
ایده ایجاد ارتش واحد اروپایی هنوز خام و فقط 
لقلقه زبان فرانس�وی ها اس�ت اما رئیس جمهور 
امری�کا دس�ت بردار نیس�ت و هم�ه هیب�ت و 
هویت مردم و مقامات فرانس�وی را صرف رشته 
توئیت های تند و توهین آمیزش کرده اس�ت. در 
مقابل رئیس جمهور فرانسه برای احتراز از شخصی 
ش�دن جنگ میان او و ترام�پ در مصاحبه ای با 
س�ی ان  ان و با لحنی دیپلماتیک دوب�اره بر ایده 
ارتش مستقل و همین طور اس�تقالل بیشتر در 
برابر دالر تأکید کرد و از طرف دیگر وزیر دارایی 
و اقتصاد فرانس�ه از لزوم ایجاد امپراتوری اروپا 
به عن�وان رقیب چی�ن و امریکا س�خن گفت تا 
15 س�ال بعد از تنش عدم همراهی فرانسه ژاک 
شیراک با امریکای جورج بوش، دوباره از شکافی 
عمیق میان پاریس و واش�نگتن رونمایی شود. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که دو روز پیش 
در پاریس مهمان رئیس جمهور فرانسه بود، در ادامه 
دیپلماسی توئیتری خود نوشت: »امانوئل ماکرون 
پیشنهاد ایجاد ارتش خاص اروپا برای حفاظت در برابر 
امریکا، چین و روسیه را داده است اما این آلمان بود 
که در جنگ جهانی اول و دوم به فرانسه حمله کرد. 
خب اوضاع برای فرانسه چطور پیش رفته بود؟ اگر 
امریکا وارد جنگ جهانی اول و دوم نمی شد، آنها باید 
در پاریس شروع به یادگیری زبان آلمانی می کردند. 

پول ناتو را می دهید یا نه. «
ساعاتی بعد ترامپ در توئیتی دیگر نوشت: مشکل این 
است که امانوئل ماکرون با میزان پایین محبوبیت 26 
درصدی و همچنین نرخ بیکاری 10درصدی مواجه 
اس��ت. او تالش می کند موضوع را عوض کند. هیچ 
کشوری بیشتر از فرانسه ملی گرا نیست، با مردمی 
سرافراز و با شرافت. پس فرانسه را دوباره بزرگ کن...  
ترامپ قبل از این دو توئیت سعی کرده بود سران 
جهان را خطاب قرار دهد و نوشته بود: تازه از فرانسه 
بازگش��ته ام و دس��تاوردهای زیادی در دیدارم با 
رهبران جهان حاصل ش��د. هرگز آسان نیست که 
این حقیقت را مطرح کنیم که باید با امریکا رفتار 
منصفانه ای داشت، که اینطور نبوده است، هم در 

بحث نظامی و هم تجاری. 
رئیس جمهور امریکا ادامه داده بود: ما بخش بزرگی 
از هزینه    ها را برای حفاظت نظامی از سایر کشور   ها 
پرداخت می کنی��م، صد   ه��ا میلی��ارد دالر. صد   ها 
میلیارد دالر هم در تعامل با همین کشور   ها در حوزه 
تجاری از دس��ت می دهیم. به آنها گفت��ه ام که این 

وضعیت نمی تواند ادامه یابد. اکنون و همیشه، رفتار 
غیرمنصفانه مضحکی در قب��ال ایاالت متحده بوده 
اس��ت.  ترامپ با بیان اینکه یا باید به ایاالت متحده 
امریکا پول پرداخت کنند یا خودش��ان از خودشان 
محافظت کنند، افزوده بود: پول های هنگفتی صرف 
حفاظت از دیگر کشور   ها می شود و ما چیز جز کسری 
تجاری و ضرر به دست نیاوردیم. االن زمان آن است 
که این کش��ورهای بس��یار ثروتمند به امریکا بابت 
محافظت ارتش پول بدهند یا خودشان کار حفاظت را 

انجام دهند...  تجارت هم باید آزاد و منصفانه باشد! 
 البته انتقاد ترامپ از فرانسه حتی قبل از سفر به فرانسه 
شروع به انتقاد از اعضای اروپایی ناتو و فرانسه کرده 
بود. بهانه او برای این انتقاد، س��خنان رئیس جمهور 
فرانس��ه در جریان یک مصاحبه رادیویی در توجیه 
ضرورت تش��کیل یک »ارتش واقعی اروپایی« بود 
که گفته بود: »در برابر روسیه که با ما هم مرز است و 
نشان داده که می تواند یک تهدید باشد، باید اروپایی 
داشته باشیم که به تنهایی و بدون وابستگی به ایاالت 
متحده قادر به دفاع از خود است.« ماکرون تصریح 
کرده بود: »ما باید از خودمان در برابر روسیه، چین و 
حتی ایاالت متحده دفاع کنیم.« ترامپ هم شامگاه 
۹ نوامب��ر )1۸ آبان( همزمان ب��ا ورودش به پاریس 
برای ش��رکت در مراسم صد س��الگی پایان جنگ 
جهانی اول، در حس��اب توئیتری خود نوش��ته بود: 
»ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه به تازگی پیشنهاد 
داده اس��ت که اروپا ارتش خود را تش��کیل دهد تا 
بتواند از خود در مقابل امریکا، چین و روس��یه دفاع 

