
به دنب�ال ادعای    گزارش  یک
تالش ایران برای 
آنچ�ه ت�رور س�رکرده گروه�ک جدایی طلب  
االحوازیه در دانمارک خوانده ش�ده است، این 
کش�ور اروپای�ی ک�ه س�وابق مش�خصی در 
اسالم ستیزی دارد از احضار سفیر خود از تهران 
و همچنین تالش برای اعمال تحریم های اروپایی 
علیه ایران به همین بهانه خبر داد. در بحبوحه 
این سناریو که زمانبندی آن نشان می دهد که در 
واقع تالش مشترک اسرائیل و امریکا برای نجات 
آل سعود از بحران مثله کردن خبرنگار منتقد در 
کنسولگری عربستان در ترکیه است، رسانه های 
صهیونیستی ماهیت اس�رائیلی این سناریو را 
برمال کردند و از کمک س�ازمان اطالعات رژیم 
صهیونیستی )موساد( به دولت دانمارک پرده 
برداشتند. از طرف دیگر وزیر امور خارجه امریکا 
هم به دولت دانمارک هم تبریک گفت تا مشخص 
شود کپنهاگ ش�أن خود را در حد مجری طرح 
واش�نگتن و تل آوی�و تنزل بخش�یده اس�ت.

بنابر گزارش یک خبرنگار ش��بکه 10 تلویزیون 
رژیم صهیونیستی، »موس��اد اطالعات مربوط به 

تالش ایران ب��رای قتل یکی از س��ران یک گروه 
مخالف با ایران را در اختیار سرویس های امنیتی 
دانمارک گذاشته است.« در چنین شرایطی اناس 
سموئلسن، وزیرخارجه دانمارک اعالم کرد عالوه بر 
دستور به سفیر کشورش در تهران برای بازگشت 
به کپنهاگ، در نظر دارد از اتحادیه اروپا بخواهد که 
تحریم های جدیدی علیه تهران در نظر بگیرد. به 
گزارش فارس، وی این خبر را به نقل از یک مقام 
صهیونیست مخابره کرده که نامی از او نبرده است.  
روز سه    شنبه فین بورچ اندرسون، رئیس سرویس 
اطالعاتی دانمارک مدعی ش��د، برخی یا گروهی 
قصد ترور حبیب جبر، رئیس گروهک جدایی طلب 
االحوازیه را داش��ته اند که در دانم��ارک زندگی 
می کند که در آخرین تحرکات خود درست یک 
روز قبل از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح 
در اهواز روز ملی عربستان را به مقامات آل سعود 
تبریک گفت��ه بود.  نقش اس��رائیل در پیش��برد 
س��ناریوی حمله ادعایی به گردهمایی منافقین 
در این شهر و دستگیری چند ایرانی از جمله یک 
دیپلمات ایرانی چندی بعد از جنجال آفرینی های 
رسانه ای علیه ایران، توسط کانال 2 تلویزیون رژیم 

صهیونیستی افشا ش��د که به همکاری سرویس 
اطالعاتی اسرائیل با کش��ورهای آلمان، فرانسه و 
بلژیک در آن اشاره شده بود.  از سوی دیگر »مایک 
پمپئو « وزیر خارجه امری��کا، در پیامی توئیتری 
مدعی شد: »به دولت دانمارک به خاطر دستگیری 
یک تروریس��ت ایرانی تبریک می گوییم. در ۴0 
سال گذشته، اروپا هدف حمالتی تروریستی بوده 
که ایران از آنها حمایت می کرده است. از شرکا و 
هم پیمانان مان می خواهیم با تمام قدرت در برابر 
تهدید صلح و امنیت از سوی ایران بایستند.« خط 
القای اتهام عملیات تروریس��تی به ایران در اروپا 
قبل از جریان پاریس را خود پمپئو کلید زده بود 
که همزمانی آن با حضور رئیس جمهور ایران در 
پاریس بسیار معناردار و نشان از برنامه ریزی داشت 
که با گذاشتن همه پازل   ها در کنار هم به توطئه 
مشترک صهیونیستی - امریکایی تخریب چهره 
ایران در اروپا می رسیم و حاال این جریان به شکل 
دیگری در دانمارک و البته با زمانبندی دیگری که 
همانا با اوج گرفتن درخواست تحریم عربستان از 
سوی افکار عمومی اروپا در پی قتل و قطعه قطعه 
کردن جس��د جمال خاش��قجی در کنسولگری 

