
رئیس جمهور س�وریه فرمان عف�و عمومی را 
برای همه سربازان فراری از میدان جنگ اعالم 
کرد تا به قول روس       ها دولت س�وریه گامی در 
مس�یر آش�تی بردارد و توپ باز ه�م در زمین 
معارضان باش�د. این فرمان در شرایطی صادر 
می شود که با ارسال س�امانه ضدموشکی اس 
300 روس       ها به س�وریه و تغیی�ر موازنه هوایی 
به نفع ارتش، اس�رائیلی       ها در تازه        ترین مانور 
هوایی تنها تا پشت مرزهای سوریه آمده اند. در 
همین زمینه یک سایت خبری نزدیک به وزارت 
جنگ رژیم صهیونیس�تی مدعی شد روس       ها 
کاربری این سیس�تم را به ایرانی       ها سپرده اند.

به نوشته س��انا، بشار اس��د با صدور فرمانی جرائم 
مربوط به س��ربازان فراری از جنگ را که در قانون 
مجازات های نظامی شماره ۶۱ سال ۱۹۵۰ و موارد 
اصالحی آن قید شده، مشمول عفو قرار داده است. 
به موجب این فرمان، س��ربازان ف��راری در داخل 
کشور به مدت چهار ماه و سربازان فراری در خارج 
از کشور به مدت شش ماه وقت دارند خود را تسلیم 
کنند تا مشمول این عفو ش��وند. البته این دستور 
شامل کسانی که از دس��ت عدالت فراری هستند، 
نمی شود.  به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری 
العهد، س��رگئی الوروف ، وزیر خارجه روس��یه در 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میروسالو الیچاک، 
همتای اس��لواکیایی خود در مسکو در واکنش به 
اقدام رئیس جمهور س��وریه درب��اره عفو عمومی 
س��ربازان فراری از خدمت گفت: این اقدام گامی 
در جهت تحقق آشتی ملی سوریه و فراهم کردن 
شرایط مناسب برای بازگشت پناهندگان و آوارگان 
سوری در خارج و داخل این کش��ور به خانه های 
خود است و مسکو نیز از آن استقبال می کند.  وزیر 
خارجه روس��یه تأکید کرد که مسکو هیچ دلیلی 
برای تعجیل در روند تشکیل کمیته قانون اساسی 
سوریه نمی بیند و سرعت بخشیدن به روند تشکیل 
آن هیچ سودی ندارد.  الوروف اظهار کرد: ما بر این 
عقیده ایم که هیچ دلیلی برای سرعت بخشیدن به 
روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه و تعیین 
یک برنامه زمانی برای شروع این کار وجود ندارد و 
مهم  ترین چیز در این باره کیفیت آن است. سازمان 
ملل مانند بسیاری از درگیری های دیگر در این باره 
اقدام نمی کند. شتابزدگی و ساختگی عمل کردن 
در اغلب موارد منجر به تحقق نیافتن اهداف مورد 

نظر می ش��ود.  وی افزود: ما به فعالیت مان در این 
زمینه ادامه می دهیم و نمایندگان مان نیز همچنان 
با همکاری ترکیه و ایران با تمامی طرف های مربوط، 
ازجمله مقامات سوریه و نمایندگان سازمان ملل 
در ارتباط  هستند.  الوروف تصریح کرد: این کمیته 
باید شامل دولت س��وریه، جامعه مدنی و به ویژه 
اپوزیسیون شود.  این مقام روس ادامه داد: روسیه 
حل و فصل فوری مسئله سوریه را بر اساس قطعنامه 

شماره ۲۲۵۴ سازمان ملل تأیید می کند. 
  تحویل 3 گردان موشکی »اس300 «

یک مقام ارشد نظامی روسیه دو       شنبه شب به وقت 
تهران گفت، مسکو سه گردان سامانه »اس3۰۰ 
پی. ام « با هش��ت پرتابگر، همراه ب��ا بیش از ۱۰۰ 
موشک س��طح به هوای هدایت ش��ونده را برای 
هرکدام از این یگان های موشکی به طور رایگان به 
دولت سوریه اهدا کرده است.  به نوشته خبرگزاری 
»تاس « این مقام نظامی ارشد روسیه گفت: »سه 
یگان موشکی اس 3۰۰ پی.ام که هرکدام به هشت 
پرتابگر مجهز هستند، اول اکتبر )دو       شنبه گذشته( 
به سوریه ارسال شدند.«  این مقام ارشد نظامی با 
ذکر ارسال رایگان این س��امانه        ها به سوریه گفت: 
»این س��امانه        ها قباًل در یکی از هنگ های نیروی 
هوا فضای روسیه که اکنون از »اس۴۰۰« استفاده 
می کند، مس��تقر بودند. س��امانه های اس3۰۰ با 
تعمیرهای عالی که در شرکت های  دفاعی روسیه 

