
از انتش�ار کنترل    گزارش  یک
شده مدارک قتل 
جمال خاشقجی مشخص بود که ترک   ها از صفر 
تا ص�د جنای�ت س�عودی    ها در کنس�ولگری 
عربس�تان در آن�کارا را می دانن�د و حاال آنها 
می گوین�د ص�دا و تصوی�ر کش�ته ش�دن 
روزنامه نگار منتقد سعودی را دارند؛ اسنادی 
که انتش�ار آن می تواند عواقبی سنگین برای 

محمد بن سلمان داشته باشد. 
پس از انتش��ار تصاوی��ر افرادی ک��ه در روز قتل 
خاشقجی از عربستان به ترکیه آمده و دو ساعت 
قبل از خاشقجی وارد کنسولگری شده بودند، حاال 
مقامات ترکیه به همتایان امریکایی خود گفته اند 

آنها صدا و تصویر زمان قتل خاشقجی را دارند. 
روزنامه  واشنگتن پست به  نقل  از مسئوالن امریکایی 
و ترکیه ای گ��زارش داد که ترکیه به مس��ئوالن 
امریکایی اعالم کرده اس��ت که فایل های صوتی 
و تصویری در اختیار دارد که کش��ته شدن جمال 
خاش��قجی، روزنامه نگار عربس��تانی را در داخل 
کنسولگری کشورش در استانبول ثابت می کند. 
این روزنامه از یک منب��ع آگاه که هویتش را فاش 
نکرد، نقل ک��رد: »این فایل    ها در م��ورد اتفاقاتی 
اس��ت که برای جمال خاش��قجی رخ داده زمانی 
که وارد کنس��ولگری ش��د. می توانید صدای او و 
همچنین صدای مردمی را که با وی به زبان عربی 
صحبت می کنند، بش��نوید. همچنی��ن اینکه او 
چگونه مورد بازجویی قرار گرفته و شکنجه و سپس 
کشته شده است.«  واشنگتن پست در ادامه افزود:  
»هنوز مشخص نیست که مسئوالن امریکایی این 
فایل های تصویری را دیده اند یا فایل های صوتی را 
شنیده اند یا خیر اما مسئوالن ترکیه ای محتوای 

این فایل    ها را به مقامات امریکایی اعالم کرده اند.« 
مشخص نیس��ت که این فایل    ها چگونه در اختیار 
دولت ترکیه قرار گرفته است. بعضی منابع گفتند 
ترکیه احتماالً از طریق س��اعت مچی پیش��رفته 
جمال خاشقجی به این اس��ناد دست یافته است. 
گفته می شود در صورت برقراری ارتباطات همزمان 
میان »اپل واچ « خاشقجی و گوشی آیفون او که در 
دست نامزدش خدیجه در بیرون کنسولگری بوده، 
ممکن است بتوان اطالعاتی در مورد نقاط دقیق 
حضور خاشقجی در داخل ساختمان و حتی ضربان 
قلب او به دست آورد.  در همین حال مقامات ترکیه 
فاش کردند که عربستان سعودی  به آنها رشوه داده 
تا پرونده خاشقجی را مختومه اعالم کنند. هاکان 
کالین، س��فیر ترکیه در لبنان از رشوه 5 میلیارد 
دالری محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای بس��ته 
شدن پرونده جمال خاش��قجی، منتقد عربستان 
خبر داد. سفیر ترکیه در گفت وگو با یک مسئول 
عالی رتبه اروپایی این مس��ئله را فاش کرده است.  
مقامات ترکیه با تأکید بر اینکه ب��ه راحتی از این 
مسئله نخواهند گذش��ت، اصرار دارند سعودی    ها 
همانطور که مدعی هس��تند بای��د تصاویر خروج 
خاشقجی را از کنسولگری منتش��ر کنند. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز پنج  شنبه 
پس از بازگشت از مجارستان به خبرنگاران گفت: 
آنکارا نسبت به ناپدید شدن خاشقجی بسیار نگران 
است. ما درباره تمامی جنبه های این رویداد تحقیق 
می کنیم. برای ما ممکن نیست که درباره چنین 
موضوعی س��اکت بمانیم چراکه این یک موضوع 
ساده و معمولی نیست. اردوغان افزود: به نظر شما 
آیا ممکن است که هیچ سیستم نظارتی و دوربینی 

در چنین مکانی چون کنسولگری عربستان وجود 
نداشته باشد؟

هرچند به نظر می رسد آنکارا رشوه 5 میلیارد دالری 
عربستان را رد کرده اس��ت اما پیشنهاد عربستان را 
برای تشکیل یک کارگروه مشترک به منظور انجام 
تحقیقات در خصوص پرونده جمال خاشقجی پذیرفته 
است. ابراهیم کالین، س��خنگوی ریاست جمهوری 
ترکیه اعالم کرد: »در چارچوب همکاری میان ترکیه 
و عربستان و با توجه به پیش��نهاد ارائه شده از سوی 
سعودی ها، ما تصمیم گرفته ایم کارگروهی تشکیل 
دهیم که هدف آن روشن کردن تمامی ابعاد رویداد 

