
عین حال افزود هرگز احساس نكردیم ملک سلمان، 
پادشاه عربستان این دستور را داده باشد. وی گفت: 
براساس این داده هیچ دلیلی نمی بینم بگویم ملک 
سلمان دس��تور قتل او را صادر كرده باشد و قتل او 
را بیانگر سیاست رسمی عربستان نمی دانم و از این 
رو پنداش��تن اینكه قتل خاشقجی مشكلی بین دو 
كشور ایجاد می كند، تصور غلطی است. همچنین 
بیش از 100 ش��خصیت صاحب نام بین المللی در 
عرصه های ادبی، هنری، رسانه ای و جامعه مدنی در 
نامه ای سرگشاده از آنتونیو گوترش، دبیركل سازمان 
ملل خواستند تحقیقات مستقلی درباره قتل جمال 
خاش��قجی آغاز كند. در این نامه آمده اس��ت: قتل 
وحشیانه یک روزنامه نگار در خاک بیگانه نقض آشكار 
حقوق بشر و افزایش نگرانی درباره سركوب مخالفان 
عربستان است كه ریاض طی سال های اخیر تعدادی 
از آنها را از جمله نویسندگان، روزنامه نگاران و فعاالن 
حقوق بشری در یک حمله كوبنده علیه آزادی بیان 
بازداشت كرده است. هنرمندان در این نامه از گوترش 
خواستند، تحقیقات مستقلی درباره مسئله خاشقجی 
داشته باشند، به ویژه اینكه مسئوالن تركیه می گویند 
درخصوص قطعه قطعه كردن جس��د او به دس��ت 

گروهی از قاتان سعودی ادله و شواهدی دارند.

 یک رس�انه امریکایی گ�زارش داده گروهی 
از سیاس�تمداران ایران س�تیز چه در داخل و 
چه بیرون از دول�ت ترامپ، بع�د از فهمیدن 
اینکه راهب�رد تحریمی امریکا با فش�ارهای 
وعده  داده  ش�ده فاصله زی�ادی دارد، ناامید 
ش�ده اند. با این ح�ال رئیس جمه�ور امریکا 
دست از لفاظی خود برنداشت و در سخنرانی 
خود در جمع حامیانش در ایالت »ویرجینیای 
غربی« به تمجی�د از اق�دام غیرقانونی و ضد 
ایرانی دولتش در زمینه بازگرداندن تحریم     ها 
پرداخت و البته دوباره دعوت به توافقی نو کرد. 
ان بی س��ی نیوز به نق��ل از پنج منب��ع آگاه بامداد 
     شنبه با بیان اینكه مش��اور امنیت ملی كاخ سفید 
و سیاس��تمداران دیگری كه خواستار اعمال فشار 
حداكثری علیه ایران بودند از عقب نش��ینی های 
دولت امریكا در اجرای تحریم     ها دلس��رد شده اند،  
نوش��ت: جان بولتون، مش��اور امنی��ت ملی كاخ 
س��فید و عده ای دیگر از سیاستمداران همسو با او 
خواس��تار آن بودند كه كمتری��ن معافیت     ها برای 
اعمال تحریم های بخش نفت ایران در نظر گرفته 
شود.  دولت ترامپ از چند ماه پیش گفته بود الزم 
است تمامی كش��ور    ها كل واردات نفت از ایران را 
متوقف كنن��د، در غیر این صورت ب��ا تحریم های 
امریكا مواجه خواهند ش��د. اما باالخ��ره »مایک 
پمپئو«، وزیر خارجه امری��كا در كنفرانس خبری 
روز جمعه اعام كرد هشت كشور از معافیت های 
تحریم��ی در اجرای تحریم     ها برخ��وردار خواهند 
ش��د.  به عاوه، دولت امری��كا روز جمعه از موضع 
قبلی خود مبنی بر قطع ارتباط ایران با س��وئیفت 
عقب نشست. »استیو منوچین«، وزیر خزانه داری 
امریكا گفت دولت این كشور در حال تهیه فهرستی 
از بانک های ایرانی است كه ارتباط شان با سوئیفت 
قطع خواهد شد. او به رغم این اذعان كرد اجازه داده 
خواهد شد برخی از مبادالت مالی ایران از طریق این 
سامانه انجام شود.   واشنگتن اگزماینر روز پنج  شنبه 
گزارش داده بود جان بولت��ون برنامه اولیه خود را 
برای قرائت بیانیه ترامپ درباره تحریم های ایران 
لغو كرده و در مراسم روز جمعه حاضر نخواهد شد.  
واشنگتن اگزماینر دلیل این موضوع را به سرخورده 
ش��دن او از نرم ش��دن مواضع دولت ترامپ برای 
اجرای تحریم     ها علیه ایران نسبت داده بود. بولتون 
در جلسه رونمایی از تحریم های ایران حاضر نبود.  