روی آنها انجام شد، در شرایط خوبی قرار دارند و 
قادر به انجام وظایف هستند.« روسیه قصد داشت 
براساس توافق صورت گرفته در سال ۲۰۱۰، این 
سامانه را به سوریه ارسال کند. به دنبال سرنگونی 
یک فروند هواپیمای شناسایی »ایلوشین۲۰ « این 
کشور در آسمان سوریه و کشته شدن ۱7 خدمه آن 
در هفته های گذشته، »سرگئی شویگو « وزیر دفاع 
روسیه از تجهیز دمشق به این سامانه موشکی خبر 
داد.  اس3۰۰، قادر به سرنگون ساختن هواپیماهای 
پیشرفته مجهز به فناوری رادارگریز، موشک های 
بالس��تیک برد متوسط، موش��ک های تاکتیکی 
و کروز، هواپیماهای هش��دار س��ریع )آواکس( و 
سامانه های ضربتی و تجسسی اس��ت. از سامانه 
اس3۰۰ به عنوان شکارچی جنگنده های »اف۱۵« 
و »اف۱۶« امریکا یاد می شود.  دو هفته پیش یک 
فروند هواپیمای »IL-20« متعلق به نیروی هوایی 
روسیه هنگام گشت زنی با ۱۵ خدمه بر فراز الذقیه 
به دلیل آنچه مس��کو آن را »اق��دام فریبکارانه« 
خلبان جنگنده صهیونیست توصیف کرده، مقابل 
آتش س��امانه های پدافند موشکی س��وریه قرار 
گرفت و منهدم شد.  این حادثه زمانی رخ داد که 
مرکز صنایع نظامی ارتش سوریه در الذقیه هدف 
حمالت موشکی قرار گرفت. یک منبع نظامی به 
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گفت که »پدافند 
هوایی سوریه با موش��ک هایی که از جانب دریا به 

سوی الذقیه شلیک ش��د مقابله کرد و موفق شد 
تعدادی از آنها را قبل از رس��یدن به اهدافش��ان، 
منهدم کند.«  سرگئی شویگو ، وزیر دفاع روسیه 
دو       شنبه هفته گذشته در بیانیه ای ویدئویی اعالم 
کرد که به خاط��ر »اقدام��ات بی پروایانه« برخی 
بازیگران منطقه ای، مسکو تصمیم گرفته طی دو 
هفته آینده سامانه های پدافند موشکی اس3۰۰ را 

در اختیار سوریه بگذارد. 
   اپراتورهای ایرانی 

وب سایت صهیونیستی دبکا روز دو       شنبه در گزارشی 
مدعی شد که روسیه تصمیم گرفته است چند تیم از 
نفرات ایرانی را برای کار با سامانه موشکی اس3۰۰ 
به سوریه بفرس��تد.  این گزارش افزود که تصمیم 
روسیه برای اعزام تیم       هایی از ایران به سوریه برای 
کنترل س��امانه اس3۰۰ موجب شگفتی مقامات 
رژیم صهیونیستی و امریکا ش��ده است.  بنابر این 
گزارش، سوریه دقیقاً همان مدلی از اس3۰۰ را از 
روسیه دریافت کرده است که ایران دو سال پیش 
خریداری کرده بود، یعنی م��دل پی ام یو۲.   طبق 
ادعای این سایت صهیونیستی، استفاده از نیروهای 
ایرانی برای کار با اس3۰۰ باعث می شود در صورت 
حمله هوایی مستقیم امریکا و اسرائیل به این سامانه 

در سوریه، نیروهای روس از خطر در امان باشند. 
  نتانیاهو: اس300 مانع ما نمی شود!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اولین دیدار با 
یک مقام روس پس از انهدام هواپیمای این کشور 
بر فراز الذقیه، گفت که سامانه های پدافند موشکی 
اس3۰۰ هم نمی تواند مانع اق��دام تل آویو علیه 
ایران در سوریه شود.   به گزارش فارس، »بنیامین 
نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی روز 
سه        شنبه با »ماکسیم آکیموف « معاون نخست وزیر 
روسیه در فلسطین اشغالی دیدار کرد.  نتانیاهو در 
این نشست، که اولین دیدار با یک مقام روسیه پس 
از تنش های اخیر حول انهدام هواپیمای روس در 
جریان حمله صهیونیست        ها به سوریه است، گفت: 
»به نظر من امکان حل بحران با روسیه از طریق 
حسن نّیت و حس��ن ظن وجود دارد.« به نوشته 
رس��انه های اس��رائیلی، وی خطاب به آکیموف 
گفت: »مطمئنم با روسیه به توافقی درباره هدف 
خود یعنی ممانعت از ایجاد پایگاه نظامی ایرانی        ها 
در سوریه خواهیم رسید، سامانه های اس3۰۰  هم 

