
سنای امریکا به عضویت مادام العمر برت کاوانا، 
نامزد مناقش�ه برانگیز ترامپ برای دیوان عالی 
رأی داد و این قاضی ۵۳ س�اله دو س�اعت بعد، 
سوگند خورد. شمار زیادی از امریکایی     ها که اکثر 
آنان را زنان تش�کیل می دادند، علیه این قاضی 
که متهم به » تعرض جنسی « بود اعتراض کردند.

مراسم ادای س��وگند برت کاوانا برای قرار گرفتن 
در پست جدیدش در سکوت کامل در دیوان عالی 
امریکا برگزار شد، قاضی دیوان عالی امریکا که  سه 
زن از جمله کریستین بالزی فورد، استاد روانشناسی 
در یک دانش��گاه ش��مال کالیفرنیا، او را متهم به 
آزار جنس��ی کرده  اند. روند رسیدگی به این تأیید 
صالحیت طی دو هفته گذشته و پس از علنی شدن 
اتهام آزار جنسی علیه قاضی کاوانا به چالشی تاریخی 
کشیده شده بود. یک    شنبه شب در برابر ساختمان 
دیوان عالی امریکا، جایی که مراسم سوگند کاوانا 
برگزار شد ش��مار زیادی از ش��هروندان امریکا که 
بس��یاری از آنها را زنان تشکیل می دادند دست به 
تظاهرات زدند. مراسم سوگند این قاضی امریکایی 
حدود دو ساعت بعد از رأی سنای امریکا برگزار شد ؛ 
رأیی ناپلئونی که در جریان آن او با 50 رأی در برابر 
۴۸ رأی قاضی جدید دیوان عالی شد. پیش از رأی 
اعتماد سنا و البته در خالل آن حدود 2 هزار نفر از 
شهروندان امریکایی در برابر ساختمان کنگره علیه 
او ش��عار دادند. حدود ۱50 تن از تظاهرکنندگان 
توانستند با شکستن س��د پلیس وارد ساختمان 
کنگره شده و جریان رأی گیری در سنا را با وقفه های 
کوتاهی مواجه کنند. در س��الن محل رأی گیری 

صدای جیغ زنانی که بیرون از سالن خواهان رأی 
منفی سناتور    ها به این کاندیدای جنجالی و درگیر 
در پرونده تعرض جنسی بودند، به گوش می رسید. 
زنان خشمگین در جایگاه تماشاچیان نیز بار    ها شعار 
» شرمت باد « سر دادند. ریاست جلسه رأی گیری بر 
عهده مایک پنس، معاون دونالد ترامپ بود که ناچار 
ش��د بار    ها از نگهبانان بخواهد تا نظم را به صحن 
س��نا بازگردانند. در جریان اعتراض     ها در مجموع 
۱۶۴تظاهرکننده بازداشت شدند. بالفاصله پس 
از پایان رأی گیری، دونال��د ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا، در توئیتر خود نتیجه آن را به سنا تبریک 

گفت و در حس��اب توئیتر خود نوشت :  » من سنا 
را به علت انتخاب یک نامزد فوق العاده، قاضی برت 
کاوانا، برای ورود به دیوان عالی، ستایش می کنم و 
تبریک می گویم. او سپس در جمع هواداران خود در 
کانزاس رأی اعتماد سنا به کاوانا را » پیروزی عظیم 

ملت، مردم و قانون اساسی « امریکا خواند. 
   بدنامیدیوان عالی امریکا 

»رابرت پس��ت « رئیس پیش��ین دانشکده حقوق 
دانش��گاه ییل در پولتیکو نوش��ت: تا وقتی »برت 
کاوان��ا« نامزد معرفی ش��ده رئیس جمهور امریکا، 
متهم به آزار جنس��ی زنان، در دیوان عالی فدرال 

باشد، فاجعه ای برای این کشور و یادآور قدرت طلبی 
خواهد بود. رابرت پس��ت افزود: کسی باور نخواهد 
کرد که »کاوانا« ممکن است عماًل قاضی بی طرف 
باش��د و وی به یقین به نقطه تمرکز بی اعتمادی و 
جبهه گیری ضد دیوان عالی فدرال تبدیل خواهد 
ش��د. هافینگتون پست نوشت: یک س��وم مردان 
ش��اغل در دیوان عالی امریکا با اته��ام مبادرت به 
رفتارهای غیراخالقی مواجه هس��تند.  به گزارش 
خبرگزاری صدا و س��یما، این روزنامه امریکایی در 
پایگاه اینترنتی خود و در گزارشی به قلم آماندا ترکل 
افزود: با توجه به تأیید صالحیت برت کاوانا به عنوان 
قاضی دیوان عالی، اکنون یک س��وم مردانی که در 
تفسیر قوانین امریکا حرف آخر را می زنند، به ارتکاب 
رفتارهای غیر اخالقی متهم شده اند.   هافینگتون 
پست نوشته است:»وی در حالی این منصب را در 
اختیار دارد که آنیتا هیل شهادت داده است زمانی 
که برای او کار می کرد هدف آزار و اذیت جنسی از 
سوی قرار گرفته است. در سال 20۱۶ ]۱395[ یک 
زن دیگر اعالم کرد توماس در یک مهمانی رسمی 
شام در س��ال ۱999 ]۱37۸[ او را آزار داده است.  
شونا توماس، مدیر اجرایی گروه آلترا وایولت معتقد 
است پس از تأیید کاوانا، دیوان عالی امریکا به یکی 
دیگر از نهادهای بدنام تبدیل خواهد شد، جایی که 
زنان احساس نخواهند کرد با یک دادرسی عادالنه 
مواجه خواهند بود.  ترکیب جدید دیوان عالی امریکا 
پیروزی بزرگی برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور این 
کشور، محسوب می شود که خود نیز از سوی چند زن 

