
کوتاه آم�دن دونالد ترام�پ از ادعای صفر ک�ردن نفت صادراتی 
ایران و ارائه معافیت به هشت کش�ور که در پرتو ترس از افزایش 
قیمت نفت از یک س�و و درگیر شدن بیش�تر با متحدان اروپایی 
و آسیایی و چین و روسیه از س�وی دیگر، کار را به جایی رسانده 
است که خود کارشناسان و رس�انه های غربی از توان ایران برای 
پشت سر گذاشتن تحریم های نفتی امریکا خبر بدهند. در چنین 
شرایطی امریکا به ناچار به تهدید تلویحی ناوگان نفتکش ایران 
رو آورده اس�ت و در عین ح�ال تهران هم خود را برای کش�اندن 
واشنگتن به س�ازمان بین المللی دریانوردی و ش�کایت از آن به 
س�بب ممانعت از بیمه ش�دن کش�تی های ایران آماده می کند. 

خبرگزاری انگلیسی رویترز به نقل از مقام     ها و تحلیلگران نوشت: »ایران 
احتماالً طوفان ناش��ی از تحریم های نفتی امریکا را پشت سر خواهد 
گذاشت. اقتصاد این کش��ور به دلیل افزایش بهای نفت خام و شدت 
گرفتن اختالفات میان ایاالت متحده و سایر قدرت های اصلی با رکود 

مواجه می شود اما دچار فروپاشی نخواهد شد.«
یک دیپلمات اروپایی در مصاحبه با رویترز که نخواس��ته اشاره ای به 
نامش شود قیمت باالی نفت و انزوای امریکا را دالیل بهتر بودن شرایط 

ایران نسبت به قبل از سال ۲۰۱۶ عنوان کرده است. 
  یک دیپلمات دیگر به رویترز گفت: »دوران س��ختی خواهد بود، اما 
اقتصاد ایران به چند دلیل در برابر آن تاب خواهد آورد که از آن جمله 
می توان به تحت تحریم بودن روسیه )از سوی امریکا و اتحادیه اروپا(، 
مشکالت مالی و سیاسی پیش روی عربستان سعودی و جنگ تجاری 

بین چین و ایاالت متحده اشاره کرد.«
دونالد ترامپ ۱۸ اردیبهشت ماه به طور یکجانبه با نقض تعهدات امریکا 
ذیل توافق هسته ای برجام کشورش را از این توافق خارج کرد و شامگاه 
دو    شنبه ۱۵ مردادماه با امضای فرمانی رسماً دستور اجرای اولین بسته 
تحریم     ها علیه ای��ران را صادر کرد و باالخره دومی��ن دور تحریم     ها در 
بخش های کشتیرانی، مالی و انرژی ایران از روز ۱۴ آبان ماه از سر گرفته 
ش��دند. با این حال دولت ترامپ، به رغم تالش های اولیه برای به صفر 

رساندن صادرات نفت ایران از آن عقب نشینی کرده است. 
»مایک پمپئو«، وزیر خارجه امریکا اعالم کرده به 9کشور ایتالیا، تایوان، 
ترکیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و یونان و افغانس��تان معافیت از 
تحریم های نفتی ایران اعطا کرده است.  در همین رابطه شرکت ژاپنی 
فوجی اعالم کرده است که در حال بررسی امضای قرارداد جدیدی برای 
خرید نفت خام از ایران اس��ت.  به گزارش رویترز آتسو شیبوتا، رئیس 
ش��رکت فوجی، به خبرنگاران گفت که نزدیک یک سوم از ۱۴۳ هزار 

بشکه نفت خام پاالیش شده آنها از ایران تأمین می شود. 
 تهدید کشتی های ایران

در عین حال برایان هوک، نماینده ویژه امریکا در امور مربوط به ایران، 
مدعی شد که ایاالت متحده مصمم است از مسیری » مرحله بندی شده « 