نمی تواند جلوی ما را  بگیرد.«

هم�ه نگاه     ه�ا به 
علیقنادی

گزارشیک
ی  لگر کنس�و ر د
عربستان در ترکیه 
دوخته شده؛ جایی که روزنامه واشنگتن پست 
دیروز تصویری از دوربین های مداربسته منتشر 
کرد ک�ه نش�ان می ده�د جم�ال خاش�قجی، 
روزنامه نگار مخالف عربستان ، در حال وارد شدن 
به کنسولگری است. محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان گفته معتقد است خاشقجی دقایق یا 
ساعتی بعد، از کنسولگری خارج شده ولی رجب 
طیب اردوغان گفته که عربستان باید ثابت کند 
که خاشقجی از کنس�ولگری خارج شده است. 
همزمان، مخالفان حکومت عربستان را موجی از 
وحشت فرا گرفته و برخی می گویند که بن سلمان 
با کش�تن خاش�قجی، خواس�ته این پیام را به 
مخالفان خود منتقل کند که حتی اگر از عربستان 
نیس�تید.  ام�ان  در  کنی�د،  ف�رار  ه�م 
به گزارش »جوان«، اطالعات وزارت امنیت داخلی 
امریکا نشان می دهد که ش��مار مخالفان حکومت 
عربستان که از امریکا درخواست پناهندگی کرده اند، 
از 33 نفر س��ال در ۲۰۱۴ به ۴7 نفر در سال ۲۰۱۶ 
رسیده است؛ زمانی که محمد بن سلمان وزیر دفاع 
و در نهایت در ژوئن ۲۰۱7 ولیعهد عربس��تان شد. 
فارین پالیسی می گوید که هیچ کشور عربی دیگری، 
این تعداد پناهنده سیاسی در سال های اخیر نداشته 
و آن را نش��ان دهنده یک روند کلی بع��د از ولیعهد 

شدن بن س��لمان می داند؛ کاری که خاشقجی هم 
آن را در سال های اخیر انجام داده بود. فارین پالیسی 
می نویسد:» سعودی     ها به شکل فزاینده ای کشور را 
ترک می کنند زیرا احساس می کنند آزادی بیان شان 
]به خصوص حق انتقا د از حکومت[ به شدت محدود 
شده است. به همین دلیل آنها دنبال این هستند که 
در خارج، بیرون از تیررس ریاض زندگی کنند، جایی 
که می توانند آنچه را می فهمند آزادانه بیان کنند و این 
کار را هم می کنند.«  با این حال، سی ان ان می نویسد:» 
ناپدید شدن خاشقجی روزنامه نگار سعودی پیامی 
ناگوار به مخالفان در خارج فرستاد و باعث این وحشت 
در میان فعاالن شد که س��رکوب، در حال گسترش 
یافتن به خارج از مرز     ها اس��ت.«  فعاالن س��عودی 
می گویند گزارش     ها درباره کشته شدن خاشقجی 
جدید      ترین بمب سیاس��ی در مجموع��ه اقداماتی 
است که محمد بن سلمان 33ساله به منظور سرکوب 
مخالفان انجام داده است. با این حال، برخی می گویند 
که اگر ثابت شود کشته شدن خاشقجی کار بن سلمان 
بوده، ای��ن می تواند به معنی پایان سیاس��ی محمد 
بن سلمان باشد. مجتهد منتقد سعودی روز سه      شنبه 
در یک رشته توئیت نوشت:  » به نظر می رسد جزئیاتی 
که ترکیه ]درخصوص سرنوشت جمال خاشقجی[ 
اعالم خواهد کرد برای پایان سیاسی محمد بن سلمان 
کافی است. ش��اید کار به آنجا هم برسد که موضعی 
بین المللی علیه عربستان ش��کل بگیرد که دولتی 
قانون شکن است و بن س��لمان مجرم تحت پیگرد 

دادگاه جنایی بین المللی ]الهه[ قلمداد شود. چه بسا 
این مسئله سبب شود دولت امریکا و ترامپ از ادامه 
حمایت از بن سلمان چشم پوشی کنند یا حتی خود 
را از او خالص کنند تا دچار دردسر نشوند « مجتهد 
می گوید :»بن سلمان این روز     ها در حالتی از نگرانی، 
اضطراب و استرس است و از نوع درخواست های ترکیه 
دریافته که آنکارا اطالعات کاملی در اختیار دارد ولی 
آنچه بیشتر او را ترسانده، امریکایی هاست که دالیل 
محکمه پسندی به دستشان رسیده و سبب می شود 
ترامپ از دفاع از او ناتوان باشد و نگران لحظه ای است 

که ترامپ ]از حمایت[ از او دست بشوید.«
  عکس ورود هست، خروج نه

دیروز روزنامه واشنگتن پست عکسی منتشر کرده 
که خاش��قجی را هنگام ورود به سفارت عربستان 
نشان می دهد. وزارت خارجه ترکیه تا کنون دو بار 
سفیر عربستان سعودی در آنکارا را احضار کرده و 
خواستار تفتیش کامل ساختمان کنسولگری این 
کشور در استانبول شده، درخواستی که سعودی     ها 
با آن مخالفتی ندارند. خود بن سلمان در گفت وگویی 
که یو اس ای تودی منتش��ر کرده گفته که به رغم 
اینکه ورود به کنسولگری بخشی از حق حاکمیت 
عربستان است، حاضر اس��ت ترک     ها وارد آن شده 
و آن را بازرس��ی کنند : » ما چی��زی برای مخفی 
کردن نداریم.«  با این حال، »رجب طیب اردوغان « 
رئیس جمهور ترکیه این را کافی نمی داند و گفته 
آنها باید ثابت کنند خاشقجی سالم از کنسولگری 