به ارتکاب رفتارهای غیراخالقی متهم شده است.

راز ناپدید ش�دن     گزارش  یک
مرموز  روزنامه نگار 
سرشناس سعودی درکنسولگری عربستان در 
آنکارا سرانجام پس از پنج روز معلوم شد. مقامات 
قضایی و پلیس�ی ترکی�ه ب�رآورد کرده اند که 
روزنامه نگار سرشناس سعودی در کنسولگری 
شکنجه شده، به قتل رسیده و جسد او سالخی و 
سپس به بیرون از کنسولگری منتقل شده است. 
 اوایل روز گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد 
ارزیابی های اولی��ه ترکیه حاکی از آن اس��ت که 
جمال خاش��قجی، روزنامه نگار واشنگتن پس��ت 
داخل کنسولگری عربستان کش��ته شده است. 
خبرگزاری رویترز با گزارش ای��ن خبر به نقل از 
منابع آگاه اضافه کرد وی ترور شده و جسدش از 
کنسولگری به بیرون منتقل شده است.  یکی از این 
منابع آگاه گفت: »ارزیابی اولیه پلیس ترکیه این 
است که خاش��قجی داخل کنسولگری عربستان 
سعودی در استانبول کشته شده است. ما معتقدیم 
این قتل با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته و جسد 

او به بیرون از کنسولگری منتقل شده است.«
خاشقجی، س��تون نویس ثابت روزنامه سعودی 
الحیات ب��ود که تا چن��د ماه پی��ش همزمان در 
لندن ، ریاض و بیروت چاپ     می شد اما چند ماهی 

است که انتش��ار کاغذی آن متوقف شده است. 
خاش��قجی به دلیل انتقاد از سیاست های دولت 
فعلی عربس��تان از نوش��تن در این روزنامه منع 
ش��د و مدتی بعد، راهی امریکا و مقیم این کشور 
شد. او اخیراً با روزنامه واشنگتن پست همکاری 
می کرد. نام جمال خاشقجی پیش تر در فهرست 
افراد بازداش��تی تحت تعقیب توسط »محمد بن 

سلمان « ولیعهد سعودی قرار گرفته بود. 
  قتل با برنامه ریزی قبلی

گمانه  زنی ها حاکی از آن است که قتل خاشقجی از 
قبل برنامه ریزی شده بود. شبکه الجزیره گزارش 
داد: مقامات سعودی با دعوت از جمال خاشقجی 
روزنامه نگار مش��هور عربس��تانی برای مراجعه به 
کنسولگری در روز سه     شنبه گذشته، برای ترور او 
از قبل برنامه ریزی کرده بودند. حتی منابع پلیس 
ترکیه تأیید کردند قتل خاشقجی به دست گروهی 
صورت گرفت ک��ه در همان روزی که مس��ئوالن 
کنسولگری از خاشقجی خواسته بودند برای دریافت 
برگه های رسمی به کنسولگری مراجعه کند، وارد 
استانبول شده بودند. جمال خاشقجی یک هفته 
پیش از آن خواستار دریافت این برگه    ها شده بود.  
همچنین روزنامه واشنگتن پست بامداد یک    شنبه 
به نقل از دو منبع آگاه به تحقیقات در خصوص این 