یک سخنگوی ش��ورای امنیت ملی امریكا درباره 
دیدگاه های ج��ان بولتون در خص��وص تحریم     ها 
اظهارنظر نكرد و به ان بی سی نیوز گفت: »ما درباره 
رایزنی های داخل��ی اظهارنظ��ر نمی كنیم.« این 
برداشت كه دولت ترامپ از راهبرد فشار حداكثری 
علیه ایران عقب نشسته، متحدان ترامپ در كنگره را 
هم خشمگین كرده است.  لیندسی گراهام، نماینده 
جمهوریخواه امریكا از نحوه اجرای تحریم     ها علیه 
ایران انتقاد كرد و گفت: »امریكا بایس��تی در برابر 
حكومت ایران محكم بایس��تد.« وی در بیانیه ای 
گفت: »من نیز همانند همكارانم از مدارا در خصوص 
تحریم های ایران نگرانم.« تد كروز، دیگر نماینده 
جمهوریخواه امریكایی ه��م در بیانیه ای از اعطای 
معافیت های تحریمی به هشت كشور و عدم قطع 
ارتباط ایران با سوئیفت ابراز نگرانی كرد.  او نوشت: 
»من چش��م به راه این هس��تم كه با همكارانم در 
كنگره، به صورت فراحزبی همكاری كرده و قانونی 
را برای تضمین فشار حداكثری علیه ایران تصویب 
كنیم.« این در حالی است كه »مایک پمپئو«، وزیر 
خارجه و »استیو منوچین«، وزیر خزانه داری امریكا 
روز جمعه در جمع خبرن��گاران اعام كرده بودند 
تمامی تحریم های رفع شده ذیل برجام علیه ایران 

از روز دو    شنبه احیا خواهند شد. 
    هم لفاظی هم دعوت به توافق نو

رئیس جمهور امریكا قبل از آنكه برای سخنرانی به 

ایالت ویرجینیای غربی برود، با صدور بیانیه ای درباره 
بازگشت تحریم ها مدعی شد: »امریكا همچنان آماده 
حصول به یک توافق نو و جامع تر با ایران اس��ت اما 
تا آن زمان تحریم های تاریخی ما با تمام توان باقی 
خواهند ماند.« دونالد ترامپ لفاظی اش را حتی در 
آستانه سوار شدن به هواپیما به مقصد »ویرجینیای 
غربی« ر    ها  نكرد و گفت : »تحریم     هایی بسیار جدی 
هستند. خیلی شدید هستند. تشدید هم خواهند 
ش��د. همان طور كه می دانید تحریم     ها علیه ایران 
در حال شروع شدن هس��تند و ایران ضربه بزرگی 
می خورد.« ترامپ همچنین بامداد روز      ش��نبه به 
وقت تهران در سخنرانی در میان تجمع انتخاباتی 
هواداران��ش در ویرجینیای غربی بدون اش��اره به 
عقب نش��ینی از مواضع قبلی اش درب��اره به صفر 
رس��اندن نفت ایران گفت : »من امریكا را از توافق 
هسته ای فاجعه بار و یک طرفه ایران خارج كردم و 
همین امروز ما همه تحریم     هایی را كه بر اساس آن 
توافق وحشتناک برداشته شده بودند، دوباره اعمال 
كردیم. ما حاال سفت وسخت     ترین تحریم     ها را علیه 