خارج ش��ده اس��ت. با افزایش گمانه زنی     ها درباره 
سرنوشت خاشقجی، دولت امریکا بعد از یک سکوت 
یک هفته ای وادار به واکنش شد؛ واکنشی که البته 
تنها به ابراز نگرانی محدود شده است. ترامپ طی 
سخنرانی در جمع خبرنگاران کاخ سفید، در پاسخی 
مبهم به س��ؤال درباره سرنوشت خاشقجی گفت:  
»من درباره این موضوع نگران هستم. داستان های 
بدی درباره آن وجود دارد. دوست ندارم درباره آن 
بشنوم، امیدوارم به زودی سرنوشتش مشخص شود. 
در حال حاضر کسی چیزی درباره آن نمی داند.« 
 وزارت خارجه امریکا هم در بیانیه ای اعالم کرد: »ما 
گزارش های ضد و نقیض��ی درباره وضعیت جمال 
خاش��قجی خبرنگار برجسته س��عودی و همکار 
روزنامه واشنگتن پست مشاهده کرده ایم. همانطور 
که رئیس جمهور ]امریکا[ هم اعالم کرده، ایاالت 

متحده درباره ناپدید شدن او نگران است.« 
این وزارتخانه می گوید: »مقام های ارش��د وزارت 
خارجه امریکا از طری��ق کانال های دیپلماتیک با 
مقام های پادشاهی عربس��تان سعودی درباره این 
موضوع صحبت کرده اند. ما از حکومت عربستان 
سعودی می خواهیم که از یک تحقیق کامل درباره 
ناپدید شدن خاش��قجی و همچنین شفاف بودن 
نتایج این تحقیق حمایت کند.«  با این حال، لیندسی 
گراهام، س��ناتور جمهوریخواه از ایالت کارولینای 
جنوبی امریکا در موضعی تندو تیزتر درباره جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در صفحه 
توئیتر خود نوشت:» اگر اتهام علیه ریاض درباره قتل 
خاشقجی واقعیت داشته باشد این امر برای روابط 
امریکا و عربس��تان ویرانگر خواهد بود و همچنین 
بهای سنگینی در انتظار این کشور خواهد بود؛ چه از 

نظر اقتصادی و چه به شکل های دیگر.«
  ردپای موساد ؟

یوس��ی میلمن، تحلیلگر امنیتی اس��رائیلی شب 
گذشته )دوشنبه( در توئیتی نوشت: امیدوارم موساد 
نقشی در کمک به عربستان سعودی در قتل »جمال 
خاشقجی« نویسنده و روزنامه نگار سعودی نداشته 
باش��د. او می گوید :»من این مسائل را به این دلیل 
مطرح کردم که روابط اسرائیل و عربستان سعودی 
در ماه های اخیر در حال تقویت بوده است. میلمن در 
ادامه تأکید می کند: با توجه به وجهه موساد در این 
زمینه که یک سازمان برای ترور است، )البته من آن 
را اشتباه می دانم( برخی از سرویس های اطالعاتی 
کشورهای دیگر که تعداد آنها هم کم نیست برای 
ترور مخالفان خود روی کمک موس��اد حساب باز 
می کنند. به عنوان نمونه موساد در سال ۱۹۶۵ به 
مغرب در ترور یکی از مخالفان مهم به نام »مهدی 
بن برکه« کمک کرد. میلمن که از اصطالح »بابا بترا« 
برای رسوایی دست داشتن موساد در ترور مهدی 
بن برکه در پاریس اس��تفاده کرده در ادامه نوشت: 
موس��اد پس از ترور بن برکه در یکی از جنگل های 
پایتخت فرانسه، روی بدن وی مواد شیمیایی خاصی 

ریخت که زودتر متالشی شود و از بین برود.
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سيدرحيمنعمتی

مخالفان سعودی در وحشت سرنوشت »خاشقجی«
چشم     ها به بن سلمان دوخته شده است

اسد به سربازان عفو عمومی داد

پایان سیاسی بن سلمان؟
یک هفته از ورود بی بازگشت جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی، 
به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه می گذرد. این موضوع که در 
ابتدا چالشی بین دو دولت ترکیه و س��عودی بود حاال ابعاد تازه ای پیدا 
کرده و صدا    هایی از امریکا به گوش می رسد که به طور حتم برای محمد 
بن سلمان، ولیعهد س��عودی، نگران کننده اس��ت. خاشقجی ۵۹ساله 
سه     شنبه دوم اکتبر به کنسولگری رفت تا اسناد طالق از همسر سابقش، 
آالء محمود نصیف، را تحویل بگیرد اما بعد از آن دیده نش��د و با وجود 
اینکه رژیم سعودی در روز قبل مدعی خروج او از کنسولگری شده بود 
اما این ادعا نه تنها کسی را در ترکیه قانع نکرد بلکه پیگیری دولت ترکیه 
و دخالت مستقیم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، باعث شد 