عربستان صورت می گیرد. 
   واکنش ایران و اروپا

س��خنگوی وزارت امور خارجه گف��ت: صبح روز 
چهار   شنبه سفیر دانمارک در تهران با حضور در 
وزارت امور خارجه با رئیس اداره اول امور شمال 
اروپا مالقات کرد. در این مالقات مراتب اعتراض 
کشورمان نسبت به واکنش های شتابزده سیاسی 
و رس��انه ای برخی مقامات دانمارکی نس��بت به 
دستگیری یک ش��هروند نروژی – ایرانی تبار به 
اتهام داشتن برنامه برای ترور فردی در دانمارک 

به سفیر این کشور در تهران اعالم شد. 
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی افزود: رئیس اداره 
اول امور ش��مال اروپ��ای وزارت ام��ور خارجه در 
این مالقات مجدداً تأکید کرد که اخبار مغرضانه 
منتش��ره در خصوص طرح عملیات نافرجام علیه 
یکی از مخالفان ایرانی در دانمارک و ادعای انتساب 
آن ب��ه جمهوری اس��المی ایران را قوی��اً تکذیب 
می کنیم و آن را در ادامه توطئه    ها و دسیسه های 
دشمنان شناخته شده در خصوص روابط خوب و 
رو به گسترش ایران و اروپا در شرایط خاص و خطیر 
کنونی می دانیم. همچنین، رئیس اداره امور شمال 
اروپا ضمن تأکید بر لزوم مدیریت حساب شده و 
عاقالنه تحوالت، نسبت به پیامدهای سوء اقدامات 
نسنجیده و جنجالی هشدار داد.  سخنگوی وزارت 
امور خارجه همچنین گفت: سفیر دانمارک در این 
مالقات اعالم کرد که برای پاره ای از مش��ورت    ها 
به کپنهاگ فراخوانده ش��ده و در کپنهاگ سعی 
می کنم مطال��ب و انتظارات طرف ه��ای ایرانی را 
مطرح و پیگیری کنم.»مایا کوتسیانیچ« سخنگوی 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در واکنش به اقدامات اخیر دانمارک علیه ایران 
روز چهار   شنبه گفت: »در این مرحله، وقایع را رصد 
می کنیم و برای کسب اطالعات بیشتر با دانمارک 
در تماس هستیم.« وی افزود:»حمایت این اتحادیه 
از برجام به قوت خود باقی است اما دیگر مسائل با 
ایران از جمله اتهام قتل در اتحادیه اروپا به صورت 
جداگانه مورد بررس��ی قرار خواه��د گرفت.«  ما 
تهدید علیه امنیت اتحادی��ه اروپا را نمی پذیریم و 
این اتفاقات را فوق العاده جدی تلقی می کنیم. وی 
به این موضوع اشاره کرد که تحریم    ها علیه ایران 
]درباره ترور یا حقوق بش��ر[ هنوز پابرجا هستند.   
کوتسیانیچ درباره ساز و کار ویژه اقدام مالی اروپا با 
ایران بدون اشاره به زمانبندی و محتوای آن گفت: 
کار در این مورد میان کشورهای عضو ادامه دارد. 
کوتسیانیچ افزود: »ما شنیده ایم اقدامات به آرامی 
در جریان است و بعضی دیپلمات   ها نگرانی   هایی 

درباره مخالفت های داخلی دارند. «

قتل ش�نیع و فجیع جمال خاش�قجی باعث 
ش�ده مقامات امریکایی  بیش از ای�ن نتوانند 
جنایت ه�ای عربس�تان س�عودی را در یمن 
الپوشانی کنند و از طرف دیگر نزدیک به چهار 
سال جنگ همه جانبه علیه انصاراهلل همانطور 
که وزیر دفاع فرانس�ه اذعان کرد با بن بس�ت 
کامل مواجه شده و حاال وزرای دفاع و خارجه 
امریکا در مواضعی کم سابقه تأکید کردند »زمان 
پایان دادن به جنگ یمن فرا رس�یده است.«
س��ه روز پس از اینکه یمنی     ها از موشک نقطه زن 
بدر1 رونمایی کردند و یک مرکز ائتالف سعودی 
را با دقت هدف قرار دادند، جیمز ماتیس و مایک 
پمپئو وزرای دفاع و خارجه امری��کا از لزوم پایان 
دادن به جنگ یمن حرف زدند. مایک  پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا اواخر شب سه     شنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد، امریکا خواهان توقف فوری حمالت هوایی و 
آغاز مذاکرات در ماه آینده میالدی بین طرف های 
درگیر است.  هرچند پمپئو در بیانیه خود انصاراهلل 
را مقص��ر نش��ان داد: »زمان آن رس��یده اقدامات 
خصمانه از جمله حمالت موش��کی و پهپادی از 
مناطق تحت کنترل حوثی     ها به سمت عربستان 
و امارات و نیز حمالت هوایی ائتالف س��عودی به 
مناطق مسکونی یمن متوقف ش��ود.«  این اولین 
بار اس��ت که مقامات امریکایی اذع��ان می کنند 
انصاراهلل با پهپاد امارات را هدف قرار داده و باید به 
این حمالت پایان دهد. پیش از این امارات حمالت 
پهپادی انصاراهلل را به خاک خود تکذیب کرده بود 
اما بیش از بیانیه پمپئو این اظهارت جیمز ماتیس 
بود که واکنش زیادی در پی داشت. جیمز ماتیس، 
وزیر دف��اع امریکا در جلس��ه ای در آکادمی صلح 
امریکا در واش��نگتن اعالم کرد: تمامی طرف های 
درگیر در جنگ یمن باید طی ۳0 روز آینده پای 
میز مذاکره بنشینند. وی افزود: این مذاکرات باید 