رژیم فاسد ایران داریم.«
   آغاز قریب الوقوع سازوكار مالی اروپا 

فدری��كا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادی��ه اروپ��ا و وزرای خارجه آلمان، س��وئد و 
دانم��ارک در گفت وگوی تلفنی جمعه ش��ب با 
وزی��ر امور خارجه كش��ورمان با تأكی��د بر تعهد 

خود ب��رای حفظ كانال های مالی ب��ا ایران اعام 
كردند كه سازوكار ویژه مالی اروپا ظرف روزهای 
آینده رس��ماً ثبت و آغاز به كار می كند.  عاوه بر 
این در گفت وگ��و با وزیر ام��ور خارجه دانمارک 
همچنین طرفین در خصوص ادعای اخیر پلیس 
آن كش��ور مبنی بر انجام عملیات تروریستی در 
دانمارک گفت وگ��و كردند.  وزیر ام��ور خارجه 
كش��ورمان با رد ای��ن ادعاهای واه��ی، به تاش 
آش��كار رژیم صهیونیس��تی برای تخریب روابط 
ایران و كشورهای اروپایی و از بین بردن ابتكارات 
اروپا برای حفظ برجام اشاره و آمادگی كشورمان 
را برای همكاری با مقام��ات امنیتی دانمارک به 
منظور روشن س��ازی ابعاد مختلف این دسیسه 
و كش��ف حقیقت اعام ك��رد.  ظری��ف در عین 
حال مس��ئولیت دولت دانمارک را برای تعقیب 
و دس��تگیری عوامل گروهک تروریس��تی كه به 
دخالت در حمله تروریس��تی اهواز اعتراف كرده 
و مسئولیت آن را پذیرفته اند، یادآور شد و اقدام 
دولت دانمارک را برای حمایت از این افراد به رغم 
اذعان صریح به مس��ئولیت عملیات تروریستی 

اخیر در اهواز غیرقابل قبول دانست. 
   تایوان امیدواربه معاف شدن 

رس��انه های تایوانی ش��ركت دولت��ی نفت این 
كش��ور درباره مش��مول ش��دن تایوان در زمره 
دریافت كنندگان معافی��ت امریكا از تحریم های 
نفتی ایران اب��راز امیدواری كرده  اند.  به نوش��ته 
پایگاه »تایوان نیوز«، شركت دولتی نفت تایوان 
)CPC Corporation( اع��ام كرده كه 
هنوز به این شركت اطاعاتی درباره اینكه مشمول 
كشورهای معاف شده از تحریم های نفتی امریكا 
علیه ایران است، نرسیده اس��ت.  شركت دولتی 
نفت تایوان ابراز امیدواری كرده كه مشمول این 
معافیت از تحریم     ها ش��ود و انج��ام چنین كاری 
توس��ط امریكا را »اقدامی مثبت« خوانده است.  
در گ��زارش »تایوان نیوز« آمده اس��ت: »تایوان 
تقریباً همه نیاز گاز و نفت خود را از كش��ورهای 
خارجی وارد می كند.« بنا بر اعام شركت دولتی 
نفت تایوان، سال گذشته 4 میلیون بشكه نفت از 
ایران وارد شده كه این رقم معادل 2/۸6درصد از 
مجموع كل واردات نفتی تایوان بوده اما در سال 
جاری با توجه به تحریم ه��ای امریكا، این رقم به 

نصف كاهش خواهد یافت. 

88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5508 | 1440 صف��ر 25  | 1397 آب��ان 13 يکش��نبه

سيدرحيمالری

یأس موافقان »تحریم حداکثری« از اثربخشی تحریم های امریکا
ان بی سی نیوز از ناامیدی بولتون از امکان تحریم کامل نفتی روایت کرد