پرونده گزارش داده ترور خاش��قجی به دست یک 
تیم سعودی انجام شده که با هدف مشخص قتل او 
به استانبول اعزام شده بودند. یکی از این منابع به 
واشنگتن پست گفت: »محققان ترکیه ای معتقدند 
تیمی با ۱5 عضو از عربستان ]برای انجام این کار[ 
آمده بودند. قتل از پیش برنامه ریزی شده انجام شده 
اس��ت.«   روز گذش��ته اخباری از پیدا شدن جسد 
خاشقجی در استانبول منتشر شد هرچند تا لحظه 
تنظیم این گزارش مقامات ترکیه این خبر را رسماً 
تأیید نکردند.   مجتهد، کاربر سرشناس سعودی در 
صفحه خود در توئیتر نوشت...  یکی از ۱5 نفری که 
مقامات ترکیه اعالم کردند همزمان با ناپدید شدن 
جمال خاشقجی وارد ترکیه و سپس از این کشور 
خارج شده اند، فردی است که ارتباط بسیار نزدیک 
با محمد بن سلمان )ولیعهد سعودی( دارد و احتماالً 
او همان کسی است که این عملیات را مدیریت کرده 
اس��ت. اگر این احتمال درست باش��د، علت شیوه 
غیرحرفه ای انجام این عملیات همین است زیرا او 
به حماقت مشهور است. البته وی با اسمی دیگر وارد 

ترکیه شده است. 
  واکنش ها

خبر مرگ خاشقجی موجی از واکنش     ها و انتقاد    ها 
را در پی داشت. اکثر فعاالن و ناظران کشورهای 

غربی به ویژه امریکا را مقص��ر اینگونه رفتارهای 
غیرمعمول و »افسارگسیخته« محمد بن سلمان 
دانستند. آنها می گویند اگر دولت های غربی در 
مقابل دزدیدن س��عد حریری نخست وزیر لبنان 
و عده ای از شاهزاده های سعودی واکنش جدی 
نشان می دادند محمد بن سلمان جرئت نمی کرد 
تا اینگونه مخالفان خود را س��ربه نیس��ت کند. 
فعاالن هشدار دادند اگر غرب واکنش جدی نشان 
ندهد باید منتظر تک��رار اینگونه اقدامات محمد 
بن س��لمان علیه مخالفان خود باش��یم. روزنامه 
واشنگتن پس��ت درباره انتش��ار اخباری درباره 
مرگ خاشقجی نوشت، در صورت اثبات این اخبار 
به منزله اقدامی وحشیانه اس��ت. عفو بین الملل 
نیز در این باره اعالم کرد، ترور خاش��قجی اشاره 
وحشتناکی اس��ت به اینکه جان منتقدان حتی 
در خارج از عربس��تان نیز در خطر است. سازمان 
خبرنگاران بدون مرز نیز گزارش داد، کشته شدن 
خاشقجی امری وحشتناک و اتفاقی غیرقابل قبول 
در آزادی مطبوعات محس��وب می شود.  وزارت 
امور خارجه امریکا هم اع��الم کرد گزارش منابع 
ترکیه ای درباره کشته شدن خاشقجی در داخل 
کنسولگری س��عودی در اس��تانبول را از نزدیک 
پیگی��ری می کند. کریس مورف��ی، عضو کمیته 
روابط خارجی س��نای امریکا گفت: اگر این خبر 
درست باشد که عربس��تانی     ها جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد عربستانی را به کنسولگری شان 
در ترکیه کشانده و او را در آنجا به قتل رسانده اند، 
در این صورت باید روابط مان را با عربستان کاماًل 
قطع کنیم. وی گفت: عربستان باید فوراً توضیح 

بدهد که چه بر سر خاشقجی آمده است. 
  عربستان تکذیب کرد

یک منبع مس��ئول در کنس��ولگری عربس��تان 
س��عودی در اس��تانبول ترکیه، اخبار مربوط به 
»قتل خاشقجی در کنسولگری« را تکذیب کرد. 

به گزارش ش��بکه خبری العربیه، این مس��ئول 
که نامش فاش نش��د، از انتش��ار چنین اخباری 
ابراز انزجار کرد و گفت که »ای��ن اتهامات کاماًل 
بی اس��اس را رد می کند « و تردی��د دارد که این 
اخبار از جانب مس��ئوالن مطلع ترکیه یا کسانی 
که موضوع به آنان واگذار شده، مطرح شده باشد. 
ساعتی بعد محمد العتیبی، کنسول عربستان در 
استانبول با نشان دادن بخش     هایی از کنسولگری 
به دوربین خبرگ��زاری رویترز، مدعی ش��د که 
این کنس��ولگری اطالعی از سرنوشت خاشقجی 
ندارد. ش��واهد میدانی و اظهارات محمد عتیبی 
سرکنسول عربستان سعودی در استانبول نشان 
می دهد که اسناد حضور خاشقجی در کنسولگری 
عربستان از جمله تصاویر دوربین های مدار بسته 
این مکان دیپلماتیک توس��ط مقام��ات امنیتی 
آل س��عود معدوم ش��ده اس��ت. محمد عتیبی، 
سرکنسول عربستان س��عودی در استانبول در 
پی ناپدید شدن خاشقجی درهای سرکنسولگری 
را به روی خبرنگاران رویترز باز و اعالم کرد که به 
علت فعال نبودن دوربین های مدار بسته، تصاویر 
ورود و خروج خاشقجی در ساختمان کنسولگری 

ثبت نشده است و هیچ فیلمی موجود نیست.
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رضااشرفی