مرتبط با جمال خاشقجی است.«
   واکنش ترامپ

باوجود اینکه تمامی ش��واهد و مدارک حاکی از آن 
است که خاشقجی به قتل رس��یده است اما دولت 
ترامپ می گوید چون خاش��قجی نه امریکایی بوده 
و نه در خاک امریکا کشته شده دلیلی وجود ندارد 
روابط تسلیحاتی با عربستان قطع شود، هرچند به 
نظر می رسد کنگره مصمم است واکنش جدی به این 
مسئله نشان دهد.  دونالد ترامپ، روز پنج  شنبه گفت: 
»آنها می خواهند ۱۱۰ میلیارد دالر به خرید تسلیحات 
نظامی اختصاص بدهند و این کار برای امریکایی    ها 
فرصت ش��غلی ایجاد می کند. من موافق توقف این 
قرارداد نیستم چون در این صورت آنها پول شان را 
در روس��یه، چین یا جای دیگری خرج می کنند.«  
این اظهارات ترامپ در واکنش به درخواست عده ای 
از سناتورهای امریکایی صورت گرفت. باب کورکر 
)جمهوریخواه( و باب منندز )دموکرات( طی نامه ای 
از رئیس جمهور امریکا خواسته اند معامالت سالح با 
عربستان را تا مشخص شدن همه زوایای این ماجرا 
متوقف کند و تحریم های حقوق بشری علیه ریاض را 

در نظر بگیرد. رئیس جمهور امریکا با اشاره به اینکه به 
زودی سرنوشت جمال خاشقجی روشن خواهد شد، 
اضافه کرد: »او امریکایی نبوده و تنها اقامت امریکا را 
داشته. این اتفاق هم در خاک ترکیه رخ داده است 
و ابتدا باید ابعاد موضوع مش��خص ش��ود.« هرچند 
ترامپ اذعان کرد شرایط اصاًل خوشایند نیست و به 
صورت ضمنی عربستان را مسئول دانست. ترامپ 
درباره اینکه آیا عربستان در این پرونده دست دارد 
یا نه گفت: موضوع، موضوعی وحش��تناک است. به 
اعتقاد من می توانی بگویی تا االن به نظر می رس��د 
عربس��تان در این موضوع دس��ت دارد اما خواهیم 
دید، ما بسیار روی این موضوع کار می کنیم و مسلماً 
نتیجه اصالً چیز خوبی نخواهد بود.  موضع ترامپ با 
واکنش گسترده در داخل امریکا مواجه شد. »وکس« 
وب س��ایت لیبرال  امریکایی در یکی از نخس��تین 
واکنش    ها نوش��ت: »ترامپ برای جان خاش��قجی 

قیمت تعیین کرد.«
منتقدان می گویند سیاست های ترامپ باعث شده 
محمد بن س��لمان اینگونه رفتار کن��د. همچنین 
این س��ؤال در محاف��ل امریکایی مطرح ش��ده که 
اگر دولت ترامپ از نیت و قصد عربس��تان سعودی 
برای ربودن خاش��قجی آگاه بوده چرا اقدامی برای 
نجات روزنامه نگار واشنگتن پست انجام نداده است. 
ترامپ و جراد کوشنر، داماد وی با محمد بن سلمان 
روابط شخصی نزدیکی برقرار کرده اند. اولین سفر 
خارجی ترامپ پس از رسیدن به قدرت به عربستان 
سعودی بوده که گویا با تشویق کوشنر صورت گرفت. 
ترامپ در این سفر یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش 
۱۱۰میلیارد دالر با عربستان سعودی منعقد کرد که 
از آن به عنوان »بزرگ ترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ 
امریکا« یاد می ش��ود. در همین حال گزارش شده 
محمد بن سلمان اخیراً با جراد کوشنر تماس گرفته 
است، هرچند براس��اس گزارش سی ان ان جزئیات 
بیش��تری از گفت وگوهای دو طرف منتشر نشده 
است. همچنین یک روزنامه نگار مشهور عرب با اشاره 
به دروغ های رئیس جمهور امریکا درباره تحقیق در 
زمینه ناپدید شدن نویس��نده معارض عربستانی، 
گفت: ترامپ طی یک معامله  محرمانه با آل سعود، 
بر سر توقف تحقیقات درباره قضیه خاشقجی توافق 
کرده است. »عبد الباری عطوان«، سردبیر روزنامه 
فرامنطقه ای »رأی الیوم« یادداشت روز خود را در 
این روزنامه با این عنوان منتش��ر کرد که » ترامپ 
در اظهارات تلویزیونی خ��ود درباره جنایت ناپدید 
شدن خاش��قجی دو مرتبه دروغ گفت و معامالت 

تسلیحاتی را بر حقوق بشر ترجیح داد.« 
   افزایش فشار بر عربستان

عواقب قتل خاشقجی خیلی زود در حال آشکار شدن 
است و این س��ؤال را در ذهن ناظران ایجاد کرده که 
»آیا محمد بن سلمان برآورد دقیقی از نتایج و عواقب 
تصمیم های که می گیرد، دارد.« اکثر رسانه های مطرح 
امریکای��ی از جمله »واشنگتن پس��ت«، »نیویورک 
تایمز«، »سی ان ان«، »سی ان بی سی«، »فایننشال 
تایمز« و »اکونومیس��ت«  اعالم کردند در کنفرانس 
تجاری »سرمایه گذاری برای آینده« شرکت نمی کنند. 
این کنفرانس قرار است اول آبان ماه در ریاض برگزار 
شود و گفته می شود محمد بن سلمان تالش و هزینه 

زیادی برای برگزاری این کنفرانس کرده است.