کند. بسیار توهین آمیز اس��ت. بهتر است اروپا ابتدا 
سهم عادالنه خود را در ناتو بپردازد؛ سهمی که امریکا 
آن را به مق��دار زیادی تأمین می کن��د.«  در نهایت 
طی حضور ترامپ در فرانس��ه ماکرون هم از فرصت 
استفاده کرد و در سخنرانی خودش در طاق نصرت 
پاریس » ناسیونالیسم « را » خیانتی به میهن پرستی « 
دانست که انتقادی آشکار از دونالد ترامپ بود که ماه 
گذشته خود را فردی » ناسیونالیست « معرفی کرد نه 
» گلوبالیست.« فرانسه در راستای عملی کردن ارتش 
مستقل اروپایی طرح »ابتکار واکنش اروپایی« را که 
بر اساس آن همکاری های فرماندهی های ارتش های 
اروپایی برای کنش یا واکنش س��ریع در زمان الزم 
افزایش می یابد مطرح کرده اس��ت و آلمان، بلژیک، 
دانمارک، اس��پانیا، پرتغال، استونی، هلند و بریتانیا 

آن را پذیرفته اند. 
 واکنش ماکرون

»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در تازه    ترین 
واکنش خود به توئیت ه��ای ترامپ در گفت وگو با 
»فرید زکریا« در شبکه »سی ان ان « با اقرار به اینکه 
کشورهای اروپایی تاکنون در ارائه جایگزینی برای 
دالر امریکا شکست خورده اند و بیش از حد به واحد 
پول امریکایی وابس��ته هس��تند، تأکید کرد: »این 
مس��ئله برای من موضوع حفظ حاکمیت اس��ت. 
بنابراین می خواهم در همکاری بس��یار نزدیک با 
نهادهای مالی مان، در س��طح اروپا و با تمام شرکا 
این قابلیت را ایجاد کنیم که وابس��تگی کمتری به 
دالر امریکا داشته باشیم.« ماکرون تأکید کرد: »این 

بدان معنی نیس��ت که به رقیب تبدیل شویم. اما 
من تصور می کنم برای ثبات نظم جهانی، نیازمند 
یک واحد پولی ق��وی نظیر دالر هس��تیم اما باید 
جایگزین هایی نیز داش��ته باشیم. یورو باید یکی از 
این جایگزین    ها باشد و این بدان معنی است که ما 
باید ساختارهای مالی خود و همچنین تأمین مالی 
بازیگران اقتصادی مان در سطح منطقه یورو را ارتقا 
بخشیم.« رئیس جمهور فرانسه در بخش دیگری از 
این مصاحبه گفت:» اگر بعد از جنگ جهانی دوم ما 
به حضور امریکا برای امنیت مان نیاز داشتیم، من 
تصور می کنم که حاال زمان آن فرا رس��یده تا اروپا 

حاکمیت خود و امنیت خود را بسازد.«
رئیس جمهور فرانسه، همزمان تأکید کرد که »چنین 
اقدامی به هیچ عنوان علیه امریکا انجام نمی شود، اما 
آنچه اروپا باید انجام دهد ایجاد قابلیت و استقالل برای 
خود به منظور حفاظت از خود است. به همین دلیل 
است که من موضوع س��رمایه گذاری در حوزه های 
دفاعی را مطرح ک��رده ام...  و به همین دلیل اس��ت 
که می خواهم یکچارچگی بیش��تری در داخل اروپا 

ایجاد کنم.« 
ماکرون در پای��ان گفت که »به منظ��ور ایجاد یک 
اروپای واقع��ی، باید این پیام به مردم مجارس��تان، 
لهس��تان، فنالند و تمام نقاط اروپا رسانده شود که 
روزی اگر با مسئله ای مواجه شوند و حتی اگر روزی 
مورد حمله قرار گیرند، اروپا آن نهادی است که از آنها 
حفاظت خواهد کرد.« فرانسه می گوید کشورهای 
اروپایی برای تضمین دف��اع از خود باید یک نیروی 
نظامی مشترک تشکیل دهند.   از سوی دیگر برونو 
لومر، وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه گفت: اتحادیه اروپا 
باید قدرت خود را در سراسر جهان به نمایش بگذارد 
تا از صلح حمایت کرده و از محیط زیست نیز دفاع 
کند.  لومر در مصاحبه با روزنامه آلمانی هندلزبالت 
گفت: اروپا باید به یک امپراتوری تبدیل شود، درست 
همان طور که چین هس��ت و به همان گونه ای که 
امریکا هست اما یک امپراتوری صلح  آمیز که به رشد 
سبز تکیه دارد، نه مثل چین یا امریکا که از توافق آب 