قصاب روزنامه نگاران
 رویترز:  پلیس ترکیه مي گوید عربستان سعودي روزنامه نگار واشنگتن پست را 
در کنسولگري عربستان در آنکارا پس ازشکنجه کشته و قطعه قطعه کرده است

فریادهای »شرمت باد « در جلسه تأیید قاضی دیوان عالی امریکا 
  گزارش  2

 قتل خاشقجی 
 اسرائیلیزه شدن رفتار سعودی

منطقه خاورمیانه به قدری آبستن تحوالت عمیق و تأثیرگذار است که هر 
روز یک رویداد، چشم های دنیا را به این سو معطوف می کند و اخبار رسانه   ها 
پر می شود از پدیده ای جدید که رخ داده است؛ از حمالت لحظه ای اسرائیل 
به خاک و منافع هر کشوری که دلش می خواهد گرفته، تا کشتار کودکان 
و زنانی که با سالح های امریکایی کشته می شوند، تسلیحات پیشرفته ای 
که ماشه آن دست سعودی هاست. سازمان های حقوق بشری هم که در 
پی تأمین مالی خود هستند، روی آن مهر تأیید می زنند و انگشت اشاره را 

به سمت دیگری می گیرند. 
اما این بار کمی متفاوت اس��ت. خبری که دیروز در رسانه   ها منتشر شد 
و به سرعت به صدر اخبار رفت به کشته ش��دن یک روزنامه نگار منتقد 
مربوط است. جمال خاشقجی، روزنامه نگار 59 ساله عربستانی که بعد از 
قدرت گیری محمد بن سلمان، خودخواسته اما به ناچار به امریکا سفر کرد. 
او که پیش از این عمده    ترین فعالیت رسانه ای خود را در روزنامه سعودی 
الحیات که در انگلیس، عربستان و لبنان منتشر    می شد،  دنبال می کرد، به 
دلیل نقد   هایی که به رویکردهای سعودی داشت، مورد غضب قرار گرفت 
و ممنوع القلم شد. خاشقجی همزمان در فهرست بازداشتی های محمد 
بن سلمان قرار گرفت اما چون در امریکا به سر می برد و در کنار فعالیت 

توئیتری، در واشنگتن پست قلم می زد، دست سعودی از او دور بود. 
تا اینکه میل به ازدواج مجدد با خدیجه چنگیز که ترکیه ای االصل بود وی 
را به استانبول و کنسولگری عربستان کشاند. فرصتی که بن سلمان مدت   ها 
دنبالش بود. اما بازداشت،  شکنجه، قتل و مثله کردن خاشقجی، سعودی   ها 
را در پیچیده    ترین و سخت    ترین موقعیت تاریخی قرار داده است. اقدامی 
ضد حقوق بشری که گمان نمی رود این بار حتی نیازهای مالی هیچ نهاد و 
سازمان حقوق بشری بتواند به کمکش بیاید، به این دلیل که افکار عمومی 

این خطای راهبردی سعودی را از نزدیک دنبال می کند. 
البته س��عودی   ها خطاهای راهبردی زی��ادی انجام داده ان��د اما تاکنون 
توانسته اند با ابزار رسانه و سرمایه، آن را کمرنگ کنند. بزرگ ترین خطای 
سعودی   ها طی سال های گذشته،  نزدیک شدن به اسرائیل برای کنترل و 
شکست سیاست های ایران در منطقه بوده است. اسرائیل هم که از راهبرد 
»سیاست پیرامونی« خسته و نا امید شده بود،  نیاز اطالعاتی – امنیتی 
سعودی   ها را مغتنم شمرد و به فکر اتحادسازی بین همسایگان نزدیک 
افتاد. به خصوص که نزدیک شدن به عربستان می توانست آن را با برخی 
دیگر از کشورهای عرب منطقه همچون امارات، بحرین و...  نزدیک سازد. 
این پیوند که قرار بود به شکل پنهان ادامه داشته باشد، در همسانی رفتاری 
منطقه ای و همچنین مواضع اتخاذ شده دو طرف، به قدری آشکار شد که 
سعودی   ها مجبور شده اند در مواردی به شکل علنی اعالم کنند که پیوندی 
بین ریاض و تل آویو شکل نگرفته است. اما شواهد نشان می دهد که این 
اتحاد بیش از نیازهای اطالعاتی و امنیتی است، به خصوص که دونالد ترامپ 
حامی منطقه ای هر دو است و شبهه بازسازی راهبرد »سیاست دوستونی « 