براساس توقف درگیری     ها و عقب نشینی حوثی     ها 
از مرز    ها و توقف حمالت هوایی در اشاره به حمالت 
ائتالف سعودی باشد.  این مواضع مقامات امریکایی 
درباره جنگ یمن کم سابقه اس��ت و پس از چهار 
هفته از قتل جمال خاشقجی مطرح می شود. در پی 
قتل فجیع و شنیع این روزنامه نگار منتقد سعودی 
در اس��تانبول فش��ارهای زیادی در افکار عمومی 
جهان علیه جنگ یمن ایجاد شده است. رسانه های 
امریکایی  به ویژه نیویوک تایمز و واشنگتن پس��ت 
گزارش های ویژه ای از یمن منتش��ر کرده اند، این 
در حالی است که رس��انه های امریکایی در طول 
چهار سال گذشته کمترین توجه را به جنگ یمن 
و مصایب مردم این کشور داشتند. بعضی ناظران 
معتقدند مواضع اخیر وزرای دفاع و خارجه امریکا 
به دلیل فشارهای ناشی از قتل خاشقجی صورت 
گرفته است. هرچند خود جمیز ماتیس این مسئله 

را رد کرد و گفت جنگ یمن و خاشقجی ارتباطی 
به هم ندارند و دو موضوع مجزا هستند. 

   بن بست نظامی ائتالف
اما مهم  تری��ن دلیلی که به نظر می رس��د مقامات 
امریکایی به این نتیجه رس��یده اند که باید جنگ 
یمن پایان یابد، شکست ائتالف سعودی در عرصه 
میدانی است. در حالی که مقامات سعودی در ابتدا 
گفته بودند در عرض سه هفته وارد صنعا خواهند 
شد اما پس از گذشت نزدیک به چهار سال شکست 
عربستان و امارات در این جنگ قطعی شده است 
و حتی مقامات دفاع��ی غربی نی��ز صراحتاً به آن 
اذعان کردند. فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه روز 
گذشته در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »بی اف ام « 
گفت:  »ما بی وقفه در کنار سازمان ملل بر طرف     ها 
فشار می آوریم که به راهکار سیاسی دست یابند، 
چرا ک��ه در واقع این وضعیت نظام��ی بی نتیجه و 

هیچ خروجی نداشته و بحران یمن، بحران انسانی 
بی سابقه ای است که همانند آن تاکنون دیده نشده 
اس��ت.«  وی تأکید کرد: زمان توق��ف جنگ یمن 
فرارسیده و اولویت فرانس��ه این است که وضعیت 
انسانی در یمن بهبود یابد و زمینه برای کمک رسانی 

بشردوستانه به ملت این کشور فراهم شود. 
    واکنش انصاراهلل

مقامات انصاراهلل قویاً با پیش��نهاد امریکا مخالفت 
کردند و آن را تالش��ی دانس��تند برای رسیدن به 
اهدافی ک��ه در میدان جن��گ از رس��یدن به آن 
بازماندند. »محمد البخیتی« عضو جنبش انصاراهلل 
یمن پیشنهاد امریکا برای صلح ظرف ۳0 روز آینده 
را رد کرد و گفت زمانی صلح در یمن برقرار می شود 
که امریکا دست از حمالت متجاوزانه خود به یمن 
بردارد. وی تأکید کرد ک��ه حمالت هوایی ائتالف 
عربی به رهبری رژیم سعودی به هر نقطه ای در یمن 
باید متوقف شود و در ازای آن نیز نیروهای مقاومت و 
انصاراهلل یمن شلیک موشک های بالستیک به سمت 
عربستان س��عودی و امارات عربی متحده را پایان 
دهند. عضو جنبش انصاراهلل یمن طرح پیشنهادی 
امریکا برای پایان بحران یمن را ادامه نقشه دشمن 
برای تجزیه این کشور و از بین بردن حاکمیت این 
کشور دانست و گفت: یمن هیچ طرح و پیشنهادی 
را که در آن حاکمیت و استقالل کشور را نقض کند، 
نخواهد پذیرفت. راه حل پیشنهادی امریکا تجزیه 
یمن را به همراه خواهد داشت. وی تأکید کرد: طرح 
پیش��نهادی امریکا به محض اعالم مورد استقبال 
متجاوزین قرار گرفت و این موضوع نشان می دهد 
امریکا و متحدانش در مذاکرات به دنبال رسیدن به 
اهدافی هستند که در میدان جنگ از رسیدن به آن 
بازماندند. البخیتی اعالم کرد جنبش انصاراهلل یمن 
به طور کامل با طرح پیشنهادی امریکا برای برقرار 