صادرات نفت جمهوری اسالمی ایران را به صفر تقلیل دهد بی آنکه این 
اقدام باعث افزایش بهای نفت در بازار جهانی شود.  هوک همچنین به 
خریداران » نفت شناور « ایران و کسانی که امکانات عبور و تسهیالت 
بندری در اختیار کشتی های ایران قرار دهند هشدار داده است. ایران 
برای » دور زدن « تحریم     ها مقادیری نفت خام را در نفتکش های متعلق 
به خود انبار کرده و آن را به فروشندگان پیشنهاد می کند. در صورت 
یافتن مشتری، این نفت به تانکرهای طرف مقابل منتقل می شود با این 
امید که این نقل و انتقال غیررس��می از دید مراکز بین المللی نظارت 
بر حمل و نقل دریایی مخفی بماند. اطالعات این مراکز در دس��ترس 
همگان قرار دارد.  این مقام امریکایی هشدار داده است که خریداران 
نفت شناور یا بنادری که امکانات و تسهیالتی در اختیار تانکرهای حامل 
آن قرار دهند خود را در معرض مخاطرات اضافی و جریمه سنگین قرار 
می دهند.  نماینده ویژه امریکا ترتیبات بیمه نفتکش     ها و کشتی های 
متعلق به ایران را ناکافی و خطرناک توصیف کرد و گفت: » از کانال سوئز 
تا تنگه ماالکا و در تمامی گلوگاه های بین آنها، تانکرهای ایرانی به منزله 
خسارت متحرک هستند و تانکرهای خود-بیمه ایرانی برای بنادری 
که به آنها اجازه می دهند پهلو بگیرند، کانال     هایی که به آنها اجازه عبور 
می دهند و کشتی     هایی که در مس��یر آنها قرار می گیرند، خطرآفرین 
هس��تند.« برخی منابع غربی گفته اند که نفتکش ه��ای ایرانی برای 
جلوگیری از شناسایی در جریان حمل و نقل نفت، دستگاه های ردیاب 
خود را خاموش می کنند که خطر برخورد با کشتی های دیگر را افزایش 
می دهد.  اما یک روز پس از هشدار برایان هوک به بنادر و شرکت های 
بیمه، ایران اعالم کرد که از امریکا به س��ازمان بین المللی دریانوردی 
شکایت برده که مانع بیمه شدن کشتی های ایران می شود. این خبر را 
حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا اعالم کرده است.  ۱۷۲ کشور 

عضو این سازمان هستند و مقر آن در لندن است. 
 خروج 4 بانک از تحریم

به گزارش اسپوتنیک به نقل از العربیه، بنا بر اعالم روز پنج  شنبه ۸ نوامبر 
خزانه داری امریکا چهار بانک خاورمیانه، بانک حکمت ایرانیان، بانک 
مهر ایران و مؤسسه مالی توسعه از فهرست تحریم های ایاالت متحده 
خارج ش��دند.  پیش تر و همزمان با آغاز اجرای بسته دوم تحریم های 

امریکا علیه ایران اعالم شده بود که ۵۰بانک و زیرمجموعه های آنها مورد 
تحریم قرار گرفتند و جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی معروف 
به)س��وئیفت(اعالم کرد که اجرای تحریم های امریکا علیه بانک های 
ایرانی را از راه منع این بانک     ها از رسیدن به سامانه حواله های بین المللی 

بین بانکی آغاز کرده است. 
 اروپا کندتر از انتظار ایران

سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در گفت  وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سؤال که مشخص نبودن 
تاریخ و نحوه اجرای سازوکار مالی اروپا موسوم به SPV این احساس 
را به وجود آورده است که این س��ازوکار به زودی برای کشورمان قابل 
بهره برداری نخواهد بود، عنوان کرد:  امیدوار هس��تیم در آینده بسیار 
نزدیک این س��ازوکار اعالم و در اروپا رسماً ثبت ش��ود و بعد از آن به 
تدریج عملیاتی خواهد ش��د، البته اینکه اروپایی     ها بس��یار آهسته تر 
از تصور ما حرکت کردند یک واقعیت اس��ت، همچنین اینکه مواضع 
سیاسی آنها بسیار خوب بوده هم یک واقعیت است و موضوع دیگر به 
این بازمی گردد که هنوز به راهکارهای عملیاتی نرسیده اند و انتظارات 

ما را برآورده نکرده اند. 
عراقچی خاطرنش��ان کرد: متأس��فانه به دلیل س��یطره ای که دالر و 
سیس��تم مالی امریکا بر نهادهای اروپایی دارد، ایجاد مکانیسمی که 
با این سیطره دالر سروکار نداشته باشد و امریکایی     ها نتوانند آن را در 
چنبره تحریم های خود قرار دهند کار آسانی نیست، با این حال روی آن 
 SPV کار می کنند.  عراقچی با بیان اینکه الزم است ساز و کار مشابه
در ایران هم فراهم شود تا بتوانیم با اروپایی تعامل داشته باشیم، افزود: 
س��ازوکار ویژه مالی اروپا از نظر فنی، مالی و حقوق جزئیاتی دارد که 
رسیدن به آنها زمانبر است.  در همین حال، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه 
با بیان اینکه پاریس تالش خواهد ک��رد تالش های اتحادیه اروپا برای 
جلوگیری از تحریم های واشنگتن علیه ایران را هدایت کند، گفت: » 
اروپا اجازه نخواهد داد اکنون که تحریم های ضد ایرانی جدید اجرایی 
ش��ده، امریکا پلیس تجاری جهان باشد.  به نوش��ته فایننشال تایمز، 
برونو لومیر در مصاحبه ای گفت: نزاع امریکا و اروپا بر سر تحریم های 
ایران و تالش اتحادیه اروپا برای ایجاد س��ازوکار جدید مالی با هدف 
ادامه روابط تجاری با ایران، بر لزوم اطمینان بخش��ی بروکسل نسبت 
به قدرت اقتصادی جدای از واشنگتن تأکید دارد.  لومیر سازوکار ویژه 
مالی را به عنوان »یک ابزار مالی مستقل اروپا« عنوان کرد و گفت: »این 
سازوکار به ما اجازه خواهد داد در هر محصولی با هر کشوری تا زمانی 
که با قوانین بین المللی و تعهدات اروپا همراستا است، تجارت کنیم.« 
وی خاطرنشان کرد: این سازوکار به میزان چشمگیری یورو را به اندازه 