این بار بین اسرائیل و عربستان شکل گرفته است. 
این موضوع باعث ش��ده محمد بن س��لمان در خطایی اس��تراتژیک به 
اسرائیلیزه کردن رفتار عربستان پرداخته و اقداماتی بی پروا انجام دهد که 
تاکنون تنها از اسرائیل در منطقه سراغ داشتیم. محمد بن سلمان که با چراغ 
سبز ترامپ قدرت پدر را به دست گرفت،  با کپی برداری رفتاری از اسرائیل 
دست به اقداماتی زده که خود را نیازمند هیچ پاسخی نمی بیند. از جمله به 
شهادت رساندن حجاج، حمله به خاک و مردم یمن،  اقدامات غیرمسئوالنه 
در خاک سوریه برای جلوگیری از پاک سازی تروریست ها، محاصره قطر، 
تحت سیطره گرفتن بحرین و اقدام علیه اعتراضات مردمی آن و...  از دیگر 
اقدامات س��عودی طی این مدت بس��تن فضای داخلی و محدود سازی 
شاهزادگان است که پرسرو صدا    ترین آن بازداشت 3۸0 شاهزاده سعودی 
و ممنوع الخرج کردن آنها بود. بن سلمان با اعدام مخالفان از جمله شیخ نمر 
و کشتار معترضان در استان شرقی عربستان نشان داد که به پشتوانه و در 

پناه امنیت امریکا و اسرائیل نگران هیچ واکنشی نیست. 
این رویکرد پی پروا تا جایی اوج گرفت که سعد حریری،  نخست وزیر لبنان را 
با دعوت به ریاض بازداشت و خانواده اش را به گروگان گرفت؛ اقدامی که بعد 
از عبور دنیا از عصر باستانی دیده نشده است. اما این تنها اقدامات سعودی   ها 
در این دوره نبوده است. بلکه میزان بی پروایی سعودی به قدری افزایش 
یافت که کمتر کشوری جرئت می کند با آن روبه رو شود. این مسئله را با 
چالشی که برای کانادا ایجاد شد می توان دید. عربستان حتی با تزریق پول، 
کنگره امریکا را وادار به تصویب قوانین خاص و نادیده گرفتن برخی اقدامات 

حساس می کند از جمله بستن چشم خود در قبال حادثه ۱۱ سپتامبر. 
اگرچه سعودی   ها در بسیاری از رسانه های جهان نفوذ کرده و سعی دارند از 
دنیای وانموده، حقیقت بسازند و آن را به جهان نشان دهند، اما طی چند سال 
اخیر مخالفت   ها و مبارزات داخلی و خارجی علیه آن شکل گرفته است که 
گاهی اوقات گره به کار ناصواب سعودی می زند. از جمله قتل جمال خاشقجی 
که آشکارا به انتقاد رویکردهای سعودی در زمینه سرکوب و سانسور و اقدام 
علیه مردم یمن، قطر و منطقه می پرداخت. یکی از بدشانسی های محمد بن 
سلمان این بود که خاشقجی همسر دوم خود را از ترکیه انتخاب کرد. البته این 
مسئله می تواند یکی از خوش شانسی های منطقه باشد زیرا اختالفات ترکیه 
و عربستان را بیش از گذشته نمایان می س��ازد. حال ترکیه با آشکارسازی 
این قتل و انتشار اطالعات محرمانه آن می تواند چهره واقعی پنهان شده در 
الیه های دالری سعودی را بیشتر به نمایش بگذارد. از طرفی این قتل می تواند 
سدی باشد بر رفتار بی پروای سعودی در منطقه تا برای تأمین منافع خود و 
همسان سازی رفتاری با اسرائیل دست به هر اقدامی نزند؛  مسیری که افول 
سعودی را نشانه می رود و حتی حمایت های امریکا و اسرائیل نمی تواند راهی 

برای متقاعدسازی افکار عمومی بیابد. 

تالش مقامات صهیونیستی برای حفظ شرایطی که 
قبل از سقوط هواپیمای شناسایی ایلوشین روسی 
حاکم بود ادامه دارد و دائماً تکرار می کنند به اقدام 
علیه ایران در سوریه ادامه می دهیم اما ناظران 
معتقدن�د آزادی عمل جنگنده های اس�رائیلی 
با اقدامات مس�کو ش�دیداً محدود شده است. 
با وجود اس��تقرار س��امانه های جدید دفاعی در 
س��وریه، »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی روز یک   شنبه بار دیگر گفت تل آویو به 
اقدام علیه »مواضع ایران در سوریه « ادامه خواهد 
داد.  به نوش��ته خبرنگار »کان��ال ۱0« تلویزیون 
رژیم صهیونیستی، نتانیاهو که در ابتدای جلسه 
هفتگی کابینه این رژیم صهیونیس��تی صحبت 

می کرد، گفت: »لحظات��ی پیش با رئیس جمهور 
]والدیمیر[ پوتین صحبت ک��ردم. توافق کردیم 
که به زودی با هم دیدار و درباره هماهنگی امنیتی 
دو ارتش گفت وگو کنیم.« از ماه گذشته که یک 
فرون��د هواپیمای »ایلوش��ین20 « هنگام حمله 
جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه هدف 
پدافند موشکی قرار گرفت و س��اقط شد، روابط 
مسکو و تل آویو تنش آمیز شده است. روسیه با بیان 
اینکه اقدامات »غیرحرفه ای «  و »غیرمسئوالنه« 
جنگنده ه��ای رژیم صهیونیس��تی موجب بروز 
سانحه برای هواپیمای روس بوده، هفته گذشته 
سامانه پدافندی »اس300« را در اختیار سوریه 
قرار داد. حدود هشت سالی که از بحران در سوریه 