و هوایی پاریس بیرون آمده. 
وی در پاس��خ به این س��ؤال که چرا از واژه جنجالی 
» امپراتوری « استفاده می کند، گفت: اشتباه برداشت 
نکنید، من درباره یک امپراتوری صلح آمیز صحبت 
می کنم که یک کشور قانونی است. من از این واژه برای 
افزایش آگاهی استفاده می کنم به این خاطر که جهان 

فردا توسط قدرتمندان شکل خواهد گرفت. 
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همزمان با تأکید پاریس بر ارتش مستقل اروپایی و کاهش وابستگی به دالر

ترامپ: نبودیم، فرانسوی    ها باید آلمانی می آموختند 

مقاومت فلسطینی    گزارش  یک
 400 ب�ا ش�لیک 
موشک به مناطق مرزی غزه، به تجاوز اسرائیلی    ها 
پاس�خ داد. در حالی ک�ه کابینه امنیت�ی رژیم 
صهیونیستی تشکیل جلسه داده، حماس هشدار 
داده اگر جنگنده های اسرائیلی به حمالت هوایی 
ادامه دهند، شهرهای بزرگ جنوب اسرائیل از 
جمل�ه اش�کلون، بئرش�بع و اش�دود را ه�م 
 موش�ک باران خواهن�د ک�رد؛ ش�هر    هایی که 
جمعی�ت آنه�ا ب�ه 200 ه�زار نف�ر می رس�د. 
به گزارش »جوان« عملیات یک    شنبه شب نیرو    هاي 
وی ژه  اسرائیلی در خان یونس که به شهادت هفت نفر 
از اعضای گردان های القسام از جمله یک فرمانده 
فلسطینی منجر شد، آتش بس رژیم صهیونیستی 
با حماس را هوا کرد. جنبش مقاومت فلس��طینی 
ابتدا روز دو    شنبه با ش��لیک دهها موشک، تجاوز 
اس��رائیلی    ها را پاس��خ داد که با حم��الت متقابل 
جنگنده های رژیم صهیونیس��تی به غ��زه مواجه 
ش��د. جنگنده های رژیم صهیونیس��تی دو    شنبه 
شب با تشدید حمالت خود، مقر شبکه تلویزیونی 
ماهواره ای »االقصی « متعلق به حماس را هدف قرار 
داد که در نتیجه ساختمان مزبور کامالً تخریب شد. 
جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین در ادامه 
حمالت خود، به یک هدف در منطقه »السالطین « 
در »بی��ت الهیا« حمل��ه کردند که در اث��ر آن دو 

فلسطینی دیگر نیز شهید ش��دند. پاسخ مقاومت 
فلسطینی موش��ک باران س��نگین شهرک های 
مناط��ق جنوبی اس��رائیل بود که گفته می ش��ود 
از زمان جن��گ 2014 غزه با رژیم صهیونیس��تی 
بی س��ابقه بوده اس��ت. س��خنگوی ارت��ش رژیم 
صهیونیس��تی صبح دیروز سه شنبه  اعالم کرد که 
گروه های مقاومت فلسطینی در واکنش به حمالت 
جنگنده های اسرائیلی، بیش از 400 فروند موشک 
و راکت به سمت ش��هرک های صهیونیست نشین 
در مناطق مرزی نزدیک غزه ش��لیک کرده اند که 
بر اس��اس گزارش رادیو عبری،۸5شهرک نشین 
و نظامی صهیونیس��ت زخمی شدند. برخی منابع 
اسرائیلی هم کشته شدن  سه صهیونیست را تأیید 
کرده اند. ش��دت حمالت موشکی به حدی بود که 
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی تشکیل جلسه 
داد. س��ه س��اختمان چند طبقه در شهرک های 
صهیونیست نش��ین »نِتیووت « و »عس��قالن « بر 
اثر برخورد مس��تقیم راکت های مقاومت به طور 
کامل نابود شده اند. منابع خبری همچنین دیروز 
تصاویر اصابت یک موش��ک ضد تانک مقاومت به 
یک اتوبوس حامل نظامیان صهیونیست در اطراف 
شهرک »سدیروت « را منتشر کردند. گفته می شود 
حماس عامدانه این اتوبوس را بعد از پیاده ش��دن 
مس��افران هدف قرار داده تا در عین قدرت نمایی، 
نش��ان دهد خواس��تار تصاعد بحران نیست اما با 

تشدید حمالت جنگنده های رژیم صهیونیستی به 
غزه و تخریب کامل مقر شبکه تلویزیونی ماهواره ای 
»االقصی«، مقاومت فلس��طینی نسبت به تشدید 
بحران به صهیونیس��ت    ها هش��دار داد. ابو عبید، 
سخنگوی خبری جنبش حماس هشدار داده اگر 
جنگنده های اس��رائیلی به حمالت هوایی خود به 
غزه ادامه دهند، شهرهای بزرگ جنوب اسرائیل از 
جمله اشکلون، بئرشبع و اشدود را هم موشک باران 
خواهند کرد؛ ش��هر    هایی که جمعیت آنها به 200 
هزار نفر می رسد. حسام بدران، عضو دفتر سیاسی 
جنبش حماس نیز گفت، اگر نخست وزیر اسرائیل 
خواهان پایان دادن به درگیری های خشونت آمیز 
کنونی است باید آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ خود 
را برکنار کند. وی گفت حماقت لیبرمن این است 