امریکا برای اولین بار طی ح�دود دو دهه، یك 
ناوشکن در بندر اسرائیلی اشدود مستقر کرده؛ 
ناوشکنی که نخس�ت وزیر رژیم صهیونیستی 
تلویحاً آن را پیامی مقابل استقرار سامانه های 
اس300  روسیه در سوریه خوانده است. معاون 
وزیر خارجه روس�یه در گفت وگویی کم سابقه، 
سیاس�ت های بنیامین نتانیاهو را به باد انتقاد 
گرفته و گفته که هواپیمای ایلوشین 20 روس، 
قواعد بازی در سوریه را تغییر داده و از نتانیاهو 
خواست از  »دیپلماسی بلندگویی« دست بردارد. 
بنیامین نتانیاهو یک     ش��نبه قب��ل اعالم کرد که 
»برای ادامه هماهنگی های مه��م امنیتی میان 
ارتش های دو کشور« ، به زودی با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه مالقات خواهد کرد. زمان 
این مالقات مشخص نش��ده ولی از زمان سقوط 
هواپیمای ایلوش��ین 2۰ روس بر فراز سوریه که 
روس ها، اسرائیل را مقصر آن می دانند، این مالقات 
اولین مالقات در این سطح بین تل آویو و مسکو 
خواهد بود. روس     ها بعد از سقوط هواپیمای روس، 
اعالم کردند که قواعد بازی در سوریه تغییر کرده 
و سیستم های اس 3۰۰ را که تا مدت     ها از تحویل 
آن به س��وریه خودداری می کردند، در س��وریه 
مس��تقر نمودند. مقام های رژیم صهیونیس��تی 
می گویند که مستقر ش��دن اس3۰۰      در سوریه ، 
مانع اقدام آنها علیه آن چیزی نخواهد شد که آن 

را تحرکات ایران در سوریه می خوانند. 
   USS ROSS پیامی برای روس ها؟

آخرین موضع گیری مربوط به مالقات یک     شنبه قبل 
نتانیاهو با ماکیسم آمیکوف، معاون رئیس جمهور 
روسیه بود که نتانیاهو در این مالقات به او گفت که 
به اقدام علیه ایران و نایبان آن در سوریه ادامه خواهد 
داد. با این حال، از زمان اس��تقرار سامانه اس3۰۰      
در س��وریه، گزارش��ی درباره حمله اسرائیلی     ها به 
سوریه منتشر نشده است. ظاهراً اسرائیلی     ها برای 
برقراری موازنه جدید، تالش می کنند امریکایی     ها 
 را وارد بازی کنند تا جایی که ناوشکن موشک انداز 
» USS ROSS « ناوگان ششم نیروی دریایی امریکا 

در بندر اشدود در جنوب اراضی اشغالی لنگر انداخت. 
این ناوش��کن به پرتاب موش��ک »توما هاوک« به 
پایگاه های گروه تروریستی داعش در سوریه مشهور 
است و نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنج  شنبه 
در مراسم اس��تقبال از این ناوش��کن آن را نشانگر 
حمایت واشنگتن از تل آویو خواند و گفت:»مصمم 
هس��تیم که از خود در برابر اس��تقرار نظامی ایران 
و نایبانش در س��وریه، دفاع کنیم.«  او استقرار این 
ناوش��کن را تلویحاً دارای پیامی برای روس     ها هم 
خوانده و گفته است: » فکر می کنم پیام این کار در 
سرتاس��ر خاورمیانه و حتی فراتر از خاورمیانه هم 

دریافت شده است.«
  از دیپلماسی بلندگو دست بردارید

 با این حال، نتانیاهو به طور موازی امیدوار اس��ت 
در مالقات با پوتی��ن، او را متقاعد کند که به آزادی 
عمل تل آویو در سوریه تن بدهد، ولی با مواضعی که 
روس     ها طی هفته های اخیر از خود ابراز کرده اند، بعید 
است کرملین موضع خود را در این باره تعدیل کند. 
جدیدترین موضع گیری مربوط است به گفت وگوی 
کم س��ابقه میخاییل بوگدانف، معاون وزیر خارجه 