مخالفان بن سلمان تحت فشار قتل خاشقجی تدریجاً در حال آزاد شدن هستند

زلزله زیرپوستی در حكومت عربستان

  گزارش  2

 »تاج و تخت« ترامپ
 در گرو تحریم ایران

مایک پمپئو و اس��تیو منوچین، وزرای خارجه و خزانه داری امریكا، روز 
جمعه دوم نوامبر در یک كنفرانس مطبوعاتی تلفنی ش��ركت كردند تا 
ش��روع دور جدید تحریم های امریكا علیه ایران را از تاریخ پنجم نوامبر 
اعام كنند؛ تحریم     هایی كه طبق برجام از س��ه س��ال قبل معلق شده 
بودند و حاال دولت امریكا قصد بازگرداندن آنه��ا را دارد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریكا، كمی بعد بیانیه و پیام توئیتری را منتشر كرد تا او هم 
در اعام بازگشت تحریم     ها مشاركت داشته باشد و به نوعی موضع و برنامه 
خود را در قبال بازگشت تحریم     ها بیان كرده باشد كه مجموعه ای از تكرار 
ادعاهای قبل علیه ایران و انتظار بی پاسخش برای انجام دور جدیدی از 
مذاكرات با ایران بود. در این میان، تصویری بیش از هر چیز مورد توجه 
افكار عمومی قرار گرفته كه ترامپ در صفحه توئیتری خود منتشر كرده 
و در آن عكس خود را با الهام از مجموعه تلویزیونی »بازی تاج و تخت « و 

این پیام منتشر كرده است: »تحریم     ها در راهند؛ 5 نوامبر.«
این تصویر به جای اینكه از سوی افكار عمومی جدی گرفته شود، مورد 
تمس��خر قرار گرفته و كاربران در ش��بكه های اجتماعی از آن به عنوان 
دس��تمایه ای برای بیان حمات تند علی��ه ترامپ اس��تفاده كرده اند. 
»كیفرخواس��ت در راه است«، »مولر در راه اس��ت« و »استیضاح در راه 
است« از جمله همین موارد اس��ت كه كاربران با تمسخر ترامپ یادآور 
ش��رایط او در برابر روند تحقیقات رابرت مولر، ب��ازرس تحقیقات ویژه 
مداخات روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریكا، شده اند 
و اینكه بركناری او از ریاس��ت جمهوری امریكا محتمل است. در واقع، 
تمس��خر آن پیام توئیتری بیش از هر چیز به دلیل اشتباه عجیب خود 
ترامپ است كه از وایت واكر    ها یا كاراكتر منفی آن سریال الهام گرفته و 
به همین جهت هم یكی از كاربر    ها پرس��یده: »آیا باید كسی به او بگوید 
كه وایت واكر    ها آدم های بدی بودند؟« شروع تحریم     ها در حالی به این 
صورت با تمس��خر ترامپ شروع ش��ده كه به نظر می رسد دولت ترامپ 
نتوانست به وعده خود برای شروع دور جدیدی از سخت     ترین تحریم     ها 
علیه ایران عمل كند؛ وعده ای كه ترام��پ و یارانش مثل پمپئو یا جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی امریكا، از زمان خارج شدن از برجام عمل به 
آن را تكرار كرده اند. به جای عمل به این وعده، پمپئو و منوچین در آن 
كنفرانس تلفنی دور جدید تحریم     ها را با دو عقب نشینی قابل توجه اعام 
كردند. عقب نشینی اول مربوط به تحریم نفتی ایران می شود كه به جای 
عمل به وعده اولیه به صفر رساندن صادرات ایران، پمپئو معافیت هشت 
كشور از تحریم های نفتی را اعام كرده كه برخی از آنها مثل چین، هند 
و كره جنوبی مشتریان عمده نفت ایران هستند. مورد دوم معامله بانكی 
با ایران از طریق سوئیفت اس��ت كه برخاف وعده قبلی، حاال منوچین 