که باعث این تنش و درگیری شده است. 
 تنها مقابله با 100 موشك

»آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ و »گادی آیزنکوت« 
رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی به همراه 
دیگر مقام��ات امنیت��ی و نظامی اس��رائیل از روز 
دو    شنبه چندین جلسه برای ارزیابی برگزار کرده اند. 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر این رژیم نیز بعد 
از مشورت های امنیتی چهار س��اعته  با لیبرمن و 
آیزنکوت ضمن ارائه چراغ سبز به ارتش برای تشدید 
حمالت به غزه، تصمیمات عملیاتی برای مقابله با 
گروه های مقاومت گرفته است. تل آویو از شامگاه 

دو    ش��نبه ضمن تقویت نیروهای پیاده، تجهیزات 
نظامی مضاعفی را برای ت��دارک حمله ای جدید 
به غزه گسیل کرده و برخی منابع ، وقوع رویارویی 
جدید بین مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی را 
بعید نمی دانند. این در حالی است که اسرائیلی    ها تا 
همین چند روز قبل به واسطه مصر در حال مذاکره 
برای دستیابی به توافق آتش بس با حماس بودند. 
شاخه نظامی حماس پیامی به زبان عبری خطاب 
به شهرک نشینان صهیونیست ساکن »عسقالن « 
صادر کرده  و خواستار این ش��ده که به پناهگا ه     ها 
بروند. در این پیام آمده است: » ارتش رژیم اشغالگر 
از این شهر برای حمله به ما استفاده می کند و ما به 
این اقدام پاسخ خواهیم داد؛ بهتر است تا حد ممکن 
از ش��هر فاصله بگیرید.«  دیروز آژیر خطر بار    ها در 
شهرک های صهیونیست نشین نزدیک به نوارغزه 
به صدا درآمد و روزنامه صهیونیس��تی »یدیعوت 
آحارونوت « گزارش کرد شهرک نش��ینان زیادی 
در حال ترک خانه های خود از شهرک های مجاور 
غزه هستند و هتل های »ایالت « برای استقبال از 
3هزار شهرک نشین آماده می ش��وند. سخنگوی 
رژیم صهیونیستی گفته که سامانه پدافند موشکی 
کوتاه برد این رژیم ک��ه گنبد آهنین نام دارد، فقط 
توانسته 60 فروند موشک شلیک شده را رهگیری 
و سرنگون کند. برخی منابع اسرائیلی دیگر ضمن 
تأیید اینکه س��امانه های پدافن��دی گنبد آهنین 
توفیق چندانی در متوقف کردن حمالت موشکی 
از غزه نداشته، گفته اند این سامانه فقط توانسته اند 
با 100فروند از آنها مقابله کنند. شائول موفاز، وزیر 
جنگ پیشین رژیم صهیونیستی نوشت:»...  قدرت 
بازدارندگی ما از بین رفته است و ما دیگر راهبردی 
نداریم و این حماس است که دس��تور کار را وضع 
می کند.« موتی یوِگو، عضو کمیته امور خارجی و 
نظامی پارلمان رژیم صهیونیستی نیز در واکنش 
به ناکارآمدی روشی که ارتش برای مقابله با پاسخ 
موشکی مقاومت درپیش گرفته، اذعان کرد: باید 
حقیقت را بگوییم. بیش از آنکه حماس از ما بترسد، 
دولت اسرائیل و ارتش از حماس می ترسد. پیش از 
این، به نوشته وبگاه روزنامه »یدیعوت آحارونوت « 
»آویگدرو لیبرمن« وزیر جنگ ]رژیم[ اس��رائیل 
با بیان مخالف��ت اکثریت اعض��ای کابینه امنیتی 
با حمله س��نگین به غزه گفته بود: »برای حصول 
توافق با حماس راهی وجود ندارد و بدون وارد کردن 
سنگین     ترین حمله، قادر به بازگرداندن آرامش در 
غزه نخواهیم بود. «رونن مانلیس، سخنگوی ارتش 
این رژیم با اع��الم توقف مذاکره ب��ا میانجی های 
بین المللی درخص��وص توافق آتش ب��س در غزه 
گفت: »حماس 20 هزار فروند راکت و موشک در 
اختی��ار دارد«. وی همچنین اع��الم کرد که چند 
شناور دریایی متعلق به حماس را در نزدیکی ساحل 

غزه منهم کرده اند. 