مذاکرات مخالف است.
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مقاومتیمنزیربارژستصلحطلبانهامریکایینمیرود
انصاراهلل: امریکا درپی جبران شکست نظامی پشت میزمذاکره است

سناریوی نجات آل سعود از رسوایی خاشقجی بااتهام زنی صهیونیستی– امریکایی به ایران

اسرائیلیات دانمارک در حمایت از تروریست های اهواز

  گزارش  2

 درخواست دیرهنگام امریکا و فرانسه 
برای توقف جنگ علیه یمن 

امریکا در اقدامی دیرهنگام خواستار برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات 
ظرف یک ماه آینده شده است. این موضع از زبان جیمز ماتیس، وزیر 
دفاع و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا بیان ش��ده اس��ت. حال 
س��ؤالی که پیش می آید این اس��ت که چه عواملی موجب شده است 
که امریکا و دولت راستگرای ترامپ بعد از س��ه سال حمالت ویرانگر 
ائتالف سعودی و اماراتی به یمن خواستار توقف این جنگ شده است؟ 
درپاسخ باید گفت که زمزمه مخالفت با ادامه جنگ علیه یمن از چند 
ماه پیش شروع شد و این زمانی بود که کاهش بحران و جنگ در سایر 
مناطق خاورمیانه از جمله در سوریه جنگ یمن را در سیبل توجه افکار 
عمومی و س��ازمان های بین المللی قرار داد و بدین ترتیب این فرصت 
فراهم ش��د که جامعه جهانی به گوش��ه ای از آثار مصیبت بار حمالت 
هوایی ائتالف مهاجم به رهبری عربستان پی ببرد که تاکنون هزاران 
کشته و مجروح و بیش از ۳ میلیون آواره برجای گذاشته و سه چهارم 
جمعیت 22 میلیونی این کشور را در آس��تانه قحطی و گرسنگی قرار 
داده است. در این راس��تا حتی در اقدامی بازدارنده شورای حقوق بشر 
سازمان ملل در گزارش��ی برای اولین بار به ارتکاب جنایات جنگی از 
سوی عربستان اشاره کرد و محمد بن سلمان وزیر دفاع و ولیعهد این 
کشور را به همراه تعداد دیگری از مسئوالن سیاسی و نظامی عربستان 
و امارات در فهرست مرتکبان جنایات جنگی قرار داد. در این ایام بود که 
احمد بن عبدالعزیز برادر ناتنی ملک سلمان با سفر به لندن در اظهاراتی 
اعالم کرد که باید حساب آل سعود را از محمد بن سلمان جدا کرد که 
این اظهارات از س��وی بس��یاری از محافل به عنوان اقدامی در جهت 
معطوف کردن مسئولیت جنگ یمن به سمت محمد بن سلمان تعبیر 
شد. اما با این حال این اقدامات چه در داخل و چه در خارج تغییری در 
رفتار عربستان و شخص محمد بن سلمان در جنگ یمن ایجاد نکرد تا 
اینکه مسئله قتل جمال قاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول 
ترکیه پیش آمد که افش��ای جنایت صورت گرفت��ه در این قضیه یک 
بحران بین المللی را برای عربستان و شخص محمد بن سلمان رقم زد و 
در این فضا برخی از کشورهای غربی از جمله امریکا برای ترمیم وجهه و 
تبرئه خود در قبال جنایات جنگ یمن که با سالح های خریداری شده 
از سوی این کشور     ها صورت گرفته یک بار دیگر تالش های خود را برای 
وادار کردن محمد بن سلمان به تغییر رفتار خود در جنگ یمن به کار 
گرفته اند تا از این طریق خود را نیز از زیر انتقادهای وارده بابت مشارکت 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم در این جنگ به خص��وص در زمینه فروش 
تسلیحات به عربستان و امارات در سه سال گذشته برهانند . دراین میان 
فضای انتخاباتی حاکم بر امریکا مزید بر علت شده و جمهوریخواهان 
حاکم برای جبران موقعیت ضعیف خود و جلوگیری از تشدید وخامت 
موقعیت خود سعی کرده اند حداقل در ظاهر هم که شده فاصله خود را 
از عربستان و به خصوص شخص محمد بن سلمان حفظ کنند. این بدین 
مفهوم است که اگر فضای انتخاباتی مرتفع شود، انگیزه جمهوریخواهان 
به خصوص در صورتی که انتخابات را ببرند برای پیشبرد طرح آتش بس 
پیشنهادی خود نیز کاهش خواهد یافت. هرچند که محتوای این طرح 
و پیشنهاد نیز جانبدارانه است و افزون بر این بوی تجزیه طلبانه از آن به 
مشام می رسد اما در نهایت شاید از این جهت قابل توجه باشد که گفته 

می شود جلوی ضرر را از هر جایی که بگیری منفعت است. 