روس��یه که او در آن انتقاداتی کم سابقه از نتانیاهو 
کرده و با لحنی تند علیه اسرائیلی     ها موضع گیری 
کرده است. بوگدانف که او را دست راست پوتین در 
غرب آسیا می خوانند و به ندرت مصاحبه می کند، 
در گفت وگو با شبکه  24 رژیم صهیونیستی در پاسخ 
به سؤالی درباره تحویل سامانه »اس3۰۰ « به سوریه 
و اینکه آیا مسکو نگرانی های تل آویو درباره سوریه را 
درک می کند، گفت: »قطعاً درک می کنیم، دقیقاً به 
همین خاطر هم با وجود درخواست های دولت سوریه 
و توافقی که صورت گرفته و پیش پرداختی که انجام 
شده بود و با وجود آنکه آنها آماده ]دریافت[ بودند، ما 
به درخواست سران اسرائیل از تحویل آن خودداری 
کردیم.« بوگدانف ادامه داد: »اما در این مورد خاص، 
قواعد بازی نقض شد. قواعد بازی تغییر کرد. قواعد 
بازی زمانی تغیی��ر کرد که یک خلبان اس��رائیلی 
از یک هواپیمای روس به عنوان پوش��ش استفاده 
کرد، با علم به اینکه نیروه��ای روس را در معرض 
خطر قرار می دهد. «  به گزارش فارس، در ادامه این 
گفت وگو خبرنگار از بوگدانف درباره درخواست رژیم 
صهیونیستی از روسیه برای تالش جهت خارج کردن 

ایران از سوریه سؤال کرده و او پاسخ می دهد: »با چه 
استداللی؟ با چه استداللی چنین درخواستی را از 
ما مطرح می کنید؟...  سوریه عضوی از سازمان ملل 
متحد است. این کشور با روسیه، امریکا و اسرائیل و 
هر دولت دیگری حقوق برابری دارد. سوریه کشوری 
مستقل و تحت حاکمیت یک حکومت مشروع است. 

این حق حاکمیتی سوریه است. «
از بوگدانف درباره نمایش اخیر نتانیاهو در سازمان 
ملل متحد س��ئوال ش��د که وی گفت: »خب اگر 
اینطور بود، اس��رائیل باید به ج��ای کار کردن با 
روزنامه نگاران و آنچه ما اس��مش را » دیپلماسی 
بلندگوی��ی « می گذاری��م، روش دیگ��ری پیش 
می گرفت.«  او در مورد ادعای س��رقت »آرش��یو 
هس��ته ای « ایران و رونمایی از آن توسط نتانیاهو 
هم گفت:  »شاید اینکه با نشان دادن چند عکس 
بگویید آنها چیزی دارند، چن��د نفر را راضی کند، 
شاید هم برای امتیازگیری و مصرف داخلی به درد 
بخورد، اما اگر جدی صحبت می کنید، این مسئله 
باید در س��طح حرفه ای مورد بحث قرار گیرد.« او 
ادعای کشف یک انبار هسته ای در »تورقوزآباد « 
را به س��خره گرفت و گفت: »ای��ن تصور که فقط 
یک س��رویس اطالعاتی چیزی می داند که هیچ 
کشور دیگری از آن خبر ندارد، ساده لوحانه است. 
این چیزی اس��ت که من فکر می کن��م.«  وی در 
مورد توافق برای حضور نیافت��ن نیروهای ایرانی 
در مرز جوالن، گفت: »قطع��اً تمام این اقدامات با 
هماهنگی با دمشق انجام شده است. ما در بخش 
دیپلماتیک به همکاران اسرائیلی خود گفتیم که 
تصمیمات نهایی درباره مسائل نظامی در اراضی 
سوریه را رهبری مس��تقل سوریه می گیرد. آنها از 
ما خواسته اند که ایرانی      ها آنجا باشند، ایرانی      ها هم 
بار     ها در سطوح مختلف به ما گفته اند که سوریه از 
آنها خواسته که در مبارزه با تروریسم به این کشور 
کمک کنند و زمانی که ]بشار[ اسد ]رئیس جمهور 
س��وریه[ به آنها بگوید که مأموریت انجام شده و 
دیگر نیازی به کمک نیس��ت، آنها سوریه را ترک 

می کنند. درست مثل ما.«
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مسكو: تل آویو تغییر قواعد بازی در سوریه را درک کند

ترکیه: صدا و تصویر کشته شدن خاشقجی را داریم
پیشنهاد رشوه 5میلیارددالری ریاض به آنکارا

واکنش کم سابقه مشاور پوتین به رژیم صهیونیستی

 سرمایه داري اروپایي 
مقابل سرمایه داري امریكایي

روابط امریکا و اروپا بعد از روي کار آمدن ترامپ در سمت ریاست جمهوري 
امریکا دچار بي ثباتي شده اس��ت به گونه اي که سران برخي کشورهاي 
اروپایي از قبیل آلمان و فرانس��ه که از مهم ترین شرکاي امریکا هستند، 
نسبت به افول روابط هشدار داده اند. امریکا و اروپا در سال هاي پس از جنگ 
جهاني دوم به این سو همواره در ابعاد مختلف سیاسي، اقتصادي، امنیتي 
و... مهم ترین شرکاي راهبردي یکدیگر بوده اند. به رغم این در بررسي و 