  گزارش  2

ISI روابط عمران خان با تهران گروگان
ش��عارهاي انتخاباتي عمران خان که الگوي زندگي و حکومتي خود را با 
منش و روش امام خمیني)ره( عنوان کرد، براي بازیگران داخلي و منطقه اي 
پاکستان نگران کننده نشان داد. پس از پیروزي در انتخابات نیز نخست وزیر 
جدید پاکستان بر رویکرد الگوپذیري از امام خمیني)ره( و تقویت مناسبات 
با تهران تأکید کرد و انتظار مي رفت در اولین اقدام خارجي به تهران سفر 
کند. دولت سایه پاکستان و به ویژه الیه هاي وهابي ISI که پیوند با عربستان 
و سیاست هاي منطقه اي آن را اولین اولویت خود مي دانند، دست به کار 
شدند. یک برنامه ریزي دقیق اطالعاتي با تکیه بر ظرفیت و انگیزه هاي اشرار 
جنوب شرق ایران که عقبه هماهنگ شده اي با ISI و مناطق قبایلي دارند، 
اشرار وابسته به ریگي معدوم که ماهیت و هدایت کامل آن با سعودی  ها بود، 
براي اجراي گروگانگیري در میرجاوه انتخاب شد. صالح الدین فاروقي از 
عناصر دست دوم عبدالمالک ریگي براي این منظور از سوي ISI انتخاب و 
پس از موفقیت در گروگانگیري از پاسگاه مرزي ایران در مرز پاکستان، با 
پوشش اطالعاتي ISI گروگان ها را به سمت کانشیرو در نزدیکي گردجنگل 
منتقل و سپس به منطقه دالبندین که شرایط کوهستاني دارد، بردند تا 
هرگونه عملیات ویژه رهایي گروگان ه��ا یا اقدامات پهپادي را غیرممکن 
کنند. هدف این اق��دام ISI برهم زدن محاس��بات و رویکرد عمران خان 
براي مناس��بات با تهران اس��ت و بدیهي اس��ت که تا حل شدن مشکل 
گروگانگیري مرزبانان ایراني، سفر وي با استقبال تهران روبه رو نمي شود 
و عماًل عمران خان به دلیل مشکالت ریشه دار اقتصادي در سبد سعودي 
 ISI گرفتار خواهد ماند و س��فر وي به ریاض نیز با همین هدایت ماهرانه
انجام شده است. در واقع ISI مرحله جدیدي از راهبردهاي منطقه اي را در 
یک هماهنگي جدید با عربستان و امریکا آغاز کرده تا به جز گروگان  گرفتن 
روابط خارجي عمران خان، در حوزه افغانستان نیز گام هاي جدیدي را به 
اجرا بگذارد. مهم ترین اقدام ISI که اخیراً شاهد بودیم، با کشتن سمیع  الحق 
و با بازوي نیروه��اي حکمتیار و با نام داعش انج��ام گرفت و دلیل آن نیز 
مخالفت سمیع الحق با عربستان و عدم شرکت در اجالس صلح ریاض بود 
که همزمان با نشست ژنو براي یمن به وقوع پیوست، چراکه سمیع الحق با 
اقدامات تروریستي و داعشي کردن افغانستان و هرج و مرج منطقه اي که 
اولویت سیاست هاي امریکا در شرایط فعلي است، مخالفت کرد. حکمتیار 
و حزب اس��المي وي که بخش عظیمي از نیروهاي طالبان و فرماندهان 
آن را تشکیل مي دهند، عنصر اصلي طرح ویژه ISI و امریکا در افغانستان 
هستند. اگر طالبان در مسیر مطلوبیت هاي امریکا و مذاکرات حرکت نکند، 
یک کودتاي متکي بر حکمتیار که به شکل مشکوکي و با هماهنگي امریکا 
از سال گذشته وارد صحنه افغانستان شده، مراحل پس از مذاکره با طالبان 
را مدیریت خواهد کرد.  روابط خارجي عمران خان با تهران و افق نزدیک 

تحوالت افغانستان در گروگان ISI است که باید از سایه خارج شود. 

15 آبروداری »بولتون « برای بن سلمان
مقام�ات ترکی�ه 40 روز اس�ت ب�ا اس�تناد ب�ه م�دارک و فایل های 
صوتی به دس�ت آمده، مقامات ارش�د ریاض را مس�ئول قتل جمال 
خاشقجی می دانند، اما امریکا و برخی کش�ور    های اروپایی به دنبال 
آبروداری برای ولیعهد عربس�تان هس�تند ت�ا از بار فش�ار علیه او 
بکاهند. جان بولتون، مش�اور امنیت ملی کاخ س�فید در س�خنانی 
مدعی ش�د که نوار صوتی که مربوط به قتل جمال خاش�قجی است، 
اش�اره ای به دس�ت داش�تن محمد بن س�لمان در قت�ل وی ندارد. 
در شرایطی که بسیاری از مقامات جهان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی را مسئول قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در 
کنسولگری عربستان در اس��تانبول می دانند، امریکایی    ها منکر هرگونه 
دست داشتن بن سلمان در این پرونده هستند. به گزارش بلومبرگ، جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا روز سه     شنبه در گفت وگو با خبرنگاران 
درباره نوار صوتی مربوط به قتل جمال خاشقجی گفت:»من خودم این نوار 
صوتی را گوش نداده ام اما کسانی که آن را گوش داده اند، تأکید دارند که 
این نوار صوتی هیچ اشاره ای به دست داشتن محمد بن سلمان، در این قتل 
ندارد.« بولتون همچنین گفت:»دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا بر لزوم 