تخفیف     هایی را در این زمینه اعام كرده است. 
هر دو مورد آشكارا عقب نشینی دولت ترامپ از وعده  قبلی برای اجرای 
بیشترین سطح تحریم بر ایران است و این موضوع آن قدر روشن است كه 
این دولت مجبور به توجیه شده است. همان گونه كه رویترز گزارش كرده؛ 
منوچین و برخی از مخالفان تحریم های شدید امریكا علیه ایران دو دلیل 
عمده را برای مخالفت خود مطرح كرده اند. دلیل نخست عدم همراهی 
اتحادیه اروپا، چین و روسیه با امریكا در این دور از تحریم     ها است كه به 
نظر این طیف در دولت امریكا، این موضوع می تواند بر اصرار به تحریم های 
حداكثری تأثیر منفی گذاش��ته و حتی موجب انزوای امریكا در سطح 
بین الملل شود. منوچین و همفكرانش معتقدند كه می توان با عقب نشینی 
و كاهش سطح تحریم     ها امید به همراهی برخی از این كشور    ها را داد تا 
امریكا دچار انزوا نشود. عاوه بر این، منوچین و همفكرانش نگران راهكار 
مالی جایگزین سوئیفت هستند كه اتحادیه اروپا وعده انجام آن را داده 
و می تواند موجب ایجاد مسیر ارتباطات مالی مستقل از نفوذ دالر امریكا 
شود. در واقع، این طیف ترس از آن دارند كه با اصرار بر حذف كامل ایران 
از سوئیفت در عمل اتحادیه اروپا به سمت گزینه جایگزین سوق داده شود 
كه می تواند در درازمدت منجر به تضعیف سلطه دالر در بازارهای جهانی 
ش��ود. خبرگزاری رویترز، در این مورد نظر یكی از س��خنگویان وزارت 
خارجه فرانسه را نقل كرده كه گزینه مالی جایگزین برای اروپا اهمیتی 
بیش از مناسبات مالی با ایران دارد و اروپا با این گزینه به دنبال حمایت از 
شركت     ها و مؤسسات مالی و اقتصادی خود در معامات بین الملل است. 
از سوی دیگر، باید به واقعیت بازار جهانی نفت توجه كرد كه اصل به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران تنها به صورت شعار قابل بیان است اما جایی 
در بازار نفت ن��دارد و در نهایت هم، دولت امریكا مجبور ش��ده به عمده 
خریداران نفت تخفیف های تحریمی بدهد. به نظر می رسد كه ترامپ با 
وجود انتشار آن پیام توئیتری نظر این طیف را در دولت خود قبول كرده و 
اجازه داده نظر آنها در كنفرانس تلفنی به عنوان سیاست اجرایی دولتش 
برای شروع تحریم     ها اعام ش��ود. در مقابل، بولتون و تندرو    هایی مثل 
سناتور لیندسی گراهام و تد كروز از این تصمیم ترامپ سرخورده شده اند 
و به گزارش تارنمای واشنگتن اگزامایر، بولتون آن قدر سرخورده بود كه 
حاضر نشد طبق برنامه قبلی همراه با پمپئو و منوچین در كنفرانس تلفنی 
شركت كند تا بیانیه ترامپ را قرائت كند. این طیف امید زیادی به هیاهوی 
ترامپ برای شروع دور جدید تحریم     ها داشتند اما واقعیت این است كه 
شروع تحریم     ها تا اینجای كار با تمسخر كاربران در شبكه های اجتماعی، 
عقب نش��ینی از وعده های اولیه و تردید    ها در انجام شدید     ترین سطح از 

فشار بر ایران همراه شده است.
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  سفارت ایران به فارسی زبانان مشاوره می دهد 
سفیر ایران در لندن گفت كه این سفارتخانه وكیل مجربی را برای مشاوره 
حقوقی به كاركنان شبكه های فارسی زبان مستقر در انگلیس كه قصد 
قطع همكاری با این ش��بكه     ها را دارند، در نظر گرفته است. به گزارش 
فارس، حمید بعیدی نژاد در صفحه توئیترش نوشت: »با افشای وابستگی 
شبكه های فارسی زبان مس��تقر در انگلیس به ویژه ایران اینترنشنال، 
برخی از كاركنان در تماس با سفارت در لندن، از تهدیدات حقوقی توسط 

این شبكه     ها در صورت قطع همكار ی     ها ابراز نگرانی كرده اند.«
-------------------------------------------------------------