ریشه یابي شکاف هاي طرفین مي توان به نکاتي اشاره کرد.  
امریکاي ترامپ نماینده سرمایه داري سنتي و اروپا نماینده سرمایه داري 
جدید است. س��رمایه داري اروپایي بیشتر سرمایه داري اجتماعي است و 
بیشتر روي جنبه هاي سوسیالیستي و دولت رفاه تأکید دارد و بر توسعه علوم 
و فناوري و انرژي هاي نو و شرکت هاي کوچک و متوسط بنا نهاده شده است 
در حالي که سرمایه داري امریکا بیشتر از نوع سنتي با تأکید بر شرکت هاي 
بزرگ انحصارگر و افزایش سود و انرژي هاي فسیلي تجدیدناپذیر است. به 
رغم اینکه این شکاف ها بین امریکا و اروپا به صورت پیشیني وجود داشته، 
اما در حال حاضر با حضور ترامپ در سمت رئیس جمهور امریکا که خود 

نماینده سرمایه داري سنتي است، رو به تشدید نهاده است. 
در این چارچوب این شکاف بیش از هر چیز در سطح ساختاري و مربوط 
به ایجاد چالش براي س��رمایه داري لیبرالي است که امریکا و اروپا نیز دو 
قطب اصلي این ساختار را تش��کیل مي دهند. روي کار آمدن ترامپ در 
امریکا را هم مي توان یک تغییر »در گفتماني« و هم »از گفتماني« در نظام 
سرمایه داري لیبرالي به حساب آورد. این مسئله آنجایي تغییر در گفتماني 
محسوب مي شود که ترامپ بر مبناي شعارهاي انتخاباتي و نیز سند جدید 
امنیت ملي امریکا، راهبرد »امریکا نخست« را دنبال مي کند. هدف اصلي 
سیاست هاي ترامپ بازگشت قدرت از دست رفته امریکا است. از نظر ترامپ 
راهبرد موازنه در مقابل رقیب بر مبن��اي حمایت از متحدین در مناطق 
مختلف خاصیت خود را از دست داده و این متحدین باري بر دوش ایاالت 
متحده هستند. ایاالت متحده به جاي تقسیم قدرت خود و سود حاصل 
از آن با متحدین، باید تمامي سودهاي حاصل از یک هدف را از آن خود 
سازد. در واقع از نظر ترامپ در برهه کنوني این امریکا نیست که به متحدین 
منطقه اي نیاز دارد بلکه این متحدین هستند که براي حفظ خود از امریکا 

بهره مي برند در حالي که  باید هزینه هاي حمایت امریکا را بپردازند. 
در طرف دیگر، این مسئله همچنین از آنجا تغییر »از گفتماني« محسوب 
مي شود که ترامپ سعي مي کند بر خالف قواعد تجارت آزاد مورد وثوق 
اقتصاد لیبرالي، رویکردهاي حمایتي اقتصادي را در پیش بگیرد. اینجا است 
که انجام این تغییر و تحوالت از سوي ترامپ از نگاه اروپا و در رأس آن آلمان 
و فرانسه قابل قبول نیست. از نگاه این کشورها ترامپ قواعد بازي اقتصاد 
جهاني را بر هم زده و به دنبال گسترش نوعي از اقتصاد ملي امریکایي به 
جاي آن اس��ت. از طرفي نیز رفتارهاي ترامپ در عرصه بین المللي که با 
خروج از معاهدات بین المللي مانند برجام و توافق آب و هوایي پاریس همراه 
بوده، ثبات کشورهاي سرمایه داري صنعتي و قدرت هاي مالي اروپایي را 
تهدید مي کند. به همین دلیل اس��ت که مقا م هاي اروپایي از جمله وزیر 
امور خارجه آلمان اعالم کرد که اروپا به دنبال ایجاد شبکه مالي مستقل به 
جاي سوئیفت است یا وزیر دارایي فرانسه با مشاهده خروج امریکا از برجام 
اظهار کرد که از فرصت اختالفات امریکا و اروپا بر سر ایران مي توان براي 

پایه گذاري یک نظام مالي مستقل اروپایي بهره برد. 
شکاف هاي بین سران اروپا با دولت امریکا در این دوره از طرفي به یکجانبه گرایي 
ترامپ مربوط است، در حالي که اوباما در قالب یک سیاست خارجي اجماع ساز و 
تأکید بر اشتراکات منافع در موضوعات مختلف، سیاست هاي کشورهاي دست 
اول اروپایي نظیر انگلیس، فرانسه و آلمان را هم راستا با راهبردهاي امریکا قرار 
مي داد، ترامپ با انتخاب راهبرد »همه یا هیچ« معتقد است امریکا براي برتري 
و بازیابي هژموني خویش باید در زمینه هاي مختلف فارغ از سود و زیان بازیگران 
دیگر حتي متحدینش عمل کند. به عبارتي، سیاست هاي ترامپ نوعي عارضه 
است که بر روابط اروپا و امریکا سایه افکنده است. این عارضه بیش از هر چیز 
اروپا را به سمت اتخاذ رویکردهاي مستقل از امریکا سوق مي دهد. به ویژه اینکه 
بحران هایي مانند رفتار امریکا در قبال ایران و عهدشکني در موضوع هسته اي 