موضوع به سرعت مبدل به یک بحران بین المللی شود. 
رسانه های ترکیه و خارج از این کشور مثل دیلی صباح، میدل ایست آی، 
واشنگتن پس��ت، نیویورک تایمز، استریت تایمز، اش��پیگل، گاردین و 
اسکای نیوز ماجرای خاشقجی را در این روز    ها پیگیری کردند اما هر چه 
که می گذشت و اطالعات بیشتری از سوی مقام     ها و پلیس ترکیه ارائه     
می شد، گزارش این رسانه     ها هم بیشتر رنگ و بوی یک داستان خونین 
مافیایی پیدا می کرد. این رنگ و بوی مافیایی از ورود تیم ۱۵ نفره امنیتی 
سعودی به کنسولگری، کشتن و قطعه قطعه کردن خاشقجی و خارج 
کردن قطعات بدنش به خارج از کنس��ولگری آن قدر تأثیر داش��ته که 
باعث شد مقام های ارشد امریکا از دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و 
معاون و وزیر خارجه اش گرفته تا سناتورهای ارشد جمهوریخواه سکوت 
مصلحت جویانه خود را کنار بگذارند و دست کم به صورت غیرمستقیم 
به حکام آل سعود نسبت به عواقب پرونده خاشقجی هشدار بدهند. این 
نکته روشن است که سعودی     ها برنامه ای برای کشاندن پای خاشقجی 
به استانبول داش��تند چرا که به گزارش ش��بکه تلویزیونی ان بی سی، 
خاشقجی برای تحویل مدارک طالق به سفارت عربستان در واشنگتن 
رفته بود اما به او گفته ش��ده بود که باید به کنس��ولگری عربستان در 
استانبول برود. سعودی     ها به این وسیله می خواستند او را به استانبول 
بکشانند تا ربودن و به احتمال زیاد قتل او را در خاک امریکا انجام ندهند. 
شاید تنش موجود در روابط بین ترکیه و امریکا سعودی     ها را به این فکر 
انداخته بود که امریکایی     ها نسبت به پرونده خاشقجی واکنش چندان 
جدی از خود نشان نمی دهند و در روزهای نخست هم به نظر می رسید 
که چنین باشد اما حاال که زوایای قضیه فاش شده دولت امریکا خواستار 
پاسخگویی دولت سعودی و شخص بن سلمان شده، سناتور جمهوریخواه 
لیندسی گراهام سعودی     ها را تهدید به بهای سنگین می کند و سناتور 

دموکرات کریس مورفی هم از قطع رابطه با عربستان می گوید. 
به دلیل این بهای سنگین است که بن سلمان در یک عقب نشینی آشکار 
به ترکیه اجازه تفتیش و بازرسی ساختمان کنسولگری اش را در استانبول 
داده و خبر    هایی منتشر شده مبنی بر اینکه بن سلمان طی این یکی دو روز 
نماینده ویژه خود را به آنکارا خواهد فرستاد. این عقب نشینی بن سلمان 
نشان از اضطراب و نگرانی او دارد که مجتهد در افشاگری اخیر خود پرده 
از آن برداشته و دو عامل اصلی را برای این اضطراب و نگرانی برمی شمرد؛ 
نخس��ت اطالعات کاملی که آنکارا از عملیات مافیای��ی او دارد و حتی 
تصویری از نزدیکانش را در میان آن تیم ترور ۱۵ نفره به دست آورده و 
دوم ارائه این اطالعات به امریکایی     ها که باعث واکنش ناگهانی شده است. 
مجتهد وضعیت بن سلمان را آن قدر وخیم می داند که از »پایان سیاسی« او 
و حتی کشیده شدن موضوع به دادگاه جنایی بین المللی الهه و اعالن جرم 
علیه بن سلمان می گوید. شاید این پیش بینی مجتهد کمی غیرواقع بینانه 
به نظر برسد اما اصل حرف او در مورد اضطراب و نگرانی بن سلمان واقعیت 
دارد و باید گفت که اضطراب و نگرانی او حاال تنها محدود به نحوه واکنش 
امریکایی     ها نیست بلکه دغدغه اصلی او این است که مقامات ترکیه با او 
چه معامله ای خواهند کرد. شکی نیست که بن سلمان از زمان رسیدن 
به ولیعهدی آل س��عود پا روی روابط س��ابق با ترکیه و شخص اردوغان 
گذاشت و بعد در جریان محاصره قطر به طور مستقیم مقابل اردوغان قرار 
گرفت. وابستگی خاشقجی به جریان اخوان المسلمین و روابط نزدیک او 
با اعضای ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه مثل یاسین اکتای، 
مشاور ارشد اردوغان، همگی باعث می شود پرونده قتل او بعد تازه ای از 
تقابل بین بن سلمان و اردوغان ایجاد کند و مقامات ترکیه به این راحتی 
و با آن دست عقب نشینی کوتاه نخواهند آمد. بن سلمان در نوامبر سال 
گذشته و با حبس سعد حریری، نخست وزیر لبنان، در ریاض دست به 
ماجراجویی خطرناکی زده بود که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، 
در آن موقع به کمکش آمد و نجاتش داد اما این ماجراجویی آن قدر مایه 
مافیایی دارد که به نظر می رسد حتی ترامپ هم حاضر نباشد برای نجات 
او قدمی بردارد و از ظواهر امر چنین برمی آید که تمام حیات سیاسی او 
به دست اردوغان افتاده تا تصمیم رئیس جمهور ترکیه سرنوشت سیاسی 