دالر قدرتمند می کند. 
این مقام فرانسوی تأیید کرد:»ضروری است که این ابزارهای جدید را 
برای کمک به تقویت و ثبات منطقه یورو بپذیریم. این گام نخست در 

مسیر تبدیل کردن یورو به یک ارز مرجع بین المللی است.«
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رویترز: ایران تحریم های نفتی امریکا را پشت سر می گذارد 

  گزارش  یک انتخاب�ات کنگره 
امریکا با پیروزی 
شکننده دموکرات    ها برگزار شد؛ انتخاباتی که 
باال    ترین مشارکت انتخاباتی 50 سال گذشته را 
بین انتخابات های کنگره تجربه کرد. در حالی 
که قبل از انتخابات، نزاع دولت ترامپ با رقبای 
دموکرات خود به باال    ترین س�طح خود رسیده 
بود، این ن�زاع بعد از انتخابات نی�ز با لفاظی دو 
طرف ادامه پیدا کرد، لفاظی    هایی که تحلیلگران 
می گویند نشان دهنده یکی از باال    ترین سطوح 
قطبی ش�دن جامعه امریکا بع�د از جنگ های 
داخل�ی )1861 ت�ا1865( امری�کا اس�ت. 

به گزارش »جوان« تنها س��ه روز بعد از انتخابات 
میان دوره ای امریکا که دموکرات    ها توانس��تند با 
دستیابی به ۲۲۲ کرس��ی در مقابل ۱99 کرسی 
جمهوریخواهان، مجلس نمایندگان را از کنترل 
جمهوریخواهان خارج کنند، شهرهای واشنگتن 
و نیویورک دیروز ش��اهد تظاهرات هزاران نفری 
علیه دونالد ترام��پ، رئیس جمه��ور امریکا بود، 
تظاهراتی که در آن دستنوشته    هایی دیده     می شد 
که روی آن نوشته شده بود:»ترامپ فراتر از قانون 
نیس��ت«، »ترامپ تهدیدی برای امریکا است«. 
تنش    هایی که بین دولت ترامپ و دموکرات ها در 
هفته های منتهی به انتخابات هفتم نوامبر دیده شد 
و قطبی شدن جامعه امریکا را رقم زد، حاال به بعد 
از انتخابات هم کشیده شده است. نانسی پلوسی، 
از رهبران دموکرات  ها و رئیس احتمالی مجلس 

نمایندگان بعد از انتخابات گفت که حزب دموکرات 
با پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان همچون 
وزنه ای در مقابل سیاست های دونالد ترامپ عمل 
خواهد کرد. هرچند پلوس��ی گف��ت که حزبش 
پیگیر نظارت بر دولت خواه��د بود اما دنبال دعوا 
نمی گردد ولی س��خنان او به مذاق رئیس جمهور 
امریکا خوش نیامد تا جایی که ترامپ گفت : » ما 
با دموکرات  ها کار می کنیم ام��ا اگر بخواهند با ما 
مقابله کنند آماده آن خواهیم بود.« ترامپ با وجود 
ابراز تمایل به همکاری با حزب دموکرات، گفت که 
اگر آنها بخواهند با تحقیقات او را زیر ضربه ببرند، 
او نیز مقابله به مثل خواهد کرد. ترامپ در بخشی 
از صحبت هایش، به دوران ریاست جمهوری باراک 
اوباما اشاره و با عنوان » رژیم اوباما « از آن دوره یاد 
کرد. استعفای جف سشنز، دادستان کل امریکا که 
مشخص شد نامه استعفای او بنا به درخواست خود 
ترامپ، تهیه شده و برخی مثل سی ان ان می گویند 
که ترامپ او را اخراج کرده، بر دامنه شکاف    ها بین 
دو طرف افزوده است. سشنز در نامه خود به ترامپ 
نوشته است: »رئیس جمهور عزیر، به درخواست 
شما، اس��تعفای خود را تقدیم می کنم.«  نانسی 
پلوس��ی، اجبار ترامپ به کناره گیری جف سشنز 
به اس��تعفا را تالشی رس��وا خواند که در راستای 
پایان دادن به تحقیقات کمیس��یون ویژه بررسی 
دخالت روس��یه در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
۲۰۱۶ صورت گرفته است. پلوسی، رئیس جمهور 
امریکا را متهم کرده که می خواهد باالتر از قانون 
باش��د، اتهامی که دیروز عصر در دستنوشته های 

معترضان در ش��هرهای واشنگتن و نیویورک نیز 
دیده شد. برنی سندرز، س��ناتور دموکرات ایالت 
ورمونت هم به ترامپ هش��دار داده که تحقیقات 