فاش کردن تمامی جزئیات این پرونده تأکید دارد.«
جان بولتون که مخالف سرسخت ایران اس��ت، حمایت های گسترده ای 
را از سعودی    ها دارد و اخیراً در س��خنانی مدعی شده بود که برای مقابله 
با سیاست های ایران باید از ائتالف عربستان حمایت کرد. هرچند شواهد 
به دست آمده از کنس��ولگری عربستان در اس��تانبول نشان می دهد که 
بن سلمان شخصاً پشت این ماجرا قرار داشته است، اما مقامات دولت امریکا 
چشم خود را روی این مسئله بس��ته اند و حاضر به پذیرفتن آن نیستند. 
پیش از این دونالد ترامپ با استقبال از بیانیه سعودی    ها مبنی بر بی اطالعی 
ریاض از این جنایت، گفته بود که واشنگتن برای مقابله با تحرکات ایران 
در منطقه به عربستان سعودی نیاز دارد. آبروداری امریکا برای سرپوش 
گذاشتن بر اقدامات ولیعهد عربستان در کشتن روزنامه نگار منتقد سعودی، 
در حالی است که چند روز پیش رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
اعالم کرده بود که آنکارا نوار صوتی قتل خاشقجی را در اختیار کشورهای 
امریکا، فرانسه، عربستان و چند کشور دیگر قرار داده است. رئیس جمهور 
ترکیه روز سه     شنبه بار دیگر با اشاره به جنایت قتل خاشقجی که از قبل 
برنامه ریزی شده بوده، گفت:»این دستور از مقامات باالی سعودی صادر 
شده بود اما اینکه خادم حرمین شریفین چنین کاری انجام دهد را اصاًل 
نمی توانم بپذیرم«. رئیس جمهور ترکیه بار    ها از ریاض خواس��ته عامالن 
قتل خاشقجی را به ترکیه تحویل دهد تا در این کشور مجازات شوند اما 

سعودی    ها با این درخواست موافقت نکرده اند. 
 پاریس در زمین سعودی 

فرانسه هم به عنوان متحد عربس��تان س��عودی که حاضر به توقف فروش 
تسلیحات به عربستان نش��د، گفته مقامات ترکیه را رد کرده است. ژان ایو 
لودریان، وزیر خارجه فرانسه روز دو    شنبه در اظهاراتی دریافت مدارک قتل 
خاشقجی از س��وی ترکیه را تکذیب کرد. این اظهارات واکنش تند مقامات 
آنکارا را در پی داشته است. به گزارش روزنامه ینی شفق، چاووش اوغلو با بیان 
اینکه انتقادات فرانسوی     ها از اظهارات اردوغان، عبور کردن از خط قرمز بود، 
گفت:»وزیر خارجه فرانس��ه پا را از گلیم خود فراتر گذاشت، اما باید صحبت 
کردن درباره یک رئیس جمهور را یاد بگیرد«. وی با تأکید بر صحت اظهارات 
اردوغان، توضیح داد:»من می دانم که سازمان اطالعات ما، تمام یافته     ها )از قتل 
خاشقجی( از جمله فایل صوتی و متن آن را در تاریخ 24 اکتبر به درخواست 
سازمان اطالعات فرانسه، در اختیار آنها قرار داده است«. وزیر خارجه ترکیه با 
بیان اینکه مدارک قتل خاشقجی را در اختیار کشورهای مختلفی قرار داده اند، 
اتهامات ژان ایو لودریان علیه اردوغان را گستاخی توصیف کرد. وزیر خارجه 
ترکیه با متهم کردن فرانسه به زدوبند با عربستان سعودی برای مسکوت کردن 
پرونده قتل خاشقجی، تأکید کرد که به دنبال هرگونه توافق محرمانه پاریس 
و ریاض خواهند گشت. فرانسه یکی از حامیان عربستان سعودی در منطقه 
است که با فروش تسلیحات به این کشور درآمدهای هنگفتی را کسب کرده 
است و همین مسئله سبب شده فرانسوی    ها از انتقاد کردن از سیاست های 
ریاض خودداری کنند. در هفته های اخیر مقامات و رسانه های غربی خواستار 
برکناری بن سلمان از قدرت شده اند و از کش��ورهای غربی خواسته اند برای 
تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی، تحریم    هاي اقتصادی علیه این کشور 
اعمال کنند؛ چیزی که تاکنون در عمل اتفاق نیفتاده است و غربی    ها همچنان 