ولیعهد ماجراجوی آل سعود را معلوم کند. 
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   پنتاگون در جست وجوی نقشه جدید اروپا
وزارت دفاع امریکا پیمانکارانی را انتخ��اب می کند که بتوانند اطالعات 
نقشه نگاری کاملی درباره اکثر کشورهای اروپایی در اختیار آن وزارتخانه 
بگذارند. پنتاگون حاضر اس��ت ۵۰ میلیون دالر خرج این برنامه کند. به 
گزارش اسپوتنیک، باید دید چرا پنتاگون به نقشه دقیق و کامل جاده   ها 
و نقاط مسکونی و ارتباطات زیرزمینی نیاز پیدا کرده است؟ بر اساس این 
گزارش، »نظامیان امریکایی نسبت به همه چیز ابراز توجه می کنند و همه 
چیز را می خواهند- فوتوگرام های هوافضایی، استریو ماکت ها، نقشه های 
جغرافیایی و ارتباطات زیرزمینی از جمله شبکه های ارتباطاتی و اطالعات 
توپوگرافیکی و فیلم   ها و عکس های کنترل. آنها مایلند به پایگاه اطالعات 
نقشه نگاری دسترسی داشته باشند. پنتاگون نسبت به 3۱ کشور اروپایی 
ابراز توجه می کند«. این اقدام امریکا درحالی است که تنش   ها بین غرب و 
روسیه بر سر بحران اوکراین تشدید شده است و واشنگتن به دنبال مقابله 

با نفوذ روسیه در شرق اروپا است. 
-------------------------------------------------------------

   سازمان ملل: میانمار تمایلی به بررسی پرونده روهینگیایی    ها ندارد 
هیئت حقیقت یاب سازمان ملل اعالم کرد که میانمار نه تمایلی به بررسی 
سوءاستفاده    ها علیه مسلمانان روهینگیایی دارد و نه قادر است این کار را 
انجام دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این هیئت حقیقت یاب همچنین 
خواستار پیگرد قانونی و محاکمه ژنرال های میانماری در دادگاهی بین المللی 
و خواستار تحقیق از مقام های ارشد این کشور بابت نسل کشی، جنایت علیه 
بشریت و ارتکاب جرایم جنگی در جریان س��رکوب وحشیانه مسلمانان 
روهینگیایی شد. دولت میانمار این اتهامات را رد کرده و مطالب مطرح شده 
از سوی این هیئت حقیقت یاب سازمان ملل را بیهوده و پوچ می داند و دولت 

این کشور کمیته ای را برای بررسی این جرایم تشکیل داده است. 
-------------------------------------------------------------
   رفتارهای خشونت بار پلیس لندن ۷۹ درصد افزایش یافته است

بررسی های روزنامه گاردین نشان می دهد تمسک پلیس لندن به خشونت 
طی یک سال گذشته افزایش 7۹ درصدی داشته و میزان خشونت علیه 
سیاه پوستان یک سوم این موارد را تش��کیل داده است. به نوشته روزنامه 
»گاردین«، در 3۹ درصد از این موارد، سیاه پوستان هدف رفتار خشونت آمیز 
متروپلیتن بوده اند در حالی که این قش��ر ۱3 درصد از جمعیت پایتخت 
انگلیس را تشکیل می دهند. گاردین افزود، از جمله رفتارهای خشونت آمیز 
پلیس انگلیس می توان به دستبند زدن، استفاده از تفنگ بی حس کننده، 
باتوم، گاز سی. اِی، و اس��لحه اش��اره کرد. خیریه    ها و نمایندگان پارلمان 
انگلستان درباره اس��تفاده روز افزون تاکتیک های خشونت آمیز در میان 
نیروهای پلیس لندن به ویژه علیه سیاه پوستان هش��دار داده اند. اتحادیه 
افسران انگلیس گفته اس��ت افزایش جرایم خشونت آمیز و سامانه جدید 

گزارش    ها دلیل این آمار ناخوشایند است.