  نگرانی تل آویو از افزایش جمعیت مصری    ها در سینا
 رسانه های رژیم صهیونیستی فاش كردند دولت عبدالفتاح السیسی برای 
اجرای طرح راهبردی بزرگی در سینا تاش می كند كه اجرای آن تا سال 
2027 میادی طول می كشد. روزنامه یدیعوت آحارانوت در این باره نوشت 
مصر برای افزایش جمعیت ساكنان سینا تا شش برابر تاش می كند تا به 
3 میلیون و 500 هزار نفر در س��ال 2027 میادی برسد تا امكان اسكان 
۸میلیون مصری تا سال 2052 میادی فراهم شود. یرون فریدمن تحلیلگر 
امور عربی روزنامه یدیعوت درباره این طرح هشدار داده و تأكید كرده است 
این طرح ممكن است به معضل امنیتی بزرگی برای اسرائیل تبدیل شود، به 
ویژه در سایه پایبند نبودن مصر به هیچ یک از مفاد توافقنامه صلح با تل آویو 

كه یكی از مهم  ترین این بند    ها این بود كه سینا عاری از ساح باقی بماند. 
-------------------------------------------------------------

  رزمایش ضد ایرانی 6 كشور عربی در مصر 
نیروهای شش كشور عربی برای انجام یک مانور نظامی به نام » سپر1 « 
در مصر گرد آمده اند. مانوری كه در آن نیروهای زمینی، هوایی و دریایی 
عربستان س��عودی، مصر، امارات متحده عربی، كویت، بحرین و اردن 
شركت دارند. به باور كارشناس��ان هدف این مانور روشن است؛ ایجاد 
اتحادی نظامی در برابر جمهوری اس��امی ایران. امریكا در تدارک این 
مانور نقش محوری داشته است. روزنامه » االهرام«، نزدیک به دولت مصر 
و چاپ قاهره، نوشته است كه عملیات » سپر عربی 1 « بزرگ ترین مانور 

عربی است. لبنان و مراكش به عنوان ناظر در این مانور شركت دارند. 
-------------------------------------------------------------

  بحرین دستور سفر بعدی نتانیاهو  است
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از س��فر به عمان حاال قصد دارد به 
بحرین برود.  به گزارش ایسنا،  ش��بكه 10 اسرائیل از قول ژنرال یوسی 
كوهن، رئیس سازمان اطاعات اس��رائیل )موساد( گزارش داد، مقصد 
بعدی نتانیاهو بحرین است، به ویژه اینكه خالد بن احمد، وزیر خارجه این 

كشور توئیت     هایی را منتشر و از نتانیاهو حمایت كرده است. 
-------------------------------------------------------------

  وزیر دفاع تركیه: محال است از ادلب خارج شویم
وزیر دفاع تركیه تأكید كرد كه خروج نیروهای این كشور از ادلب سوریه 
محال است. خلوصی آكار، وزیر دفاع تركیه در واكنش به آغاز گشت زنی 
تركیه و امریكا در منبج گفت: ما از حفظ تمامیت ارضی سوریه و عراق 
و وحدت سیاسی این دو كشور حمایت می كنیم و هرگز اجازه تشكیل 
» گذرگاه تروریستی « در ش��مال این دو كشور را نمی دهیم. وی گفت: 
امریكا بین س��ال های 2014 و 2015 اعام كرد كه ب��ه وجود داعش 
در منبج با تكیه كردن بر یگان های مداف��ع خلق كرد پایان خواهد داد 
و یگان های مدافع خلق ك��رد را خارج خواهد كرد ام��ا به وعده هایش 
پایبند نماند. بعدا نقش��ه راه و اصول امنیتی در این باره ایجاد ش��د. به 
نوشته روزنامه الشرق االوس��ط، آكار درباره ادلب گفت: حدود 3/5 تا 4 
میلیون نفر در ادلب زندگ��ی می كنند و هرگونه حمله ای موجب رفتن 
آنها به سمت مرزهای تركیه می شود ما نمی گوییم از این مردم استقبال 
نمی كنیم اما تحمل بار سنگین این آوارگان برای تركیه دشوار است برای 

همین با حمله نظام سوریه به این استان مخالفت كردیم. 