محمدج�واد ظریف در س�فر ب�ه پاکس�تان با 
نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار و درباره 
مس�ائل امنیتی و گروگان های ایرانی تبادل نظر 
کرد. وزیر خارجه پاکس�تان گفت که این کشور 
همه تالش و امکانات خود را برای رفع نگرانی های 
امنیت�ی ای�ران در مرز    ها ب�ه کار خواه�د برد. 
محمدجواد ظریف، وزیر ام��ور خارجه ایران که 
برای پیگیری حادثه گروگانگیری مرزبانان ایرانی 
توسط یک گروهک تروریستی به پاکستان سفر 
کرده است، روز چهار    شنبه با شاه محمود قریشی، 

همتای پاکستانی خود دیدار و گفت وگو کرد. به 
گزارش خبرگزاری ف��ارس، در این دیدار ظریف 
ضمن تشکر از حس��ن نیت و تالش های مقامات 
پاکستانی، توافقات گذش��ته مقامات سیاسی و 
نظامی را یادآور شد و برخی راهکارهای موجود 
برای تقویت امنیت مرز    ها و عملیات مشترک علیه 
گروه های تروریس��تی و تبهکار را ارائه کرد. وزیر 
امور خارجه پاکستان هم با اشاره به روابط دوستانه 
و برادرانه دو کشور بر تقویت ارتباطات و به اشتراک 
گذاشتن اطالعات برای رفع نگرانی    ها تأکید کرد 

و افزود:»امنیت ایران، امنیت پاکستان است و ما 
همه تالش و امکانات خود را برای رفع نگرانی های 
امنیتی ای��ران در مرزهای خود ب��ه کار خواهیم 
بست.« بررس��ی ابعاد مختلف روابط دوجانبه و 
تبادل نظر در خصوص مهم  ترین مسائل منطقه ای 
و بین المللی از دیگر محورهای گفت وگو    ها در این 
دیدار بود. از س��وی دیگر، محمدجواد ظریف در 
ادامه دیدارهای خود با مقامات ارشد پاکستانی 
با عمران خان، نخس��ت وزیر این کش��ور دیدار و 
گفت وگو کرد. در این دیدار در خصوص آخرین 

وضعیت مرزبانان به گروگان گرفته شده به دست 
یک گروهک تروریستی و شرور و گفت وگوهای به 
عمل آمده با مقامات سیاسی و نظامی پاکستان 
برای مقابله با ناامنی در حاشیه مرزهای دو کشور 
و راهکارهای ارائه شده گفت وگو و تبادل نظر شد. 
طرفین همچنین با اشاره به روابط عمیق دو ملت 
در خصوص راه های گس��ترش رواب��ط دو جانبه 
به ویژه در حوزه انرژی، مسائل منطقه ای از جمله 
در یمن و افغانستان و سایر موضوعات مورد عالقه 

گفت وگو و تبادل نظر کردند. 
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   جواب رد ترکیه به تعطیلی پایگاهش در قطر
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه درخواست عربستان و کشورهای 
هم پیمان آن برای تعطیلی پایگاه نظامی کشورش در قطر را رد کرده و آن 
را درخواستی » غیر واقع بینانه « خوانده است. چاووش اوغلو در گفت وگو 
با دو روزنامه » الوطن « اظهار داشت:»طبق توافقنامه همکاری  نظامی و 
دفاعی آنکارا-دوحه که در سال 201۴ و بسیار پیش تر از آغاز اختالفات 
در منطقه خلیج فارس در س��ال 201۷ به امضا رس��یده بود، نیروهای 
مسلح ما در قطر مستقر شدند. به همین دلیل هیچ ارتباطی میان استقرار 
نظامیان ما با اختالفات فعلی در منطقه خلیج فارس وجود ندارد و ما بر 

این باوریم که این درخواست غیر واقع بینانه است.«
-------------------------------------------------------------