عمران خان: در حال توسعه كریدور 
اقتصادی چین هستیم 

نخس�ت وزیر پاکس�تان با اش�اره به اینکه دولت در حال بررسی 
کریدور اقتصادی چین است، گفت که مردم بلوچستان از مزایای 

پروژه سی پک محروم نخواهند شد. 
عمران خان روز سه    شنبه در نخستین سفر خود به ایالت بلوچستان گفت:»در 
حال بررس��ی دوباره کریدور اقتصادی چین موسوم به سی پک هستیم.« 
به گزارش اس��پوتنیک، وی تأکید کرد:»مردم بلوچستان از مزایا و منافع 
کریدور اقتصادی چین محروم نخواهند شد.« خان تأکید کرد:»اعتراضاتی 
در زمینه منافع کریدور چین برای بلوچستان وجود دارد اما دولت مصمم 
به بررسی دوباره پروژه »سی پک« و مزایای آن برای مردم این ایالت است.« 
وی افزود:»از تمام توان خود برای جبران محرومیت مردم بلوچس��تان در 
دولت های قبلی استفاده خواهیم کرد«. عمران خان تصریح کرد:»بزرگ ترین 
مشکل پاکستان فساد مالی اس��ت که بدون ریشه کن کردن آن پیشرفت 
بلوچس��تان ممکن نخواهد بود.« وی افزود:»دولت های قبلی اهمیتی به 
بلوچستان ندادند اما دولت جدید مانند سایر ایالت    ها در راستای پیشرفت 
این منطقه گام برمی دارد.« از سوی دیگر، یک روزنامه چینی در گزارشی از 
فروش بزرگ ترین محموله پهپادهای پیشرفته ساخت این کشور به پاکستان 
خبر داد. به گزارش روزنامه گلوبال تایمز، نیروی هوایی پاکستان اعالم کرد: 
پهپادهای چینی از نوع »وینگ النگ« نقش مهمی در باال بردن توان نظامی 
این کشور دارد. پهپادهای چینی وینگ دونگ با همکاری شرکت هوا فضای 
کامرا پاکستان و شرکت فناوری چینگدو چین ساخته شده است. قرار است 
در مرحله اول پاکستان ۴8 فروند پهپاد وینگ النگ از چین تحویل بگیرد این 
در حالی است که همکاری برای تولید بیشتر این نوع پهپاد   ها ادامه خواهد 
یافت. صادرات این نوع پهپاد به پاکستان بزرگ ترین محموله صادراتی نظامی 

چین به این کشور است که از اهمیت باالیی برخوردار است.

 احتمال تشکیل دولت لبنان 
قبل از پایان اكتبر

منابع کاخ ریاس�ت جمهوری لبنان از کامل ش�دن روند تش�کیل 
دولت و احتمال اعالم دولت جدید قبل از پایان ماه جاری میالدی 
خبر دادن�د. رئیس حزب سوس�یال ترقی خواه لبن�ان نیز در این 
باره گفته اس�ت، امکان صرف نظر کردن از خواس�ته های وزارتی 
و س�ازش جهت کمک به تس�ریع در تش�کیل دولت وجود دارد. 
به گزارش روزنامه الشرق االوسط، منابع کاخ ریاست جمهوری لبنان اعالم 
کردند که ساختار دولت تا حد زیادی تکمیل شده و تنها دو موضوع باقی 
مانده که اولی مربوط به توافق بر سر پست    هایی است که به القوات البنانیه 
می رسد و دومی توافق بر سر اسم سومین شخصیت دروزی است که خارج 
از حزب سوسیال ترقی خواه خواهد بود. منابع کاخ ریاست جمهوری گفتند، 
بعد از بازگشت میشل عون، رئیس جمهور لبنان از ارمنستان شاهد تجلی 
این فضای مثبت خواهیم بود و لبنانی    ها دولت جدید را در آینده نزدیک 
شاهد خواهند بود و اعالم دولت احتماالً قبل از پایان ماه جاری میالدی 
باشد. در این راستا ولید جنبالط، رئیس حزب سوسیال ترقی خواه لبنان 
با انتشار توئیتی اعالم کرد، ساختن قصرهای کاغذی کافی است، شرایط 
اجازه این تجمل گرایی را نمی دهد، هر لحظه بازپرداخت بدهی در نتیجه 
اسراف، فساد، انباشت بدهی    ها و هزینه های بیهوده بیشتر می شود و هیچ 
کسی یا هیچ نشستی وجود ندارد که ما را نجات دهد. جنبالط در ادامه 
نوشت: سازش الزم است و هیچ ایرادی در امتیازدهی در راه وطن وجود 
ندارد. جنبالط پیش از این از مهم  ترین چهره    هایی بود که بر اختصاص 
سه کرسی به حزبش تأکید داشت اما به تازگی در این مورد انعطاف نشان 
داده بدون اینکه تعداد کرسی    هایی را که می خواهد، تعیین کند اما حزب 
القوات اللبنانیه وابسته به سمیر جعجع در جبهه ۱۴ مارس همچنان با 

کاهش تعداد کرسی هایش در دولت آتی مخالف است.