مولر باید بی وقفه ادامه یابد. 
 استیضاح ترامپ؟

دونالد ترامپ دیروز عصر با گش��ودن پرونده ای 
جدید، نش��ان داد که حاضر نیس��ت به سادگی 
مقابل پیروزی شکننده دموکرات ها کوتاه بیاید. 
رئیس جمهور امریکا در پیامی در توئیتر از رسوایی 
در انتخابات سخن گفت و نوشت:»مجریان قانون 
اکنون در حال بررسی رسوایی فساد بزرگ دیگری 
در خصوص تقل��ب در انتخابات در شهرس��تان 
برووارد و پالم بیچ هستند. فلوریدا به ریک اسکات 
رأی داد! « بیشتر رسانه های امریکایی پیش بینی 
می کنند که دموکرات ها از همین پیروزی شکننده 
نیز برای به چالش کشیدن رئیس جمهور طی دو 
س��ال مانده از حضورش در کاخ س��فید استفاده 
خواهند کرد. »برنی س��ندرز « ضمن هش��دار به 
ترامپ درباره هر گونه دخالت در پرونده بررسی 
دخالت ادعایی روس��یه در انتخابات ۲۰۱۶ این 
کشور گفته که هرگونه دخالت رئیس جمهوری 
یا وزارت دادگس��تری در تحقیقات مولر مصداق 
جلوگیری از اج��رای عدالت اس��ت؛ تخلفی که 
قابل استیضاح است. شبکه تلویزیونی سی ان ان 
گزارش کرد که بنابر نظرسنجی های به عمل آمده 
در امریکا ۷۱ درص��د از طرفداران دموکرات    ها بر 
ضرورت استیضاح ترامپ تأکید دارند در حالی که 
تنها ۲۱ درصد به آن پاسخ منفی دادند. در چنین 

شرایطی ناظران در مورد دوقطبی شدن بی سابقه 
جامعه امریکا هشدار می دهند. 

 تقس�یم ش�ده    ترین امری�کای بع�د از 
جنگ های داخلی

انتخبات هفتم نوامب��ر 113 میلیون امریکایی را 
پای صندوق های رأی كشید كه بر اساس گزارش 
»US Election Project « بیش��ترین می��زان 
مش��اركت در انتخابات می��ان دوره ای كنگره از 
سال 1966 تا كنون بوده است. بر اساس گزارش 
ان بی س��ی نی��وز، 48/1 درص��د امریکایی   ها در 
انتخابات سه    شنبه قبل ش��ركت كردند. مایکل 
مك دونالد استاد دانشگاه فلوریدا معتقد است كه 
دلیل این سطح مشاركت بی سابقه در انتخابات، 
احساسات ش��کل گرفته حول رئیس جمهوری 
ترامپ در هر دو حزب جمهوریخواه و دموكرات 
است. در برخی از ایالت   ها مانند تگزاس، احساسات 
نژادی باال   ترین سطح مشاركت در تاریخ امریکا را 
رقم زد. رون برونش��تین تحلیلگ��ر امریکایی به 
سی ان ان گفته كه انتخابات 2018 احتماالً بیش 
از همیشه امریکا را دچار شکاف و دوقطبی خواهد 
كرد. سایت Vox نوشت كه انتخابات میان دوره ای 
نش��ان داد كه امریکا در یك جنگ سرد داخلی 
اس��ت:»این كش��ور اساس��اً به دو بخش تقسیم 
شده است و هیچ زمینه واقعی هم برای مصالحه 
وجود ن��دارد. « زك بیچمپ می نویس��د:»نتایج 
اولیه)انتخابات( نش��ان می دهد كه شکاف   هایی 
كه انتخابات 2016 را تعیی��ن می كرد، در حال 
تش��دید و تقویت شدن اس��ت. جمهوریخواهان 
در میان مناطق روستایی، سفیدپوستان مناطق 
جنوبی و رأی دهندگان كمتر تحصیلکرده خوب 
عمل كردن��د در حالی ك��ه دموكرات   ها در میان 
شهر نش��ینان، اقلیت   ها و تحصیلکردگان خوب 
عمل كردند.«  او می گوید:  »این نتایج نش��ان داد 
كه سیاس��ت امریکا نه بر اس��اس طبقه یا حتی 
ایدئولو ژی، بلکه بر اس��اس هویت تقس��یم شده 
است. امریکا در حال حاضر به دو اردوگاه تقسیم 
ش��ده اس��ت. یك اردوگاه در مقاب��ل مهاجرت 
دس��ته جمعی و تغیی��رات در حاكمی��ت نژادی 
س��نتی باز عمل می كند در حالی كه دیگری به 
شدت دشمن آن است...  این یك شکاف قدیمی 
در امریکا اس��ت كه در دوره باراك اوباما تشدید 
ش��د ولی كمپی��ن انتخاباتی ترام��پ در 2016 
ش��کاف انگیز    ترین كمپین در تاریخ مدرن است 
كه این ش��کاف را به نوعی جنگ داخلی تسریع 
كرد.« بین اش��نیدر، تحلیلگر سیاسی از دانشگاه 
جورج ماسون قبل از انتخابات به The Hill گفته 
بود كه فضای سیاسی در امریکا پرشکاف    ترین فضا 
بعد از جنگ   هاي داخلی است. او گفته است: » البته 
هیچ چیزی دائمی نیست ولی واقعیت این است 
كه ما دچار شکاف شده ایم. من می گویم كه این 
تقسیم شده    ترین امریکا از زمان جنگ های داخلی 
اس��ت.«  او پیش بینی كرده بود كه این شکاف تا 

انتخابات ماه نوامبر افزایش خواهد یافت. 