راه را براي این موضوع باز کرده است. 
از طرف دیگر نیز مشاهده مي شود که تکمیل کننده  هاي منافع و اولویت هاي 
امریکاي ترامپ با اروپا در مسائل بین المللي کاهش یافته است. امریکاي 
اوباما همگام با اروپا سعي در کنترل نفوذ روس��یه در قاره سبز به ویژه از 
طریق ناکارآمد ساختن اهرم انرژي مسکو داشت در حالي که ترامپ در 
قالب سیاست هاي حمایتي، امریکا را وارد یک جنگ تجاري با چین کرده 
و با محوریت منطقه آسیا- پاسیفیک در مقابل رفتار روسیه در حوزه هاي 
اروپا و خاورمیانه نرمش قابل توجهي نشان مي دهد. به عالوه شکاف ترامپ 
و کشورهاي اروپایي در شرایطي است که انگلستان به عنوان مهم ترین 
متحد اروپایي امریکا در صدد خروج از اتحادیه اروپاست. به نظر مي رسد این 
مسئله هم مي تواند استقالل عمل بیشتر اروپا به ویژه در موضوعات مربوط 
به سیاست خارجي این اتحادیه را به همراه داشته باشد و هم توان اثرگذاري 

امریکا در تصمیمات اتحادیه را کاهش مي دهد. 
در مجموع در یک موضع انتقادي به نظر مي رسد که بازگشت امریکا به 
اقتدار پیشین که ترامپ به دنبال آن است نه از راه جدایي و دوري از اجتماع 
بین المللي دولت ها بلکه از راه اتفاق بیشتر با نهادهاي بین المللي حاصل 
مي شود. چنانچه امانوئل والرش��تاین نظریه پرداز برجسته نظام جهاني 
اشاره دارد؛ نه ترامپ و نه هیچ رئیس جمهور دیگر امریکا قادر نیستند کار 
چنداني براي آنچه وي »افول پیش رونده قدرت هژمونیک سابق امریکا« 
مي نامد، انجام دهند. بلکه بر عکس به نظر مي رسد این رویکرد تهاجمي 
ترامپ در قالب تعمیق شکاف بین اروپا و امریکا و یکجانبه گرایي نوین که 
توأم با روي گرداني از نهادها و تعهدات بین المللي است بیش از هر چیز 
نوعي نوانزواگرایي را تقویت مي کند که معتقد است الزامات ناشي از اقتصاد 
نولیبرال مانند وابستگي متقابل با افزایش تعهدات اقتصادي، سیاسي و 
نظامي امریکا منافع حیاتي این کشور را با خطر مواجه مي سازد و این در 

واقع فرصتي را براي گریز در اختیار اروپا قرار مي دهد.

15 پهپادهای یمن ناو سعودی را منهدم کرد
ارت�ش و کمیته های مردمی یم�ن بار دیگر یك فرون�د ناو جنگی 
ائتالف س�عودی را در س�واحل این کش�ور ه�دف ق�رار داد. این 
دومین ناو س�عودی اس�ت ک�ه در م�اه اخی�ر منهدم می ش�ود. 
در پاسخ به جنایات عربستان سعودی و متحدانش به مردم یمن، جنبش 
انصاراهلل و ارتش یمن با استفاده از تکنولوژی پهپاد   ها توانستند یک ناو 
دیگر ائتالف س��عودی را منهدم کنند. منابع خبری نزدیک به جنبش 
انصاراهلل روز پنج  شنبه با اعالم این خبر، گفتند که تمامی نیروهای مزدور 
و نظامیان ائتالف که در این ناو جنگی حضور داش��تند، کشته شده اند. 
منابع وابسته به ائتالف سعودی واکنشی به این خبر نشان نداده اند. به 
گزارش شبکه المسیره، یک منبع نظامی در نیروی دریایی یمن اعالم 
کرد که این حمله خس��ارات زیادی به نیرو های سعودی وارد کرد و در 
اثر آن شماری از کشتی های گارد مرزی این کش��ور در داخل بندر به 
آتش کشیده شد. یمنی    ها دو ماه پیش هم موفق شدند یک ناو جنگی 
عربستان با نام »الدمام« را در دریای سرخ هدف قرار دهند و خسارات 
زیادی به آن وارد کنند. دو هفته پیش پ��س از حمله موفق پهپادهای 
ارتش و کمیته های مردمی به فرودگاه دبی، نیروی دریایی و دفاع ساحلی 
یمن یک عملیات موفق دیگر علیه کشتی های جنگی سعودی در بندر 
جیزان انجام دادند. در این عملیات شماری از کشتی های نیروهای گارد 
مرزی عربستان هدف قرار گرفت. عزیز راشد، معاون سخنگوی ارتش 
یمن پیش تر با اشاره به توانمندی های نظامی ارتش به ویژه در نیروی 
دریایی اعالم کرد:»این حمالت در آینده هم ادامه خواهد یافت.« پس از 
موشک های بالستیک یمن که ترس و نگرانی را در بین مقامات عربستان 
سعودی و مزدورانش ایجاد کرده بود، اآلن یمنی   ها با تولید پهپاد   ها زنگ 
خطر را برای سعودی    ها به صدا درآورده اند. از س��وی دیگر، انصاراهلل و 
متحدانش پنج  ش��نبه شب موشک بالس��تیک »زلزال-۱ « را به سمت 
مواضع شبه نظامیان ائتالف س��عودی در منطقه عسیر واقع در جنوب 
عربستان شلیک کردند. همچنین ارتش و کمیته های مردمی یمن از 
مین های دریایی دست س��از رونمایی کرد که با دقت بسیار زیاد عمل 
می کنند. به گزارش العالم، منابع نیروی دریایی یمن اعالم کردند این 
مین   ها تحول مهمی در مدیریت جنگ با متجاوزان به وجود می آورند و 
عاملی بازدارنده به شمار می روند که به کمک سامانه موشک های دریایی 
تحول مهمی در توازن قوا ایجاد خواهند کرد. این منابع درباره بس��تن 
بنادر، به متجاوزان اماراتی و سعودی هشدار دادند و افزودند کشتی های 
متجاوزان از جمله اهداف نیروهای یمنی خواهند بود و حمالت دریایی 