   نماینده ویژه سلطان قابوس به ایران دعوت شد
محمد رضا نوری، سفیر ایران در عمان روز چهار  شنبه با »اسعد بن طارق 
آل س��عید« معاون نخس��ت وزیر در امور روابط و همکاری بین الملل و 
نماینده ویژه سلطان قابوس دیدار کرد. روزنامه »ُعمان « در وب سایت 
خود با اعالم این خبر نوشت که سفیر ایران در این دیدار دعوتنامه ای از 
سوی اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور ایران در خصوص سفر 

به تهران، تقدیم اسعد بن طارق کرد.  
-------------------------------------------------------------

   2 زن مسلمان در آستانه ورود به کنگره امریکا
در بحبوحه افزایش لفاظی ضد مهاجرتی و ضد مسلمانان، رای دهندگان 
امریکایی آماده هستند تا دو زن مسلمان را برای ورود به کنگره انتخاب 
کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایلهان عمر، از پناهجویان سومالیایی 
قویا اطمینان دارد که می تواند کرسی مجلس نمایندگان امریکا در ایالت 
مینه سوتا را که قلمرو دموکرات هاست، به دست آورد. همچنین خانم 
رشیده طلیب دموکرات که از والدینی مهاجر از فلسطین در دیترویت 
متولد شده است، انتظار دارد کرسی مجلس نمایندگان را در منطقه ای 
که رقیبی ندارد، به دست آورد. آنها اولین زنان مسلمانی خواهند بود که 

در کنگره امریکا خدمت خواهند کرد.

 طفره رفتن پاریس 
از اعمال تحریم علیه عربستان 

به نظر می رسد فرانسه همان سیاستی را در مقابل عربستان سعودی 
در رابطه با قتل جمال خاش�قجی در پیش گرفته اس�ت که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا آن را اجرا می کند. وزیر خارجه فرانسه 
ضمن انتقاد از آلمان برای تعلیق فروش تسلیحات به عربستان، در 
ظاهر از اعمال تحریم   ها علیه ریاض س�خن گف�ت تا بدین ترتیب 
برای سعودی   ها در روشن شدن ماجرای قتل خاشقجی، زمان بخرد. 
کش��ورهای اروپایی که روابط نزدیکی با عربستان س��عودی دارند و با 
فروش تسلیحات پیشرفته به عربس��تان درآمدهای هنگفتی را از این 
طریق کس��ب کرده اند، با اینکه دست داش��تن مقامات ارشد سعودی 
در قتل جمال خاشقجی، روزنامه منتقد سعودی تأیید شده است، به 
نظر می رسد قصد ظاهرسازی دارند و برای اینکه خود را مدافع حقوق 
بشر نشان دهند، سیاست دوپهلو را در پیش گرفته اند و توقف فروش 
تس��لیحات برای تحریم عربستان سعودی را به روش��ن شدن پرونده 

روزنامه نگار منتقد سعودی منوط کرده اند. 
وزیر خارجه فرانسه روز چهار   شنبه در سخنانی اعالم کرد:»اگر تحقیقات 
دست داشتن مقامات عربستان در قتل خاشقجی را اثبات کند، فرانسه 
اعمال تحریم  علیه عربس��تان را منتفی نمی دان��د«. ژان ایو لودریان در 
گفت وگو با رادیو آر تی ال گفت:»تا زمانی که مسئوالن قتل خاشقجی 
و شرایط قتل او اعالم یا ارزیابی نش��ود ما به درخواستمان برای روشن 
شدن حقیقت ادامه خواهیم داد«. وی افزود:»اقدامات ضروری در قبال 
مس��ئوالن این رخداد انجام خواهد شد. فرانس��ه اعمال تحریم    ها علیه 
عربس��تان را منتفی نمی داند«. پاریس یکی از صادر کنندگان س��الح، 
کاالهای لوکس و دیگر موارد به ریاض اس��ت. وی اهمیت تأثیر فروش 
سالح به عربستان بر اقتصاد فرانسه را کم دانست و گفت:»فروش سالح 
به عربستان تنها ۷ درصد از کل صادرات سالح فرانسه را تشکیل می دهد 
و دولت این کشور در این باره به ریاض تکیه ندارد«. لودریان گفت:»آلمان 
خیلی زود درباره عربس��تان اقدام کرده، ما باید منتظر نتایج تحقیقات 
شناسایی مجرمان قتل خاشقجی باشیم«. آلمان در پی قتل روزنامه نگار 
منتقد عربستانی فروش سالح به عربس��تان را به حالت تعلیق در آورد. 
اظهارات وزیرخارجه فرانس��ه درحالی اس��ت که هفته گذشته امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور این کشور با تعلیق فروش تسلیحات به عربستان 
سعودی در رابطه با قتل خاشقجی مخالفت کرد و گفت که این مسئله 
ارتباطی با پرونده خاشقجی ندارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا هم 
که رابطه بسیار نزدیکی با دربار پادشاهی سعودی دارد، با توقف فروش 
سالح به عربستان مخالفت کرده اس��ت و مدعی شده که توقف چنین 
تجارت پرسودی بیش از آنکه به عربستان ضربه بزند به اقتصادی امریکا 