ترور موالنا سمیع الحق در راولپندی پاکستان

مخالف سازش طالبان با امریكا حذف شد
موالنا س�میع الحق، رهبر جمعیت علمای اس�ام پاکستان که به 
رهبر معنوی طالبان مشهور است، جمعه شب در منزل شخصی اش 
با ضربات چاقو به دست افراد ناشناس کشته شد. سمیع الحق که 
خواهان خروج نیروهای امریکایی از افغانس�تان و مخالف سازش 
طالبان با واشنگتن بود، زمانی ترور شد که امریکا در ماه های اخیر 
مذاکراتی را برای آوردن طالبان به پای میز مذاکره داش�ته است. 
گروه طالبان كه در سال های اخیر دو تن از رهبران خود را از دست داده، 
این بار مهم  ترین حامی معنوی خود را از دست داد. موالنا سمیع الحق، 
رهبر جمعیت علمای اسام پاكستان و رئیس دارالعلوم حقانیه جمعه 
شب در یک حمله مسلحانه در شهر راولپندی پاكستان كشته شد. به 
گزارش العالم، حامد الحق، فرزند سمیع الحق گفت: »درحالی كه پدرم 
در منزل استراحت می كرد با ضربات چاقو هدف حمله افراد ناشناس 
قرار گرفت و قبل از رس��یدن به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان 
باخت. راننده وی كه برای انجام كاری از منزل خارج ش��ده بود پس از 
بازگش��ت دیده كه پدرم غرق در خون است.« منابع محلی می گویند، 
وی هنگامی كه محافظان و همراهانش برای رسیدگی به برخی امور به 
خارج از منزل رفته بودند هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. 
االن صاحب مدرسه حقانیه كشته ش��ده و طالبان بزرگ ترین حامی 
معنوی خود را از دست داده است. نقش سمیع الحق و مدرسه حقانیه 
در تربیت و تجهیز فكری گروه طالبان در پاكس��تان و افغانستان مهم 
بوده است و بسیاری از رهبران طالبان از جمله ماعمر در این مدرسه 
درس خوانده اند، بنابراین اكنون طالبان این پش��توانه  خود را از دست 
داده است. هیچ گروهی مسئولیت ترور سمیع الحق را به عهده نگرفته 
است. عمران خان، نخست وزیر پاكستان كه برای یک سفر رسمی در 
چین به سر می برد این حمله را محكوم كرده و دستور داده كه تحقیقات 
در این باره انجام شود.  به گزارش اسپوتنیک، گروه طالبان در اعامیه ای 
كشته شدن سمیع الحق را دسیسه دشمنان اسام خوانده است. طالبان 
در این اعامیه،  برای قاتان موالنا سمیع الحق از خداوند سزا و رسوایی 
بزرگ خواسته اما درباره اینكه او چرا و به دست چه كسانی ترور شده، 
چیزی نگفته است. به گزارش خبرگزاری آوا، انتشار خبر مرگ موالنا 
سمیع الحق بسیاری از مردم را در افغانستان خشنود كرد زیرا مردم او 
را پدر معنوی طالبان و توجیه گر مبانی شرعی ترور، انتحار و جهادی 

می دانستند كه شاگردانش در افغانستان انجام می دادند. 
   مخالف سازش با واشنگتن 

سمیع الحق بار     ها جنگ طالبان در افغانستان را تأیید كرده و راه حل پایان 
دادن به جنگ را گفت وگوی مستقیم طالبان با امریكا دانسته بود؛ درست 
همان موضعی كه گروه طالبان در حال پیگیری آن است و از مذاكره با 
دولت افغانستان خودداری كرده و مس��تقیماً با امریكا مذاكره می كند. 
این قتل درحالی صورت گرفته اس��ت كه امریكا تاش ه��ای تازه ای را 
به كار گرفته است كه گروه طالبان را به پای میز مذاكره بكشاند. موالنا 
سمیع الحق از طالبان در افغانستان به ش��دت حمایت می كرد و مانند 
رهبران طالبان خواس��تار برقراری امارت اس��امی و خ��روج نیروهای 
امریكایی از افغانس��تان بود. به گزارش بی بی سی، »در این اواخر با تمام 
تهدیداتی  كه دولت های افغانستان و امریكا از ناحیه سمیع الحق حس 
می كردند، با او در تماس بودند و خواهان جلب حمایتش برای روند صلح 
دولت افغانس��تان با گروه طالبان بودند؛ تاشی كه گفته می شود چراغ 
سبزی از سوی سمیع الحق دریافت نكرد.« اگر قتل سمیع الحق ربطی 
به تاش های صلح در افغانستان داشته باشد، نقش��ی را كه این فرد در 
چالش آفرینی و ذهنیت دهی طالبان برای حاضر نشدن به پای میز مذاكره 
داشته است، از بین برده است. از سوی دیگر، فیض محمد زالند، كارشناس 
مسائل سیاسی روز       شنبه در گفت وگو با رادیو آزادی گفت كه سمیع الحق 