 سفیر ترامپ در سازمان ملل 
استعفا كرد 

در ش�رایطی که اختالفات بین مقامات کاخ س�فید بر س�ر اجرای 
تحریم های آتی ایران افزایش یافته اس�ت، نیک�ی هیلی، نماینده 
امری�کا در س�ازمان ملل که یکی از س�ه ضل�ع مثلث ض�د ایرانی 
در سیاس�تگذاری کاخ س�فید بود، از س�مت خ�ود اس�تعفا داد. 
با نزدیک ش��دن به اعمال تحریم های امریکا علیه ایران، دودستگی در 
بین مقامات واشنگتن تشدید شده اس��ت. مقام های امریکایی گفته اند 
وزارت خزانه  داری این کشور در تالش برای حفظ دسترسی های ایران 
به سامانه ای برای تس��هیل تراکنش های مالی جهانی بر خالف مواضع 
رئیس جمهور امریکا است. نشریه »واشنگتن  فری بیکن«، از رسانه های 
نزدیک به نومحافظه کاران امریکایی که خواستار حفظ فشار حداکثری 
روی ایران اس��ت به  نقل از مقام های امریکایی مدعی ش��ده مقام های 
بلندپایه وزارت خزانه داری با قطع دسترس��ی ایران به س��امانه موسوم 
به »جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی « )سوئیفت( مخالفند. این 
درحالی است که دونالد ترامپ و برخی مش��اوران ارشد او از جمله جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید خواس��تار اعمال فشار بر مدیران 
سوئیفت در راستای اعمال فشار حداکثری بر ایران شده و حتی مقام های 
این سامانه فعال در تسهیل تراکنش های مالی جهان را به تحریم تهدید 
کرده اند. یک مقام ارش��د امریکایی که خواس��ته نامش فاش نش��ود به 
واش��نگتن فری بیکن گفت:»در داخل دولت ترامپ افرادی هستند که 
تصور می کنند می توانند رئیس جمهور را متقاعد کنند می تواند درباره 
ایران سست تر از باراک اوباما عمل کند.« اولین گزارش درباره اختالفات 
داخلی در دولت فعلی امریکا برای حفظ دسترس��ی های ایران به نظام 
مالی بین المللی را چندی پیش روزنامه واشنگتن پست ارائه داد و نوشت: 
»اس��تیون منوش��ین، وزیر خزانه داری، با روش     هایی مانند کند کردن 
فرآیندهای رسیدگی به درخواست های ترامپ در خصوص ایران، به  دنبال 

آن است از قطع دسترسی های ایران به سوئیفت جلوگیری کند.«
همزمان با این اختالفات داخلی در امریکا بر سر تحریم های ایران، نیکی 
هیلی دیروز از سمت خود استعفا داد و یکی از مهره های ضد ایرانی دولت 
ترامپ از دور خارج شد. گفته می شود ریچارد گرنل سفیر امریکا در آلمان 
جایگزین هیلی می شود. به گزارش اسکای نیوز، دونالد ترامپ روز سه     شنبه 
استعفای نیکی هیلی از سمت نمایندگی امریکا در سازمان ملل را پذیرفت. 
سایت Axios که اولین سایت منتشر کننده این خبر بود، طبق گفته دو 
منبع آگاه از مذاکرات میان هیلی و ترامپ گزارش داد که این اتفاق باعث 
بهت زدگی تعدادی از مسئوالن ارشد سیاست خارجه دولت امریکا شده 
است. این استعفای نیکی هیلی به صورت غافلگیرانه صورت گرفت و دالیل 
آن هنوز اعالم نشده است. در همین حال، دونالد ترامپ در سخنانی تأکید 
کرد:»هیلی از شش ماه قبل گفته بود که تمایل به استعفا دارد«. ترامپ 

تاکید کرد که هیلی تا پایان سال ۲۰۱8 در سمت خود  باقی می ماند.  
نیکی هیلی از مخالفان سرسخت ایران در دو سال گذشته بود که بار    ها ایران 
را به مداخله در امور داخلی کشورهای عربی متهم کرده بود. نیکی هیلی از 
اعضای اصلی هدایت کننده تیم سیاست خارجی دولت ترامپ بوده است 
که با همراهی جان بولتون و مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا مثلث سیاست 
تهاجمی ترامپ در عرصه دیپلماسی را تشکیل می دادند. هیلی با حمایت 
از عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی خواستار افزایش فشار    ها به ایران 
بود تا نفوذ تهران را در منطقه کاهش دهد. هیلی سال گذشته در سخنانی 
مدعی ش��د ایران به نیروهای انصاراهلل یمن موش��ک ارسال کرده است و 
خواستار تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود 

که با مخالفت روسیه و چین در این برنامه شکست خورد.
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