گسترش خواهد یافت و اهداف بیشتری را شامل خواهد شد.

 احضار سفیر آلمان 
درباره استرداد دیپلمات ایرانی 

دولت آلمان حضور سفیر این کش�ور در وزارت امور خارجه ایران 
را به خاطر تحویل اس�داهلل اس�دی دپیلمات ایران�ی تأیید کرد. 
وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرد که س��فیر این کش��ور در تهران روز 
چهار   ش��نبه برای گفت وگو به وزارت امور خارجه ایران دعوت شده و در 
این دیدار از جمله درباره تحویل اسداهلل اسدی، دیپلمات ایرانی به بلژیک 
گفت وگو شده است. به گزارش دویچه وله، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران چهار   شنبه شب خبر داده بود که سفیر آلمان در تهران، در 
اعتراض به اقدام  دادگاهی در آلمان در استرداد یکی از دیپلمات های ایرانی به 
بلژیک احضار شده است. وزارت امور خارجه آلمان حضور سفیر این کشور و 
صحبت درباره این دیپلمات ایرانی و نیز ارائه توضیحاتی درباره روش اروپا در 
صدور دستور بازداشت افراد را تأیید کرد. دستگاه قضایی در آلمان مستقل 
است و دولت آلمان اصوالً درباره احکام دادگاه    ها و نیز محاکمات جاری ابراز 
نظر نمی کند. اسداهلل اس��دی، دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در 
وین، ژوئیه سال جاری در ایالت بایرن دستگیر شده بود. او سه    شنبه گذشته 
با حکم دادگاه به مقام های بلژیکی سپرده شد. اتهام این دیپلمات 4۶ ساله 
ایرانی، جاسوسی و برنامه ریزی برای قتل است. گفته شده است که اسدی 
به عنوان مأمور اطالعاتی ایران فعالیت داشته و 5۰۰ گرم مواد منفجره را در 
اختیار یک زوج جوان ایرانی ساکن بلژیک قرار داده که قصد بمب گذاری در 

نشست ساالنه » شورای ملی مقاومت « در پاریس را داشته اند.

راهكار    های امریكا برای »مقابله با 
استراتژی های فریبكارانه مالی« ایران!

چیزی به 13 آبان نمانده و امریکا آخرین تقالهای خود را می کند تا دور دوم 
تحریم هایش بیشترین ضربه را به ایران وارد کند. وزارت خزانه داری امریکا 
در مورد خطرات ارتباط مالی و پولی با ایران راهکار    هایی را تهیه و تبعیت 
از آن را به دولت ها، مؤسسات مالی و شرکت     ها در سراسر جهان توصیه 
کرده است. یکی از مشاوران غیررسمی »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
امریکا در یادداش�تی که میان برخی از سیاستمداران امریکایی توزیع 
شده، خواستار قطع دسترسی ایران به س�امانه موسوم به »سوئیفت « 
شده است. رئیس کارگروه ایران در دولت امریکا سفری چند مرحله ای 
را برای بحث درباره اعمال فشار به ایران به هند و اروپا آغاز کرده است. 
به گزارش فارس، روز پنج  شنبه »اداره نظارت بر جرائم مالی«، از نهادهای 
زیرمجموعه خزانه داری امریکا بیانیه ای ۱۹ صفحه  ای که شکل توصیه نامه 
دارد، منتشر کرد که به گفته تنظیم کنندگان آن هدف اولیه اش »کمک به 
نهادهای مالی برای شناسایی و گزارش دهی مبادالت غیرقانونی احتمالی 
مرتبط با جمهوری اسالمی ایران « بوده است. این نهاد امریکایی هدف دیگر 
توصیه نامه مزبور را کمک به نهادهای مالی خارجی برای جلوگیری از قرار 
گرفتن در معرض تحریم های امریکا از طریق کسب درک بهتر از تعهدات 
نهادهای مالی کارگزارشان در امریکا عنوان کرده است.  خزانه داری امریکا 
با بیان این ادعا که فعالیت های ایران نظام مالی بین المللی را با خطرات 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه می کند، هدف دیگر این توصیه نامه 
را مرتفع کردن این »خطرات « دانسته است.  درباره اهداف توصیه نامه ۱۹ 
صفحه ای آمده است: »اداره نظارت بر جرایم مالی امروز به منظور کمک به 
نهادهای مالی جهت شناسایی بهتر مبادالت غیرقانونی احتمالی مربوط به 
جمهوری اسالمی ایران و گزارش دهی آنها اقدام به صدور این توصیه نامه 
کرده است.« در ادامه آمده است: »هدف از این توصیه نامه همچنین این 
است که به مؤسس��ات مالی خارجی کمک شود با کس��ب درک بهتر از 
تعهدات کارگزاران خود در امری��کا از تحریم های امریکا اجتناب کنند و 
خطراتی را که فعالیت های ایران در زمینه » مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 