  گزارش  2

تالش بن سلمان برای انحراف افكار عمومی
 از خاشقجی به سمت ایران 

در ش�رایطی که انتقاده�ای بین الملل�ی علیه محمد بن س�لمان 
در خصوص قت�ل جمال خاش�قجی افزایش یافته اس�ت، ولیعهد 
س�عودی تالش می کند توجهات جهانی را از عربس�تان سعودی 
به س�مت ای�ران منح�رف کند. محم�د بن س�لمان، در دی�دار با 
محافل صهیونیستی – امریکایی مدعی ش�ده که قتل خاشقجی 
نباید موجب ش�ود جهان ب�ه »تهدید ای�ران « بی توجه�ی کند. 
درحالی که قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی در 
کنسولگری عربستان سعودی در اس��تانبول، مقامات ریاض را هدف 
انتقادات بی س��ابقه ای ق��رار داده اس��ت، محمد بن س��لمان، ولیعهد 
سعودی به دنبال کاستن از بار فش��ارهای افکار عمومی جهان نسبت 
به سیاست های خود است. محمد بن سلمان روز پنج  شنبه در دیدار با 
هیئتی از اونجلیس��ت    هاي )آخرالزمانی( امریکا که به ریاست یک فرد 
امریکایی-اسرائیلی به ریاض س��فر کرده، گفته قتل خاشقجی نباید 
موجب شود جهان به »تهدید ایران « بی توجهی کند. جوئل روزنبرگ، 
تبعه امریکایی-اسرائیلی که ریاس��ت این هیئت را بر عهده داشته، به 
پایگاه »آکسیوس « گفته بن س��لمان در این نشست علیه ایران، علیه 
»رجب طی��ب اردوغان « رئیس جمه��ور ترکیه و حتی علیه روس��یه 
صحبت کرده است. روزنبرگ که چند ماه پیش به تمجید از اصالحات 
بن سلمان پرداخته بود و از حامیان او به شمار می آید، در مورد محتوای 
این نشست گفت:»او گفت که دشمنانش هرآنچه در توان دارند انجام 
می دهند تا از این وضعیت سوءاستفاده و شرایط را بدتر کنند.«  ولیعهد 
سعودی در این دیدار دو ساعته مدعی شده که »ایران، روسیه و ترکیه 
هم مخالفان خود را بازداشت می کنند، اما کسی علیه آنها موضع گیری 
نمی کند.« ولیعهد سعودی در این دیدار تالش کرده است پیامی را از 
طریق این هیئت مسیحیان صهیونیست به کاخ سفید و جمهوریخواهان 
کنگره امریکا برساند. روزنبرگ بیان داشت پیام بن سلمان این بود که 
قتل خاش��قجی فاجعه بار و غیرقابل پذیرش ب��وده و در پیام دیگری 
گفته اس��ت:»نمی توانم اجازه دهم این موضوع جل��وی اصالحاتی را 
که می خواهیم در عربس��تان انجام دهیم و حفاظت از س��عودی برابر 
دش��منانمان ایران، اخوان المس��لمین، القاعده و داع��ش را بگیرد.« 
بن سلمان درحالی این اظهارات ضد ایرانی را مطرح کرده که در سه سال 
گذشته جنایات گسترده ای را علیه ملت بی دفاع یمن انجام داده است. 
همچنین رسانه    ها با استناد به دالیل مختلف این موضوع را بار   ها مطرح 
س��اخته اند که ولیعهد عربستان خود دس��تور قتل خاشقجی را صادر 
کرده یا دست کم در جریان برنامه ریزی برای انجام چنین حرکتی قرار 
داشته است، تا جایی که برخی منابع از کنار گذاشتن محمد بن سلمان 
از ولیعهدی خبر می دهند. بن سلمان که روابط بسیار نزدیکی با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا دارد در پی این است که از حضور ترامپ در 
کاخ سفید استفاده کند و نفوذ ایران در منطقه را کاهش دهد. بن سلمان 
تالش می کند با معرفی کردن ایران به عنوان تهدید اصلی برای منطقه 
و جهان، توجهات جهانی را از مسئله خاشقجی منحرف کند و خود را 