می گذرد، رژیم صهیونیس��تی دهها ب��ار به بهانه 
مقابله با حضور نظامی ایران در س��وریه، مناطق 
مختلف این کشور را هدف قرار داده است. با وجود 
ابراز مخالفت مسکو با این اقدامات، تل آویو گفته به 

حمله به سوریه ادامه خواهد داد. 
از سوی دیگر»عبدالباری عطوان « در یادداشت 
روز خود نوش��ت: به اس��رائیل توصیه می کنیم 
توصیه ژنرال س��المی را کاماًل جدی بگیرد، این 
مرد ش��وخی ندارد و زمان زورگویی اسرائیل به 
پایان رسیده است.  به گزارش فارس، »عبدالباری 
عطوان « سردبیر روزنامه الکترونیکی »رأی الیوم« 
نوشت: »روز جمعه در رزمایش اقتدار بسیجیان 
شهر اصفهان ژنرال حسین س��المی، جانشین 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار 
داشت، به نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم 
می کنم که شنا کردن در مدیترانه را تمرین کند 
چراکه به زودی هیچ راهی جز به دریا گریختن 
ندارد.« وی ادامه داد: این توصیه بسیاری از جمله 
ما را ش��گفت زده کرده، هرچند حرف جدیدی 
نیس��ت؛ سیدحس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
چنین توصیه ای را چند ماه قبل کرده بود، اما نه 
خطاب به نتانیاهو بلکه به طور کلی اسرائیلی    ها 
و از آنها خواست برای حفظ جان خود از راه دریا 
به کش��ور   هایی که از آنجا آمدند بگریزند چون 
اگر موشک های حزب اهلل به شهرهای اسرائیلی 
شلیک شود، وقتی برای نجات جان خود ندارند.

نتانیاهو: به اقدام علیه ایران ادامه می دهیم
  خبر

1۵

  امریکا می خواست ویتنام را بمباران هسته ای کند
اسناد و مدارک افشا شده نشان می دهد که فرمانده نیروهای امریکایی در 
جریان جنگ ویتنام یک برنامه محرمانه را برای استفاده از کالهک های 
اتمی علیه کمونیست     ها در شمال این کشور طراحی کرده بود که توسط 
لیندون جانس��ون، رئیس جمهور وقت امریکا متوقف ش��د. به گزارش 
راش��اتودی، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از اسناد و مدارک افشا شده 
گزارش داد: ژنرال ویلیام وستمورلند که عملیات نظامی امریکا در جنگ 
ویتنام از سال ۱9۶۴ تا ۱9۶۸ میالدی را فرماندهی کرده بود، هنگامی که  
نیروهای امریکایی را در بن بستی علیه ارتش ویتنام شمالی در بحبوحه 
جنگ چندین ماهه یافته بود ، اجازه انتقال تسلیحات اتمی به این کشور 
جنوب شرق آسیا را صادر کرد. به دنبال اقدام والت روستو، مشاور امنیت 
ملی وقت امریکا برای اطالع رس��انی به موقع به کاخ س��فید، لیندون 
جانسون رئیس جمهور وقت امریکا فوراً این استقرار محرمانه تسلیحات 

را که ممکن بود منجر به جنگ جهانی سوم شود، لغو کرد. 
-------------------------------------------------------------

  یك رأی دیگر الهه در انتظار امریکا
جلسات استماع رس��یدگی به پرونده توقیف دارایی های ایران از سوی 
امریکا از امروز در دیوان بین المللی دادگس��تری آغاز و تا جمعه ادامه 
می یابد.  به گزارش فارس، در جلس��ه امروز طی دو نوبت صبح و عصر 
امریکا استدالل های شفاهی خود را ارائه می دهد و روز چهار    شنبه هم 
ایران در طی دو نوبت صبح و عصر به ارائه استدالل های خود به صورت 
ش��فاهی در خصوص این ش��کایت خواهد پرداخت. دولت جمهوری 
اسالمی ایران در س��ال ۱395 دعوایی را علیه ایاالت متحده امریکا به 
دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مودت مورخ 

۱955 میالدی )۱33۴ شمسی( مطرح کرد. 
-------------------------------------------------------------