تروریسم « متوجه نظام مالی بین المللی می کند، مرتفع کنند.«
این بیانیه با تکرار این ادعا که ایران نظام مالی امریکا و مؤسساتی را که با 
نهادهای مالی امریکایی روابط کارگزاری دارند تهدید می کند، خاطرنشان 
کرده اس��ت: توصیه نامه خزانه داری امریکا، نحوه انجام این اقدامات را از 
سوی ایران تشریح کرده و راهبردهای این کشور را برای دور زدن تحریم     ها 
مشخص می کند.  »سیگال مندلکر«، معاون وزیر خزانه داری امریکا در امور 
تروریسم و اطالعات مالی گفت: »این توصیه نامه شرح مفصلی از میزان 
توسل ایران به روش های فریب آمیز و همچنین شرکت های صوری، اسناد 
جعلی، صرافی ها، شرکت های ظاهراً قانونی و مقام های دولتی برای تولید 
درآمدهای غیرقانونی و استفاده از آنها در فعالیت های مخرب ارائه می کند.« 
وی گفته دولت     ها و تمامی نهادهای مالی در سراسر جهان بایستی به شدت 
به مسائل مطرح شده در این توصیه نامه توجه کنند.  مندلکر همچنین گفته 
با توجه به آنکه انتظار می رود ایران تالش     های  گسترده ای را برای دور زدن 
تحریم     ها به کار بگیرد، نهادهای مالی بایس��تی برنامه های خود را جهت 
تبعیت از تحریم     ها پیشرفته و آنها را در برابر »سوءاستفاده« مصون کنند.  
توصیه نامه ای که خزانه داری امریکا آن را منتشر کرده حاوی بخش های 
مختلفی است و در هر بخش، ادعا    هایی درباره روش های »سوءاستفاده« 
ادعایی ایران از نظام مالی دنیا مطرح شده است.  بخشی از توصیه نامه به 
خواسته های »گروه ویژه اقدام مالی«، مشهور به FATF از ایران پرداخته 
و تهران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده است.  در سند 
خزانه داری امریکا آمده اس��ت: »به رغم تعهد ایران در ژوئن 2۰۱۶ برای 
اجرای برنامه اقدام FATF جهت مرتفع ک��ردن نقایص نظام مند خود 
در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این کشور نتوانسته 
بخش زیادی از برنامه اقدام خود را اجرا کند.« خزانه داری خاطرنشان کرده 
است: »به همین دلیل FATF همچنان از اعضای خود و تمامی حوزه های 
قضایی خود می خواهد به نهادهای مالی شان توصیه کنند در روابط تجاری و 

مبادالت خود با افراد حقیقی و حقوقی در ایران هشیاری به خرج دهند.«
  تالش صهیونیستی برای قطع »سوئیفت «

در شرایطی که رسانه     ها از بروز اختالف میان مقام های ارشد کاخ سفید برای 
قطع دسترسی ایران به سامانه سوئیفت خبر داده اند، مارک دوبوویتز، مدیر البی 
ضد ایرانی  »بنیاد دفاع از دموکراسی ها«)FDD( که از جمله افراد تأثیرگذار 
در جهت دهی به سیاست های کاخ سفید علیه ایران است در یادداشتی که 
برای برخی سناتورهای امریکایی ارسال کرده است، قطع دسترسی ایران را 
به این سامانه برای اثرگذاری تحریم     ها علیه ایران ضروری دانسته است.  وبگاه 
»واشنگتن فری بیکن« دو    ش��نبه گزارش داده بود برخی از مقام های دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا از جمله وزیر خزانه داری او در تالش هستند 
دسترسی ایران را به این سامانه حفظ کنند.  »مارک دوبوویتز« در یادداشت 
خود تالش کرده با توضیح درباره ضرورت قطع دسترسی ایران به سوئیفت 
اختالفات اشاره شده در باال را از بین ببرد.  او نوشته است: »جمهوری اسالمی، 
از تمامی کانال     هایی که به آنها متصل باقی می مان��د برای ادامه تأمین مالی 

تروریسم، پولشویی و فعالیت های غیرقانونی استفاده می کند.«

علی قناد ی
      گزارش2