از زیر بار فشار   ها برهاند. 
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 دارندگان گذرنامه اسرائیلی می توانند به عربستان سفر کنند
یک رس��انه صهیونیس��تی اعالم کرد که عربستان س��عودی در راستای 
عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی این امکان را ب��ه زودی برای 
صهیونیست      ها فراهم خواهد کرد که با گذرنامه صهیونیستی به این کشور 
سفر کنند. روزنامه صهیونیس��تی » هاآرتص « اخیراً از تصمیم عربستان 
برای ممانعت از ورود فلسطینی های دارای گذرنامه موقت به اراضی خود 
در جریان سفر حج خبر داده بود که این مسئله باعث محروم شدن آنها از 
ادای این فریضه می شود. این روزنامه خاطر نشان کرده بود که »به خاطر 
عدم وجود روابط دیپلماتیک میان عربستان و اسرائیل، حجاج فلسطینی 
از طریق گذرنامه موقت اردنی و با عبور از خاک این کش��ور فریضه حج را 

به جا می آوردند.«
  هشدار گورباچف درباره تنش های روزافزون امریکا و روسیه

میخائیل گورباچف، آخرین رهبر ش��وروی سابق نس��بت به تنش های 
روزافزون میان امریکا و روسیه هش��دار داد. به گزارش رویترز، میخائیل 
گورباچف، در پاس��خ به پرسش��ی در این باره که آیا جهان به دوره جنگ 
س��ردی جدید بازمی گردد، گفت:»ما باید از جنگ س��رد بر حذر باشیم. 
ما باید مس��یری را که مش��خص کرده ایم، ادامه دهیم. م��ا باید یک بار و 
برای همیش��ه جلوی جنگ را بگیریم. مهم  ترین موض��وع، ر     هایی یافتن 
از تسلیحات هسته ای اس��ت. « گورباچف همچنین خاطرنشان کرد:»در 
حال حاضر جهان به طرز خطرناکی در حال نزدیک ش��دن به یک رقابت 

تسلیحاتی جدید است.«
 دعوت از وزیر اقتصاد اسرائیل برای سفر به بحرین

منامه دعوت نامه رسمی را برای وزارت خارجه رژیم صهیونیستی جهت 
مش��ارکت ایلی کوهین، وزیر اقتص��اد و صنعت این رژی��م در کنفرانس 
STARTUP NATIONS MINISTERIAL که در بحرین برگزار خواهد 
شد، فرستاد. روزنامه زبان یدیعوت آحارونوت گزارش داد که پیش بینی 
می شود در این کنفرانس، شخصیت های دولتی عالی رتبه از کشورهای 
مختلف با هدف تعیین سیاس��ت های جدید به منظور تقویت پروژه های 
فناوری حضور یابند. این سفر کوهین به بحرین بعد از سفر بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان و چند سفر دیگر مسئوالن و وزیران 

اسرائیلی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صورت می گیرد. 
 افزایش محسوس فروش تسلیحات امریکایی

منابع خبری گزارش داده اند فروش تس��لیحات امریکایی به دولت های 
خارجی در سال جاری میالدی به طور محس��وس افزایش یافته است. به 
گزارش اسپوتنیک، ارقام منتشر شده توسط وزارت خارجه امریکا نشان 
می دهد فروش سالح توسط این کشور به دولت های خارجی در سال جاری 
میالدی ۳۳ درصد بیشتر شده است. طبق گزارش روزنامه فایننشال تایمز 
این ارقام نشان دهنده تالش های دولت ترامپ برای متقاعد کردن متحدان 
امریکا به پرداخت هزینه های بیشتر برای دفاع از خودشان در برابر ایران، 
روسیه، چین و روسیه است. آماری که وزارت خارجه امریکا منتشر کرده 
نشان می دهد فروش سالح در سطح دولت      ها با افزایش ۱۴ میلیارد دالری 

به رقم ۵۵/۶۶ میلیارد دالر در سال جاری رسیده است. 
 ترکیه دستور بازداشت ۱۰۳ تن از نیروهای نظامی را صادر کرد

دادستانان ترکیه ، دستور بازداشت ۱۰۳ نیروی نظامی مظنون به داشتن 
ارتباط با فتح اهلل گولن را صادرکردند. خبرگزاری آناتولی روز جمعه گزارش 
کرد، در تازه      ترین عملیاتی که در این راستا صورت گرفته، پلیس تاکنون در 
استانبول و ۳۱ استان دیگر ۷۵ نفر را دستگیر کرده است. این ۱۰۳ نفر که 
دستور بازداشت آنان از سوی دادستانان ترکیه صادر شده، همه از نیروهای 
فعال هستند. به گزارش آناتولی، تحقیقاتی که در خصوص این افراد صورت 
گرفته، نش��ان می دهد که آنان از طریق خطوط تلف��ن ثابت و تلفن های 

عمومی با گولن ارتباط برقرار کرده اند. 
 ترامپ سفیر امریکا در عراق را تغییر می دهد 