به حمایت های خود از ولیعهد سعودی ادامه می دهند. 
  بن سلمان در منگنه 

به رغم حمایت ه��ای غربی    ها از ولیعهد س��عودی، فش��ارهای داخلی و 
بین المللی برای برکناری بن سلمان از قدرت تشدید شده است. مخالفان 
عربس��تانی خواستار اداره کش��ور توسط ش��اهزاده احمد بن عبدالعزیز، 
برادر پادشاه کنونی شدند. به گزارش خلیج آنالین، گروه های اپوزیسیون 
عربستانی روز سه     ش��نبه در نخس��تین بیانیه  خود اعالم کردند از اینکه 
شاهزاده احمد بن عبدالعزیز بر مسند پادشاهی عربستان برای یک دوره 
انتقالی یک ساله تکیه بزند، حمایت می کنند تا در مرحله بعد مردم در مورد 
سرنوشت خود تصمیم گیری کنند. گروه های اپوزیسیون عربستان اعالم 
کردند که دلیل این حمایت این اس��ت که شاهزاده احمد به نجات کشور 
تمایل دارد و به دنبال رسیدن به حکمرانی نیست و در نقض  حقوق بشر 
در دوره های پیشین دخیل نبوده است. روزنامه فایننشال تایمز هم دیروز 
به نقل از مسئوالن غربی نوشت:»محمد بن سلمان در معرض تهدید قرار 
دارد و در داخل خاندان حاکم تالش     هایی برای کاهش قدرت و اختیارات 
او به خاطر پرونده قتل جمال خاش��قجی وجود دارد«. بنا بر این گزارش، 
»مسئوالن غربی محمد بن سلمان را جوانی گستاخ و تشنه قدرت می دانند 

که برای سیطره بر کل کشور و منطقه تالش می کند.«

نشانه هاي ماهواره اي بن بست در مذاکرات
پيونگ يانگ- واشنگتن 

تصاویر ماهواره ای نش�ان می دهد که کره ش�مالی ب�ه این نتیجه 
رس�یده اس�ت که امریکا به رغم ادعا ب�رای حل بح�ران اتمی در 
ش�به جزیره کره، جدی نیس�ت. تصاویر ماه�واره ای جدیدی که 
از کره ش�مالی منتشر شده اس�ت، نش�ان می دهد پیونگ یانگ 
پایگاه ه�ای موش�کی مخفیان�ه ای را اح�داث ک�رده اس�ت. 
با گذش��ت پنج ماه از دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رؤسای 
جمهور امریکا و کره شمالی نشانه های این مذاکرات آشکار شده است. کره 
شمالی که پیش از این برای نشان دادن حسن نیت در حل بحران اتمی این 
کشور برخی سایت های هسته ای اش را برچیده بود اکنون به دنبال ادامه برنامه 
موشکی خود است. به گزارش سی ان ان، تصاویر ماهواره ای جدید از مکان یابی 
13مرکز عملیاتی مخفی موشک  های بالستیک در کره شمالی خبر می دهد. 
این تصاویر نشان می دهد پیونگ یانگ به رغم مذاکره با امریکا و دادن وعده 
به این کشور برای توقف برنامه هس��ته ای و موشکی اش، برنامه موشک های 
بالستیک را پیش می برد. بر اساس بررسی تحقیقاتی اندیشکده مرکز مطالعات 
استراتژیک و بین المللی در واشنگتن، کره شمالی دست کم 13 پایگاه مخفی 
در اختیار دارد که در آنها موشک  های بالستیک نگهداری می شود. بر اساس 
گزارش منتشر شده این اندیشکده، در عین حال این احتمال وجود دارد که 
عالوه بر این 13 سایت، هفت مرکز دیگر نیز در کره شمالی مشغول فعالیت 
باشد که پیونگ یانگ آنها را مخفی نگه داشته  است. ویکتور چا، رئیس برنامه 
کره شمالی در این اندیشکده امریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: »به 
نظر نمی رسد که این مراکز بسته شده باشند.« در گزارش این نهاد آمده است: 
»اگر قرار باشد یک توافق کامل و قابل راستی  آزمایی با کره شمالی به  دست 
آید، قاعدتاً این مراکز، سایت      هایی هستند که باید اعالم و عاری از سالح شوند. 
کره شمالی می تواند از این پایگاه  ها، برای عملیات هرگونه موشک بالستیک، از 

موشک  های کوتاه  برد تا موشک  های قاره  پیما، استفاده کند.«

باران موشكی مقاومت فلسطينی بر سر صهيونيست ها
مقاومت فلسطینی با 400 موشک شهرک های صهیونیست نشین را هدف قرار داد