   اولین رزمایش برون مرزی ژاپن بعد از جنگ جهانی 
ژاپن برای اولین بار بعد از سال ۱9۴5 خودروهای نظامی خود را برای 
حضور در رزمایشی خارج از خاک این کش��ور استفاده کرد. به نوشته 
روزنامه چینی»اس. سی. ام. پی« روز      ش��نبه 50 نظامی ژاپنی بدون 
سالح پشت چهار وس��یله نقلیه زرهی این کشور در رزمایش مشترک 
فیلیپی��ن و امریکا حضور داش��ته و رژه رفتند. در رزمایش روز     ش��نبه 
مجموع��ا ۱50 نظامی امریکایی، فیلیپینی و ژاپنی حضور داش��تند و 
مبارزه با حمله تروریستی را تمرین کردند. ارتش امریکا تأکید کرد این 
تمرین نظامی اقدام علیه چین نیست و اصال تمرین برای مقابله با ارتش 

یا کشور خارجی نبوده است. 
-------------------------------------------------------------

   نیروهای فضایی امریکا رسماً نظامی شد
رئیس جمهور ایاالت متحده ایجاد ششمین نیروی مسلح امریکا را اعالم 
کرد.به گزارش اسپوتنیک به نقل از فاکس نیوز، دونالد ترامپ، در سخنرانی 
خود در کانزاس گفت: » به دستور من، پنتاگون در حال حاضر در حال ایجاد 
ششمین شاخه نیروهای مسلح امریکا است: نیروهای فضایی.« پیش از این، 
رسانه    ها از قصد ترامپ برای جایگزینی جیمز ماتیس ، وزیر دفاع ایاالت 

متحده، پس از انتخابات میان مدت ۶ نوامبر خبر داده بودند. 
-------------------------------------------------------------

   گره کور سهم خواهی و بدعهدی الحریری 
»سعد الحریری« نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان پنج  شنبه ۱2مهر 
در برنام��ه ای تلویزیونی اعالم کرد دولت لبنان ظرف ۱0 روز تش��کیل 
خواهد ش��د ولی روز بعد )جمعه( »جبران باسیل « وزیر خارجه دولت 
پیشبرد امور لبنان این خوشبینی سعد الحریری را نقش بر آب کرد. به 
گزارش فارس، باسیل در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد هیچ تغییری 
در روند تشکیل دولت ایجاد نشده و امور مربوطه همچنان در جای خود 
باقی مانده است . اختالفات چه در تعداد وزرای پیشنهادی برای هر طیف 
و چه در زمینه معیاری واحد برای توزیع کرسی     ها همچنان پا بر جاست. 
وی تأکید کرد هر پنج نماینده در پارلمان لبنان باید یک وزیر در دولت 
داشته باشند. روزنامه البناء لبنان در گزارشی در این باره نوشته که هیچ 
عقب نشینی      میان گروه های سیاسی برای تشکیل هر چه سریعتر دولت 
دیده نمی شود، جریان المستقبل همچنان بحث درباره اینکه چرا تمام 
کرسی های ُسنی را باید در اختیار داشته باشد، نمی پذیرد. »نبیه بری « 
در گفت وگو با االخبار گفته که امید    ها برای تشکیل دولت بسیار باال رفته 

بود اما پس از سخنان جبران باسیل به نقطه صفر بازگشته ایم. 

 افزایش تحركات امریکا 
برای مهندسی انتخابات افغانستان

12 روز مان�ده ب�ه انتخاب�ات پارلم�ان افغانس�تان زلم�ی 
خلی�ل زاد، نماین�ده وی�ژه امری�کا ب�رای صل�ح افغانس�تان، 
پس از س�فر به پاکس�تان و با هدف شکس�ت بن بس�ت جنگ و 
آوردن صل�ح به افغانس�تان بع�د از ظهر دی�روز وارد کابل ش�د. 
زلمای خلیل زاد که بعد از سفر ۱0 روزه به پاکستان، قطر، امارات متحده 
و عربستان به کابل رفته، گفته که دستاوردهای سال های گذشته در 
روند صلح افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. س��فر او به افغانستان 
در آس��تانه انتخابات 20 اکتبر انجام شده اس��ت. شبکه اطالع رسانی 
افغانستان نوشت: س��فر خلیل زاد به کابل در آس��تانه انتخابات تالش 
برای مهندسی انتخابات افغانستان و ورود برخی عناصر کمک کننده به 
سیاست های امریکایی در گسترش تقلب انتخاباتی در انتخابات گذشته 
افغانستان، نشان دیگری از مهندسی انتخابات مجلس است. این شبکه 
ضیاءالحق امرخیل را متخصص تقلب در انتخابات خوانده است؛ کسی 
که از چندی قبل به عنوان مشاور عالی ریاست جمهوری انتخاب شده 
است.این می تواند نشانه بارز مهندس��ی انتخابات باشد. رویترز هم در 
گزارشی به این نگرانی   ها اشاره می کند و می نویسد: »انتخابات پارلمانی 
20 اکتبر که از جانب ش��رکای بین المللی به عن��وان یک آزمون برای 
انتخابات راست جمهوری سال آتی میالدی دیده می شود، با چالش های 
زیادی از جمله اتهامات مربوط به تقلب و نگرانی از بروز خشونت های 
شبه نظامی روبه رو است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعالم 
کرده که احتمال حذف نامزدهای انتخابات پارلمانی با توجه به اینکه 
فهرست نهایی اعالم شده، هنوز وجود دارد. علی رضا روحانی، سخنگو 
و عضو این کمیسیون به بی بی  سی گفته که انواع شکایت به کمیسیون 
رسیده و حتی پرونده کسانی که قباًل درباره  آنها شکایت وجود داشته، 