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اعالم کرد که کاخ سفید در نظر 
دارد متیو توئلر، سفیر فعلی امریکا در یمن را به عنوان سفیر جدید این کشور 
در عراق منصوب کند. بنا بر گزارش »روداو«، طبق اعالم کاخ سفید، توئلر 
قرار است جایگزین »داگالس سیلیمان « شود که از سال ۲۰۱۶ مسئولیت 
سفارت امریکا در بغداد را عهده دار بوده است. بر اساس گزارش برخی منابع 
امریکایی، متیو توئلر ظاهرا تجربه خوبی در زمینه مسائل مربوط به ایران 
نیز دارد و یکی از دالیل انتصاب وی در سفارت بغداد همین تجربه او است 
چرا که ظاهرا واشنگتن اخیراً از عملکرد سیلیمان در سفارت این کشور در 
عراق به دلیل آنچه تحت عنوان انفعال در برابر افزایش نفوذ ایران در عراق از 

آن یاد شده، به شدت انتقاد کرده است. 

عبدالملک حوثی: امریكا را می شناسیم
انتظار تشدید حمالت را داشتیم

عملی�ات نظام�ی ائت�الف س�عودی و امارات�ی در یم�ن پ�س از 
اظه�ارات مقام�ات دفاع�ی و دیپلماتی�ک امریکا که خواس�تار 
پایان جنگ ش�ده بودند، ن�ه تنها کاه�ش نیافته بلک�ه افزایش 
چش�مگیر و کم س�ابقه ای داش�ته اس�ت، هرچند رهبر انصاراهلل 
اعالم کرد یمنی    ها غافلگیر نش�دند و کاماًل انتظار آن را داشتند. 
به گ��زارش »جوان«، نیروه��ای ائتالف س��عودی و اماراتی با حمایت 
دولت های غربی به وی��ژه امریکا حم��الت خود را برای تصرف ش��هر 
»حدیده« تشدید کرده اند. این شهر در سواحل غربی یمن واقع است 
و مهم  ترین مسیر دستیابی انصاراهلل به دریا محسوب می شود. تشدید 
حمالت امارات و عربستان به این شهر بندری پس از آن صورت می گیرد 
که وزیر خارجه و دفاع امریکا در اظهاراتی کم سابقه و با لحن انتقادی از 
ریاض خواستار پایان دادن به جنگ یمن شدند. جیمز ماتیس، وزیر دفاع 
امریکا در حدود ۱۰روز قبل اعالم کرد این جنگ باید در عرض ۳۰روز 
پایان یابد. در همان زمان رهبران انصاراهلل اظهارات مقامات امریکایی 
را فریبکارانه خواندند و اعالم کردند امریکایی    ها تصمیم گیرنده اصلی 
این جنگ هستند و می خواهند شکست های میدانی خود را در پشت 
میز مذاکرات جبران کنند. روز گذشته عبدالملک حوثی، رهبر انصاراهلل 
گفت حمالت نیروهای م��زدور برای تصرف حدیده پ��س از اظهارات 
مقامات امریکایی تشدید شده اما نیروهای مبارز این گروه هرگز تسلیم 

نیروهای مزدور مورد حمایت دولت عربستان نخواهند شد. 
رهبر جوان انصاراهلل تأکید کرد با توجه به شناختی که مقاومت یمنی از 
امریکا دارد از تشدید حمالت غافلگیر نشدیم. وی گفت: » بعد از اظهارات 
امریکایی    ها ما انتظار داش��تیم ترتیبات برای عملیات نظامی گسترده 
صورت بگیرد و فرصت داده ش��ده برای فراهم سازی مقدمات عملیات 
نظامی گسترده طی یک ماه است. این را با استناد به داده    ها و تجربیات 
گذش��ته مطرح می کنیم. ما رویکرد امریکا را می دانیم و معموالً شیوه 
آنها گمراه کردن و فریب دادن و طفره روی از فجایع حمالت و نقض های 
علنی حقوق بشر و جنایت هایشان است.«  عبدالملک حوثی در ادامه 
خاطرنش��ان کردند بخش عمده و اصلی جنگ یمن از س��وی امریکا 
طراحی و اجرا می شود. رهبر انصاراهلل افزود: » امریکا معموالً در عملیات 
نظامی در نقش ناظر، طراح، مدیریت، ارائه تجهیزات، نقش اطالعاتی، 
تشخیص اهداف و اداره حمالت و اداره عملیات شرکت می کند و تمام 
نقش های مهم عملی را امریکا ایفا می کند و نقش عربستان و امارات و 

نقش خیانتکاران در کشور نقش اجرایی در میدان است.«
عالوه بر عبدالملک حوثی،  محمد عبدالسالم، از رهبران ارشد انصاراهلل 
در گفت وگو با شبکه المسیره، با اشاره به اینکه تشدید نظامی در حدیده 
با اجازه امریکا صورت گرفته،  خاطرنش��ان کرد: تنها دس��تاوردی که 
متجاوزان در تنش های اخیر کسب کردند پیشروی در برخی از بیابان    ها 

و دره    ها بوده است. 