هادیمحمدی

آنقدر فشار مي آوريم تا جان ايراني ها درآيد 

ی�ک هفته پ�س از اج�رای دور جدی�د تحریم های امری�کا علیه 
ایران و درحالی که مقامات واش�نگتن مدعی هستند که اقدامات 
بشردوستانه را از قانون تحریم   ها اس�تثنا کرده اند، جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در دش�منی با ایران سنگ تمام 
گذاش�ته اس�ت، احس�اس درونی خود را نش�ان داد و دیروز در 
س�خنانی مدعی ش�د که »باید آنقدر به ایرانی   ها فش�ار بیاوریم 
تا مثل لیمو آب ش�ان درآی�د.« بولتون در حالي از فش�ار بر ایران 
س�خن مي گوید که نگران�ي از افزای�ش قیمت نفت و بازگش�ت 
بومرنگ تحریم هاي ایران به اقتصاد امریکا باعث شده واشنگتن 
از سیاس�ت صفرک�ردن صادرات نف�ت ایران عقب نش�یني کند.
به گزارش »جوان«، به رغم مخالفت متحدان امری��کا از اعمال دور جدید 
تحریم   ها علیه ای��ران و گرفتن معافیت   ها برای ادام��ه خریدهای نفتی از 
ایران، مقامات واش��نگتن همچنان بر تشدید فش��ار   ها علیه تهران اصرار 
دارند. جان بولتون که حامی سرسخت اعمال تحریم   ها علیه ایران است، 
بار دیگر در سخنانی در سنگاپور با بیان اینکه امریکا اعمال تحریم   ها را به 
طور قابل توجهی تشدید می کند، مدعی شد:»هدف امریکا از همان اول این 
بود که صادرات نفت ایران به صفر برسد. نیت ما این است که آنها ]ایران[ را 
به سختی تحت فشار قرار دهیم همانطور که انگلیسی   ها می گویند آنقدر 
فشارشان بده که مثل لیمو آب شان دربیاید.« به گزارش خبرگزاری رویترز، 
اصطالحی که جان بولتون درباره ایرانی   ها به کار برده اس��ت، 100 س��ال 
پیش از این از سوی اریک کیدز، سیاستمدار انگلیسی در سال 1۹1۸ مورد 
استفاده قرار گرفته بود. کیدز این اصطالح را بعد از جنگ جهانی اول برای 
پرداخت غرامت از سوی آلمان به متفقین به کار برد و گفت که »آلمانی    ها 
باید هر یک پنی را بدهند و باید آنقدر به آلمانی    ها فشار بیاوریم که مثل لیمو 
آب شان درآید.« بولتون در ادامه سخنان خود مدعی شد:»همین االن هم 
ایرانی   ها راه   هایی را پیدا کرده اند تا تحریم های نفت و بازارهای مالی را کنار 
بزنند.« به ادعای بولتون، »بیشتر کشورهای اروپایی در مورد برجام  یا دست 
به انکار می زنند و یا عصبانی هستند و خیلی از آنها االن هم پذیرفته اند که 
توافقی وجود ندارد و بقیه هم به این نقطه می رس��ند«. بولتون همچنین 
مدعی شد:»ما معتقدیم که دولت ایران تحت فشار واقعی است و نیت ما این 
است که آنها را تحت فشار سختی قرار دهیم«. ادعاهای بولتون علیه ایران 
در شرایطی است که دولت امریکا بعد از خروج از برجام کارزاری همه  جانبه 
برای اعمال فشار علیه ایران به راه انداخته و در تالش است کشورهای دیگر 
را به حمایت از تحریم های یکجانبه علیه ملت ایران فرابخواند اما متحدان 
واشنگتن از این مسئله خودداری کرده اند و برای ادامه خرید نفت از ایران، 
از واشنگتن معافیت گرفته اند. دولت امریکا به عنوان بخشی از این کارزار، 
کار گروهی مشترک همراه با رژیم صهیونیستی تشکیل داده که هدف آن 
تحریک به اغتشاش و ناآرام کردن ایران است. شواهد متعدد همچنین حاکی 
است حمایت از تجزیه طلبی و ناآرام کردن مرزهای ایران در رأس برنامه های 

ضد ایرانی کاخ سفید قرار دارد. 
  ظریف:صادرات نفت به صفر نمی رسد 

هرچند مقامات امریکایی مدعی هس��تند که به مرور زمان، صادرات نفت از 
ایران را به صفر می رسانند اما مقامات ایران می گویند که امریکا در این سیاست 
شکست خورده است. محمدجواد ظریف در گفت وگو با روزنامه قطری العربی 
الجدید تأکید کرد:»درست اس��ت که امریکا قدرت اقتصادی زیادی دارد اما 
به رغم نگرانی برخی شرکت    ها تمام کش��ورهای جهان مخالف تحریم های 
امریکا هستند. ما پیش  از این گفتیم که امریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را 
به صفر برساند و این همین چیزی است که به دست آمد و به دست می آید«. 
ظریف گفت:»طبیعتاً تحریم    ها تأثیرات اقتصادی به دنبال دارند اما بر سیاست 
ما تأثیری نگذاشته است و دور دوم تحریم    ها چیز جدیدی نداشت. ما نتایج 
تحریم    ها را از شش ماه پیش یعنی از زمان خروج امریکا از برجام و بلکه از اکتبر 
گذشته وقتی که فعاالن اقتصادی فهمیدند دونالد ترامپ این تصمیم را اتخاذ 
می کند، لمس کردیم. از آن زمان تبعات آن روی اقتصاد تأثیر گذاشت و مردم را 
هدف قرار داد و امریکایی    ها امید داشتند که این فشار موجب  شود ملت به دولت 

فشار بیاورد تا سیاستش را تغییر دهد و یا حتی تمام نظام را تهدید کند.« 