آسیب می زند و به همین خاطر قصد ندارد از مسئله عقب نشینی کند. 
از س��وی دیگر، دانشگاه    ها و مراکز آموزش��ی امریکا هم قصد بازنگری 
در روابط با عربس��تان را دارند. به گزارش روزنامه واش��نگتن پس��ت، 
مراکز آموزشی امریکا و دانش��گاه    ها که در طول یک دهه اخیر بیش از 
۳۵0میلیون دالر از دولت عربستان دریافت کرده اند، اکنون پس از قتل 
جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در اس��تانبول برخی از این 
مراکز آموزشی به دنبال بازبینی روابط خود با ریاض هستند. واشنگتن 
پست در گزارشی نوشت:»از سال 2011 تاکنون دست کم ۳۵۴ میلیون 
دالر از سوی دولت سعودی و یا مؤسس��ات این کشور به ۳۷مدرسه و 
کالج داده شده است. به طور مثال دانشگاه نورث وسترن در اوانستون 
1۴میلیون دالر از یک مرکز تحقیقاتی سعودی دریافت کرده است«. 
بس��یاری از این پول    ها که به کالج و مؤسسات آموزش��ی امریکا داده 
می شود در قالب یک برنامه بورسیه و تأمین هزینه    ها برای دانشجویان 
سعودی است که در امریکا تحصیل می کنند اما دست کم ۶2میلیون 
دالر در قالب قرارداد   ها و یا هدایایی اس��ت که پادشاهی به شرکت    ها 
و مؤسس��ات تحقیقاتی می دهند. اگرچه برخی از این قرارداد   ها پیش 
از سال گذشته میالدی متوقف شده اس��ت اما قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار واش��نگتن پس��ت در کنسولگری عربس��تان سعودی در 
استانبول باعث شده است برخی از مراکز آموزشی، کالج های امریکایی، 

توافق های کنونی و آتی را مورد بازبینی قرار دهند.

ناتو: روسیه از معاهده منع موشک های 
هسته ای میان برد پیروی کند

دبیرکل ناتو با اشاره به پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 
اعالم کرد که هیچ معاهده ای نمی تواند تنها با تبعیت یک طرف از 

مفاد آن، کارساز و مؤثر باشد. 
در پی تشدید تنش    ها بین روسیه و امریکا بر سر خروج واشنگتن از پیمان 
منع موشک های هسته ای میان برد، ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان 
ناتو روز چهار    شنبه در سخنانی به این مسئله پرداخت. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، استولتنبرگ اعالم کرد:»مسئله اصلی اعزام موشک های روسی است 
تعداد موشک های روسی که قابلیت حمل کالهک های هسته ای را دارند، در 
حال افزایش است.« استولتنبرگ گفت:»ما می دانیم که امریکا از پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد تبعیت می کند. هیچ معاهده ای نمی تواند تنها 
با تبعیت یک طرف از مفاد آن، کارساز و مؤثر باشد.« وی ادامه داد:»بنابراین 
ما از روسیه می خواهیم که این تضمین را بدهد که با شفافیت کامل پیمان 
منع موشک های هسته ای میان برد را اجرا می کند.« استولتنبرگ با اشاره به 
رزمایش ناتو اعالم کرد:»در این رزمایش ۶۵ ناو، 2۵0 جنگنده در هوا، 10هزار 
خودرو روی زمین بسیاری کارشناس حوزه سایبری و بیش از ۵0هزار پرسنل 
از 2۹ متحد ناتو حضور داشتند.« دبیرکل ناتو تأکید کرد:»این رزمایش، یک 
رزمایش دفاعی بود. این تمرین به طور مستقیم علیه کشوری نبود. ما درباره 
آنچه انجام می دهیم، شفاف هستیم.« از سوی دیگر، سرگئی شویگو، وزیر 
دفاع روسیه هم دیروز اعالم کرد که اروپا نخستین طرفی است که به دنبال 
خروج امریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد از این تصمیم 
ضربه می خورد. شویگو گفت:» ما احساس می کنیم همه در اروپا متوجه 
نیستند که این تصمیم برای شان پیامد    هایی را در پی خواهد داشت. ما بر این 
باوریم که گفت وگوی گسترده درباره این تصمیم در ناتو و اروپا اقدام درستی 
است.« وزیر خارجه روسیه احتمال رایزنی رؤسای جمهور روسیه و امریکا در 
پاریس درباره پیمان منع موشک های هسته ای میان برد را رد نکرد. سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه هم روز چهار    شنبه در سخنانی احتمال رایزنی 
رؤسای جمهور روسیه و امریکا را در پاریس درباره پیمان منع موشک های 
هس��ته ای میان برد رد نکرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی 
الوروف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در نشست 11 نوامبر سران دو 
کشور به چه مسائلی در پاریس خواهند پرداخت گفت که »هر موردی در 
این دیدار می تواند مطرح شود.« پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 
در سال 1۹8۷ بین شوروی و امریکا منعقد شد و توسط میخائیل گورباچف 

و رونالد ریگان، روسای جمهور وقت دو کشور به امضا رسید. 