یا تکمیل شده است و یا هم در حال تکمیل شدن است. 
   امریکا به دنبال تغییر رئیس جمهور افغانستان 

رس��انه افغانس��تانی به نقل از منابعی در ارگ ریاس��ت جمهوری این 
کشور اعالم کرد که واشنگتن در نظر دارد در دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری افغانس��تان جایگزینی را برای »اش��رف غنی « جست وجو 
کند. این منبع ادام��ه داد که احتماالً واش��نگتن در انتخابات آینده از 
غنی حمایت نخواهد کرد. »دیدپرس « به نقل از این منبع نوش��ت که 
حکومتداری غنی برای کاخ سفید قابل قبول نیست. این در حالی است 
که چندی پیش نیز رسانه    ها گزارش دادند که رئیس جمهور افغانستان 
امسال نیز می خواس��ت برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل و 
دیدار با ترامپ در حاشیه این نشست به امریکا سفر کند اما پس از رد 

درخواستش، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی عازم این سفر شد. 
از سوی دیگر، »اطالعات روز « نیز اخیراً در مطلبی نوشت که اشرف غنی 
می داند که تا چه اندازه بقای حکومت و نظام سیاسی فعلی افغانستان به 
نوع رابطه  کابل و واشنگتن وابسته است؛ از این رو غنی تالش کرده است 
با دیدارهای رو در رو با ترامپ، حمایت امریکایی    ها را از افغانستان برای 
سال های آینده تضمین کند اما رفتارهای اخیر امریکا برخی گمانه زنی    ها 
و ابهام    ها درباره چگونگی حمایت واشنگتن از »غنی« در انتخابات آینده 
افغانستان را افزایش داده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 

قرار است در 3۱ فروردین سال آینده برگزار شود.

 ترامپ در آستانه 
یك عکس یادگاری دیگر با اون

پمپئو با کره ای    ها به یك توافق دیگر رسید
وزیر خارجه امریکا برای چهارمین بار به کرشمالی سفر و با رهبر این 
کشور مالقات کرد، مالقاتی که حاصل آن توافق برای مالقات مجدد 
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با کیم جونگ اون بوده اس�ت. 
مایک پمپئو دیروز پس از سفر به پیونگ یانگ و مالقات با کیم جونگ اون، 
به کره جنوبی رفت. وزیر خارجه ترامپ که اولین سفر خود به کره شمالی 
را به عنوان رئیس سیا و سه س��فر بعدی را در سمت وزیر خارجه امریکا 
انجام داده، دیروز پس از پایان چهارمین سفرش به کره شمالی و ورود به 
کره جنوبی در توئیتی نوشت که سفر خوبی به پیونگ یانگ داشته است:  
»من به پیونگ یانگ رفتم تا با رئیس کیم دیدار داشته باشم. ما همچنان 
توافق    هایی را که در اجالس س��ران س��نگاپور صورت گرفته است ادامه 
می دهیم. ممنون از پذیرش من و تیم من.« پمپئو بعد از پیونگ یانگ به 
سئول پایتخت کره جنوبی رفت و مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی 
را رد جریان سفر خود قرار داد. دفتر ریاس��ت جمهوری کره جنوبی روز 
یک    شنبه اعالم کرد که به زودی نشست دوم سران امریکا و کره شمالی 
برگزار خواهد شد. براساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، وزیر 
خارجه امریکا و رئیس کره شمالی ضمن بررسی فرآیند خلع سالح هسته ای 
درباره دومین دیدار ترامپ و کیم در آینده ای نزدیک به توافق رس��یدند. 
ترامپ روز قبل از توافق با کیم گفته بود که معتقد اس��ت مسائل درباره  
کره شمالی به خوبی پیش می روند. ترامپ در جریان سخنرانی در کانزاس 
گفت:» چه کسی می داند؟ اما من فکر می کنم مسائل درباره  کره شمالی به 
خوبی پیش می روند.« هفته قبل هم ترامپ در ویرجینیای غربی گفته بود: 
»من واقعاً سرسخت بودم و اون هم همین طور. ما فراز و نشیب های زیادی 
داشتیم. حاال عاشق هم شدیم. او برای من نامه های » زیبا « نوشت. نامه    های 

زیادی رد و بدل شد و ما عاشق هم شدیم.«