خواهان تأمین منافع پاكستان در مذاكرات صلح افغانستان بود.

 ترامپ: احتمال شكست جمهوریخواهان 
در انتخابات منتفی نیست

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امری�کا اذعان کرد که جمهوریخواهان 
ممکن اس�ت در انتخابات میان دوره ای کنگره امری�کا در چند روز 
دیگر شکست خورده و احتماالً کنترل مجلس نمایندگان امریکا را 
از دست بدهند. نتیجه نظرسنجی     ها هم این مسئله را تأیید می کند. 
دونالد ترامپ جمعه شب طی سخنانی در تجمعی در ایالت ویرجینیای غربی 
از بابت اینكه احتمال سر و كار داشتن با اكثریت دموكرات بعد از انتخابات 
میان دوره ای كنگره وجود دارد، اظهار ناراحتی كرد، اما در عین حال تاش 
كرد حامیانش را آرام  كند. ب��ه گزارش پایگاه هیل، ترامپ درباره ش��انس 
پیروزی دموكرات  ها برای به دست گرفتن كنترل مجلس نمایندگان امریكا 
گفت:»این اتفاق می تواند بیفتد. ما خیلی خوب داریم كار می كنیم و در سنا 
واقعاً خوب كار می كنیم اما ممكن است این اتفاق بیفتد.« او تأكید كرد:»شما 
می دانید چه كاری باید انجام دهید، می دانید من در كل زندگی ام چه چیزی 
را می گویم؟ درباره آن نگران نباشید، من آن را حل خواهم كرد. آیا این معنی 
می دهد؟ من آن را حل خواهم كرد.« این اذعان كم سابقه ترامپ به چنین 
احتمالی در حالی مطرح می شود كه پیش بینی كننده های انتخابات می گویند 
دموكرات  ها شانس خوبی در پیروز ش��دن برای مجلس نمایندگان امریكا 
دارند و جمهوریخواهان در موضعی هس��تند كه می توانند كنترل مجلس 
سنا را حفظ كنند. دموكرات  ها برای بازپس گیری كنترل مجلس نمایندگان 
به 23 كرسی دیگر نیاز دارند و برخی پایگاه های پیش بینی كننده انتخابات 
از پیروزی دموكرات  ها در رقابت ب��رای مجلس نمایندگان امریكا حمایت 
كرده اند. ترامپ پیش از این گفته بود كه او در صورت شكست جمهوریخواهان 
هیچ مسئولیتی نخواهد داشت زیرا نمی تواند برای هر كاندیدای جمهوریخواه 
مجلس نمایندگان امریكا در تجمعات ش��ركت كن��د. ترامپ گفت:»من 
نمی گویم دموكرات  ها نمی توانند پیروز شوند. شاید آنها رقابت های زیادی 
دارند و م��ن نمی توانم هر جایی بروم.« ترام��پ همچنین در صحبت های 
قبل از آن نیز گفته بود كه جمهوریخواهان در رقابت های مربوط به مجلس 
نمایندگان امریكا وضعیت خیلی خوبی دارند، اما او نسبت به رقابت برای سنا 
خوش بین تر است. اظهارات ترامپ درحالی است كه نتیجه نظرسنجی    ها هم 

حاكی از پیشتازی دموكرات    ها در انتخابات میان دوره ای كنگره است.