 شمار شهدای شیعیان نیجریه 
به 50نفر رسید 

پلیس نیجریه ب�ار دیگر به هزاران تن از هواداران ش�یخ زکزاکی، 
روحانی ش�یعه زندانی که در راهپیمایی اربعین حس�ینی شرکت 
کرده بودند، تیراندازی و به س�مت آنان گاز اشک آور شلیک کرد. 
در حمالتی که روزهای دو     شنبه و سه      ش�نبه انجام شد، حدود50 
تن از ش�یعیان این کش�ور ش�هید و ش�مار زیادی زخمی شدند. 
طی اعتراضاتی که روز سه      ش��نبه در نیجریه در راهپیمایی اربعین امام 
حسین )ع( و برای آزادی ش��یخ ابراهیم زکزاکی، روحانی شیعه زندانی 
صورت گرفت، تعدادی از هواداران جنبش اسالمی نیجریه کشته و زخمی 
شدند. به گفته پلیس نیجریه، ۴00 تن از اعضای جنبش اسالمی نیجریه 
نیز دستگیر شده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راهپیمایی هزاران تن 
از اعضای جنبش اسالمی نیجریه در مرکز شهر ابوجا مسالمت آمیز بوده 
اما برخی از معترضان غیرمسلح به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند که 
تیراندازی پلیس و شلیک گاز اشک آور به تظاهرکنندگان را در پی داشته 
است. در همین حال ابراهیم موسی، سخنگوی جنبش اسالمی نیجریه 
به خبرگزاری فرانسه گفت:»تعداد زیادی از اعضای ما مجروح شده اند و 
تاکنون آماری از کشته شدگان در دس��ت نداریم.« به گفته رسانه های 
محلی، در روزهای دو     ش��نبه و سه      ش��نبه حدود 20 تن ش��هید و دهها 
تن دیگر هم زخمی ش��ده اند. رئیس پلیس ابوجا روز سه      شنبه گزارش 
کرد:»در مجموع ۴00 تن از اعضای جنبش اس��المی که در اعتراضات 
خشونت آمیز شرکت داشته اند، بازداشت شده اند تا تحت بازجویی قرار 
بگیرند.« به گزارش شبکه الکوثر، ارتش نیجریه روز دو     شنبه اعالم کرده 
بود که سه تن از حامیان جنبش اسالمی این کشور در اعتراضات دیگری 
در اطراف ابوجا کشته شده اند. این در حالی است که سخنگوی جنبش 
اسالمی نیجریه می گوید، در این درگیری 2۷ نفر کشته شده اند و ممکن 
است آمار کشته ش��دگان این درگیری افزایش یابد. همچنین جنبش 
اس��المی نیجریه تعداد ش��هدای حمله نیروهای امنیتی این کشور به 
عزاداران اربعین حسینی در روزهای      شنبه و یک      شنبه را حداقل ۴2نفر 
اعالم کرد. سازمان عفو بین الملل گزارش کرده است که سربازان در این 
درگیری گلوله واقعی ش��لیک کرده اند که در صورت غیرمس��لح بودن 
معترضان حرکتی غیرقانونی تلقی می شود. ارتش نیجریه متهم به کشتن 
۳00 تن از هواداران جنبش اسالمی این کشور و دفن آنان در گورهای 
دسته جمعی است. ادامه درگیری های هواداران شیخ ابراهیم زکزاکی، 
رهبر شیعیان نیجریه، با پلیس نگرانی      هایی را درباره تکرار سرکوب سال 
200۹ گروه بوکوحرام برانگیخته است؛ سرکوبی که طی آن حدود 800 
نفر از جمله رهبر بوکوحرام کشته شدند و پس از آن این گروه بار دیگر و 
با نیرویی بیشتر به عملیات خود ادامه داد. یک تحلیلگر مسائل امنیتی در 
مؤسسه مطالعات بین المللی ابوجا می گوید: »نیروهای امنیتی  حقی برای 

استفاده از حداکثر نیرو  علیه معترضان غیرمسلح ندارند.«

    اناس سموئلسن،  وزیر خارجه دانمارک