نشست مسكو با حضور طالبان 
و شورای صلح افغانستان برگزار شد

نشس�ت صلح افغانس�تان بعد از یک بار تأخیر در مس�کو برگزار 
ش�د؛ نشس�تی که نماین�ده طالب�ان نی�ز در آن حضور داش�ت 
و ب�ه ج�ز س�خنرانی س�رگئی الوروف، وزی�ر خارجه روس�یه، 
بقی�ه س�خنرانی های آن پش�ت دره�ای بس�ته برگ�زار ش�د. 
نشست صلح مسکو برای افغانستان که چند هفته پیش به تأخیر افتاده 
بود، روز جمعه با حضور نمایندگان ش��ورای عالی صلح افغانستان، گروه 
طالبان و نمایندگان هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، 
تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و امریکا در مسکو آغاز شد و دیروز با 
توافق برای ادامه نشست    هایی مانند نشست مسکو، به کار خود پایان داد. 
دولت افغانستان در این نشست حضور رسمی نداشت و شورای عالی صلح 
به عنوان نهاد مستقل تصمیم به شرکت در این نشست گرفت. در حالی 
که امریکا در این نشست به عنوان ناظر حضور داشت، شیرمحمدعباس 
ستانکزی، رئیس دفتر طالبان در قطر برای نخستین بار به صورت رسمی 
در این نشست شرکت کرد. طالبان هیئتی متشکل از پنج نفر را به مسکو 
اعزام کرده است. س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نشست 
مسکو گفت: ما کاماًل مصمم هستیم که هر آنچه را در توان داریم به طور 
مش��ترک به کار بندیم تا صفحه ای جدید در تاریخ افغانستان بگشاییم. 
حاجی دین محمد، رئیس هیئت شورای عالی صلح افغانستان در مذاکرات 
مسکو برای افغانستان به خبرنگاران گفته که روسیه وعده کرده که برای 
برگزاری مذاکرات مس��تقیم بین گروه طالبان و دولت افغانستان کمک 
کند، موضوعی که البته نخستین نش��انه های آن در نشست مسکو دیده 
شد. حاجی دین محمد گفت که در نشست مسکو بحث روی نشست رو 
در رو با طالبان انجام خواهد شد. او این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: این گفت وگو    ها برای افغان     ها خوب است زیرا کشورهای همسایه 
همگی می گویند آمادگی دارند و خوشحال می شوند که افغانستان خود 
به راهکاری دست یابد و شاهد مداخله نباشد. نشست مسکو پشت درهای 
بسته برگزار شد و بر اس��اس گزارش اسپوتنیک، خبرنگاران فقط امکان 

حضور در سخنرانی سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه را داشتند. 

تظاهرات مردم بحرین در مخالفت
 با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

م�ردم بحری�ن روز جمع�ه در مخالف�ت ب�ا عادی س�ازی روابط 
با رژی�م صهیونیس�تی و ص�دور حکم حب�س ابد ب�رای دبیرکل 
جمعی�ت ملی-اس�المی »الوف�اق«، ب�ه خیابان ه�ا آمدن�د.

شهروندان بحرینی روز جمعه در منامه و دیگر نقاط این كشور به نشانه 
همبستگی با ش��یخ »علی س��لمان« دبیركل جمعیت ملی-اسالمی 
الوفاق و مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، تظاهرات 
كردند. طبق گزارش شبکه »14 فوریه«، مردم بحرین در »جمعه خشم 
مردمی« به خیابان ها آمدند تا مخالفت خود با هر گونه عادی س��ازی 
روابط با رژیم صهیونیس��تی را اعالم كنند. ائتالف جوانان انقالب 14 
فوریه در بیانیه ای از دعوت علما برای برگزاری تظاهرات جمعه خشم 
جهت مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و حکم جائرانه 

علیه »شیخ علی سلمان« حمایت كرده بود.  
چند روز پیش دادگاه تجدیدنظر بحرین با لغو حکم تبرئه ش��یخ علی 

سلمان در پرونده جاسوسی برای قطر، او را به حبس ابد محکوم كرد.
این در حالی است كه روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحرونوت« اعالم 
كرد »ایلی كوهن« وزیر اقتصاد رژیم صهیونیس��تی دعوتی رسمی از 
بحرین برای مشاركت در كنفرانسی بین المللی در منامه دریافت كرده 
است. بحرین به همراه عربستان س��عودی و امارات در سال های اخیر 
به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیس��تی بوده اند و تعدادی 
از مقامات این رژیم ها با مقامات تل آویو دیدارهای محرمانه داشته اند. 
چیزی كه بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی بارها در 
سخنانی مدعی شده است كه اعراب و اسرائیل بیش از هر زمان دیگری 
به هم نزدیك ش��ده  اند. این ائتالف دو طرف بیشتر برای مقابله با نفوذ 

ایران در منطقه انجام شده است. 

نزاع های داخلی قبل و پس از انتخابات  به حدی بی سابقه رسیده است

قطبي ترین انتخابات امریكا  بعد از  جنگ هاي داخلي


